
V roce 2009 podal Městský obvod Svinov 
žádost o dotaci na projekt Revitalizace
Sadu Míru ve Svinově v rámci řešení 
revitalizace Moravskoslezského kraje. 

Po velmi vleklých a složitých jednáních 
na ministerstvech průmyslu a fi nancí 
byl ministerstvem fi nancí ČR v březnu 
2014 vybrán zhotovitel stavby fi rma 
AWT Rekultivace Havířov,a.s. V pondělí 
2. června jsme slavnostně předali stave-
niště a stavba „Revitalizace Sadu Míru ve 
Svinově“ tím byla zahájena.  

Řešené území představuje prostor před 
kostelem a Sad Míru ve Svinově. Koncepce 
návrhu Sadu Míru vytváří nové možnosti 

využití a zatraktivnění prostoru, akceptuje 
základní architektonické řešení stávajícího 
parku, revitalizuje poškozenou a přestár-
lou zeleň. Budou obnoveny a doplněny 
chybějící části chodníků, vybudována 
odpočívadla. Plánovaný termín dokončení 
je podmíněn nutností provádět část práci 
v období vegetativního klidu a je smluvně 
stanoven na 31.5.2015. 

Celá akce bude fi nancována me-
ziresortní komisí výše zmíněných 
ministerstev fi nancí a průmyslu – 
obvod Svinov se na této akci fi nančně 
nepodílí vůbec.

Eva Poštová
starostka

červen 2014www.svinov.ostrava.cz   posta@svinov.ostrava.cz

Sad Míru – revitalizace zahájena
• Sad Míru – revitalizace zahájena

• Velikonoční dílny

• Perníková chaloupka

• Za kulturou do Opavy

• Memoriál Marka Bílého – VIII. ročník

• Poděkování

• Škola vážně i nevážně

• Den matek

• Zvonoklíček v Bojkovicích

• Výlet do ZOO Brno

• Z jednání Rady 

• Z jednání Zastupitelstva

• Řadové garáže Svinov - Dubí

• Informace o výsledcích hlasování 
ve volbách

• Nesmírná horlivost nebo chorobná 
zloba

• Blahopřání jubilantům

• Zubní lékařka ve Svinově

• Dobrá zpráva – bezplatné Wi-Fi

• Poplatek za komunální odpad 2014

• O vlastní pozemky je třeba se starat

• Napouštění bazénů

• Nocování ve svinovské knihovně

• Plánované akce v knihovně

• Činnost mládeže SDH Svinov 
za téměř uplynulou sezónou

• ZO ČZS ve Svinově

• Dětský den na hasičárně

• Turnaj osvobození

• 80 let Husova sboru v Ostravě 
– Svinově

• Svinovská pouť

• Letní tábory 2014



22

Velikonoční dílnyVelikonoční dílny Škola vážně i nevážněŠkola vážně i nevážně

BojkoviceBojkovice Turnaj OsvobozeníTurnaj Osvobození

Memoriál Marka BíléhoMemoriál Marka BíléhoZa kulturou do OpavyZa kulturou do Opavy

str. 4str. 3

str. 3str. 3

str. 9str. 4



3

Velikonoční dílny Poděkování

Za kulturou do Opavy

Memoriál Marka Bílého – VIII. ročník

Perníková chaloupka

V naší mateřské škole se dne 14. 4. 2014 
uskutečnila již tradiční akce Velikonoč-
ní dílny, na které děti spolu se svými 
rodiči vyráběly krásné velikonoční ozdoby. 
Nestačili jsme se divit, s jakým zájmem 
a kreativitou všichni zúčastnění vyráběli 
slepičky, závěsná kuřátka a beránka z vaty. 
Rodiče měli možnost seznámit se s techni-
kou lepení hedvábného papíru na vyfouklé 

Paní Jarmila Beschlová ukončí 31. srp-
na 2014 svou pedagogickou práci v MŠ ve 
Svinově. Paní Beschlová začala ve škol-
ství pracovat 1. září 1973. Po celou dobu 
vychovávala a vzdělávala nejmladší gene-
race dětí. Kdyby jí chtěly přijít poděkovat 
všechny „děti“, se kterými se během svého 
působení v mateřské škole setkávala, byl 
by to opravdu dlouhý zástup. Svým opti-
mismem, nadhledem a profesním přístu-
pem dokázala zaujmout nejen děti, ale 
i rodiče a spolupracovníky. Veselou pova-
hou, milým úsměvem a laskavým slovem 
si dokázala získat oblibu nejen u těch nej-
menších, ale i mezi svými kolegy. Za její 
nelehkou práci, kdy formou her přiváděla 
generace dětí na práh školy a dokázala je 
tak připravit na jejich start do života, jí 
chceme poděkovat. Že to byla léta krásná, 
potvrdí každý, kdo v její společnosti ma-
teřskou školou prošel. K poděkování se 
připojují i všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ 
v Ostravě-Svinově. Přejeme hodně zdraví, 
optimismu a sil do dalších let. 

Mgr. Zdeněk Ivančo a Dana Kohutová

Opavský dům umění s běžící dívkou 
od sochaře Kurta Gebauera v popředí má 
jedny z nejkrásnějších výstavních prostor 
v regionu. Ve čtvrtek 22. května jsme se 
tam vypravili, abychom zhlédli aktuální 
výstavu představující vizuální stránku 
big-beatové hudební scény šedesátých 
let s názvem Psychedelie a doprovodnou 
výstavu maturitních prací opavské střední 
umělecko-průmyslové školy (kam se jako 
nejlepší ze všech dostala letos i naše žáky-
ně Tereza Pleštilová).

Na výstavu Psychedelie byl objednán 
animační program „Poslouchej očima“, 

Ve dnech 16. a 25.4. 2014 se již po osmé 
konala školní sportovní soutěž s ná-
zvem Memoriál Marka Bílého. Akce byla 
započata slavnostním projevem ředitele 
školy a hned po něm promluvila ke všem 
účastníkům i paní starostka. 

Naše škola tuto akci už tradičně pořádá 
jako vzpomínku na bývalého žáka naší 
školy, skvělého studenta a sportovce, který 
podlehl těžké nemoci ve velmi mladém 
věku po zkouškách na vysokou školu, na 
kterou už nestihl nastoupit. 

Odmalička věnoval sportovním a kul-
turním aktivitám zde ve Svinově mnoho 
času. Byl úspěšný jak ve škole, tak i na 
hřišti. Věnoval se české házené a zastupo-
val tak náš městský obvod v turnajích proti 
jiným městům, rekreačně se věnoval teni-

Je začátek května a v MŠ se něco chys-
tá. Do školky přicházejí děti slavnostně 
oblečené, to jsou krásné princezničky v ša-
tičkách, mají nové střevíčky a ti elegantní 
hošíci. Kampak dneska děti, jedete? No, 
přeci do loutkového divadla na pohádku 
„O perníkové chaloupce“. 

Honem se dočesat, dostrojit a vyráží-
me, autobus už nás čeká. V autobuse se 
potkáváme i s dětmi z MŠ Polanecké a MŠ 
Rošického. Švitoření dětí je známkou toho, 
že se všichni na představení těší, jsou plní 
očekávání.

vajíčko. Děti si vajíčko dozdobily připrave-
nými barevnými velikonočními motivy.

Celé odpoledne provázela všechny zú-
častněné dobrá nálada.  Největší odměnou 
pro nás byla velká účast, spokojené a usmě-
vavé tváře dětí i jejich rodičů, které si navíc 
odnášely domů nejen pěkné dekorace, ale 
i radostné zážitky z prožitého odpoledne.

