
Technický dvůr - stavba z 60. let 
minulého století sloužila jako zařízení 
staveniště při výstavbě obchvatu Rudná, 
následně sloužila technickým službám 
v Porubě. Po vzniku samostatného 
obvodu Svinov byla budova převedena 
do vlastnictví Městského obvodu Svinov. 
Opravy a údržba budovy byly velmi 
poddimenzovány, respektive do roku 
2001 žádné. V roce 2001 jsme na budově 
provedli poměrně nákladnou údržbu, 
avšak pouze v rozsahu odstranění závad 
a obnovy základních funkcí pro možný 
další provoz budovy.

V letošním roce jsme úspěšně podali 
na Státní fond ŽP ČR žádost o dotaci 
na titul Snížení emisí ze spalovacích 

procesů v objektu TD Ostrava
– Svinov. 27.2.2013  jsme obdrželi 
registrační list a rozhodnutí o poskytnutí 
podpory z ministerstva ŽP ČR v celkové 
výši 5.742.171,- Kč.

Veřejnou soutěží na zhotovitele jsme 
docílili snížení ceny na 5.071.500,-Kč. 
Z toho spolufi nancování dle dotačních 
podmínek je z rozpočtu SMO ve výši 
1.035.400,-Kč a z rozpočtu MOb Svinov 
61.500,-Kč. Začátkem dubna 2013 byly 
práce na stavbě zahájeny, předání hoto-
vého díla  proběhlo 14.6.2013. Pro reali-
zaci máme dále připravenu akci výstavby 
nové mateřské školy na ul. Stanislav-
ského, je zpracován realizační projekt, 
vydáno stavební povolení, realizována 

el. přípojka. Projekto-
vaná výše nákladů činí 
cca 30 mil Kč. Usilovně 
zjišťujeme možný zdroj 
fi nancování (OP, ROP).

V situaci, kdy 
máme z rozpočtu 
města „investiční nulu“ 
a v našem rozpočtu na 
investice také mnoho 
nezbývá, se nám poda-
řila dobrá věc, máme 
obrovskou radost.

Eva Poštová
starostka

červen 2013www.svinov.ostrava.cz   posta@svinov.ostrava.cz
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Velikonoční dílny Pohádka

pro prvňáka

Maminko, mámo!

Kovbojský týden

Sluníčko,

sluníčko,

popojdi 

maličko…

Dopravní soutěž

Mladý cyklista 2013

Děkuji všem pedagogům a zaměstnan-
cům ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, p.o., kteří se 
zasloužili o zdárný průběh letošních veli-
konočních dílen, které proběhly 26. března 
2013 v budovách Základní školy na ulici 
Bílovecká 10 a Evžena Rošického 1082. Po-
řadatelem dílen byla komise pro kulturu, 
mládež a sport při Radě MOb Svinov.

Velmi úspěšné bylo pletení pomlázek 
z proutí a košíčků z pedigu. Tyto výrobky si 
mohli účastníci dílen ozdobit mramorova-
nými, či jinak zdobenými vajíčky. Velkému 
obdivu a zájmu se těšilo rovněž skládání 
papírových tulipánů a květů. Samozřejmě, 

Ve čtvrtek 30.5.2013 jsme se setka-
li s našimi kamarády z 5.A., kteří pro nás 
napsali v hodinách českého jazyka a IVT 
pohádky. No a my jim předvedli, jak krás-
ně umíme číst. Pohádky se nám moc líbily, 
všechny jsme odměnili potleskem a my si 
za čtení vysloužili malou sladkost. Zároveň 
byli oceněni sladkostmi i autoři nejlepších 
pohádek.

Žáci 1.A

Nedočkavě, možná i trošku nervózně, 
přešlapovaly děti  14.5.2013 před dveřmi do 
podkrovního sálu v ZUŠ, kde je čekalo již 
tradiční vystoupení u příležitosti Dne matek.

V průběhu celého roku se děti nenásilnou 
a hravou formou naučily spoustu říkadel, 
básní, písní a tanečků a teď se konečně moh-
ly ukázat, jak jsou šikovné a samostatné.

Před zcela zaplněným sálem měly 
některé děti svou premiéru a zvládly ji na 
výbornou.

Minulý týden jsme strávili týden ve 
škole v přírodě v Kunčicích pod Ondřejní-
kem. Celý týden jsme plnili tyto kovbojské 
úkoly: postřehový závod, poznávání bylin 
k vaření lektvaru, pozorování života v po-
toce, noční hra odvahy atd.. Plnění úkolů 
a naše zážitky jsme zaznamenávali do 
„Kovbojských deníků“, které si děti odvezly 
na památku domů. Ze všech úkolů, které 
jsme plnili, musím vyzdvihnout pozoro-

Na letošní školu v přírodě jsme se těšili 
jako každý jiný rok. Nepříliš optimistická 
předpověď počasí nám dělala trošku vrásky 
na čele. Přáli jsme si, aby si děti co nejvíce 
užily krásné přírody a čerstvého vzduchu, 
kterého se jim v Ostravě tolik nedostává.

Do penzionu Krkoška v Kunčicích 
pod Ondřejníkem jsme vyrazili v pondělí 
27. 5. 2013 vstříc novým zážitkům. Přivítali 
nás usměvaví manželé Krkoškovi a skvělý 
kolektiv kuchařů v kuchyni.

Hned po prvním obědě nám bylo jas-
né, že kromě špinavého prádla, přivezeme 
i nějaké to kilo navíc. Počasí nám nakonec 
přálo, a tak děti mohly spolu se skřítky On-
dřejníčky plnit nejen jejich úkoly, ale i hry 
a soutěže.

Dětem také bylo umožněno shlédnout 
výstavu dětských výtvarných prací v míst-
ní základní škole a také se zúčastnily spolu 
s průvodcem vycházky po naučné stezce.

Velkou odměnou pro všechny děti byla 
čtvrteční diskotéka obohacená o plno her 
a soutěží a také rozdávání medailí, diplomů 
a odměn.

Pochvalu si zaslouží nejen všechny děti, 
jejich učitelky, ale celý kolektiv penzionu 
Krkoška,který se o nás vzorně staral a se 
kterým jsme se loučili slovy – tak za rok se 
na vás zase těšíme!

Lenka Olšarová
MŠ Polanecká

Dne 10.5.2013 se na Základní škole 
Bílovecká 10 v Ostravě – Svinově konalo 
obvodní kolo dopravní soutěže Mladý 
cyklista. Soutěže se zúčastnilo 15 čtyř-
členných družstev. Děti soutěžily ve dvou 
kategoriích, mladší : 4. – 6. třída, starší : 
7. – 9. třída, všichni v disciplínách - pra-
vidla silničního provozu, jízda zručnosti 
a zdravověda. Rozhodčími soutěže byli 
kromě pedagogů účastnických škol také 
příslušníci Městské policie z oddělení 
Prevence a dohledu a členové Záchranář-
ského týmu ČČK. Ceny vítězům předala 

že nechyběla ani výroba nejrozmanitějších 
zajíčků – někteří posloužili jako závěs na 
větvičku vrby, jiní vytvořili dekoraci na 
stůl. 

Chtěla bych poděkovat všem rodičům 
i prarodičům, kteří si našli čas a spolu se 
svými dětmi strávili odpoledne na naší 
pracovní dílně. Věřím, že všechny ozdůbky 
a dekorace, které si děti přinesly z dílny 
domů, vám pomohly dotvořit tu správnou 
velikonoční atmosféru. 

Za komisi pro kulturu, mládež a sport 
při Radě MOb Svinov

 Mgr. Iveta Komorášová

starostka obvodu Svinov paní Eva Poštová. 
Družstva, která se umístila v obou katego-
riích na prvních třech místech, postoupila 
do městského fi nále konaného 17.5.2013 
na ZŠ A.Kučery v Ostravě - Hrabůvce. 
Jednalo se o žáky ZŠ J. Valčíka, J. Šoupala, 
Bílovecká - Svinov, Krásné Pole, kteří naše 
obvody 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

vání života v potůčku, kde děti objevily s 
lupou vodní červíky na kamenech, naučily 
se stavět lodičky z kůry a lístků stromů. 
Naučili jsme se také stavět hrázky a tůňky 
z kamínků.

Všichni jsme byli nejlepší, proto perní-
ková medaile s 1. místem. Barčo P., Nelo, 
Kristýnko, Kubíku, Karolínko, Karinko, 
Barčo M. a Sebíku: byli jste jedničky!

Markéta Gottvaldová
MŠ Bílovecká

Naši nejmenší nás „zavezli letadlem“ 
do přírody plné zvířátek a kytiček, všechny 
básně i písně byly obohacené o pohybové 
ztvárnění a školáci nás zase přivítali tancem 
s letajicími talíři a třásněmi a pak nám před-
vedli pásmo pro maminky.  

Největší odměnou pro maminky byly 
nejen krásné dárečky, ale hlavně spokojené 
a usměvavé tváře jejich dětí.

