
Ve Svinově se již stalo tradicí pořádání Vánočního jarmarku, jehož vyvrcholením 
je slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Letošní již třetí ročník se opravdu vydařil. 
Nádherné vystoupení dětí všech našich mateřských škol i prvních tříd základní školy 
sledovalo množství lidí, celý prostor před kostelem i v přilehlých uličkách byl zcela 
zaplněn. Děti se radovaly z drobných dárků, které rozdával Mikuláš, řada tržních stánků 
nabízela občerstvení a bohatý výběr upomínkových předmětů. 

V době, kdy denně musíme absorbovat množství negativních informací a celá správa 
věci veřejných se jeví poněkud pesimisticky, jsme byli účastni jakéhosi pohlazení na duši, 
zastavení se, uvědomění  si, že „jaké si to uděláš, takové to máš“.  A já pevně věřím, že 
i vy jste měli ten krásný pocit, že jsme společně „udělali“ dobrou věc , že se nám všem 
ve Svinově líbí a dobře žije.  A to mj. díky všem organizátorům - zaměstnancům úřadu 
městského obvodu Svinov  pod vedením paní místostarostky Popkové,  komisi pro  
kulturu, mládež a sport pod vedením paní Štekbauerové, řediteli  Technického dvoru 
panu Miturovi  a jeho zaměstnancům, členům PO Ještěr, všem účinkujícím a samozřejmě 
všem vám, kteří  jste v dobré náladě a hojném počtu Jarmark navštívili.

Přeji nám všem pohodové,klidné a krásné prožití vánočních svátků a úspěšné 
vykročení do roku 2014.

Vaše starostka
Eva Poštová

prosinec 2013www.svinov.ostrava.cz   posta@svinov.ostrava.cz
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Vánoční dílna

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY 
ZŠ A MŠ OSTRAVA – SVINOV, p.o.

Co jsme se dozvěděli a naučili na podzim?

Děti se musí hýbat

Předvánoční čas si mohli zpříjemnit 
všichni ti, kteří rádi něco tvoří. V úterý 
26. listopadu 2013 se uskutečnily v základ-
ní škole na budovách Bílovecká 10 i Evže-
na Rošického vánoční dílny, které organi-
zovala Komise pro kulturu, mládež a sport 
Rady městského obvodu Svinov ve spolu-
práci se základní a mateřskou školou.

Letos kromě adventních věnců, přání-
ček a perníčků zdobili žáci i baňky, poly-
styrénové zvonečky a hvězdičky. Účast na 
vánoční dílně byla opravdu hojná. S naši-
mi žáky (hlavně těmi mladšími) přicházeli 
často i jejich rodiče a prarodiče, a tak se 
vánoční dílna stala již tradičně pěknou 
společnou akcí, která v naší škole zahájila 
příchod těch nejkrásnějších svátků v roce.

Mgr. Iveta Komorášová

zveme rodiče dětí, jež jsou narozené v období od 1.9.2007 do 31.8.2008, 
k zápisu dítěte do 1. třídy, který se uskuteční  v budovách :

 ZŠ Bílovecká 1 (u kostela)
ZŠ E. Rošického 1082 (areál MŠ)

ve dnech :
15.1.2014 od 12:00 do 18:00 hodin
16.1.2014 od 12:00 do 16:00 hodin

Účast dětí – budoucích žáků 1. tříd je nutná. Doneste s sebou svůj občanský průkaz 
a rodný list dítěte.

Upozorňujeme rodiče, že jedna 1. třída bude otevřena v areálu  E. Rošického 1082, 
druhá 1. třída v budově ZŠ Bílovecká 1.

VÍCE INFORMACÍ NA WWW. ZSSVINOV.CZ

Základní škola a mateřská škola Ostrava – Svinov, p.o.,  Bílovecká 10,
721 00 Ostrava – Svinov, telefon : 596961425

V podzimních měsících jsme pokračovali 
v projektu „Naše město, náš kraj“ a reali-
zovali mnohé aktivity, které byly hrazeny 
z rozpočtu statutárního města Ostravy - 
oblast školství.

Žáci základní školy si připomněli význam 
stromů pro náš život a 9. října proběhla tzv. 
„Slavnost stromů“ i u nás ve Svinově.

Dne 23. října 2013 se na jednotlivých 
mateřských školách konalo odpolední  „Dý-
ňování“. Dětí za pomoci rodičů i prarodičů 
vydlabávaly dužinu, předkreslovaly, vyře-
závaly ornamenty nebo vykrajovaly zvolené 
tvary do dekorativních dýní. 

V pátek 25. října 2013 žáci kroužku 
environmentální výchovy navštívili ZOO 

Tak jsme letos na jaře nazvali projekt, 
jehož uskutečněním jsme chtěli podpořit 
u dětí radost z přirozeného a smyslupl-
ného pohybu a také upevnit spolupráci 
s rodiči a základní školou. Současně jsme 
také chtěli vylepšit stávající vybavení 
školní zahrady.

V rámci tohoto projektu jsme uskuteč-
nili několik akcí: 

Na naší školní zahradě jsme zorganizo-
vali školní kolo v koloběžkových závo-
dech. Děti byly rozděleny do tří věkových 
kategorií. Všichni závodníci k sobě přistu-
povali velmi zodpovědně a byli po zásluze 
odměněni. Ti nejlepší stáli i na stupních 
vítězů.

Neznámou v očekávání výsledků byly 
první „pískohrátky“ pro děti a rodiče. Pří-
jemně nás překvapilo s jakou iniciativou 
a odhodláním se na pískoviště vrhli rodiče 
v doprovodu svých dětí a výsledné stavby 
na pískovištích všech tříd opravdu stály 

Ostrava. Prohlédli si všechny dostupné 
expozice a ještě stihli navštívit nově zre-
konstruovaný pavilon hrochů, návštěvnic-
ké centrum a novou voliéru Papua. 

30. října 2013 se 33 dětí mateřské školy 
zúčastnilo exkurze do oblasti Dolních 
Vítkovic.

V měsíci listopadu žáci prvního a dru-
hého ročníku v rámci výukového bloku 
„Prima pokusy“ formou zábavných aktivit 
a pokusů pronikly do tajů fyzikálních 
a chemických jevů. Dvouhodinový pro-
gram se dětem velmi líbil a už teď se těší 
na další sérii pokusů.

Projektem „Naše město, náš kraj“ jsme 
se snažili u dětí rozšířit znalosti o tech-

za to. Těžko posoudit, kdo si pohrál víc. 
Skvělí byli všichni.

Nejen pohyb, ale i znalosti si dětí rozvíje-
ly při další akci – tentokrát s dopravní téma-
tikou, kterou jsme připravili ve spolupráci 
s dětmi naší základní školy a vychovatelka-
mi školní družiny. Ty připravily s dětmi pro 
malé kamarády velmi poutavé odpoledne. 
Předškoláci si mohli ověřit své znalosti 
z oblasti bezpečnosti v dopravě, sestavovali 
puzzle, řešili různé úkoly, seznámili se s po-
vinným vybavením jízdního kola a všechny 
znalosti si pak ověřili i při práci na interak-
tivní tabuli. Vychovatelkám i dětem, které 

nických památkách města Ostravy v ná-
vaznosti na rozvoj praktických dovedností 
žáků základní a mateřské školy a prohlou-
bit zájem o technické obory. Snažili jsme se 
zefektivnit výuku přírodovědných předmě-
tů a to pomocí vycházek a exkurzí a získat 
tak potřebné informace, které určitě vyu-
žijeme a dále budeme doplňovat. Už teď 
se žáci těší na další poznávání různorodé 
přírody ve svém nejbližším okolí.  

Mgr. Iveta Komorášová
redakčně zkráceno

se úkolů hostitelů a průvodců soutěžemi 
zhostily brilantně, patří náš velký dík.

O podporu našeho projektu jsme požá-
dali akciovou společnost RWE, která nám 
k naší velké radosti vyšla vstříc a my jsme 
díky fi nančnímu daru této společnosti 
mohli dětem koupit na školní zahradu no-
vou dřevěnou průlezku se skluzavkou.

Radost jsme neměli jenom my, ale hlav-
ně děti, které mohou opět o něco více smy-
sluplně využívat při pobytu venku prostory 
zahrady.

Jana Bailová
MŠ Rošického

Sdělení občanům
Kalendáře na rok 2014 s historickými i současnými fotografi emi Svinova 

jsou k zakoupení na Úřadě městského obvodu Svinov, v kanceláři č. 26. Cena 
činí 20,- Kč.
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Rok 2013 v ZŠ a MŠ Ostrava - Svinov
Již jen několik dnů a rok 2013 bude 

vystřídán rokem novým. Život plyne a pře-
lom roku je vhodná doba k bilancování. 
Také v naší ZŠ a MŠ Ostrava – Svinov p. o. 
se odehrálo několik událostí, které stojí za 
připomenutí.

V lednu se 40 našich žáků a stejný 
počet polských studentů z partnerské školy 
zúčastnili v rámci projektu  - „ Společně 
za sportem, kulturou a historií“ závěrečné 
společné akce- lyžařského kurzu v Karlově 
- Malá Morávka. Díky dotaci EU a spolufi -
nancování našeho zřizovatele si mohli naši 
žáci dopřát velmi kvalitní kurz lyžování.

V tomtéž měsíci se uskutečnil zápis do 
budoucích 1. ročníků ZŠ. Po více než pa-
desáti letech umožnil jeho výsledek otevřít 
v září tři první třídy v naší škole.

