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Svinovská radnice pro své občany
– SNÍŽENÍ CEN ENERGIÍ
Obyvatelé Svinova můžou snížit své
náklady nejen na energie, ale i mobilní volání a internet. Ostrava-Svinov jako první
městský obvod připravuje elektronickou
aukci pro domácnosti.
Ostrava-Svinov jako jeden z městských
obvodů Ostravy už několik let využívá elektronické aukce u veřejných zakázek, a to
v rámci tzv. Systému sdružených nákupů, který město zavedlo v roce 2010 pro
všechny organizace města. Díky e-aukcím
město ušetřilo už přes 170 milionů korun.
Samotný městský obvod šetří tímto způsobem například u energií, zemního plynu,
telekomunikací či stavebních zakázek.
Nyní budou mít podobnou možnost i místní občané a podnikatelé.
Už začátkem března jsme se dozvěděli
o této možnosti a informovali jsme se
u společnosti, která e-aukce pořádá, zda
by bylo možné zajistit takovouto službu
i pro naše občany ve Svinově. Vzhledem
k tomu, že sami e-aukce využíváme v rámci
našeho úřadu a našich organizací, víme,
že se tímto způsobem dá skutečně ušetřit.
Pro domácnosti to však donedávna nebylo
možné.
Princip elektronické aukce je obdobný
jako u dražby. V e-aukci však dodavatelé
své nabídky snižují v internetové aukční
síni a snaží se tak získat zakázku a klienta.
Výhodou tohoto způsobu nakupování
je průhlednost celého průběhu nákupu
a navíc fakt, že dodavatelé o svého klienta
férově soutěží.
Jako první v České republice přišlo
s touto službou pro domácnosti město
Říčany, a to letos v lednu. Od ledna do
poloviny února probíhal ve městě sběr
podkladů od občanů, aby jejich domácnosti mohly být do e-aukce zařazeny.
Dne 13. března 2013 v 13:13 hodin
začala v Říčanech u Prahy vůbec první
elektronická aukce pro domácnosti. A výsledek překvapil nejen Říčany, ale většinu
lidí v této zemi. V e-aukci pro domácnosti
se podařilo ušetřit téměř 7 milionů korun.
V elektřině se ušetřilo 16,5 %, v zemním
plynu úspora dosáhla skoro 30 %. Někteří

obyvatelé Říčan tak ušetří až třicet tisíc
korun.
Vnímáme potřeby našich občanů,
nakonec každý z nás potřebuje šetřit.
A tímto způsobem chceme dát občanům
možnost snížit své náklady a tím snížit tlak
z neustálého navyšování cen a nedostatku
finančních prostředků.
„Domácnosti jsou v nevýhodě, protože
jako jednotlivci nakupují energie v nižších
objemech, než třeba středně velké firmy.
Mají tak horší vyjednávací pozici. Pokud
se ale podaří sdružit více domácností
dohromady, je to pro dodavatele natolik
zajímavý objem poptávky, aby mohli
nabídnout výhodnější ceny. Navíc málokdo z nás čte detailně všechny obchodní
podmínky ve smlouvách a řeší, z čeho se
nám skládají faktury za elektřinu či plyn.
Cílem naší služby je také to, aby byly sjednocené podmínky pro dodavatele, kteří
pak v e-aukci o celou skupinu domácností
soutěží. Nabízíme jim tak férovou soutěž,“
vysvětluje ředitel společnosti eCENTRE,
která aukci pro domácnosti ve Svinově
bude zajišťovat.
Přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti i bytová sdružení. Pořádající firma
je pak všechny sdruží, stanoví přesné
podmínky, které musejí dodavatelé dodržet, a osloví všechny dodavatele energií
na trhu, aby o skupinu domácností soutěžili v on-line elektronické aukci.
Tento způsob nákupu je výhodný jak
pro občany, tak i pro dodavatele, kteří tímto způsobem mohou získat celou skupinu
nových zákazníků. Obyvatelé městského
obvodu budou mít navíc jako první v České
republice možnost zapojit se nejen do
e-aukce na elektrickou energii a zemní
plyn, ale i do e-aukce na mobilní volání
a internet.
Pro lidi je tato služba úplně
ZDARMA. Pořadatelské firmě neplatí
za zprostředkování e-Aukce nic ani město.
Aukční poplatek zaplatí firmě po ukončení
aukce dodavatel, jenž e-aukci vyhraje.
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Chcete-li se do aukce zapojit, stačí,
abyste podepsali smlouvu s pořadatelskou firmou eCENTRE. Tato smlouva je
bezúplatná, definuje práva a povinnosti
obou stran. Kromě toho občan předá pouze
kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem
elektřiny, zemního plynu, případně mobilního volání, ovšem včetně všech případných
dodatků, a dále kopii ročního vyúčtování
(kopie lze pořídit přímo na úřadě). Všechno
ostatní řeší již pořadatelská firma.

- Uzavřít smlouvu s pořadatelskou společností eCENTRE, a.s.
- Upozorňujeme, že podklady není možné zasílat e-mailem. Veškeré podklady
je nutné předat v tištěné podobě, tedy
osobně na Kontaktním místě, nebo
zaslat poštou na adresu:
eCENTRE, a.s.
Alice Mazurková
Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava

Veškeré dotazy občanům zodpoví zástupce společnosti eCENTRE,
který bude zajišťovat sběr podkladů
od občanů, a to na Kontaktním místě
kanceláři č. 3 na Úřadě městského
obvodu Ostrava-Svinov od 3. 4. 2013,
každou středu od 14.00 do 17.00 hod.

Kontaktní místo bude otevřeno:
- na Úřadě městského obvodu Ostrava-Svinov
- od 3. 4. 2013 do 24. 4. 2013
- každou středu od 14.00 do 17.00 hod.

Informace k celému projektu budou průběžně zveřejňovány také na webových stránkách městského obvodu Ostrava-Svinov.
Do aukcí se samozřejmě mohou zapojit
i občané z okolních městských obvodů. Smyslem je služba pro občany a v tomto směru
není nijak omezena místní příslušností.
Stručné informace:
Chtějí-li se občané zapojit do e-Aukce,
je třeba:
- přinést smlouvu nebo kopii se stávajícím dodavatelem elektřiny/zemního
plynu
- přinést smlouvu nebo kopii ročního
vyúčtování energií

Kontakt na zástupce společnosti
eCENTRE:
Jarmila Grygarová
T: +420 606 600 179
E: marketing@ecentre.cz
Kontakt pro média:
- Alice Mazurková, T: +420 734 380 547
- Zahájení sběru podkladů na Kontaktním místě
3. 4. 2013
- Ukončení 1. fáze – sběr podkladů
24. 4. 2013
- Orientační termín e-Aukce 29. 5. 2013
- Kontaktní místo – předávání smluv
s vítězným dodavatelem
14. 6. – 28. 6. 2013
Eva Poštová, starostka

Blahopřání
jubilantům
Komise pro občanské záležitosti při
Radě městského obvodu Svinov a Zastupitelstvo městského obvodu Svinov blahopřejí občanům, kteří v měsíci prosinci,
lednu a únoru oslavili svá životní jubilea.
Přejeme jim hodně zdraví, lásky a spokojenosti v kruhu rodiny a nejbližších.
Prosinec 2012
Novák Antonín
Tichá Božena
Novotná Mária
Polášek Jan
Vrbka Vlastimil
Hofmanová Božena
Slováková Apolonie
Lubojacká Božena
Hejduková Marie
Leden 2013
Mařádek Lev
Bóžiová Jana

Výlet na Bílou a bruslení
Komise pro kulturu, mládež a sport při
Radě městského obvodu Svinov uspořádala v prvních měsících letošního roku dvě
tradiční akce. 17.02.2013 se konal výlet za
sněhem, tentokrát se sportovci vypravili
na Bílou. Vzhledem k příznivým sněhovým
podmínkách byl o zájezd velký zájem nejen
ze strany rodičů s dětmi, kteří si chtěli

zalyžovat, ale i ze strany starší generace, kteří se chtěli jen projít na čerstvém
vzduchu.
Další oblíbenou akcí je bruslení, které
se konalo na zimním stadionu v Ostravě-Porubě v neděli 3.3.2013. Děti i rodiče si
užili krásné sportovní odpoledne.
Jana Štekbauerová

Týden prvňáčků v knihovně
Již tradičně je měsíc březen spjat s knihami a tedy i se čtenáři. Knihovna města
Ostravy při této příležitosti již několik let
pořádá Týden prvňáčků, jehož součástí je
i slavnostní pasování dětí prvních tříd na
čtenáře knihovny. Přihlášení prvňáčci mají
v tomto týdnu registraci zdarma. Letos
u nás v knihovně na náměstí Dr. Brauna
proběhlo pasování na čtenáře v týdnu od
4. do 8. března. Děti mohly být pasovány
nejen se školou, ale také v odpoledních
hodinách se svými rodiči.
Ve středu 6. března knihovnu navštívily
děti z 1. A ze ZŠ Bílovecká ve Svinově. Pro
tento významný den jsme pozvaly spisovatelku dětských knih Lenku Rožnovskou,
která vytvořila pro děti pohádkové pásmo

se soutěžemi. Děti hledaly písmenka,
skládaly slova, četly básničku… Svými
dovednostmi se snažily dokázat, že již umí
číst a za odměnu dostaly od paní spisovatelky knihu, kterou si odnesly do školy.
Pak již nastalo samotné pasování.
Za zvuků slavnostních fanfár dorazil
za dětmi rytíř společně s paní starostkou
Ing. Evou Poštovou a mečem pasovali děti
na rytíře řádu čtenářského. Děti se pak
podepsaly na pasovací listinu, která byla
opatřena pečetí a tu si odnesly do školy.
Zároveň každý nový čtenář dostal čtenářský průkaz a malé dárky. Poté si děti
půjčily knihy a odcházely z knihovny plny
zážitků.
knihovnice ze Svinova

