
Vždy je co zlepšovat a vždy se najdou 
kritici. Spokojený občan o radnici ani neví, 
to že vše funguje a je v pořádku bere opráv-
něně jako normu. Měnící se vzhled Svino-
va, vše nové a zrekonstruované vnímáme 
pozitivně, ale samozřejmě. 

Nejprve vám chci všem poděkovat za 
podporu a důvěru, kterou jste v nás a ve 
mně v minulých letech vložili. Děkuji za 
nejrůznější podněty a dobré nápady, se kte-
rými jste se na mně nebo radnici obraceli. 
Mnohým z nich se nám podařilo vdechnout 
život a Svinov je díky nim zase krásnější.

A čím se můžeme opravdu pochlubit?:

1)  AKCE REALIZOVANÉ
Ve svinovské škole máme nadstan-

dardní komunikační technologie 
Multimediální učebna pro výuku země-

pisu a hudební výchovy, spolufi nancováno 
z prostředků EU,  5.739.379,-Kč (dotace 
ROP 4.885.400,-)

Zde bych ráda připomněla, že máme ve 
Svinově na ulici E. Rošického nejnovější 
pracoviště základních škol v rámci celé Os-
travy. (Samozřejmě z obecních škol, nikoliv 
jiných vlastníků). 

Zateplení MŠ E. Rošického 1082 
 2.062.132,-Kč

Snížení emisí ze spalovacích pro-
cesů v objektu Technického dvoru 

6.072.821,-Kč (dotace MŽP 5.742.171,-)

Zřízení ordinací, lékárny a knihov-
ny - vestavba výtahu, stavební úpravy 
1.etapa (lékárna, praktický lékař, knihovna, 
vestavěný výtah)                    2.767.436,-Kč
2.etapa (dětský lék. + stomatolog) 

639.447,-Kč
Zřízení jakéhosi Domu zdraví ve Svino-

vě, kdy se nám podařilo soustředit do jedné 
nemovitosti pro každého tolik potřebné lé-
kaře – praktický, dětský a zubní – můžeme 
považovat za velký úspěch nejen z hlediska 
zajištění fi nancování, ale i z hlediska zajiště-
ní lékařů, kterých je velký nedostatek a kteří 
byli navíc ochotni k dofi nancování oprav 
svých pracovišt, popřípadě k předplacení 
nájemného, ze kterého se fi nancovalo zříze-
ní výtahu. Lékařská péče je doplněna stejně 
potřebnou lékárenskou službou, rehabilitací 
a duši potěšující knihovnou.

Svinovské mosty – Rozsáhlá, náklad-
ná a technicky i logisticky složitá stavba 
byla zahájena v lednu 2012, do zkušebního 
provozu byla uvedena 21. 12. 2012 slav-
nostním otevřením pro občany a cestující. 
Zcela dokončena a zkolaudována byla 
v květnu 2013. Převážná část fi nančních 
nákladů byla hrazena z dotace EU. Stavební 
náklady projektu činily 382,8 mil Kč bez 
DPH. Statutární město Ostrava, uhradilo 
289,5 mil. Kč bez DPH (z toho dotace ROP 
pro část projektu města byla 91,98% ze 
všech způsobilých nákladů), podíl Morav-
skoslezského kraje činil 93,3 mil. Kč bez 
DPH (z toho dotace ROP pro část projektu 
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kraje je 70% ze všech způsobilých nákladů 
projektu). Pro Svinov byla stavba velmi ná-
ročná ve fázi stavebního řízení i spolupráce 
při realizaci. Museli jsme denně operativně 
řešit problémy na stavbě i v dopravě. Nyní 
je tento složitý dopravní uzel, mimo silnice 
a tramvajovou trať ve správě městského 
obvodu Svinov. Zajištění správy a údržby 
tak významné stavby lze jen díky novým 
zaměstnancům, smluvním partnerům a ná-
ročné vzájemné koordinaci prováděných 
prací. Veškeré fi nanční náklady jsou kryty 
fi nančními transfery z rozpočtu města.

Rekonstrukce vodovodu a kanali-
zace + opravy povrchů komunikací 
a chodníků na ul. Sokolská, Hradec-
ká, Makarenkova a přilehlá část Sta-
nislavského                   3.023.000,-Kč

Rekonstrukce povrchu části
ul. Jelínkovy                 1.200.000,-Kč

Oprava chodníku Polanecká
V chodníku podél ul. Polanecké probí-

haly tři stavby, které se nám, spolu s inves-
tičním odborem Magistrátu města Ostravy 
podařily časově řešit tak, aby na sebe bez-
prostředně navazovaly. Nejprve proběhla 
rekonstrukce vodovodu, kterou fi rma HYD-
ROSPOR, spol. s r.o. dokončila v červnu 
2013. Bezprostředně poté byly zahájeny 
práce na rekonstrukci veřejného osvětlení. 
Celkem bylo odstraněno 42 starých stožárů 
se svítidly, které nahradilo 55 nových stožá-
rů s LED osvětlovacími tělesy.

Současně s rekonstrukcí veřejného 
osvětlení se nám podařilo zahájit rekon-
strukci vedení místního rozhlasu. V trase 
delší než 800m bylo zřízeno 9 rozhlasových 
míst na sloupech veřejného osvětlení s cel-
kem 10 novými, moderními a výkonnými 
reproduktory. Vedení místního rozhlasu 
již nebude vzdušné – po sloupech, ale pod 
chodníkem. Vyjednali jsme souhlas a při-
položili kabelové vedení místního rozhlasu 
do výkopové rýhy pro kabely veřejného 
osvětlení. Tím, že jsme nemuseli zajistit sa-
mostatný výkop a fi nancovat zpětné úpravy 
chodníku, jsme ušetřili v rozpočtu měst-
ského obvodu Svinov fi nanční prostředky, 
přesahující 600 tis. Kč. 

Po dokončení rekonstrukce veřejného 
osvětlení a místního rozhlasu byla zahájena 
oprava chodníku podél ul. Polanecké v celé 
šířce a dotčené délce. Povrch chodníku byl 
zhotoven ze zámkové dlažby, přizpůsobeny 
byly také vjezdy na sousední pozemky. Opra-
va chodníku byla dokončena v červnu 2014. 

Výměna oken v bytových domech 
Bílovecká 115,118,123,138 a155
Domy jsou kulturní památkou, proto jsme 
museli použít pro výměnu dřevěná, snad 
kvalitnější, okna, tzv. euro. 
4.487.000,-Kč
Generální obměna a rozšíření strojo-
vého parku Technického dvoru
Investiční náklady celkem 
4.271.000,-Kč, z toho dotace 
3.557.000,-Kč

- Sekačka ETESIA H 124 DS – náhrada 
za starou Etesii (odepsaná,v provozu 
cca 14 let)

 Pořizovací cena 714.000 Kč s DPH (sr-
pen 2013).

- Vozidlo BONETTI FX 100 – nosič kon-
tejnerů,pořízeno z prostředků MŽP 
v rámci dotačního programu „Separace 
a svoz bioodpadu v Ostravě- Svinově“.
Vozidlo s pěti kontejnery o objemu 4m3 
slouží k pravidelnému svozu separo-
vaného bioodpadu – převážně trávy 
a listí od občanů Svinova z určených 
stanovišť.(září 2013) celk.cena projektu 
2.680.000 Kč vč.DPH.

- Vozidlo Ford Tranzit Custom – pořízeno 
z prostředků SMO jako vozidlo obsluž-
né pro provoz terminálu „Svinovské 
mosty-přednádraží“pořizovací cena 
622.000 Kč s DPH. (leden 2014)

- Čistící stroj Cilmas Escalator - pořízeno 
z prostředků SMO pro provoz terminálu 
„Svinovské mosty-přednádraží“ k čištění 
vodorovných ploch a eskalátorů pořizova-
cí cena 165.000 Kč s DPH. (leden 2014).

