
Jsme jedním z mála, ne-li jediným 
městským obvodem, kde nebyla v roce 
1990 uzavřena ani jedna mateřská škola, 
všechny tři jsou trvale zcela obsazeny 
a v posledních letech přibývá počet nepři-
jatých dětí z kapacitních důvodů. Mateřská 
škola na ul. Polanecké  je sice již velmi leti-
tá, ale průběžně udržovaná a v současných 
dnech je zahajována rozsáhlá rekon-
strukce – v rámci operačního programu 
EKOTERMA II bude provedeno odkana-
lizování a odstranění vlhkosti a následně 
zateplení a výměna oken. Na podzim by tak 
měla mít budova zářivě nový vzhled a pa-
rametry vyhovující náročnému tepelnému 
auditu. Mateřská škola na ul. Bílovecké je 
ve velmi špatném technickém stavu a sku-
tečně už dosluhuje. Provozuschopný stav 
udržujeme jen velmi obtížně a s různými 
výjimkami. Připravujeme proto výstavbu 
nové mateřské školy na ul. Stanislavského, 
v květnu 2013 již bylo vydáno stavební 
povolení. 

Finanční zajištění výstavby nové MŠ 
z vlastních prostředků městského obvodu 
je však zcela nereálné. Jsme fi nancováni 
z převážné části městem a to jen provozní 
dotací. O zařazení výstavby nové MŠ do 
investičního plánu města žádáme neúspěš-
ně již více než 10 let. V současné době, kdy 
prochází procesem schvalování nové pro-
gramové období Operačních programů EU 

na léta 2014-2020, svítá naděje, že bude 
investičně podporována předškolní vý-
chova. A my toto pečlivě sledujeme a jsme 
připraveni.  V momentě zveřejnění výzvy, 
která bude našemu záměru vyhovovat, 
máme všechny podklady k podání žádosti, 
tj. projektovou dokumentaci včetně staveb-
ního povolení.  

Mateřská škola na ul. E.Rošického je ve 
výtečné kondici, po celkové rekonstrukci, 
plně vyhovuje tepelnému auditu. Škoda 
jen, že jsme veškeré náklady na rekon-
strukci (zateplení 3,3 mil Kč, nová okna 
3,9 mil Kč) museli hradit z našeho rozpoč-
tu. Byli jsme sice vyzváni k čerpání fi nancí 
na zateplení z evropských fondů, ale bo-
hužel -  kauza pronájmu střech a následné 
vybudování bytových jednotek soukromým 
sektorem v 90. letech, které odsouhlasilo 
tehdejší vedení radnice, si zase vybrala 
svou daň. Tím, že částečným vlastníkem 
budovy MŠ a ZŠ na ul. E.Rošického jsou 
soukromé osoby, jsme přišli o možnost 
získání dotace ve výši cca 7,2 mil.Kč. Tyto 
prostředky mohly být alokovány např. jako 
první počin k výstavbě nové MŠ. 

V optimálním případě může být rea-
lizace této tolik potřebné a léta slibované 
investiční akce zahájena v roce 2015. A jak 
by měla školka vypadat? 

Eva Poštová
starostka

Vizualizace nové mateřské školky

březen 2014www.svinov.ostrava.cz   posta@svinov.ostrava.cz
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Jak klauni
Fído a Kvído 
ztratili cirkus

Zápis
do prvních tříd

Projekt: Učíme se hrou

Lyžování s úsměvem

Výpravy za poznáním

v MŠ E. Rošického

Bylo, nebylo, jednoho krásného únoro-
vého dne navštívili naší mateřskou školu 
dva popletení klauni, Fído a Kvído, kteří 
ztratili svůj cirkus. O školičce plné pomoc-
níků se klauni dozvěděli od maminky Fi-
lípka Kubíka a ta je také přivedla do naší 
školky. Všichni pomocníci přišli ten den 
do školky v karnevalových maskách, zapo-
jili se do soutěží, tanců, her a pokusili se 
postavit klaunům cirkus nový. Za plnění 
úkolů byly děti odměněny sladkostmi, ba-
lonky a pravým klaunským nosem. Celé 
dopoledne panovala v mateřské škole pří-
jemná atmosféra plná radosti a smíchu. 

Za kolektiv MŠ Polanecká
Bc. Pavlína Slováková

Ve dnech 15. – 16. ledna 2014 proběhl 
na naší základní škole zápis do budoucích 
prvních tříd. Zúčastnilo se jej 68 dětí pře-
vážně ze svinovských mateřských škol, ale 
dorazily i děti z jiných částí Ostravy a okolí. 

Pod vedením zkušených pedagogů se 
předškoláci poprvé seznámili se školním 
prostředím a vše bylo připraveno tak, aby 
i nesmělí žáčci ztratili zábrany a bez obav 
komunikovali. Většina dětí se prezentovala 
přednesem libovolně zvolené básničky, ří-
kanky či zpěvem oblíbené písničky. 

Budoucí prvňáčci si na památku odnesli 
mnoho dárečků, které pro ně připravili žáci 
základní školy, a také omalovánku a pa-
mětní list, jež jim bude tento významný den 
připomínat. 

Milí prvňáčci, těšíme se na Vás 
1. září 2014, kdy poprvé usednete do 
školních lavic! 

Mgr. Iveta Komorášová

Pozvánka
Zveme vás na odpolední výpravu u příleži-

tosti obnovení starých jarních tradic.

Středa 16. 4. 2014 od 13.00

Vydáme se k Porubce, kde při malé 
vatře vhodíme Morenu do potoka!
Všechny  zájemce a pamětníky zvou  děti 

ze školní družiny.

Zazpíváme si a bude i malé pohoštění!

 
Hrazeno z projektu „Škola vážně i neváž-

ně“ fi nancovaného z rozpočtu SMO.

V únoru 2014 jsme ukončili projekt 
Evropské unie: Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
CZ.1.07/1.4.00/21. 2681, pod názvem Učí-
me se hrou. Tento projekt byl fi nancován 
Evropským sociálním fondem.

Záměrem projektu bylo zlepšení stavu 
počátečního vzdělávání na základní škole 
a zkvalitnění výuky v oblasti čtenářské a in-
formační gramotnosti, cizích jazyků, pří-
rodních věd a využívání ICT. Vytvořili jsme 
celkem 37 sad digitálních učebních materiá-
lů, což je 900 výstupů, které vedou k inovaci 
ŠVP. Jedná se převážně o prezentace v Po-
wer Pointu, Smart Notebooku a pracovní 
listy v Microsoft Wordu. Objevují se v nich 
různé křížovky, doplňovačky, prezentace 
s obrázkovým materiálem, nápady vedoucí 
k přemýšlení a lo-
gickému uvažování, 
testy a pracovní listy. 
Výuka se tím stala 
názornější a vzdě-
lávací materiály 

I když jsme se všichni obávali, jestli 
bude letos na Vaňkově kopci na čem lyžo-
vat, nenechali jsme se zastrašit. Hned dru-
hý týden v únoru jsme vyrazili na lyžařský 
kurz s dětmi ze všech tří mateřských škol. 
Sníh byl sice jen na sjezdovce a v blízkém 
okolí, ale to nám vůbec nevadilo. Chtěli 
jsme se toho co nejvíc naučit, abychom už 
mohli jezdit na pomě a sjíždět ten „velký 
kopec“. A když se na nás i sluníčko usmálo, 
to nám to šlo! 

Každý den nás vítali vždy usměvaví, 
ochotní a trpěliví instruktoři, kteří nás 
měli rozdělené do skupin podle našeho 

V rámci naplňování cílů našeho 
vzdělávacího programu jsme v uplynulém 
půlroce uskutečnili několik „výprav za 
poznáním“.

Jako první jsme na podzim navštívili 
Heliport – leteckou záchrannou službu 
v Ostravě – Zábřehu. Děti si zde prohlédly 
vozový park a technické vybavení hasičské-
ho záchranného sboru i lékařské záchran-
né služby. Prohlédly si vrtulník a navíc 
viděly i jeho odlet.

S rozvojem techniky se děti seznámily 
v expozici Dolních Vítkovic – Svět tech-
niky. Tato velmi poutavá expozice dětem 
přiblížila vývoj techniky ve všech oblastech 
lidské činnosti.

Jako protiklad historie jsme navští-
vili moderní počítačovou fi rmu Raynet 
v Ostravě – Porubě, kde se děti seznámily 
s nejnovější počítačovou technikou. Stejně 

tak zpestřují vyučovací hodiny. V rámci 
projektu bylo rovněž proškoleno celkem 
19 pedagogů naší základní školy.

Získané fi nanční prostředky jsme využili 
na vzdělávání pedagogických pracovníků, 
na nákup materiálního vybavení, které 
je úzce vázáno na realizaci cílů tohoto 
projektu a je využito žáky i pedagogy (např. 
interaktivní zobrazovače, notebooky, PC 
sestavy, výukové softwary …) a na nákup 
didaktických a vzdělávacích pomůcek, jež 
jsou prospěšné k zařazování takových akti-
vit, které podporují další rozvoj žáků.

Vytvořené sady DUM (digitální učební 
materiály) jsou našimi pedagogy dál 
využívány ve vyučovacích hodinách a jsou 
k dispozici i pedagogům jiných škol. 
Mgr. Iveta Komorášová - koordinátor projektu

lyžařského umění. Po kopci se proháněla 
skupina draků, včeliček, lvíčků, tuleňů 
i žabiček.

Celý týden jsme sváděli boj se sněhem, 
lyžemi a vlastním tělem. Naši snahu jsme 
zúročili v pátek na závodech ve slalomu. 
Všechny děti musíme pochválit za jejich 
výkon. Předvedly nám, že zvládly zákla-
dy lyžování a dokázaly nám, že jsou moc 
šikovné.

Za to je čekalo slavnostní vyhlášení, 
diplom a sladká medaile. To bylo radosti!

Příští rok jedem určitě znovu lyžovat 
s úsměvem…

Markéta Gottvaldová

tomu bylo při návštěvě české televize v Os-
travě, kde si děti prohlédly televizní studia 
a technické zázemí.

Byli jsme si prohlédnout také nádraží 
ve Svinově, kde jsme pozorovali provoz 
a vlakové soupravy.

Při návštěvě dílen v ZŠ se děti sezná-
mily nejen s jejich vybavením, ale také 
s jednotlivými stroji za provozu. Prohlédli 
jsme si také zařízení naší školní kuchyně.

Při cestách za poznáním jsme navštívili 
i Úřad městského obvodu Svinov, kde jsme 
si  prohlédli obřadní síň, kancelář paní sta-
rostky a seznámili se s prací této instituce.