Lenka Olšarová
MŠ Polanecká
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Školní rok 2012/2013 se blíží ke svému 
konci. Žáci školy po celoročním snažení 
mají uzavřené hodnocení v jednotlivých 
předmětech  a v termínu 17. až 21.června se 
účastní většina žáků 1.-6. ročníků ozdrav-
ných pobytů. Žáci 7.-9. ročníku se mohli 
zúčastnit v rámci projektu příhraniční 
spolupráce ČR – Polsko pětidenního turis-
tického kurzu v okolí polské Wisly a stejně 
dlouhého pobytového lyžařského kurzu 
v Karlově.

Počátek tohoto školního roku byl vý-
znamný především ve spojení s oslavou sté-
ho výročí založení české měšťanské školy. 
O oslavách jste se mohli dočíst v minulých 
vydáních tohoto periodika.

Ve všech třídách naší školy se učí podle 
ŠVP naší ZŠ. Žáci naší školy se úspěš-
ně účastnili také srovnávacích zkoušek 
v 5. a 9. ročnících. Kvalita školy se dá 
posuzovat řadou kritérií. Jedním z nich je 
úspěšnost při příjímání žáků na střední 
školy s přijímacími zkouškami. V naší škole 
máme v současné době 31 žáků 5. ročníku. 

Na víceletá gymnázia podávalo z uvedeného 
počtu 8 žáků přihlášku. Přijato bylo 6 žáků .

Z 18 žáků 9. ročníku byli přijati v prvním 
kole přijímacích zkoušek 3žáci na čtyřletá 
gymnázia, na ostatní střední školy zakonče-
né maturitní zkouškou 15 žáků a žádný žák 
neodchází na střední odborné učiliště. I zde 
je vidět, že výuka žáků i na druhém stupni, 
po odchodu některých na víceletá gymná-
zia, zůstává kvalitní.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem 
úspěšným žákům a žákyním, kteří naší 
školu reprezentovali na veřejnosti. V řadě 
soutěží obsadili čelná místa, díky přípravě, 
kterou s vyučujícími a mnohdy i rodinnými 
příslušníky uskutečnili.

To, že naše základní škola je taková, jaká 
je, patří dík i Vám zákonným zástupcům 
dětí. Také v chování žáků nezaznamenává-
me velké problémy, které řeší sídlištní ško-
ly. Asi je to také díky dobré spolupráci Vás 
spoluobčanů, rodičů, učitelů a v neposlední 
řadě také vedení městského obvodu, které 
o výchovu mladé generace pečuje.

Prázdniny se blíží
V posledním týdnu měsíce června budou 

předškolní děti z MŠ Rošického pasovány 
na školáky. Tyto děti budou 2. září nastupo-
vat do první třídy základní školy. Uvolní tak 
místa novým dětem, jejichž rodiče projevili 
zájem o umístění svých dětí do našich bu-
dov mateřské školy. Bohužel přihlášených 
dětí k předškolnímu vzdělávání bylo v době 
konání zápisu do MŠ 70.Podle předem sta-
novených kritérií bylo ve správním řízení 
přijato právě jen tolik dětí ,kolik jich od 
2.9.2013 nastoupí do ZŠ a uvolní tak místa 
v mateřské škole .Již několik let je kapacita 
157 dětí v naší MŠ plně obsazena .I to svěd-
čí o kvalitě školky .,Připomínám potřebu 
výstavby nové mateřské školy ,která by na-
hradila budovu školky Bílovecká 303 a zvý-
šila možnost přijmout více dětí 

Vážení spoluobčané. Přeji Vám všem 
krásné prožití letních měsíců a těším 
se na spolupráci v příštím školním roce 
2013/2014 .

Mgr. Zdeněk Ivančo

Naše město, náš kraj
V tomto kalendářním roce jsme získali 

prostředky z rozpočtu statutárního města 
Ostravy, oblast školství, k realizaci projek-
tu pod názvem Naše město, náš kraj. Pro 
všechny žáky základní školy a děti z mateř-
ské školy jsou připravovány různé aktivity, 
např. výlety, exkurze, soutěže atd..

Projekt má čtyři stěžejní složky.
První je zaměřena na prohloubení 

znalostí o technických památkách města 
Ostravy a Moravskoslezského kraje v ná-
vaznosti na rozvoj praktických dovedností 
žáků základní a mateřské školy a prohlou-
bení jejich zájmů o technické obory.

Druhá složka se týká zefektivnění výuky 
přírodovědných předmětů a to pomocí 
exkurzí, vycházek, besed apod.

Třetí složkou je prohlubování spoluprá-
ce základní a mateřské školy s městským 
obvodem Svinov, s městem Ostravou 
a s organizacemi podporovanými městem 
a krajem.

Čtvrtou složkou je osobnostní rozvoj 
žáků, sebehodnocení, prezentace jejich 
prací, projektů, školy, města, veřejnosti 
prostřednictvím výstav, příspěvků do škol-
ního časopisu a místních periodik, účasti 
v soutěžích aj. 

Akce, které již proběhly:

Návštěva planetária
V březnu 2013 navštívilo 26 předško-

láků planetárium J. Palisy. Provizorní 
nafukovací planetárium měly děti možnost 
vidět úplně poprvé. Poutavý pořad byl stej-
ně hodnotný jako v planetáriu v Krásném 
Poli. Děti shlédly pohádku „Na co kouká 
sova v noci“ a dozvěděly se spoustu infor-

mací i zajímavostí o planetách sluneční 
soustavy, hvězdách a souhvězdích. 

Den Země
Ve čtvrtek 18. dubna 2013 se všichni 

žáci třetího až pátého ročníku sešli v budo-
vě základní školy na ulici Bílovecká 10.

V průběhu celého dopoledne procházeli 
spolu se svými třídními učitelkami jednot-
livá stanoviště - Chemické pokusy, Dílny, 
Přírodopis, Ekologie a Orientace v krajině.

V učebně fyziky si žáci devátého ročníku 
připravili pokusy, které pak svým mladším 
spolužáků předváděli. Malí „laboranti“ si 
některé experimenty mohli pod dohledem 
starších spolužáků i sami vyzkoušet. 

V dílnách žáčci získali řadu informací 
o stromech a dřevě a všichni si vyzkoušeli 
zatloukání hřebíků i uříznutí plátku lišty. 

V učebně přírodopisu žáci pomocí mi-
kroskopu pozorovali připravené exponáty 
a dozvěděli se mnoho zajímavého z oblasti 
živé i neživé přírody. 

Na stanovišti zaměřeném na ekologii si 
děvčata a chlapci po zhlédnutí úvodního 
fi lmu probrali třídění odpadu, které si pak 
formou soutěže i přímo vyzkoušeli. 

Na školním hřišti se žáci učili orientaci 
v krajině.

V průběhu dopoledne si každá třída 
sestavila z vršků od PET láhví strom a tím 
se zapojila do další soutěže. Žáci druhého 
stupně pak vybírali strom, který se jim jevil 
jako nejzajímavější. V této soutěži zvítězila 
třída IV.A .

Dopoledne plné soutěží a získávání no-
vých informací se všem žákům moc líbilo 
a mnohým se toto téma stalo i námětem 
pro slohovou práci. 

Výlet do ZOO
7. května 2013 navštívily děti z mateřské 

školy ostravskou zoologickou zahradu. Děti 
se ve velmi pěkném prostředí seznamovaly 
s exotickými zvířaty, s jejich charakteristic-
kými rysy a se způsobem jejich života. Na-
učná byla rovněž botanická stezka vedoucí 
celým areálem. Naši předškoláci se zúčast-
nili ve výukovém centru ZOO hodinového 
interaktivního programu. Zde si mohli pro-
hlédnout, ale i přímo osahat nejrůznější vy-
cpaná zvířata, kosti, lebky, zuby zvířat, peří 
ptáků. Děti měly možnost si chytit i živého 
hada. Nejen tento program, ale i celý pobyt 
v ZOO byl velmi přínosný pro rozvoj pozná-
ní dětí.

Beskydské chodníčky
Součástí zotavovacího pobytu pro 52 

dětí v Kunčicích pod Ondřejníkem byla 
také exkurze do Chráněné krajinné oblasti 
Beskydy. 29. května se děti vydaly „po bes-
kydských chodníčcích“, kde se postupně 
seznamovaly se zvláštnostmi okolní příro-
dy (s mraveništěm lesních mravenců, što-
lou, lesní tůňkou a s ostatní faunou a fl orou 
okolí). Neméně zajímavé a poutavé bylo 
také vyprávění o práci ochránců přírody. 

Již teď jsou připravovány další aktivity, 
které budou realizovány v rámci zotavova-
cího pobytu v CHKO Beskydy organizova-
ného tentokrát pro žáky 5. a 6. ročníku. Na 
podzim se pak můžeme těšit na „Dýňová-
ní“, kde se rádi setkáme i se svinovskými 
občany.

Mgr. Iveta Komorášová, p. uč. Jana Bailová
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V tomto školním roce jsme již dru-
hým rokem pokračovali v projektu 
Evropské unie: Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
CZ.1.07/1.4.00/21. 2681, pod názvem 
Učíme se hrou. Tento projekt je fi nancován 
Evropským sociálním fondem.