- Komunální vysavače odpadků GS VAC 
2 ks – k odstraňování nečistot na chod-
nících, zastávkách,parcích apod. Pohá-
něno spalovacím motorem. Poř. cena 
90.000 Kč s DPH. Pořízeno 2012,2013.

Změna trasy autobusové linky 46 
Po dlouhých a složitých jednáních se 

nám podařilo docílit změny trasy auto-
busové linky č. 46. Hlavním cílem bylo 
propojení našich budov škol E.Rošického 
a Bílovecká s využitím MHD. Významným 
přínosem této změny je i daleko jednodušší 
spojení žáků z jižních svahů při návštěvě 
všech možných kroužků, lidové školy umě-
ní aj. A změnu přivítali i občané v podstatě 
z celého Svinova. Z centrální části („starého 
Svinova“), se jedním spojem MHD, bez 
přestupu dostanou občané do nákupních 
středisek TESCO, LIDL, KAUFLAND, na 
poštu do Poruby. Jižní svahy, především 
ulice E. Rošického , je tak organicky spoje-
na s nádražím a dále centrem obvodu - rad-
nicí, školami kostely a hřbitovem. 

Bezplatné Wi-Fi
Zřídili jsme a zprovoznili pro Svinovské 

občany šest veřejných bezdrátových přístu-
pových Wi-Fi bodů pro připojení k interne-
tu. (Přípojná místa jsou:
1. Park před zdravotním střediskem na 

náměstí Dr. Brauna
2. Prostory před kostelem Krista Krále
3. Park ČS. Armády
4. Areál fotbalového hřiště TJ Vítkovice-

-Svinov
5. Areál házenkářského hřiště TJ Sokol 

Svinov
6. Areál hřiště na ulici E. Rošického za 

Kaufl andem
Připojení po zadání hesla je zdarma. 

Heslo je společné pro všechny přístupové 
body. Obnova hesla bude 4 x ročně a nalez-
nete jej vždy ve vydání Svinovského hlasate-
le. Připojení nemá snahu nahradit připojení 
trvalé, ale pouze posloužit občanům pro 
operativní rychlé nalezení informací, 

čtení mailových zpráv apod. Z toho důvodu 
bude rychlost omezena pro stahování a ode-
sílání na 512 kbps a doba připojení na maxi-
málně jednu hodinu denně. 
   

2)  AKCE ROZPRACOVANÉ
Zateplení a výměna oken MŠ Polanec-
ká
Polanecká 92   3.395-585,- Kč

Zateplení a výměna oken ve všech bu-
dovách školy na ul. Bílovecké
Bílovecká 1         4.281.771,- Kč
Bílovecká 10     9.045.027,- Kč

Úprava odvodnění vodoteče Mlýnka
Vodní tok bude stavebně upraven 

k ochraně zástavby přilehlých ulic Axma-
nova, Hečkova, Hrabyňská a Krůčkova před 
záplavovou vodou a to částečným přelože-
ním vodního toku dál od obytných domů, 
dále prohloubením či rozšířením koryta 
a jeho ohrázkováním.

Stavba včetně projektu bude fi nanco-
vána z programu „Revitalizace MSK“, kde 
bude žadatelem s.p. DIAMO. Je zpracová-
vána projektová dokumentace pro stavební 
řízení. Pro vydání stavebního povolení chy-
bí souhlasy 3 vlastníků přilehlých pozemků. 
Tento problém bude vyřešen ve všech pří-
padech výkupem, který již projednala Rada 
města Ostravy i Zastupitelstvo městského 
obvodu Svinov. 

Řešení bylo komplikované také tím, že 
projekt byl v částečné kolizi s projektem 
přeložky ul.Bílovecké. Tento problém byl již 
také odstraněn.

3)  AKCE STAVEBNĚ
      PŘIPRAVENÉ

MŠ Stanislavského ; výstavba zajiš-
těna projekčně i fi nančně ( předpoklad cca 
33 mil. Kč). Kapacita 3 třídy s variabilním 
využitím jednotlivě i na jiné účely dle ak-
tuální demografi cké potřeby. V projektu je 
zahrnuto i vnitřní vybavení a úprava včetně 
mobiliáře zahrady. Spoluúčast – kofi nan-
cování ve výši 15% nákladů schválila rada 
města na svém zasedání v červenci 2014. 
Předpoklad realizace 2016 

Rekonstrukce byt. domu na ul. Ax-
manova, vznik 15ti nízkonákladových 
bytů – projekčně připravena, předpoklad 
fi nancování z EU (v Dohodě o partnerství 
pro programové období 2014–2020 je tento 
titul obsažen) 

Sokolovna 
Zpracován projekt včetně stavebního po-

volení , zdroj fi nancování EU, předpoklad 
realizace 2016. MOb Svinov má ve svém 
rozpočtu fi nanční rezervu na případnou 
předepsanou spoluúčast fi nancování.

A ještě jedna dobrá zpráva na závěr, na účtu 
městského obvodu zůstává cca 3,8 mil. Kč pro 
realizaci, případně spolufi nancování připra-
vených investičních akcí.

Eva Poštová
starostka

Pokračování ze strany č. 1
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V poslední době jsme obdrželi řadu 
stížností občanů na neustále se množící 
případy vykrádání aut, bytů, domů, ale 
také případy přímého napadení a okra-
dení nezletilého za bílého dne. Vzájemné 
informování, přenesení podnětů a stížností 
z oblasti bezpečnosti řešíme na pravi-
delných měsíčních schůzkách s jedním 
z velitelů Městské policie Ostrava
- Bc. Jindřichem Petruškou, vedoucím 
oblasti Martinovská. Asi nemusím zdůraz-
ňovat, že zásadním problémem je nedo-
statečná kapacita strážníků. Pro oblast 
Poruba, Svinov, Polanka, Martinov, Třebo-
vice, Plesná, Krásné Pole je to konkrétně 
120 strážníků pro třísměnný provoz včetně 
nedělí a svátků. Ve výkonu služby je tedy 
průběžně pro celou výše specifi kovanou 
oblast 15 dvoučlenných hlídek. 

Na pravidelné koordinační jednání, 
konané dne 05. 09. 2014 jsem pro oprav-
du mimořádně vážnou situaci ve Svinově 
pozvala ředitele Městské policie Ostrava 
Mgr. Zdeňka Harazima. Výsledkem spo-
lečného jednání je příslib p. ředitele, že po 
vyhodnocení konkrétních míst a případů 
vniknutí, krádeží a napadení (samozřejmě 
nahlášených na MěPo nebo Policii ČR), 
neprodleně posílí hlídky strážníků městské 
policie ve Svinově a nasadí mobilní kame-
rový systém. V místech, kde bude kame-
rový systém nasazen, budeme kontaktovat 
obyvatele a žádat je o součinnost. Sledování 
bude mít on-line reakce, tzn. při signalizaci 
vniknutí, napadení, apod. budou hlídky 
městské policie zasahovat neprodleně na 
místě. Výsledky sledování bude MěPo prů-
běžně vyhodnocovat a operativně

 

projednávat se zástupci městského obvodu. 
Ke dni vydání tohoto čísla hlasatele jsou 
již výše zmíněná opatření realizována, za-
čátkem října budou vyhodnoceny výsledky 
a dohodnuta další opatření.

Eva Poštová
starostka

Rada městského obvodu 
Svinov Vás srdečně zve na 

SETKÁNÍ S OBČANY 
SVINOVA 

dne 23. 9. 2014 v 17 hodin 
do Hasičské zbrojnice

na ulici Jelínkově

BEZPEČNOST ve Svinově

Z jednání Rady 
Úplná usnesení z jednání Rady 

jsou k nahlédnutí občanům na Úřa-
dě městského obvodu Svinov a také 
na www stránkách našeho Úřadu. 

Některá z nich pro vás vybíráme.