Všem za umožnění těchto exkurzí dě-
kujeme, protože pomohly dětem k širšímu 
poznání nejen historie, ale i současnosti 
našeho města a života v něm.

MŠ Rošického
Jana Bailová
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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 :
• stanovila termíny schůzí Rady a Za-

stupitelstva MOb Svinov na I. pololetí 
2014

• souhlasila s krátkodobým užíváním 
ul. Navrátilovy pro průjezd náklad-
ních aut pro potřeby stavby „Silnice 
III/4785 přeložka Bílovecké, I. etapa“ 
v trvání max. 5 pracovních dnů v době 
mezi 6. a 31. lednem za těchto podmí-
nek – vozidla stavby (plná i prázdná) 
budou dodržovat max. rychlost 30 
km/h při průjezdu a v těchto dnech 
zajistí zhotovitel u křižovatky Bílovec-
ká x Navrátilova umístění dočasného 
značení upozorňujícího na blízkost 
základní školy a přecházející děti

• projednala informaci ředitele ZŠ a MŠ 
Ostrava-Svinov o výsledku provedené 
kontroly Krajskou hygienickou stanicí 
MSK v MŠ Bílovecká 303 a uložila mu 
odeslat KHS MSK žádost o povolení 
výjimky 

• projednala žádost majetkového 
odboru Magistrátu města Ostravy 
o zdůvodnění záporného stanoviska 
k nabytí parkovacího domu KOMA 
a doplňuje své stanovisko o důvody 
nesouhlasu – provoz parkovacího 
domu je trvale ztrátový, snížení 

příjmů do rozpočtu MOb Svinov za 
pronájem zastavěných pozemků a pří-
jezd k parkovacímu domu je částečně 
na pozemcích cizího vlastníka

• rozhodla o záměru pronájmu 16 ks 
bilbordů umístěných na oplocení 
kolejiště ČD za účelem provozování 
neosvětleného reklamního zařízení 
za podmínky, že Rada města Ostravy 
vydá předchozí souhlas

• rozhodla pronajmout místnost v 1. PP 
objektu na nám. Dr. Brauna pro 
zřízení kanceláře a skladování zboží, 
souhlasila s provedením navržených 
stavebních úprav na náklady pro-
najímatelky M. Krestové a rozhodla 
uzavřít s ní nájemní smlouvu

• rozhodla zadat veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Oprava sociálního 
zařízení v budově Technického dvoru“ 
zhotoviteli Novamolimen, s.r.o. Nad 
Porubkou 838, O.Svinov za cenu nej-
výše přípustnou 127.367,81 Kč + DPH 
a uzavřít s ním smlouvu o dílo

• souhlasila s vedením objízdné trasy 
z důvodu realizace stavby „Mostní 
objekt na silnici 1. května přes místní 
náhon v O.Polance“ 

• schválila organizační řády příspěv-
kových organizací ZŠ a MŠ O.Svinov, 
ZUŠ Dobroslava Lidmily a Technické-
ho dvoru, a to s účinností od 1.3.2014

• rozhodla uzavřít nájemní smlouvu 
k bytu č.5 velikosti 1 + 1,Bílovecká 
123 s J.Krosčenem na dobu určitou 
za předpokladu složení fi nančních 
prostředků ve stanovené výši

• schválila plán oprav domovního a by-
tového fondu MOb Svinov na rok 2014 
dle předložené přílohy

Z jednání

Zastupitelstva

Dne 18. prosince se uskutečnilo 
16. zasedání ZMOb Svinov, na kterém 
mimo jiné:
• projednalo žádost TJ Vítkovice – 

Svinov o poskytnutí účelové dotace 
pro rok 2013 a rozhodlo poskytnout 
tuto dotaci ve výši 293.850,- Kč na 
výstavbu sociálních zařízení a šaten 
pro oddíl kopané

• schválilo plán činnosti fi nančního 
výboru na I. čtvrtletí 2014 – kontrola 
stavu pohledávek k 31.12.2013 a zá-
věrečného účtu MOb Svinov za rok 
2013

• vzalo na vědomí zprávu o vývoji roz-
počtu MOb Svinov za 1- 9/2013

• schválilo rozpočet MOb Svinov pro 
rok 2014 a rozpočtový výhled na léta 
2015 – 2017

• schválilo předložené Zásady pro
poskytování dotací z rozpočtu 
MOb Svinov pro rok 2014 včetně 
tematických okruhů

• projednalo zprávu o kontrole plnění 
usnesení Zastupitelstva MOb Svinov 
ke dni 5.12.2013

Jiřina Broulíková
místostarostka

Jarní sběr velkoobjemových odpadů
Sdělujeme občanům, že přistavení 

kontejnerů pro sběr velkoobjemové-

ho komunálního odpadu v městském 

obvodu Svinov se uskuteční ve dnech od 

12.5. – 15.5.2014, a to dle níže uvedeného 

rozpisu.

Kontejnery nejsou určeny pro stavební 

suť!  Na tento druh odpadu je určen kon-

tejner, který je umístěn v areálu Technic-

kého dvoru. Stavební suť je přijímána po 

předložení občanského průkazu od obča-

na s trvalým pobytem v městském obvodě 

Svinov v množství 1 přívěsný vozík na 

občana za rok.

Ing. Pavel Mitura
 ředitel TD Ostrava-Svinov

12.5.2014 ul. Psohlavců naproti domu čp. 422

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

 ul. Stanislavského nad parkem naproti domu čp. 528

13.5.2014 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

13.5.2014 ul. Polanecká vjezd vedle domu čp. 1/68

přistavení do 10,00 ul. F. a A. Ryšových křižovatka ulic F.a A. Rýšových a  V Dubí

 ul. Bří Sedláčků parkoviště u potravin Jarmar

14.5.2014 ul. Polanecká naproti prodejny AutoProgres

 odvoz nejdříve v 8,00 ul. Luční naproti Rybaspolu

 ul. Elektrárenská před telefonní budkou

 14.5.2014 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        

15.5.2014 ul. E.Rošického před domem čp. 1072/2 - obratiště

odvoz nejdříve v 8,00 ul. Urbaníkova parkoviště nad Domem služeb        

ul. Urbaníkova parkoviště nad Domem služeb        

KONTEJNERY PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD BUDOU PŘISTAVENY:
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Informace k volbám do Evropského parlamentu
Informujeme voliče, že ve dnech 23. a 24. května 2014 se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Dne 23. května (pátek) se bude 

hlasovat od 14:00 hodin do 22:00 hodin a dne 24. května (sobota) se bude hlasovat od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Dále informujeme, že došlo k přečíslování volebních okrsků:

bývalý okrsek č. 307 nyní 21001 volební místnost ZŠ Bílovecká 10

bývalý okrsek č. 308 nyní 21002 volební místnost ZŠ Bílovecká 1 

bývalý okrsek č. 309 nyní 21003 volební místnost ZŠ a MŠ Evžena Rošického 1082

Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem MOb Svinov
dne 18. 12. 2013, usnesení č. 206/16/13 

Rozpočet městského obvodu 
Svinov pro rok 2014

1341 Poplatek ze ps 130

1343 Poplatek za užívání ve ejného prostranství 120

1361 Správní poplatky 171

1511 Da  z nemovitostí 3 600

4 021

2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk 1 322

2119 Ostatní p íjmy z vlastní innosti 100

2122 Odvody p ísp vkových organizací 2 065

2131 P íjmy z pronájmu pozemk 3 532

2132 P ijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich ástí 5 446

2133 P íjmy z pronájmu movitých v cí 3

2141 P íjmy z úrok  ( ást) 15

2212 Sank ní platby p ijaté od jiných subjekt 30

2324 P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 111

12 624

3111 P íjmy z prodeje pozemk 0

0

4112 Neinv.p .transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 1 824

4121 Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí 23 879

4139 Ostatní p evody z vlastních fond 340

26 043

42 688

340

42 348

8115 Zm na stavu krátkodobých prost edk  na bank.ú tech 4 671

4 671

47 019

Rozpo et p íjm MOb Svinov na rok 2014 rozpis (v tis.K )

Pol. Název položky Rozpo et 2014

P íjmy CELKEM po konsolidaci

Financování CELKEM

Celkové zdroje

 da ové p ijmy celkem

 neda ové p íjmy celkem

 kapitálové p íjmy celkem

p ijaté transfery celkem

P íjmy CELKEM

Konsolidace p íjm  (-Pol 4133)+(-Pol 4134)+(-Pol 4139)

002212 Silnice 750
002219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 600
002221 Provoz ve ejné silni ní dopravy 60
002229 Ostatní záležitosti v silni ní doprav 100
003119 Ostatní záležitosti p edšk.výchovy a zákl.vzd lání 7 200
003231 Základní um lecké školy 20
003319 Ostatní záležitosti kultury 290
003341 Rozhlas a televize 40
003349 Ostatní záležitosti sd lovacích prost edk 88

003399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sd l.prost . 93

003612 Bytové hospodá ství 4 034
Nebytové hospodá ství 778

003632 Poh ebnictví 6

9 802

4 227

003699
Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb                             
a územ.rozvoje 10

003722 Sb r a svoz komunálních odpad 22
005212 Ochrana obyvatelstva 35
005512 Požární ochrana - dobrovolná ást 156
006112 Zastupitelstva obcí 1 585

006171 innost místní správy 9 964
006310 Obecné p íjmy a výdaje z finan ních operací 10
006320 Pojišt ní funk n  nespecifikované 360

006330 P evody vlastním fond m v rozpo tech            
územní úrovn 340

006399 Ostatní finan ní operace 230
006409 Ostatní innosti jinde neza azené 143

40 943
340

40 603

6 416

002219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 150

003412 Sportovní za ízení v majetku obce 138

003419 Ostatní t lovýchovná innost 4 344

1 108

650

003613 Nebytové hospodá ství 0

003639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 26

47 019

Rozpo et výdaj MOb Svinov na rok 2014 rozpis (v tis.K )

OdPa Název OdPa Rozpo et 2014

Výdaje CELKEM

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

003612 Bytové hospodá ství

003613

003639

B žné výdaje CELKEM
Konsolidace výdaj  (-5342)+(-5344)+(-5345)+(-5349)
B žné výdaje po konsolidaci
Kapitálové výdaje CELKEM
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Upozornění občanům

Poplatek ze psů na rok 2014, 
označení psa čipem

Z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 478-
005 přes místní náhon bude na dobu od 
01. 04. 2014 od 08:00 hodin do 17. 08. 
2014 do 22:00 hodin úplně uzavřena 
ul. 1. května (silnice č. II/478) v Ostra-
vě – Polance. Po tuto dobu nebude možný 
průjezd z křižovatky ul. Svinovské a 1. května 
(za bývalým Kovošrotem) vlevo – směrem na 
železniční přejezd v Polance a dále na Starou 
Bělou a zpět. Objízdná trasa je stanovena po 
ul. Svinovské, Polanecké, Rudné, Výškovické 
a Proskovické, obdobně ve směru opačném. 