V únoru se žáci pátého ročníku zúčast-
nili spolu se třemi dalšími ostravskými 
školami projektu Městské policie Ostrava 
– „ Se strážníky správným směrem“. Celo-
roční projekt, kdy se strážníci Městské po-
licie Ostrava ve svém volném čase věnovali 
dětem, vyvrcholil vyhodnocením na konci 
listopadu. Připomínám, že máme šikovné, 
dnes už žáky 6. třídy, kdy v soutěži mezi 
školami uskutečňujícími tento projekt se 
umístili na 1. místě.

ZŠ a MŠ Ostrava – Svinov realizova-
la v průběhu tohoto kalendářního roku 
granty Statutárního města Ostravy – „Naše 
město, náš kraj“, „Správce hřiště u ZŠ 
Bílovecká 10“ a „Ostrava fandí fl orbalu“. 
O některých těchto grantech se rovněž 
v tomto periodiku zmiňujeme.

V průběhu celého roku jsme pokra-
čovali v projektu „ Učíme se hrou“, který 

ukončíme v únoru 2014. Hodnota celého 
projektu, který je také fi nancován Evrop-
skou unií  je více než 1,5 mil. Kč.

Poděkování patří také společnosti RWE 
energie a. s. za fi nancování dětské skluzav-
ky pro děti z MŠ Rošického. Darů SRPŠ 
při MŠ Rošického, ZŠ Bílovecká a rodičů či 
fi rem si také velmi vážíme.

V měsíci květnu se uskutečnil zápis do 
mateřských škol na území Svinova. Počet 
odevzdaných přihlášek do MŠ převyšoval 
možná volná místa od 1. 9. o dvacet míst. 
To opět dokladuje zájem o naše školky 
a oprávněnost požadavků na výstavbu 
nové MŠ na ulici Stanislavského. Pro ni už 
je vydáno stavební povolení, na pozemek je 
přivedena také už elektrická přípojka.

V právě končícím roce zadalo SMO 
ve spolupráci s naším městským obvodem 
projekt výstavby dětského dopravního 
hřiště za budovou Bílovecká 10. Projekční 
fi rma připravuje nyní podklady pro územní 
řízení a stavební povolení.

Rok 2014 bude pravděpodobně pro dvě 
budovy školy a školky znamenat sanaci 
vlhkosti, zateplení a výměnu vnějších dveří 
a oken v souladu s energetickým auditem. 
Pokud se vše stihne v termínu, budeme mít 
pěknou budovu mateřské školy na Pola-
necké ulici včetně nové kanalizace. Vlastní 
zateplení bude mimo jiné zahrnovat i za-
teplení vnitřních podlah v přízemí školky. 
Toto si vyžádá pravděpodobně na dobu 
nezbytnou přemístit děti do školní družiny 
v budově Bílovecká 10 a školní družinu 
do tříd. U ZŠ a ZUŠ Bílovecká 1 dojde v 
souladu s projektem „Svinov centrum“ 
k vybudování zcela nové kanalizace,

 do které se napojí uvedená budova, školka 
na Polanecké ulici a dům č. p. 68 na stejno-
jmenné ulici. I budova  Bílovecká 10 dozná 
změn, které souvisí s požadavky energe-
tického auditu. Většina změn, které audit 
doporučuje, bude fi nancována v projektu 
EKOTERMO IIA. V současné době je již 
vyhlášeno výběrové řízení  SMO na dodava-
tele stavby. Předpokládaná realizace bude 
v měsících červnu až září 2014.  Spoluobča-
ny a rodiče dětí, které uvedené budovy na-
vštěvují, prosím o shovívavost při organi-
začních změnách, které nastanou a budou 
vyplývat především z potřeby bezpečnosti 
Vašich dětí.

Rok 2013 bude brzy vystřídán rokem 
novým. Děkuji zákonným zástupcům – ro-
dičům za celoroční dobrou spolupráci, 
které si velmi ceníme, stejně jako i všem 
občanům Svinova, kteří vychovávají naše 
děti v době svého osobního volna. Podě-
kování patří i zastupitelům městského ob-
vodu Svinov, členům Rady MOb vedené 
p. starostkou, Školské radě, SRPŠ a Úřa-
du městského obvodu Svinov. Poděkování 
za spolupráci v roce 2013 patří také kolek-
tivu pracovníků Technického dvoru Svinov 
za údržbu zeleně, venkovních pískovišť ve 
školkách a navíc i technické pomoci při 
počátku sanace sklepních prostor v budo-
vách škol na ulici Bílovecká. Všem dětem 
ve školkách i škole, zaměstnancům ZŠ a MŠ 
Ostrava – Svinov p. o., sponzorům školy 
a všem občanům Svinova přeji krásné pro-
žití svátků vánočních, pevné zdraví a hodně 
úspěchů v roce 2014.

Mgr. Zdeněk Ivančo

Advent v naší mateřské škole
 Krásné adventní období jsme započali 

sobotním vystoupením dětí u vánočního 
stromu, kde jsme si společně zazpívali ko-
ledy.  V pondělí následovaly vánoční dílny, 
kde děti spolu se svými rodiči vytvářeli 
nejen kouzelná přáníčka a zmizikovací 
obrázky, ale nejzajímavější bylo pro děti 
malování na sklo. A tak pod rukama ši-
kovných dětí, maminek i tatínků vznikaly 
barevné zvonečky, baňky, rybičky i svícny. 
K příjemné atmosféře přispěly koledy 
a spokojené a rozzářené tváře dětí a rodičů.                                                                                                             

První adventní týden jsme ukončili 
v pátek mikulášskou nadílkou, při které 
Mikuláš děti obdaroval nejen balíčkem 
dobrot, ale i připraveným programem pl-
ným soutěží a tance. V druhém adventním 
týdnu si děti ještě více užily vánoční atmo-
sféry a to při návštěvě Slezskoostravského 
hradu, při kterém si prohlédly výstavu bet-
lémů a v rámci dílniček si ozdobily perníč-
ky.   Děti se také zúčastnily Vánoční besedy 
v knihovně, kde si také vyrobily vánoční 
vrkoče ze sušeného ovoce a pečiva.

Adventní čas v naší školičce ukončíme 
tradičním dopoledním posezením u vánoč-
ního stromečku, zpíváním koled, ochut-
návkou cukroví a hlavně rozbalováním 
dárečků. Touto cestou chceme popřát všem 

rodičům i jejich dětem krásné a klidné 
vánoce, poděkovat za dobrou spolupráci 
a vstřícnost a do nového roku popřát hodně 
zdraví, rodinnou pohodu a mnoho pracov-
ních úspěchů.

Za kolektiv MŠ Polanecká
Olšarová Lenka



5

Stačilo tak málo…

Opravdu stačilo tak málo

Vánoční jarmark očima pořadatele

Na zářijovém zastupitelstvu MOb 
Svinov nám byly předloženy k rozhod-
nutí materiály ve věci získání dotace na 
výstavbu sokolovny.  S typovým projek-
tem tělocvičny jsme byli seznámeni až na 
vlastním jednání. Před hlasováním jsme 
měli výhrady k tomuto projektu po stránce 
výstavby a fi nancování.

Měli jsme za to, že hlasováním je 
rozhodnutí o žádosti o dotaci pro výstav-
bu sokolovny uzavřeno. Ve Svinovském 
hlasateli z října 2013 jsme  byli nařčeni 
z politizování a dozvěděli jsme se, že 
jsme „nepodpořili výstavbu sokolovny ze 
strachu z odpovědnosti nebo ve jménu 
„Čím hůře, tím lépe, když my jsme se o nic 
takového ani nepokusili“.  

Ve svém vyjádření, které bylo zveřejně-
no ve vývěsce ČSSD a na Facebooku Úřadu 
městského obvodu Svinov jsme vysvětlili 
občanům důvody, které nás vedly ke zdrže-
ní se při hlasování - ve zkratce :
- nedostatečné fi nanční krytí projektu 

…  - prostudovat si materiály k jedná-
ní zastupitelstva, které každý zastupitel 
dostal dne 17.9.2013, tedy 8 dnů před jed-
náním zastupitelstva. Tato zákonná lhůta 
je stanovena proto, aby každý ze zastupi-
telů měl časový prostor si u předkladatele 
vyžádat všechny doprovodné podklady, 
dokumentaci. To nikdo z autorů článku 
„Stačilo tak málo…“ neučinil, přesto, že 
podání žádosti o dotaci na výstavbu Soko-
lovny již svým hlasováním v červnu 2013 
dva z nich podpořili, dva byli ze zasedání 
omluveni. Na zářijovém zasedání se jedna-
lo o stejnou stavbu, stejný titul dotace od 

V sobotu 30.listopadu připravila rada 
MOb Svinov pro občany a zejména děti, 
na náměstí před kostelem Krista Krále, již 
třetí vánoční jarmark s rozsvícením vánoč-
ního stromu.  Od rána prodávali trhovci 
ve stáncích punč, zabijačkové speciality, 
jmelí, med a spoustu dalších produktů, 
z krásně vyzdobeného a osvětleného podia, 
zazněly dopoledne písničky v podání 
country skupiny Victoria a odpoledne ná-
sledoval koncert Polanecké dechovky. Děti 
z mateřských a základních škol společně 
zpívaly písničky s vánoční tématikou, které 
si pod vedením svých učitelek připravily. 
Po setmění pozdravil přítomné farář p. Jan 
Larisch, který svými hřejivými slovy připo-
mněl nadcházející adventní období a všem 
požehnal, starostka p. Eva Poštová popřála 
všem klidné a spokojené prožití vánoc, 

– kde máme jistotu, že TJ Sokol získá 
dotaci v plné výši 10 milionů Kč? Kdo 
pokryje zbývajících 5 milionů, přičemž 
tato částka určitě nebude konečná, jeli-
kož přeložený projekt nebyl kompletní. 