Rapanová Jana
Matoušková Milada
Greplová Irena
Malíková Drahoslava
Fučíková Věroslava
Just Jiří
Šajnarová Františka
Marková Stanislava
Sitnovová Božena
Únor 2013
Řehák Miroslav
Mieres Josef
Malíková Ludmila
Krečmerová Zdeňka
Justová Eliška
Haderková Božena
Matěj Arnošt
Vrbka Milan
Bednářová Věra
Hledík Stanislav
Benek Zdeňek
Koelblová Jiřina
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Z jednání Rady
Úplná usnesení z jednání Rady
jsou k nahlédnutí občanům na Úřadě
městského obvodu Svinov a také na
www stránkách našeho Úřadu.
Některá z nich pro vás vybíráme.

•

Rada MOb Svinov :
• rozhodla uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny
oprávněnému zákazníkovi č. 14562
se společností Dalkia Commodities
CZ, s.r.o. se sídlem 28. října 3337/7,
Moravská Ostrava
• rozhodla o přijetí finančního daru na
financování kulturně společenských
činností pořádaných MOb Svinov od
dárců dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu
• projednala zprávu o kontrole plnění
usnesení Rady a Zastupitelstva
MOb Svinov ke dni 5.12.2012
• schválila ceník za poskytované služby
MOb Svinov nesouvisející s veřejnou
správou
• navrhla Mgr. Zdeňka Ivanča, ředitele
ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov na ocenění
– Výrazná pedagogická osobnost
• rozhodla o zrušení grantové komise
Rady MOb Svinov k 31.12.2012 z důvodu nečinnosti
• určila člena Povodňové komise Svinov
p. Petra Bučka hmotně zodpovědným
pracovníkem za povodňový sklad
• požádala SMO o změnu ustanovení
přílohy č. 1 nařízení města č. 8/2009,
kterým se pro účely organizování
dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním na parkoviště
pro osobní auta podél ul. Peterkovy,

•

•

•

•

•

•

provozní doba parkoviště je nepřetržitá
projednala žádost Ostravských komunikací, a.s., Ostrava – Mariánské
Hory o vyjádření ke zpracovanému
investičnímu záměru pro stavbu „Dětské dopravní hřiště v areálu ZŠ Bílovecká ve Svinově“ a vyslovila souhlas
se zmíněným projektem v rozsahu
Směrnice č. 1/2005
rozhodla zplnomocnit JUDr. H. Sayehovou k právnímu zastupování
MOb Svinov v exekučním řízení o vyklizení bytu na ul. Tichá vedenému
proti p. Soni Šeré
souhlasila s umístěním a realizací
stavby „Úprava odvodnění vodoteče
Mlýnky“ v pozemku parc. č. 1116
v k.ú. Svinov pro investora stavby
DIAMO,s.p.
projednala Protokol o otevírání obálek a Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Snížení emisí
ze spalovacích procesů v objektu
TD Ostrava Svinov“ a rozhodla zadat
podlimitní veřejnou zakázku uchazeči
SV UNIPS s.r.o. za cenu nejvýše přípustnou 4.325.346,- Kč včetně DPH
a uzavřít s ním po obdržení rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP
smlouvu o dílo
rozhodla o poskytnutí peněžitého
daru členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši 10.000,- Kč za
obětavou práci
projednala zápis o změně otevírací
doby pošty Ostrava 21, Peterkova
79/5 a nesouhlasila s navrženou
úpravou
projednala nabídku Diakonie Broumov ke spolupráci v oblasti sběru nepotřebného ošacení a textilu formou
umístění kontejneru, s jehož

umístěním souhlasila na prostranství
před prodejnou Hruška a dále souhlasila s umístěním stacionárního kontejneru s bubnovým vhozem a schránkou
na baterie a akumulátory na prostranství před prodejnou Hruška a na
ul. E. Rošického
• projednala a souhlasila s přípustností stavby „Stavební úpravy kancelářských prostor ve 2. NP objektu na
ul. Kuršova č.406 za účelem vytvoření
dvou samostatných bytových jednotek“
• projednala a souhlasila s ideou aktualizovaného návrhu umístění stavby „Dětské dopravní hřiště v areálu
ZŠ Bílovecká“ zpracovanou společností Ostravské komunikace, a.s. OstravaMariánské Hory

Z jednání
Zastupitelstva
V prosinci 2012 se uskutečnilo 12. zasedání ZMOb Svinov, na kterém mimo
jiné :
• schválilo předložené Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu městského
obvodu Svinov pro rok 2013 včetně tematických okruhů
• schválilo rozpočet městského obvodu
Svinov pro rok 2013
• projednalo zprávu o kontrole plnění usnesení ZMOb Svinov ke dni
5.12.2012
• souhlasilo s vyřízením podnětu člena
ZMOb Svinov Ing. E. Dvorského dle
předloženého materiálu
Jiřina Broulíková
místostarostka

Sociální poradenství
Úřad Svinov vám poskytuje komplexní sociální poradenství, které zahrnuje informace o sociálním zabezpečení,
o dávkách státní sociální podpory a o dávkách sociální pomoci, dále poradenství
v pracovně právní oblasti, v rodinném právu, o zajištění bytových potřeb, poradenství

ve správním řízení a finanční 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 sepisování návrhů, pomoc s používáním

sKarty, doprovod na jiné úřady, uplatňování práv a zájmů při jednání s úřady.
V případě dotazů ohledně sociálního poradenství, kontaktujte sociální pracovnice ÚMOb Ostrava – Svinov
– Plečková (tel. 599 421 038), Gobelová
(tel. 599 421 044).

Ostravský informační systém
Již od roku 2004 nabízí své služby
nejen svinovským občanům pobočka
Ostravského informačního servisu hned
vedle svinovského nádraží. Mezi nejžádanější služby patří informace o dopravě a o aktuálním dění v Ostravě. Před
odjezdem do zahraničí si zde můžete ve
velmi výhodném kurzu vyměnit peníze
ve směnárně. Pobočka však nabízí také
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prodej suvenýrů, map, publikací s ostravskou tématikou a prodej vstupenek na
ostravské i celorepublikové akce. Nabídka kulturních akcí v Ostravě je opravdu
bohatá – koncerty, divadla, festivaly. Již
nyní si můžete začít dělat plány na léto
a koupit si například vstupenky na festivaly Colours of Ostrava nebo Rocková
Ostrava, které se oba budou konat

v Dolní oblasti Vítkovic. Pro zájemce
o sportovní vyžití je na květen naplánována Cykloprohlídka Poodří. Sraz bude
právě u svinovské pobočky. Prohlídka se
uskuteční 5. května 2013, začátek bude
v 10:00 a 14:00 hodin. Bližší informace
naleznete na www.ostravainfo.cz nebo se
můžete zeptat přímo u nás každý den od
7:00 do 19:00.

Rozpočet městského obvodu Svinov
pro rok 2013
Rozpoēet výdajƽ na rok 2013 - rozpis (v tis.Kē)
OdPa

Název OdPa

SR 2013

200
710
580
60
80
6 775
30
270
40
80
85
3 485
448
6
8 441

002141 VnitĜní obchod
002212 Silnice
002219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
002221 Provoz veĜejné silniþní dopravy
002229 Ostatní záležitosti v silniþní dopravČ
003119 Ostatní záležitosti pĜedšk.výchovy a zákl.vzdČlání
003231 Základní umČlecké školy
003319 Ostatní záležitosti kultury
003341 Rozhlas a televize
003349 Ostatní záležitosti sdČlovacích prostĜedkĤ
003399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdČl.prostĜ.
003612 Bytové hospodáĜství
003613 Nebytové hospodáĜství
003632 PohĜebnictví
003639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.
z toho Technický dvĤr
003699 Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje
003722 SbČr a svoz komunálních odpadĤ
005512 Požární ochrana - dobrovolná þást
006112 Zastupitelstva obcí
006171 ýinnost místní správy
006310 Obecné pĜíjmy a výdaje z finanþních operací
006320 PojištČní funkþnČ nespecifikované
006330 PĜevody vlastním fondĤm v rozpoþtech územní úrovnČ
006399 Ostatní finanþní operace
BČžné výdaje CELKEM
Konsolidace výdajĤ (-5342)+(-5344)+(-5345)+(-5349)
BČžné výdaje po konsolidaci
Kapitálové výdaje CELKEM
002212 Silnice
002219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
003412 Sportovní zaĜízení v majetku obce
3612

Bytové hospodáĜství

3612

Bytové hospodáĜství

Rozpoēet pƎíjmƽ na rok 2013 - rozpis (v tis.Kē)

003639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Výdaje CELKEM

8 284

10
22
170
1 375
10 162
10
171
345
259
33 814
-345
33 469
1 519
110
140
100
1 100
69
34 988

Pol.