Po dobu uzavírky bude autobusová lin-
ka č. 59 ukončena ve směru od Staré Bělé 
na provizorním obratišti před železničním 
přejezdem. Přesun cestujících mezi zastáv-
kami autobusových linek č. 59 a 46 přes 
uzavřenou silnici a rekonstruovaný most 
bude možný jen pěšky. Aby na sebe obě linky 
navazovaly, budou provedeny mírné posuny 
v jízdních řádech.

Úpravy na lince č. 46 – pracovní dny:
- spoj ve 14:00 hodin ze Svinova bude 

opožděn na 14:05 hodin,
- spoj v   15:00 hodin ze Svinova bude 

opožděn na 15:05 hodin,
- zaveden bude nový spoj v 16:30 ho-

din ze Svinova do Polanky,
- spoj v 05:58: hodin z Polanky bude uspí-

šen na 05:53 hodin,
- spoj ve 13:23 hodin z Polanky bude uspí-

šen na 13:18 hodin.

Úpravy na lince č. 46 – soboty a neděle:
- spoje z Polanky v 05:51, 07:51, 08:51, 09:51, 

10:51, 11:51, 12:51, 13:51, 14:51, 15:51, 16:51, 

Poplatek ze psů je splatný do 31. března 
2014.

Nemáte-li poplatek zaplacen, učiňte tak 
co nejdříve, a to v pokladně Úřadu měst-
ského obvodu Svinov nebo na účet měst-
ského obvodu Svinov č. 1649332389/0800 
s příslušným variabilním symbolem.

Poplatek ze psa se platí ze psů starších 
3 měsíců. Výše poplatku zůstává nezměněna.
Upozornění:   Včas nezaplacený poplatek 
může správce poplatku zvýšit až na trojná-
sobek. 

17:51, 19:51 a 21:51 hodin a z krásného Pole 
v 06:35, 08:35, 09:35, 10:35, 11:35, 12:35, 
13:35, 14:35, 15:35,16:35, 17:35, 18:35, 
20:35 a 22:35 hodin budou uspíšeny 
o 5 minut,

- spoje z Polanky v 6:31 a v 18:31 hodin bu-
dou opožděny o 10 minut.

Úpavy na lince č. 59 – pracovní dny:
- spoje v 15:04 a ve 22:30 hodin z Mírového 

náměstí budou uspíšeny o 5 minut,
- spoj ve 04:43 hodin z Polanky, žel. zast. 

bude opožděn o 10 minut,
- spoj ve 13:33 hodin z Polanky, žel. zast. 

bude opožděn o 3 minuty,
- spoj ve 14:33 hodin z Polanky, žel. zast. 

bude opožděn o 8 minut.

Úpravy na lince č. 59 – soboty a neděle:
- spoj ve 22:30 hodin z Mírového náměstí 

bude uspíšen o 5 minut,
- spoj v 09:03, 11:03, 13:03, 15:03 a 17:03 

z Polanky, žel. zast. budou opožděn 
o 1 minutu.

Aby byla zajištěna spolehlivost a bezpeč-
nost přestupu cestujících na linku č. 59, směr 
Dubina i v případě, že před jejím odjezdem 
bude uzavřen železniční přejezd (přechod), 
vyčká řidič linky č. 59 zvednutí závor a pří-
chodu cestujících. V souvislosti s posunem 
spoje linky č. 59 z 04:34 na 04:44 hodin z Po-
lanky bude proveden také posun spoje linky 
č. 26 ze 04:53 na 04:43 hodin z Proskovic tak, 
aby spoje nejely současně (v 04:52 hodin je 
spojení z Proskovic zajištěno linkou č. 27).

Ing. Tomáš Mužík
odbor fi nancí a správy majetku

Nezaplacený poplatek je vyměřen pla-
tebním výměrem, poté vymáhán přímo 
exekucí.

Rovněž připomínáme, že od loňského 
roku platí v Ostravě vyhláška o povinnosti 
chovatelů psů označit psa čipem a to nej-
později do 30 dnů ode dne, v němž pes 
dovršil věku 3 měsíců. Do 30 dnů ode dne 
označení psa čipem je chovatel psa povinen 
přihlásit se do evidence chovatelů (vede 
příslušný úřad městského obvodu – dle 
místa trvalého pobytu chovatele).

Bruslení
V neděli 16.3.2014 uspořádala komise 

pro kulturu, mládež a sport při Radě MOb 
Svinov pro rodiče s dětmi bruslení. I tento-
krát byla akce velmi úspěšná. Děti dostaly 
na posilněnou drobné sladkosti. Po téměř 
dvou hodinách bruslení všichni spokojeně 
odcházeli domů.

Jana Štekbauerová
předsedkyně komise pro kulturu, 

mládež a sport

Blahopřání 

jubilantům
Do dalších let hodně zdraví,lásky 

a spokojenosti v kruhu svých nejbližších 
Vám přeje komise pro občanské zále-
žitosti a zastupitelé městského obvodu 
Svinov.

Prosinec 2013
 Slováková Apolonie 
 Tichá Božena
 Novotná Mária
 Glabazňová Věra
 Lubojacká Božena
 Hejduková Marie

Leden  2014
 Matoušková Milada
 Mařádek Lev
 Hofmanová Božena
 Fučíková Věroslava
 Malíková Drahoslava
 Bóžiová Jana
 Bigošová Jiřinka
 Kontra Juraj
 Vojtovičová Milena
 Rapan Jan
 Rončka Emerich
 Šajnarová Františka
 Greplová Irena
 Just Jiří

Únor 2014
 Mieres Jozef
 Malíková Ludmila
 Ŕehák Miroslav
 Benek Zdeněk
 Krečmerová Zdeňka
 Haderková Božena
 Matěj Arnošt
 Koelblová Jiřina
 Hledík Stanislav
 Ščerbová Marie       
 Justová Eliška

Sazby poplatku
a) pes chovaný v rodinném domě        200,--Kč
b) druhý a další pes chovaný v rodinném domě    1.500,--Kč
c) pes chovaný v bytovém domě     1.500,--Kč       
d) druhý a další chovaný v bytovém domě    2.250,--Kč
e) pes využívaný při podnikatelské činnosti    1.500,--Kč
f) druhý a další využívaný při podnikatelské činnosti   2.250,--Kč
g) pes, jehož držitelem je poživatel důchodu        120,--Kč
  (důchod invalidní, starobní, vdovský, vdovecký, sirotčí - jako jediný zdroj příjmů)
h) druhý a další pes pro poživatele důchodu        300,--Kč

Další informace k poplatku ze psa a označení psa čipem:
Jana Pušová, ÚMOb Svinov

tel. 599 421 033, e-mail: jpusova@svinov.ostrava.cz
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Technický dvůr 
sváží bioodpad

Husarský
kousek radnice

V současné době je na Technickém dvoře 
připraveno nové vozidlo Bonetti se čtyřmi 
kontejnery pro svoz bioodpadu.Tyto nádo-
by jsou označeny nápisy BIOMASA a POU-
ZE TRÁVA A LISTÍ,číslem a logem TD 
Svinov a budou umístěny od pondělka do 
pátku (dle potřeby) v období březen – lis-
topad ve  4 vytipovaných lokalitách Svinova 
a  během týdne budou denně měnit stano-
viště tak,aby je co nejvíce občanů v daném 
místě mohlo využít  při úklidových pracích 

Tímto rovněž upozorňujeme občany, aby 
do přistavených kontejnerů dávali skutečně 
pouze a jen biomasu ve formě listí, trávy 
a drobných větviček do průměru 1 cm.

O přesném rozmístění budou občané in-
formováni v místním rozhlase.

Ing. Pavel Mitura
TD Svinov

Před dvěma léty opustila městská poli-
cie téměř všechny prostory domu č.p. 369 
na náměstí Dr. Brauna, ponechala si pouze 
jednu kancelář a technickou místnost.  Po 
složitých jednáních na Magistrátu města 
Ostravy jsem dosáhli toho, že byl celý ob-
jekt svěřen městskému obvodu Svinov. 
Následovala náročná rekonstrukce budo-
vy, především byl zajištěn bezbariérový 
přístup do všech podlaží vybudováním vý-
tahu. Od září téhož roku tam byla otevře-
na lékárna, ordinace praktického lékaře 
a rehabilitace p. Marethové. Od listopadu 
zahájila opět svoji činnost místní pobočka 
Knihovny města Ostravy. Vedení radnice 
stále usilovalo o to, aby zbylé prostory za-
plnily ordinace dalších odborných lékařů. 
Rok 2013 byl zcela naplněn snahou získat 
především dětského lékaře a také zubaře. 
Přes veškeré úsilí a zapojení mnoha lidí se 
dlouho nedařilo, až na podzim se nepřízni-
vá situace obrátila a ozvaly se dvě lékařky 
– dětská a zubní. Opravy a úpravy týkající 
se budovy zajistila a fi nancovala radnice. 
MUDr. B. Štěpánová (dětská) si prostory 
pro svoji ordinaci již upravila a zahájila svoji 
praxi, MUDr. E. Pröschlová (zubní) si svoji 
ordinaci teprve upravuje a začne ordinovat 
od 1. června. Tímto budou veškeré prostory 
domu č.p. 369 zaplněny a občané Svinova 
mají lékaře i lékárnu pod jednou střechou.

Toto vše se podařilo v období, kdy prak-
tických i odborných lékařů je nedostatek 
a mnohé menší obce v České republice mají 
velké problémy se zajištěním základních lé-
kařských služeb. Velký článek o zmíněných 
potížích s lékaři přinesl deník Mladá fronta 
Dnes v 11. týdnu letošního roku. Své starosti 
tam zmiňují například starostové z mnoha 
obcí a dle článku ani situace v Olomouckém 
kraji není o nic lepší. 

Rada městského obvodu

Strážníci kontrolují dodržování 
povinností v souvislosti
s chovem a držením psů 

Strážníci městské policie řeší v Ost-
ravě ročně tisícovky přestupků na úseku 
veřejného pořádku. Mezi ty, které zjišťují 
nejčastěji, patří znečišťování veřejné-
ho prostranství psími exkrementy 
a nerespektování povinnosti vedení psa 
na vodítku.