Za kolektiv MŠ Polanecká
Lenka Olšarová

který byl zakončen originální prací dětí 
za pomoci stroboskopových světel. (viz 
fotogalerie ZUŠ anebo http://animaceoko.
rajce.net/Poslouchej_ocima_-_ZUS_Lid-
mily_Ostrava_-_Svinov_22._5._2014)

V galerii si nás pak převzal do péče ve-
doucí oboru průmyslový design z opavské 
umprumky pan Jan Ermis. Podrobně nám 
představil vystavené maturitní  práce. Poté 
jsme se přesunuli do dvou budov školy. 
Děti nejvíce zaujaly dílny oborů průmyslo-
vý design a hračka.

Jak logo města napovídá, za původ své-
ho jména prý vděčí Opava hádce dvou 

su, tančil ve folklórním souboru Opavička, 
byl i velmi dobrým lyžařem. 

Během osmi let prošel Memoriál mno-
ha změnami, které se týkaly druhů sportu, 
velikostí družstev apod.

Memoriálu se letos zúčastnili žáci 4. 
- 9. tříd, chlapci soupeřili ve fl orbalu, starší 
dívky se utkaly v přehazované, mladší 
děvčata se vrátila k oblíbené vybíjené.

Po náročném sportovním dopoledni 
byly vyhlášeny výsledky utkání v obou 
disciplínách, kdy v mladší kategorii děvčat 
zvítězilo družstvo 7.B třídy a ve starší kate-
gorii družstvo 8. třídy. V mladší kategorii 
chlapců zlato vybojovalo družstvo třídy 6.A 
a ve starší kategorii družstvo 9.A třídy .

Také o týden později byli po soubojích 
nejmladších žáků vyhlášeni nejzdatnější 

A už jsme tady! Vystupujeme a jdeme 
k našemu krásnému Loutkovému divadlu 
v centru Ostravy. Děti si tam prohlédly vy-
stavené fotografi e, loutky a kulisy. Pak zvo-
ní zvonek a musíme honem do sálu, kde 
nás vítá milá paní uvaděčka. Představení 
začíná… Jsme rádi, že tak jako v pohádce 
nakonec všechno dobře dopadlo.

Pohádka se nám líbila. Pak jsme si o ní 
s p. učitelkou povídali a nakreslili jsme 
krásné obrázky na výzdobu školky.

Těšíme se na další pohádku
M. Gottvaldová

MŠ Bílovecká

hráči a hráčky. Ve fl orbalu zvítězili chlapci 
5.A, ve vybíjené dívky 5.B.

Všichni účastníci, kteří se umístili 
„na bedně“ byli oceněni diplomy, poháry 
a sladkými odměnami.

28. 5. proběhlo fi nále Memoriálu Marka 
Bílého mezi vítězným družstvem naší školy 
a partnerských škol ZŠ Heleny Salichové 
Ostrava - Polanka, ZŠ a MŠ Ostrava - Krás-
né Pole, ZŠ Ostrava –Petřkovice a Gimna-
zjum z Oddzialami Integracyjnymi nr 7 im. 
Czeslawa Milosza w Rybniku. Vítězství to-
hoto sportovního turnaje partnerských škol 
patřilo našim žákům, kteří kromě pohárů 
za první místo získali i další věcné ceny.

Všem účastníkům přejeme mnoho dal-
ších sportovních úspěchů a: „Sportu zdar!“

Mgr. Petra Bystroňová

pánů o pyšného ptáka. Ať už to bylo jak 
chce, ptákům se v Opavě prostě nevyhnete. 
Kreslením v terénu u velkých ptačích soch 
na tzv. Ptačím vrchu jsme zakončili i naše 
opavské putování. 

Ale aby nebylo vše příliš idylické, vlak, 
kterým jsme měli být za dvacet minut v Os-
travě, přijel se čtyřicetiminutovým zpož-
děním, čehož paní prodávající fornetti na 
opavském východním nádraží určitě neli-
tovala.

Lucie Otisková, Lucie Petrošová
výtvarný obor
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Škola vážně i nevážně
V tomto kalendářním roce jsme získali 

prostředky z rozpočtu statutárního města 
Ostravy, oblast školství, k realizaci projek-
tu pod názvem Škola vážně i nevážně.  

Projekt se skládá z několika jedno-
denních projektových dnů a prevenčních 
workshopů. 

V rámci projektového dne „Vítání jara“, 
který proběhl 16. dubna, jsme obnovili 
starou lidovou tradici - vynášení  „Maře-
ny“. „Mařenu“ vyrobili žáci prvního stupně 
ve školní družině z dřevěného kříže, sena, 
plátna, ozdobili ji náhrdelníkem z vyfouk-
nutých vajec, zástěrou a šátkem. Za zpěvu 
dětí: 

„Něsem my Mařenu, něsem do poto-
ka, do černeho lesa, do žimneho plesa, 
hú,hú,hú,.... Něsem my Mařenu, v oleju 
smaženu, babu černu, žimnu, pryč s ňu za 
dědinu, hú,hú,hú…“, byla „Mařena“ nesena 
v čele průvodu dětí, potom upálena a vho-
zena do Porubky. Malou vatru nám připra-
vili členové svinovského hasičského sboru, 
kterým tímto ještě jednou děkujeme.

Další projektový den nazvaný „Země 
2014“ proběhl 22. dubna. Zúčastnili se 

ho všichni žáci třetího až pátého ročníku, 
kteří v průběhu dopoledne prošli pět sta-
novišť. V učebně fyziky si žáci 9. ročníku 
připravili chemické pokusy, které pak 
sami svým mladším spolužákům předvedli 
a některé si i společně vyzkoušeli. V díl-
nách děti získaly informace o stromech, 
co se z dřeva vyrábí a k čemu je potřebné, 
mnozí si vyzkoušeli zatlouci hřebík či uříz-
nout plátek lišty. Další tři stanoviště byla 
zaměřená na ekologii a přírodovědu. 

V květnu probíhal další projektový 
den „Příroda kolem nás“. Někteří žáci 
poznávali přírodu v nejbližším okolí školy. 
Z centra Svinova prošli přes Dubí do pří-
rodní rezervace Rezavka, kde plnili různé 
úkoly a soutěže tematicky zaměřené na 
přírodu. Zpět se vraceli kolem Vrbenského 
rybníka, okolní krajinu si prohlédli z ptačí 
pozorovatelny, cestou nasbírali různé pří-
rodniny a ve škole vyrobili třídní herbář. 
Tři třídy se vydaly za poznáváním přírody 
do ZOO, kde pomocí naučných stezek zís-
kávali informace, které využili k soutěžím, 
jež po návratu probíhaly ve škole. 

28. května se uskutečnil sportovní 
turnaj partnerských škol ve fl orbalu. Naše 
škola v minulých letech spolupracovala při 
projektech spolufi nancovaných z EU „Hraj 
si, spolupracuj, vzdělávej se!“ a „Společně 
za sportem, kulturou a historií“

Zvonoklíček v Bojkovicích
„...Ale mami, nakrájí mi někdo ten 

řízek? Já to ještě sama neumím!“ Šestiletá 
Hanička jede poprvé sama, bez maminky, 
na koncertní zájezd s dětským pěveckým 
sborem a má spoustu starostí...A už je tu 
zelený autobus, který nás má odvézt na 
jih, do slováckého městečka Bojkovice. 
Snad se tam všichni vejdeme, vždyť je 
nás hromada! Usazujeme se, máváme 
maminkám a tatínkům a hurá, pan řidič už 
řadí jedničku. Máme před sebou kus cesty, 
je třeba se posilnit. Vytahujeme svačinky 
a housky zajídáme bonbóny, které jsme si 
„vyzpívali“ vystoupením na oslavě výročí 
konce 2. světové války ve Svinově. Paní 
učitelka Hrbáčová nás všechny vítá na pa-
lubě a mluví nám do duše. Máme na sebe 
dávat pozor a nikam nechodit sami...Ale 
jo, jasně, jenom doufáme, že budeme moci 
i trochu řádit...