Záměrem projektu je zlepšení stavu 
počátečního vzdělávání na základní škole 
a zkvalitnění výuky v oblasti čtenářské 
a informační gramotnosti, cizích jazy-
ků, přírodních věd a využívání ICT. Žáci 
jsou vzděláváni v souladu s moderními 
trendy výuky prostřednictvím inovativních 
vzdělávacích materiálů. Snažíme se tím 
o zvyšování kvality výuky prostřednictvím 
digitálních technologií. K tomu využívá-
me převážně digitální učební materiály 
(prezentace vytvořené např. v Power 
Pointu a Smart Notebooku). Podporovány 

Komise pro kulturu, mládež a sport 
při Radě MOb Svinov uspořádala dne 
18.5.2013 výlet do ZOO Lešná. I když 
cestou hustě pršelo, výlet se velmi vydařil. 
Při příjezdu na parkoviště před bránu ZOO 
přestalo pršet, vysvitlo sluníčko a účastníci 
zájezdu si začali užívat krásnou sobotu pl-
nou nezapomenutelných zážitků. Netradič-
ní podívanou bylo krmení a výcvik slonů 

jsou takové aktivity, jež zvyšují dynami-
ku, originalitu, názornost, interakci mezi 
pedagogem a žákem. Snažíme se tím 
o zvýšení motivace žáků a zlepšení jejich 
studijních výsledků.

Většina pedagogů naší základní školy 
tvoří sady digitálních učebních materiá-
lů, které vedou k inovaci ŠVP, podporují 
začleňování průřezových témat a oblastí 
jako je ICT gramotnost do výuky. Tyto ma-
teriály respektují nejmodernější vyučovací 
metody. Vytvořené prezentace jsou reali-
zovány v hodinách matematiky, českého 
jazyka, anglického jazyka, prvouky, příro-
dovědy, fyziky a chemie. Vytvořené sady 
DUM (digitální učební materiály) budou 
k dispozici i pedagogům jiných škol.

Mgr. Iveta Komorášová, Mgr. Jana
Chamrádová - koordinátorky projektu

Učíme se hrou

Výlet do ZOO
a lachtanů. Před nástupem do autobusu na 
zpáteční cestu se mohly děti ještě svézt na 
kolotočích, které byly postaveny u parkovi-
ště. Všichni jsme se plní dojmů, spokojeni 
z příjemně stráveného dne šťastně vrátili 
domů.

Za komisi pro kulturu, mládež a sport
Jana Štekbauerová

Blahopřání 

jubilantům
Komise pro občanské záležitosti při 

Radě městského obvodu Svinov a Za-
stupitelstvo městského obvodu Svinov 
blahopřejí občanům, kteří v měsíci břez-
nu, dubnu a květnu oslavili svá životní 
jubilea.

Přejeme hodně zdraví, lásky a spoko-
jenosti v kruhu rodiny a nejbližších.

Březen 2013              
 Klosová Alena
 Kubatka Jozef
 Waldrová Ludmila
 Bukovský Jan
 Homolová Anna
 Giričová Marie
 Žylková Božena
 Nesitová Josefa
 Kalmanová Jaromíra
 Gurin Jozef
 Žebráková Gertruda
 Hurník František
 Haškovec Jan

Duben 2013              
 Miková Věra
 Haderka Zdeńek
 Žídková Marie
 Holaňová Marie
 Tylková Libuše
 Stark Jaroslav
 Gavendová Anna
 Mader Jaromír
 Janušková Marie
 Kraus Rudolf
 Bedrlíková Ludmila
 Onderka Miroslav
 Drastich Zdeněk
 Holaňová Ida

Květen 2013              
 Švejdová Jaroslava
 Fiala Petr
 Hejtmánek Václav
 Paučírová Zdeńka
 Kalužová Cecilie
 Baťková Libuše
 Malík Břetislav
 Schwarzerová Jarmila
 Bober Adolf
 Šafaříková Alena
 Jasek Oldřich
 Gurinová Miluška
 Madrová Vlasta
 Sasinová Marie

Zavedenou tradici blahopřání našim oslavencům chceme i nadále zachovat. Obra-
címe se proto na všechny občany Svinova, kteří se v letech 2013-2014 dožívají 70, 75, 
80 a více let, aby vyplnili následující souhlas se zpracováním osobních dat. Dále je žá-
dáme, aby vyplněné a podepsané sdělení předali osobně nebo doručili poštou na sekre-
tariát Úřadu městského obvodu Svinov do 31.8.2013, čímž dají souhlas k použití svých 
osobních údajů k uveřejnění gratulace na stránkách Svinovského hlasatele.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro účely blahopřání občanům 
u příležitosti životního jubilea

Jméno a příjmení:…………………………………………………………………......................................

Bydliště:…………………………………………………………………………….......................................…

.............................................................................................................................................

Datum narození:…………………………………………………………………........................................

Vlastnoruční podpis: ……………………………………………………………......................................

Zveřejňování jubilantů



6

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 :
• projednala návrh obecně závazné 

vyhlášky, kterou se zrušuje obecně 
závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se 
zakazuje používání některých druhů 
paliv pro malé spalovací zdroje znečis-
ťování ovzduší a souhlasila s ním

• souhlasila s pronájmem nebytových 
prostor ZŠ a MŠ Ostrava- Svinov ve 
dnech 6. – 9. června Tělovýchovné 
jednotě Sokol Svinov, národní házená 
za účelem uspořádání Poháru ČR ná-
rodní házené v kategorii starších žáků 

• rozhodla zadat zakázku malého 
rozsahu „Snížení emisí ze spalova-
cích procesů v objektu Technického 
dvoru O. Svinov – výkon technického 
a autorského dozoru“ společnosti ASA 
expert a.s. Konečného 1919/12, Ostra-
va a uzavřít s ní mandátní smlouvu za 
cenu nejvýše přípustnou 187.490,- Kč 
včetně DPH

• projednala informaci o rozhodnutí 
Rady města Ostravy o poskytnutí pří-
spěvku na označení psa čipem, uložila 
ÚMOb Svinov, aby prostřednictvím 
odboru fi nancí a správy majetku roz-
hodoval o uzavření darovacích smluv 
mezi SMO Ostrava, městským obvo-
dem Svinov a chovateli psa s trvalým 
bydlištěm na území Ostravy, jejichž 
předmětem bude poskytnutí fi nanční-
ho příspěvku 100,- Kč na označení psa 
čipem za současného splnění pod-
mínek uvedených v důvodové zprávě 
a rozhodla, že darovací smlouvy bude 
podepisovat vedoucí odboru fi nancí 
a správy majetku

• projednala vyhodnocení cenových 
nabídek na zakázku malého rozsa-
hu „Rekonstrukce domu č.p. 368, 
Axmanova – projektová dokumentace 
pro ohlášení a provedení stavby“,  
rozhodla zadat tuto zakázku uchazeči 
Ing. R. Fildán, Orlová – Lutyně za 
cenu nejvýše přípustnou 90 tis. Kč 
+ DPH  a uzavřít s ním smlouvu o dílo

• projednala a souhlasila se zpřístupně-
ním stavební dokumentace bytových 
domů č.p. 115, 118, 123, 138, 155 a 256 
na Bílovecké ulici pro VŠB Technickou 

univerzitu Ostrava k vědeckým a pub-
likačním účelům

• souhlasila s navrženým termínem 
zápisu dětí k předškolnímu vzdělává-
ní do mateřských škol v ZŠ a MŠ O. 
Svinov, a to 22. 5. 2013 od 7.00 do 
16.00 hodin na těchto pracovištích: 
MŠ Polanecká, MŠ E. Rošického, MŠ 
Bílovecká

• souhlasila s přenecháním nebytových 
prostor ZŠ a MŠ Ostrava- Svinov dne 
11. května Tělovýchovné jednotě Sokol 
Svinov, oddíl volejbal, a to tělocvičnu 
Bílovecká 10 včetně sociálního zázemí 

• projednala žádost V. Pachnera o povo-
lení umístění unimo buňky v zahrád-
kářské osadě ČZS „Garáže“ a souhlasi-
la s jejím umístěním 

• projednala a souhlasila s úpravou 
atik přístřešků pro cestující na BUS 
zastávkách na svinovských mos-
tech spočívající v aplikaci L profi lu 
z přírodního hliníku perforovaného 
kulatými otvory

• projednala a schválila Zadávací doku-
mentaci pro výběrové řízení na zhoto-
vitele veřejné zakázky malého rozsahu 
„Oprava hydroizolace v bytovém domě 
č.p.138, O.Svinov“ předložené společ-
nosti eCentre, a.s. Praha

• projednala a souhlasila s dopisem ná-
jemníkům byt. jednotek v domech č.p. 
5702, 5703, 5704, 5705, 5706 a 5707 
na ul. Elektrárenské týkajícím se zjiš-
tění informací o využívání pozemků 
svěřených MOb Svinov

• rozhodla vypovědět Rámcovou smlou-
vu o dílo uzavřenou se zhotovitelem 
Bytprům, v.d., Ostrava – Zábřeh

• rozhodla vypovědět Rámcovou smlou-
vu o dílo uzavřenou se zhotovitelem 
Romanem Laciokem, Tichá O. Svinov

• souhlasila s projektovou dokumentací 
bouracích prací „Odstranění staveb 
garáží Svinov 2“, zpracovanou spo-
lečností OSA projekt s.r.o. Moravská 
Ostrava pro investora stavby RPG RE 
Land, s.r.o. Moravská Ostrava