Obecně platí, že zodpovědní majitelé 
psů nepotřebují, aby jejich chování ko-
rigovala nějaká vyhláška nebo nařízení. 
Plní si své povinnosti i bez nich. Bohužel 
však řada pejskařů hřeší na skutečnost, 
že strážníci nemohou být na všech mís-
tech, aby dohlíželi, zda si všichni plní své 
povinnosti. Protože objeví-li se strážník 
alespoň na dohled, jen málokdo po svém 
pejskovi neuklidí a téměř každý má svého 
psa řádně na vodítku. Přitom neuklizený 
exkrement může majitele pejska vyjít 
poměrně draho. Strážník může na místě 
uložit pokutu do 1 000 Kč, ve správním 
řízení pak hrozí pokuta vyšší, a to až do 
20 000 Kč. Za ignorování povinnosti 
vedení psa na vodítku hrozí ve správním 
řízení pokuta až 30 000 Kč. Pokuta vymě-
řená strážníkem na místě činí v nejvyšší 
sazbě taktéž 1 000 Kč. V letošním roce do-
sud strážníci zjistili 356 těchto přestupků. 
326 z toho v souvislosti s volným pohy-
bem psů a 30 v souvislosti se znečištěním 
veřejného prostranství psími exkrementy.

Přitom psí exkrementy představují ri-
ziko z hlediska epidemiologického a velmi 

nebezpečné mohou být v případě, že s nimi 
přijdou do styku děti. Zejména ty menší 
mají ve zvyku vše, co najdou, ochutnávat. 
Proto by se psi neměli pohybovat na dět-
ských hřištích a v místech, kde si děti hrají.  
Obdobná rizika hrozí, nechávají-li majitelé 
své čtyřnohé miláčky pobíhat volně, bez 
vedení na vodítku tam, kde to není dovo-
leno. Každý pes může v určitých situacích 
zareagovat nepředvídatelně a i pro svého 
majitele často nečekaně. Případné násled-
ky např. napadení člověka nebo i jiného 
zvířete mohou být tragické.

V souvislosti s kontrolami dodržování 
povinností ze strany držitelů a chovate-
lů psů se strážníci zaměřují rovněž na 
kontrolu dodržování vyhlášky, kterou 
se upravuje trvalé označování psů 
a evidence jejich chovatelů. V rámci úko-
nů, které strážníci vykonávají při řešení 
přestupků spáchaných v souvislosti 
s držením psů, jsou prováděny rovněž 
kontroly dodržování povinnosti žádného 
označení psa čipem, případně zda je pes 
označen čitelným tetováním. Od počátku 
letošního roku dosud strážníci odhalili 
17 případů, kdy majitel neměl svého 
psa řádně označeného. Obdobné kont-
roly jsou strážníci připraveni realizovat 
v rámci součinnosti s jednotlivými úřady 
městských obvodů.

Bc. Vladimíra Zychová,
Městská policie Ostrava

Ohlédnutí za letošní zimou 
pohledem Technického
dvoru Svinov

Letošní zima byla celkově netypická, 
srážkově podnormální a teplotně nadnor-
mální, což se projevilo hlavně v celkové 
bilanci zimní údržby. Pracovní nasazení se 
však proto nezastavilo. Zaměstnanci Tech-
nického dvoru prováděli v lednu a únoru 
práce na odstranění vlhkých omítek ve 
sklepení ZŠ Bílovecká 10 v úhrnném počtu 
téměř tisíce hodin.

Na veřejném pohřebišti jsme v tomto 
období vyměnili veškeré dřevěné prvky 
laviček.

V prostorách správní budovy TD pro-
bíhá oprava sociálního zařízení a příprava 
místností pro nové šatny a zázemí pro naše 
zaměstnance.

Od února probíhají dle plánu údržby 
zeleně  arboristické práce v Sadu míru,-
provádí se průklest a čištění porostu na 
ul.Elektrárenské.

Pro celoroční údržbu zahrádek máme 
pro svinovské občany připraveny 4 kon-
tejnery s označením BIOMASA, POUZE 
TRÁVA A LISTÍ, které budou umísťovány 
na vytipovaná místa ve Svinově k odvozu 
tohoto odpadu.

A na závěr – nový přírůstek do vozo-
vého parku – nový Ford Tranzit Custom 
pořízený z prostředků města pro práce 
spojené s provozem Svinovských mostů. 

Ing. Pavel Mitura
TD Svinov
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SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ
Moravy a Slezska z.s.
1. VAROVÁNÍ SDRUŽENÍ

OBRANY SPOTŘEBITELŮ 
MORAVY A SLEZSKA, z.s. 
PŘED PODVODNOU FIRMOU

V posledních několika dnech se v po-
radnách Sdružení obrany spotře-
bitelů Moravy a Slezska, z.s. množí 
stížnosti na praktiky fi rmy Endemos 
distribution s.r.o. z Prahy, která 
spotřebitelům, převážně seniorům, 
rozesílá upomínku – výzvu k úhradě 
dlužné částky ve výši 3 566 Kč.

Společnost v dopise uvádí, že kontrolou 
účetní evidence zjistila dluh na klientské 
kartě za stále aktivní členství a vyzývá 
daného spotřebitele, aby ve vlastním zá-
jmu neprodleně kontaktoval společnost na 
zákaznické lince +420 900 850 555. Dále 
ho společnost vyzývá, aby se nevyhýbal 
svému závazku a upozorňuje ho, že v pří-
padě, že nebude celou věc řešit  a nebude 
společnost kontaktovat, bude pohledávka 
vymáhána exekučně. Samozřejmě, že tako-
vý dopis nejednoho seniora vyděsí, i když 
si není vědom jakéhokoli členství.

Společnost však má být kontaktována 
na linku se zvýšeným tarifem. U hovoru 
začínajících čísly 900, 906 a 909 totiž pla-
tí, že 4. a 5. pozice určuje cenu za minutu 
volání v Kč včetně DPH. V tomto případě 
za zavolání na tuto linku spotřebitel zaplatí 
za minutu hovoru 85 Kč.

Na základě těchto skutečností SOS MaS, 
z.s. upozorňuje, že se jedná o podvodné 
jednání, jak vylákat ze spotřebitelů pení-
ze. V takovýchto případech pamatuje na 
spotřebitele i zákon, který přímo zakazuje 
prodávajícím používat pro komunikaci se 
spotřebitelem telefonní čísla s vyšší než 
běžnou cenou.

Proto SOS MaS, z.s. nedoporučuje na 
tuto linku volat a radí postiženým ohlásit 
celou záležitost na Policii ČR, která se již 
také o případ začala zajímat.

2. VYMÁHÁNÍ DLUHŮ PODLE 
NOVÉHO OBČANSKÉHO 
ZÁKONÍKU

Rok 2014 je přelomovým pro kaž-
dého občana naší republiky. Začí-
ná platit NOZ a také další úpravy. 
Sdružení obrany spotřebitelů Mo-
ravy a Slezska, z.s. upozorňuje na 
novinky ve vymáhání dluhů podle 
Nového občanského zákoníku.

Jedna z nových úprav umožňuje soud-
ním exekutorům postihnout společné 
jmění manželů nejen pro dluhy vzniklé za 
manželství, ale i pro dluhy, které vznikly 
některému z nich před uzavřením manžel-
ství. To znamená, jde-li o vymáhání dluhu, 
který vznikl jen jednomu z manželů, ať už 
za trvání manželství, nebo dokonce i před 
jeho uzavřením.

Bojíte se, že se dozvíte o dluzích 
manžela nebo manželky a bude posti-
žený i Váš majetek? 

Finanční poradce Sdružení obrany spo-
třebitelů Moravy a Slezska, z.s., ing. René 
Skýpala LLM  k tomu říká: „nově se lze proti 
tomu bránit. 

Nový občanský zákoník vám umožňuje 
projevit svůj nesouhlas ihned poté, co jste 
se o dluzích, které si manžel vytvořil proti 
vaší vůli.“

Dále uvádí: „pokud projevíte písemně 
svůj nesouhlas a odešlete ho věřiteli man-
žela, nejlépe ještě před možným zahájením 
řízení o takové pohledávce u soudu, máte 
oporu v zákoně. 

Opora je v tom, že pak může být postižený 
majetek ve společném jmění manželů v exe-
kuci jen do výše jeho podílu na společném 
jmění manželů a Vám Váš podíl zůstane. 

Toto pak bude platit i v případě, kdy bude 
manžel povinen platit výživné nebo bude fi -
nančně postihnut za jakékoli své protiprávní 
jednání nebo i v případě, že dluh vznikl ještě 
před uzavřením manželství.

Kontakt:
Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska z.s.
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz

Co je Slunečnice?
Hezká podzimní květina, ale  taky aktiv-

ní svinovští senioři, kteří se jednou měsíč-
ně scházejí a pak dle zájmu a možností se 
účastní  zajímavých akcí. 

Co je naši náplní – turistické vycházky 
do blízkého i vzdálenějšího okolí, ale i dal-
ší aktivity, které pořádáme každoročně 
– smažení vaječiny, opékání vuřtů a pořá-
dání sousedského plesu.

V loňském roce jsme pořádali turnaj 
v bowlingu, který byl velmi úspěšný. Svou 
fyzičku jsme zlepšovali nejen vycházkami, 
ale i plaváním v krásném bazénu v Kra-
vařích. Nezaměřili jsme se jen na pohyb, 

ale okruh svých vědomostí jsme si rozšířili 
návštěvou muzea v Ostravě, ale i Opavě.

Na turistických vycházkách jsme navští-
vili haldu Emu, poznávali okolí Svinova, 
pro mnohé to bylo dosti překvapující. Další 
naše kroky mířily do Jánských koupelí, od-
kud jsme pokračovali do Davidova mlýna. 
Toulali jsme se Beskydami, kde jsme šli ze 
Soláně na Horní Bečvu.To jsou jen některé 
vycházky, které jsme absolvovali.

Jsme však cestovatelé a vydali jsme se 
i trošku dál, navštívili jsme Prahu. V Obec-
ním domě jsme si prohlédli výstavu plaká-
tů Alfonse Muchy. I další zájezd směřoval 

do Prahy, v Průhonickém parku jsme obdi-
vovali rozkvetlé rododendrony.

V září jsme navštívili nádhernou Lito-
myšl. Při těchto zájezdech využíváme slev, 
které nám nabízejí nejen České dráhy, ale 
i obchodní řetězce.