Rada MOb Svinov :
• projednala předloženou projekto-

vou dokumentaci pro územní řízení 
stavby „Rozšíření parkovacích stání 
na ul. E. Trioletové“ zpracovanou spo-
lečností Ostravské komunikace, a.s., 
souhlasí s dokumentací a s umístěním 
stavby bez připomínek

• souhlasila s opravou sochařské 
výzdoby budovy ZŠ Bílovecká 1 
a rozhodla zaslat výzvu k podání 
cenové nabídky na opravu (fi gurální 
vysoký reliéf J. A. Komenský a reliéf 
ve štítu budovy) fi rmám – M. Ku-
chař, Vělopolí, M. Bocek, Vendryně, 
MgA. J. Gajda, Ph.D. Ostrava- Po-
ruba, MgA. BcA. T. Skalík, Radkov 
a MgA. M. Müllerová, Ostrava – Poruba

• projednala a doporučila Zastupitelstvu 
MOb Svinov rozhodnout o podání 
žádosti o poskytnutí dotace z programu 
„Rozvoj výukových kapacit mateřských 
a základních škol zřizovaných územně 
samosprávnými celky“ na akci „Nová 
mateřská škola na ul. Stanislavského, 
Ostrava Svinov“ za podmínky předcho-
zího souhlasu Rady města Ostravy

• rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na ve-
řejnou zakázku „Sanace hydroizolace 
a navazujících konstrukcí v suterénu 
byt. domu na ul. Bří. Sedláčků 55“ se 
společností Saton, s.r.o. (vítěz soutěže 
přes eCentre) za cenu nejvýše přípust-
nou 880 000,- Kč + DPH v zákonné 
výši

• rozhodla vydat mimořádné číslo 
Svinovského hlasatele k podzimním 
volbám do Zastupitelstva MOb Svinov 
s obsahem prezentace stran a hnutí ve 
formátu A4, barva černobílá, uzávěrka 
příspěvků 8.9.2014

• schválila aktualizaci požadavků na 
kapitálový rozpočet SMO pro rok 2015 
a kapitálový výhled na léta 2016 – 
2018

• souhlasila s užitím znaku Svinova 
na skládací a nástěnné mapě vydané 
k 750. výročí první zmínky o vsi Svi-
nov

• rozhodla zadat opravu fi gurálních reli-
éfů na budově ZŠ Bílovecká 1 uchazeči 
M. Bocek, Vendryně za cenu nejvýše 
přípustnou 224 455,- Kč včetně DPH 
a uložila řediteli ZŠ a MŠ uzavřít s ním 
smlouvu o dílo

• rozhodla zadat veřejnou zakázku „Vý-
měna poškozených skleněných výplní 
na svinovských mostech“ společnosti 
mmcité + , a.s. Bílovice za cenu 138 
705,- Kč bez DPH a uložila řediteli TD 
uzavřít s nimi smlouvu o dílo

• vzala na vědomí zprávu o vývoji roz-
počtu MOb Svinov za 1- 6/2014

• projednala žádost obyvatel ul. Jelínko-
va o umístění dvou kusů dopravních 
zrcadel na křižovatku ulic Jelínkovy 
a Dr. Kudely a odsouhlasila jejich 
umístění dle návrhu a cenové nabídky 
společnosti KOPEČNÝ – K + K

• rozhodla zadat zakázku „Rozšíření 
parkovacích stání na ul. E. Triole-
tové“ vítězi výběrového řízení přes 
eCentre Milanu Jarošovi, Bílovec za 
cenu nejvýše přípustnou 801 000,- Kč 
+ DPH v zákonné výši a uzavřít s ním 
Smlouvu o dílo

Z jednání 
Zastupitelstva

Dne 11. června se uskutečnilo 18. zase-
dání ZMOb Svinov, na kterém mimo jiné:
• projednalo nabídky na odkoupení 

domu na ul. Nad Porubkou 113/16 
včetně pozemku, rozhodlo prodat 
nemovitosti a uzavřít kupní smlouvu 
se společností GROS HYDROSERVIS 
s.r.o. za cenu 1 150 000,- Kč

• vzalo na vědomí zápis z 12. jednání 
fi nančního výboru a schválilo jeho 
plán činnosti na 3. čtvrtletí roku 2014

• schválilo celoroční hospodaření 
MOb Svinov za rok 2013, souhlasilo 
bez výhrad

• schválilo účetní uzávěrku MOb Svinov 
za účetní období 1.1. – 31.12.2013 
a vzalo na vědomí zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření MOb Svi-
nov za rok 2013

• stanovilo počet členů zastupitelstva 
pro volební období 2014 – 2018 na 
19 členů

• projednalo zápisy z 22., 23. 24. 
a 25. jednání kontrolního výboru 
a protokol o provedené kontrole ve-
řejné zakázky P13V – 18 dle usnesení 
ZMOb Svinov číslo 217/17/14 ze dne 
12.3.2014 

Dne 11. června se uskutečnilo 18. zase-
dání ZMOb Svinov, na kterém mimo jiné:
•  rozhodlo podat žádost o poskytnu-

tí dotace z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy na akci „Nová 
mateřská škola na ul. Stanislavského, 
Ostrava – Svinov“

• schválilo několik rozpočtových opatření

Jiřina Broulíková
místostarostka
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Poděkování za spolupráci

Změna hesla 

Vážená paní starostko a tajemnice 
Městského obvodu Svinov,

chceme Vám poděkovat za spolupráci 
a dovolte nám, abychom Vás oznámili, že 
žáci - mladí občané - Vaši obce Vás velmi 
kvalitně a dobře reprezentovali na soutě-
žích v rybolovné technice a přírodovědné 
soutěži Zlatá udice. Vaši žáci Mokroš Jan, 
Lubojacký Jan a Nožička Martin reprezen-
tovali nejen naši skupinu MS ČRS Ostrava 
-Poruba 1 - Svinov, ale především svou 
obec Ostrava -Svinov.

Kluci se v průběhu roku pečlivě připra-
vovali každý týden a své úsilí zúročili na 
regionálních závodech v lovu ryb udicí, kde 
sbírali vítězné vavříny. Především výsledky 
na nejdůležitějším závodě v roce Zlatá Udi-
ce, kde se skloubí dovednosti z lovu 
ryb, rybolovné techniky a přírodovědných 
znalostí, byly potěšující. V městském kole 
skončili na 4., 5. a 7. Místě a družstvo 
MS ČRS Ostrava -Svinov tuto soutěž vy-
hrálo. Mokroš Jan postoupil do krajského 
kola Zlaté Udice, kde obsadil konečné 

4. místo a účast na republikovém kole mu 
tak utekla jen o jeden bodů.

Za výkony a hlavně přístup patří klukům 
velký dík a pochvala.

 
S pozdravem

 
Mgr. Jan Skura

Vedoucí mládeže MS ČRS Ostrava - Poruba 1

Milan Kratochvíl
Předseda MS ČRS Ostrava – Poruba 1

Nové heslo pro Wi-Fi Svinov je: svinov04
Přípojná místa jsou:

1. Park před zdravotním střediskem na 
náměstí Dr. Brauna

2. Prostory před kostelem Krista Krále

3. Park ČS. Armády

4. Areál fotbalového hřiště TJ Vítkovice-
-Svinov

5. Areál hřiště na ulici E: Rošického za 
kaufl andem

Při zjištění nefunkčnosti Wi-Fi prosím na-
hlaste na ÚMOb Svinov tel.: 599 421 020
paní Fucimanové.

Poděkování
Před několika dny jsem jela autobusem 

k nádraží, vystoupila jsem a v tom okamži-
ku jsem si uvědomila velké změny, které 
nastaly nejen s nádražím, ale i v jeho okolí. 
Před několika lety prošla historická budova 
nádraží velkou proměnou, která jí velmi 
sluší a naproti „Dům zdraví s kulturou“. 
Myslím tím dům č.p. 369 s ordinacemi 
lékařek, lékárnou a knihovnou – také velká 
změna tolik potřebná pro občany Svinova 
a blízkého okolí. Po prodeji budovy „ECHO“ 
spousta zdejších obyvatel měla obavy, kde 

budou lékaři, zda zde budou vůbec a kam se 
přestěhuje knihovna? Řešení radnice nako-
nec našla, umístění a přístupnost (i bezbari-
érový přístup) je lepší než dříve.