Z jednání

Zastupitelstva

V měsíci březnu 2013 se uskutečnilo 
13. zasedání ZMOb Svinov, na kterém 
rozhodlo poskytnout dotaci:

• Českému rybářskému svazu ve výši 
5.000,- Kč na celoroční činnost dětí 
a mládeže

• Českému rybářskému svazu ve výši 
3.000,- Kč na nákup poháru a diplo-
mů pro účastníky XIII. ročníku závo-
du v lovu ryb o Svinovský pohár

• TJ Vítkovice – Svinov ve výši 55.000,- 
Kč na činnost družstva, nájem a pro-
vozní režii

• TJ Sokolu Svinov, oddílu volejbalu ve 
výši 3.000,- Kč na pronájem tělocvi-
čen

• TJ Sokolu Svinov, oddílu volejbalu ve 
výši 3.000,- Kč 

• na pronájem tělocvičny, ceny, roz-
hodčí na 17. ročník turnaje smíšených 
družstev „O putovní pohár starostky“ 
k 68. výročí osvobození Svinova

• Pionýrské skupině Ještěr ve výši 
15.000,- Kč na opravy a rekonstrukci 
dřevěných podsad, nákup stavebního 
materiálu

• TJ Sokolu Svinov, oddílu národní há-
zené ve výši 40.000,- Kč materiálové 
vybavení, cestovné, nájem tělocvičen, 
činnost oddílu v soutěžích

• TJ Sokolu Svinov, oddílu národní há-
zené ve výši 20.000,- Kč na soustředě-
ní žáků a juniorů

• TJ Sokolu Svinov, oddílu národní há-
zené ve výši 2.000,- Kč na pořadatel-
ství vrcholné soutěže mládeže Pohár 
ČR v kategorii starších žáků

• Knihovně města Ostravy ve výši 
7.000,- Kč na realizaci projektu „Kni-
hovnické stopy“ – odměny, stolní hry, 
materiál

• Junáku svazu skautek a skautů ČR ve 
výši 10.000,- Kč na táborové vybavení

• TJ Svinov – cvičení žen ve výši 3.000,- 
Kč na akci „Zumba, hry a zábava“ 
a 2.000,- Kč na nákup přenosného 
radiomagnetofonu

• SK – Svinov  10.000,- Kč na odměny 
pro děti na turnaje

• Sboru dobrovolných hasičů Svinov 
15.000,- Kč na nákup náčiní na sezó-
nu 2013

• Římskokatolické farnosti Svinov ve 
výši 3.000,- Kč na tisk farního časopi-
su Svinovníček

• Knihovně města Ostravy ve výši 
4.000,- Kč na nákup výstavních klipů

Jiřina Broulíková
místostarostka
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Vy se ptáte,
my odpovídáme.

Změna pracovišť Úřadu práce ČR

Proč došlo k navýšení daně 
z nemovitosti?

Statutární město Ostrava vydalo s účin-
ností od 01.01.2013 obecně závaznou vy-
hlášku č. 7/2012 o stanovení koefi cientu 
pro výpočet daně z nemovitostí, na základě 
které se dle čl. 2 bodu 6) zvýšil koefi ci-
ent, kterým se násobí základní nebo 
zvýšená sazba daně a to z 1 na 1,5.   

Tato změna se týká:

- staveb pro individuální rekreaci a ro-
dinných domů využívaných pro indivi-
duální rekreaci

- garáží vystavěných odděleně od obyt-
ných domů a u samostatných nebyto-
vých prostorů užívaných jako garáže

- staveb užívaných pro podnikatelskou 
činnost a u samostatných nebytových 
prostorů užívaných pro podnikatelskou 
činnost. 

Lenka Samková, vedoucí OFSM

Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ostravě informuje, že k 30. 6. 2013 dochází ke 
zrušení pracoviště na ulici Husova 1591/7, Moravská Ostrava. Z důvodů stěhová-
ní bude ve dnech 27. – 28. 6. 2013 toto pracoviště uzavřeno.

Od 1. 7. 2013 bude možno Sociální služby, Příspěvek na péči a Dávky pro 
osoby se zdravotním postižením (příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní po-
můcku, průkaz osob se zdravotním postižením) vyřizovat na novém pracovišti, na 
ulici Pivovarská 84/1, které se nachází v křídle objektu ostravsko – opavské diecéze, 
naproti Kostela svatého Václava (Kostelní náměstí).

Informace mohou občané získat také na webových stránkách Úřadu práce ČR – 
krajské pobočky v Ostravě (http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/aktuality), na telefonní 
lince 950 143 520 nebo na lince Call centra MPSV +420-844 844 803.

Michaela Gobelová, sociální pracovnice ÚMOb Svinov

Všechny domácnosti Ostravy-Svi-
nova, které se zapojily do aukce, na 
energiích ušetří. A 50 z nich dokon-
ce přes 20 %.

Celkový objem energií ve výši 
36 milionů korun odebírá 1044 
domácností z 24 měst a obcí, které 
se sdružily do květnové aukce, aby 
si vysoutěžily levnější dodavatele 
elektřiny a zemního plynu. Mezi 
zapojenými domácnostmi bylo také 
56 z městského obvodu Ostrava-
-Svinov.

Svinov je prvním ostravským obvo-
dem, kde se rozhodli svým obyvatelům 
nabídnout možnost snížení cen energií ve 
sdružené aukci. 

„Elektronické aukce pro nás nejsou 
žádnou novinkou. V rámci města vyu-
žíváme služby společnosti eCENTRE, 
se kterou soutěžíme kromě energií také 
telekomunikace, potraviny, kancelářské 
zboží, ale i služby. Před týdnem jsme 
tímto způsobem soutěžili v rámci veřejné 
zakázky opravu hydroizolace v jednom 
z našich bytových domů. Předpokládaná 
cena zakázky byla 940 tisíc korun. Díky 
aukci se cenu podařilo snížit o 21 procent. 
Ušetříme tak přes 200 tisíc korun,“ uvádí 
starostka městského obvodu Ostrava-Svi-
nov Eva Poštová.

Občané měli možnost zapojit se do 
e-aukce pro domácnosti už od začátku 
dubna, kdy bylo otevřeno kontaktní místo 
pro sběr podkladů. 

„Sběr podkladů od občanů Svinova byl 
uzavřen ke konci dubna. Poté probíhalo 

zpracování a sdružení tohoto objemu 
energií s domácnostmi z dalších 23 měst 
a obcí. Následně jsme oslovili dodavatele 
energií na trhu a nabídli jim celý „balíček“ 
domácností v hodnotě odběru 36 milionů 
korun,“ uvedla Alice Mazurková ze spo-
lečnosti eCENTRE.

O tento balík energií soutěžilo nakonec 
9 dodavatelů v elektronické aukci. Ta 
trvala déle než hodinu a přinesla pro 
občany jenom dobré zprávy.

„Jsme velmi rádi, že se tento krok 
občanům vyplatil. Domácnosti z našeho 
obvodu ušetřily v průměru téměř 22 % 
v elektrické energii a dokonce 26 % 
v zemním plynu. Každá zapojená domác-
nost našeho obvodu ušetřila více než 10 % 
a 50 domácností dokonce přes 20 %. To 
je nádherný výsledek,“ uvádí starostka 
městského obvodu Eva Poštová.

Kolik která domácnost ušetřila, 
se občan dozví od zástupců společ-
nosti eCENTRE, kteří budou jednot-
livé občany kontaktovat nejpozději 
do 10 dnů po e-Aukci, a to e-mailem 
nebo telefonem. 

Pro občany, kteří se do aukce 
zapojili, budou připraveny smlou-
vy s vítězným dodavatelem, a to ve 
dnech 24. 6. a 26. 6. 2013, od 15.00 
do 17.00 hod. na Kontaktním místě 
na Úřadě městského obvodu.

Upozorňujeme na to, ať lidé 
nepodepisují smlouvy s případnými 
podomními prodejci, kteří se mo-
hou snažit využít situace a vnutit

Očekávané se stalo realitou!

 občanům smlouvu s jiným než vítěz-
ným dodavatelem. Nové dodavatel-
ské smlouvy budou k dispozici pouze 
na kontaktním místě. 

O nic více se domácnosti nebudou mu-
set starat. Vítězný dodavatel ve spolupráci 
s eCENTRE  zajistí i výpověď stávajícímu 
dodavateli dané domácnosti.  

Občané, kteří by se chtěli zapojit do 
některé z příštích aukcí, mají stále šanci. 
Stačí s sebou vzít kopii stávající smlouvy 
včetně všech dodatků a kopii ročního vy-
účtování za elektřinu a zemní plyn a s tě-
mito podklady navštívit Kontaktní místo 
eCENTRE, na adrese Nemocniční 987/2, 
Ostrava, kdykoliv od pondělí do pátku, 
9.00 – 15.00 hod.

Zástupce společnosti eCENTRE 
pověřený k předávání smluv:

Jana Grygarová
– T: +420 775 869 545
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Nová
protihluková 
vyhláška

Příměstské
tábory

Zájezd Sloupsko-šošůvské jeskyně 
a zámek Rájec-Jestřebí

Dne 1. listopadu 2012 nabyla účinnosti 
obecně závazná vyhláška č. 4/2012 
o zabezpečení veřejného pořádku 
omezením hluku, která stanoví činnosti, 
jež by mohly svou hlučností narušit 
veřejný pořádek nebo být v rozporu 
s dobrými mravy.