Paní učitelka vytahuje kytaru a už je 
tady první písnička. Kolik jich už vlastně 
umíme? Kdo něco nezná, rychle doplňuje 
mezery ve vzdělání. Tak ještě „Na cvičišti, 
čtyři svišti piští“ a „Na kopečku v Africe“ 
a už je tu první zastávka. Dámy napravo, 
páni nalevo a honem zpátky do autobusu, 
protože sluníčko sice svítí, ale ještě moc 
nehřeje. Pomalu se blížíme k naší před-
polední zastávce-Luhačovicím, kde nás 
čeká slíbený řízek. Pan řidič nás vysadí 
u nádraží, odtud je to malý kousek. Jsme 
přece jen z autobusu celí usezení, takže 
blízké hřiště přijde vhod. Lezeckou stěnu, 
skluzavky a hlavně kolotoč bereme 

útokem. Na čerstvém vzduchu člověku vy-
tráví, takže je třeba doplnit energii a v re-
stauraci Pomněnka je příjemně teplo 
a útulno. Po jídle poděkujeme paní číšnici, 
jak jinak, než písničkou, a vyrážíme zpátky 
k autobusu. To nejdůležitější nás přece te-
prve čeká: Festival pěveckých sborů „Zpí-
vání s Tulipány“ !

V Bojkovicích mají krásnou velikou zá-
kladní uměleckou školu, dokonce i s bufe-
tem! Hned se nás ujímají organizátoři a od-
vedou nás do naší šatny, kterou je školní 
baletní sál. Někteří hned zkouší baletit, ale 
po objevu uvítacího občerstvení-domácích 
koláčků se opět soustředíme na „dobíjení 
baterek“. Za chvíli nás čeká pódiová zkouš-
ka. Místní sál je taky veliký a krásný, na 
pódiu jsou před námi mikrofony, svítí na 
nás refl ektory...skoro jako v divadle. Pak 
ještě chvíli čekání, které si krátíme hrou 
a jde se na to. Před námi zpívají Tulipánci 
- děti z Bojkovického přípravného sboru, 
a už nastupujeme na pódium. „Čáp letí přes 
moře...“ Nepřiletěli jsme k vám přes moře, 
ale jenom tuhle z Ostravy, jestlipak nám 
zatleskáte? Zatleskali a ještě pohostili...S pl-
nými bříšky nastupujeme opět do autobusu. 
Filípek si tiše prozpěvuje a v ruce drží malý 
papírek, kde má napsanou svoji adresu a te-
lefon na maminku. Už se na ni moc těší...

P.S.Velké díky učitelkám ZŠ Mgr. Jiřině 
Hrbáčové a Mgr. Lence Šklubalové a Ond-
řeji Szymikovi za hudební doprovod.

Marie Malinová
ZUŠ D.Lidmily

Den matek 

Výlet do ZOO Brno

Ve čtvrtek 16. května 2014 se konala 
v sále ZUŠ tradiční besídka ke Dni matek.  
Úvod besídky patřil dětem z kroužku 
Flétnička. Ty své vystoupení zahájily spo-
lečnou skladbou. Pak následovala sólová 
vystoupení jednotlivých dětí. Děti ze třídy 
Beruška si připravily pásmo písní a básní 
z rozkvetlé louky. Při svém vystoupení 
děti také zatančily a pochlubily se pěkný-
mi dárečky pro své maminky. Starší děti 
ze třídy Motýlek měly připraveno pásmo 
nejoblíbenějších básní a písní, které se 
naučily v průběhu celého školního roku.

Závěr besídky patřil básním a písním 
o maminkách a ani tentokrát nechybělo 
taneční vystoupení. Děti měly radost 
také z toho, že se mohly všem divákům 
ukázat v nových kostýmech. Sál ZUŠ 
opouštěli všichni s dobrou náladou 
a úsměvem na rtech.

Jarmila Beschlová
MŠ Polanecká

Komise pro kulturu, mládež a sport při 
Radě městského obvodu Svinov uspořádala 
v neděli 18.05.2014 pro děti s doprovodem 
rodičů výlet do ZOO Brno. O výlet byl jako 
vždy velký zájem a v půl osmé jsme vyrazili 
od úřadu za zvířátky. Krásný zážitek nám 
bohužel kolem poledne pokazilo počasí, 
protože začalo pršet. Z tohoto důvodu jsme 
ani nejeli na plánovanou prohlídku hradu 
Špilberk. I když byl výlet zkrácený a napůl 
deštivý, byli účastníci spokojeni a všichni si 
ho užili. 

Jana Štekbauerová
předsedkyně komise pro mládež, sport a kulturu

se ZŠ Heleny Salichové Ostrava-Polanka, 
ZŠ a MŠ Ostrava-Krásné Pole a Gimna-
zjum z Oddzialami Integracyjnymi nr 7 
im. Czeslawa Milosza w Rybniku. Tímto 
projektovým dnem jsme chtěli podpořit 
udržení a rozvoj dosavadní spolupráce 
mezi školami a prohloubit osobní kontak-
ty mezi žáky a pedagogickými pracovníky. 
Ke sportovním soutěžím byli přizváni také 
žáci ZŠ Ostrava-Petřkovice. Naši školu re-
prezentovali vítězové 8. ročníku Memori-
álu Marka Bílého, který proběhl v dubnu 
tohoto roku. Vítězství sportovního turnaje 
partnerských škol patřilo našim žákům. Ti 
kromě poháru za první místo získali i další 
věcné ceny. Všichni účastníci projektové-
ho dne po celou dobu sportovních soutěží 
dodržovali pravidla fair play a už nyní se 
těší na další spolupráci našich partner-
ských škol. 

Na podzim bude celý projekt pokračo-
vat prevenčními workshopy, které budou 
postaveny na zásadách zážitkové pedagogi-
ky a budou realizovány formou skupinové 
a kooperativní výuky. Těmito projektovými 
dny se budeme snažit přispět k podpoře 
prevence patologických jevů a kriminality 
v naší škole.

Mgr. Iveta Komorášová
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Z jednání Rady 
Úplná usnesení z jednání Rady 

jsou k nahlédnutí občanům na Úřadě 
městského obvodu Svinov a také na 
www stránkách našeho Úřadu.  

Některá z nich pro vás vybíráme.

Rada MOb Svinov :
• Rozhodla zaslat výzvu více zájemcům 

k podání cenové nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Instalace 
etážového topení v bytech č. 7 na Bílo-
vecké 118, č. 2 na Bílovecké 155 a č. 5 
na Bří. Sedláčků 352“ dle přílohy č. 1 
fy. Jiří Pospěch, Bytprům, Antonín
Lichý, INSTOP servis, Ing. Jiří Frie-
del, STAVO VPT

•  rozhodla zaslat výzvy k podání cenové 
nabídky na provádění havarijních 
oprav místních komunikací III. 
a IV. třídy v rozsahu dle přílohy č. 1 
těmto zájemcům: Služba Spáčil, SV 
UNIPS, STAVEX Ostrava, Jaromír 
Mičulka, Ostravské komunikace

• rozhodla o konání pietního aktu
k výročí osvobození Svinova dne
29. 4. 2014 v parku ČSA v 16 hodin

• schvaluje podání žádosti o dotaci 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, 
dotační program Podpora aktivit 
v oblasti prevence rizikových forem 
chování dětí a mládeže. Název projek-
tu „Malý průvodce velkými nástraha-
mi“ pro školní rok 2014/2015 v cílové 
částce 89 000,- Kč

• bere na vědomí ukončení pronájmu 
části pozemků v k.ú. Svinov prona-
jatých společnosti ČEZ Distribuce za 
účelem umístění, užívání a odstranění 
stavby „Náhradní přenosová trasa ve-
dení 2x 110 kV Třebovice – Lískovec“ 
v řádné výpovědní lhůtě k 30. 6. 2014  

• bere na vědomí předložená kritéria 
a pokyny ZŠ a MŠ Ostrava- Svinov pro 
přijímání dětí k předškolnímu vzdělá-
vání pro školní rok 2014/2015