Vidím také autobus č. 46, změna jeho 
trasy potěšila nejen mne, ale i další spousty 
občanů Svinova, Poruby a Polanky. Mezi 
nimi bylo hodně rodičů dětí navštěvujících 
školu na ul. Evž. Rošického a chodících do 
kroužků ve školách na Bílovecké ulici.

A teď z jiného soudku – jsem zahrád-
kářka a tak řeším problém se „zeleným“ 

odpadem. Proto mne velmi potěšil svoz bio-
odpadu zajišťovaný Technickým dvorem od 
letošního roku. 

Za citovaná zlepšení a mnoho dalších 
zde neuvedených chci touto cestou podě-
kovat jménem svým a také jménem všech 
občanů, kteří netrpí zlobou a záští a kteří 
se dobře dívají kolem sebe paní starostce 
Ing. Evě Poštové, CSc. za všechno, co pro 
náš městský obvod Svinov zajistila, zařídila 
a udělala. Poděkování patří i kolektivu je-
jich spolupracovníků.

Jana Kačorová

Podzimní sběr 
velkoobjemových odpadů

Sdělujeme občanům, že přistavení kontejnerů pro sběr velkoobjemového komunál-
ního odpadu v městském obvodu Svinov se uskuteční ve dnech od 21.10. – 24.10.2014, 
a to dle níže uvedeného rozpisu.

Kontejnery nejsou určeny pro stavební suť! Na tento druh odpadu je určen kontej-
ner, který je umístěn v areálu Technického dvoru. Stavební suť je přijímána po před-
ložení občanského průkazu od občana s trvalým pobytem v městském obvodě Svinov, 
v množství 1 přívěsný vozík na občana za rok. 

Pavel Mitura - ředitel TD Ostrava-Svinov

21. 10. 2014 ul. Psohlavců naproti domu čp. 422

přistavení do 10,00 ul. Lelkova konec komunikace (parkoviště)

 ul. Stanislavského nad parkem naproti domu čp. 528

22. 10. 2014 ul. Mičurinova křižovatka s ul. Tichou (parkoviště)

odvoz nejdříve v 8,00 ul. Bílovecká mezi domy čp. 115 a 117    

 ul. Stanislavského naproti domu čp. 582

22. 10. 2014 ul. Polanecká vjezd vedle domu čp. 1/68

přistavení do 10,00 ul. F. a A. Ryšových Křižovatka - ulice V Dubí

 ul. Bří Sedláčků parkoviště u potravin Jarmar

23. 10. 2014 ul. Polanecká naproti prodejny AutoProgres

odvoz nejdříve v 8,00 ul. Luční naproti Rybaspolu

 ul. Elektrárenská před telefonní budkou

23. 10. 2014 ul. Jelínkova na křižovatce s ul. Dr. Kudely

přistavení do 10,00 ul. E.Rošického u křižovatky s ul. E.Trioletové

 ul. E.Rošického u křižovatky s ul. E.Trioletové

24. 10. 2014 ul. E.Rošického před domem čp. 1072/2 - obratiště

odvoz nejdříve v 8,00 ul. Urbaníkova parkoviště nad Slunkem

ul. Urbaníkova parkoviště nad Slunkem

KONTEJNERY PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD BUDOU PŘISTAVENY:

PŘIJELA POUŤ
Dne 21. 6. 2014 se děti i jejich rodiče pro-

budili do krásného sobotního rána, které 
nenechalo nikoho na pochybách, že dneš-
ní den se vydaří. Děti ze všech mateřských 
škol se velmi těšily, jak se vytáhnou se svým 
vystoupením nejen před svými rodiči, ale 
i před širokou svinovskou veřejností. A tak 
se na podiu za doprovodu veselých melodií 
střídaly děti z jednotlivých mateřských škol 
v pestrobarevných kostýmech. Nacvičené 
pohyby, kroky, úkroky, otočky nebyly za-
pomenuty, a to i přesto, že děti i se svými 
učitelkami trávily týden před poutí na škole 
v přírodě. Za nácvik krásného vystoupení 
patří všem učitelkám poděkování, stej-
ně jako dětem a jejich rodičům za ochotu, 
vstřícnost a spolupráci.

Za mateřské školy
Olšarová Lenka
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Školní rok začal
Před 143 roky zahájil vyučování v první 

svinovské obecné škole správce Adolf Rich-
ter. Do té doby byly svinovské děti vyučo-
vány v Porubě. Svinovské školy se postupně 
rozrůstaly, byla postupně vystavena budova 
na Polanecké 92/4 (původně obecná, dnes 
mateřská škola), budova Bílovecká 10/7 , 
později i Bílovecká 1/27. Na přelomu století 
byla postavena i budova dnešní školky 
Bílovecká 303/26. Před třiceti léty došlo 
k otevření budovy MŠ a jeslí na adrese 
Evžena Rošického 1082/22. Zrušením jeslí 
a úbytkem dětí na konci osmdesátých let 
minulého století byly volné prostory prona-
jímány subjektům mimo školství. Od 1. září 
2006 je zde zřízeno odloučené pracoviště 
naší Základní školy.

1. září 2014 začal dětem, žákyním 
a žákům nový školní rok také ve Svinově. 
Tento školní rok není ale běžný. Rok 2015 
bude rokem oslav 750 let Svinova. Určitě 
se budou oslavy dotýkat také škol na území 
Svinova. Také 30 let zahájení provozu 
MŠ Rošického bylo důvodem k připomenu-
tí. To se uskutečnilo 15. 9. 2014 za účastí bý-
valých a současných zaměstnanců a rodičů 
včetně „bývalých dětí“. 

Koncem srpna se Svinovem šířila fáma, 
že začátek školního roku bude v budovách 
Bílovecká 1 a 10 posunut v důsledku sta-
vebních prací, které provádí stavební fi rma 
BD STAV, s. r. o. Nestalo se tak díky také 
velmi intenzivní práci našich uklízeček 
a paní školníkové. 1. září navštívila školu 
jako každoročně p. starostka, která přivíta-
la opět ve třech prvních třídách nové 

žákyně a žáky a jejich zákonné zástupce. 
V budově Bílovecká 10 uvítala žáky školy 
Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru 
sociálních věcí, školství, sportu a volnočaso-
vých aktivit. Děti z budovy mateřské školky 
Polanecká jsou dočasně po dobu vnitřní re-
konstrukce budovy umístěné ve školní dru-
žině Bílovecká 10 a děti z družiny v přízemí 
stejné budovy.

Děkuji všem zákonným zástupcům a dě-
tem školky a školy za pochopení našich pro-
blémů, které znepříjemňují začátek tohoto 
školního roku. Stavební problémy vyhodno-
cujeme na pravidelných kontrolních dnech, 
kdy investorem akce je SMO a projekční 
fi rma MS ARCHITEKTURA desing, s. r. o. 
Technický dozor staveniště zajišťuje fi rma 
PPS KANIA s. r. o. Budoucí uživatel díla – 
ZŠ a MŠ Ostrava – Svinov je zastoupena 
ředitelem školy a pracovníky ÚMOb Svinov.

Vážení spoluobčané, chtěl bych touto 
cestou poděkovat za výbornou spolupráci 
s p. starostkou Ing. Evou Poštovou, Radou 
MOb Svinov jakož i zastupitelstvem MOb 
Svinov. Práce samosprávy by se neobešla 
bez jejího zázemí, které představuje Úřad 
MO Svinov vedený Ing. Ludmilou Lankočí, 
které patří dík za prosazování zájmů z oblas-
ti školství ve Svinově. Ve dnech 10. a 11. 10. 
2014 se uskuteční volby do městského a ob-
vodního zastupitelstva ve třech budovách ZŠ 
ve Svinově. Doufám, že nově zvolení zastu-
pitelé zachovají přízeň svinovské ZŠ a MŠ.