Mezi tyto činnosti patří používání 
nebo provoz:
• sekačky na trávu,
• křovinořezu,
• kotoučové a motorové pily,
• brusky,
• rozbrušovačky,
• pneumatického kladiva,
• kompresoru,
• vrtačky,
• střelné zbraně, pokud je použí-

vána k rekreačním, sportovním, 
výcvikovým či zájmovým účelům,

• zábavní pyrotechniky

Každý je povinen zdržet se provozu 
nebo používání výše uvedených zařízení:
• o nedělích, státních a ostatních 

svátcích,
• od pondělí do soboty v době od 

20.00 do 22.00 hodin,
• v době nočního klidu – rozumí se 

doba od 22.00 hodiny večerní do 
06.00 hodiny ranní následujícího 
dne.
Povinnosti zde uvedené se nevztahují 

na činnosti vykonávané v rámci výkonu 
povolání nebo podnikatelské činnosti

a) při průmyslové nebo zemědělské výrobě,
b) při údržbě komunikací a veřejného 

prostranství
c) při údržbě veřejně prospěšných zařízení

Jiřina Broulíková, místostarostka

Již druhým rokem zve Dětský klub 
Šípáček Ostrava všechny děti na pří-
městské tábory v těchto termínech: PT I. 
15 - 19. 7., PT II. a PT III. 26 – 30.8. 
v hasičské zbrojnici ve Svinově. 

Dětem nabízíme netradiční návštěvu 
ostravské Zoologické zahrady, stopovací 
závod, návštěvu statku s jízdou na koni, 
seznámení s T-ballem, zábavné hry na 
smysly, naučíme se, jak se hraje divadlo 
a prožijeme dobrodružství při plnění nej-
různějších úkolů. Děti se také mohou těšit 
na sladké odměny a nové přátele.

Zájemci pište na mail:
marketa.gottvaldova@volny.cz
nebo tel. 603 715 223

Komise pro občanské záležitosti letos 
pro nás aktivní seniory připravila zájezd do 
míst, která jsou pro nás neznáma. Příjezd 
k jeskyni byl impozantní. Přivítaly nás 
obrovské prostory dómu s nádhernou vý-
zdobou krápníků, obrovské propasti – no 
úžasné. I když jsme byli znaveni, po výstu-
pu 303 schodů, tak dojmy převýšily únavu. 
Po této návštěvě jeskyně jsme zamířili do 
zámku Rájec-Jestřebí, který nás upoutal 
svými interiéry. Na závěr, 

jelikož počasí nepřálo, jsme místo arboreta 
v Boskovicích, zavítali do Křtin, kde jsme 
si prohlédli nádherný kostel stavitele San-
tiniho. S obdivem jsme jen zírali na krásu, 
kterou vybudovali naši předci. 

Děkujeme za hezký zájezd a těšíme se na 
další, který komise pro nás opět připraví.

Svatava Jasková

Pomozte nám vzpomínat

Svinovští zamíří do Izraele, 
Jordánska a Egypta.

Vážení občané Svinova,
chtěla bych Vás touto cestou poprosit 

o možnou spolupráci při tvorbě kapitol 
věnovaných Svinovu, které budou součástí 
publikace Ostravské dělnické kolonie III. 
Zpracovávám text o bývalém Lihovaru ve 
Svinově (v části Dubí) a text o domech a je-
jich obyvatelích, které patřily Mannesma-
nnově válcovně trub (domy na Bílovecké). 
Každá kapitola bývá obohacena vzpomín-
kami pamětníků a fotografi emi. 

Pokud víte o někom (nebo Vy sami), kdo 
by byl ochoten poskytnout krátké pamětnic-
ké vyprávění o životě, každodennosti, 

Na duben roku 2014 plánujeme uspo-
řádání velké 11-ti denní poutně-poznávací 
cesty. Budeme putovat po biblických, his-
torických a přírodních skvostech Blízkého 
východu.  Zájezd je organizován v součin-
nosti s  renomovanou cestovní kanceláří 
Ave-tour, specialistou na Izrael a pod 
patronací a za účasti svinovského pana 
faráře Jana Larische. Navštívíme všechna 
hlavní historická místa, která mají vztah ke 
křesťanství, k židovství i k islámu. Jedním 
z vrcholů zájezdu bude strhující historický 
klenot chráněný UNESCO, skalní město 
Petra v Jordánsku. Zamíříme i do Egypta 
na Sinajský poloostrov, kde si dva dny 
odpočineme v letovisku Nuveiba. Zde mů-
žeme plavat a šnorchlovat v překrásném 
Rudém moři a pozorovat  pestrobarevné 
duhové ryby, korály a mořské sasanky. 
Kdo nerad  leží u moře, může vyrazit na 
výstup na Mojžíšovu horu. Vykoupeme se 
také v Mrtvém moři a budeme se plavit po 
Galilejském jezeře Na závěr pobytu se zú-
častníme domorodé večeře v beduínském 
stanu, ochutnáme místní vynikající víno 
a můžeme vyzkoušet vodní dýmku.

Ubytováni budeme 6 krát v tříhvězdič-
kovém hotelu v Betlémě, 2 krát v egypt-
ském letovisku Nuveiba a 2 krát v Akabě 

bydlení, práci atp. v některé z uvedených 
lokalit, případně zapůjčit obrazovou doku-
mentaci, ráda Vám poskytnu bližší infor-
mace.

Díky vašim vzpomínkám bude obraz 
o životě ve Svinově neocenitelně obohacen 
a paměť na naše předky uchována.

V případě Vašeho zájmu mě můžete 
kontaktovat na M.Stonisova@seznam.cz 
nebo tel. čísle 732318216. Děkuji i za pří-
padné zprostředkování dalším osobám.

Mariana Stonišová
(Katedra společenských věd VŠB-TUO)

v Jordánsku. Celý pobyt je s polopenzí. Po-
letíme z Prahy s leteckou společností EL-
-AL, dále budeme jezdit klimatizovaným 
autobusem s doprovodem českého a míst-
ního průvodce. 

Na besedě, která proběhla 7.6. za hojné 
účasti svinovských občanů, nám průvodci 
CK Ave-tour podrobně celý zájezd předsta-
vili a ujistili nás, že fyzická náročnost toho-
to zájezdu není příliš velká a mohou se bez 
obav zúčastnit i starší občané.

Předběžná cena tohoto zájezdu je cca 
26 000 Kč. Cena zahrnuje letenku včetně 
všech tax a poplatků, dopravu autobusem, 
pojištění léčebných výloh, služby průvodce, 
ubytování s polopenzí, posezení s ochut-
návkou vína.

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do pamá-
tek cca 200 dolarů.

Dotazy a přihlášky  směřujte na paní 
Hanu Trtílkovou, tel. 605157950, nebo pří-
mo na CK Ave-tour.

Pozvěte své příbuzné a známé a vyraž-
te s námi v kruhu sousedů a přátel na  tuto 
životní poznávací cestu ke kořenům židov-
sko-křesťanské tradice, ze které vzešla naše 
evropská kultura.

Hana Trtílková 
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Akreditovaný 
kvalifi kační kurz
Řidič vozidla 
dopravy nemoc-
ných a raněných

Městská nemocnice Ostrava, p.o. po-
řádá akreditovaný kvalifi kační kurz Řidič 
vozidla dopravy nemocných a raněných na 
základě udělení akreditace Ministerstva 
zdravotnictví ČR. Platnost akreditace pro 
pořádání kurzu je do 31.8.2015.

Celková délka vzdělávacího programu 
bude zahrnovat 70 hodin teorie a 50 ho-
din praxe a bude probíhat blokově, celkem 
120 hodin kontaktní výuky dle schválené-
ho rozvrhu (pondělí až pátek, vždy od 8:00 
do 16:15 hod). 

Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou 
před zkušební komisí (část teoretická, část 
praktická). Absolventi obdrží osvědčení 
o získání odborné způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání v oboru řidič vo-
zidla dopravy nemocných a raněných.

Cena kurzu je 5.450,- Kč vč. DPH.

Termín konání kurzu je za předpokladu 
naplnění kapacity naplánován v níže uve-
dených termínech:

• 16.9.-20.9.2013 - 1. část

• 30.9.-4.10.2013 - 2 část

• 14.10.-18.10.2013 - 3. část

• zkoušky 4.11. a 5.11. 2013

Žádost o zařazení spolu s doklady (vzdě-
lání, ŘP, zdravotní způsobilost) zašlete na 
adresu: Městská nemocnice Ostrava, pří-
spěvková organizace, oddělení vzdělávání, 
Nemocniční 20, 728 80 Ostrava, dotazy
e-mailem: irena.hlavata@mnof.cz.