• projednala vyhodnocení cenových 
nabídek na zakázku malého rozsa-
hu „Dodávka nábytku do ZŠ a MŠ 
Ostrava – Svinov“, rozhodla zadat 
tuto zakázku uchazeči Hynek Vaníček 
Opava za cenu nejvýše přípustnou 
742 975,- Kč bez DPH a ukládá řediteli 
ZŠ a MŠ Ostrava – Svinov uzavřít 
smlouvu o dílo s tímto dodavatelem

• projednala vyhodnocení cenových 
nabídek na zakázku malého rozsahu 
„Instalace etážového topení v bytech 
č. 7 na Bílovecké 118, č. 2 na Bílovec-
ké 155 a č. 5 na Bří. Sedláčků 352“, 
rozhodla zadat tuto zakázku uchazeči 
Bytprům Ostrava za cenu nejvýše 
přípustnou 195 047,- Kč a DPH v zá-
konné výši a uzavřít s ním Smlouvu 
o dílo

• projednala vyhodnocení cenových na-
bídek na provádění havarijních oprav 
místních komunikací III. a IV. třídy, 
rozhodla zadat tuto zakázku uchazeči 
STAVEX Ostrava v rozsahu dle cenové 
nabídky a uzavřít s ním rámcovou 
smlouvu o dílo

• projednala Protokol o kontrole výkonu 
samostatné působnosti provedené 
u MOb Svinov ze dne 25.3.2014 dle 
přílohy č. 1 a ukládá starostce před-
ložit tento protokol Zastupitelstvu 
MOb Svinov

• projednala žádost odboru fi nancí 
a rozpočtu MMO o vyjádření k návr-
hům změn obecně závazné vyhlášky 
č. 13/2010 ve znění OZV č. 12/2011 
o místním poplatku za užívání veřej-
ného prostranství a souhlasí s návr-
hem změn bez připomínek

• projednala žádost odboru fi nancí 
a rozpočtu MMO o vyjádření k při-
pravované obecně závazné vyhlášce 
č. xx/2013, kterou se reguluje provo-
zování loterií a jiných podobných her 
na území statutárního města Ostravy 
a konstatuje, že nemá žádné připo-
mínky k jejímu návrhu

• vzala na vědomí zprávu o vývoji roz-
počtu MOb Svinov za 1-3/2014 a uklá-
dá starostce předložit ji Zastupitelstvu 
MOb Svinov

• vzala na vědomí stížnosti občanů na 
neudržování čistoty a pořádku na 
pozemcích p.č. 1006/14 a 3116 v k.ú. 
Svinov (naproti nádraží) a ukládá 
pokutu společnosti CLEUS NOVA 
(pozemky jsou jejím vlastnictvím) ve 
výši 10 000,- Kč

Z jednání
Zastupitelstva

Dne 12. března se uskutečnilo 17. za-
sedání ZMOb Svinov, na kterém mimo 
jiné:
• schválilo změnu zřizovacích listin 

a jejich úplné znění u příspěvkových 
organizací:

 Základní škola a mateřská škola 
Ostrava - Svinov, Základní umělecká 
škola Dobroslava Lidmily Ostrava 
– Svinov a Technický dvůr Ostrava  
Svinov

• projednalo zprávu o kontrole plnění 
usnesení Zastupitelstva MOb Svinov 
ke dni 24.2.2014

• uložilo fi nančnímu výboru provést 
kontrolu veřejné zakázky P14V – 01 
na oprávněnost rozpočtových položek 
a jejich výše v objemech podepsané 
smlouvy o dílo

• uložilo kontrolnímu výboru provést 
kontrolu veřejné zakázky P13V – 
18, zda prováděné procesní úkony 
při vyhodnocování pořadí nabídek 
z výzvy a jejich zavedení do smlouvy 
o dílo nebyly v rozporu se směrnicí 
č. 2/2012, kterou se vydávají zásady 
a postupy při zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu

Jiřina Broulíková
místostarostka

Řadové garáže Svinov - Dubí Informace 
o výsledcích 

hlasování ve volbách 
do Evropského parlamentu konané 

ve dnech 23.05. – 24.05.2014

V roce 2012 – 2013 Městský obvod
Svinov inicioval vzájemná jednání s vlast-
níky pozemků pod garážemi ve svinovské 
části Dubí společností  RPG RE Land, s.r.o. 
a s vlastníky řadových garáží. Byl dohod-
nut a zkoordinován postup asanace tohoto 
území a pozemků ve vlastnictví RPG RE 
Land, s.r.o. Svinovský stavební úřad zajistil 
koordinaci tohoto postupu a systematicky 
vedl vlastníky k odstranění těchto garáží, 
které svým stavebně technickým stavem 
ohrožovaly bezpečnost a zdraví osob 
pohybujících se v jejich blízkosti, včetně 
nehezkého estetického vzhledu. Jednalo 

Voleb do Evropského parlamentu se ve
Svinově zúčastnilo 835 osob z celkového po-
čtu 3 640 zapsaných voličů, což je 22,94 % .

Umístění pěti nejsilnějších volebních stran:

1. ČSSD  19,48 %
2. ANO 2011 16,32 %
3. ODS  14,49 %
4. KSČM  11,08 %
5. KDU-ČSL 10,23 %

se cca o 110 řadových garáží v soukromém 
vlastnictví, které byly odstraněny k datu 
30.12.2013. 

V současnosti stavební úřad řeší odstra-
nění několika zbývajících torz garáží v této 
lokalitě, kdy tyto stavby jsou postaveny na  
pozemcích soukromých vlastníků a nikoliv  
na pozemcích společnosti RPG RE Land, 
s.r.o. Vzhledem k většímu počtu vlastníků 
těchto staveb, se jedná z hlediska staveb-
ního zákona o administrativně náročnou 
činnost. Řešení odstranění garáží  je proto 
také hodně závislé na ochotě jak vlastníků 
pozemků, tak staveb na nich. 

Jan Kolář – referent stavebního úřadu



6

Dobrá zpráva – bezplatné Wi-Fi 

Zubní lékařka ve Svinově

Městský obvod Svinov zřídil a postupně 
zprovozňuje pro svinovské občany šest ve-
řejných bezdrátových přístupových Wi-Fi 
bodů pro připojení k internetu. 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

Po dlouhých letech byla 2.6.2014 ve 
Svinově opět otevřena zubní ordinace. Moc 
nás to těší, podařila se dobrá věc. Musím 
ale upřesnit a  objasnit situaci a možnosti 
paní doktorky Evy Pröschlové.  Perspektiv-
ně, průběžně bude p.doktorka dle kapacit-
ních možností registrovat nové a přednost-
ně svinovské pacienty. Nájemní smlouvu 
s městským obvodem má paní doktorka 
podepsanou na 30 let, do rekonstrukce 
a zařízení ordinace investovala nemalé 
fi nanční prostředky. Zařídit a provozovat 
ordinaci na takové úrovni může evidentně 
lékař s praxí, erudicí a zavedenou kliente-
lou. A to naše paní doktorka je. Nemůžeme 
v žádném případě očekávat, a ani nemáme 

Připojení po zadání hesla je zdarma. 
Heslo je společné pro všechny přístupové 
body. Obnova hesla bude 4 x ročně a na-
leznete jej vždy ve vydání Svinovského hla-
satele. Připojení nemá snahu nahradit při-
pojení trvalé, ale pouze posloužit občanům 
pro operativní rychlé nalezení informací, 
čtení mailových zpráv apod. Z toho důvo-
du bude rychlost omezena pro stahování 
a odesílání na 512 kbps a doba připojení na 
maximálně jednu hodinu denně. Heslo pro 
období od spuštění do vydání nového čísla 
Svinovského hlasatele je  27bf2882ab 
(nutno respektovat malá písmena).

