
20.září 2012 bude svinovská veřejnost 
mít možnost  se zúčastnit oslav – stého 
výročí založení české měšťanské školy 
ve Svinově.

Na konci 19. století probíhala většina 
výuky v našich školách v německém jazyce. 
Bylo tomu tak i ve Svinově, ten se v té době 
nacházel v Rakousko – Uherské monar-
chii. Vlastenci, kteří věřili v budoucnost 
českého národa i jeho jazyka, se snažili 
tuto situaci změnit. Chtěli, aby se české 
děti mohly ve škole učit ve svém rodném 
jazyce. K první 
změně došlo 
ve Svinově 
4. 12. 1910, kdy 
byla slavnostně 
otevřena česká 
škola v nové 
budově na 
adrese
Bílovecká 1.  

Díky 
příznivé 
situaci v letech 
1910 -1914, kdy Svinov po vyhraných vol-
bách řídili česky hovořící obyvatelé, založil 
Jan Jandásek, a je tomu právě sto let, dne 
20. září 1912 Smíšenou školu měšťanskou 
s výukou českého jazyka v budově Bílo-
vecká 10. Byl to čin hrdinský, uvážíme-li, 
že  samostatné Československo vzniklo 
až za více než 6 let .

Uplynulých sto let školy se zapsalo 
do povědomí několika generací žáků. Škola 
prožívala období růstu počtu žáků i kvality. 
Bohužel byla i období, která škole nepřála. 
V letech druhé světové války nastal útlum 
počtu žáků v měšťanské škole, ta byla 
později proměněna ve vojenskou nemoc-
nici. Po osvobození Svinova 30. 4. 1945 

se začalo s obnovou budov, aby se do nich 
mohl co nejdříve vrátit školní život. Inten-
zivně se připravovala výuka. Už 10. června 
se začalo podle možností, které poválečná 
situace dovolovala, ve škole vyučovat.

18. července 1946 dostala škola vzácnou 
návštěvu. Zavítal sem president Českoslo-
venské republiky, pan Dr. Edvard Beneš se 
svou chotí.

Historie naší školy se v dalších letech 
odvíjela od vedení státu a města. V roce 
1957 byl Svinov začleněn do velkého obvo-

du Poruby, později 
Ostravy 4. Změnil 
to až rok 1989. 
Komunální volby 
v roce 1990 byly 
už volbami do ob-
vodního zastupi-
telstva ve Svinově. 
Zvolené zastupi-
telstvo se stalo 
zřizovatelem školy 
na území Svinova. 
Za dva roky nato, 

1. 2. 1992, zřizovatelem Základní umělecké 
školy ve Svinově. 

Ani potom dějiny nestály. 1. 1. 1993 
získala ZŠ Ostrava – Svinov právní sub-
jektivitu. 1. 1. 2003 došlo ke sloučení tří 
mateřských škol se základní školou. Péčí 
zřizovatele dochází postupně k rekonstruk-
ci a opravě všech budov škol ve Svinově. 
V létech 1995-96 došlo k přeměně vytápění 
budov na ekologické plynové, dále k výstav-
bě nového podkrovního hudebního sálu 
v budově Bílovecká 1, podkrovní počítačové 
učebny a bytu, včetně dispozičních změn 
učeben a výstavbě propojovacího krčku 
s novými šatnami v budově Bílovecká 10.

100 let české měšťanské
školy ve Svinově

červen 2012www.svinov.ostrava.cz   posta@svinov.ostrava.cz

Krásnou dovolenou!

Poslední fi nišování dětí ve škole, nás dospělých v zaměstnání nebo vlastních fi rmách 
a už myslíme na prázdniny, dovolenou, nebo alespoň trochu zvolnění pracovního tempa.  
Přeji Vám všem, abyste si chvíle odpočinku užili v klidu a radostně se svými blízkými. 
Přeji Vám krásné léto prožité dle Vašich přání a představ. 

Eva Poštová
starostka

Pokračování na str. 3
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Hřiště „ZŠ Bílovecká 10“

Hasiči na návštěvě ve škole

Zajímavosti ze života MŠ

Slavili jsme úspěch

Bazény a kvalita pitné vody

Dodržujme čistotu a pořádek

Operační program přeshraniční
spolupráce 2007 – 2013
Česká republika – Polská republika

Dopravní soutěž „Mladý cyklista 2012“ 

Změny v rámci sociální reformy 
od 1.1.2012

Lidé lidem 2012

Z jednání rady

Z jednání Zastupitelstva

V čem vám může pomoci fi nanční 
arbitr

Chystá se změna výluk na Svinovských 
mostech !!!

Blahopřání jubilantům

Městská policie zve na červnový
bezplatný kurz pro veřejnost

Májové setkání seniorů

Městská policie zve na XIV. ročník 
„Setkání pěstounů psů z třebovického 
útulku“

Zájezd Slavkov u Brna

Málo známá událost z válečných let
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Po veliké povodni, která zasáhla velkou 
část Svinova v létě 1997, došlo k narušení 
statiky původní tělocvičny. Havarijní stav 
nedovoloval nadále ji provozovat, včetně 
školních dílen a skleníku. Velkým úsilím 
zřizovatele školy byl nový areál tělocvičny, 
gymnastického sálu, školních dílen a skle-
níku postaven v souladu s novými školními 
i hygienickými požadavky a dán k užívá-
ní právě před deseti léty. V letech 2005 
až 2007 prošla rekonstrukcí celá školní 
kuchyň včetně jídelny budovy Bílovecká 10. 
Od 1. září 2006 byla otevřena první třída 
nového odloučeného pracoviště 1. stupně 
ZŠ na ulici Evžena Rošického. Ve spoluprá-
ci se zřizovatelem vedeném p. starostkami 
Ing. Evou Poštovou CSc. a Ing. Hanou 
Hauptovou, dotacím z grantů EU a Statu-
tárního města Ostravy, se v průběhu pěti 
let podařilo zcela dokončit tento záměr 
s pěti kmenovými třídami, jednou třídou 
počítačovou, výdejnou jídla se školní jídel-
nou a zázemím pro zaměstnance. V prvním 
desetiletí tohoto století byly také provedeny 
rekonstrukce krovů a opravy střech a jejich 
zateplení, včetně nové krytiny. Z grantu 
EU byla v minulém školním roce prove-
dena vestavba nové multimediální učebny 
zeměpisu a hudební výchovy v budově 
Bílovecká 10.

Budova Společenství vlastníků Rošické-
ho 1082, ve které se nachází také 1. stupeň 
naší ZŠ a MŠ, byla v loňském roce zateple-
na, včetně provedení nové fasády. Ostatní 
budovy mimo školku Bílovecká 303 jsou 
navrženy zateplení a provedení úpravy 
v souladu s energetickými audity budov. 
V současné době jsou žádosti podány na 
SFŽP, který posoudí a vyhodnotí projekty 
k uvedeným úpravám. V případě kladného 

vyjádření by mohlo dojít v průběhu roku 
2013 k jejich realizaci. Budova MŠ Bílo-
vecká 303 bude nahrazena novou školkou 
na ulici Stanislavského s kapacitou 72 dětí. 
Dokumentace pro územní rozhodnutí byla 
předložena, stavební rozhodnutí má být do-
končeno příští měsíc. Věřme, že se najdou 
fi nanční prostředky k vlastnímu postavení 
nové mateřské školky.

Samotná oslava se uskuteční přesně 
v den stoletého výročí školy, tj. 20.9. 2012, 
kdy od 14:00 do 16:45 si každý individuál-
ně může prohlédnout prostory školy, shléd-
nout prezentace výuky v jednotlivých učeb-
nách, navštívit výstavu 100 let měšťanské 
školy v gymnastickém sále. Od 17:00 hodin 
se pak bude konat slavnostní akademie 
v prostorách tělocvičny v budově Bílovecké 
10. Každý dospělý návštěvník obdrží alma-
nach vydaný u této příležitosti.

Celá tato akce je spolufi nancována 
z projektu SMO „100. výročí založení 
1. měštanské školy ve Svinově.“ Nad touto 
akcí převzal záštitu Náměstek primátora 
statutárního města Ostravy Ing. Martin 
Štěpánek, Ph.D., kterému tímto děkujeme. 
Poděkování patří i všem sponzorům této 
významné svinovské akce.

Do dalších let přeji nám všem mnoho 
zvídavých žáků, kteří znalosti nabyté ve 
škole plně uplatní ve svém životě i k roz-
voji společnosti; přeji škole kvalitní učitele 
a zaměstnance, spolupracující rodiče 
i ostatní veřejnost, a především moudrého 
zřizovatele, který si uvědomuje, že investice 
do vzdělání nové generace se vrátí v době, 
kdy současní žáci školy budou v čele obce 
i společnosti, budou je řídit a podílet se 
na jejich rozvoji.