Irena Hlavatá

Tiskové zprávy Městské policie

Městská policie zve na XVI. Mezinárodní
setkání jízdních policií

Městská policie zve 
na prázdninové akce 
na dětské dopravní hřiště

Vloupání do prodejního stánku 
s textilem 

Dne 30. 3. 2013 zpozorovali strážníci 
městské policie při noční směně v Ost-
ravě-Svinově podezřelého muže, který 
s objemným batohem a velkou nákupní 
taškou poměrně rychlou chůzí odcházel 
od prodejního stánku, který byl však 
tou dobou uzavřen. Když pak strážníci 
došli ke stánku blíže, zjistili, že zámek na 
dveřích je poškozen. Podezřelého muže 
(27 let) strážníci zadrželi a zjistili, že má 
tašku plnou textilního zboží, odcizeného 
ve vyloupeném stánku. Událost a zadr-
ženého muže si od strážníků převzali 
k dalšímu šetření přivolaní policisté.

Ženu měl okrást její syn, který byl 
hledaný policií 

Dne 15. 5. 2013 zasahovali strážníci 
městské policie v ubytovně v Ostravě-
-Svinově, kde mělo dojít ke krádeži. Žena, 
která volala na tísňovou linku, strážníkům 
řekla, že z bytu, ve kterém je ubytovaná, 
jí byla odcizena elektronika. Pachatelem 
měl být údajně syn poškozené ženy, který 
se v bytě v té době nacházel. Podle své 

V Komenského sadech se 31. srpna 
2013 od 12:30 hod koná XVI. ročník Me-
zinárodního setkání jízdních policií. 

Již po šestnácté se zástupci jízdních 
policií z celé České republiky i ze zahra-
ničí setkají v Ostravě, aby změřili své 
síly, předvedli spolu se svými čtyřnohými 

Ve dnech 14. července a 19. srpna 
zveme děti a širokou veřejnost na akce, 
které se budou konat na dětském doprav-
ním hřišti na ulici Orebitské v Ostravě-Pří-
voze vždy od 11:00 do 18:00 hod..

Na tyto dny strážníci úseku prevence 
připravují pro děti zajímavý program, 
zahrnující:
• procvičování znalostí ze zdravovědy
•  procvičování dopravních znalostí
•  procvičování jízdních dovedností

svěřenci dovednosti a umění obstát ve 
všech náročných situacích, kterým čelí 
při výkonu služby, vyměnili si navzájem 
cenné zkušenosti. Pro širokou veřejnost je 
tato akce jedinečnou příležitostí seznámit 
se blíže s prací strážníků a policistů, kteří 
vykonávají službu v sedlech koní. 

Připravený program je vhodný pro děti 
ve věku od 3 do 15 let. Pro soutěžící jsou 
také připraveny drobné dárky.

Upozorňujeme, že v souladu s provoz-
ním řádem dopravního hřiště musí být děti 
ve věku 3–6 let v doprovodu osoby starší 
18 let. Dětem, které nemají vlastní kolo 
či jiný „dopravní prostředek“, zapůjčíme 
zdarma kola, koloběžky nebo odrážedla. 
Zapůjčujeme i bezpečnostní přilby.

V případě nepříznivého počasí se akce 
nekonají.

matky by měl být 16letý mladík v ústavu 
pro mladistvé delikventy, odkud ale utekl. 
Mladík se odmítal se strážníky bavit. Při 
ověřování jeho totožnosti vyšlo najevo, že 
mladíka skutečně hledá policie. Strážníci 
jej proto zadrželi a předvedli na nejbližší 
policejní oddělení, kde ho předali policis-
tům. 

Krádež kovů 
Dne 26. 5. 2013 řešili strážníci měst-

ské policie krádež kovového materiálu 
z teplovodního potrubí v Ostravě-Svi-
nově. Zadrželi dva mladíky, kteří v době 
jejich příchodu krumpáčem páčili vrata 
budovy, jež slouží jako kryt pro uzávěry 
teplovodu. Jakmile si strážníků všimli, 
dali se na útěk, ale byli dopadeni. Mladíci 
(16 a 17 let) tvrdili, že nic z potrubí ne-
chtěli vzít, že měli zálusk právě na kovová 
vrata do budovy, která se snažili vypáčit. 
Strážníci navíc zjistili, že na budově jsou 
již uvolněné i plechy na bočních stěnách, 
Byly na nich z části odmontované šrouby. 
Pro podezření ze spáchání trestného činu 
strážníci zadržené mladíky předali přivo-
laným policistům.

Strážníci a policisté na koních se utkají 
ve třech disciplínách – parkúrovém skáká-
ní, zrcadlovém skákání a hlavní disciplíně, 
tzv. policejním parkúru. Návštěvníci se 
také mohou těšit na bohatý doprovodný 
program, připraven je rovněž program pro 
děti. 

Vstup na akci je bezplatný. 
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Co se děje 
v knihovně

S knihovnou 
na zámku

Knihovna ve Svinově kromě půjčování 
knih a časopisů pořádá i různé akce pro 
děti a dospělé. V pátek 12. dubna umožnila 
knihovna setkání nevidomého Ladislava 
Holby se svým slepeckým psem Pedrem 
a dětí z 1. A ze Základní školy ve Svinově. 
Pan Holba dětem poutavě vyprávěl, jak se 
žije lidem s jeho postižením a také děti in-
formoval o výcviku vodícího psa. Povídání 
bylo proloženo názornými ukázkami, děti 
měly možnost se s Pedrem pomazlit, což 
mělo velký ohlas. Děti z besedy odcházely 
nadšené a plné dojmů, a to zejména díky 
schopnosti pana Holby zaujmout.

Totéž se dařilo i paní drátenici Kopcové, 
která přijala pozvání do knihovny a učila 
nejen děti, ale i dospělé drátkovat. Drátko-
valy jsme kamínky a šikovnější z nás i hr-
nečky. V červnu máme pro dětské i dospělé 
čtenáře připravené soutěžní kvízy a luštění 
a vždy každý čtvrtek bude probíhat turnaj 
se stolním fotbale. Nejlepší hráč bude po 
skončení turnaje náležitě odměněn. Také 
v nadcházejících měsících nebude knihov-
na zahálet. Přijďte se k nám podívat!

knihovnice ze Svinova

V pátek 31. května se uskutečnil výlet se 
svinovskou knihovnou na frýdecký zámek, 
kde sídlí Muzeum Beskyd Frýdek-Místek. 
Vlakem jsme dojeli na frýdecké nádraží, 
kde děti obdržely historickou mapku, podle 
které jsme došli do zámeckého parku. Tam 
na nás už čekal průvodce, který dětem 
předal tajemnou knihu s dopisem hraběte 
Františka Eusebia von Oppersdorf. Kniha 
také obsahovala úkoly, na základě kterých 
děti hledaly a sbíraly v jednotlivých míst-
nostech písmena. Z nich na konci prohlídky 
poskládaly slovo, které jim prozradilo, kde je 
ukrytý poklad. Děti sebraly odvahu a vydaly 
se prozkoumat zámecké sklepení, kde nalez-
ly poklad schovaný v rakvi. Kromě pokladu 
si děti vyzkoušely ozvěnu ve vyhlídkovém 
glorietu a podívaly se do historické lednice 
tzv. ledovny. Děti měly tu čest zahrát si na 
zámeckém klavíru v reprezentativním Rytíř-
ském sále. Pro všechny to bylo příjemné hu-
dební zpestření. Na závěr jsme také shlédli 
výstavku modelů historických automobilů. 
Výlet se vydařil také díky příznivému počasí, 
kdy jsme suchou nohou došli zpátky do 
knihovny. 

knihovnice a děti ze Svinova

Hasiči Svinova
Snad v každé i té nejmenší obci ČR, pů-

sobí občanské sdružení dobrovolných ha-
sičů. Jedná se o sdružení lidí, které spojují 
společné zájmy a cíle. Lidé, kteří se scházejí 
pod hlavičkou SDH se dobrovolně, jak už 
je patrno z názvu sdružení, rozhodli svůj 
volný čas, své síly, vědomosti a zkušenosti 
věnovat ve prospěch a užitku svého okolí. 
Svinovští hasiči nejsou výjimkou. Základ-
ním a primárním cílem SDH je ochrana 
života a majetku spoluobčanů nejen před 
ohněm, ale i před živelnými katastrofami 
a jinými mimořádnými událostmi. Tento cíl 
je naplňován tím, že SDH navrhuje vedení 
obce členy zásahové jednotky, jejímž je 
právě obec zřizovatelem. Ve spolupráci 
s profesionálním hasičským sborem je za-
jišťována vysoká úroveň znalostí a odpoví-
dající výcvik všech členů zásahové jednotky 
pro potřebnou spolupráci s integrovaným 
záchranným systémem Moravskoslezského 
kraje. Dále působí členové SDH v oblas-
ti prevence a osvěty. Nedílnou součástí 
činnosti sdružení je i působení našich členů 
v požárním sportu, kde dosahují dobrých 

výsledků. Zároveň si udržují fyzickou kon-
dici pro plnění úkolů zásahové jednotky. 

Členové SDH netráví svůj volný čas jen 
vážnými úkoly, ale setkávají se na brigádách 
ke zvelebení a údržbě naší krásné hasičské 
zbrojnice a v neposlední řadě organizují 
společenské akce pro všechny občany Svi-
nova. Při pořádání těchto akcí spolupracují 
se zájmovými organizacemi Svinova, které 
projeví o spolupráci zájem. Zejména jsou 
pořádány akce k tradičním příležitostem - 
například ples SDH, velikonoční malování 
vajec, stavění máje spojené s pálením čaro-
dějnic, kácení máje s Dětským dnem a pod. 
Jsme hrdí na to, že členové SDH Svinov 
svou činností částečně naplňují společenské 
potřeby spoluobčanů. Bohužel Svinov nemá 
odpovídající prostory pro konání takových 
akcí, a proto je většina konána v prostorech 
hasičské zbrojnice se svolením vedení obce 
za smluvní nájem.