Název položky

1341 Poplatek ze psĤ
1343 Poplatek za užívání veĜejného prostranství
1361 Správní poplatky
1511 DaĖ z nemovitostí
daĖové pĜijmy celkem
2111 PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ
2119 Ostatní pĜíjmy z vlastní þinnosti
2122 Odvody pĜíspČvkových organizací
2131 PĜíjmy z pronájmu pozemkĤ
2132 PĜijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich þástí
2133 PĜíjmy z pronájmu movitých vČcí
2141 PĜíjmy z úrokĤ (þást)
2212 Sankþní platby pĜijaté od jiných subjektĤ
2324 PĜijaté nekapitálové pĜíspČvky a náhrady
nedaĖové pĜíjmy celkem
3111 PĜíjmy z prodeje pozemkĤ
kapitálové pĜíjmy celkem
4111 Neinvestiþní pĜijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
4112 Neinv.pĜ.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
4116 Ostatní neinv.pĜijaté transfery ze st. rozpoþtu
4121 Neinvestiþní pĜijaté transfery od obcí
4134 PĜevody z rozpoþtových úþtĤ
4139 Ostatní pĜevody z vlastních fondĤ
4221 Investiþní pĜijaté transfery od obcí
pĜijaté transfery celkem
PĜíjmy CELKEM
Konsolidace pĜíjmĤ (-Pol 4133)+(-Pol 4134)+(-Pol 4139)
PĜíjmy CELKEM po konsolidaci
8115 ZmČna stavu krátkodobých prostĜedkĤ na bank.úþtech
zapojení úþelovČ vázaných prostĜedkĤ
zapojení volných prostĜedkĤ
Financování CELKEM
Celkové zdroje

pacienti veškerou péči pod jednou střechou
v areálu Městské nemocnice.
Kromě lékařské pohotovosti pro dospělé zůstane v areálu městské nemocnice
zachována i dětská pohotovost v pavilonu
dětského oddělení. Zachována bude i zubní
pohotovost na Varenské ulici.
Převzato z porubského měsíčníku PRIO

Naše nejstarší
obyvatelka
V pondělí 4. března oslavila krásné
101. narozeniny paní Marie Giričová, nejstarší obyvatelka Svinova. K životnímu
jubileu ji přišly popřát paní J. Broulíková,
místostarostka a R. Jančíková, předsedky-

Kontejner na drobné elektro
V městském obvodu Svinov bude
umístěn na stanovišti pro tříděný odpad
na ul. Bílovecká 52/538 (prodejna Hruška)
kontejner na drobné elektro. Kontejner

135
100
200
3 600
4 035
1 227
100
2 227
3 939
5 632
3
25
30
250
13 433
110
110
0
1 827
0
15 104
0
345
0
17 276
34 854
-345
34 509
479
279
0
479
34 988

Zpracovala: Jana Pušová, Jana Horváthová, 20. 12. 2012

Na pohotovost jen do centra
Lékařská pohotovostní služba byla
zajišťována v ambulanci na ulici Bohuslava Martinů v Porubě. Od 1. března byla
přemístěna do centra na Varenskou ulici.
Příčinou změny byla nízká návštěvnost pacientů pohotovosti v Porubě. Výhodou na
Varenské také bude, že lékaři na pohotovosti obvykle posílají nemocné ke specializovaným vyšetřením a nyní tak budou mít

SR 2013

bude dodán dle možnosti výrobce do konce
měsíce června 2013 s následným pravidelným vývozem od měsíce srpna 2013.
Eliška Tomaščiková, ÚMOb Svinov

ně komise pro občanské záležitosti. Předaly oslavenkyni kytici a dárkový balíček.
Ta jim na oplátku v krátkém rozhovoru zazpívala písničku svého mládí a předvedla
jízdu na vozíčku.
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Stromy ve Svinově pod kontrolou
V rámci péče o zeleň se Technický dvůr
O.Svinov již druhým rokem účastní celostátního projektu „Stromy pod kontrolou“
jehož nositelem je firma Safe Trees spolu
s podporou Ústavu nauky o dřevě Lesnické
a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity
v Brně.
Primárním účelem projektu Stromy
pod kontrolou je vytvořit širokou databázi
informací o stromech na veřejně přístupných plochách bez ohledu na jejich správce
či vlastníka a umožnit jejich logickou
a efektivní kontrolu a správu. Spoluprací
se špičkovými akademickými pracovišti
a soukromými společnostmi je cílem vytvořit širokou informační platformu, která
pomůže informace z portálu dále využívat
a zhodnocovat.
Veřejnost získává možnost najít informace o stromech v okolí svého bydliště
a vyhledat odbornou arboristickou firmu.
K využívání možností portálu se veřejnost
nemusí registrovat. Majitelé stromů se mohou zaregistrovat jako Partneři. Registrací
získávají možnost evidence bezpečnostních
vazeb, zveřejnění inventarizace svých stromů, každoroční souhrn doporučovaných

akcí, pomůcky pro plánování péče, možnost
vyhledání odborné arboristické firmy a další. Všechny služby jsou zdarma.
Města, obce, správci silnic nebo jiné
organizace a jednotlivci, kteří vlastní stromy
na veřejných prostranstvích nebo je mají ve
správě, mohou na portálu zveřejnit plošné
inventarizace svých stromů. Vlastník zveřejněné inventarizace si sám rozhoduje o tom,
zda budou jeho data zveřejněna a jaké
množství informací o stromech ostatní
uživatelé uvidí. Portál představuje unikátní
nástroj informování veřejnosti o úrovni
a rozsahu péče o stromy v mimolesní zeleni.
Pro zveřejněné inventarizace velkého
rozsahu, u kterých je obtížné kontrolovat
všechny stromy každý rok, je možné používat plánování kontrol pomocí metodiky
ISAT. Tato metodika umožňuje vytvoření
plánu, podle kterého mohou být během
stanoveného počtu let navštíveny a zkontrolovány všechny plochy (ulice, parky, ...) se
stromy. Plán je sestavován tak, aby exponovanější plochy byly kontrolovány přednostně. Na detailnější úrovni umožňuje tento
přístup provádět i racionální aktualizace
hodnocení a plánovat rozsah ošetření podle

objemu prostředků, které jsou k dispozici.
Vlastníci stromů mohou evidovat bezpečnostní vazby na svých stromech. Arboristické firmy mohou evidovat vazby, které
nainstalovaly. Portál následně informuje
vlastníka stromu i arboristu o nutnosti vazby kontrolovat, revidovat či přeinstalovávat.
U každé vazby je možné evidovat i prováděné kontroly stavu.
V současné době je v České republice evidováno tímto projektem na 500 000 stromů
a 1400 bezpečnostních vazeb. Ve Svinově
máme v první etapě evidováno 321 stromů
ve třech VKP – hřbitově,sokolovně a Sadu
Míru.Na základě odborných dendrologických posudků bylo v loňském roce pokáceno
15 stromů,dalších 17 je navrženo ke skácení,k instalaci navrženo 18 bezpečnostních
vazeb a 271 stromů k různým stupňům ošetření.Naším cílem je zjištění stavu stromů
v našem městském obvodu,jejich evidence
a následná péče dle doporučení arboristů
tak,abychom měli naši zeleň nejen esteticky
pěknou,ale i zdravou,perspektivní a hlavně
bezpečnou.
Pavel Mitura, Jana Konopková,TD Svinov

Činnost PS Ještěr v uplynulém roce
Ještěr má za sebou úspěšný rok. A proč
úspěšný? Inu podařilo se splnit vše, co bylo
v našem plánu. Během roku jsme se podíleli na organizaci a zábavě pro děti v naší
obci. Šlo o akce buďto přímo z našeho
repertoáru (halloween, dětský maškarní
ples) nebo pořádané obecním úřadem
(dětský den, Vánoční jarmark). V létě jsme
uspořádali dva turnusy dětských táborů
a několik společných víkendů nejen s účastníky tábora. Naše táborová základna Šance
stále prochází drobnými rekonstrukcemi
a opravami. Snažíme se udržet chatu a tá-

bořiště v provozuschopném stavu a zároveň
hledáme způsoby, jak základnu vylepšit.
V loňském roce jsme díky nadačnímu programu Thing Big od společnosti O2 získali
finanční prostředky na nákup 40 nových
matrací do stanů. Děti teď na táboře budou
spát jako v bavlnce. Na Šance nejezdí pouze
Ještěři, ale i další svinovské organizace
(Skaut, SDH Svinov). Snažíme se o spolupráci a na opravách se podílíme společně,
největší díl však padá na naše bedra.
V letošním roce se chceme i nadále věnovat vytváření zábavy pro děti, pokračovat

ve spolupráci s obecním úřadem a na Šancích plánujeme rekonstrukci mobilních
sprch.
Vše o našich aktivitách se můžete dočíst
na webových stránkách www.psjester.cz
nebo na Facebooku (PS Ještěr).
Na závěr bychom rádi poděkovali Statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Svinov a nadaci Thing Big společnosti
O2 za finanční podporu a všem, kdož nám
pomáhají a podporují, za důvěru. Uvidíme
Vít Horáček
se na tradičních akcích.
vedoucí PS Ještěr