Rada Mob Svinov

právo požadovat, aby přemístěním ordina-
ce o pár kilometrů v rámci Ostravy (z Polan-
ky)  opustila své pacienty a nově masivně 
přijala pacienty svinovské. Chce to prostě 
čas. Postupně a nenásilně se situace usadí 
a zájemci budou uspokojeni. Určitý přetlak, 
nedostatek kapacity je způsoben také tím, 
že v průběhu rekonstrukce ordinace, cca od 
listopadu 2013, se mnozí svinovští již u ní 
zaregistrovali v Polance. 

Paní doktorce přeji za sebe i všechny 
radní a zastupitele mnoho úspěšných a spo-
kojených pracovních dnů a let ve Svinově 
a nám všem, abychom brzy „přišli na řadu“.

Eva Poštová
starostka

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.

Březen 2014
 Tomečková Ilja
 Drkula Josef
 Klosová Alena
 Haškovec Jan
 Kubatka Josef
 Žylková Božena
 Nesitová Josefa
 Kalmanová Jaromíra
 Giričová Marie
 Homolová Anna
 Gurin Jozef
 Melichárková Jaroslava
 Rýc Jaroslav
 Waldrová Ludmila
 Žebráková Gertruda

Duben 2014
 Žídková Marie
 Miková Věra
 Haderka Zdeněk
 Holaňová Marie
 Mader Jaromír
 Gavendová Anna
 Kraus Rudolf
 Holaňová Ida
 Drastich Zdeněk
 Onderka Miroslav
 Hrdina Jiří
 Kudela Emil
 Vytřas Jiří 

Květen 2014
 Kačorová Jana
 Fiala Petr
 Švejdová Jaroslava
 Baťková Libuše
 Paučírová Zdeňka
 Kalužová Cecilie
 Šafaříková Alena
 Sasinová Marie
 Gurinová Miluška
 Jasek Oldřich
 Vrbková Vlasta
 Papričíková Marta

NESMÍRNÁ HORLIVOST NEBO CHOROBNÁ ZLOBA
vedla zastupitele J. Planku k podání trestního oznámení na radní MOb Svinov?

hlásily lékařky, nejdříve zubní a následně 
dětská. Po uzavření nájemních smluv jsme 
postupně projednávali potřebné stavební 
úpravy v prostorách podkroví budovy 
a také jejich fi nancování. Postupovali jsme 
transparentně, s cílem vyhovět časovým 
požadavkům na otevření dětské ordinace  
3.2.2014. Práce se dařila a s velkým nasa-
zením úředníků majetkového odboru úřa-
du Svinov, rady MOb Svinov , dodavatelů 
a samozřejmě  obou budoucích uživatelek 
Dr. Pröschlové  a Dr. Štěpánové byly or-
dinace dětské lékařky 3.2.2014 a ordinace 
zubní lékařky 2.6.2014 otevřeny. 

Jaké bylo naše překvapení, když nás 
nevybíravými slovy dne 12.3.2014 na 
jednání zastupitelstva ve Svinově  obvinil 
p. Jaromír Planka z nehospodárného na-
kládání s fi nančními prostředky, zmatečně 
a bez znalosti souvislostí napadal rozhod-
nutí rady a postup rekonstrukce. Podotý-
káme, že opět převážnou část fi nančních 
prostředků investovali budoucí uživatelé – 
lékařky. Městský obvod fi nancoval pouze 
opravy týkající se vlastní budovy.

J. Planka předložil návrhové komisi 
zastupitelstva již naformulovaný návrh 
usnesení, kterým zastupitelstvo uložilo Fi-
nančnímu výboru a Kontrolnímu výboru 
prověřit postup a fi nancování rekonstruk-
ce. Bylo tedy zaúkolováno celkem 12 čle-
nů výborů, což ještě nestačilo a p. Planka 
podal na Radu MOb Svinov trestní ozná-
mení. K podání vysvětlení na oddělení 
hospodářské kriminality PČR bylo pozvá-
no kromě 5ti podezřelých radních dalších 
pět osob: p. tajemnice, investiční referent 
úřadu, zástupce dodavatele a obě lékařky. 
Tady nenacházíme slov!!! Místo díků vy-
světlování na policii.

USNESENÍ PČR: „…Vzhledem 
k výše uvedenému bylo rozhodnuto 
o odložení věci dle ust. § 159a odst. 
1 trestního řádu, jak je uvedeno 
v enunciátu tohoto usnesení, neboť se 
nejedná o podezření z trestného činu 
a není na místě věc vyřídit jinak“.

Omluvu od pana zastupitele Planky 
nečekáme. 

Rada Městského obvodu Svinov

Po mnohých marných snahách sehnat do 
Svinova zubního a dětského lékaře se na nás 
usmálo štěstí. Na inzerované prostory v bu-
dově Dr. Brauna 369 se na podzim 2013 při-
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Napouštění
bazénů
Vážení zákazníci,

s příchodem letních měsíců vás opět 
chceme informovat, jak správně postu-
povat při napouštění vašich bazénů.  Na-
ším společným cílem je minimalizovat 
nežádoucí rizika spočívající v napuštění 
bazénu vodou se zhoršenými senzoric-
kými vlastnostmi v důsledku nárazových 
změn hydraulických poměrů ve vodo-
vodní síti.

Bazény prostřednictvím vodovodní 
přípojky doporučujeme napouštět po-
zvolna, plynule a mimo odběrové špičky. 
Odběrovými špičkami rozumíme zpravi-
dla odpolední a podvečerní hodiny, ne-
jen v pracovní dny, ale také o víkendech. 
Napouštění bazénů je proto vhodné pře-
dem konzultovat s pracovníky centrál-
ního dispečinku společnosti Ostravské 
vodárny a kanalizace a.s. na telefonním 
čísle 597 475 711 nebo 800 202 700.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Poplatek za komunální odpad 2014
Rozhodnutím Statutárního města Ost-

ravy od tohoto roku již nebudou ob-
čanům zasílány složenky na úhradu 
poplatku za komunální odpad. Občan 
musí sám bez výzvy uhradit poplatek ve 
výši 498,- Kč na osobu a rok.

Poplatek je splatný do 30. června ka-
lendářního roku. Poplatek bude možno 
zaplatit opět na pokladně Magistrátu, ban-
kovním převodem, nebo prostřednictvím 
SIPO.

Podrobnější informace naleznete na 
adrese http://esmo.ostrava.cz/

Kontakty :
Magistrát města Ostravy, Prokešovo

náměstí 8, 729 30 Ostrava
Odbor fi nancí a rozpočtu, oddělení daní 

a cen, kancelář č. 363
Úřední dny: po, st 8 -17 h, čt 8 -16 h
Call centrum tel. číslo 844 121 314, 

email: komunalniodpad@ostrava.cz
Stanovený poplatek uhraďte v daném 

termínu, předejdete tak případnému vzni-
ku nedoplatku, který je následně vyměřen 
a vymáhán daňovou exekucí, případně pro-
střednictvím soudního exekutora a dluh se 
tak výrazně prodraží. 

O vlastní pozemky
je třeba se starat

Nocování ve svinovské knihovně

Tak jako každoročně musel na jaře 
letošního roku začít zasílat správní orgán 
zabývající se ochranou životního prostředí 
výzvy k nápravě vlastníkům neudržova-
ných pozemků. Tzn. že pozemky jsou tak 
zaplevelené, neposekané, či se na nich 
vyskytuje různorodý odpad, že již dochází 
k narušování vzhledu obce a poškozování 
práv sousedů na zdravé životní prostředí. 
Velká část občanů na tuto výzvu reaguje 
a stav svých pozemků v daném termínu 
napraví. 