Další informace a zprávy o SDH Svinov 
budou následovat v příštích číslech Hlasa-
tele.

Jaroslav Horáček

Člen výboru SDH

SBOR DOBROVOLNÝCH HASI  ZE SVINOVA 

si Vás dovoluje pozvat na 

26.ro ník memoriálu A.Kud lky 
 

Tato hasi ská sout ž je op t za azena do seriálu MoravskoSlezské Ligy, 

kde se o putovní pohár utkají družstva z širokého okolí Moravskoslezského kraje 
a nov  také zástupce Slovenské republiky 

 

KDY?  sobota, 29. ervna od 12hodin 

KDE?  na sout žní trati v areálu has.zbrojnice, 

ul.Jelínkova 1192, O.-Svinov 
 

b hem celé sout že bude zajišt no posezení pod velkými párty stany, bohaté 
ob erstvení v podob  grilovaných makrel, klobásek, hamburger  atd., 
epované pive ko a kofola, dále kvalitní komentá  k celé sout ži a také 

hudební doprovod. 
 

Po ukon ení sout že možnost posezení v areálu hasi ské zbrojnice 
 

Poj te povzbudit Svinovské hasi e v boji o zisk 
putovního poháru a vít zství na domácí sout ži !!! 
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Dětský den v hasičské zbrojnici

Národní házená ve Svinově

Turnaj osvobození

Dne 1.6.2013 se v odpoledních 
hodinách uskutečnil v areálu hasičské 
zbrojnice Dětský den uspořádaný Sborem 
dobrovolných hasičů ze Svinova, pionýr-
skou skupinou Ještěr a oddílem Svinov-
ského skautu. Ačkoliv předpověď počasí 
nebyla ideální, tak přesto si našlo cestu 
do hasičárny asi 80 dětí s doprovodem. 
V areálu měly možnost si zasoutěžit na 
osmi stanovištích s různými tematickými 
hrami, dále si mohli zaskákat na trampo-
líně a ve skákacím hradu anebo se povozit 

Další soutěžní ročník se nám rychle 
blíží ke svému konci a musím konstatovat, 
že svinovská národní házená měla v jarní 
části sezóny 2012/2013 opět co nabídnout. 
Kromě klasické tréninkové a zápasové 
činnosti jsme si jaro zpestřili dvěmi akce-
mi, na kterých jsme se snažili propagovat 
svinovskou národní házenou. Oslavy 90-ti 
let trvání národní házené ve Svinově pro-
běhly i přes nepřízeň počasí důstojně a dle 
ohlasů příchozích hostů a fanoušků bude 
na co vzpomínat. Druhá akce – uspořádání 
Poháru ČR v kategorii starších žáků je při 
psaní těchto řádků ještě před námi, ale 
doufám, že i tato akce proběhne ke spoko-
jenosti všech účastníků.

A nyní k výsledkům jednotlivých druž-
stev. Tentokrát začnu u ligového družstva 
mužů, které se celou sezónu potácelo na 
nelichotivých místech tabulky, ale povede-
ným závěrem nakonec družstvo obsadilo 
8.místo, a dokonce si vybojovalo účast 
v play-off. Proti úřadujícímu mistru ČR 
a vedoucímu týmu tabulky z Plzně-Újezdu 
se našemu družstvu moc šancí v souboji 
o postup do semifi nále nedávalo, což se 
nakonec po výsledcích 10:22 a 16:16 po-

Dne 11. května se v tělocvičně ZŠ Bílo-
vecká konal již 17. ročník volejbalového 
turnaje smíšených družstev O pohár 
starostky k 68. výročí osvobození Svinova. 
Letos jsme kvůli fi nále Ostravské volejba-
lové ligy museli Svinov osvobodit s ma-
lým zpožděním. Turnaj uspořádal oddíl 
volejbalu TJ Sokol Svinov ve spolupráci 
s komisí pro kulturu, mládež a sport při 
MOb Svinov.

  Turnaje se zúčastnila družstva: Šplou-
cholopatky, Ani set, Bobři, Rumíci a naše 
Údolí sviní složená z hráčů z celé Ostra-
vy. Obhájci a několikanásobní vítězové 
z Hrabové se letos pro nedostatek hráčů 
nezúčastnili a tak se nám podařilo udržet 
pohár ve Svinově. Úroveň turnaje opět 
pozvedli hráči extraligy. 

  Hodnotné ceny pro vítězné a umístěná 
družstva a náklady na organizaci věnoval 

na koních. Na zpestření programu jsme 
pozvali p. Vrbického, s létajícími dravci, 
o kterých nám udělal výklad i ukázku 
ochočení těchto zvířátek. Dále nám oddíl 
Skokan z Třebovic předvedl ukázku psích 
agilit a proběhla také ukázka mladých 
hasičů ze Svinovského oddílu. O balón-
kovou výzdobu se postaral p. Dušan Ryc, 
kterému tímto děkujeme. Po celou dobu 
odpoledne bylo zajištěno občerstvení 
a také posezení pod párty stany. Závěrem 
tohoto článku bychom chtěli poděkovat 

tvrdilo. Přesto je potřeba chlapcům za úsilí 
v boji o záchranu I.ligy poděkovat. Ženské 
družstvo si v soutěži krajského přeboru 
odbylo premiéru. Družstvo poskládané 
z bývalých ligových hráček VOKD Poruba 
doplněné mladými nadějnými dorostenka-
mi dokázalo odehrát vyrovnané utkání se 
všemi týmy soutěže, což je pro další sezóny 
velkým příslibem. Co se týče mládežnic-
kých družstev, tak ty nám opravdu dělají 
radost. Všechny týmy se probojovaly na 
vrcholné akce mládeže, které proběhnou 
v průběhu dvou červnových víkendů. 
Dorostenky obsadily 1.místo a kvalifi kovaly 
se na Mistrovství ČR, které se uskuteční ve 
Stupně. Družstva mladších žaček, starších 
žaček a mladších žáků shodně obsadily 
2.místo a postoupily do Poháru ČR. Mladší 
žačky čeká cesta do Tymákova na Plzeňsku, 
starší žačky podstoupí cestu do Raspena-
vy (Liberecko) a mladší žáci pojedou do 
nedaleké Staré Vsi n.Ondřejnicí. Družstvo 
starších žáků skončilo na 3.místě tabulky, 
ale jako pořádající oddíl má toto družstvo 
účast na Poháru ČR jistou. Konkurence 
z celé ČR na těchto turnajích bude jistě 
velká, přesto doufám, že nějakými 

MOb Svinov a zaštítila starostka Ing. Eva 
Poštová. Chtěl bych poděkovat obci i škole, 
že nám umožňují tento turnaj pořádat a už 

medailemi se bude moci náš oddíl pochlu-
bit. Tyto výsledky svědčí o kvalitní práci 
našich trenérů, za což je jim potřeba podě-
kovat.

Dále je potřeba poděkovat všem spon-
zorům našeho oddílu. Bez fi nančních 
prostředků poskytnutých především měs-
tem Ostrava, městským obvodem Svinov, 
Moravskoslezským krajem a dalšími dár-
ci z řad právnických a fyzických osob by-
chom jen stěží mohli pokračovat v činnosti 
oddílu.

Ač se to nezdá, již nyní se musíme chys-
tat na sezónu následující. Která družstva 
přihlásíme do soutěží, kdo bude družstva 
trénovat, fi nanční zajištění oddílu, počet 
hráčů a hráček – to vše jsou otázky, které 
v současné době řešíme.. Doufám, že se 
nám to povede a příští sezóna bude také pa-
třit mezi ty úspěšné. 

Na závěr bych chtěl všechny mladé zá-
jemce o tento tradiční český sport pozvat na 
tréninky, které se konají každý všední den 
v odpoledních hodinách. 

Ing. Zbyněk Planka

předseda oddílu národní házené

při TJ Sokol Svinov

se těším na 18.ročník turnaje, který je mezi 
volejbalisty hodně oblíbený.

Petr Fuciman

sponzorovi v podobě restaurace Na skok 
a její majitelce pí. Muroňové za poskytnutí 
sladkých odměn pro ty nejmenší, které ob-
drželi za splnění stanovišť. Doufáme, že se 
zúčastněným dětský den líbil a že odcháze-
li z hasičárny spokojeni. My se budeme tě-
šit na další rok opět na dětském dni. Foto 
z této akce naleznete na www.sdhsvinov.cz

Za organizátory

Radim Kotala



12

Svatí Cyril a Metoděj ve Svinově
Všichni jsme jistě zaregistrovali, že si 

v tomto roce 5. července připomínáme 
1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje 
na Velkou Moravu. Slavení této události 
proběhne nejen na Velehradě ale také i na 
jiných významných cyrilometodějských 
poutních místech jak v Čechách a na Mo-
ravě, tak i na Slovensku. V našem regionu 
to bude především cyrilometodějská pouť 
na Radhošti. O významu těchto dvou 
věrozvěstů se dozvídáme a ještě i budeme 
dozvídat z mnohých pořadů ve sdělovacích 
prostředcích. Pro dokreslení tohoto tématu 
ale několik informací našeho slezsko-svi-
novského lokálního charakteru. 