Mgr. Zdeněk Ivančo

Pokračování ze str. 1

Exkurze do Dolních Vítkovic
Dne 16. 5. se žáci deváté a osmé třídy 

zúčastnili se svými učiteli exkurze do ob-
lasti Dolních Vítkovic, která se 22. března 
2012 opět otevřela veřejnosti. 

Poté, co jsme všichni dostali žluté 
ochranné přilby, nás naše průvodkyně 
postupně provedla Dolními Vítkovicemi 
a vysvětlila celý technologický tok od těžby 
uhlí až po fi nální výrobu surového železa. 

Prohlídková trasa vedla kolem původ-
ní budovy první těžní jámy z roku 1952, 
dnešní kompresorovny, kolem strojovny 
těžních strojů, k budově tzv. Uhelného 
prádla, kde v minulosti probíhalo fi nální 

čištění uhlí od hlíny a nečistot. Poté jsme 
navštívili objekt rozvodny a kolem kokso-
vých baterií jsme přešli až k Vysoké peci 
č.1. Prohlídková trasa se kolem vodojemu 
vrací ke svému výchozímu bodu nedaleko 
vrátnice. Měli jsme možnost například 
vyjet nahoru skipovým výtahem, projít 
cestou do útrob vysoké pece, kde teplota 
v minulosti přesahovala 1500 stupňů 
Celsia. 

Celá exkurze byla velmi zajímavá 
a myslím, že mi i mým spolužákům byla 
přínosná.

Andrea Slováková, žákyně 9.B

Velikonoční 
dílny

Poděkování princezen

Pálení 
čarodějnic

V naší mateřské škole se dne 2. 4. 2012 
uskutečnila akce Velikonoční dílny, na 
které děti spolu se svými rodiči vyráběly 
krásné velikonoční ozdoby. Nestačili jsme 
se divit, s jakým zájmem a kreativitou 
všichni zúčastnění lepili beránka z pilin 
a vaty, zdobili kuřátka, velikonoční krasli-
ce a přáníčka.

Celé odpoledne provázela všechny zú-
častněné dobrá nálada. Největší odmě-
nou pro nás byla velká účast, spokojené 
a usměvavé tváře dětí i jejich rodičů, které 
si navíc odnášely domů nejen pěkné de-
korace, ale i radostné zážitky z prožitého 
odpoledne.

Za kolektiv MŠ Polanecká
Lenka Olšarová

Salón Karina se sídlem ve Svinově dělá 
radost krásnými šaty nejenom nevěstám 
a ženichům, ale i dětem z mateřské škol-
ky. Jak je to možné?

Třída Medvídci z MŠ Rošického tímto 
děkuje paní Trtílkové, majitelce salónu, 

Paní učitelky s dětmi z naší školy se 
rozhodly oživit tento dávný zvyk. Spolu se 
svinovskými hasiči naplánovaly zábavné 
odpoledne v maskách plné soutěží a her.

Přípravy dětí na toto společné odpoled-
ne začaly už počátkem dubna. V některých 
třídách se vyráběly kouzelnické klobouky, 
děti na Rošického vyráběly z březového 
proutí košťata, malé děti vybarvovaly ča-
rodějnické omalovánky, starší vyráběly 
dekorace pro soutěže.

Přípravy probíhaly i v ZUŠ ve Svino-
vě, kde se děti spolupodílely pod vedením 
paní učitelky Otiskové na výrobě velké fi -
guríny papírové čarodějnice. 

V pondělí 30. dubna odpoledne moh-
li obyvatelé Svinova potkat průvod asi 
40 roztomilých a určitě moc hodných ča-
rodějnic a čarodějů následujících papíro-
vou čarodějnici až k místní hasičárně. Do 
hranice, která tam byla přichystána, jsme 
čarodějnici zarazili a mohl začít čaroděj-
nický rej. Malé čarodějnice i čarodějové 
létali na košťatech, s kočkou na zádech ho-
nili myšky, pořádali mezi sebou závody. Za 
splnění všech úkolů si pak vyzvedli malou 
sladkou odměnu.  

Na závěr čarodějnického odpoledne 
svinovští hasiči hranici  s papírovou čaro-
dějnicí zapálili. Spolu s ní jsme snad na-
dobro spálili uplynulou zimu a postavením 
májky přivítali jaro.

Mgr. Jiřina Hrbáčová

za to, že děvčátkům věnovala již vyřazené, 
ale stále krásné šaty, aby si mohly hrát na 
princezny a paní Kamile Schwarcerové, že 
nám šaty zmenšila na dětskou velikost.

Ještě jednou děkujeme.
Princezny z Medvídků
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6. ročník Memoriálu Marka Bílého
Ve středu 4. dubna 2012 se uskuteč-

nil na naší škole již 6. ročník Memoriálu 
Marka Bílého.

Celý program zahájil pan ředitel Zdeněk 
Ivančo a místostarostka Jiřina Broulíková.

Této sportovní akce, jako vzpomínky 
na bývalého žáka školy Marka Bílého, se 
zúčastnili žáci 5. – 9. tříd. Chlapci a dívky 
soutěžili ve dvou věkových kategoriích 

ve fl orbalu, vybíjené, odbíjené, turnaji ve 
stolním tenisu a šipkách. Z široké nabídky 
sportovních aktivit si vybrali téměř všichni 
žáci, ostatní pomáhali s organizací a po-
vzbuzovali soutěžící.

Utkání probíhala v příjemné, sportovní 
atmosféře a vyhráli opravdu ti nejlepší: fl or-
balový turnaj chlapci 7. B a 9. A , turnaj ve 
vybíjené dívky 7. A  a v odbíjené dívky 9. A.

V turnaji ve stolním tenisu zvítězili Do-
minik Toman ze 7.A a Marek Ozner z 9.A.

Sportovní dopoledne skončilo vyhláše-
ním výsledků a předáním putovních po-
hárů a cen vítězům. Všichni účastníci se 
již těší na další ročník tohoto sportovního 
klání.

Mgr. Iveta Komorášová

Projekt „Les ve škole“
My žáci ZŠ a MŠ Ostrava – Svinov se 

již několik let zabýváme environmentální 
výchovou.

Z naší iniciativy vyšel návrh na sou-
středění environmentálního vzdělávání 
do specializované učebny vybudované 
v prostorách školy. 

S fi nancováním tohoto projektu nám 
pomohla fi rma IKEA, která poskytla dar 
ve výši 16 860,- Kč za který jí patří náš dík. 
Dalším z návrhů bylo, aby tato učebna byla 
vybudována svépomocí učitelů, rodičů, 
zástupců SRPŠ a žáků 2. stupně jako dar 
pro mladší spolužáky v rámci Dne Země 
ke zlepšení životního prostředí školy. 

Začali jsme už v lednu 2012 v různých 
vyučovacích hodinách. Např. 
• Výtvarná výchova – výroba nástěnných 

obrazů, pomůcek, dekoračních prvků, 
výroba vzorníku papíru a přírodních 
materiálů – „Poznávání lesa“

• Základy výpočetní technologie – vyhle-
dání obrázků na PC, vytištění, úprava, 
foliování – výukové karty – „Poznávání 
lesa“

• Pracovní činnosti – výroba vzorní-
ků dřeva, ptačích budek a krmítek 
- „Ochrana lesa“

• Výchova ke zdraví - spolupráce při 
výuce dýchání na inhalačních přístro-
jích – „Dýchání lesa“, při relaxačních 
cvičeních – „Rekreace v lese“

• Přírodověda – výroba herbářů, sbírek 
plodů a semen – „Vnímání lesa“

• Český jazyk a literatura – autorské čtení 
–děti dětem na téma „Les“, Ekologická 
čítanka aj. , „Lesní veršování“ (čtení pro 
žáky 1.A)

• Dramatická výchova – nácvik loutkové 
pohádky „Les čaruje“ s výrobou kulis 
(nacvičili žáci volitelného předmětu 
Dramatická výchova )

• Matematika – prezentace „Lesní re-
kordy“ (shlédli žáci 1. stupně v Plane-
táriu a hvězdárně J Palyzy v Ostravě 
– Porubě)

• Přírodovědná praktika – realizace
a vybavení interiéru specializované 
třídy, výběr her a pomůcek pro rozví-
jení smyslového vnímaní lesa, výběr 
vhodných dokumentárních a naučných 
krátkých fi lmů o lese – „Krásy lesa“

• Pěstitelské práce – pomoc mladším 
dětem při vysazování vlastního stromu 

„Od semínka k velikánu“ (realizováno 
s žáky 6.A ve školním skleníku)

• Hudební výchova – vyhledávání zvuků 
zvířat i lesa na internetu, výběr písní 
a hudebně pohybových her s tématem 
„Lesa“

Využili jsme prostory volné třídy naší 
ZŠ. Odborné malířské, elektrikářské a zed-
nické práce jsme svěřili profesionálním 
řemeslníkům, které zaplatila škola. A pak 
jsme se dali do práce my žáci. Nejprve 
jsme museli promyslet, jak bude učebna 
vypadat a čím bude vybavena. S touto 
prací nám velice pomohla paní Šímová, 
maminka našeho spolužáka, která má 
velký výtvarný potenciál.