To je jen opravdu malý výčet našich čin-
ností. Pokud budete mít zájem, scházíme se 
vždy každé první úterý v měsíci v zasedací 
místnosti Úřadu městského obvodu Svinov 
od 16 hodin.

Za klub Slunečnice Radka Jančíková

Kácení bříz na ul. Evžena Rošického
V termínech 10.a 13.března  proběhla 

na radnici jednání zástupců společenství 
vlastníků a družstev domů č. 1072, 1073, 
1075, 1076, 1077 a 1078 na ul. E.Rošické-
ho, kteří požadovali kácení 1 břízy před 
domem 1072 a několika bříz před domem 
1077.

Dohodli jme se na tom, že zástupci 
vlastníků v termínu do 17.3.2014 zajistí vy-
čerpávající průzkum názoru na kácení od 
všech obyvatel dotčených domů a opera-
tivně jsme proto na místě vytvořili anketní 

podklady pro tento průzkum. Proč takový 
spěch?  Proto, abychom, pokud by výsledek 
ankety byl jednoznačně pro kácení, stihli 
alespoň některá kácení v době vegetačního 
klidu, tj. do konce března.

Výsledek hlasování však zcela jedno-
značně nevyzněl. Nesporně objektivním 
požadavkem je pokácení 2 bříz před do-
mem 1077, které jsou v blízkosti šachtic 
uzávěru vody. Tyto budou odstraněny 
v režimu dikce zákona o vodovodech a ka-
nalizacích do konce března 2014. 

Ostatní požadavky opětně projednáme 
s občany a ty, které budou většinově podpo-
řeny, by byly realizovány s náhradní výsad-
bou v režimu legislativních předpisů státní 
správy – ochrany životního prostředí na 
podzim 2014. Chceme tak maximálně vyho-
vět oprávněným požadavkům podpořených 
většinou obyvatel této lokality, ale zároveň 
co nejvíce chránit životní prostředí, což je 
zejména v našem regionu zásadní prioritou.

Eva Poštová
starostka
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Lidový ples 2014

Plánované akce v knihovně

Každoročně vyhledávaný a širokou 
veřejností žádaný Lidový ples ve Svinově 
i letos zahájil naši plesovou sezónu. Zahá-
jení to bylo úspěšné a na úrovni, na kterou 
jsou hosté, příznivci dobré zábavy v podání 
KDU-ČSL, zvyklí.

Plný sál, plný parket, přeplněný stůl 
s tombolou, široká nabídka občerstvení, 
výborná kuchyně paní Spáčilové, čepované 
pivo. Podtrženo a sečteno – dobrý ples.

Je pohlazením na duši pořadatelů, když 
slyší poděkování a chválu od hostů našich 

DUBEN
Za pomlázkou do knihovny
vyrob si svůj karabáč pod vedením 
studentů SŠ Prof. Z. Matějčka
8. 4. 2014 - 14:00-17:00

Den Země
24. 4. 2014
- Čtenář zahradníkem 
 každý čtenář, který navštíví během Dne 

Země knihovnu, obdrží sazeničku na 
svou zahrádku

- Knižní dýchánek 
 posezení nad knihami o zahradničení 

pro čtenáře z dospělého oddělení 
v 9:00 hod.

Rodinný zahrádkářský kviz       
soutěž pro všechny čtenáře
1. 4. – 29. 4. 2014

Šifrujeme s Vrťapkou I.
vícekolová soutěž pro děti
1. 4. – 29. 4. 2014

KVĚTEN
Výstava fotografi í Jaroslava Spišáka
5. 5. – 25. 6. 2014

Záhadné květináče
tvůrčí dílna
6. 5. 2014 – 14:00-17:00

Šifrujeme s Vrťapkou II.
vícekolová soutěž pro děti
2. 5. – 30. 5. 2014

ČERVEN
Znáš svého psa?
Soutěž pro děti
2. 6. – 30. 6. 2014

Pátračka Svinov
vyhodnocení soutěže
19. 6. 2014 – 16:00 

Pasování prvňáčků v knihovně
Knihovna města Ostravy pořádá již 

tradičně vždy první týden v březnu Týden 
prvňáčků. Letos proběhl devátý ročník. 
V tomto týdnu se mohli žáci prvních tříd 
zdarma přihlásit do knihovny a nechat se 
slavnostně pasovat na čtenáře knihovny. 
Děti mohly být pasovány nejen se školou, 
ale také v odpoledních hodinách se svými 
rodiči. 

V pondělí 3. března byli slavnostně 
pasováni na čtenáře žáčci prvních tříd 

svinovské základní školy v knihovně ve 
Svinově. Při této příležitosti nás navštívila 
oblíbená spisovatelka dětských knih paní 
Lenka Rožnovská, která si pro děti připra-
vila zábavný program.  Předlohou jí byla 
její knížka pro děti Školačka Kristýnka, 
kterou dětem představila. Děti plnily růz-
né úkoly, vyháněly brouky z hlavy, nosily 
máslo na hlavě…  Za splněné úkoly získaly 
vysvědčení se samými jedničkami či slad-
kou buchtu. 

Komise pro občanské záležitosti při  
Radě městského obvodu Svinov

zve na

M Á J O V É   
S E T K Á N Í   S E N I O R Ů

Uskuteční se ve čtvrtek 15.5.2014 v 15,30 hodin
v jídelně Základní školy a mateřské školy Bílovecká 10

Pak za dětmi dorazil drak, který spo-
lečně s nimi složil Přísahu Království knih. 
Za zvuků slavnostních fanfár pasovala děti 
mečem paní místostarostka Ing. Jiřina 
Broulíková na čtenáře knihovny. Děti se 
podepsaly do kroniky, získaly čtenářský 
průkaz a drobné dárky. Děti si vypůjčily 
knihy a časopisy a spokojeně odcházely do 
školy. 

Iveta Balnarová

i přespolních, mladých i starších, od faráře 
i poslance parlamentu naší republiky.

Tímto pořadatelé tohoto plesu děkují 
všem hostům za účast a všem lidem dobré 
vůle přejí dobrý rok 2014.

Za pořadatele
Ing. Eduard Dvorský

Opět jsme
se sešli …
Sousedé …

Letošní plesová sezóna se ve Svinově vy-
dařila, ale byla opět chudší než v předcho-
zích letech.

Z dob, kdy ze sálu Autoškoly Spáčil se 
každý pátek a sobotu linula plesová hudba 
a do známé „Boudy“ se hrnuli plesoví hosté, 
zbyly jen vzpomínky. Plesů ubylo.

V letošní sezoně byli někteří pořadatelé 
postaveni před rozhodnutí – svůj ples zru-
šit či nezrušit.

Termín 31. ledna – pátek před pololet-
ními prázdninami, a jiné důvody odčerpa-
ly také část hostů pořadatelům letošního 
SOUSEDSKÉHO PLESU a postavily je před 
stejné dilema – zrušit nebo nezrušit ? Pleso-
vý výbor pod vedením pí. Jančíkové se roz-
hodl pro druhou variantu –NEZRUŠIT! …. 
nezklamat věrné příznivce a uspořádat ples 
v menším sále místní restaurace U Vlka. 
A udělali dobře !

Příjemné prostředí restaurace se vzor-
nou obsluhou a výbornou večeří, prostředí, 
ve kterém měli všichni k sobě blízko a moh-
li si sousedsky popovídat, známá „ rulič-
ková tombola“ s hodnotnými i zábavnými 
cenami, dostatek místa na tanečním par-
ketu atd., atd…. to  vše přispělo k výborné 
náladě, se kterou hosté odcházeli domů až 
v ranních hodinách. Ples se vydařil! 

Poděkování za krásný večer patří pře-
devším pořadatelům, obsluze restaurace 
U Vlka a také těm malým dobrovolným po-
mocníkům, kteří u této akce pomáhali. Ješ-
tě jednou dík všem za příjemný večer!

TAK CO, SOUSEDÉ – SEJDEME SE 
OPĚT PŘÍŠTÍ ROK ?

Svatava Bohušová
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Výhodná nabídka hromadného 
svozu odpadních vod z jímek, 
žump a septiků pro rok 2014

V rámci dostupnosti služby a ochrany životního prostředí nabízí společnost Ostravské 
vodárny a kanalizace a.s. i pro rok 2014 zvýhodněný odvoz splaškových vod. Cena za hro-
madný svoz je kalkulována na stanovené podmínky (6 zákazníků a zároveň 35 m3 v jed-
nom termínu). V případě nedodržení těchto podmínek se služba stává výrazně ztrátovou. 
S ohledem na nekázeň při plnění stanovených podmínek pro realizaci hromadného svozu 
(zákazníci se odhlašují v den svozu a nesprávně uvádějí objem jímek) došlo pro rok 2014 
k navýšení jednotkové ceny za vývoz 1 m3 o 39 Kč s DPH = 325 Kč s DPH/ 1 m3. 

Příklady úspor při využití hromadných svozů v porovnání se standardním 
jednorázovým vývozem zajišťovaným společností OVAK a.s. v roce 2014

Objem 
odčerpaných 

odpadních vod

Cena odvozu 
při individuální 

objednávce (Kč s DPH)

Cena při 
hromadném odvoz

(Kč s DPH)

Úspora 
(Kč)

1 m3 1418 325 1093
2 m3 1523 651 872
3 m3 1625 976 649
4 m3 1730 1302 428
5 m3 2340 1627 713
6 m3 2450 1953 497
7 m3 2552 2278 274
8 m3 2650 2604 46

Pozn.: Vzhledem k nevýhodnosti hromadného svozu proti individuální objednávce 
v objemech nad 8 m3 je hromadný svoz nově limitován objemem vyvezených odpadních 
vod do 8 m3. V případě objemu nad 8 m3 bude vývoz jímky proveden v režimu individuální 
objednávky.

Termín hromadného svozu: Vždy první úterý v měsíci   

Způsob poptání služby a další informace:
Službu je možno poptat pomocí interaktivního poptávkového formuláře (www.ovak.cz

– sekce služby – kanalizační síť – nabídka hromadného svozu odpadních vod – poptáv-
kový formulář), nebo v Po-Pá od 7-14.00 hod. telefonicky na tel. číslech 597 475 434, 
597 475 411, 607 504 283, nebo e-mailem na jati.lubomir@ovak.cz. V emailu uveďte před-
pokládané množství odpadních vod, adresu místa výkonu a kontakt pro zpětné potvrzení 
realizace hromadného svozu pracovníkem OVAK a.s.