Poděkování za podporu Tříkrálové sbírky 2013
V minulých dnech obdržela paní starostka Ing. Eva Poštová, CSc. poděkování
ve formě dopisu od Bc. Martina Pražáka,
ředitele Charity Ostrava a Ing. Pavla Folty,
ředitele Charity sv. Alexandra za podporu
Tříkrálové sbírky 2013 ve Svinově.
V dopise pánové sdělují, že v našem obvodě byla vykoledována částka
53 730,- Kč, celkově se v ostravském
regionu vykoledovalo 1 342 794,- Kč.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2013 bude
použit na tyto záměry :
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1. Podpora lidí v závěrečném stádiu
života – Mobilní hospic a ošetřovatelská
služba Charity Ostrava
2. Podpora lidí bez přístřeší v nízkoprahovém denním centru sv. Benedikta Labre
3. Podpora lidí v nepříznivé životní situaci
přicházejících do Poradny Charity Ostrava
4. Přímá hmotná humanitární pomoc
lidem v nouzi v Ostravě
5. Pořízení budovy jako centra pro sociální
péči, sociální prevenci a koordinaci
dobrovolníků

6. Rozvoj chráněných dílen – Charita
sv. Alexandra
7. Podpora chráněného bydlení – Charita
sv. Alexandra
Část sbírky směřuje na rozvoj charitativních aktivit realizovaných Charitou Česká
republika a Diecézní charitou ostravsko-opavskou.
Redakčně zkráceno

Seriál O SVINOVSKÝCH HASIČÍCH, Napouštění
díl 1. Mladí hasiči
bazénů
Může být hasičský kroužek zábavný?
Ano a nejen že může – JE!
Když se řekne „HASIČ“ většina lidí si
představí požár, živelnou pohromu, těžkou
havárii a podobné nebezpečné situace,
u nichž hasiči zasahují. Ale kroužek
mladých hasičů je především zábava
a sport.
Požární sport je co do počtu účastníků
jednou z nejpočetnějších sportovních disciplín v ČR. Soutěží v něm družstva i jednotlivci a jde v podstatě o lehkou atletiku.
Běhají se sprinty na 100 metrů s překážkami, štafetové běhy na 4x100 metrů rovněž
s překážkami, vystupuje se do 4. patra
cvičné věže a provádí se požární útok.
Hra Plamen je alternativou požárního sportu, přizpůsobenou schopnostem
a možnostem různých věkových skupin
mládeže a má svá pevná pravidla a smysl.
Je rozšířena o všestrannou průpravu dětí
a kromě štafetových a dalších překážkových běhů, se děti připravují také vytrvalostně v rámci branných závodů. Učí
se základy zdravovědy, požární prevence
a opografie a orientaci v terénu. Trefováním terčů natlakovanou vodou z hadic,
šipkami, balónky i vzduchovkami rozvíjí
svůj odhad a přesnost. Zručnost trénují
v rámci v praxi využitelných uzlů a výtvarných a literárních prací v soutěži Požární

ochrana očima dětí. V požárním útoku se
učí spolupracovat s ostatními členy týmu.
Důležitou částí kroužku jsou ale také
společenské akce, konané sdružením dobrovolných hasičů a kolektivem mladých
hasičů samostatně, ale i ve spolupráci se
svinovskou základní školou a různými
účelovými skupinami.
Nejbližší akce, na hasičské zbrojnici, na
které Vás tímto srdečně zveme, jsou:
BŘEZEN
Malování Velikonočních vajec (ve spolupráci s křesťanskou obcí)
23.3.13
DUBEN
Velikonoční turnaj v Ping-pongu 13.4.13
Pálení čarodějnic (akce především Základní a Základní umělecké školy)
30.4.13
Stavění Máje
30.4.13 v podvečer
KVĚTEN
Dětská soutěž MH – Ostravská liga mládeže
4.5.13
Turnaj ve fotbalu bude upřesněno
ČERVEN
Dětský den (ve spolupráci s PS Ještěr)
1.6.13
Kácení Máje s vepřovými hody
1.6.13 v podvečer
Memoriál A. Kudělky
29.6.13

Vážení zákazníci,
s příchodem jara vás opět chceme
informovat, jak správně postupovat
při napouštění vašich bazénů. Naším
společným cílem je minimalizovat nežádoucí rizika spočívající v napuštění
bazénu vodou se zhoršenými senzorickými vlastnostmi v důsledku
nárazových změn hydraulických poměrů ve vodovodní síti.
Bazény prostřednictvím vodovodní přípojky doporučujeme napouštět
pozvolna, plynule 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 konzultovat
s pracovníky centrálního dispečinku společnosti Ostravské vodárny
a kanalizace a.s. na telefonním čísle
597 475 711 nebo 800 202 700.
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Sledujte stránky www.sdhsvinov.cz
a www.facebook.com/MladiHasiciSvinov
Za SDH a kolektiv MH
Simona Bonková

Co nového ve škole a školkách?
Jaro 2013 se stalo realitou, druhé
pololetí školního roku 2012/2013 běží
na plné obrátky. Vraťme se ale do ledna
tohoto roku. V týdnu od 15. do 18. 1. se
uskutečnil zápis do budoucích prvních tříd
na odloučených pracovištích ZŠ Bílovecká 1/27 a Evžena. Rošického 1082/22.
Na prvně jmenovanou budovu se dostavilo
36 budoucích školáků a na druhou 22 dětí.
Po uskutečněném zápise jsem rozhodl, že
v budově Evžena Rošického bude jedna
třída, tradičně označena 1.B, a na Bílovecké 1/27 budou dvě třídy, a to 1.A a 1.C.
Tři třídy v prvním ročníku byly ve Svinově
naposledy snad před padesáti lety.
Na konci měsíce ledna obdrželi žáci
výpisy z vysvědčení. 18 žáků devátého
ročníku a 8 žáků pátého ročníku dostali
navíc každý dvě přihlášky na střední školu
a zápisový lístek. Přihlášky mohli uplatnit
do 15. 3. 2013 na vybranou střední školu.
Nyní zbývá držet palce, aby se na zvolenou
školu dostali a mohli tak uplatnit po prvním kole zápisový lístek. Pro všechny žáky
školy následovaly jednodenní pololetní
a hned poté týdenní jarní prázdniny.
Byť zápis do základní školy můžeme
hodnotit jako zdařilý, odejde k 1. 9. 2013
z našich tří mateřských škol jen 50 dětí

(ostatní jsou z jiných obvodů). Přesně tolik
bude volných míst do plného kapacitního
obsazení budov školek. Nová mateřská
školka na ulici Stanislavského se ještě
nezačala stavět, byť stavební povolení na
její výstavbu je těsně před vydáním, zbývá
ještě zřizovateli zajistit potřebné finanční
prostředky. Pro přijímání dětí do MŠ ve
Svinově budou vydána kritéria v souladu
s doporučením veřejného ochránce práv
k naplňování práva na rovné zacházení
v přístupu k předškolnímu vzdělávání.
Žádosti o přijetí a přihlášky k předškolnímu
vzdělávání budou vydávány dne 22. 5. 2013
v době od 7 do 16 hodin na všech odloučených pracovištích MŠ – Bílovecká 303/26,
Polanecká 92/4 a Rošického 1082/22.
Odevzdat vyplněné tiskopisy, doplněné
v souladu se Zákonem o ochraně veřejného
zdraví, tj. lékařskou zprávu o způsobilosti
dítěte k docházce do předškolního zařízení (potvrzení na přihlášce k předškolnímu vzdělávání), bude možné ve čtvrtek
30. 5. 2013 v době od 7 do 16.30 hod. v kanceláři ředitelství
ZŠ a MŠ Ostrava
– Svinov p. o.
Bílovecká 10/7.
Podle sdělení

odboru ekonomického rozvoje SMO byl
schválen k financování projekt EKOTERMO IIA, jehož součástí je revitalizace objektů budov ZŠ Bílovecká 10/7, Bílovecká
1/27 a MŠ Polanecká 92/4. Plánovaný termín realizace je srpen 2013 až září 2014.
Bude-li realizován uvedený projekt, Svinov se dočká výměny oken, zateplení budov a další zásahy šetřící tepelnou energii
zmiňovaných budov škol.
Před pěti lety započala realizace projektu - Zřízení 4 tříd v MŠ E. Rošického
1082/22 Ostrava – Svinov. Projekt byl
spolufinancován z EU – ROP Moravskoslezsko, stejně jako později druhý – Multimediální učebna zeměpisu a hudební
výchovy v budově Bílovecká 10/7. Oba
projekty slouží zcela svému účelu. Žáci
i vyučující jsou spokojeni s novými prostory vybavenými novým nábytkem a didaktickou technikou z prostředků výše uvedeného poskytovatele.
Mgr. Zdeněk Ivančo,
ředitel ZŠ a MŠ
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Co se chystá v ZUŠ D. Lidmily Ostrava - Svinov
3.4.2013
Školní předehrávka
10.4.2013
Třídní předehrávka (vyučující J.Kračmer)
15.4.2013
Třídní předehrávka (vyučující L.Škrlová)
17.4.2013
Třídní předehrávka (vyučující L.Švabíková, I.Gaidošová)
přelom duben-květen 2013 „Pálení čarodějnic“ (VO spolu se
ZŠ Svinov)
květen 2013 Jarní salón 2013 – výstava výtvarných oborů
ostravských ZUŠ, téma „Afrika“
Den otevřených dveří výtvarného oboru pro obě
MŠ O-Svinov
7.5. 2013
Koncert ke Dni matek v DS Slunečnice
7.5.2013
Koncert ke Dni matek
10.5.2013
vystoupení žáků J.Garbové na koncertě ke Dni
matek Múzické školy v Mar. Horách