Zbývající se pak musí upozorňovat opě-
tovně a pokud je stav pozemku už opravdu 
silně rušivý pro vzhled obce přistupuje se 
k sankcionování podle zákona o obcích, 
kdy má Rada městského obvodu Svinov 
za toto narušení vzhledu obce možnost 
uložit pokutu fyzickým osobám, které jsou 

podnikatelem a právnickým osobám až 
do výše 100.000,- Kč. Zaplacení pokuty 
samozřejmě nezbavuje vlastníka pozemku 
povinnosti údržby, neboť pokutu lze takto 
udělovat i opakovaně.

Této možnosti bylo letos zatím využito 
pouze u vlastníka pozemku sousedícího 
s budovou „Infocentra“ v přednádražním 
prostoru. Stav tohoto pozemku v nejfrek-
ventovanější části našeho městského ob-
vodu narušuje vzhled obce svým zaplevele-
ním, hromaděním odpadu a neposekáním 
již velmi silně.       

Žádáme proto opětovně všechny občany 
a podnikatele našeho městského obvodu 
o dodržování alespoň základního pořádku 
na svých pozemcích, ať takových případů je 
ve Svinově řešeno co nejméně.

Yvona Heroutová – životní prostředí

Naše knihovna se letos poprvé zapojila 
do projektu Noci s Andersenem, jehož 
14. ročník se konal  z pátku 4. 4. na sobotu 
5. 4. v 16 zemích světa. Tentokrát zvolili 
pořadatelé detektivní téma s komisařem 
Vrťapkou. 

Sešli jsme se s dětmi  v pátek  v 17 hodin 
v  knihovně a zahájili jsme nabitý pro-
gram. Na úvod jsme zvolili taneční hodinu 
s lektorkou tance Martinou. Děti se pro-
táhly a zároveň naučily základy latinsko-
-amerických tanců. Pak jsme se seznámili 
s komisařem Vrťapkou a přečetli si, jak se 
ztratil slon Marlon. S vyřešením případu 
nám přišla pomoci státní Policie. 2 poli-
cistky prošly s dětmi vyšetřovací možnosti 
a metody. Zároveň děti obdarovaly upo-

mínkovými předměty. Po svačině si děti 
vyplnily detektivní průkazy a vyrobily si 
záložky. Poté se naučily píseň o Vrťapkovi, 
následovalo luštění křížovky a rébusu. Aby 
se děti občerstvily, přišel jim vhod spon-
zorský dárek fi rmy McDonalds. Spoustu 
legrace jsme zažili při zkoušce obratnosti, 
kterou bylo podlézání tyče. Poněvadž nám 
vyhládlo, s velkou chutí jsme se pustili do 
čerstvě upečených pizz, které dětem da-
rovala fi rma Chacharova pizza. Poté jsme 
plnili další zkoušku – tentokrát postřehu. 
Vyvrcholením programu bylo pátrání 
po pokladu. Malí detektivové hledali po 
knihovně rozmístěná písmenka, která když 
složili do věty, získali nápovědu, kde se 
ukrývá poklad. Poté obdrželi baterky 

a potmě poklad hledali. Při nalezení pokla-
du na ně čekala ještě jedna šifra, po jejímž 
vyluštění zjistili, kde se ukrývá další část 
pokladu. Následovala noční diskotéka s ba-
lónky. Spáči si poté nachystali pelíšky a při-
pravili se ke spánku, (který přicházel velice 
pomalu ). Nechybělo samozřejmě čtení na 
dobrou noc. 

Noc byla velmi dlouhá, zejména pro do-
spěláky. Některé děti vydržely vzhůru do 
2:30 hodin a ráno někteří nedočkavci vstá-
vali již v 5:45 hodin. 

V knihovně v Ostravě-Svinově nocovalo 
15 dětí, 2 knihovnice a jeden dobrovolný 
fotograf. 

Knihovnice ze Svinova
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Činnost mládeže SDH Svinov 
za téměř uplynulou sezónou

K dnešnímu datu máme 33 aktivních 
žáků z toho 10 starších žáků ve věku od 
10 do 15. let, 15 mladších žáků od 6. do 
10. let a 8 mladších 6 let. V letošní sezóně 
jsme se zúčastnili celoroční hry Plamen 
a 7. ročníku Ostravské ligy mládeže (OLM), 
která ještě probíhá.

Celoroční hra Plamen se odděluje na 
dvě části podzimní a letní část. V podzim-
ní části jsou pouze dvě disciplíny Závod 
požární všestrannosti a Štafeta dvojic. 
V letní části jsou pak zbývající disciplíny 
a to Požární útok CTIF, Štafeta CTIF, šta-
feta 4x60 m a Požární útok a neběžecká 
disciplína hodnocení celoroční činnosti pro 
porozumění hodnocení Kroniky Mladých 
hasičů. V letošním ročníku jsme se vybojo-
vali pouze se staršími žáky na 10. místo na 
Okresním kole a s mladšími žáky z důvodů 
nemoci 2 žáků jsme neposkládali družstva 
na CTIFové disciplíny a tedy jsme bojovali 
pouze ve dvou disciplínách a skončili jsme 
na 15. místě.

Ostravská liga mládeže je taky rozdě-
lena na dvě části na zimní a jarní část. 
V zimní části se většina soutěží odehrává 
v tělocvičnách, halách, nebo kulturních 
domech, kde jsou uspořádány dvě různé 
štafety a v jarní části to už se vyběhává ven 
a tam bývají taky dvě disciplíny a z toho je 
jedna povinná pro všechny jarní kola a to 
Požární útok a pak 
různé štafety. 
U nás ve Svinově 
za hasičskou zbroj-
nicí na hřišti jsme 
zahájili tuto jarní 
část. Mladším žá-
kům se na domácí 
trati moc nevedlo 
a bohužel na této 
soutěži skončili 
poslední, ale Starší 
žáci jakmile usly-
šeli po dlouhé zimě 
zvuk motoru po-
žární stříkačky, 
jakoby je probudi-
la, tak dostali chuť 
se bít o přední po-
zice v celém hod-
nocení Ostravské 
ligy mládeže. Na 
domácí trati skon-
čili 6. a v průběhu 
celkového pořadí 
jsou prozatím na 
8. místě. Do kon-
ce Ostravské ligy 
zbývají čtyři sou-
těže v Třebovicích, 
Hrabové, Plesné 
a v Pustkovci, tak 
snad se jim ještě 
zadaří.

Dne 31. 5. 2014 
se manželé Simona 

a Roman Bonkovi zúčastnili Festivalu pří-
pravek, které organizovalo SDH Michálko-
vice a předvedli zde, jak pracujeme s těmi 
nejmenšími. Ukazovali průběh disciplíny 
60m s překážkami a kombinaci různých 
štafet. Od nás tam bylo šest těch nejmen-
ších a na pomoc Simoně jely dvě členky 
z mladšího družstva. Toho stejného dne se 
konal Dětský den na hasičské zbrojnici ve 
Svinově, kde si starší žáci sami zorganizo-
vali ukázku netradiční štafety.

U nás ve Svinově trénujeme taky doros-
tence od 15 do 18 let a zatím máme jenom 
jednoho jednotlivce, který nás perfektně 
reprezentuje, na Okresním kole v dorostu 
vyhrál všechny disciplíny a to znamená, že 
postupuje do Krajského kola, kde bude sou-
peřit proti pěti nejlepších z každého okre-
su. Krajské kolo se bude konat 15. 6. 2014 
v Novým Jičíně.

Naše mládež nejen, že sportuje, ale taky 
se zapojuje do kulturních akcí, jako jsou na-
příklad: Mikuláš, Malování kraslic, Pečení 
Vánočních perníčků a spoustu dalších.

Pokud Vás zaujala činnost Mladých 
hasičů, tak se můžete do konce září přijít 
podívat na hasičskou zbrojnici v pátek od 
16 hodin do 18 hodin.