 Pomohli jsme se stěhováním, natřeli 
jsme nábytek, zakoupili koberec – trávu 
a nastříhali z něho palouček. Vyrobili 
jsme zatemnění oken, které jsme vyzdobili 
obrázky hmyzu. 

Nejvíce času nám zabralo malování 
„lesa“ na plochu dlouhou 8 metrů. 

Ochotní rodiče nám pomohli s navr-
táním a upevněním policového systému, 
na který jsme umístili vycpaniny ptáků 
z našeho školního kabinetu. Stěny jsme 
vyzdobili nástěnnými obrazy, malbou stro-
mu s hnízdícími ptáky. Občané Svinova 
nám věnovali 2 kmeny břízy, na které jsme 
připevnili naaranžované „koruny stromů“, 
ptačí budky aj. Do prostoru jsme připevnili 
„letící“ ptáky, různé druhy listů stromů, 
houby, ale i výrobky a hry ze dřeva. Zapo-
jili jsme inhalační přístroje, projektory, 
CD přehrávače a ostatní techniku a vše 
připravili ke slavnostnímu otevření učebny 
prvouky a přírodovědy s názvem „Les ve 
škole“

20. dubna 2012 proběhl 
„Den Země“.

Programu Dne Země na naší škole se 
zúčastnili žáci 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B. 
Na jednotlivých stanovištích  učitelům 
pomáhali vybraní žáci 2. stupně.

900 - Slavnostní otevření učebny 
„Les ve škole“ za účasti žáků, vedení 
školy, starostky Svinova, zástupců spo-
lečnosti Ikea a sdružení Tereza, které se 
zabývá environmentální výchovou a zpro-
středkovalo nám peněžitý dar.

Podle předem 
vypracovaného 
harmonogramu 
jsme navštěvo-
vali jednotlivá 
stanoviště
s konkrétním 
programem.
1. stanoviště – Projekt „Ovoce do škol“ – po-
pularizace školního projektu, zdravá výživa
• projektová hodina dle pomůcky „Svět 

do všech předmětů“ – práce ve skupinách
2. stanoviště – Dřevo jako materiál
• poznávání druhů dřeva, určování
• práce se dřevem –- pomáhají žáci 9. roč-

níků
3. stanoviště – Chemie a fyzika v lese
• chemické pokusy - předvádí žáci 9.roč-

níků
• seznámení s chem. sloučeninami 
• výstavka chem. projektů žáků 2. stupně, 

prohlídka učebny chemie
4. stanoviště – Příroda kolem nás
• pozorování mikroorganismů pod mikro-

skopem
• přírodovědné pokusy s rostlinami a živo-

čichy
• práce s pracovními listy projektu „Les ve 

škole, škola v lese“
5. stanoviště – Ekologie
• práce s pracovními listy projektu „Recy-

klohraní“
• třídění odpadů – práce ve skupinách, jed-

notlivcích
6. stanoviště – Les ve škole
• promítání fi lmu „Duháček v lese“
• seznámení s novou učebnou Př z projektu 

„Les ve škole“
• seznámení s novými pomůckami a di-

daktickou hrou
• „Dech lesa“ – využití inhalačních pří-

strojů
Jednotlivé  třídy se vystřídaly na všech 

stanovištích a po slavnostním otevření od-
borné učebny s názvem „Les ve škole“ jsme 
si ji sami vyzkoušeli. Od té doby se v učebně 
pravidelně střídáme a dokonce jsme ji „půj-
čili“ i žákům z 2. stupně, kteří o ni projevi-
li velký zájem, za to že nám s její realizací 
pomohli. Chystáme se učebnu předvést i ši-
roké veřejnosti na Dni otevřených dveří při 
příležitosti oslav 100 let naší školy.

Žáci ZŠ Svinov
pod vedením p.uč. Kostkové
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Hřiště je v roce 2012 zpřístupněno 

veřejnosti již sedmým rokem díky účelové 
dotaci z rozpočtu SMO na provoz hřišť škol 
a školských zařízení- bezúplatné zpří-
stupněných pro veřejnost, tj. po ukončení 
provozu školy, prostřednictvím ZŠ a MŠ Os-
trava – Svinov, p.o., která pravidelně o tuto 
dotaci žádá. Z dotace jsou hrazeny mzdové 
prostředky správce hřiště. 

Náplní práce správce hřiště je zejména 
zajištění provozu, kontrola bezpečnosti 
objektu, řídí sportovní aktivity, monitoruje 
návštěvnost, podílí se na přípravě a realizaci 
sportovních a kulturních akcí pořádaných 
obcí, školou a zájmovými organizacemi. 

V letošním roce nově provádí správce 
hřiště bezplatnou výpůjčku sportovních 
potřeb, zakoupených z transferů SMO 
za účelem zabezpečení prevence krimina-
lity schválených SMO Městskému obvodu 
Svinov v roce 2010 a 2011.

Každoročně je zpracován ředitelem školy 
provozní řád hřiště, který je vyvěšen před 
vstupem a na webových stránkách školy 
www.zssvinov.cz. Na jeho dodržování je 
kladen velký důraz a jeho porušování řeší 
Městská policie Ostrava, se kterou správ-
cem hřiště spolupracuje.

Výňatek z provozního řádu:
1. Provozní doba: 
Pondělí až pátek od 15.30 hodin

do setmění, nejdéle do 20.00 hodin. 
Sobota, neděle, svátky, období školních 

prázdnin od 10.00 hodin do setmění, nejdé-
le do 20.30 hodin. 

2. Bezplatné zapůjčení sportov-
ních pomůcek ve dnech: pátek, sobota 
a neděle (míče, sítě, badmintonu, kroketu 
apod.) od 16,30 hodin do 18,00 hodin 
u správce hřiště, který bude v tuto dobu 
přítomen na hřišti. 

Mgr. Iveta Komorášová

Zajímavosti
ze života MŠ

Slavili jsme 
úspěch

Na 2. polovinu školního roku 2011/2012 
jsme připravili spoustu příjemných a zají-
mavých akcí pro naše děti a také rodiče.

Začali jsme karnevaly na všech praco-
vištích MŠ. Děti a rodiče jsme zaměstnali 
na velikonočních dílnách, odkud si každý 
odnesl alespoň jednu vlastnoručně vyro-
benou ozdobu. Všechny děti se zúčastnily 
oslav Dne země na Hlavní třídě v Ostravě 
– Porubě, kde jsme kromě různých aktivit 
a soutěží shlédli minimuzikál „Mraveneč-
ci“, který pro tento den připravila MŠ Po-
lanecká. V rámci těchto oslav jsme se 
zúčastnili výukového programu s předško-
láky v ZOO, navštívili planetárium a shléd-
li naučný fi lm „Na co kouká sova v noci“. 
V dubnu proběhlo přijímací řízení do MŠ, 
na kterém se podíleli pedagogové i děti 
a připravily pro budoucí kamarády dáreč-
ky. Je nám jen líto, že jsme nemohli při-
jmout 30 dětí. Toto pololetí jsme žili také 
sportem. Děti absolvovaly lyžařský výcvik 
na Vaňkově kopci a také plavání v bazénu 
v Porubě. Dne 21.5. jsme odjeli do Kunčic 
pod Ondřejníkem na pětidenní zotavovací 
pobyt, který jsme si náležitě užili. Jednou 
z posledních akcí bude oslava MDD, paso-
vání na školáky, noc v MŠ a výlety do blíz-
kého okolí.   

ZŠ a MŠ Ostrava – Svinov
Dana Kohutová

Školní rok 2011/2012 byl pro naší 
MŠ a třídu Sluníčko velmi úspěšný a to 
díky skvělé spolupráci s rodiči. V podzimní 
soutěži ve sběru kaštanů a žaludů jsme pa-
třili s více než 200 kg kaštanů mezi nejlep-
ší a třída měla na tomto úspěchu největší 
podíl. Stejně jako při sběru nepotřebného 
ošacení jsme jako třída mezi pracovištěmi 
mateřských škol byli nejlepší a po zásluze 
jsme si pochutnali na výborném dortu za 
1. místo. Našim rodičům tímto děkujeme 
za výbornou spolupráci. Úspěchem mů-
žeme nazvat také pobyt 50 dětí všech tří 
svinovských pracovišť MŠ na zotavova-
cím pobytu v Kunčicích pod Ondřejníkem 
v penzionu Krkoška. Nádherné počasí, ma-
lebná beskydská příroda, výborné ubyto-
vání a strava – to všechno přispělo k tomu, 
že jsme v závěru školního roku prožili pět 
krásných jarních dnů. Ještě jednou všem 
rodičům děkujeme a přejeme příjemnou 
dovolenou.