- netransparentní výběr fi rmy, zajišťující 
podání žádosti o dotaci, při čemž odmě-
na této fi rmě má činit 3,7 % z hodnoty 10 
milionové dotace.

- navrhovaný projekt nesplňoval poža-
davky jak sportovních organizací, tak 
zájmových organizací, které by případně 
mohly budovu sokolovny využívat ke 
svým činnostem.  

Problém je zřejmě v tom, jak si objekt 
„sokolovny“ každý z nás představuje a jak 
hodlá podpořit činnosti TJ Sokol a současně 
vytvořit podmínky pro činnost dalších spo-
lečenských organizací a složek ve Svinově. 

Z uvedených důvodů jsme museli obhá-
jit naše hlasování stanoviskem „Sokolovna 
Svinov aneb Co nám zase zatajili“, 

stejného poskytovatele, ale žadatelem je 
TJ Sokol Svinov. Městský obvod zajišťuje 
organizaci a kofi nancování, tedy totéž, 
co by dělal i v případě, že by sám byl pří-
jemcem dotace.  Nechme tedy účelového 
hledání problémů a vzájemného osočo-
vání se (rozpočtové náklady na výstavbu 
sportovního objektu jsou v podané žádosti 
ve výši 14,38 mil. Kč, nikoliv 22,5 mil Kč), 
postavme společně sportovně kulturní 
centrum ve Svinově. Teď jde hlavně o to, 
aby žádost o dotaci 10 mil. Kč na MŠMT 
byla úspěšná.

Rada MOb Svinov

načež byl rozsvícen vánoční strom vysoký 
20m s 4400 žárovičkami.

Po celý den byl v provozu historický ko-
lotoč, na kterém se všichni mohli zadarmo 
povozit, děti kreslily obrázky a přáníčka 
a Mikuláš je zato odměnil sladkostmi. Celý 
den přálo počasí, takže tuto zdařilou akci 
navštívilo mnoho občanů.   

Děkuji všem, kteří přispěli ke zdaru 
akce, jakož i všem sponzorům, bez jejichž 
pomoci a pochopení by se nemohla usku-
tečnit, poděkování a uznání patří zejména 
pedagogům z mateřských škol, základní 
školy, pracovníkům Technického dvoru, 
pionýrům z PS Ještěr, členkám komise 
mládeže při radě MOb a rodičům vystupu-
jících dětí. 

Zdeňka Popková
místostarostka

Drakiáda

Vinobraní

Sdělení 
stavebního úřadu

Bylo krásné slunečné odpoledne dne 
15.10.2013 a na hřišti za školou na Bílovec-
ké ulici se konala drakiáda, kterou pořádá 
každoročně komise pro kulturu, mládež 
a sport při Radě městského obvodu Svinov. 
Díky vydařenému počasí se letos na akci se-
šlo skutečně hodně dětí v doprovodu rodi-
čů, kteří menším dětem vydatně pomáhali 
s pouštěním a následně s udržením nepo-
sedných draků. Už z dálky bylo vidět vysoko 
létající draky. I přesto, že některým dětem 
zůstal drak viset na stromě, nebo dokonce 
uletěl úplně, všichni odcházeli spokojení 
domů. Vlastníci tří nejvýše létajících draků 
dostali dorty a ostatní děti drobné sladkosti.

Za komisi pro kulturu, mládež a sport 
Jana Štekbauerová

Stejně jako každý rok tak i letos uspo-
řádalo SRPŠ při ZŠ Svinov ve spolupráci 
s komisí pro kulturu, mládež a sport tradič-
ní Vinobraní. Konalo se  08.11.2013 v sále 
na Bílovecké ulici /v Boudě/. Již osvědčená 
kapela Petra Jiříčka opět potěšila všechny 
přítomné. Pořadatelé touto cestou děkují  
všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly. 
Náš dík  také patří  učitelům,  kuchařkám 
ZŠ a všem, kteří se podíleli na organizaci 
této tradiční  akce.

Za výbor SRPŠ
Jana Štekbauerová

Na základě četných dotazů obyvatel  Svi-
nova Vám sdělujeme, že u nedokončené 
stavby na křižovatce ulic V Závětří a Pso-
hlavců probíhá správní řízení vedené dle 
stavebního zákona. V současné době se 
zde provádí nahlášené zabezpečovací práce 
z důvodů klimatických i bezpečnostních.

Stavební úřad – RNDr. Yvona Heroutová

který  jsme zveřejnili ve vývěsní skříňce 
a následně v týdeníku 5plus2. Přitom 
by stačilo tak málo, zveřejnit i naše 
stanovisko v říjnovém čísle  Svinov-
ského hlasatele a posouzení nechat 
na občanech. Právě občanům je tře-
ba sdělit, že rozpočtové náklady na 
výstavbu sportovního objektu jsou 
22,5 mil Kč. Jde o údaj ze zkrácené 
dokumentace, která je přílohou žá-
dosti o dotaci, o kterém na zasedání 
zastupitelstva nepadlo ani slovo.

Ing. Hana Hauptová   Mgr. Lenka Hrušková
Ing. Eduard Dvorský          Jaromír Planka 
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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 :
• vzala na vědomí usnesení Rady města 

Ostravy ze dne 3.9. 2013 a rozhodla 
o uzavření pojistných smluv se spol. 
Česká pojišťovna a.s. prostřednic-
tvím makléřské společnosti SATUM 
CZECH, s.r.o.

• rozhodla uzavřít se společností Kordi-
nátor ODIS s.r.o. smlouvu o výpůjčce 
světelné vitríny č. 3 a se společností 
Ostravský informační servis s.r.o. 
smlouvu o výpůjčce světelné vitríny 
č. 4 na BUS zastávkách pod mosty 
– ul. Peterkova

• projednala a schválila Plán zimní 
údržby místních komunikací ve Svino-
vě na období od 1.11.2013 do 31.5.2014

• rozhodla uzavřít smlouvu o nájmu 
nebytových prostor ve 3. NP v objektu 
na nám. Dr. Brauna 369/6 s MUDr. 
E. Proschlovou (zubní lékařka)

• rozhodla zadat veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu „Instalace etážového to-
pení v bytech spravovaných městským 
obvodem Svinov“ na základě vyhod-
nocení cenových nabídek zhotoviteli 
Jiří Pospěch, Opava za cenu nejvýše 
přípustnou 468.369,- Kč + DPH

• rozhodla zadat veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Provádění zimní 
údržby místních komunikací III. 
třídy v MOb Svinov v zimním období 
1.11.2013 – 31.5.2014“ uchazeči Služba 
Spáčil s.r.o. za cenu nejvýše přípust-

nou 666.400,- Kč bez DPH a uzavřít 
s ním smlouvu na dodávku

• rozhodla zadat veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Dodávka užitko-
vého vozu FORD TRANZIT“ ucha-
zeči AUTO IN s.r.o. za cenu nejvýše 
přípustnou 514.150,- Kč bez DPH 
a uzavřít s ním smlouvu na dodávku

• rozhodla o záměru pronajmout neby-
tové prostory ve 3. NP (od schodiště 
vpravo) v objektu na nám. Dr. Brauna 
369/6 o celkové výměře 60,4 m2 ke 
zřízení ordinace praktického lékaře 
pro děti a dorost

• schválila úpravu úředních hodin dne 
23. prosince od 7:30 do 14:30 pouze 
stavební úřad, majetkový odbor, po-
kladna a podatelna, 27. prosince bude 
úřad uzavřen

• vzala na vědomí zprávu o vývoji 
rozpočtu městského obvodu Svinov 
za 1 – 9/2013 a uložila tuto zprávu 
předložit zastupitelstvu

• doporučila zastupitelstvu schválit 
návrh rozpočtu městského obvodu 
Svinov pro rok 2014 a návrh rozpoč-
tového výhledu městského obvodu 
Svinov na léta 2015 – 2017 

• projednala žádost MUDr. B. Štěpá-
nové a rozhodla uzavřít s ní smlouvu 
o nájmu nebytových prostor ve 3. NP 
v objektu na nám. Dr. Brauna 369/6 
ke zřízení ordinace pro děti a dorost

• rozhodla zadat veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Zajištění vánočního 
osvětlení v městském obvodě Svinov“ 
uchazeči Zdeněk Keller za cenu nej-
výše přípustnou 96.800,- Kč včetně 
DPH

Z jednání

Zastupitelstva

V měsíci září se uskutečnilo 15. za-
sedání ZMOb Svinov, na kterém mimo 
jiné:
• vzalo na vědomí zprávu o vývoji roz-

počtu MOb Svinov za 1-6/2013
• projednalo žádost TJ Sokol Svinov 

a rozhodlo o poskytnutí fi nančních 
prostředků TJ Sokolu Svinov ve výši 
4.286 tis. Kč na spolufi nancování 
stavby „Sokolovna Svinov“ pro rok 
2014 za předpokladu, že TJ Sokol 
Svinov získá požadovanou dotaci 
z Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy ČR

• projednalo žádosti TJ Sokol Svi-
nov a rozhodlo o poskytnutí dotace 
TJ Sokolu Svinov na úhradu I. splát-
ky (pro rok 2013 ve výši 30.250 Kč) 
a II. splátky (maximálně do výše 
417 tis. Kč v roce 2014) dle Smlouvy 
o zpracování Projektu  za účelem 
obdržení dotace v případě, že TJ 
Sokol Svinov získá požadovanou do-
taci z Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR

• rozhodlo uzavřít s TJ Sokol Svinov 
smlouvu o budoucí smlouvě inomi-
nátní o zajištění provozu a správy 
budovy nové sokolovny a smlouvu 
o budoucí smlouvě darovací

• projednalo žádost náměstka primáto-
ra SMO Ing. T. Petříka ohledně loterií 
a navrhlo nepovolit provozování lote-
rií na celém území městského obvodu

• projednalo zprávu o kontrole pl-
nění usnesení ZMOb Svinov ke dni 
10.9.2013

Jiřina Broulíková
místostarostka

Úprava světelně signalizačního zařízení

na křižovatce ulic Bílovecká, Polanecká,

Nad Porubkou
Na základě podnětů občanů, poža-

davku radnice městského obvodu Svinov 
a objednávky odboru dopravy Magistrátu 
města Ostravy provedli pracovníci společ-
nosti Ostravské komunikace, a. s. úpravu 
signálů na semafory řízené křižovatce ul. 
Bílovecké x Polanecké x Nad Porubkou 
(u kostela). Úpravě předcházelo dlouhodo-
bé sledování živého kamerového přenosu 
dopravní situace, několik místních šetření, 
zpracování operativního návrhu řízení 
dopravy a jeho odsouhlasení Policií České 
republiky – Dopravního inspektorátu. 