Mgr. Zdeněk Ivančo,
ředitel ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov

Zahájení
školního roku

Komise pro kulturu, mládež a sport 
při Radě městského obvodu Svinov 
uspořádala v neděli 7.9.2014 zábavné 
odpoledne pro děti u příležitosti zahájení 
školního roku. Sluníčko nám svítilo 
a děti přišly v hojném počtu. Na hřišti za 
školou byly pro ně připraveny stanoviš-
tě, kde plnily různé úkoly, za které byly 
odměněny drobnými sladkostmi. Velký 
zájem nejen dětí, ale i rodičů byl o vý-
robu náramků z gumiček a o malování 
hrníčků. Strážníci městské policie si pro 
děti připravili ukázku výcviku služebního 
psa a mohly se vyfotit na jezdeckých ko-
ních. Po splnění všech úkolů byly dětem 
vystaveny účastnické listy a všechny 
dostaly na památku malý dárek. Děti 
i rodiče odcházeli spokojeně domů. 
Děkuji touto cestou členkám učitelského 
sboru ZŠ a MŠ i ZUŠ Dobroslava Lidmily 
a strážníkům městské policie za pomoc 
při organizaci této velmi úspěšné akce.

Za komisi pro kulturu, mládež a sport 
Jana Štekbauerová

Letní tábor „Cesta z města“

Tábory PS Ještěr

V červenci jsme vyrazili na cestu z měs-
ta- letní tábor na Prostřední Bečvu. Už 
jsme se všichni moc těšili, co nás čeká 
a nemine. Hurá do autobusu, zamávat ro-
dičům a vyrážíme. Při příjezdu nás už čekal 
personál budovy, jako vždy s úsměvem na 
tváři. Následuje úvodní hra, kde děti po 
nalezení puzzle se svým jménem složily 
obrázek a tak nalezly celý svůj oddíl. Opět 
jsme hráli přehazovanou s ringem, vybíje-

nou, baseball a menší děti Be-ball. Tábor 
byl v duchu ochrany a poznávání přírody, 
ekologie, Beskyd. Navštívili jsme Mlýnskou 
dolinu v Rožnově. Jako překvapení pro 
děti byl přichystán odvoz městským vláč-
kem k autobusu na okraji města. 

Z pohledu vedoucích byl tábor velmi vy-
dařený, děti odjely zdravé a s úsměvem na 
rtu, i když mnohé mrzelo, že už musí domů. 
Pro vedoucí byl tábor náročný, ale i přesto 

si 12 dní s dětmi užili. Děti jsou z předcho-
zích ročníků zvyklé pomáhat s menšími 
dětmi a vlastně s čímkoli je potřeba. Proto 
máme čas a prostředky dětem stále vymýš-
let takový program, který je baví.

Děkuji všem za super tábor s bezva par-
tou dětí i vedoucích!!! Těšíme se na všechny 
na srazu táborníků v říjnu. 

Markéta Gottvaldová
 Dětský klub Šípáček

V pondělí 1. 9. 2014 již sice děti slav-
nostně zahájily nový školní rok 2014/2015 
a sluneční paprsky už pomalu ubírají na 
intenzitě, ale nás, kteří jsme letos prožili 
opět dva vydařené turnusy letních táborů 
na naší táborové základně Šance v Besky-
dech na Starých Hamrech, stále ještě hřejí 
krásné a nezapomenutelné vzpomínky. 

Letos se tábory uskutečnily v termínech 
od 12. do 26. 7 2014 a od 26. 7. do 9. 8. 
2014. Kapacita obou dvou táborů byla na-
plněna a toto je pro naši Pionýrskou skupi-
nu Ještěr nejkrásnější a největší odměnou. 
Děti byly hodné. A s těmi, které nebyly, 
jsme si poradili. Pro děti byl na táborech 
připraven bohatý program. Co se témat 
týká, tak naši vedoucí dali opět přednost 
pohádkovému světu. První turnus se ocitl 
na celých čtrnáct dnů v Čarodějnické

škole čar a kouzel a nesl se v duchu ma-
gie a tajemna. Zato druhý turnus odletěl 
na dvoutýdenní pobyt na nádherný ostrov 
Madagaskar, kde je však zastihl pravý let-
ní monzun, ale to je zdaleka neodradilo od 
toho, aby si letošní tábor opět všichni užili. 

Všem dětem patří jako každý rok velké 
poděkování za nezapomenutelné zážitky 
a dík patří také vedoucím za trpělivost a da-
rovaný volný čas. Nechtěla bych však zapo-
menout ani na rodiče, velmi si vážíme vaší 
důvěry, kterou v nás každoročně vkládáte, 
protože nám svěřujete do péče to nejdůleži-
tější, co každý v životě má. 

Městskému obvodu Ostrava-Svinov 
a paní starostce Ing. Evě Poštové CSc. dě-
kujeme za podporu.

Za Pionýrskou skupinu Ještěr 
Monika Kortová (vedoucí PS)

Počítačový kurz
pro osoby se zdra-
votním postižením

Vážení občané města Os-
travy. V rámci sociálně akti-
vizačních služeb Vám nabízí-
me Počítačový kurz. Cílem 
kurzu je seznámit se s ob-

sluhou počítače, naučit se pracovat s pro-
gramy MS Word, Excel, Internetem apod., 
prostřednictvím kurzu se lépe uplatnit 
na trhu práce. Výuka probíhá na základě 
vzájemné domluvy pravidelně v úterý a ve 
čtvrtek, v celkovém počtu 10 lekcí (1 lekce 
trvá 1,5 h). Kurz je bezplatný, určen vý-
hradně pro osoby se zdravotním postiže-
ným ve věku 15 až 64 let. Bližší informace 
rádi podáme na tel. č. 596 115 318, nebo 
osobně v Centru pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o.p.s. na ulici 
Bieblova 3, v Ostravě (naproti hotelového 
domu Jindřich); kontakty najdete také na 
webových stránkách www.czp-msk.cz.
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Oslavíme třicátiny
Mnohý z nás by tento věk bral. V životě 

člověka je to od narození etapa velmi 
náročná, ale léta krásná.

Co pak třicet let v existenci jedné 
mateřské školy, kam už chodí děti našich 
bývalých dětí?

Ohlédněme se trošku při příležitosti 
30. výročí otevření mateřské školy a jeslí 
E. Rošického ve Svinově.

O letních prázdninách v roce 1984 se 
přestěhovalo zařízení i většina zaměst-
nanců bývalé MŠ a jeslí Ukrajinská 1534 
do nově postaveného komplexu (stav-
bu jsme s dětmi průběžně sledovali na 
vycházkách). V září 1984 byl slavnostně 
zahájen provoz 4 tříd mateřské školy 
a 2 oddělení jeslí s celkovou kapacitou 
155 dětí a 25 zaměstnanců. V provozu byla 
i školní kuchyně a prádelna.

Tak, jako se během času mění vše 
kolem nás, došlo ke změnám i v této MŠ. 

Společenskými změnami došlo ke zrušení 
dětských jeslí a jedné třídy MŠ. V těch-
to uvolněných prostorách se postupně 
vystřídalo několik fi rem a organizací. Po 
spojení naší MŠ se základní školou ve 
Svinově v roce 2003 se postupně změnila 
nejen organizace, ale i vzhled již stárnoucí 
budovy.

Dnes v prostorách zařízení najdeme 
tři třídy mateřské školy, pět tříd základní 
školy, školní družinu, jídelnu a výdejnu 
jídla.

Počin velmi dobrý nejen pro děti, jejich 
snazší vstup do ZŠ, ale také pro nás – kan-
tory. Spolupráce MŠ, ZŠ, školní družiny 
je od prvopočátku na velmi dobré úrovni. 
Díky za ni. Při společných akcích tak máme 
možnost stále sledovat rozvoj a úspěch 
našich „absolventů“.