MŠ E.Rošického 
Jana Bailová

Cvičný poplach ve škole
V pátek 30. března 2012 měli možná 

obyvatelé svinovského sídliště strach, 
jestli se v Základní a mateřské škole 
na ulici Evžena Rošického něco nestalo. 
V dopoledních hodinách mohli totiž spa-
třit u naší budovy policisty a dva hasičské 
vozy se zapnutými majáky. Naštěstí nešlo 
o skutečný požár, ale o cvičný požární 
poplach. Ten vyhlásili žáci z hasičské-
ho kroužku na pokyn pana ředitele 
v 10:10 hodin. Všechny děti i zaměstnanci 
školy byli na určeném evakuačním místě 
během 4 minut. Hasiči prohlédli všechny 
prostory školy a v 10:18 hodin pan ředitel 
pochvalou za vzornou evakuaci cvičný 
poplach ukončil. Poté si děti  mohly 
prohlédnout oba hasičské vozy a zeptat se 
mužů v uniformě na vše, co je zajímá.  

Poděkování patří Sboru dobrovolných 
hasičů ze Svinova za bezchybně provede-

ný zásah a Městské policii za dohled nad 
celou akcí. 

A co na to řekly naše děti?
Natálka z 1.třídy: „To jsem ráda, že to 

nebylo doopravdy!“
Samuel z 5. třídy: „Byl jsem velice 

překvapen. Měli jsme angličtinu, právě 
jsme psali samostatnou práci. Já jsem ji 
dokončil a přišel žák z 5.A říct, že jako 
hoří. Ale byl to jen planý poplach. Všech-
no dobře dopadlo.“

Martin z 5. třídy: „Toho cvičení jsem se 
lekl. Jinak bylo skvělé, když nám ukazo-
vali vnitřek hasičského auta.“

Magdalénka ze školky: „Bylo to dobré. 
Trošku jsem se bála, jestli doopravdy 
nehoří.“

Mgr. K. Vilčová, Ing. R. Čechová
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Dodržujme
čistotu
a pořádek

V poslední době se v našem městském 
obvodě začal navyšovat počet černých sklá-
dek a neoprávněného ukládání odpadu do 
kontejnerů sloužících pouze pro komunál-
ní odpad obyvatel z domů na ulici Evžena 
Rošického. Je zde ukládán odpad ze sekání 
trávy, stavebních úprav, atp. Na tento pro-
blém jsme již upozornili městskou policii 
s žádostí o zvýšení frekvence pochůzek 
a zákroku dle platné legislativy, popř. pře-
dání provinilce přestupkové komisi. 

Pokud si tedy se svým odpadem nevíte 
rady, obraťte se na některou z oprávněných 
fi rem zabývajících se likvidací odpadu 
Např. společnost OZO Ostrava, s.r.o. pro-
najímá tzv. hnědé kontejnery na biologický 
odpad.

Pokud tedy nám všem jako občanům 
Svinova není lhostejný jeho vzhled a upra-
venost, nebojme se na tyto prohřešky 
neprodleně jmenovitě upozorňovat.

RNDr. Yvona Heroutová
SMO – ÚMOb Svinov

Operační program přeshraniční
spolupráce 2007 – 2013

Česká republika – Polská republika

Název projektu: Společně za sportem, 
kulturou a historií
Registrační číslo žádosti: 
CZ.3.22/3.3.04/12.02984

Projektem „Společně za sportem, kultu-
rou a historií“ chceme s Gimnazjem 7 Ryb-
nik podpořit přeshraniční spolupráci, která 
by ověřila porozumění si skupin mladých 
lidí, kteří se potkávají při sportu, hledají 
a poznávají společné historické a kulturní 
prameny, představí si vzájemnou žákov-
skou tvorbu. Tyto činnosti mají vliv na 
rozvoj přátelských kontaktů mládeže a dětí 
v obou krajích, zanechání hlubšího pozná-
ní. Důraz bude kladen na aktivní metody 
a formy vzdělávání, rozvíjení vztahového, 
kritického a tvořivého myšlení.

Projekt má sloužit pro dobro 
mládeže, propagovat město Ostrava 
a Euroregion Silesia.

V rámci projektu uspořádáme 3 akti-
vity:
1. Jednodenní výlet „Poznávání 

Ostravy“ 10. 5. 2012 - během dne 
seznámíme partnera z Polska se 
školou, navštívíme a prohlédneme 
si ostravskou radnici s věží, areál 
Miniuni, Slezskoostravský hrad. Na 
závěr dne plného historie uspořádá-
me pro účastníky výletu malý turnaj 
v minigolfu pro smíšená polsko-česká 
družstva.

2. Gastrofestival - v září 2012 
(v prostorách školy) tuto jednodenní 
aktivitu zahájíme akademií, na které 
obě školy představí svou drama-
tickou, hudební a lidovou tvorbu. 
Proběhne zahájení výstavy, která 
potrvá do 12/2012, část výstavy bude 
ve škole ponechána natrvalo. Výstava 
bude žáky a pedagogy připravována 
od 5/2012. Dále v rámci tohoto dne 
naučíme partnery péct slezské koláčky 
a na oběd ochutnají slezské menu.

3. Lyžařský výcvikový kurz
v  únoru/2013 - společný pětidenní 
pobyt zaměřený na výuku jízdy na 
lyžích a snowboardu, odstraňování  
jazykových bariér v rámci večerních 
programů - soutěže ve stolních hrách, 
weykicku, tanci na tanečních podlož-
kách a.j. Vyvrcholením celého týdne 
pak budou vzájemná sportovní klání 
na lyžích, snowboardu, ve slalomu, 
běhu, akrobacii apod.

Zúčastníme se 3 aktivit polského part-
nera: 

1. Sportovní olympiáda v květu 2012 
v kolektivních sportech - sálové kopa-
né, házené, odbíjené, stolním tenise 
a individuálních sportech - skok do 
výšky a do dálky s rozběhem, běh na 
60 m, 300 m, 600 m a 1000 m, vrh 
koulí chlapci (4 kg), dívky (3 kg) 

2. Turistický kurz do Slezských 
Beskyd v říjnu 2012 - zaměřený na 
horskou turistiku v polsko-českém po-
mezí, poznání kultury a dějin. Místo 
realizace: Wisla (Ustron-Istebna-Ko-
niakow-Jaworzynka-Szczyrk).

3. Festival regionální kultury v červ-
nu 2012 místo realizace Rybnik, před-
stavení školní světnice, slezských písní 
(program obě školy), degustace slez-
ského regionálního jídla.

Ve čtvrtek 10. května 2012 byl slav-
nostně projekt zahájen. Zúčastnili se ho 
vybraní žáci a pedagogové obou partner-
ských škol. Úvodního slova se ujal ředitel
ZŠ a MŠ Ostrava – Svinov, p.o., který 
všechny přítomné přivítal. Po seznámení 
s celodenním programem - Poznávání Os-
travy - se žáci vydali na první akci dne a to 
na prohlídku interiérů Nové radnice. Pro-
hlédli jsme si zasedací místnost rady měs-
ta i obřadní místnost. Protože nám počasí 
přálo, z vyhlídkové věže jsme dohlédli až na 
hřeben Beskyd s Lysou horou. Během celé 
prohlídkové trasy nás doprovázel polsky 
mluvící průvodce, který poutavě seznamo-
val žáky s historií Ostravska.

Pak následovala návštěva Slezskoostrav-
ského hradu. Polským partnerům jsme 
ukázali rovněž centrum Ostravy – Masa-
rykovo náměstí i přilehlé ulice a kolem 
Divadla A. Dvořáka jsme přešli do Areálu 
miniatur Miniuni. Zde jsme mohli vidět 
miniatury historických i současných budov 
evropských měst s dominantou 12 metrů 
vysoké Eiffelovy věže, u které jsme se spo-
lečně na památku vyfotografovali. 

Na závěr dne si všichni účastnici vy-
zkoušeli jeden z druhů minigolfu - Adven-
ture golf, který se hraje v uzavřené hale. 
„Adventure“ znamená dobrodružství. A to 
prožívali všichni nejen při golfovém tur-
naji, ale také během vzájemné konverzace, 
neboť smíšená čtyřčlenná družstva tvořili 
účastníci obou partnerských škol. Vítězové 
na prvních třech místech byli oceněni věc-
ným darem.