Od pátku 15. 11. 2013 mají chodci, 
přecházející z ostrůvku po přechodu 
přes ul. Polaneckou (ke školce a opačně) 
6 vteřin na vstup do vozovky - po tuto 
dobu jim svítí zelená a dalších 8 vteřin 
na opuštění vozovky. To je celkem 
14 vteřin na překonání tohoto přechodu 
pro chodce – po celou tuto dobu mají 
vozidla, přijíždějící z ul. Bílovecké 
a odbočující vlevo na Polanku čer-
venou. Může se zde vyskytnout vozidlo, 
které přijíždí shora (od ul. Jelínkovy) 
a bude odbočovat vpravo na Polanku. 

Četnost takto odbočujících vozidel je ale 
velmi nízká. 

Stejně jako doposud, je potřeba pro 
zelený signál stisknout tlačítko výzvy. Od 
provedené úpravy očekáváme zvýšení bez-
pečnosti chodců, zamezení najíždění neu-
kázněných řidičů na chodce na přechodu 
a následným konfl iktům.

Ing. Tomáš Mužík, 
odbor fi nancí a správy majetku 
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Zimní údržba komunikací ve Svinově 2013-2014
Tak jako každý rok Vám přinášíme 

informace o zimní údržbě komunikací 
ve Svinově. Zimní období pro nás začalo již 
prvního listopadu,zima si však letos dává 
„na čas“.Ani poslední zprávy meteorolo-
gů nedávají příliš naději na bílé vánoce. 
I přesto,tak jako každý rok Vám přináší-
me několik základních informací o zimní 
údržbě.

V našem městském obvodu je pověře-
na  zimní údržbou komunikací 3. a 4.třídy 
(chodníky,zastávky,přechody)příspěvková 
organizace Technický dvůr Ostrava Svinov.
Údržbu komunikací I.a II .třídy – těch,na 
kterých je provozována MHD, je v kompe-
tenci akciové společnosti Ostravské komu-
nikace.Údržbu komunikací III. třídy letos 
získala ve výběrovém řízení fi rma Služba 
Spáčil,která již po několik let drží  stabilní 
cenu  i vysokou laťku kvality zimní údržby 
komunikací ve Svinově.

Zimní údržbou místních komunikací 
se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti 
a schůdnosti na těchto komunikacích, 
které byly způsobeny zimními povětrnost-
ními vlivy a podmínkami, nikoliv jejich 
odstranění.

Údržba místních komunikací 
a chodníků byla rozdělena do tří 
pořadí důležitosti údržby:

1.pořadí důležitosti:
komunikace vozidlové (závady ve 

sjízdnosti musí být odstraněny nebo 
alespoň zmírněny do 4 hodin po ce-
lých 24 hodin):

Peterkova v části přednádraží a nové 
parkoviště pro 40 míst před svinovskými 
mosty, Lipová, Stanislavského, U Rourov-
ny, Sokolská, Psohlavců, V Závětří, E. Ro-
šického vč. parkovišť, Oty Pavla, Elzy Trio-
letové, Urbaníkova, Dr. Kudely, Jelínkova, 
Bří Sedláčků, Františka a Anny Ryšových, 
Luční, Sabinova, Kuršova, Tichá, Elektrá-
renská, prodloužená Bílovecká, parkoviště 
pro osobní automobily v přednádraží žst. 
Ostrava – Svinov.

Chodníky (nejpozději do 24 hodin):
-  přístupový chodník od nádraží ČD do 

podchodu svinovských mostů vč. chod-
níku k obch. domu HORNBACH
(ul Peterkova).

- chodník podél ul. Sjízdné
-  oboustranný chodník podél ul. Bílo-

vecké v celé délce (od ul. Elektrárenské 
po křižovatku ul. Polanecká, Bílovecká, 
Nad Porubkou) 

-  jednostranný chodník podél ul. Nad 
Porubkou (od „F“ rampy ul. Rudné 

po křižovatku ul. Polanecká, Bílovecká, 
Nad Porubkou) 

-  oboustranný chodník podél ul. Pola-
necké (od křižovatky ul. Polanecká, Bí-
lovecká, Nad Porubkou po areál bývalé 
Zeleniny)

-  všechny chodníky na ul. E. Rošického 
(od křižovatky s ul. V Závětří), mimo 
přístupových chodníků ke vchodům 
k jednotlivým bytovým domům

-  všechny chodníky a plochy pro pěší 
v přednádražním prostoru žst. Ostrava - 
Svinov 

-  chodník podél ul. Opavské (od hranice 
MOb před hypermarketem TESCO u ČS 
PHM ESSO po ul. Bíloveckou) 

- chodník od Polanecké ke hřbitovu
- 
chodník podél ul. V Závětří

2.pořadí důležitosti:
komunikace vozidlové (závady ve 

sjízdnosti musí být odstraněny nebo 
alespoň zmírněny do 12 hodin po 
celých 24 hodin):

Axmanova, Hrabyňská, Hečkova, Krůč-
kova, Radhošťská, Králka, Malátova, Miču-
rinova, Leopolda Kříže, Glinkova, Dr. Gru-
dy, Makarenkova, Kolofíkova, Jandáskova, 
Hradecká, Navrátilova, Jarní, V Dubí, 
K Hrázi, Stratilova, Lelkova, Letní, Chrpo-
vá, Květinová, M. Kudeříkové, J. Kainara, 
Jánského, Myslivcova, Jasná, Kmochova, 
Kutnohorská, Na rybníkách, Fibichova, 
Zátiší, Podzimní, stará Polanecká, parkovi-
ště a příjezdové komunikace na Bílovecké 
ul. u domů č.p. 118, 123, 138, 256, 155, 117 
a 115, Přemyšovská.

Chodníky (nejpozději do 24 hodin)
-  chodník na podél ul. Elektrárenské (od 

„rakouských“ bytových domů k čerpací 
stanici PHM SHELL)

-  chodník od ul. Polanecké ke hřbitovu
-  chodník podél ul. E. Trioletové a podél 

ul. V Závětří, oba od ul. E. Rošického 
k ul. Polské

-  chodníky v parku ČSA
-  chodníky před kostelem Krista Krále
- chodník podél nájezdové rampy na ul. 

Rudnou (od křižovatky ul. Polanecké, 
Bílovecké a Nad Porubkou) a chodník 
podél ul. Jelínkovy

3.pořadí důležitosti 
(po ošetření komunikací 1. a 2. po-
řadí důležitosti, nejpozději však do 
48 hodin)
Všechny ostatní místní komunikace, a to 
jak komunikace vozidlové, tak komunikace 

pro pěší, nezařazené do 1. a 2. pořadí dů-
ležitosti, mimo chodníky neudržované 
a chodníky udržované vlastníky sousedních 
nemovitostí. 

Zároveň bychom Vás, majitele aut parku-
jících na komunikacích, chtěli jako každý 
rok  požádat,abyste v období sněhových na-
dílek parkovali svými vozidly tak, aby bylo 
umožněno mechanismům provádějícím 
zimní údržbu konat  jejich práci. Mějte,pro-
sím,rovněž na paměti,že i vozidlo vykoná-
vající tuto činnost musí dodržovat doprav-
ní předpisy a nejezdit např. v jednosměrce 
v protisměru a radlice pluhu musí hrnout 
sníh ke kraji komunikace a nikoliv do jejího 
středu. Rovněž apelujeme na majitele vo-
zidel parkujících na komunikacích u svých 
rodinných domků a v zimním období je 
málo nebo vůbec nepoužívají,aby v případě 
sněžení parkovali dle možností mimo tyto 
komunikace –např. před vjezdy do gará-
ží,na zahradě apod. Tato stojící vozidla pak 
činí problémy projíždějící technice zimní 
údržby, komunikace mohou být nedočiště-
né a může dojít i k nechtěnému poškození 
vozidla radlicí pluhu. K tomuto docházelo 
např. na ul. Kuršové,kde mnohdy stála vozi-
dla naproti sobě v obou směrech a znemož-
ňovala průjezd vozidlům ZÚ. Oproti tomu 
se osvědčila kooperace majitelů vozidel par-
kujících v ul. Rošického,kdy přeparkováním 
umožnili technice vyčistit uvolněná místa. 
V této oblasti nám narůstá počet vozidel 
parkujících na ul. Elsy Trioletové a stojících 
v křižovatce s ulicí E. Rošického a křižovat-
kách ulic E. Trioletové a Janského s ulicí 
Květinovou. Žádáme tímto řidiče,aby prů-
jezdy křižovatek nechávali volné.
    Pracovníci Technického dvora přejí všem 
svinovským občanům krásné a bílé vánoce 
a do nového roku 2014 hodně zdraví, štěstí  
a spokojenosti.