1. Dle starých pověstí přišli svatí Cyril 
a Metoděj i do našich končin – do Slez-
ska. Jedna z pověstí vypráví o sv. Cyri-
lovi, který procházel nedaleko Bílovce. 
Zde v blízkosti obce Slatina křtil naše 
předky u studánky, která se po něm 
dodnes jmenuje „Cyrilka“. Jiná pověst 
popisuje sv. Metoděje, který se při 
svých misijních cestách ubíral od Opavy 
k Suchým Lazcům. Lazečtí mu tehdy 
vyšli vstříc, setkali se s ním u potoka 
tekoucího od Komárovských 
chaloupek ke Komárovu. Jeho 
vodou byli někteří z nich na místě 
pokřtěni. Potok pak dostal jméno 
Hošťata, neboť sv. Metoděj takto 
prý oslovoval své posluchače. 

2. Ze skutečných historických cyri-
lometodějských reálií týkajících 
se Svinova, je nutno zmínit první 
slezskou pouť na Velehrad, která 
se uskutečnila při příležitosti 
1000. výročí příchodu sv. Cyrila 
a Metoděje v roce 1863. Pouť se 
postupně přes všechny obtíže sta-
la každoroční tradicí. Z počátku 
se chodilo pěšky, později se jezdi-
lo vlakem a nakonec i autobusy. 
Můžeme předpokládat, že se 
svinovští těchto poutí zúčastňo-

vali jako součást farnosti Poruba. Od 
roku 1931, kdy byla ve Svinově zřízena 
samostatná duchovní správa, putovali 
na Velehrad v rámci slezské pouti – jak 
dosvědčuje farní kronika – už jako 
svinovští farníci. Tyto slezské poutě 
zanikly či přesněji řečeno byly zakázány 
v roce 1950. 

3. Bezprostřední připomínky úcty ke 
sv. Cyrilu a Metoději jsou ve Svinově 
dvě.

• V kostele Krista Krále byly v roce 1930 
instalovány vitráže s českými zemskými 
patrony včetně sv. Cyrila a Metoděje. 
Tyto vitráže však byly při osvobozování 
Svinova na konci 2. světové války zni-
čeny a při poválečné opravě kostela již 
nebyly v původním schématu obnove-
ny. V roce 1958 však bylo při výmalbě 
interiéru kostela na tzv. české nebe 
včetně sv. Cyrila a Metoděje pamatová-
no. Podle návrhu pana Jana Obšila byli 
malířem Janem Drhou tito dva světci 
namalováni na vítězný oblouk v kostele. 
Metoděj je 

oblečen jako biskup, tj. na hlavě má 
biskupskou čepici – mitru, v ruce drží 
relikviář s ostatky papeže sv. Klimenta, 
Cyril je oblečen jako mnich a drží v ruce 
knihu – překlad Písma svatého do staro-
slověnštiny. 

• Také husitský sbor má ve své výzdobě 
zobrazení sv. Cyrila a Metoděje. Tapisé-
rii, která je umístěná v pravé přední čás-
ti kostela vytvořil v letech 1971 – 72 pan 
Jaroslav Kruis. I když umělecké ztvárně-
ní je jiné než v katolickém kostele, jsou 
atributy vyobrazení obou světců stejné: 
Cyril drží v ruce knihu – bibli, Metoděj 
relikviář ve tvaru kostela. 

Obecně je možno konstatovat, že cyrilo-
metodějská tradice je ve Svinově přítomná. 
Nejde však jen o několik historicko-umě-
leckých skutečností, ale výzvu směřující 
ke každému z nás, abychom – vědomi si 
příkladného života a mimořádného díla 
těchto dvou svatých mužů – podobně jako 
oni pozitivně přispívali k proměně naší 
doby.  

Pan Jan Larisch, svinovský farář

ADRA pomáhá postiženým povodní
Při letošní pouti v Ostravě - Svinově 

budou mít návštěvníci příležitost podpo-
řit zakoupením výrobku nebo finančním 
příspěvkem do zapečetěné pokladničky 
Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava.  
Díky němu je vysíláno k opuštěným dě-
tem, do domovů pro seniory, k seniorům 
v domácnostech, ke zdravotně postiže-

ným a pacientům do nemocnic několik 
stovek dobrovolníků, kteří ve svém vol-
ném čase a bez nároku na odměnu věnují 
svůj čas osamělým a potřebným. Finance 
ze sbírky budou použity i na pomoc při 
odstraňování následků letošních povodní 
v naší zemi.  

Pokud byste sami byli ochotni hodinu 
svého času týdně dětem nebo osamělým 
seniorům v Ostravě, neváhejte Dobrovol-
nické centrum ADRY kontaktovat na tel. 
čísle 732 466 403 nebo dcostrava@adra.cz. 
Další informace najdete na:

          www.adraostrava.cz.
Helena Mrázková
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Zahrádkáři, neváhejte!
Na příchod jara se majitelé zahrá-

dek obvykle těší – tráva se začne 
zelenat, ze země vykouknou první 
jarní kytičky a protáhnout si při 
jarní údržbě zahrady tělo ztuhlé 
zimním lenošením bývá také pří-
jemné. Jak si však údržbu zahrád-
ky zjednodušit, aby nám zakrátko 
starost o ni nepřerostla přes hlavu? 
S tím mohou pomoci dvě služby, 
které občanům i fi rmám v regionu 
své působnosti nabízí OZO Ostrava 
– svoz zeleně a prodej kompostu. 

Služba svozu zeleně je určena zvláště 

majitelům zahrad, kteří chtějí mít krásně 

udržovaný trávník. Pravidelné sečení trá-

vy jim přináší takřka nerudovskou otázku: 

Kam s ní? Mnozí dají přednost pohodlí, 

sdílejí názor, že kompostér někde v rohu 

zahrady by trochu kazil estetický dojem.  

Také odvážet po každém sekání trávu do 

sběrného dvora může působit starosti. 

Právě těm, kdo dávají přednost pohod-

lí, OZO Ostrava už třetí sezónu poskytuje 

službu, která spočívá v přistavení speci-

álních hnědých popelnic na zeleň a v pra-

videlném čtrnáctidenním vývozu jejich 

obsahu, přičemž za likvidaci odpadu ob-

čan Ostravy neplatí, hradí pouze přepra-

vu. Popelnice na zeleň mají perforované 

stěny a dvojité dno, aby se k uloženému 

rostlinnému odpadu dostal vzduch a ob-

sah popelnic nezahníval. Jsou nabízeny 

ve dvou objemech – 120 a 240 litrů. Ob-

jednatel služby do nich kromě posekané 

trávy může odkládat i další biologicky 

rozložitelné odpady, které vyprodukovala 

zahrada: nať ze zeleniny, spadané ovoce 

a na podzim shrabané listí. Co však do 

hnědé popelnice nepatří, jsou zbytky 

„z talíře“, tedy tepelně upravené potravi-

ny obsahující tuky. Ty by totiž znemož-

nily další zpracování a využití svezeného 

zeleného odpadu.

OZO Ostrava sváží zeleň do své kom-

postárny, kde z ní vyrábí nové produkty: 

kompost a zeminový substrát. A právě 

možnost zakoupení těchto výrobků je dru-

hou z nabízených služeb. Kompost poslou-

ží zejména těm, kteří potřebují půdu na za-

hrádce obohatit o potřebné živiny, hotový 

zeminový substrát při vyrovnávání terénu, 

případně zakládání nové užitkové či okras-

né zahrady. Oba výrobky jsou připraveny 

k prodeji přímo v kompostárně OZO v Os-

travě-Hrušově a jejich cena je nesrovna-

telně nižší než cena pytlovaných substrátů 

z hobbymarketů. V menším množství je 

oba výrobky možno zakoupit i ve vybra-

ných sběrných dvorech. A kdo si nemůže 

pro výrobek přijet sám, tomu OZO nabízí 

přepravu na místo určení. 

Neváhejte, zahrádka má přece přinášet 

svému majiteli radost a relaxaci!

Mgr. Vladimíra Karasová

tisková mluvčí OZO Ostrava s.r.o.
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Dne 22.6. – 23.6.2013 

p ed kostelem Krista Krále 
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Děkujeme sponzorům, kteří zatím přispěli 
na uskutečnění Svinovské pouti: 

RT TORAX, s.r.o.
STAVEX Ostrava s.r.o.

RTRIO s.r.o.
HAST RETAIL s.r.o.
ADOP – CAR a.s.

RENT 24 s.r.o.
ORFA a.s.

STABA – SERVIS spol. s r.o.
Folta Tomáš

Zahradníček Petr
Lazor Martin

Program:
22.6. – sobota
zahájení ve 14 hodin
vystoupení žáků ZŠ a MŠ Ostrava – Svinov
vystoupení souboru písní a tanců Opavička
ELÁN REVIVAL
Th at´s All ze ZUŠ Svinov
TURBO REVIVAL
taneční večer s PROXIMA Orchestra

23.6. – neděle 
dopoledne koncert dechové hudby
pod vedením Jiřího Adamce