 Daniela Košařová koordinátor projektu,
Mgr. Iveta Komorášová vedoucí projektu

Bazény
a kvalita
pitné vody

S nástupem teplého letního počasí, 
které začalo v letošním roce zase o něco 
dříve, nastává každoročně období spojené 
s nárazovými nárůsty odběrů vody a s tím 
související vznik problémů s kvalitou 
dodávané pitné vody našim odběratelům. 
Nejčastější příčinou vzniku těchto problé-
mů je napouštění bazénů z vodovodních 
přípojek, a proto si dovolujeme apelovat 
na vlastníky bazénů, aby při napouštění 
dbali níže uvedeného doporučení a mini-
malizovali tak nežádoucí rizika spočívající 
v napuštění bazénu vodou se zhoršenými 
senzorickými vlastnostmi v důsledku 
skokových změn hydraulických poměrů 
ve vodovodní síti.

Bazény prostřednictvím vodovodní 
přípojky doporučujeme napouštět pomalu 
a mimo odběrové špičky. Odběrovými 
špičkami rozumíme zpravidla odpolední 
a podvečerní hodiny, nejen v pracovní 
dny, ale také o víkendech. Napouštění 
bazénů je proto vhodné předem konzul-
tovat s pracovníky centrálního dispečinku 
společnosti Ostravské vodárny a kanali-
zace a.s. na telefonním čísle 597 475 711 
nebo 800 202 700, kde získáte pokyny, jak 
postupovat, aby nedošlo k ohrožení tlaku 
a kvality vody.

Martina Gavendová, 
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
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Změny v rámci sociální reformy od 1.1.2012
Vážení občané Svinova, dovolujeme si 

vás informovat o změnách v rámci sociální 
reformy, ke kterým došlo od 1.1.2012. Úřad 
městského obvodu Svinov (dále jen „Úřad 
Svinov“), Magistrát ani další obecní úřady 
již neřeší a nevyplácejí sociální dávky. Tuto 
agendu na sebe převzal Úřad práce České 
republiky, který má v Ostravě své pobočky. 

Úřad Svinov vám poskytuje kom-
plexní sociální poradenství, které zahr-
nuje informace o sociálním zabezpečení, 
o dávkách státní sociální podpory a o dáv-
kách sociální pomoci, dále poradenství 
v pracovně právní oblasti, v rodinném prá-
vu, o zajištění bytových potřeb, poradenství 
ve správním řízení a fi nanční poradenství. 
Dále vám Úřad Svinov nabízí pomoc 
a podporu při výběru vhodného úřadu 
nebo služby, při řešení hmotné a bytové 
nouze, při vyplňování formulářů a sepiso-
vání návrhů, pomoc s používáním sKarty, 
doprovod na jiné úřady, uplatňování práv 
a zájmů při jednání s úřady.

Úřad práce České republiky přijí-
má všechny žádosti o dávky státní so-
ciální podpory a dávky sociální pomoci, 
rozhoduje o jejich přiznání a vyplácí 
je. Rovněž zajišťuje kontrolu využívání 
dávek. Úřad práce ČR má také krajskou po-
bočku v Ostravě. Dávky pomoci v hmot-
né nouzi pro městský obvod Svinov řeší 

pobočka Úřadu práce na ul. Gen. Sochora 
6013/2 v Ostravě - Porubě. Příspěvek na 
péči posuzuje pobočka Úřadu práce na 
ul. Husova 7 v Moravské Ostravě. Dávky 
pro osoby se zdravotním postižením 
poskytuje pobočka Úřadu práce 30. dub-
na 3130/2d v Moravské Ostravě. Odvola-
cím orgánem pro výše uvedené dávky je 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, které 
má pracoviště na ul. Zelená 2824/40 v 
Ostravě - Mariánských Horách.

Příspěvek na péči je určen osobě, 
která je z důvodu dlouhodobě nepříznivého 
zdravotního stavu závislá na pomoci jiné 
fyzické osoby. Péči může poskytovat osoba 
blízká, asistent sociální péče na základě 
smlouvy, nebo poskytovatel sociálních 
služeb. Pro přiznání příspěvku je nově 
posuzováno zvládání 10 základních 
životních potřeb: mobilita, orientace, 
komunikace, stravování, oblékání a obou-
vání, tělesná hygiena, výkon fyziologické 
potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče 
o domácnost. Příspěvek na péči je přiznán 
v 1. stupni (lehká závislost), pokud osoba 
nezvládá 3 až 4 základní životní potřeby 
v částce 800,-Kč měsíčně, ve 2. stupni 
(středně těžká závislost), pokud osoba 
nezvládá 5 až 6 základních životních potřeb 
v částce 4.000,-Kč měsíčně, ve 3. stupni 
(těžká závislost), pokud osoba nezvládá 

Dopravní soutěž
Mladý cyklista 2012

Dne 4.5.2012 se na základní škole 
Bílovecká 10 v Ostravě – Svinově konalo 
obvodní kolo dopravní soutěže Mladý 
cyklista. Soutěže se zúčastnilo 18 čtyř-
členných družstev škol obvodu Poruba. 
Děti soutěžily ve dvou kategoriích, mladší: 
4. – 6. třída, starší : 7. – 9. třída, všichni 
v disciplínách pravidla silničního provozu, 
jízda zručnosti a  zdravověda. Rozhodčími 
soutěže byli kromě pedagogů účastnic-
kých škol také příslušníci Městské policie 
z oddělení Prevence a dohledu a členové 
záchranářského týmu ČČK. Družstva, která 

se umístila v obou kategoriích na prvních 
třech místech, postoupila do městského 
fi nále konaného 11.5.2012 na ZŠ A.Kučery 
v Ostravě - Hrabůvce.  Jednalo se o žáky 
ZŠ K.Pokorného, J. Valčíka, J. Šoupala, 
Bílovecká - Svinov, H. Salichové - Polanka, 
kteří náš obvod úspěšně reprezentovali.

Děkujeme sponzorům obvodního kola 
– Úřadům městských obvodů Poruba 
a Svinov, které jako každoročně fi nancova-
ly občerstvení pro závodníky.

Mgr. Marie Farkasová,
obvodní metodik DV

Lidé lidem 
2012

Pátý ročník již tradiční akce Lidé li-
dem se bude konat ve čtvrtek 21. června 
od 9 do 17 hodin na Masarykově náměstí 
v Ostravě. Představí se na ní organizace, 
které ve městě poskytují sociální služby 
a související aktivity. Součástí programu 
budou kulturní vystoupení. Návštěvníci se 
mohou těšit na nejrůznější taneční, hudeb-
ní a divadelní představení, to vše v podání 
uživatelů sociálních služeb a souvisejících 
aktivit. Připraveny jsou soutěže pro děti, 
projektový den pro žáky ZŠ a studenty SŠ, 
interaktivní rukodělné dílny, klauni, ukáz-
ky práce canisterapeutických psů, lasero-
vá střelnice a mnoho dalších aktivit. Akci 
pořádá Magistrát města Ostravy, odbor 
sociálních věcí, školství, sportu a volnoča-
sových aktivit, ve spolupráci s občanským 
sdružením Eko-info centrum Ostrava. Je 
spolufi nancována z Individuálního projek-
tu Moravskoslezského kraje a Místní agen-
dy 21 v souladu se stanovenými společný-
mi cíli a opatřeními 3. Komunitního plánu 
sociálních služeb a souvisejících aktivit ve 
městě Ostrava na období 2011-2014. Zá-
štitu převzal náměstek primátora Martin 
Štěpánek.

Vlasta Krzyžanová
MMO

7 až 8 základních životních potřeb v část-
ce 8.000,-Kč měsíčně, a ve 4. stupni 
(úplná závislost), pokud osoba nezvládá
9 až 10 základních životních potřeb v částce 
12.000,-Kč měsíčně.

Příspěvek na mobilitu je přiznán 
osobě, která nezvládá základní životní po-
třeby v oblasti mobility nebo orientace, 
opakovaně se dopravuje nebo je dopra-
vována, a není ji poskytována pobytová so-
ciální služba. Výše příspěvku činí 400,-Kč 
měsíčně.

Příspěvek na zvláštní pomůcku je 
přiznán zdravotně postižené osobě, která 
má těžkou vadu nosného nebo pohybové-
ho ústrojí, těžké sluchové postižení nebo 
těžké zrakové postižení a to v částce max. 
350.000,-Kč na jednu pomůcku s výjim-
kou motorového vozidla, maximálně max. 
800.000,-Kč v 60 kalendářních měsících. 
Nově se zavádí možnost poskytnutí po-
můcky formou výpůjčky u zařízení 
schodišťové plošiny, stropního zvedacího 
systému nebo schodolezu. 