Ing. Pavel Mitura,
   ředitel TD 

Důležitá
informace 
Dne 23. 12. 2013 bude Úřad 

městského obvodu Svinov otevřen 
pro veřejnost od 7:30 do 14:30 h.

V provozu budou pouze: sta-
vební úřad, majetkový odbor,  

pokladna a podatelna.

Dne 27. 12. 2013 bude
Úřad městského obvodu Svinov  

u z a v ř e n.



8

Opravy chodníků ve Svinově

Transfery poskytnuté Magistrátem města Ostravy

Ul. Polanecká - v minulém čísle 
Svinovského hlasatele jsme Vás informo-
vali o připravované opravě chodníku podél 
ul. Polanecké. Po rekonstrukci vodovodu, 
veřejného osvětlení a vedení místního roz-
hlasu byla na počátku prosince dokončena 
také oprava chodníku podél ul. Polanecké. 
Chodník byl opraven v celé šířce a dotčené 
délce – od ul. Na Rybníkách až po vjezd do 
dvora Základní školy Bílovecká 1. Veškeré 
náklady na opravu byly hrazeny městem. 
Povrch chodníku je z nové zámkové dlažby, 
přizpůsobeny byly také vjezdy na sousední 
pozemky.

Ul. Makarenkova – v termínu od 
01. 11. do 20. 11. 2013 byla provedena 

V rámci projektu „Společně proti 
kriminalitě mládeže ve Svinově“, který byl 
fi nancován Magistrátem města Ostra-
vy z poskytnutých transferů městským 
obvodům za účelem zabezpečení prevence 
kriminality, se uskutečnily čtyři zážitkové 
programy, čtyři sportovní odpoledne a be-
sedy Městské policie Ostrava. Realizátory 
projektu byli dva pracovníci ZŠ a MŠ Ost-
rava-Svinov p.o., kteří pracovali na základě 
dohody o provedení práce, Středisko vol-
ného času Ostrava-Zábřeh, p.o. a Městská 
policie Ostrava. Místem realizace byly 
prostory ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, p.o.  
na ulici Bílovecká 10 – hřiště, tělocvična 
a učebna. Z grantu byly zakoupeny skupi-
nové a individuální odměny a ceny, drobné 
sladkosti, diplomy,

Cílem zážitkových programů bylo 
prostřednictvím zážitkové pedagogiky 
posílit u dětí týmového ducha, zvýšit 
vzájemnou důvěru ve skupině a přispět ke 
snadnějšímu řešení případných problémů. 
Aktivitami zážitkového kurzu se lektoři 
snažili pracovat na posílení charaktero-

dlouho připravená oprava chodníku podél 
ul. Makarenkovy. Na základě výsledků 
výběrového řízení byla zhotovitelem 
stavby vybrána společnost Služba Spáčil 
s.r.o. Práce jsou provedeny v požadova-
né kvalitě a v dohodnutých termínech. 
Povrch chodníku je z nové zámkové dlažby 
v nových betonových obrubách, upraveny 
byly vjezdy na sousední pozemky. Náklady 
na opravu činily v souladu s výběrovým 
řízením 145 tis. Kč.

Na základě vyhodnocení doručených ce-
nových nabídek od celkem sedmi uchazečů 
rozhodla dne 29. 11. 2013 Rada městského 
obvodu Svinov zadat veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu na akci „Opravy chodníků 

vých vlastností dětí, na budování jejich 
smyslu pro odpovědnost a napomoci tak 
k předcházení výskytu sociálně-patologic-
kých jevů. U dalších zážitkových programů 
se jednalo o stmelovací workshopy, jež 
byly opět realizovány formou zážitkové 
pedagogiky. Na zajištění programu se zde 
kromě lektorů Střediska volného času 
v Ostravě-Zábřehu spolupodílel také Bc. 
Tomáš Velička z Poradny pro primární 
prevenci v Ostravě. Tématem workshopů 
byla komunikace – verbální i neverbální 
a jejich cílem bylo zlepšení a upevnění 
vztahů v třídním kolektivu a zlepšení 
klimatu ve třídě. 

Všechny čtyři zážitkové programy se se-
tkaly s velkým zájmem dětí. Jejich zpětné 
vazby nám pak potvrdily, že náplň zážit-
kových programů a typ zvolených aktivit 
jsou vhodnou formou k poznání, stmelení 
a posílení kolektivu. 

Dále proběhla sportovní odpoledne, kde 
se hrály turnaje ve stolním tenise, ve fotba-
le, ve vybíjené, v hodu na cíl a ve fl orbalu. 
Cílem sportovních odpolední bylo nejen

v Ostravě - Svinově“ společnosti Služba 
Spáčil, s.r.o., za cenu nejvýše přípustnou 
429 528,- Kč vč. DPH, a to ve dvou eta-
pách. V první etapě byla provedena oprava 
chodníku podél ul. Bří Sedláčků u bytového 
domu č. p. 55, která bezprostředně naváza-
la na opravu chodníku podél ul. Polanec-
ké. Nyní probíhá oprava chodníku podél 
ul. V Závětří v úseku od ul. Letní po ul. E. 
Rošického. Zakázka bude dokončena na jaře 
2014, kdy bude provedena oprava chodníku 
podél ul. V Závětří v úseku mezi ul. Psohlav-
ců a J. Kainara a oprava chodníku u ul. F. 
a A Ryšových u rampy ul. Opavské.    

Ing. Tomáš Mužík, OFSM

 posilovat zdraví dětí, poznávat vlastní po-
hybové možnosti a zájmy, ale i poznávat 
účinky pohybových činností na tělesnou 
zdatnost, duševní a sociální pohodu, rege-
neraci sil.

Besedy Městské policie Ostrava proběhly 
v rámci vyučování ve dnech 15. a 16.5.2013 
pro žáky 6. a 7. ročníků na téma „Nedělej 
si problémy“ a pro žáky 8. a 9. ročníků na 
téma „Právní vědomí“. 

Dalším transferem z Magistrátu města 
Ostravy, byl transfer za poskytnutý účelem 
materiálního dovybavení hřišť základním 
školám ve výši 10.000,- Kč. Z tohoto trans-
feru bylo zakoupeno sportovní nářadí a do-
vybavení hřiště za školou Bílovecká 10, jako 
např. míče, švihadla, kruhy, talíře frisbee, 
rozlišovací dresy a psychomotorické padá-
ky.

Jana Štekbauerová
osoba odpovědná za projekt
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Nové vozidlo na Technickém dvoře

POZOR – od 15. 12. 2013 změna trasy 
vybraných spojů autobusové linky č. 46

Jak jste si již určitě povšimli,po Svinově 
začalo „operovat“ nové vozidlo –oranžová 
multikára Bonetti.  Finance ve výši 
90% pořizovací ceny na tohoto  nového 
pomocníka  byly získány na základě 
XLV. výzvy MŽP, Operační program 
životního prostředí , Prioritní osa 4.1- 
zkvalitnění nakládání s odpady –systémy 
pro separaci a svoz biologicky rozložitelných 
odpadů z nezemědělské činnosti. V rámci 
tohoto programu byl zpracován projekt 
„Separace a svoz bioodpadů v Ostravě- 
Svinově“. Pro realizaci požadavků 
kladených na tuto činnost vzešel 
z výběrového řízení kontejnerový nosič 
s hákovým nakladačem -BONETTI FX 
100/35 s dieselovým motorem IVECO 
o obsahu 2988 cm3 o výkonu 107 kW 

Od roku 2006 usilovalo vedení svinov-
ské radnice o splnění požadavku občanů 
Svinova na propojení centra městského 
obvodu s lokalitou ulice Evžena Rošic-
kého prostřednictvím autobusů městské 
hromadné dopravy – linky č. 46. Trasa 
linky však zůstala nezměněna s odůvodně-
ním, že nejsou zpracovány žádné technické 
podklady a odborná posouzení, která by 
prospěšnost změny prokázala. 

Argumentovali jsme, že prioritním cílem 
naší žádosti je skutečnost, že se na ul. Evže-
na Rošického nachází odloučené pracoviště 
Základní školy a mateřské školy Svinov. 
Pro potřeby výuky v hlavní budově školy, 
která se nachází na Bílovecké ul. č. 10, 
zajišťuje škola několikrát týdně převozy 
žáků. Dalším, neméně důležitým důvodem, 
který jsme uváděli je nedostatečná dopravní 
obsluha celé lokality ul. Evžena Rošického 
a jižních svahů a dále oblasti kolem ul. 
Sabinovy - úřad MOb Svinov, hlavní budovy 
základní školy a mateřské školy, nádraží, 
všeobecný lékař, knihovna, hřbitov a veške-
rá infrastruktura obvodu se nachází v cent-
ru Svinova a občané jsou nuceni dopravovat 
se vlastním vozidlem, případně pěšky. 

V roce 2012 - po dobu rekonstrukce 
svinovských mostů, usnadnila lidem situ-
aci linka č. 42, protože mohli bez složitého 
přestupování dosáhnout požadované 
lokality. S avizovaným ukončením provozu 
této dočasné autobusové linky jsme byli na 
podzim loňského roku opětovně obča-
ny a ředitelem základní školy požádáni, 
abychom znovu projednali možnost změny 
trasy BUS linky č. 46. 

Na své náklady zajistil městský obvod 
Svinov zpracování studie „Úprava linky 
č. 46 v městském obvodu Ostrava Svi-
nov“. Následně pak provedení dopravního 
průzkumu, najali jsme brigádníky, kteří po 
několik dní prováděli sčítání cestujících, 

a pohonem všech kol doplněný pěti 
kontejnery o objemu 4m3.