Kolik dětí mateřskou školou za 30 let 
prošlo, lze těžko spočítat. Co ale přesně 

víme je to, že všem zaměstnancům šlo vždy 
o šťastné a spokojené děti.

Tímto také děkujeme rodičům, praro-
dičům, bývalým i současným za skvělou 
spolupráci, bez které by naše snaha a úsilí 
neměly očekávaný výsledek. Co popřát do 
dalších let? Hlavně to, aby se prostorami 
školky ozýval jen smích zdravých a spo-
kojených dětí, které na roky prožité v naší 
společnosti budou vždy rády vzpomínat 
a odnesou si poznatky, vědomosti a doved-
nosti, které jim budou přínosem v dalším 
vzdělávání i v životě.

K tomuto 30. jubileu pořádáme „Zahrad-
ní slavnost“ spojenou s prohlídkou MŠ, na 
kterou zveme Vás, milí rodiče, a hlavně Vaše 
děti. V pondělí 15. 9. 2014 od 15:20 hodin 
bude pro děti připraven program s písnička-
mi a tancem na školní zahradě. Přijďte se se 
svými dětmi pobavit, mnozí i zavzpomínat.

Dana Kohutová, vedoucí učitelka MŠ

Házenkářské střípky
V uplynulé sezóně 2013/2014 se házen-

kářský oddíl dočkal několika úspěchů, ale 
bohužel i jednoho neúspěchu v podobě 
sestupu mužského družstva z I.ligy mužů 
po devíti letech. Bohužel sestup se stal re-
alitou a nezbývá nic jiného než se pokusit 
o co nejrychlejší návrat do I. ligy. Nebude 
to určitě jednoduché, dle úvodních vý-
sledků bude soutěž velmi vyrovnaná. Na 
postup pomýšlí minimálně 6 družstev. 
Doufáme, že se kluci pod vedením nových 
trenérů – Víti Horáčka a Aleše Matouška, 
o postup „porvou“.

Radost nám naopak udělaly výsledky 
mládežnických družstev oddílu. Mladší 
žačky pod vedením trenérek Kláry Bene-
šové a Márii Zelezníkové vyhrály krajský 
přebor a na Mistrovství ČR obsadilo 
družstvo v silné konkurenci 5. místo. 
Starší žačky bojovaly do posledních chvíle 
o 1. místo v krajském přeboru s družstvem 
Chropyně. Nakonec holky skončily druhé 
a postoupily na Pohár ČR do Žatce. Tam 
družstvo dokázalo pod vedením trené-
rů Vojty Beneše a Libora Kahaje vyhrát 
všechny zápasy a získat pohár nejceněj-
ší. Nejlepší obránkyní byla vyhlášena 
Hanka Hoang a Kateřina Kojdecká byla 
vyhlášena 2.nejlepší brankářkou turnaje. 
Dorostenky také chtěly bojovat v krajském 
přeboru o 1. místo, leč soupeřky ze Staré 
Vsi byly lepší. Konečné 2. místo znamena-
lo postup na Pohár ČR do Ejpovic. Holky 
se vydaly ze všech sil a nakonec získaly 
nepopulární „bramborovou“ medaili za 
4. místo. Druhou nejlepší brankářkou byla 
vyhodnocena Kateřina Kojdecká, dále na 
3. místech byly vyhodnoceny obránkyně 
Jana Kohoutková a útočnice Kateřina 
Strnišťová. Trenéry družstva byli Kateřina 
a Tomáš Strnišťovi.

 Mladší žáci nestačili v krajském 
přeboru jen na suverénní tým Studénky, 
a 2. místo znamenalo také postup na 
Pohár ČR, který se uskuteční v Mostu. Po 
velkém boji kluci nakonec obsadili 3. mís-
to a získali bronzové medaile. Nejlepším 
brankářem turnaje byl vyhlášen Vladimír 
Ristič a Robert Škrob byl vyhodnocen 
třetím nejlepším obráncem. Starší žáci 
v krajském přeboru obsadili 3. místo a na 
Pohár ČR do Brna postoupili jako náhrad-
ník za zástupce středočeské oblasti. Na 
turnaji chlapci bojovali a odměnou jim 
bylo krásné 3. místo. Nejlepším střelcem 
turnaje se stal Radim Kratochvíl. Trené-
ry družstva byli Michal Lach a Zdeněk 
Kadlčík. Dorostenci ve své první sezóně 
dokázali potrápit všechny soupeře a nako-
nec v krajském přeboru obsadili 3. místo. 
Trenérem družstva byl Aleš Matoušek. 

Družstvo žen ve své druhé sezóně před-
vádělo nevyrovnané výkony a v krajském 
přeboru pod vedením manželů Strnišťo-
vých obsadilo celkové 3. místo. Čím dál 
tím více jsou do hry zapojovány věkem 
ještě dorostenky. Věříme, že toto družstvo 
má budoucnost. Po zralé úvaze jsme druž-
stvo žen přihlásili do nově zřízené 2. ligy 
žen. Jsme sami zvědavi, jak se holkám 
bude dařit se soupeřkami z jižní Moravy, 
východních Čech a Prahy.

Oddíl se věnuje i nejmladší kategorii – 
mini žactvo. Pod vedením manželů Pavlí-
kových se děti ve věku od 5-9 let sezna-
mují se základy míčové techniky, zlepšují 
své pohybové dovednosti a formou her se 
rozvíjí jejich soutěživost. Děti se zúčastni-
ly několika turnajů, z nichž dva náš oddíl 
organizoval. Zápal a nadšení dětí je určitě 
největší odměnou pro všechny organizáto-
ry těchto turnajů.

V květnu jsme uspořádali tradiční večer-
ní turnaj starých gard, který se opět stává 
stálou součástí svinovského házenkářského 
kalendáře. Turnaj proběhl pod hlavičkou 
projektu „Ostrava – evropské město sportu 
2014“. Akce se zúčastnilo 6 družstev a vítě-
zem se stalo družstvo z TJ Sokol Albrechtič-
ky. Našim chlapům se moc nedařilo, a urči-
tě mají příští rok co napravovat.

Do soutěžní sezóny 2014/2015 jsme opět 
přihlásili družstva všech věkových katego-
rií, což činí 8 týmů + mini žactvo. S oddíly 
Studénky a Staré Vsi jsme v krajském pře-
boru jediné 3 oddíly, které se těmito čísly 
mohou pochlubit. Družstva mužů a žen bu-
dou bojovat ve 2. lize, ostatní mládežnické 
družstva budou usilovat o postup na vrchol-
né akce mládeže. Doufáme, že svinovská 
házená se v konkurenci týmů z celé ČR opět 
neztratí. 

Toto vše bychom nemohli dělat bez pod-
pory sponzorů. Proto bychom chtěli touto 
cestou poděkovat poskytovatelům dotací 
– Statutárnímu městu Ostrava a Městské-
mu obvodu Svinov za poskytnuté dotace 
a granty. Nelze opomenout dárce z řad pod-
nikatelů a fyzických osob, kteří nám poskyt-
li v letošním roce fi nanční nebo materiální 
příspěvky na činnost, či dárky do oblíbené 
tomboly. Jedná se o následující fi rmy a fy-
zické osoby: Unionsteel s.r.o., Torax spol 
s r.o., Elvin prodej s.r.o., Sofi stik servis 
s.r.o., Ing. Eva Poštová.

Vše o činnosti oddílu včetně rozlosování 
podzimní části sezóny naleznete na interne-
tových stránkách: www.hazenasvinov.cz

Zveme všechny fanoušky nejen na zápa-
sy II.ligy mužů a žen, ale i na zápasy všech 
mládežnických družstev.