Více informací na www.svinov.ostrava.cz

Ještěr bilancuje
Pionýrská skupina Ještěr byla v roce 

2013 nedílnou součástí společenského 
a kulturního života ve Svinově. Pořádali 
jsme hned několik kulturních a zábavných 
akcí v našem obvodě. Za zmínku stojí na-
příklad Halloween, maškarní ples pro děti 
a Pionýrský ples. Zároveň jsme spolupra-
covali s obcí při organizaci Vánočního jar-
marku a s dobrovolnými hasiči ze Svinova 
jsme se podíleli na pořádání Dětského dne. 

Během léta jsme opět zorganizovali dva 
turnusy dětských táborů na naší táborové 
základně Šance. Šance k nám patří již řadu 
let a tam, kde dříve jezdívali naši rodiče, 
nyní tráví léto již jejich vnuci. Mnoho 
rodičů, při letní návštěvě dětí na táboře, 
s nostalgií vzpomíná na své vlastní zážitky, 
zde prožité. Základnu se snažíme každým 
rokem modernizovat, vylepšovat a udr-
žovat v provozuschopném stavu. Reakce 
návštěvníků jsou většinou pozitivní, mnoh-
dy až překvapivé. Pro nás je spokojenost 
dětí, jejich rodičů, ale i jiných bývalých 

nebo nových návštěvníků, tím nejlepším 
vysvědčením. Šance využívají i jiné svinov-
ské spolky, stejně tak nám pomáhají při 
pravidelné údržbě a modernizace během 
roku. V loňském roce jsme mimo jiné 
postavili nové sprchy a opravili podlahy 
dřevěných stanů. Realizace těchto projektů 
stojí nemalé fi nanční prostředky. Získává-
me je především díky grantům z nadačních 
fondů, obecních a městských rozpočtů 
a drobným sponzorům.

V letošním roce chceme navázat na naši 
činnost z minulých let. Vše o nás se můžete 
dočíst na webových stránkách www.psjes-
ter.cz a na Facebooku. 

Závěrem bychom rádi poděkovali Statu-
tárnímu městu Ostrava, městskému obvo-
du Svinov, nadaci Think Big společnosti Te-
lefónica O2 a našim sponzorům za fi nanční 
podporu a všem, kdož nám pomáhá a pod-
poruje naši činnost za důvěru.

Vít Horáček
vedoucí PS Ještěr

Večerní turnaj 
„Starých gard“

se uskuteční 
v sobotu 10.května 

od 18 hod. na 
házenkářském hřišti
v Ostravě – Svinově

Účast přislíbili 
borci z oddílů: TJ Stará Ves, SK 

Studénka, TJ Sokol Albrechtičky, 
SSK Vítkovice a TJ Sokol Svinov

V předzápase bude od 16 hod. odehráno 
utkání I. ligy mužů TJ Sokol Svinov

– SK Studénka

Občerstvení zajištěno!

Srdečně zve oddíl národní házené
Při TJ Sokol Svinov

PODĚKOVÁNÍ

OZNÁMENÍ

Ráda bych touto cestou poděkovala 
fi rmě SV UNIPS s.r.o. ing. Stanislava Bře-
ziny za vysoce profesionální přístup při 
rekonstrukci ordinace praktického lékaře 
pro děti a dorost, nám Dr.Brauna 369/6, 
v Ostravě-Svinově, která se uskutečnila 
na přelomu roku 2013/2014. Velmi si 
cením kvalitní práce všech pracovníků 
fi rmy, jejich pracovního nasazení a vy-
tvoření příjemné atmosféry na pracovišti. 
Jmenovitě bych však ráda poděkovala 
ing. Petru Sedláčkovi za jeho vysokou 
profesní kvalitu, cenné rady a zkušenosti. 
Právě jemu vděčím za zajištění hladkého 
průběhu rekonstrukce, nadhled při řešení 
vzniklých problémů při rekonstrukci, za 
předání díla ve stanoveném šibeničním 
termínu a v té nejvyšší kvalitě.

Věřím, že moje spokojenost s prací fi r-
my a vytvoření krásné a moderní ordinace 
praktického dětského lékaře se odrazí ve 
spokojenosti nových malých pacientů, je-
jich rodičů a návštěvníků dětské ordinace.

S úctou děkuji

MUDr. Bohumila Štěpánová

Od 1.2.2014 byla otevřena nová ordina-
ce praktického lékaře pro děti a dorost, 

MUDr. Bohumily Štěpánové, se 
sídlem na nám. Dr. Brauna 369/6, 
Ostrava-Svinov. Ordinace poskytuje 
ambulantní péči pro děti a dorost ve věku 
od 0-19 let.

Telefonní kontakt 727 835 707
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Národní házená ve Svinově
V soutěžním ročníku 2013/2014 výbor 

oddílu přihlásil do soutěží pořádaných Sva-
zem národní házené 10 družstev – 4 muž-
ské (mladší žáci, starší žáci, dorostenci 
a muži) a 5 ženské družstva (mladší žačky, 
starší žačky A, starší žačky B, dorostenky 
a ženy). Dalším družstvem je minižactvo, 
které nehraje pravidelnou soutěž, ale 
zúčastňuje se turnajů vypsaných v této ka-
tegorii. V podzimní a zimní části sezóny se 
zúčastnily družstva minižactva 4 turnajů, 
z toho jeden uspořádal náš oddíl v tělocvič-
ně Základní školy na Bílovecké ul.. O děti 
v kategorii minižactva se nám obětavě 
starají manželé Pavlíkovi. Dětem se snaží 
vštípit především pohybovou obratnost 
a pružnost, a formou různých pohybových 
a míčových her a soutěží se snaží v dět-
ských dušičkách probudit sportovního 
ducha.

Jak si vedly jednotlivé družstva:
Do letošní sezóny jsme si nedávali tak 

velké cíle, jelikož hodně dětí v mládež-
nických kategoriích přešlo do kategorií 
vyšších a tím pádem se utkávají se soupeři 
i o 2 roky staršími. I přesto se některé 
družstva drží na předních příčkách tabulky 
a mají šanci postoupit na  vrcholné akce 
mládeže - Mistrovství ČR a Pohár ČR. 
Ligové družstvo mužů prochází výkonností 
krizí a krčí se na chvostu ligové tabulky. 
Doufáme, že družstvo mužů přes zimu 
kvalitně potrénuje a dokáže pro Svinov za-
chovat prvoligovou příslušnost. Ženy hrají 
v krajském přeboru již druhou sezónu, 
a pomalu začínají okupovat přední místa 
soutěže. 

Mladší žačky (v soutěži 6 družstev) 
– trenérky Klára Benešová, Mária Zelezní-

ková  
– bilance: 1. místo 9   0   1
  180:92   18 bodů

Starší žačky (v soutěži 6 družstev)

– trenér  Vojtěch Beneš, Libor Kahaj  
– bilance: 2. místo 8   0   2
  195:92 16 bodů 

Dorostenky (v soutěži 5 družstev)
– trenéři Tomáš Strniště, Kateřina Strniš-
ťová  

– bilance: 2. místo 6   0   2   
 128:117 12 bodů

Ženy (v soutěži 4 družstva)
– trenéři Tomáš Strniště, Kateřina Strniš-
ťová  

– bilance: 2. místo 2   1   3
  86:85 5 bodů

Mladší žáci (v soutěži 6 družstev) 
– trenéři  Zbyněk Planka, Kamil Kocourek  
– bilance: 3. místo 5   1   4
  109:111  11 bodů

Starší žáci (v soutěži 6 družstev) 
– trenér Michal Lach, Zdeněk Kadlčík  
– bilance: 3. místo 6   0   4 
  210:152 12 bodů

Dorostenci  (v soutěži 6 družstev) 
– trenér  Aleš Matoušek 
– bilance: 5. místo 3   0   7 
  191:216 6 bodů

Muži A (v soutěži 12 družstev) 
– trenér  Milan Beneš 
– bilance: 12. místo 1   1   9   

 175:196 3 body

V zimní období národní házenkáři ne-
spí. Zimní příprava všech družstev probíhá 
pro všechny složky 2x týdně v tělocvičnách 
Základní školy ve Svinově a Základní školy 
L.Štúra v Porubě. Všechna mládežnic-
ká družstva odehrála dvoukolový Zimní 
halový přebor. Mladší žačky skončily na 
2.místě, mladší žáci a starší žáci skončili 
na místě třetím. Dorostenci a starší žačky 
obsadily shodně 4.místo. Družstva žen 
a mužů se zúčastnila turnajů v rámci Čes-
kého poháru. Bohužel ani jednomu druž-
stvu se nepodařilo postoupit do semifi nále. 

Družstvo žen dokázalo vyhrát zimní halový
přebor severomoravské oblasti, což se dá 
určitě v konkurenci i ligových družstev po-
važovat za úspěch. 

V jarní části sezóny, která začíná 13.dub-
na 2014,  nás opět čeká velká porce utkání. 
Rozlosování I.ligy najdete v tomto hlasateli. 
Rozlosování mládežnických týmů zatím ne-
bylo zveřejněno. Všechny informace o dění 
v oddíle najdete na naší internetové stránce 
www.hazenasvinov.cz

Provoz všech družstev nás stojí nemalé 
fi nanční prostředky. Je na místě poděkovat 
Statutárnímu městu Ostrava, městskému 
obvodu Svinov, Moravskoslezskému kraji 
a všem sponzorům za poskytnutí účelových 
dotací a darů v loňském roce. 

Na 10.května jsme si naplánovali uspo-
řádat tradiční Večerní turnaj starých gard, 
jehož tradici jsme se v loňském roce po-
kusili vzkřísit. Na turnaj jsme opět pozvali 
družstva z okolních oddílů, a doufáme že 
i naši fanoušci znovu najdou cestu do na-
šeho areálu. V letošním roce jsme si dali 
pauzu, a nebudeme pořádat vrcholnou akci 
mládeže. Chceme zachovat dvouletou pe-
riodu v pořádání těchto vrcholných akcí, 
a připravit se tudíž na rok 2015. 

Co nám dělá především radost je neu-
stále rostoucí členská základna především 
v mládežnických kategoriích. K 1.1.2014 má 
oddíl národní házené registrováno 122 čle-
nů. Projevuje se zde kvalitní  práce našich 
trenérů, která se neomezuje jen na sportov-
ní činnost, ale většina trenérů pořádá pro 
děti  různé akce a výlety. Za to patří všem 
trenérům velký dík.  Nárůst počtu družstev 
a jednotlivců se projevuje i na házenkář-
ském hřišti, které je v odpoledních hodi-
nách využito téměř na 100%. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat na-
šim fanouškům za přízeň a těšíme se na 
Vaši podporu v roce 2014.