Vozidlo bude primárně sloužit ke 
svozu biomasy pro potřeby Technického 
dvoru a svinovských občanů – tzn. svoz 
trávy, drobných větví, listí apod. Zejména 
starší z Vás nebo ti, kteří nemají potřebné 
vozidlo či jinou možnost odvozu, mohou 

monitorovali vybrané spoje, zaznamená-
vali počty nastupujících a vystupujících. 
Získané podklady jsme předali kompetent-
ním orgánům a organizacím.

Následně se uskutečnilo několik ná-
ročných jednání za účasti starostů MOb 
Polanka n/O, Krásného Pole, Svinova, 
zástupců dotčených městských obvodů, 
odboru dopravy MMO, DPO, a.s., KODIS 
s.r.o., projektanta a také zástupců občan-
ské iniciativy z Krásného Pole. Vznesené 
požadavky byly zpracovány a všem zúčast-
něným rozeslány k připomínkování. Na 
závěrečném jednání, konaném dne 19. 08. 
2013 bylo konečné řešení odsouhlaseno. 

Velkým překvapením pro nás byla 
Petice obyvatel Krásného Pole (cca 70 
podpisů), kteří s navrhovanou změnou ne-
souhlasili. Po obdržení této petice požádal 
odbor dopravy Magistrátu města Ostravy 
souhlas Zastupitelstva MOb Krásné Pole, 
přesto, že byl návrh změny odsouhlasen 
všemi kompetentními orgány a organiza-
cemi vč. zástupců Krásného Pole. Změnu 
podporovali obyvatelé Polanky, velké části 
Poruby a samozřejmě Svinova. Nepova-
žovali proto za příliš demokratické, aby 
výrazná menšina měla tzv. poslední slovo. 
Navíc, dle informací pana starosty Krás-
ného Pole, by řada občanů Krásného Pole 
změnu přivítala. 

Podařilo se nám zajistit, že odbor 
dopravy MMO nechal posoudit naši žádost 
v dopravní komisi MMO. S kladným 
stanoviskem dopravní komise rada města 
změnu trasy autobusové linky č. 46 v ob-
lasti Poruby schválila. 

Informaci pro náš tisk podal Koordiná-
tor ODIS, s.r.o., cituji:

„Od 15. 12. 2013 byla na základě 
společného požadavku městských obvodů 
Polanka nad Odrou, Poruba a Svinov po-
změněna trasa autobusové linky 46

této služby využít. V rámci Svinova budou 
vytipovány lokality pro umístění těchto 
kontejnerů tak, aby jich mohlo využít co nejvíce 
občanů. Tímto Vás zároveň žádáme, abyste 
zaslali či zatelefonovali své návrhy na vhodná 
místa pro dočasná umístění těchto kontejnerů. 
První nasazení proběhlo během svátku 
Památka zesnulých, kdy byly na svinovském 
hřbitově umístěny tři tyto kontejnery a podle 
Vašich ohlasů to byl dobrý nápad.

Své návrhy zasílejte na e-mailovou 
adresu: technickydvur@seznam.cz nebo 
volejte na 596964134.

Věříme, že v příštím roce této nové 
služby co nejvíce využijete.

Pevné zdraví a hodně štěstí v novém 
roce Vám přejí pracovníci TD Svinov.

Ing.Pavel Mitura,ředitel TD

v oblasti Poruby z důvodu zajištění nových 
žádaných přepravních vazeb. V úseku Po-
lanka – Svinov mosty pojede linka ve stejné 
trase jako doposud. Spoje pokračující dále 
do Poruby pak po sjezdu ze svinovských 
mostů odbočí doleva na ulici Sjízdnou, 
přes zastávky Řecká, Mongolská, Jižní sva-
hy a Kubánská. Poté budou pokračovat po 
Hlavní třídě přes zastávky Francouzská 
a Nezvalovo náměstí, dále za kruhovým ob-
jezdem na zastávku Věžičky a zpět doleva 
na ulici Opavskou na zastávku Poruba vo-
zovna směr Krásné Pole. Zpětná trasa bude 
shodná.

Úprava trasy má přínosy především pro 
občany městských obvodů Svinov a Poruba. 
Přínosem pro obyvatele městského obvodu 
Svinov bude především přímé spojení obou 
částí městského obvodu, tedy centrální čás-
ti podél ulice Bílovecké a druhé části v okolí 
zastávky Jižní svahy. Toto přímé spojení 
bude nově výhodou především pro žáky 
základní školy, kdy bude zajištěno přímé 
autobusové spojení obou školních budov 
(na ulici E. Rošického a na ulici Bílovec-
ké). Obyvatelé Svinova dále získají přímé 
spojení k nádraží ČD,  nákupnímu centru 
Galerie-Tesco (zastávka Řecká), k nákup-
nímu centru Kaufl and (zastávka Jižní sva-
hy), k Okresnímu soudu a k nákupnímu 
centru Interspar (zastávka Francouzská) 
či k obchodní vybavenosti na Hlavní třídě 
v Porubě (zastávka Věžičky, resp. Nezva-
lovo nám.). Nově bude také zajištěn poho-
dlný přestup na společné zastávce Věžičky 
(v opačném směru Poruba vozovna) na lin-
ky 40, 44, 58 či 65 do dalších částí Poruby“.

Děkuji zejména našemu majetkovému 
odboru, jmenovitě Ing. Tomáši Mužíkovi za 
osobní nasazení a iniciativu při zajišťování 
změny trasy.

Eva Poštová
starostka
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Knihovna zve
do Svinovské galerie

V letošním roce se nám podařilo roz-
šířit výstavní prostory v knihovně na ná-
městí Dr. Brauna na chodbu a schodiště. 
Tato galerie vznikla za fi nanční podpory 
Úřadu městského obvodu Svinov-SMO. 
Provoz galerie zahájila výstava dětských 
prací ZUŠ Dobroslava Lidmily ve Svinově. 
Již první výstava se setkala s velkým 
ohlasem jak u čtenářů, tak u návštěvníků 
budovy. 5. listopadu proběhla v knihovně 
vernisáž výstavy fotografi í Jana Trtílka, na 
kterých je dokumentována výtvarná 

činnost zdejší ZUŠ. Pan Trtílek fotografo-
val děti a také jejich výrobky. Vernisáž na-
vštívilo velké množství lidí, kteří byli z jeho 
fotografi í nadšeni. Knihovnou se rozezněly 
tóny rockové hudby v podání čtveřice mla-
dých nadšenců a také nám zahrály děti na 
fl étny. 

Výstava potrvá do konce prosince 2013 
a pokud jste ji ještě neshlédli, jste srdečně 
zváni!

knihovnice ze Svinova

Blahopřání jubilantům
Komise pro občanské záležitosti při Radě městského obvodu Svinov a Zastupitelstvo 

městského obvodu Svinov blahopřejí občanům, kteří v měsících červnu až listopadu 
oslavili svá životní jubilea.

Přejeme hodně zdraví, lásky a spokojenosti v kruhu rodiny a nejbližších.

 Červen
         Hrdinová Ludmila
         Marková Svatava
         Čomová Marie
         Schutt Miroslav
         Hlavicová Drahomíra
         Moravcová Libuše
         Kajfošová Vlasta
         Koczyová Milada
         Hrbáčová Zdeňka
         Jaklová Stanislava
         Michalíčková Jarmila
         Palupová Zdenka

Červenec 
         Krausová Zdenka
         Bílková Milena
         Augustin Milan
         Knoppová Růžena
         Schwarzer Karel
         Kapustová Jarmila
         Rokyta Josef
         Branžovská Světluška
         Fujáková Anna
         Kratěnová Vanda
         Schmidtová Marie

Srpen 
         Stodůlková Ilona
         Haškovcová Hilda
         Ston Karel
         Czerná Eva
         Picek Zdeněk
         Křikalová Vlasta
         Odstrčilová Anna
         Holušová Věra
         Lhoťanová Vlasta
         Pištěková Marie
         Košútek Zdeněk

Září 
 Vraštilová Jiřina
 Černý Jan
 Přikrylová Milada
 Slíwová Dagmar
 Marciánová Alena
 Černínová Zdeňka
 Kubatková Vilma
 Lubojacký Vojtěch
 Blaštíková Věra
 Žídek Leo
 Žohová Věra

Říjen 
 Křístková Věra
 Bigoš Bohumír
 Demel Jiří
 Kahajová Emílie
 Kořistka František
 Krůzová Božena
 Petráš Antonín

Listopad 
 Fojtík Rudolf
 Nosová Anežka
 Mičicová Pavlína
 Neuwirth Valentin
 Skybová Elizabeth
 Stonovská Olga
 Stodůlka Petr
 Lubojacký Jaroslav
 Vařeková Ludmila
 Kusýnová Jiřina
 Oulehla Viktor
 Ščerba Milan
 Kotarová Táňa

Provozní doba 
ve sběrném 
dvoře Poruba 
od 1.4.2014

Kontejner na 
elektroodpad

V období od dubna do října
(letní období)      PO – NE 8 – 20 hodin

V období od listopadu do března
(zimní období)    PO – NE 8 – 18 hodin

Kontejner na elektroodpad červené 
barvy je nově umístěn u prodejny 
Hruška na Bílovecké ulici 538/52 

Do červeného kontejneru

- PATŘÍ: baterie a drobná elektroza-
řízení, jako jsou například kalku-
lačky, rádia, drobné počítačové 
vybavení, discmany, telefony a elek-
tronické hračky, mobilní telefony, 
apod. Rozměr otvoru pro vhození je 
30 x 50 cm, což odpovídá standard-
ní velikosti počítače.