Přijďte nás povzbudit!!!
Ing. Zbyněk Planka

předseda oddílu národní házené
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Výlet
do Strážnice

Zájezdy

Oskeruše, moruše, vonící lípy, domeč-
ky jako z pohádky pana Trošky a paní 
průvodkyně, která povídá. Povídá o životě 
prostých lidí, zvycích a obyčejích, které 
provázely člověka od jeho narození až po 
poslední cestu. Najednou slyšíme - tako-
vý kredenc měla moje babička a já mám 
doma stejné kuchyňské váhy se závažím, 
takovým husím křídlem náš staříček vy-
metali kamna a já dodnes používám stejný 
„punclák“ (hliněný hrnec) na okurky a zelí. 
Uchvátily nás výšivky, háčkované přeho-
zy na postele, obrázky malované na skle. 
Skanzen ve Strážnici byl úchvatný!

Zajímavá byla projížďka loďkou po 
Baťově kanálu. Paní vodní kapitánka nám 
pověděla mnoho zajímavého o vzniku kaná-
lu, o vydrách, ondatrách, bobrech, ptáčkovi 
ledňáčkovi i vodníkovi Brekeke. 

A protože jsme měli i osobní volno, mno-
zí si prohlédli zámecký park, jiní obdivovali 
náměstí a nakonec jsme se sešli v restaura-
ci, abychom načerpali síly na další cestu. Ta 
nás zavedla do jiného světa. Do barokního 
zámku v Miloticích. Kníže pán ani paní 
kněžna nás sice nepozvali na kafíčko, ale my 
jsme si rádi prohlédli nádherně opravené 
a vybavené zámecké komnaty. A pak jsme 
se vrátili do reality a z autobusu se kochali 
pohledem na vinohrady, sady s dozrávají-
cími meruňkami, na domečky a kapličky 
zdobené ornamenty.

Toto se uskutečnilo 14.6.2014 na zájezdu, 
který pro nás vymyslela, zajistila, provedla 
a o dobrou náladu po celý den se starala 
naše vedoucí zájezdu Radka Jančíková.

Díky Radko za tvoji obětavost, vitalitu 
a nadšení pro to, co děláš pro lidi. Těšíme 
se, co vymyslíš a kam nás pozveš příště. 

K. Fojtíková

I v letošním roce komise pro občanské 
záležitosti připravila pro seniory zájezdy:

První zájezd se uskutečnil v měsíci 
červnu na Jižní Moravu, kdy jsme si pro-
hlédli Strážnici a mnozí zavzpomínali na 
svá vystoupení na folklorních slavnostech 
se souborem Opavica. Projeli jsme se po 
Baťově kanálu, navštívili skanzen, ochutnali 
moruše a zavzpomínali na své mládí, kdy 
tato pochoutka byla před národní školou, 
obdivovali se oskeruším a zakoupili výrobky 
z tohoto pro mnohé neznámého ovoce. 
Návštěva zámku v Miloticích jen umocnila 
příjemné zážitky z celého dne.

Podzimním zájezdem jsme opět poznáva-
li neznámá místa – nejdříve jsme navštívili 

krásný barokní zámek v Nových Hradech, 
ale taky muzeum cyklistiky a zejména dámy 
si prohlédly nádherné anglické klobouky 
a následně jsme je všechny vyzkoušely – no 
krása. V tomto zámku je i krásná zahrada, 
kde jsme se prošli labyrintem, vyzkoušely 
dramatické výstupy v letním divadle. Ná-
sledně jsme se přesunuli do Litomyšle, kde 
jsme byli v úžasu nad renovací klášterních 
a zámeckých zahrad, prohléhli si zámek 
i výstavu soch Olbrama Zoubka, srdce pro 
Václava Havla, které tam bylo vystaveno. 
Znaveni, okouzleni jsme se vrátili domů, 

Radmila Jančíková
předsedkyně komise pro občanské záležitosti

ZO Českého zahrádkářského
svazu ve Svinově zve nejen 

své členy, ale i příznivce pěkné 
zahrady a dobré úrody na tradiční

Posezení u moštu 
které se uskuteční v sobotu 27. září 
2014 od 15 hod., v školní jídelně ZŠ ve 
Svinově .

Pro účastníky připravujeme
 minivýstavku výpěstků zeleniny, 

ovoce a květin ze zahrádek a zahrad 
členů a příznivců, s poradenskou 
činností k ochraně před škůdci.

 volný prodej čerstvého moštu
 domácí cukrářské výrobky
 tradiční bramborové placky
 krátké kulturní vystoupení 
 volná zábava

výbor ZO ČZS
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Trenérky mladších žaček uspořádaly 
v týdnu 17. – 22. 8. 2014 již několikátý 
ročník oddílového soustředění. Letošního 
ročníku se zúčastnily především mladší 
žačky, ale také starší žáci a starší žačky. 
Celkem 25 svinovských hráčů, hráček a je-
jich kamarádů odjelo vlakem pod vedením 
3 trenérů, 1 instruktorky a 1 zdravotnice 
do Frenštátu pod Radhoštěm do areálu 
Liščího Mlýna. 

I tento ročník měl své téma - PIRÁTI. 
Opět se všechny hry tematicky zaměřovaly 
na piráty. Děti soutěžily ve 4 družstvech 
– pirátských lodích La Marina, Pomsta 
královny Anny, Bludný Holanďan a Císa-
řovna. Na ostrov pokladů jako prví do-
plula loď Bludný Holanďan pod vedením 
loďmistra Izabely Pščolkové. 

Kromě her ale děti absolvovaly každý 
den běh a posilování, několik házen-
kářských tréninků, úvodní a závěrečné 
testování, přehazovanou a další aktivity. 
Středeční odpoledne jsme si vyhradili pro 
výlet do centra Frenštátu. Zřejmě největ-
ším zážitkem našeho výletu byla návštěva 
skokanského areálu ve Frenštátě. Tam 
jsme měli možnost shlédnout trénink ju-
niorů, vyfotit se s budoucími skokanskými 
hvězdami a získat jejich podpisy. Po výletě 
jsme dostali grilovanou večeři a pak ná-
sledovalo opékání marshmallow a zpívání 
u táboráku. Samozřejmě nechyběly ani 
klasické dvě noční hry. 

Z letošní sestavy dětí se utvořila oprav-
du skvělá parta, takže doufáme, že se se 
všemi uvidíme i za rok na soustředění 
a s většinou již tento víkend na házenkář-
ském hřišti! 

Nejlepší pirátští běžci: 
1. místo – Tomáš Benda
2. místo – Klárka Boturová 
3. místo – Denis Pščolka

Nejlepší v individuálních hrách:
1. místo – Gabča Máčková
2. místo – Vevi Mikulová
3. místo – Anička Kahánková

Vítězové testování:
Kategorie mini: Terka Mikulová
Kategorie mladších: Vevi Mikulová
Kategorie starších: Tomáš Benda

Činnost mužských soutěžních družstev 
u svinovských hasičů v roce 2014

Házenkářské oddílové soustředění
v Liščím Mlýně 2014

Máme tady třetí vydání Svinovského 
hlasatele v tomto roce a sbor dobrovolných 
hasičů ze Svinova si pro Vás připravil třetí 
článek, tentokrát věnovaný činnosti spor-
tovních družstev mužů. 

Tak jako v letech minulých, tak i letos 
jsme se přihlásili do Moravskoslezské ligy 
v požárním útoku. Pro letošní rok jsme 
nahlásili pouze jeden tým mužů a jeden 
tým veteránů nad 35let. Po zaplacení 
startovného jsme začali sbírat ligové body 
v Malenovicích 24.května a skončili na 
15.ligovém kole v Bartovicích 6.9. Svinov 
byl již tradičně jedním z pořadatelů ligové 
soutěže. Tu jsme pořádali 28.6. a celkem 
se jí zúčastnilo 65 družstev mužů, žen 
a veteránů. 