Vedoucí mládeže SDH Svinov
Antonín Koloděj

Plánované
akce v knihovně
ČERVENEC – SRPEN
Absolventky 
výstava prací ze ZUŠ Dobroslava Lidmily
1. 7. – 30. 8. 2014

Tajemné indicie
Soutěže s mapkami pro děti
1. 7. – 29. 8. 2014

Prázdninová půjčovní doba
Pondělí -   12-18
Úterý -   8-15
Středa -   zavřeno
Čtvrtek -   12-18
Pátek -   8-15

ZÁŘÍ
Hledáme slova
soutěž pro děti ve stolních hrách
1. 9. - 30. 9. 2014

Běžná půjčovní doba
Pondělí -   8-18
Úterý -   8-18
Středa -   zavřeno
Čtvrtek -   8-18
Pátek -   8-15

Akce probíhají v rámci projektu 
„Pátráme s knihovnou“. Projekt je
realizován za podpory SMO – ÚMOb 
Svinov

ZO ČZS ve Svinově
nabízí k obsazení  16 volných míst zájezdu do 
TULLNU v Rakousku na  zahradní veletrh.

K vidění největší evropská výstava 
a slavnost květin, rostlin, ovoce a zeleniny 
v nádherném aranžmá. Vystavovány jsou 
i potřeby pro zahradu a odpočinek. Výstava 
je prodejní.

Termín : 28.8.2014 (čtvrtek),      
odjezd v 5.00h od  ÚMOb ve Svinově, 
návrat v cca 21.30 hod. 

Cestovné 500 Kč, vstup na výstavu 
9€(euro) si platí účastník při vstupu na 
výstaviště. Zájemci se mohou přihlásit u př. 
Metelky (mobil 776217947)

Zveme Vás na SOUSEDSKÉ
SMAŽENÍ VAJEČINY, 
které se koná dne 27. června 
2014 v 15.00 hodin 
na Bečkárně 
ve Svinově.

Přineste si 
s sebou vajíčka, ostatní 
ingredience dodáme!

Občerstvení bude 
zajištěno.

Za organizátory zvou:
Radka Jančíková, Jiřina 

Broulíková, Jirka Vonšík, Jiří Kusýn
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DĚTSKÝ DEN NA HASIČÁRNĚ
V sobotu, 31.května, se uskutečnil 

v odpoledních hodinách v areálu hasičské 
zbrojnice Dětský den. Připravovat jsme ho 
začínali již v zimě, kdy jsme požádali ma-
gistrát města Ostravy o grant na tuto akci. 
Magistrát nám vyhověl a přispěl částkou 
15.000kč. Díky této fi nanční pomoci jsme 
mohli pro děti zajistit různé atrakce a do-
provodný program. Tímto bych chtěl Ma-
gistrátu poděkovat.

V rámci Dětského dne, jsme také uspo-
řádali i hasičské slavnosti u příležitosti 
125 výročí založení naší jednotky v obci. 
Proto jsme zajistili ukázku hasičské techni-
ky. Nejstarším kusem  zde byla vystavena 
hasičská koňka z roku 1906 zapůjčená od 
SDH Plesná . S touto koňkou  nám i Plesen-
ští hasiči ukázali improvizovaný zásah. Dále 
jsme měli zapůjčený z hasičského muzea 
přívěsný vozík z roku 1939, z Lubojat dojela 
tatra 805 z roku 1956, z Dolní lhoty tatra 
CAS 148 a v neposlední řadě, jsme zde uká-
zali i Svinovskou techniku v podobě Avie 
DA 30 a CAS 32 tatra 815.

Ale nyní bych se vrátil zpět k dětskému 
dni. U vstupu každé dítě dostalo nafuko-
vací balónek, které připravoval p.Dušan 
Ryc. Pro děti jsme si za přispění Svinov-
ských organizací připravili soutěžní, ale 
i preventivní stanoviště. Tyto stanoviště si 
přichystali hasiči ze Svinova, Pionýři z Ješ-
těra, oddíl Svinovského skautu, Svinovský 
spolek myslivců a také Lenka Hrušková, 
která zastupovala tzv. slečny Sokolky. Děti 
za splnění každého stanoviště dostali do 
kartičky razítko a pokud kartičku vyplnili, 
mohli si převzít sladkou odměnu zakoupe-
nou z dotace, anebo darovanou sponzory 
v podobě restaurací Na skok a U Vlka ze 
Svinova. Všem těmto spolkům i majitelům 
restaurací patří velké díky za účast a pod-
poru.

No a ptáte se, co bylo dále k vidění? Děti 
si mohli zaskákat na trampolíně a skákacím 
hradě, povozit se na poníkovi ze statku od 
p.Kupky, projet se na mini čtyřkolce zapůj-
čené p. Janem Řehákem,  mohli si zahrát 
šprtec, který byl prezentován za oddíl 

Šprtec partyja Ostrava Lukášem Králem, 
dále si mohli děti za asistence pionýrek a ha-
siček nechat namalovat obrázek na obličej. 
V doprovodném programu jsme hostům na-
bídli již zmíněnou ukázku zásahu staré ha-
sičské koňky, byla zde k vidění ukázka psích 
agilit, s dravými ptáky a výkladem k nim 
dorazil p.Vrbický. Také proběhla ukázka 
hasičské netradiční štafety , jichž se zhostili 
místní žáci hasičského družstva. O ozvučení 
celé akce se postaral Petr Jiříček, kterému 
také patří poděkování.

O občerstvení  v areálu se po celou dobu 
starali dobrovolní hasiči. Tento dětský 
den navštívilo cca 200 dětí s doprovodem 
rodičů, babiček, dědečků a dalších členů
rodin. Dle názorů návštěvníků  si myslím, 
že se nám i díky počasí akce vydařila. Všem 
pracujícím  i návštěvníkům patří velké díky 
a doufáme, že se snad uvidíme na přes rok, 
opět v areálu hasičské zbrojnice při pořá-
dání dalšího Dětského dne.

Za SDH Svinov Radim Kotala

Turnaj
osvobození

Dne 17. května se v tělocvičně ZŠ Bílo-
vecká konal 18. ročník volejbalového tur-
naje smíšených družstev O pohár starostky 
k 69. výročí osvobození Svinova. Kvůli 
termínové kolizi s ofi ciálními soutěžemi 
jsme museli „termín osvobození“ posunout 
až do půlky května. Snad nám to pamětníci 
prominou. Turnaj uspořádal oddíl volejbalu 
TJ Sokol Svinov již tradičně za podpory 
MOb Svinov a osobní účasti starostky.

Turnaje se zúčastnilo 5 družstev. Tři do-
mácí svinovská a pozvaná družstva z Hra-
bůvky a Vřesiny u Hlučína. Jednotlivé týmy 
se nám podařilo poskládat tak, že jsme ve 
výsledku měli nejvyrovnanější turnaj v celé 
historii a o výsledku na prvních čtyřech 
místech rozhodoval pouze nepatrný rozdíl 
míčů. Nakonec se po tuhých bojích na prv-
ních třech místech umístila domácí družsta 
a putovní pohár tak zůstal ve Svinově.

Souběžně s hlavní volejbalovou soutěží 
probíhaly v malé tělocvičně sportovní 
soutěže našich dětí. To abychom si zajistili 
následovníky pro udržení tradice. Soutě-
že byly neméně urputné a děti prokázaly 
sportovního ducha a dovednosti, za což 
byly také po zásluze odměněny. Hodnotné 
ceny pro vítězná a umístěná družstva a ná-
klady na organizaci věnoval MOb Svinov 
a zaštítila starostka Ing. Eva Poštová, CSc.

Po skončení zápasů a vyhlášení vítězů 
pokračoval turnaj kulturní částí. Posezení 
sportovců s přáteli doprovázela hudební 
produkce a občerstvení na doplnění vyda-
né energie. 