- NEPATŘÍ: televizory, počítačové 
monitory, zářivky, úsporné žárov-
ky, velké a malé domácí spotřebi-
če (jako např. ledničky, pračky, 
chladničky a podobně), stejně jako 
tonery, CD, videokazety a jiná zá-
znamová media

Napsali nám
Pokaždé když jedu na vlakové nádraží, 

projíždím kolem Vaší radnice a už dlou-
ho, opravdu dlouho, Vás chci pochválit 
za krásnou venkovní výzdobu radnice, a to 
v jakémkoliv ročním období! Jelikož jsem 
z Frýdecko-Místecka, neměla jsem důvod 
nikdy Vaší radnici navštívit, ale v mých 
představách je příjemně i uvnitř. Držím 
v sobě naději, že genius loci prostupuje 
i lidmi zde se zdržujícími, anebo alespoň 
v to doufám. Nechci působit pateticky, 
ale ze srdce Vám přeji hodně pozitivního. 
Děkuji. S pozdravem 

Silvie Hušková, Palkovice
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Hasiči – ohlédnutí za rokem 2013

Potáborový sraz dětí a vedoucích 2. turnusu

Pár vět ke kalendáři Svinova na rok 2014

Blíží se nám konec roku, čas bilancová-
ní a ohlednutí za rokem 2013. Chtěl bych 
vás informovat o některých událostech, na 
kterých se naše jednotka podílela.

Celkem se naše zásahová jednotka v letoš-
ním roce zúčastnila 12 výjezdů a to nejeden 
na území Ostravy ale i mimo okres Ostrava.

Dne 8.5 jsme byli vyzváni na pomoc do 
Studénky. Kde vlivem extrémních srážek 
došlo k bleskové povodni. 17.6. hořela sto-
dola pana Plačka v Martinově. Tady požár 
vznikl od fukaru na seno.

20.7 ve 2:45 jsme byli vysláni na sklád-
ku do Dubí. Za problémovou ubytovnou, 

na ulici F. a A. Rýšových.
20.7 hořela tráva u železniční tratě pod 

dálnicí zřejmě od nedopalků.
26.7 tráva u kolejí železniční vlečky.
27.8 seník v ZD Poruba.
Naše činnost není jen čekat, až nás 

někdo zavolá, ale jsou t i hodiny školení 
a porad zajišťování akce, schopnosti a 
umění pracovat se svěřenou technikou.

Dále se zásahová jednotka podílí na 
taktických a prověřovacích cvičení Okrsků 
č. 4 u příležitostí oslav a cvičení v rámci, 
Březen měsíc PO. Naše jednotka se také 
zúčastňuje organizací kulturních akci 

v naší obci. Dále v rámci školení se musí 
každý rok zúčastnit velitelé a strojníci pra-
videlného 16 hodinového školení a také 
nositelé dýchací techniky musí projít každé 
3 měsíce školením. Máme také členy, kteří 
mají školení na obsluhu motorových pil.

Chtěl bych poděkovat všem, členům 
i nečlenům, kteří nám pomáhají při naší 
činnosti, dále městskému obvodu Svinov za 
podporu našeho sboru.

A závěrem bych za celý sbor vám chtěl 
popřát krásné prožití Vánočních svátku 
a šťastný Nový rok, bez požáru.

Za SDH Svinov Petr Buček

Stejně tak, jako každý rok, se i letos konal v termínu 4. – 6.10. na 
naší základně Šance podzimní sraz dětí a vedoucích 2. turnusu letního 
tábora, pořádaného Pionýrskou skupinou Ještěr. I přes menší počet dětí 
se vedoucí postarali o bohatý program, ve kterém si každý účastník našel 
to své. Děti tak mohly poměřit síly v oblíbené hře „Revoluce“ či softbalu, 
prokázat bystrost a důvtip při logických úlohách, ale také rozvíjet své kre-
ativní dovednosti během výroby obřího ještěra z plastových lahví, který by 
měl zdobit vánoční strom před obecním úřadem ve Svinově. Sobotní večer 
byl zakončen posezením u ohně, spojeným s opékáním párků. Počasí 
nemohlo být lepší, a tak věřím, že si děti i vedoucí odpočinuli od všedních 
starostí a užili si krásný víkend s kamarády v malebném prostředí Beskyd.

Markéta Rucká – PS Ještěr

Byl jsem asi v polovině října 2013 
emailem vyzván, abych dal k dispozici na 
městský úřad  starou fotografi i Husova 
sboru, protože se připravuje nový kalen-
dář Svinova pro rok 2014. Osobně jsem 
předložil několik fotek, jedna z nich byla 
naskenována, bylo mi poděkováno a celou 
věc jsem považoval za zdárně vyřízenou. 
Nebyl jsem později upozorněn, že by foto-
grafi e byla z nějakého důvodu nevhodná. 
Na výsledný počin jsem se těšil. Jaké bylo 

mé nemilé překvapení, když jsem si kalen-
dář zakoupil a zjistil, že Husův sbor tam 
není zahrnut! I přes mé připomenutí, že 
právě v roce 2014 to bude 80 let od jeho 
dostavění a slavnostního otevření! Husův 
sbor, stavba funkcionalistického slohu dle 
projektu místního stavitele V. Stojeby, je 
tak v celém kalendáři vidět jen na jedné 
fotografi i, a to Sokolovny z r. 1951, kde je 
v dálce jakžtakž k rozeznání. Je mi to líto. 
Nicméně respektuji svobodu autorů 

vybrat si místa a stavby dle svého vkusu 
a vědomí. Zároveň tímto vyjadřuji svůj 
názor, že bez náhledu na jeden ze dvou 
kostelů v naší obci je jinak vcelku pěkně 
uspořádaný kalendář neúplný. Nezbývá 
než popřát autorům, kteří snad v budouc-
nu budou vytvářet další publikace památ-
ných míst a staveb Svinova, aby byli pečliví 
a nedocházelo k takovýmto opomenutím. 

Tomáš Chytil,
farář Církve československé husitské

Knihovna již rok v novém
Knihovna ve Svinově celý rok nezahá-

lela. Pořádali jsme spoustu akcí, jak pro 
děti, tak pro dospělé. Dětské akce proběhly 
v rámci projektu „Knihovnické stopy“ který 
byl realizován za podpory Úřadu městské-
ho obvodu Svinov-SMO. Děti soutěžily, 
navštívily zámek a také měly možnost se 
zúčastnit tvůrčích dílen v knihovně. Na 
podzim se děti v hojném počtu zapojily do 
vícekolové soutěže „Ve stopách BINGA“, 
vyráběly si strašidelné masky a z medo-
vých pláství vytvářely svíčky a ozdoby na 
stromeček. Knihovna také nabízí besedy 
pro mateřské a základní školy. 

Pro dospělé čtenáře jsme připravili 
atraktivní besedu „Toulky Thajskem“ 

s Karlou Bestovou a thaj-
ským studentem z Bang-
koku Phumem či povídání 
s herci Divadla Petra 
Bezruče. Úspěšná byla 
také soutěž „Staré zlaté 
časy“, kdy lidé poznávali 
předměty z dob našich 
prababiček. Každý měsíc 
se u nás v knihovně schází 
dospělí čtenáři a diskutují 
o knihách. 

Také na příští rok plá-
nujeme zajímavé akce pro naše čtenáře – 
procházku po Svinově s památkářem Mar-
tinem Strakošem, besedu se spisovatelkou 

Lydii Romanskou či nocování v knihovně. 
Těšíme se na Vaši návštěvu.

knihovnice ze Svinova
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Vánoční období v Husově sboru ve Svinově:
 22. prosince 2013 - od 10:15 hodin 4. neděle adventní
 24. prosince 2013 - od 22:00 hodin Štědrovečerní bohoslužba
 25. prosince 2013 - od 10:15 hodin Boží hod vánoční
 26. prosince 2013 - od 10:15 hodin Sv. Štěpán
 29. prosince 2013 - od 10:15 hodin Díkůvzdání za Boží ochranu a vedení
 5. ledna 2014 - od 10:15 hodin Požehnání do nového roku  
 12. ledna 2014 - od 10:15 hodin Křest Páně

Jeden můj přítel dostal od svého 
bratra k Vánocům auto. Jsou místa, kde 
je i toto zvykem. A možná to jednou bude 
běžným zvykem i tady. Když pak vyjel 
do své kanceláře, aby si tam něco zařídil, 
uviděl kohosi z okna, jak stojí u jeho 
nového auta a vyšel ven. Viděl, jak si jeho 
auto obdivně prohlíží nějaký výrostek. 
„To je vaše auto?“ zeptal se a můj přítel 
přisvědčil. Dostal jsem ho k Vánocům od 
svého bratra. Chlapec byl jako u vytržení: 
Já bych chtěl být takový bratr. Všimněte 
si, že neřekl: Já bych chtěl mít takového 
bratra – ale já bych chtěl být takový bratr. 
Můj přítel se na chlapce užasle podíval 
a bez rozmyšlení navrhl: Chtěl by ses 
svézt? Po chvilce jízdy chlapec požádal: 
„Pane, mohl byste mě zavést před náš 
dům?“ Přítel se usmál: Chlapec se chce 
předvést a ukázat se v tom novém autě 
příbuzným a sousedům. „Mohl byste 
zastavit, jak jsou ty dva schody?“ zeptal se 
mladík. Dojeli ke schodům. Přítel chvíli 
na chlapce čekal a za chviličku uslyšel, jak 
se vrací. Nesl svého menšího ochrnutého 
bratra: „Tak tady je to auto, Pavle. Bratr 

toho pána mu je dal k Vánocům a nechtěl 
za ně vůbec nic. A já ti jednou dám přesně 
takové a budeš se v něm vozit a dívat se 
na všechny ty krásné dárky ve výlohách.“ 
Přítel posadil nemocného vedle sebe a ve 
třech se vydali na nezapomenutelnou 
vánoční jízdu. V ten den pochopil můj 
přítel, co chtěl Ježíš říci slovy: Požehna-
nější je dáti, než bráti. Tenkrát tam byly 
opravdu Vánoce. A my?