Ale pěkně postupně a začnu mužským 
družstvem. Na prvních pěti ligových sou-
těžích se nám podařila pouze ta druhá na 
Lubně, kde jsme obsadili 5.místo . Toto 
byl nakonec náš nejlepší výsledek v celém 
letošním 12.ročníku MSL . Od 6.kola už 
se nám začalo dařit více a body na našem 
účtu začaly narůstat a my začali tabulkou 

vstoupat vzhůru. Bohužel nám to v koneč-
ném pořadí nevyšlo na lepší, než 12.místo 
z 26 družstev . Nasbírali jsme celkem 
133b, což nebyl zrovna dobrý výsledek, ale 
taky to nebyl propadák. Kdo zná náš sport, 
tak ví, že je nevděčný a každá chybička je 
potrestána. Jde opravdu o souhru sedmi 
lidí . V našem týmu se během letošní sezó-
ny prostřídalo asi 11 lidí. 

A teď pár řádků k družstvu veteránů. 
Ti se opět dali dohromady a začali spolu 
již třetí sezónu v MSL. Veteráni měli pro 
letošní rok na rozdíl od mužů pouze 7 
bodovaných kol. První ročník jsme vyhráli, 
v tom loňském jsme obsadili 5.místo. Pro-
to jsme opět chtěli po neúspěchu z roku 
2013 pozvednout náš tým do horních pater 
tabulky. Měli jsme ty nejvyšší ambice. Na-
ším největším konkurentem , jak ukázala 
sezóna, byl tým z Metylovic. Toto družstvo 
vedlo soutěž od samotného začátku a my 
jsme se je snažili dohnat. Na posledním 
ligovém kole se nám podařil zajet nejlepší 
výsledek. Docílili jsme času 15,262s , což je 
nový rekord veteránské ligy. Poté jsme

čekali, jak si povedou naši soupeři. Nako-
nec se nám po povedeném útoku Metylo-
vických hasičů útok na první místo v lize 
nepodařil a my obsadili celkově pěkné, 
2.místo z celkového počtu 9 týmů.

Krom účasti v MSL se také SDH Svi-
nov účastní pohárových soutěží v kraji. Na 
těchto soutěžích se snažíme udržovat si 
formu, vracet účast týmům, které navštívili 
i naší soutěž, dělat dobré jméno naší obci 
a v neposlední řadě získat co nejlepšími vý-
sledky a fi nance na provoz našich družstev. 
Do uzávěrky tohoto hlasatele jsme nasbí-
rali na všech soutěžích celkem 6 prvních, 
4 druhých a 4 třetí místa z 47 soutěží, kte-
rých jsme se zúčastnili. 

Na závěr našeho článku bych chtěl po-
zvat případné zájemce o tento sport do 
našeho kolektivu a to ve věku od 16 do 
25 let. Pokud by jsi měl zájem, jsi zručný 
a sportovně založený, tak nás kontaktuj 
třeba na našich stránkách www.sdhsvinov.cz
nebo na emailu radimhasic@seznam.cz

Za SDH SVINOV Radim Kotala
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Podzimní období v Husově sboru
Nejprve bychom se rádi vrátili k červ-

nové bohoslužbě, při které jsme si 
připomněli 80 let od otevření místního 
Husova sboru. Poděkování za účast patří 
jak přestavitelům Olomoucké diecéze, tak 
i zástupcům místní samosprávy. Dá se říci, 
že to byl opravdu povedený sváteční den, 
se spoustou milých a zajímavých setkání. 
Je třeba především zmínit účast součas-
ného biskupa Olomoucké diecéze Rudolfa 
Göbela, který ve Svinově duchovenskou 
službu začínal, a také faráře Jiřího Pra-
voslava Adámka, který se do dějin místní 
církve nesmazatelně zapsal působením 
v 70. letech 20. století než mu byla služba 
znemožněna. Období normalizace těmto 
snahám nepřálo. Nejen o tom, ale i o zrodu 
a vývoji Církve československé husitské 
v Ostravě – Svinově pojednává publikace, 
který byla při bohoslužbě představena 
a stále si ji zájemci mohou pořídit.

Před několika lety vznikl působivý 
a oceňovaný dokument s názvem Za-
chraňte Edwardse. Ve středu 8. října 
2014 v 17 hodin se v Husově sboru 

uskuteční projekce tohoto snímku reži-
sérky Dagmar Smržové, o rodičích dítěte 
s Edwardsovým syndromem. Nejde jen 
o jeho přehrání, ale zajímavá a poučná 
by mohla být i následná beseda se členy 
rodiny Sladkowských, věřících naší církve, 
o kterých dokument pojednává. Rozhodli 
se umožnit dítěti život, přestože taková 
diagnóza v prenatálním věku vede většinu 
rodičů k rozhodnutí pro potrat. Juliána 
má v současnosti šest let (pokud se děti 
narodí, žijí do šesti týdnů, je známo jen 
pár případů, kdy se děti dožily puberty…) 
a přes zdravotní omezení žije se svými ro-
diči a dvěma mladšími sestrami v prostředí 
lásky a bezpečí. O tom více na internetu - 
http://juliankas.blog.cz/.

Jedná se zcela jistě o velmi citlivé téma, 
na které se názory lidí mohou různit, ale 
chceme dát prostor pro kultivovanou dis-
kusi, která může problematiku dětí s takto 
neblahou diagnózou více přiblížit. Na 
životě konkrétních lidí, kteří navíc přijdou 
mezi nás, si možná uvědomíme, že mnohé 
naše starosti a strasti jsou vlastně triviální. 

Soutěž o nejzdařileji vyhotovený model
kostela Krista Krále

V minulém čísle našeho obecního 
zpravodaje byla zveřejněna informace 
o existenci vystřihovánky papírového mo-
delu našeho kostela. Za fi nanční podpory 
ÚMOb Svinov bylo při příležitosti svinov-
ské pouti – 85. narozenin našeho kostela 
vyrobeno 500 kusů této vystřihovánky 
a tyto byly nabídnuty široké svinovské 
veřejnosti především školní mládeži. 

V souvislosti s těmito 85. narozenina-
mi kostela vyhlašuji soutěž o nejzdařileji 

vyhotovený model kostela Krista Krále. 
Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci 
nebo rodinné týmy, mohou začít pracovat 
hned nebo i později – kdykoliv v průběhu 
měsíce září, října či listopadu. Pro zařaze-
ní do soutěže je potřeba model odevzdat 
ve dnech 17. – 19. listopadu 2014 na 
faře nebo na sekretariátu naší základní 
školy. Vyhotovený model kostela musí 
být označen jménem a příjmením autora, 
popř. autorů, rokem narození a kontaktní 

adresou. Vyhodnocení proběhne v ne-
děli 23. listopadu v den slavnosti 
Krista Krále v 15 h. v kostele Krista 
Krále. Zde budou modely také vystaveny. 
Hodnocení bude probíhat dle věkových 
kategorií a dle zvoleného stupně obtížnos-
ti. Zdařilost vyhotovení modelu vyhodnotí 
komise složená jak z odborníků, tak i lai-
ků. Tvůrci nejzdařilejších modelů budou 
oceněni. 

P. Jan Larisch, řk. farář Ostrava-Svinov

Snad i toto přispěje k zamyšlení nad hod-
notovým žebříčkem dnešní společnosti, 
morálně-etickými otázkami a vůbec pocitu 
vděčnosti za vše, co máme.

Jako další příspěvek k letošnímu výročí 
Husova sboru připravujeme na neděli 19. 
října 2014 od 17 hodin Koncert du-
chovní hudby. Účinkovat budou varhaník 
Mgr. Pavel Rybka a pěvkyně Tamara Anež-
ka Urbánková. V čase blížícího se státního 
svátku a dušiček to bude jedna z možnos-
tí, jak se na chvíli zastavit, zapomenout na 
každodenní starosti a zaposlouchat se do 
kvalitně provedených skladeb v příhodném 
prostředí našeho kostela. V neděli 2. lis-
topadu 2014 od 10:15 pak bohoslužbu 
věnujeme právě svátku Památky zesnu-
lých. Srdečně zveme ke všem výše uvede-
ným setkáním.

Hezké prožití podzimních dnů přeje 
a na případné osobní setkání se těší

Tomáš Chytil
– farář Církve československé husitské

Papírový model kostela Krista Krále
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