Průkaz osoby se zdravotním posti-
žením - TP, ZTP a ZTP/P vydané do kon-
ce roku 2011 platí nadále, nejdéle však do 
31.12.2015. Od od 1.1.2016 je nahradí Karta 
sociálních systémů sKarta.

Vypracovala: Daniela Plečková,
sociální pracovnice ÚMOb Svinov
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Komise pro občanské záležitos   při Radě městského obvodu Svinov Vás zve na poznávací zájezd

Kdy: 15.9.2012 (sobota)

Kde: Kunštát – keramické trhy

Lysice – zámek

Odjezd: v 6.30 hodin od ÚMob Svinov

Cena: 100 Kč

Přihlášky přijímá Lucie Fucimanová,

tel.: 599 421 020 od 1.8.2012

Úplná znění usnesení rady jsou k na-
hlédnutí občanům na Úřadě městského 
obvodu Svinov a také na www stránkách 
našeho Úřadu. Některá z nich pro vás 
vybíráme.
Rada MOb Svinov :
• rozhodla o konání pietního aktu k vý-

ročí osvobození Svinova dne 27.4.2012 
v parku ČSA od 16.00 hodin

• vzala na vědomí předložená kritéria 
a pokyny ZŠ a MŠ Ostrava – Svinov, 
p.o. pro přijímání dětí k předškolnímu 
vzdělávání

• projednala zprávu o kontrole plně-
ní usnesení Rady a Zastupitelstva 
MOb Svinov ke dni 6.3.2012

• souhlasila s konceptem realizační 
projektové dokumentace stavby 
„Revitalizace přednádražního prosto-
ru Svinov, II. etapa -  přístřešky bus, 
zastřešení a přístřešky pod mosty“ bez 
připomínek

• doporučila Zastupitelstvu MOb Svinov 
rozhodnout o záměru prodeje bytového 
domu na ul. Axmanově č.p. 368 včetně 
pozemků parc.č. 1116 a 1115 

• schválila plán oprav domovního a by-
tového fondu svěřeného MOb Svinov 
na rok 2012 

• projednala doručené cenové nabídky 
na akci „Oprava schodiště ul. Urba-
níkova v Ostravě-Svinově“ a rozhodla 
zadat tuto veřejnou zakázku malého 
rozsahu společnosti STAVEX Ostrava, 
s.r.o. se sídlem Ostrava Svinov za cenu 
nejvýše přípustnou 119 893,38 Kč 
včetně DPH 

• projednala doručené cenové nabíd-
ky na akci „Instalace kompletního 
systému etážového topení v bytech: 
č. 2 v domě č.p. 138, č. 2 v domě 
č.p. 256, č. 8 v domě č.p. 123 na 
ul. Bílovecká a č. 3 v domě č.p. 55 na 
ul. Bratří Sedláčků v Ostravě-Svinově“  
a rozhodla zadat tuto veřejnou zakázku 
malého rozsahu Ant. Lichému s mís-
tem podnikání Vřesina u Ostravy za 

cenu nejvýše přípustnou 289 513,- Kč 
včetně DPH

• souhlasila po dobu stavby „Revitaliza-
ce přednádražního prostoru Svinov, 
II. etapa“ s instalací dvou zpomalova-
cích prahů a odpovídajícího dočasného 
svislého dopravního značení na ul. Bra-
tří Sedláčků dle zákresu odsouhlasené-
ho Policií ČR-DI

• požádala Dopravoprojekt Ostrava, aby 
bylo do projektu dopravních opatření 
při uzavírce severního silničního mostu 
ul. Opavské zahrnuto také dočasné 
dopravní značení na ul. Opavské, 
Bří. Sedláčků a Luční, kterým bude 
po dobu uzavírky zamezeno tranzitu 
vozidel po ul. Bří. Sedláčků

• rozhodla požadovat po spol. Ostreal 
s.r.o. U Rourovny 556/3 vydání bezdů-
vodného obohacení ve výši obvyklého 
nájemného z nově vzniklých bytových 
jednotek umístěných v půdních prosto-
rách domu U Rourovny 556

Z jednání rady:

Úplná znění usnesení rady jsou k na-
hlédnutí občanům na Úřadě městského 
obvodu Svinov a také na www stránkách 
našeho Úřadu. Některá z nich pro vás 
vybíráme. V prosinci 2011 se uskutečnilo 
7. a 8. zasedání ZMOb Svinov, na kterém : 
• rozhodlo poskytnout dotaci Slezské-

mu souboru písní a tanců Opavica  
10.000 Kč na činnost sdružení, dopra-
vu, opravu klavíru aj.

• rozhodlo poskytnout dotaci Českému 
rybářskému svazu, místní organizaci 
Ostrava ve výši 5.000 Kč na organi-
zaci XII. ročníku závodu v lovu ryb 
Svinovský pohár

• rozhodlo poskytnout dotaci Českému 
rybářskému svazu, místní organizaci 
Ostrava ve výši 5.000 Kč na celoroční 
činnost kroužku mládeže

• rozhodlo poskytnout dotaci TJ Sokolu 
Svinov, odd. národní házené, ve výši 

Z jednání
Zastupitelstva:

40.000 Kč  na materiálové vybavení, 
činnost družstev v soutěžích, provoz 
oddílu aj.

• rozhodlo poskytnout dotaci TJ Sokolu 
Svinov, odd. národní házené, ve výši 
20.000 Kč na soustředění žáků a ju-
niorů

• rozhodlo poskytnout dotaci
TJ Sokolu Svinov, odd. volejbalu, 
ve výši 3.000 Kč na pronájem tělo-
cvičny a ceny na 16. ročník turnaje
„O putovní pohár starostky“ 

• rozhodlo poskytnout dotaci Knihov-
ně města Ostravy ve výši 6.000 Kč 
na projekt „S knihou mě baví svět“

• rozhodlo poskytnout dotaci Junáku 
svazu skautek a skautů ČR ve výši 
13.000 Kč na činnost oddílu a táboro-
vé vybavení

• rozhodlo poskytnout dotaci Sbo-
ru dobrovolných hasičů Svinov ve výši 
13.000 Kč na dovybavení a činnost 
mládežnických družstev

• rozhodlo poskytnout dotaci Pionýrské 
skupině Ještěr ve výši 13.000 Kč na 
nákup věcí potřebných pro práci s dět-
mi, nátěry dřevěných stanů a stavební 
materiál

• rozhodlo poskytnout dotaci
SK – Svinov o.s. ve výši 5.000 Kč
na odměny pro děti

• rozhodlo poskytnout dotaci TJ Vítko-
vice Svinov ve výši 55.000 Kč na čin-
nost družstva, nájem a provozní režii

• rozhodlo poskytnout dotaci TJ 
Vítkovice Svinov ve výši 2.000 Kč na 
fi nancování oslav 90. výročí založení 
oddílu kopané

• rozhodlo o záměru prodeje byt. 
domu na ul. Axmanova 368/1, včetně 
pozemků parc. č. 1115 a 1116 vše 
v k.ú. Svinov za podmínek:
- termín podání nabídek do 30 dnů 

od vyhlášení záměru prodeje
- minimální nabídky 4 mil. Kč
- nejvyšší nabídce
- náklady spojené s prodejem nemo-

vitostí ponese kupující

Zpracovala: Jiřina Broulíková
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V čem vám může pomoci fi nanční arbitr
Hlavním posláním fi nančního arbitra, 

a tedy i hlavním důvodem založení tohoto 
orgánu, je zajištění rychlého, bezplatného 
a efektivního vyřizování sporů mezi občany 
a fi nančními institucemi.

Podle zákona o fi nančním arbitrovi
je fi nanční arbitr příslušný k rozhodování 
sporů mezi:

a) poskytovateli platebních služeb 
a uživateli platebních služeb při poskyto-
vání platebních služeb – například spor 
zákazníka s bankou o správnost zaú-
čtované platby nebo spor zákazníka 
s bankou při zneužití platební karty 
neoprávněnou osobou,

b) vydavateli elektronických peněz
a držiteli elektronických peněz při vydává-
ní a zpětné výměně elektronických peněz 
– například spor držitele předplace-
né karty jízdného s některými provo-
zovateli veřejné dopravy,

c) věřiteli nebo zprostředkovateli 
a spotřebiteli při nabízení, poskytování 
nebo zprostředkování spotřebitelského 
úvěru – například spor zákazníka 
s věřitelem o odstoupení od úvěrové 
smlouvy nebo spor o výši poplatku 
za předčasné splacení úvěru,                

d) investičními fondy, investičními spo-
lečnostmi nebo zahraničními investičními 
společnostmi a spotřebiteli ze standard-
ních fondů kolektivního investování a spe-
ciálních fondů kolektivního investování, 
které shromažďují peněžní prostředky 
od veřejnosti – například spor zákaz-
níka s investiční společností o správ-
nost účtovaných poplatků.