Opět zasedneme ke k štědrovečerní 
hostině, dáme si dárky – symboly naší 
lásky. Už dlouho předtím vybíráme 
s dobrým pocitem dárky pro své nejbližší, 
pro ty, které máme rádi. Budeme vnímat 
úžas, překvapení, radost. Když jsme byli 
malí, těšili jsme se, kolik dárků dostane-
me. Jestli se nám splní přání vyslovená 
i tajná. Postupně, jak jsme vyrůstali, 
pociťovali jsme větší a větší radost z toho, 
že umíme obdarovat své blízké.

Když jsme dospělí, nečekáme už tolik 
na dárky, které dostaneme, mnohem větší 
odměnou jsou nám rozzářené oči a šťast-
né úsměvy našich nejmenších, dětí. Je v 
tom vidět určitý posun, růst.

Ta slova, že požehnanější je dávat než 
dostávat, vzal také Bůh vážně. A daroval 
nám svého Syna, Spasitele světa. Je i z to-
hoto Božího daru v našich očích teplo, jas 
a vděčnost? Vždyť to dělá Vánoce Vánoce-
mi. To je smyslem Vánoc, každý rok znovu, 
že i náš všední den dostává skrze ně novou 
tvář a že znovu probouzejí k životu dětský 
údiv naší duše. Ježíš je největší dar Boží 
lásky. Tento dar mají připomínat, nikoli za-
stírat všechny vánoční dárky. Skláníme se 
před tímto velkým tajemstvím, naše mysl je 
nemůže obsáhnout, rozum je nemůže po-
chopit. Ale víra je přijímá, víra zpívá: Nám, 
nám, narodil se. Učiň s námi, svatý Bože, 
velký vánoční div – abychom prožili velikou 
radost. Aby nás ta radost cele pronikla, ce-
lých se zmocnila. Že i pro nás ses narodil, 
abys byl s námi. A že celý svět je ve Tvých 
rukou – a že se Písmo naplňuje.

Přeji vám pěkné a požehnané Vánoce, 
ať nám radost ze vzájemného obdarování, 
laskavost a sváteční nálada přetrvají i do 
nového roku 2014.

Tomáš Chytil

– farář Církve československé husitské

Vánoční zázrak aneb novoroční přáníPředvánoční 
Praha Říká se, že Vánoce jsou svátky dětské 

radosti. A radost dělají dětem přirozeně 
dárky. Někdy ale podléháme představě, že 
platí jakási přímá úměra: čím více dárků, 
tím více radosti. Jenže tomu tak není. 

Dárek není jen věc, která se dává a která 
má určitou peněžní hodnotu. 

Dárek je především osobní poselství, 
které říká „mám tě rád“. A něco takového 
se penězi vyjádřit nedá. 

V dárku dáváme totiž sami sebe, dává-
me kousek svého srdce. Pro dítě – a při-
znejme si, že i pro každého dospělého – je 
to něco, co k životu bytostně potřebuje. 
Projevy lásky proměňují, překonávají 
sobectví, rozvíjejí schopnost být člověkem 
a v nás takto uskutečňují vánoční zázrak: 
zakoušení onoho paprsku štěstí plynoucího 
z narození Božského dítěte v Betlémě. 

Přeji nám všem ať zvláště o Vánocích, 
ale také po celý rok 2014 nás hřejí paprsky 
tohoto „vánočního zázraku“. P. Jan Larisch, řk. farář

Komise pro občanské záležitosti při-
pravila výlet do Prahy nejen pro seniory.

Po obavách z nepříznivého počasí 
jsme přijeli do vánočně vyzdobeného 
města pocukrovaného sněhem. Praha 
nám kromě vánočních trhů nabídla 
velkou škálu nádherných výstav, které 
jsme téměř všichni navštívili. V podvečer 
jsme zavítali na Staroměstské náměstí, 
ochutnali dobroty, který nám trh nabíd-
nul a obdivovali vánoční výzdobu tohoto 
magického náměstí. Poté vyzdobeným 
Václavským náměstím jsme se vraceli na 
nádraží a vlakem se vrátili znaveni a spo-
kojeni domů.

Radmila Jančíková – předsedkyně komise
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KOSMETIKA ALENA
VÁS SRDEČNĚ ZVE

NA OŠETŘENÍ
A MASÁŽE PLETI

THAJSKOU MASÁŽ 
HLAVY,

KRKU A TRAPÉZ

PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS 

LIPOSUKCI 
ULTRAZVUKEM

ul. K Lípě 1230
Polanka nad Odrou 

Janová
tel.724 276 534 

www.kosmetika-alena.cz

Program vánočních bohoslužeb 
v kostele Krista Krále ve Svinově

Úterý 24. 12. Štědrý den • otevírání betléma 15,00 h
(bude možnost odnést si domů betlémské světlo)

půlnoční mše sv. se sborovým zpěvem 24,00 h

Středa 25. 12. Slavnost Narození Páně = Boží hod vánoční
 mše sv. v 8,00 h a 10,00 h

možnost návštěvy betléma: 11,00 – 16,00 h

Čtvrtek 26. 12. Svátek sv. Štěpána • mše sv. v 8,00 h 
možnost návštěvy betléma: 9,00 – 16,00 h

Neděle 29.12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
 mše sv. v 8,00 h a 10,00 h s obnovou manželských slibů 

Úterý 31. 12. Svátek sv. Silvestra (poslední den v kalendářním roce 2013) 
mše sv. v 15,00 h na poděkování za uplynulý rok 2013

Středa 1. ledna 2013 Slavnost Matky Boží Panny Marie (Nový rok 2014) 
mše sv. v 8,00 h a 10,00 h

možnost návštěvy betléma: 11,00 – 16,00 h

Pondělí 6. 1. Slavnost Zjevení Páně = svátek Tří králů 
 mše sv. v 17,30 h – bude posvěcena voda, křída a kadidlo

Neděle 12. 1. Svátek Křtu Páně (závěr vánoční doby) 
mše sv. v 8,00 h a 10,00 h

mše sv. v 10,00 h se sborovým zpěvem za všechny pokřtěné v uplynulém roce 2013

 

Sbor dobrovolných hasi  ze Svinova 
VÁS OP T ZVE NA TRADI NÍ 

MAŠKARNÍ PLES  
PRO DOSP LÉ 

Letos na téma 

SV T ZVÍ AT 
Konáno v sobotu 15. b ezna 2014 od 19 hodin v sále 

autoškoly Spá il, za doprovodu kapely Žíze . 
 

!!! p edprodej vstupenek zapo ne v pond lí 17.února  

u Radima Kotaly (602 726 126) !!! 
 

 slosovatelné  vstupné  
 vyhodnocení  nej… masek 
 pestré  ob erstvení, spousta  pití  a  zábavy 

 
 

A TO VŠE ZA 250,-K  

Sbor dobrovolných hasi  ze Svinova 

si Vás dovoluje pozvat na již tradi ní 

HASI SKÝ PLES 
KDY?  v pátek 15.února 2013 od 19:30hod 

KDE?  v sále Autoškoly Spá il na ul.Bílovecká ve Svinov (vedle fotb.h išt ) 

ZA KOLIK? 250,-K /osobu (v cen  vstupenky je ve e e) 

Hraje kapela LORD 
Prodej lístk  bude zahájen u pí.Sylvy Mar išovské   

(tel.731 701 875) od 8.ledna 2013 v 17hod v hasi ské zbrojnici 
na ul.Jelínkové 1192 ve Svinov . 

 

BOHATÉ OB ERSTVENÍ A TOMBOLA 
ZAJIŠT NA 

Srde n  Zvou Svinovští 

      hasi i          
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PIONÝRSKÝ PLES
25.1.2014

živá hudba, zábava, ob erstvení, ve e e, tombola 
Vstupné 250,-K . Ve e e v cen . P edprodej vstupenek:

Zbyn k Planka 602580746

 Za Slune nici Vás srde n  zvou: Radmila Jan íková, Ji í Kusýn, 
Ji ina Broulíková, Ji í Vonšík 

Dne 31.1.2014 v 19.30 hodin  
se uskute ní ve spole enském sále vedle fotbalového h išt  

            Sousedský ples 
 
tanci a poslechu bude hrát skupina  
PROM NY HONZY HANIBALA 

Cena vstupenky je 250,- K   v etn  ve e e 
 
P edprodej vstupenek bude 8.1., 15.1. a 22.1.2014  
od 16 do 18 hodin v Restauraci U Vlka, nebo  
u paní Jan íkové tel.: 605 463 558 

Společenský sál vedle fot. hřiště 

Společenský sál vedle fot. hřiště 

PS Ještěr Svinov pořádá 

PS Ještěr Svinov pořádá 

www.psjester.cz

www.psjester.cz

Najdete nás i na Facebooku 
- PS Ještěr Svinov 

Najdete nás i na Facebooku
- PS Ještěr Svinov 
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© Kl© Kleinein

P řejeme Vám, ať jsou letošní Vánoce 

těmi nejkrásnějšími a nadcházející rok 

tím nejúspěšnějším.

Starostka, radní a zastupitelé 
městského obvodu Svinov.

Připojují se také zaměstnanci 
Úřadu městského obvodu Svinov

JarmarkJarmark
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