14.5.2013
15.5.2013
24.5.2013
25.-26.5.2013
26.5.2013

Třídní předehrávka (vyučující J.Garbová)
Žákovský koncert
varhanní koncert – součást akce Noc kostelů
soutěž Moravia Talent ve Zlíně
Festival Moravskotřebovské arkády
(DPS Zvonoklíček)
29.5.2013
Absolventský koncert
červen 2013 účast VO na projektu svinovské knihovny „Stopy“
– happening a následná výstava
červen 2013 plenér spojený s návštěvou Prahy (VO)
absolventská výstava studentek 7. ročníku VO
návštěva QQ studia animovaného filmu
26. června 2013 Koncert a předávání vysvědčení za školní
rok 2012/2013
Marie Malinová dipl.um.

Projekt „Se strážníky správným směrem“
Naše škola ZŠ a MŠ Ostrava Svinov,
p. o. byla vybrána do projektu městské
policie „Se strážníky správným směrem“.
Projekt je určen cílové skupině 80 dětí
(žáků 5. ročníku) ze čtyř základních škol
města Ostravy. Z naší školy se projektu
účastní 20 dětí z pátých a šestých tříd.
Projekt zahrnuje dvě úrovně, které
se v průběhu celého období vzájemně
prolínají. V první úrovni si děti zábavnou
formou a za využití metodických pomůcek
rozšíří své znalostí a dovednosti v oblasti
základních právních norem, poskytování
první pomoci, občanského soužití a chování

člověka při mimořádných událostech. Pro
tyto účely byl vytvořen Zápisník mladého
strážníka, který děti provází celým průběhem projektu.
Ve druhé úrovni budou mít děti
možnost získané vědomosti a dovednosti
aplikovat do praxe. Spolu se strážníky
budou děti objevovat nedostatky a reagovat
na narušení veřejného pořádku a navrhovat
možná řešení, která si budou zapisovat do
Zápisníku mladého strážníka.
Veškeré volnočasové aktivity budou realizovány od března do prosince roku 2013
formou pravidelných schůzek strážníků

s dětmi dvakrát měsíčně ve školních dnech
v každé základní škole a jedenkrát měsíčně
formou celodenního výletu, exkurze nebo
návštěvy sportovního nebo kulturního zařízení.
V září 2013 bude pro všechny účastníky
projektu realizována akce s názvem „ Branné dny“, kde si děti ověří a vyzkouší své již
nabyté znalosti a dovednosti.
Věřím, že se dětem bude v policejním
kroužku líbit a že projekt naplní své cíle
v oblasti prevence negativních jevů dětí
a mladistvých.

žích. V letošním školním roce to byly např.
výtvarné soutěže „Western“, „Česko mýma
očima“ nebo pěvecká soutěž „Supestar“.
Svou tradici již získala předvánoční
vystoupení dětí školní družiny v domově
důchodců či výroba dárečků pro budoucí
prvňáčky.
Školní družina se rovněž aktivně zapojuje do odpoledních akcí organizovaných
základní školou a obcí – Drakiáda, vánoční
a velikonoční dílny, výroba ozdob pro
vánoční strom…
Je tedy pochopitelné, že ani zářijové
oslavy 100. výročí založení 1. měšťanské
školy ve Svinově se nemohly obejít bez
účasti školní družiny. Velký potlesk diváků
zde sklidilo taneční vystoupení Koťata, se

kterým družinové děti vystoupily na slavnostní akademii.
K pravidelným akcím školní družiny
patří též každoroční mikulášská besídka,
karneval, návštěvy kina v Klimkovicích
a v závěru školního roku oblíbený výlet do
Úvalna.
Toto byl jen malý a zdaleka ne úplný
výčet toho, čím vším je čas strávený v naší
školní družině naplňován. Snahou nás
všech je, aby se zde děti formou hry a zábavy naučily, že volný čas lze trávit i jinak než
jen sezením před počítačem nebo televizní
obrazovkou. Aby se zde naučily trávit svůj
volný čas aktivně.

Mgr. Jiřina Hrbáčová

Školní družina
Školní družinu pracující při
ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov navštěvuje v letošním školním roce cca 160 dětí. Malí žáčci
jsou rozděleni do 6 oddělení (tři oddělení
pracují na Bílovecké 10 a další tři
na E. Rošického).
Čas, který děti ve školní družině tráví,
je naplňován rozličnými aktivitami, jež dětem přinášejí nejen oddych od dopoledního
vyučování, ale též poučení, zábavu a rozvoj
kreativity. Běžný odpolední program plný
her, ale i řízené zábavy se realizuje v hernách, které jsou k tomuto účelu vybaveny.
Za hezkého počasí pak děti tráví čas venku
na školní zahradě a školním hřišti.
Dětem se však snažíme odpolední program zpestřit i účastí v rozličných soutě-

Vychovatelky ŠD

Lyžování s úsměvem
I letos jsme se vydali na Vaňkův kopec
s dětmi ze všech tří mateřských škol na
týdenní kurz lyžování. I když se na nás
sluníčko nesmálo, moc jsme se těšili
na vše nové, co se naučíme. Čekala nás
dobře upravená sjezdovka, přivítali nás
vždy usměvaví, ochotní a trpěliví instruk-
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toři, kteří si nás rozdělili do skupinek
podle našeho lyžařského umění. Celý
týden jsme sváděli boj se sněhem, lyžemi
a vlastním tělem. Celotýdenní boj jsme
zúročili na závodech v pátek, kde jsme
byli všichni moc šikovní. Někteří z nás

chtěli pokračovat i další týden, tak se nám
líbilo na kopci kousek za Ostravou.
Při vyhlášení nás všechny čekal diplom
a sladká medaile.
Těšíme se na příští rok!
Vychovatelky ŠD

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
Lyžařský výcvikový kurz
V lednu letošního roku se čtyři desítky
žáků naší školy zúčastnily lyžařského
výcviku hrazeného z projektu Společně
za sportem, kulturou a historií. Někteří
účastníci se těšili, že se opět setkají se
svými kamarády, se kterými již zápolili
na sportovní olympiádě v Polsku nebo pekli
koláčky v rámci pracovní dílny.
V pondělí 7. ledna 2013 v 10:00 dorazili
účastníci lyžařského výcviku do hotelu
Kamzík v Karlově. Po rychlém ubytování se
všichni sešli v hotelové tělocvičně, kde byli
přivítání vedoucí kurzu Mgr. Bystroňovou
a koordinátorkou projektu paní Košařovou.
V průběhu celého týdne se pod vedením lyžařských a snowboardových instruktorů všichni zdokonalili v technice lyžování
a jízdě na snowboardu.
Po celou dobu výcviku byly také organizovány dílčí aktivity. Na svahu snowboardisté předvedli své dovednosti ve skoku,
lyžaři v akrobatické jízdě a v běhu do
kopce. Všichni se pak na konec zúčastnili
závěrečného pátečního závodu.

Závodilo se však nejen přes den na
svahu, ale i večer - v přehazované, vybíjené,
v tanci na tanečních podložkách nebo
ve stolní hře waykicku.
Sportovní zápolení bylo oceněno
poháry, medailemi, diplomy a na památku
si všichni účastníci odvezli tričko, které jim
bude připomínat společně strávené chvíle
v krásném prostředí Jeseníků.
Někteří žáci naší školy, kteří se zúčastnili lyžařském výcviku, byli již účastníky
dřívějších aktivit, jež byly v rámci projektu
organizovány společně s polským partnerem z Gymnazia nr. 7 v Rybniku.
Připomeňme si zde jednotlivé projektové dny, které byly v rámci projektu
Společně za sportem, kulturou a historií,
organizovány:
10. května 2012 – Poznávání Ostravy (prohlídka ostravské radnice s věží,
Slezskoostravského hradu, areálu Miniuni,
turnaj v minigolfu).
31. května 2012 – Sportovní olympiáda
v Polsku (turnaj v sálové kopané, házené,
odbíjené, stolním tenise a individuálních
sportech – skok do výšky, skok do dálky
s rozběhem, běh na 60m, 300m, 600m
a 1000m, vrh koulí).
15. června 2012 – Festival regionální kultury v Rybniku (představení školní světnice,
slezských písní, degustace slezského jídla,
taneční vystoupení obou partnerských škol).