Řízení před fi nančním arbitrem se 
zahajuje na návrh zákazníka (uživatele 
platebních služeb, držitele elektronických 
peněz, spotřebitele ze spotřebitelského 
úvěru a spotřebitele z fondu kolektivního 
investování). Návrh na zahájení řízení před 
fi nančním arbitrem lze podat písemně 
poštou, v elektronické podobě (e-mailem
opatřeným zaručeným podpisem nebo 
prostřednictvím datové schránky), 
osobně, resp. ústně do protokolu v sídle 
Kanceláře fi nančního arbitra. K usnad-
nění podání návrhu je na stránkách 
fi nančního arbitra k dispozici formulář 
– http://www.fi narbitr.cz/cs/fi nancni-
-arbitr-formulare-ke-stazeni.html, včetně 
vzorově vyplněného formuláře návrhu.                                                                                      
Občané se mohou na fi nančního arbitra 
obracet také s dotazy, které se týkají jeho 
činnosti.

Kontakt
Kancelář fi nančního arbitra, organizační 

složka státu
sídlo: Praha 1, Legerova 1581/69, 
 110 00
telefon: 257 042 094
fax: 257 042 089
e- mail: arbitr@fi narbitr.cz
internetová stránka: 
 http://www.fi nancniarbitr.cz
facebook: https://www.facebook.com/ 
 FinArbitr
datová schránka: qr9ab9x

Úřední hodiny

Pondělí 8.30 – 15.30 hodin

Úterý 8.30 – 15.30 hodin

Středa 8.30 – 15.30 hodin

Čtvrtek 8.30 – 15.30 hodin

Pátek 8.30 – 14.30 hodin

Redakčně zkráceno,

upravila Jiřina Broulíková,
místostarostka

Blahopřání 
jubilantům
Komise pro občanské záležitosti při 

Radě městského obvodu Svinov, srdečně 
blahopřeje jubilantům, kteří se v měsíci 
březnu, dubnu a květnu dožívají 70, 75, 
80 a více let.

Přejeme hodně zdraví a pohody v kru-
hu rodiny a nejbližších.

 Božena Žylková
 Jozef Gurin
 Marie Giričová
 Josefa Nesitová
 Jaromíra Kalmanová
 Jaroslav Rýc
 Anna Prchalová
 Anděla Ambrožová
 František Hurník
 Anna Knopová
 Barunka Pščolková
 Blanka Šimunská
 Emil Lancz
 Anna Gavendová
 Věra Miková
 Ludmila Bedrlíková
 Jaromír Mader
 Ludvík Dendis
 Jaromír Kružík
 Jaroslava Švejdová
 Vlasta Vrbková
 Oldřich Jasek
 Eduard Hajduk
 Vlasta Madrová
 Františka Gatnarová
 Petr Fiala

Chystá se změna výluk
na Svinovských mostech !!!

Stavební práce na opravě mostů i vý-
stavbě komunikací – prodloužená Peter-
kova, 2 kruhové objezdy na rampách sjez-
dů z ulice Opavské a části ulice Bílovecké 
(v úseku mezi dvěma kruhovými objezdy) 
probíhají dle časového harmonogramu, 
dokonce v malém časovém předstihu. 

V minulých týdnech jsme řešili eli-
minaci negativního vlivu přesměrování 
dopravy na ul.Bří Sedláčků doplněním 
dopravního značení jak vodorovného,
tak svislého a doplněním 2 zpomalovacích 
prahů.

Dobrou zprávou je, že „neformální“ 
objízdná trasa přes výše uvedenou komu-
nikaci koncem července skončí a v opač-
ném směru je odsouhlaseno řešení, kde 
průjezd nebude možný. 

Plánované termíny:
22.7.  změna výluky tramvajové do-

pravy; 
27.7.  změna výluky silniční dopravy; 

zprovoznění jižního silničního mostu 
(směr centrum) 

Po cca pětiměsíčním provozu
po objízdných trasách můžeme situaci
hodnotit přes uvedené problémy po-

zitivně. Celá akce byla velmi pečlivě 
s vysokou odborností pracovníků všech 
zúčastněných organizací ( MMO, Sdru-
žení EXMOST, Dopravoprojekt Ostrava, 
Policie ČR - Dopravní inspektorát) velmi 
dobře připravena a veřejnost v předstihu 
široce informována. S velkým nasazením 
příslušníků PČR a MP je zajištěna prů-
jezdnost komunikací.

Rádi bychom touto cestou požádali 
řidiče, aby dodržovali pravidla silničního 
provozu a vyhnuli se tak zbytečným poku-
tám od přítomných policistů. 

Termín dokončení stavby je význam-
ně odvislý od povětrnostních podmínek.  
V optimálním případě, při hladkém prů-
běhu, bez komplikací, by měla být stavba 
předána do konce roku 2012. 

Veškeré informace k organizaci dopra-
vy a objízdných tras při změně výluky
na silničních mostech (zprůjezdnění již-
ního silničního mostu ul. Opavské) budou 
zveřejněny v průběhu června 2012 na 
internetových adresách www.ostrava.cz, 
www.dpo.cz a www.svinov.ostrava.cz.

Eva Poštová
starostka



Májové setkání
seniorů

Zájezd Slavkov u Brna

Komise pro občanské záležitosti při 
Radě městského obvodu Svinov, pořádala 
i letos pro seniory májové setkání, které 
se uskutečnilo ve školní jídelně Základ-
ní školy Ostrava - Svinov.Vystoupily 
zde děti   školní družiny pod vedením 
vychovatelky Simony Burdíkové a Svatavy 
Bohušové, které předvedly pásmo básní, 
písní a tanečků. Děti rovněž vyrobily 
seniorům malou pozornost. Senioři byli 
obdarováni nejen dárkem od dětí ze ZŠ, 
ale obdrželi i dárek, který pro ně připravi-
ly členky komise pro občanské záležitosti. 
Na setkání přítomné informovala pra-
covnice ÚMOb Svinov Daniela Plečková 
a za agenturu „Selma“ Klára Janoštíková 
také o formách a možnostech ze sociální 
oblasti. 

Radmila Jančíková
předsedkyně komise

pro občanské záležitosti

Komise pro občanské záležitosti při 
Radě městského obvodu Svinov uspořá-
dala zájezd do Jihomoravského kraje po 
stopách Napoleonských válek-navštívili 
jsme krásný zámek ve Slavkově u Brna, 
kde právě probíhala fl oristická výstava
na téma Zámek plný pohádek. Slavkovský 
zámek není jen známý bitvou u Slavkova, 
nýbrž jako sídlo významného českého rodu 
Kouniců a k 300.výročí narození Václava 
Antonína Kounice kancléře čtyř panovníků 

zde probíhá velmi zajímavá výstava, kterou 
jsme rovněž navštívili. Poté jsme si pro-
hlédli Mohylu míru první mírový památník 
v Evropě, který byl postaven na počest obětí 
bitvy u Slavkova.

Na závěr jsme se občerstvili na farmě 
Bolka Polívky v Olšanech a plní dojmů jsme 
se vrátili domů.

Radmila Jančíková
předsedkyně komise

pro občanské záležitosti
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Městská policie zve na XIV. 
ročník Setkání pěstounů psů 
z třebovického útulku

Městská 
policie zve 
na červnový 
bezplatný 
kurz
pro veřejnost

Městská policie Ostrava zve na další 
z letošních bezplatných kurzů, které 
pořádá v rámci projektu Bezpečnější Ost-
rava. Koná se ve středu 27. června 2011 
od 16:00 hodin. Místem konání bude 
budova na ul. Hlubinské 6 v Moravské Ost-
ravě (bývalé ředitelství městské policie).

Červnové téma setkání s občany jsme 
nazvali Bojí se promluvit . . . Hovořit
se bude o šikaně dětí – jak ji poznat, jak 
postupovat při jejím zjištění, na koho
se obrátit, jak zvýšit bezpečí našich dětí.  
Samozřejmě nebude chybět oblíbená 
sebeobrana. A i tentokrát bude připraven 
dětský koutek pro děti účastníků kurzu. 

Připomínáme, že je vhodné si s sebou 
přinést sportovní oblečení (pro výuku se-
beobrany), popř. volnější obuv na přezutí 
a hygienické potřeby (možnost využití spr-
chy po sebeobraně). Sportovní obuv není 
třeba, výuka základů sebeobrany probíhá 
v tělocvičně na žíněnkách.

Bližší informace rádi poskytneme
na tel. 599 414 165, 950 739 407 - 408 
nebo prostřednictvím elektronické pošty 
na adrese info@mpostrava.cz.