Ing. Zbyněk Planka
TJ Sokol Svinov

oddíl národní házené

TJ Sokol Svinov, oddíl národní házené
Rozlosování I.ligy - jaro 2014

  13.4.2014 14:00 Brno - Svinov
  20.4.2014 15:00 Svinov - Rokytnice
  26.4.2014 16:00 Tymákov - Svinov
  27.4.2014 11:00 Nezvěstice - Svinov
  10.5.2014 16:00 Svinov - Studénka
  18.5.2014 10:30 Stará Ves - Svinov
  25.5.2014 10:30 Svinov     - Nýřany
    1.6.2014 13:00 Svinov - Přeštice
    8.6.2014 11:00 Krčín - Svinov
  14.6.2014 16:00 Svinov - Plzeň
  15.6.2014 11:00 Svinov - Opatovice

Rozlosování mládežnických družstev 
ještě není známo. Všechny informace mož-
no nalézt na našich internetových strán-
kách: www.hazenasvinov.cz 

Srdečně zveme naše fanoušky na zápasy 
jarní části soutěže.

Přijďte nás povzbudit.

  Výbor oddílu národní házené
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Ze života svinovských hasičů

Nová mateřská škola
asi zůstane jen předvolebním slibem

Na sklonku minulého roku se konala 
členská schůze SDH Svinov. Naše jednání 
navštívili i zástupci vedení obce, jmenovitě 
paní starostka ing. Poštová a paní Jančíko-
vá. Hodnotili jsme úspěchy i nezdary v naší 
činnosti a přijali jsme úkoly pro rok následu-
jící. V roce 2013 jsme dosáhli velmi dobrých 
výsledků zejména při práci s dětmi, s našimi 
nejmladšími členy. Velice kladně hodnotíme 
účast mladých hasičů na všech soutěžích 
místní, oblastní i celorepublikové působ-
nosti. Práce vedoucích mladých hasičů je 
velice náročná na čas i teoretickou vyspělost.  
Naši vedoucí organizují nejen pravidelné 
tréninky, ale pracují s dětmi i o prázdni-
nách a v mnohých případech i o víkendech. 
Součástí celoroční činnosti je i pořádání 
akcí pro ostatní mládež naší obce, například 
velikonoční malování vajec, Dětský den 
a Mikulášská nadílka. Děkujeme manželům 
Bonkovým, manželům Bučkovým a nej-
mladšímu z trenérů Tondovi Kolodějovi za 
jejich odpovědnou a náročnou práci.

Úspěšnou oblastí práce SDH je i účast 
našich sportovců na soutěžích požárního 

sportu. Naši sportovci se setkávají na pra-
videlných trénincích a věnují se přípravě na 
fyzicky náročné soutěžní klání v požárních 
disciplínách po celé republice. V roce 2013 
jsme z vlastních prostředků SDH  zakoupili 
pro naše sportovce vícemístný automobil, 
který jsme přizpůsobili potřebám soutě-
žících. Jsme velice rádi, že se v roce 2013 
podařilo sestavit i soutěžní družstvo žen. 
Velkým propagátorem a vůdčím duchem 
našich sportovců je pan Radim Kotala, který 
se zapáleně věnuje nejen přípravě tréninko-
vých aktivit, ale společně s našimi sportovci 
organizuje i další akce, například pravidelné 
turnaje ve stolním tenisu.

Další oblastí činnosti SDH je pořádání 
kulturně společenských akcí, které již tra-
dičně přitahují pozornost a zájem širokého 
okolí naší obce. Jedná se zejména o oblíbený 
hasičský ples, stavění máje, kácení máje spo-
jené s vepřovými hody, ochutnávka burčáku 
a jiné. Tyto akce jsou organizačně zajišťová-
ny ostatními členy SDH. Pravidelně se zde 
potkáváme s prací manželů Marčišovských, 
u kulinářských výrobků s výsledky

úsilí manželů Bednářových, Kudelových 
a pravidelně vzbuzují zájem produkty kuchy-
ně manželky našeho starosty Hany Bučkové. 
Doufáme, že i v letošním roce budou tyto 
akce hojně navštěvovány.

Zásahová jednotka SDH je zřizována obcí. 
Její činnost se řídí požadavky Hasičského zá-
chranného sboru Moravskoslezského kraje 
a v naléhavých případech úkoly souvisejících 
s ochranou životů a majetku občanů obce. 
Výsledky odpovídají technickému stavu vy-
bavení a dobré úrovni výcviku. Velitelem 
a odpovědnou osobou za stav zásahové jed-
notky je pan Petr Buček.

Nesmíme zapomenout na práci našeho 
starosty obce hasičské pana Lubomíra Buč-
ka, který organizuje, koordinuje, stmelu-
je naše snažení a má velký podíl na našich 
úspěších.

Rok 2014 je rokem 125. výročí založení 
hasičstva v obci Svinov. Naše pravidelné akce 
budou po celý rok ve znamení tohoto výročí 
a budou završeny Hasičskými slavnostmi. 
Zveme naše spoluobčany, známé a kamarády 
k účasti na akcích SDH.

Jaroslav Horáček, člen výboru SDH Svinov

Volební sliby všech politických stran 
a  hnutí na svinovském politickém „dvo-
rečku“  se hlásily k podpoře výstavby nové 
mateřské školky. Nebylo pochyb o tom, 
že se to během čtyřletého volebního cyklu 
musí stihnout. Od letošních voleb do za-
stupitelstva Svinova i Statutárního města 
Ostravy nás dělí nějakých osm měsíců.Ti, 
kteří jste si schovali  mimořádné vydání  
Svinovského hlasatele  z r. října 2010 máte 
důkaz  tohoto tvrzení před sebou.

V usnesení naší Rady jsme si v led-
nu přečetli, že tato   uložila řediteli p.o. 
Základní a mateřská škola , aby požádal 
KHS Moravskoslezského kraje v Ostravě 
o výjimku ze zákona o ochraně veřejného 
zdraví. Některé ze závad, které tato kont-
rola KHS  v mateřské školce na Bílovecké 
ul. zjistila, nelze odstranit  bez zásahu 
do stavebního řešení objektu, případně 
přístavbou. Stojíme tedy před řešením , 
provést tyto úpravy za značné náklady, 
anebo prosadit výstavbu nového předškol-
ního zařízení v katastru našeho městského 
obvodu. Po stránce územního  řízení na 
umístění stavby  a stavebního povolení má 
náš městský obvod  stavbu připravenou. 
Co nám však schází jsou fi nanční prostřed-
ky na její výstavbu. Do fi nančního plánu 
města Ostravy byl požadavek zařazen  
ihned kdy jsme dokončili územní a staveb-
ní řízení. Proč se na její realizaci fi nanční 
prostředky nenašly  je pro nás otázkou. 
Vždyť i zastupitelé MO dostali také od nás 
hlasy  a hospodaří s našimi daněmi Za 

období 2010až dodnes se za prodeje nemo-
vitého majetku na katastru našeho měst-
ského obvodu utržilo  bezmála 8 mil Kč. 
Našemu městskému obvodu podle pravidel  
danými Statutem přišlo na účet 3 985,5 tis.
Kč.Podbízí se otázka :je ono dělení příjmu 
z prodeje spravedlivé?

Pravda, nikdo ze  zmiňovaných zastu-
pitelů  ZMO nebydlí ve Svinově  a paní 
starostku, která  v ZMO nehlasuje není asi 
dostatečně slyšet...Naděje, že by se nějaké 
fi nance  našly třeba v přebytku hospodaře-
ní města Ostravy a potažmo i našeho ob-
vodu za lońský rok  je asi mizivá. V investi-
cích  města Ostravy je asi vše ostatní před-
nější  než naše dnes již za hranici zákona 
o ochraně veřejného zdraví přesluhující 
(stáří objektu cca 95 let) mateřská školka, 
potřebnější, A  my v rámci našeho rozpočtu 
na tak vysoké náklady ( cca 8 mil. Kč) ne-
dosáhneme. Ptáme se proto  naší svinovské  
vládnoucí koalice (ODS, NEZ,Hnutí DHO, 
KSČM a SZ)  jak dlouho bude tento nevy-
hovující stav ještě trvat! 

Když čtu články v tisku o investicích 
města Ostravy  do infrastruktury  centrál-
ního městského obvodu ( zastávky u Nové 
karoliny, přestavba  a  propojení ul. Po-
rážkové s tímto komplexem, nové stavby 
v ZOO, rekreační zóna na březích Ostravice 
s loděnicí  atd. ) je taková nová mateřinka  
ve Svinově v rozpočtu MO  „větším plivnu-
tím do rybníka“. Připadá mí nesouměrné, 
že se našly v městském rozpočtu peníze na 
odkoupení stadionu Bazaly, pokračuje se 

v rekonstrukci městského stadionu ve Vít-
kovicích  a náš problém (jsme taky občané 
Statutárního města Ostravy) asi nikoho ze 
zastupitelů města  nezajímá.A přitom ODS 
a ČSSD jsou politickými subjekty, které jak 
v městském ,tak i obvodním zastupitelstvu 
mají největší počty volebních mandátů.

Zůstalo u nás v školním roce 2013-14 
neumístěno 20 přeškoláků z požadavku 70 
přihlášených. dětí Argumenty, že míst v MŠ 
v rámci Ostravy je dostatek, nebereme. 
V tak složitých ekonomických poměrech 
v jakých se nachází město Ostrava a potaž-
mo i Moravskoslezský kraj (v dlouhodobém 
výhledu úbytek až ¼ obyvatel do r. 2030) 
je nezájem o uspokojení všech dětí na umís-
tění v MŠ varující. Dislokace připravené 
stavby MŠ do území mezi Bíloveckou a Sta-
nislavského ul, je natolik výhodná, že lze  
v případech nenaplnění kapacity svinov-
skými dětmi přijímat i děti ze sousedních 
městských obvodu.Takový zájem je evido-
ván a požadován  už  nyní v menší míře od 
přespolních rodičů už několik let zpětně. 
.Mám na mysli děti z Polanky -Janové, Tře-
bovic, i Nové Vsi. Jen kdyby si toho poltičtí 
představitelé města Ostravy všimli.

Budeme sledovat jaká opatření k od-
stranění závad z nevyhovujícího stavu v MŠ 
na Bílovecké ul orgán státní správy ( KHS) 
povolí zmírnit požadovanou výjimkou. Vy-
jímky z přísných hygienických předpisů 
a zákonů o veřejném zdraví však našim ma-
lým občánkům podmínky v mateřské školce 
zcela určitě nezútulní..  