19. září 2012 – Gastrofestival ve svinovské škole (akademie a kulturní vystoupení
žáků partnerské školy, zahájení výstavy zaměřené na historii moravskoslezského regionu, pečení slezských koláčků).
1. – 5. října 2012 – turistický kurz ve
Wisle v Polsku (výstup na Čantoryji, Skrzycne, jízda na lanové a bobové dráze, návštěva Slezského muzea Beskyd, muzea Adama
Malysze, Kawulokovy chalupy, túra na česko-slovensko-polské trojmezí).
7. – 11. ledna 2013 – lyžařský výcvikový
kurz v Karlově v Jeseníkách.
Ze všech těchto projektových akcí
zpracovává v těchto dnech Mgr. Zeinerová
prezentaci, která snad bude hezkou vzpomínkou pro všechny, kteří se do projektu
zapojili. Díky této prezentaci se však budou
moci s náplní celého projektu seznámit i ti,
kteří se ho přímo nezúčastnili – ať už se jedná o mladší žáky základní školy nebo rodičovskou veřejnost.
Společně jsme prožili mnoho krásných
chvil. Mnozí našli nové kamarády a již nyní
se všichni těšíme na další společné akce
partnerských škol Gymnazia nr. 7 z Rybniku a Základní školy a mateřské školy v Ostravě – Svinově.
Mgr. Iveta Komorášová – vedoucí projektu
Daniela Košařová – koordinátor projektu

JARNÍ SBĚR VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ
Sdělujeme občanům, že
přistavení kontejnerů pro sběr
velkoobjemového komunálního odpadu v městském obvodu
Svinov se uskuteční ve dnech
od 13.5. – 16.5.2013, a to dle
níže uvedeného rozpisu.
Kontejnery nejsou určeny
pro stavební suť! Na tento
druh odpadu je určen kontejner, který je umístěn v areálu
Technického dvoru. Stavební
suť je přijímána po předložení občanského průkazu od
občana s trvalým pobytem
v městském obvodě Svinov,
v množství 1 přívěsný vozík na
občana za rok.

KONTEJNERY PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD BUDOU PŘISTAVENY:
13.5.2013

ul. Psohlavců

naproti domu čp. 422

přistavení do 10,00

ul. Lelkova

konec komunikace (parkoviště)

ul. Stanislavského

nad parkem naproti domu čp. 528

14.5.2013

ul. Mičurinova

křižovatka s ul. Tichou (parkoviště)

odvoz nejdříve v 8,00

ul. Bílovecká

mezi domy čp. 115 a 117

ul. Stanislavského

naproti domu čp. 582

14.5.2013

ul. Polanecká

vjezd vedle domu čp. 1/68

přistavení do 10,00

ul. F. a A. Ryšových

křižovatka ulic F.a A. Rýšových a V Dubí

ul. Bří Sedláčků

parkoviště u potravin Jarmar

15.5.2013

ul. Polanecká

naproti prodejny AutoProgres

odvoz nejdříve v 8,00

ul. Luční

naproti Rybaspolu

ul. Elektrárenská

před telefonní budkou

15.5.2013

ul. Jelínkova

na křižovatce s ul. Dr. Kudely

přistavení do 10,00

ul. E.Rošického

u křižovatky s ul. E.Trioletové

ul. E.Rošického

u křižovatky s ul. E.Trioletové

ul. E.Rošického

před domem čp. 1072/2 - obratiště

16.5.2013
Ing. Pavel Mitura - ředitel TD
Ostrava-Svinov

odvoz nejdříve v 8,00

ul. Urbaníkova

parkoviště nad Domem služeb

ul. Urbaníkova

parkoviště nad Domem služeb
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Velikonoční
pořad
bohoslužeb
v kostele
Krista Krále
Květná neděle (24. 3.)
Připomínka vjezdu Pána Ježíše
do Jeruzaléma – svěcení ratolestí,
mše sv.: 8,00 a 10,00 h.

Zelený čtvrtek (28. 3.)
Poslední večeře Páně, ustanovení
mše sv., Ježíšova modlitba
v Getsemanské zahradě
a jeho zatčení,
mše sv.: 18,30 h. a následná
adorace do 21,00 h.

Velký pátek (29. 3.)
Ježíš umírá na kříži za záchranu
celého světa
- den přísného postu jako výrazu
vědomí vlastních hříchů,
obřady Velkého pátku: 18,30 h.

Velká (Bílá) sobota (30. 3.)
Tělo Pána Ježíše je uloženo ve skalní
hrobce, vchod je zavalen kamenem
a hlídán římskými vojáky,
možnost modlitby u „Božího
hrobu“: 8,30 – 19,30 h.
slavnostní bohoslužba
Vzkříšení: 20,00 h.

Neděle - slavnost Vzkříšení
Páně (31. 3.)
průvod vzkříšení: 7,30 h.
a slavná mše sv.: 8,00 h.
slavná mše sv.: 10,00 h.
(svěcení pokrmů
a velikonočních beránků)

Velikonoční pondělí (1. 4.)
mše sv.: 8,00 h.
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Velikonoce v Husově sboru
v Ostravě – Svinově
24. března 2013 10:15 Květná neděle
28. března 2013 17:30 Zelený čtvrtek
29. března 2013 17:30 Velký pátek
(zpívané pašije podle Lukášova evangelia)
31. března 2013 10:15 Boží hod velikonoční
Milí čtenáři, čas se posunul a my budeme opět slavit velikonoční svátky. Nevím, jestli si
ještě někdo z vás vzpomene na ty loňské, kdy se stala hitem vajíčka. Ne ovšem jako kraslice,
ale jejich prudce navýšená cena. Také počasí tehdy bylo vrtkavé. Místo předpovědi, kterou
bychom všichni uvítali, totiž o probouzející se přírodě, rozmachu světla, barev, svěžesti,
nám byly hlášeny chlad a deštivo. Prognózy byly neblahé, přesto jsme prožili pěkné svátky,
přišlo jaro a s ním i nová radost a obnova sil.
Nějak obdobně vypadají i křesťanské Velikonoce. Na Květnou neděli sice prožíváme
slavnostní vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma, ale pak se to celé zvrtne, zamotá, na Zelený
čtvrtek se Ježíš ocitá se svými nejbližšími spolupracovníky při poslední večeři, Jidáš ho
zradí a začíná se to vše hroutit a bortit. Lidské představy o kralování na zemi, o moci a slávě
jsou ty tam. Všichni se rozutečou, Petr zapře a na Velký pátek graduje vyprávění o lidské
slabosti, strachu, nenávisti, Ježíš je souzen, mučen, ukřižován. Pak nastává klid a ticho
Bílé soboty.
Příběh tím však nekončí, přichází setkání se Vzkříšeným. Cesta víry jde dál. Přijímáme
ono evangelní slovo: „Není tady. Byl vzkříšen. Proč hledáte živého mezi mrtvými?“ Toto
svědectví a tajemství uchovává Písmo svaté, církev, je možné prvky vzkříšení pozorovat
v přírodě. Každý čte jinak. Každý si Kristovo zmrtvýchvstání představuje jinak. Můžeme
je pochopit? Asi jen částečně, v takovém stupni, v jakém nám Kristus otevře oči. V přírodě
každoročně vidíme rozpuk, zeleň. Je to stejné, ale zároveň jiné, neopakovatelné. Vzkříšení
neznamená návrat člověka do svého mládí. Chtěl by někdo svůj život prožít znovu? S vědomím, že by věci řešil jinak, lépe než předtím? Vzkříšení ukazuje něco jiného. Pohled dopředu. Nejen minulost a přítomnost. Nejen návrat. Ale vidět to, co jsme prožili v perspektivě
Boží, v pokoře i s nadějnou vyhlídkou.
Svět potřebuje slyšet dobrou zprávu a tady je. Životní oběti ve prospěch druhých mají
smysl. I maličkosti, jako trocha času věnovaná blízkým, úsměv či pomoc s nákupem, mají
svou hodnotu. Kristus žije tam, kde podle jeho vzoru prokazujeme solidaritu s lidmi, zejména chudými a trpícími. Je tam, kde je útisk - a pozvedá, je tam, kde my zatím nedohlédneme, ale kde je hranice oddělující živé a mrtvé. Tam dopadá paprsek naděje skrze
vítězství nad smrtí. I toto je křesťanské poselství nadcházejících svátků.
Přeji všem pěkné Velikonoce a nejen do jarních dnů radost, pokoj a pohodu.
Tomáš Chytil – farář Církve československé husitské