Není potřeba se předem na kurz přihla-
šovat.

Těšíme se na všechny zájemce
z řad veřejnosti.

V sobotu 23. června 2012
se od 9:00 hodin v areálu útulku pro 
nalezené psy v Ostravě-Třebovicích usku-
teční v pořadí již XIV. Setkání pěstounů 
psů z třebovického útulku. 

Majitelé a pěstouni pejsků mají 
jako každoročně možnost předvést své 
dovednosti a šikovnost v soutěžních 
disciplínách o Útulkového krasavce, 
Třebovického šikulu, Nejkrásnějšího ju-
niora a Nejkrásnějšího veterána a vyhrát 
spousty zajímavých a zejména pro pejsky 
lákavých cen. Návštěvníci pak svými hlasy 
sami rozhodnou, který ze čtyřnohých 
účastníků získá Cenu diváků. 

Všichni pěstouni a majitelé psů z tře-
bovického útulku, kteří se chtějí tohoto 
setkání zúčastnit, se mohou přihlásit tele-
fonicky na čísle 596 967 288 nebo pro-

střednictvím elektronické pošty na adrese  
utulek@mpostrava.cz nebo také osobně 
v útulku pro nalezené psy v Ostravě–Tře-
bovicích v provozní době, což je od úterý 
do neděle v čase 10:00 – 17:00 hodin. 

Prezentace účastníků se uskuteční před 
zahájením samotných soutěží, od 8:00 do 
9:00 hodin.

Pro návštěvníky je připraven bohatý 
program, ukázky z činnosti městské poli-
cie, zájemci si budou moci v rámci otevře-
ných dveří prohlédnout prostory útulku 
pro nalezené psy, připravena je také lase-
rová střelnice a program pro děti. Divá-
ci se mohou těšit také na ukázky výcviku 
služebních psů.

Vstup na akci je zdarma. Těšíme se
na všechny účastníky i návštěvníky.
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D TSKÝ KLUB ŠÍPÁ EK OSTRAVA 

(ul. Pr b žná 6178/2, 708 00 Ostrava-Poruba) 
ve spolupráci s m stským obvodem Svinov 

 
PO ÁDÁ 

 

 
 

Rodi e, hledáte n koho, kdo by se p es den postaral o vaše d ti? 
Chcete, aby se d ti bavily, nau ily se n co nového a navázaly nová 
p átelství? 

Pak neváhejte, p ihlaste je na p ím stský tábor!!! 
 

Kdy?   Od pond lí 9.7. do pátku 13.7 2012 
Sraz?   na zastávce Svinov  nám stí(u kostela v 8 hodin) 
 
Kde budem? Hasi árna Ostrava-Svinov 
 
Za kolik?  1300,- K  

(cena zahrnuje polévku, odpolední sva inu, áste ný pitný režim, vstupné, materiál, odm ny, 
pedagogický dozor) 

 

RÁMCOVÝ PROGRAM: 
- Golfový turnaj 
- Origami (skládání papíru do r zných tvar ) 
- Seznámení se s r znými hudebními nástroji a styly 
- Angli tina hrou 
- Cesta lesem ve vší tajnosti 
- A spoustu dalších zábavných her a p ekvapení 

 
Tento program je orienta ní, m že být tedy zm n n s ohledem na po así. 

 
Kontakt: Kate ina Malá,             tel: 723 554 645, katulik.mala@volny.cz 
      Markéta Gottvaldová, tel: 603 715 223, marketa.gottvaldova@volny.cz 

 

Projekt je podporován statutárním m stem Ostrava OSTRAVA !!! 

 

          P ím stský tábor 

Málo známá událost z válečných let
Bylo to někdy začátkem května roku 

1945, když přistál pod svinovským 
hřbitovem sovětský dvojplošník Polikar-
pov PO – 2, lidově zvaný Kukuruznik.

Ve statku Mil. Kudely si sovětské jed-
notky zřídily opravářskou dílnu a do kon-
ce měsíce června se zde tato letadla 
opravovala. K přistávání a odletům se 
používala louka patřící ke statku.

V tuto dobu bylo zřízeno letiště bojo-
vých letadel na polích mezi Novým lesem 
a polní cestou Na  rybníkách. Tato cesta 
vedla od Paličkova statku přes mlýnskou 
strouhu, místní dráhu do Klimkovic, 
kolem rybníku Rojek, přes železniční trať 
a pak doprava kolem panských stodol 
zvaných Koráby až k brodu Staré Odry. 
Během bojů jedna stodola vyhořela 
a v druhé si sovětské jednotky zřídily 
sklad pohonných hmot, střeliva a signali-
začních raket. Letadla Il-2 byla seřazena 
ve dvou řadách od vodního příkopu kolem 
lesa směrem ke Staré Odře. Prostor mezi 
Novým lesem a polní cestou byl rovné 
pole, což vyhovovalo ke startům. Začát-
kem července 1945 se opravna v Kudelově 
statku zrušila. Kdy bylo zrušeno letiště 
bojových letadel se nezaznamenalo a také 
nebyly pořízeny žádné snímky. Zachovaly 
se jen snímky z opravárny v Kudelově 
statku ze dne 19. 6. 1945.

Fotil a zapsal Vlastimil Vrbka

Komise pro kulturu, 
mládež a sport při

Radě městského obvodu
Svinov zve všechny děti na

zábavné 
odpoledne 

plné soutěží
u příležitosti 

zahájení 
školního roku

dne 2.9.2012 
od 13:30 hodin

na hřiště
za školní jídelnou

Bílovecká 10
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90 let založení 
kopané

ve Svinově
Dne 30.6.2012 proběh-

nou oslavy k založení kopané 
ve Svinově.

Zveme Vás na bohatý pro-
gram od 10-18 hodin na fot-
balovém hřišti ve Svinově. 

Své zápasy odehrají všech-
ny věkové kategorie oddílu
TJ Vítkovice Svinov.

Přijďte s námi oslavit toto 
výročí. 

František Tatay
předseda 

MS ODS Svinov pořádá
2. ročník akce

Škola začíná
tentokrát sportem 

v areálu fotbalového hřiště 
a  prostorách Autoškoly Spáčil

v sobotu 8. září
v 10:00 hodin
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
ze Svinova

si Vás dovoluje pozvat na

25. ROČNÍK
MEMORIÁLU
A. KUDĚLKY

Tato hasičská soutěž je opět zařazena
do seriálu MoravskoSlezské Ligy,

kde se o putovní pohár utkají družstva
z širokého okolí Moravskoslezského kraje.

KDY?  sobota 30. června

od 13 hodin

KDE?  na nové soutěžní trati

v areálu has.zbrojnice,

ul.Jelínkova 1192, O.-Svinov

během celé soutěže bude zajištěno posezení 
pod velkými párty stany, bohaté občerstvení 
v podobě gril. makrel, klobásek, hamburgerů 

atd., čepované pivečko a kofola,
dále kvalitní komentář k celé soutěži

a také hudební doprovod. 

Pojďte povzbudit Svinovské hasiče 

v boji o zisk putovního poháru

a vítězství na domácí soutěži !!!

SRDEČNĚ ZVOU

SVINOVŠTÍ HASIČI
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Nové lavičky u pískoviště Nové lavičky u pískoviště 
na dětském hřiština dětském hřišti
ul. Stanislavskéhoul. Stanislavského

Nová houpačkaNová houpačka
se skluzavkou a houpadlemse skluzavkou a houpadlem

vedle hřiště TJ Vítkovicevedle hřiště TJ Vítkovice

Setkání jubilantůSetkání jubilantů

ZájezdZájezd
Slavkov u BrnaSlavkov u Brna

Ranč Bolka PolívkyRanč Bolka Polívky

Mohyla míruMohyla míru

str. 9

str. 10

str. 10

str. 10
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K uskutečnění svinovské pouti ZATÍM přispěly tyto fi rmy:  

Program:
23. 6. sobota:  

14:00       zahájení
14:10 - 15:00     vystoupení dětí MŠ a souboru Opavička 
15:30 - 16:00     Pavel Novák hraje pro děti a s dětmi
16:00 - 17:00     koncert skupiny Stanleyś Dixie street band
17:00 - 18:00     koncert Pavla Nováka se skupinou Family
19:00 - 24:00     diskotéka

24. 6. neděle
9:00       dechovka Polanka
14:30 - 16:00     vystoupení klaunů Bambuly a Bimbuly

Svinovská pouťSvinovská pouť

23. - 24. 6. 201223. - 24. 6. 2012

před kostelem Krista Králepřed kostelem Krista Krále

ADOP - Car, a.s. 

SV UNIPS, s.r.o.RT TORAX, s.r.o.

PPL CZ, s.r.o