Jaromír Planka
Zastupitel za STAN
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Velikonoční přání 

Domov pro seniory

Oheň a světlo patří k nejstarším přírod-
ním náboženským symbolům. Oheň dává 
světlo, obojí pak překonává chlad a tem-
notu, přináší potěšení a radost. A právě 
o velikonoční noci (ze soboty na neděli) se 
v duchu této symboliky před kostely zapa-
luje velikonoční oheň. Od tohoto ohně se 
zapaluje velikonoční svíce – paškál. Ten se 
vnáší jako světlo do tmavého kostela a věřící 
si od něho zapalují své svíce. Celý kostel se 
postupně víc a více prozařuje světlem a celý 
obřad ohně a světla se dovršuje radostným 
chvalozpěvem. 

Opava aktuálně nabízí volné ubytovací 
kapacity seniorům  Nový opavský domov 
pro seniory Vila Vančurova je v provozu od 
konce roku 2013, ovšem i přes téměř napl-
něnou kapacitu nájemních bytů určených 
seniorům soběstačným stále nabízí volná 
místa seniorům méně soběstačným nebo 
soběstačným s podporou - všem s přizna-
ným příspěvkem na péči ve 3. a 4. stupni, 
popřípadě nižším, přičemž vše je zde na 
osobní domluvě a možnostech konkrétního 
zájemce.  Pro tyto seniory jsou v domově 
vyhrazena dvě bezbariérová patra, zařízení 
plně odpovídající jejich zdravotnímu stavu 
a špičkový zdravotnický personál. Domov 
je pojat jako „květinová oáza“, takže uby-
tovaní se zde pohybují nikoli po chodbách, 

Přírodní symbolika odkazuje na nábo-
ženské poselství křesťanských velikonoč-
ních svátků: proti temnotě a chladu, které 
nejen ve fyzikálním, ale především v du-
chovním smyslu neustále ohrožují lidský 
život, je zde v osobě Ježíše Krista přítomno 
světlo a teplo, které proměňuje láskou lid-
ská srdce a tak zušlechťuje člověka. 

Přeji nám všem, abychom o velikonoč-
ních svátcích každý zakusili alespoň malý 
kousek této zušlechťující proměny. 

P. Jan Larisch, 
řk. farář Ostrava-Svinov

ale v „bylinkových ulicích“, a každý senior 
má v rámci své „ulice“ i vlastní číslo popis-
né. K dispozici jsou skupinové a individu-
ální rehabilitace, ergoterapie, prvorepub-
likové balneo, wellness centrum a přilehlý 
park, který je vyhrazen pouze obyvatelům 
domova. Od 3. února je zde plně funkční 
i multidisciplinární tým sester, pracovníků 
v přímé péči a dalších odborných pracov-
níků, kteří o komfort umístěných seniorů 
24 hodin denně pečují. Bližší informace 
najdou zájemci na stránkách www.vila-
vancurova.cz, nebo mohou volat sociální 
pracovnici domova na 731 152 926.

PhDr. Michal Panáček 
Zástupce ředitele Vila Vančurova o.p.s.

Velikonoce v Husově sboru 
v Ostravě – Svinově
 13. dubna  2014    10:15    Květná neděle 
 17. dubna  2014    17:30    Zelený čtvrtek 
 18. dubna  2014    17:30    Velký pátek

(zpívané pašije podle Matoušova evangelia)
20. dubna  2014    10:15    Boží hod velikonoční

Milí čtenáři, z křesťanského hlediska 
mají každé významné svátky nějakou pří-
pravnou dobu, jakousi předehru. V případě 
Velikonoc je to čtyřicetidenní postní období, 
které začíná Popeleční středou. Nejde však 
jen o půst jako odpírání si jídla, jak ještě 
zůstává v obecném povědomí. To by bylo 
velmi zjednodušené. Jde především o snahu 
oprostit se od všeho (zlého), co nás vzdaluje 
od Boha. Každý má tento čas využít tak, aby 
se zamyslel a odpoutal od toho, co jej nejvíce 
omezuje, činí závislým a ničí vztahy. Máme 
vyjít ze svého sobectví, pohodlnosti a zkusit 
se překonat. V souvislosti s postem  se proto 
hovoří o omezení alkoholu, kouření, televize, 
internetu, jízd autem apod. Každý si může 
dosadit dle své konkrétní situace. 

Chybou by ovšem bylo vidět postní dobu 
jen jako smutnou, křečovitou, neradostnou  
snahu něco změnit, hlavně aby to už bylo 
za námi a mohli jsme žít jako předtím. Půst 
se překrývá s předjařím, postupně nastává 
probouzení života, stromy, keře ve svých 
větvích křísí život. I v nás by měla postupně 
růst životní síla, trvalejší radost, naděje, 

obrazně řečeno bychom se měli rozvíjet 
a kvést, mělo by v našich srdcích přibývat 
pohody. Přeji tedy všem, aby našli sílu a od-
vahu k práci na sobě, abychom se zbavili 
zbytečného, okrádajícího, jalového a tím 
připravili více prostoru tomu, co činí život 
důstojnějším, radostnějším a krásnějším.

Přeji všem pěkné Velikonoce a nejen do 
jarních dnů radost, pokoj a pohodu.

Tomáš Chytil
– farář Církve československé husitské

PS: Dovolujeme si také upozornit, že 
u příležitosti 80. výročí dostavění a slav-
nostního otevření Husova sboru chystáme 
publikaci, která by měla stručně mapovat 
vznik a vývoj jak Církve československé 
(husitské) ve Svinově, tak především této 
sakrální budovy. Budeme vděční, pokud 
přijmete tuto výzvu a v případě, že máte 
fotky, dokumenty, nebo osobní vzpomínky 
třeba na faráře či události spjaté s kostelem, 
abyste to dali co nejdříve k dispozici na farní 
úřad, popř. zaslali na emailovou adresu:
ccshsvinov@seznam.cz. Za případnou po-
moc předem děkujeme.

Velikonoční
pořad 

bohoslužeb 
v kostele 

Krista Krále 
Květná neděle (13. 4.)

Připomínka vjezdu Pána Ježíše
do Jeruzaléma – svěcení ratolestí,

mše sv.: 8,00 a 10,00 h.

Zelený čtvrtek (17. 4.)
Poslední večeře Páně,

ustanovení mše sv.,
Ježíšova modlitba v Getsemanské 

zahradě a jeho zatčení,
mše sv.: 18,30 h. a následná 

adorace do 21,00 h.

Velký pátek (18. 4.)
Ježíš umírá na kříži za záchranu 

celého světa -
den přísného postu jako výrazu 

vědomí vlastních hříchů,
obřady Velkého pátku: 18,30 h.

Velká (Bílá) sobota (19. 4.)
Tělo Pána Ježíše je uloženo ve skalní 

hrobce,
vchod je zavalen kamenem a hlídán 

římskými vojáky,
možnost modlitby u „Božího 

hrobu“: 8,30 – 19,30 h.
slavnostní bohoslužba 

Vzkříšení: 20,00 h.

Neděle - slavnost Vzkříšení 
Páně (20. 4.)

průvod vzkříšení: 7,30 h. 
a slavná mše sv.: 8,00 h.
slavná mše sv.: 10,00 h.

(svěcení pokrmů
a velikonočních beránků)

Velikonoční pondělí (21. 4.)
mše sv.: 8,00 h.
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ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, ZUŠ D. Ludmily 
Ostrava-Svinov a SDH Ostrava-Svinov

Zveme všechny na
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
ve středu 30. dubna 2014

Soutěže o drobné ceny, velká vatra, 
upálení čarodějnice, opékání buřtů 

(možno zakoupit na místě)

Kde?
U hasičské zbrojnice

v Ostravě-Svinově
v 16.00 hodin sraz u ZŠ Bílovecká 

10 a ZŠ E. Rošického 1082
v 16.15 hodin sraz všech 
nad restaurací U slunce

a průvod v maskách k hasičské 
zbrojnici

AKCE SE KONÁ POUZE
ZA PŘÍZNÍVÉHO POČASÍ

NA AKCI BUDE NAVAZOVAT
STAVĚNÍ SVINOVSKÉ MÁJE

STŘECHY

Nemáte dostatečnou hotovost? Umožníme Vám platbu formou splátek
Zdarma zhotovení cenové nabídky

Tel.: 775 210 970
www.pokryvacstvi-chras  na.wz.cz    •    chras  nar@seznam.cz 

HASIČI SVINOV
zvou na tradiční

POHÁROVOU 
SOUTĚŽ

O PUTOVNÍ POHÁR 
SDH SVINOV

zařazené do Ostravské Ligy
Mládeže

Akce se uskuteční 4.5.2014 
od 9:00 hodin v areálu

Hasičské zbrojnice ve Svinově.

Přijďte podpořit svinovské mladé hasiče 
v disciplínách požárního sportu:

• Požární útok

• Štafeta požárních dvojic

NA VAŠÍ ÚČAST SE TĚŠÍ
VÝBOR SDH SVINOV

HASIČI SVINOV
pořádají u příležitosti

125. výročí založení sboru

HASIČSKÉ 
SLAVNOSTI
spojené s konáním

DĚTSKÉHO DNE
a tradičním kácením Máje

Akce se uskuteční 31. května 2014
v areálu hasičské zbrojnice

ve Svinově

pod záštitou Magistrátu města 
Ostravy

Více informací bude vyvěšeno
na informačních plochách

a na www.sdhsvinov.cz a facebooku.

HASIČI SVINOV
zvou na tradiční akci

MALOVÁNÍ 
VELIKONOČNÍCH

VAJEC
Akce se uskuteční 12.4.2014

od 14:00 hodin
v Hasičské zbrojnici ve Svinově.

Vstupné bude dobrovolné
a připraveno bude:

• Občerstvení

• Vyfouklá vajíčka (můžete přinést i svá)

• Prodej drobných surovin pro dekorace

• Pomůcky pro zdobení vajec a tvorbu 
dekorací

• Příjemná atmosféra

 Pokládka rovných a šikmých 
střešních kry  n

 Výroba a montáž klempířských 
prvků a parapetů

 Montáž střešních oken
 Nástřik půdních prostor pro   

škůdcům
 Zateplení střech
 Hydroizolace

 Stavba pergol
 Odvoz a likvidace odpadů
 Zednické práce
 Zateplení stěn budov
 Montáž plastových oken 

a dveří
 Výroba a montáž okenních sí   

a žaluzií
 Kompletní dodávky materiálu
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Technický dvůr SvinovTechnický dvůr Svinov

Motorový vysavač GS VacMotorový vysavač GS Vac Čistič eskalátorů CLIMASČistič eskalátorů CLIMAS
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