Velikonoční přání
Co jsou vlastně velikonoční svátky?
Dnešní moderní český člověk si často s tímto svátkem neví rady a snaží se ho slavit
různým způsobem, nejčastěji jako svátky
jara. Je to dáno tím, že se ze slavení Velikonoc vytratil jeho původní prvotní náboženský rozměr. K tomu tato kratičká úvaha:
Z jazykového hlediska (etymologicky)
má slovo Velikonoce svůj původ ve dvou
slovech velký(-á) a noc. Vlastně to znamená velká noc. Slovenština pro tento svátek
používá pojmenování Velká noc, podobně
i polština slovo Wielkanoc.
V obecném povědomí je známo mnoho
„nocí“: noc jako součást dne, astronomická
noc, noc jako kulturně-společenský jev –
silvestrovská noc, noc pálení čarodějnic,
benátská noc. Existuje i nepříliš známá tzv.
Bartolomějská noc, ve které jednotky Lidových milicí a Státní bezpečnosti zlikvidovaly všechny mužské kláštery v Československu. Máme filmy různých žánrů, ve kterých
noc je klíčovým okamžikem, např. Noc

na Karlštejně. V současnosti se postupně
ujímají akce jako Noc muzeí, Noc kostelů,
Noc literatury, Noc vědců…. Člověk, popř.
společnost si v těchto chvílích „bere čas –
dělá volno“ a jde objevovat „kouzlo – tajemství“ muzeí, kostelů, hradů a zámků či
laboratoří.
Podobně to platí i o Velikonocích, které
jsou dle názvu také NOCÍ a dle výše zmiňovaného dokonce VELKOU. V ní není nabízeno objevení pozemských historických,
architektonických, přírodovědeckých či
uměleckých tajemství, ale člověku je dána
možnost objevit kousek Božích tajemství.
Velikonoční bohoslužby zvláště noční bohoslužba ze soboty na neděli (viz rozpis
bohoslužeb) jsou středem těchto svátků
a vlastně i přístupem k pochopení a prožití
toho, co vlastně Velikonoce jsou. V tomto
smyslu přeji všem pěkné a požehnané prožití velikonočních svátků.
P.Jan Larisch,
řím. kat. farář Svinov

Komise pro obĀanské záležitosti pĢi
Radď mďstského obvodu Svinov

zve

Rada mČstského obvodu Svinov
zve všechny obþany
na slavnostní položení vČncĤ a kytic k pomníku padlých
v parku ýSA na Bílovecké ulici u pĜíležitosti

68. výroþí osvobození Svinova
Slavnostní akt se uskuteþní 25.04.2013 od 16.00 hodin

na

MÁJOVÉ SETKÁNÍ SENIORĩ
UskuteĀní se ve stĢedu 15.5.2013
v 15,30 hodin
v jídelnĒ Základní školy a mateĢské
školy Bílovecká 10

ZUMBA, HRY A ZÁBAVA,
KDO NEHRAJE, PROHRÁVÁ,
ANEB ADRENALIN
PRO CELOU RODINU

Program:
l. Úvodní slovo a zahájení
2. Projev starostky – Ing. Evy Poštové, CSc.
3. Kulturní program dČtí Základní školy a mateĜské školy
4. Položení kytic
5. Ukonþení
Doprovodný program dechové hudby „Veselka“ pod vedením
p. Jaroslava Strakoše.

Svou úþastí na pietním aktu uctíte památku našich
osvoboditelĤ.

Sbor Dobrovolných Hasiēƽ ze Svinova
si Vás dovoluje pozvat na

POHÁROVOU SOUTĎŽ O
PUTOVNÍ POHÁR SDH SVINOV
zaƎazené do Ostravské Ligy Mládeže
soutĢž se koná v sobotu 4. kvĢtna

Členky TJ Svinov – cvičení žen zvou
svinovské občany všech věkových
kategorií na zábavné odpoledne.
8. května 2013 od 14:00 si můžete přijít
zacvičit, zasoutěžit, zaskotačit na hřiště
u ZŠ Bílovecká 10. Občerstvení pro
dospělé, dárečky pro děti zajištěny.
Těšíme se na vás!

Kategorie: mladší a starší žáci
Kde:
areál hasiēské zbrojnice ve SvinovĢ, ul. Jelínkova 1192
V kolik:
8:30 prezentace
8:45 nástup
9:00 zaēátek soutĢže
Disciplíny: štafeta dvojic – dle smĢrnic OLM
požární útok – dle smĢrnic OLM

PƎijěte podpoƎit Svinovský tým mladých hasiēƽ na domácí pƽdĢ.
NA VAŠÍ ÚAST SE T ŠÍ VÝBOR SDH SVINOV

Lubomír Buēek
Starosta SDH
kolektivu MH

Antonín KolodĢj
Vedoucí
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PS JeštĢr poƎádá:

Vážení svinovští občané, zveme Vás na

Letní tábory 2013

SOUSEDSKÉ
SMAŽENÍ VAJEČINY

(Pro dĢti od 6 do 15 let)

I. turnus: 13.7. – 27.7.2013
Hl. vedoucí Radim Kotala
tel: 602 726 126
ǣ ̷Ǥ 

II. turnus: 27.7. – 10.8.2013
Hl. vedoucí Lucie Šimkoviēová
tel: 721 287 922
ǣ Ǥ ̷Ǥ 

které se koná dne 24.5.2013 od 15.00 hodin
na BEČKÁRNĚ (Svinov- Dubí, ul. Luční – rybářská chata)
Vstupné: 2 a více vajec
Ostatní ingredience: ZDARMA (chléb, sádlo, cibule)
Občerstvení: pivo, nealkoholické
a alkoholické nápoje zajištěny


Cena za turnus: 3.300 Kē
Více informací na www.psjester.cz

Za klub SLUNEČNICE
Radka Jančíková, Jiří Vonšík, Jiřina Broulíková, Jiří Kusýn

KOMINÍK z PORUBY - Jaroslav Chlebovský
Odborně způsobilá osoba a revizní technik komínů. Provádí kominické práce, kontroly
a čistění dle nařízení vlády 91/2010 Sb. Mongolská 22, 708 00 Ostrava – Poruba
Tel.: 604 759 639, IČO: 14581001
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286 Kč / m3
s DPH

Výhodná nabídka hromadného svozu odpadních
vod z jímek, žump a septiků.
V rámci dostupnosti služby a ochrany životního prostředí nabízí společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. zvýhodněný
odvoz splaškových vod. Výhoda spočívá v systematickém svozu, který v sobě zahrnuje maximálně využité kapacity vozidel a
snížení ujetých kilometrů v rámci dopravy odpadních vod na stáčecí místa. Díky těmto optimalizacím v rámci hromadného
svozu lze nabídnout zvýhodněnou cenu, která je navíc díky snaze o maximální zjednodušení fakturace a plateb účtována
pouze za počet m3 odvezených odpadních vod.
LOKALITA:

TERMÍN:

Ostrava - Svinov

Každá druhá a čtvrtá středa v měsíci

Způsob objednání služby:
Telefonicky na tel. číslech 597 475 434, 597 475 411, 607 504 283, nebo e-mailem na jati.lubomir@ovak.cz. V objednávce
uveďte předpokládané množství odpadních vod, adresu místa výkonu a kontakt pro zpětné potvrzení. Termín v uvedené
lokalitě je neměnný, samostatné vývozy lze na výše uvedených kontaktech objednat v rámci běžných služeb a cen OVAK
a.s.
Podmínky realizace služby :
Cena je účtována za vyvezené množství odpadních vod a to sazbou 286 Kč s DPH za m3. Pokud jste plátci stočného bude
z částky 286 Kč s DPH odečteno 103 Kč s DPH za každý m3,, tj. cena vývozu bude 183 Kč s DPH. Minimální rozsah
objednávek pro realizaci hromadného svozu je 5 zákazníků a 30 m 3 v jednom termínu. Objednávku hromadných svozů je
možno provést nejpozději 5 pracovních dnů před termínem provedení. O naplnění termínu a přibližném času vývozu
budete v rámci přenechání kontaktu informování zástupcem společnosti a to nejpozději 3 pracovní dny před samotnou
realizací hromadného svozu. Při nenaplnění minimálních kapacit budete informování o změně termínu. Platbu
neprovádějte na místě, ale na základě vystavené faktury bankovním převodem, složenkou, nebo na pokladně v sídle naší
společnosti. Čištění jímek a přípojek tlakovou vodou je v případě požadavku fakturováno dle aktuálního ceníku OVAK a.s.
Příklady úspor při využití hromadných svozů v porovnání se standardním jednorázovým vývozem zajišťovaným společností Ostravské vodárny a
kanalizace a.s. v roce 2013.

Objem odčerpaných odpadních
vod
1 m3

Cena odvozu při individuální
objednávce
1 418,00 Kč

Cena při hromadném odvozu
286,00 Kč

Úspora
1 132,00 Kč

2 m3

1 522,00 Kč

572,00 Kč

950,00 Kč

3 m3

1 626,00 Kč

858,00 Kč

768,00 Kč

4 m3

1 728,00 Kč

1 144,00 Kč

584,00 Kč

5 m3

2 340,00 Kč

1 430,00 Kč

910,00 Kč

6 m3

2 448,00 Kč

1 716,00 Kč

732,00 Kč

7 m3

2 555,00 Kč

2 002,00 Kč

553,00 Kč

8 m3

2 648,00 Kč

2 288,00 Kč

360,00 Kč

9 m3

2 754,00 Kč

2 574,00 Kč

180,00 Kč

Poznámka : Do 4m3 je počítáno s dobou čerpání do 15 minut, od 5 m3 se uvažuje doba čerpání 30 minut. Tato doba čerpání má vliv na cenu a konečnou
úsporu.
Všechny uvedené ceny jsou s DPH.
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Hřiště základní
školy Bílovecká 10
Pro rok 2013 se podařilo již osmým rokem ZŠ a MŠ Ostrava – Svinov, p.o získat
účelovou dotaci z rozpočtu SMO na projekt
„Hřiště základní školy Bílovecká 10“.
Díky této dotaci je možné opět zpřístupnit od 1.4. do 31.10. 2013 pro veřejnost
asfaltové hřiště za budovou Bílovecká 10,
zaměstnat dva správce hřiště, kteří se po
celou dobu provozu starají o úklid, bezpečnost dětí na hřišti a zapůjčují bezplatně
sportovní pomůcky.
Provozní doba :
Duben, říjen
Pá, So, Ne a státní svátky : 14:00 – 19:00
Květen, červen a září
Pá, So, Ne a státní svátky : 15:00 – 20:00
Červenec, srpen
Pá, So, Ne : 15:00 – 20:00
Daniela Košařová

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN
16.3.2013
Družstvo přípravky oddílu národní
házené TJ Sokol Svinov uspořádalo dne
16.3.2013 „Dětský sportovní den“ pro děti
z 1. - 3. třídy. Akce se konala od 9 hod
v tělocvičně ZŠ Bílovecká 10. Akce se
zúčastnily děti trénující v házenkářské
přípravce a pozvali jsme všechny děti ze
svinovských ZŠ. Již delší dobu úspěšně
spolupracujeme s SSK Vítkovice, proto
přijela i děvčata této věkové kategorie
z Vítkovic.
Sportovního dne se aktivně účastnilo
22 dětí. Děti soutěžily v družstvech ve
vybíjené a štafetovém běhu. Dále děti
předvedly svoji šikovnost ve skákání přes
švihadlo, v hodu míčem na dálku i na
cíl, překážkovém běhu a skoku do dálky
z místa. Všechny děti namalovaly obrázek
se sportovní tématikou. Vyhodnotit

3 nejlepší jsme se neodvážili, proto jsme
výkresy odevzdali řediteli Základní školy, ať rozhodne zkušená paní učitelka
výtvarné výchovy. Nejúspěšnější děti dostaly diplomy, jejichž vytištění nám zajistila p. starostka ing. Eva Poštová. Všechny
děti dostaly za své výkony drobné sladkosti. Myslíme si, že se tato akce vydařila
a všechny děti se dobře bavily. Důležité
bylo nadšení dětí při sportovních soutěžích a i když byl mezi dětmi poměrně velký věkový rozdíl je nutno zdůraznit, že i ty
menší se dokázaly prosadit. Během celé
akce nedošlo k žádnému zranění.
Závěrem bychom chtěli poděkovat
p. starostce a vedení ZŠ za podporu při pořádání této akce.
trenéři přípravky Alena a Tomáš Pavlíkovi

Národní házená ve Svinově
V soutěžním ročníku 2012/2013
výbor oddílu přihlásil do soutěží pořádaných Svazem národní házené 8 družstev
– 4 mužské (mladší žáci, starší žáci, muži
A a muži B) a 4 ženské družstva (mladší
žačky, starší žačky, dorostenky a ženy).
Dalším družstvem je minižactvo, které
zatím nehraje pravidelnou soutěž, ale na
podzim již proběhl jeden přátelský turnaj,
jehož pořádáním byl pověřen náš oddíl
Jak si vedla jednotlivá družstva:
Do letošní sezóny jsme si opět dali velké
cíle. V kádrech mládežnických družstev nedošlo k velkým přesunům hráčů a hráček
do vyšších kategorií, a proto lze očekávat
boj všech družstev o postup na vrcholné
akce mládeže - Mistrovství ČR a Pohár
ČR. Umístění jednotlivých družstev po
podzimní části soutěže dává tomuto tvrzení za pravdu. Ligové družstvo mužů prochází výkonností krizí a krčí se na chvostu
ligové tabulky. Doufáme, že družstvo mužů
přes zimu projde kvalitní přípravou a kluci
posunou družstvo Svinova na příčky,
kde jsme zvyklí je vídat. Ženy se zatím
rozkoukávají v krajském přeboru, ale již
dokázaly své soupeřky řádně potrápit. Jde
především o získávání zkušeností, které by
se měly v budoucnu zúročit.
V zimní období národní házenkáři
nespí. Zimní příprava všech družstev
probíhá pro všechny složky 2x týdně
v tělocvičnách Základní školy ve Svinově.
Všechna mládežnická družstva odehrála
dvoukolový Zimní halový přebor. Starší
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žáci, dorostenky, starší žačky a mladší žačky obsadily shodně 2.místo. Dvě družstva
mladších žáků se umístily na 3. a 5.místě.
Minižactvo bylo přihlášeno do turnajů
mladších žaček a rozhodně pod vedením
manželů Pavlíkových neudělali ostudu
a dokázali dokonce vybojovat 3 body. Ženy
se zúčastnily kvalitně obsazeného turnaje
v Náchodě, kde sice obsadily předposlední
6.místo, ale několik utkání s kvalitními
ligovými družstvy by měly družstvu prospět. V zimním halovém přeboru obsadily
3.místo, když dokázali vzdorovat i ligovým
týmům z Rokytnice a Studénky. Muži se
probojovali do semifinále Českého poháru
a 16.3.2013 se v nedalekém Bílovci pokusí
postoupit do finále.
V jarní části sezóny, která začíná 7.dubna 2013, nás opět čeká velká porce utkání.
Rozlosování I.ligy najdete v tomto hlasateli. Rozlosování mládežnických týmů zatím
nebylo zveřejněno. Všechny informace
o dění v oddíle najdete na naší internetové
stránce www.hazenasvinov.cz
Provoz všech družstev nás stojí nemalé
finanční prostředky. Je na místě poděkovat
Statutárnímu městu Ostrava, městskému
obvodu Svinov a všem sponzorům za poskytnutí účelových dotací a darů v loňském
roce. Chceme touto cestou požádat i další
svinovské firmy a podnikatele o finanční či
materiálové příspěvky našemu oddílu.
V 1.polovině roku 2013 nás čekají dvě
akce, které si zaslouží na tomto místě
prezentovat a zároveň Vás na tyto akce srdečně pozvat. Oslavy 90-ti let Svinovské

národní házené proběhnou v sobotu
11.5.2013. Kromě utkání mládežnických
kategorií a ligového ostravského derby
TJ Sokol Svinov – SSK Vítkovice bude
v programu oslav i Večerní turnaj starých
gard, který byl v minulosti velice oblíbený.
Druhou akcí je uspořádání vrcholné akce
mládeže - Poháru ČR v kategorií starších
žáků. Této akce se zúčastní 6 týmů z celé
ČR, které v krajských přeborech obsadily 2.místo. Po uspořádání mistrovství ČR
mladších žaček v roce 2011 se jedná o další
vrcholnou akci mládeže, kterou našemu
oddílu přidělil výkonný výbor Svazu národní házené. Akce se uskuteční ve dnech
7.-9.června 2013.
Co nám dělá především radost je neustále rostoucí členská základna především
v mládežnických kategoriích. K 1.1.2013
má oddíl národní házené registrováno
114 členů. Projevuje se zde kvalitní práce
našich trenérů, která se neomezuje jen na
sportovní činnost, ale většina trenérů pořádá pro děti různé akce a výlety. Za to patří všem trenérům velký dík. Nárůst počtu
družstev a jednotlivců se projevuje i na házenkářském hřišti, které je v odpoledních
hodinách využito téměř na 100%.
Na závěr bychom chtěli poděkovat našim fanouškům za přízeň a těšíme se na
Vaši podporu v roce 2013.
Ing. Zbyněk Planka
TJ Sokol Svinov
oddíl národní házené

TJ Sokol Svinov, oddíl národní házené
Rozlosování I.ligy - jaro 2013
7.4.2013
14.4.2013
20.4.2013
21.4.2013
27.4.2013
28.4.2013
4.5.2013

15:00
10:30
16:00
10:30
14:00
15:00
16:00

Svinov
Krčín
Svinov
Svinov
Brno
Svinov
Nýřany

-

Studénka
Svinov
Nezvěstice
Tymákov
Svinov
Stará Ves
Svinov

5.5.201310:30
11.5.2013 16:00
18.5.2013 16:00
19.5.2013 11:00

Plzeň
Svinov
Opatovice
Čakovice

-

Svinov
Vítkovice
Svinov
Svinov

Rozlosování mládežnických družstev
ještě není známo. Všechny informace možno

nalézt na našich internetových stránkách:
www.hazenasvinov.cz
Srdečně zveme naše fanoušky na zápasy jarní části soutěže.
Přijďte nás povzbudit.
Výbor oddílu národní házené

Zimní halová příprava mladších žaček
Během dlouhého zimního období se
naše družstvo ml. žaček zúčastnilo několika
společných (nejen házenkářských) akcí.

Zimní halový pohár v Troubkách
(4. místo):
Nejlepší střelkyně: Evča Kubicová

Turnaj ve Vracově (3. místo):
Nejlepší střelkyně: Vevi Mikulová
a Klárka Prusenovská

Turnaj v České Skalici
(1. a 4. místo):
Nejlepší střelkyně: Evča Kubicová a Janča Köhlerová

Turnaj v Brně (2. místo):
Nejlepší střelkyně: Lucka Hrubá
Zimní halový pohár ve Staré Vsi n/O.
(2. místo):
Nejlepší střelkyně: Lucka Hrubá

lik turnajů navíc. Opravdu všechny dívky
si v zimě dostatečně zahrály.
redakčně zkráceno

Děkujeme rodičům Köhlerovým,
kteří nám pomohli jak s dopravou,
tak se sponzorským darem, díky kterému si mohly holky odehrát něko-
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