Karel Luňáček

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 

 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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80 let Husova sboru v Ostravě – Svinově
Letos si připomínáme 80 let od dostavě-

ní a slavnostního otevření Husova sboru ve 
Svinově. Již počátkem 20. let minulého sto-
letí se začala organizovat Církev českoslo-
venská (od r. 1971 s přívlastkem husitská) 
v novém státním útvaru. Také ve Svinově se 
ustavila v r. 1924 náboženská obec, zejména 
péčí a obětavostí Jana Jandáska, Vincen-
cie Součkové – Míčkové, Karla Šajnara, 
Františka Urbaníka, Josefa Vorvy, Rudolfa 
Klimeše a prvního ustanoveného duchov-
ního správce Rudolfa Paříka. Nelze zde 
vyjmenovat všechny, bylo jich samozřejmě 
mnohem více. Trvalo dalších deset let, než 
se povedlo dostavět vlastní příbytek Boží, 
do té doby byly využívány prostory v místní 
měšťance – kreslírna a tělocvična.

Stavba Husova sboru spadá do složitého 
období 30. let, kdy Československo bylo 
zasaženo těžkou hospodářskou krizí. Stát 
přestal vyplácet subvence, které do té doby 
pomohly na svět mnoha sakrálním budo-
vám. Stavba Husova sboru se mohla udát 
jen nesmírnou obětavostí a pílí věřících, ale 
stala se příležitostí pro výdělek u většiny 
místních živnostníků a fi rem. Dlužno ovšem 
podotknout, že spousta materiálu se pořídila 
se slevou a práce byly vykonány někdy 
i zdarma, nebo za cenu minimální. Kdyby 
občané Svinova pátrali po tom, kdo z předků 

se prací účastnil, možná by s překvapením 
zjistili přítomnost svých dědů a pradědů. 
Zapojili se všichni - muži, ženy, staří, mladí.

Dne 8. července 1934 byl Husův sbor 
slavnostně otevřen biskupem ostravským 
Ferdinandem Stiborem. Na sklonku roku 
se dostavěla i farní budova, do které se 
mohl přestěhovat Rudolf Pařík. Dobu 
euforie však zanedlouho vystřídala okupace 
a válečná léta, která se v dubnu 1945 stala 
pro kostel téměř osudnou. Po náletech 
a střelách kaťušemi byl Husův sbor z 50 % 
poškozen, což bylo nejvíce ze všech sborů 
v Ostravě a okolí.

Nově příchozí farář Otakar Jurek 
s manželkou Vlastou v součinnosti s farní 
radou odvedli neuvěřitelný kus práce a již 
v červenci 1946 byl Husův sbor opět znovu-
otevřen, ačkoli práce na úpravách pokračo-
valy ještě do poloviny padesátých let. V roce 
1950 zde byly dokonce instalovány varhany, 
které po několika generálních opravách 
slouží svému účelu dodnes. 

Nelze v tomto příspěvku postihnout 
všechny proměny kostela, ani vyjmenovat 
osoby a události týkající se života Církve 
československé ve Svinově. Husův sbor 
zde stojí dále nejen jako svědek doby svého 
vzniku, ale jako stánek Boží, kde se shroma-
žďuje církev Kristova chválící živého Boha.

Svinovská pouť, aneb kostel Krista Krále slaví 85 let od svého posvěcení.
Opět se koná svinovská pouť. Všich-

ni ji přijímáme jako součást života obce 
a vedení našeho městského obvodu se už 
roky vždy velmi úspěšně stará o její zdárný 
průběh. Za to je potřeba poděkovat nejen 
organizátorům, ale i všem, kteří svou účas-
tí napomáhají prohlubování naší obecní 
pospolitosti.

Co si vlastně připomínáme, když 
slavíme pouť a zároveň posvícení? Slovo 
„pouť“ se mimo jiné používá jako označení 
svátku světce, kterému je kostel (popř. 
kaple) zasvěcen. V našem případě se jedná 
o původní svinovskou kapli a svaté bratry 
Jana a Pavla. Kaple stávala na křižovatce 
ulic Bílovecká a Polanecká. Její existence 
sahala až k počátku 19. století. Po postave-
ní kostela v roce 1929 už nebyla využí-
vána a po přechodu fronty v dubnu 1945 
byla jako těžce poškozená a nepotřebná 
rozebrána. Světci, kterým byla zasvěcena, 
mučedníci sv. Jan a Pavel, žili ve 4. století 
a jako křesťané se odmítli poklonit zlaté 
modle římského boha Jupitera. Za to byli 
zatčeni a následně popraveni. Jejich svátek 
slavíme 26. června.

S poutí ale zároveň také slavíme 
„posvícení“, tj. výročí dne, kdy byl kostel 
posvěcen. Na počátku roku 1928 začali 
naši předkové se stavbou kostela. V neděli 
6. května byl posvěcen základní kámen. 
Stavba rychle pokračovala a už v neděli 
23. června 1929 pomocný olomoucký 
biskup Josef Schinzel posvětil dokončený 
kostel na titul Krista Krále. Od té doby 
slouží svému účelu.

Obě tyto skutečnosti - jak pouť, tak 
posvícení - si na naší svinovské pouti při-
pomínáme. Kromě pátečního a sobotního 

programu, který připravuje ÚMOb Svinov 
na prostranství před kostelem, se budou 
v neděli 22. června konat v kostele v 8,00 
a 10,00 slavnostní bohoslužby. Navíc bude 
85. výročí posvěcení opět připomenuto ně-
čím „zapamatovatelným“. Před 15 lety jsme 
si 70. výročí posvěcení kostela připomenuli 
výstavou, před 10 lety 75. výročí souborem 
fotografi í, před 5 lety 80. výročí čtyřmi 
publikacemi – biografi emi svinovských 
farářů, a dnešní 85. výročí si připomeneme 
papírovým modelem kostela Krista Krále. 
Jedná se o vystřihovánku modelu kostela 
zmenšeného v poměru 1 : 165 ve trojím 
stupni obtížnosti. Ta bude k dispozici pro 
veřejnost právě ve dnech svinovské pouti.
Přeji všem pěkné sváteční dny.

 P. Jan Larisch, řk. farář Ostrava-Svinov

Můžeme snad tvrdit, že se jedná i o jed-
nu z dominant Svinova. Při bohoslužbě 
29. června 2014 od 10 hodin chceme 
poděkovat Bohu za ochranu, milost a požeh-
nání, jimiž provázel dílo našich otců a jimiž 
provází také nás. Bohoslužbu povede biskup 
olomoucký Mgr. et MUDr. Rudolf Göbel, 
který zde duchovenskou službu začínal 
a který se do Svinova vždy rád vrací. Pozváni 
jsou i další duchovní, Mgr. Jana Šilerová - 
emeritní biskupka, Mgr. Jiří Pravoslav Adá-
mek, který zde sloužil v 70. letech 20. stole-
tí i Stanislav Jurek, syn Otakara Jurka. Po 
bohoslužbě bude představena publikace 
„80 let Husova sboru v Ostravě – Svinově“, 
která bude podrobněji pojednávat o zde jen 
nastíněných osobnostech a událostech. Tuto 
knihu fi nančně podpořil i Úřad městského 
obvodu Ostrava – Svinov, za což děkujeme. 

Srdečně zveme do Husova sboru nejen 
na bohoslužby a církevní obřady, ale i ke 
koncertům duchovní hudby, přednáškám 
a obrazovým prezentacím. Vkusné vybavení 
interiéru je dobrým předpokladem pro od-
počinek, potěchu duše, modlitbu a nabrání 
sil ve složitém a hektickém dnešním světě. 
Těšíme se na případné setkání. Touto cestou 
chci také všem popřát příjemně strávené ob-
dobí prázdnin.

Tomáš Chytil, farář

Letní tábory 2014
Měsíce červenec a srpen, jsou 

měsíci letních prázdnin. Dovole-
ná, moře, výlety do hor, prázdniny 
u dědečka a babičky. To vše jsou věci 
neodmyslitelně spjaté s tímto obdo-
bím. Pro naši Pionýrskou skupinu 
Ještěr, je to období letních táborů.

Již řadu let vyrážíme na naši základnu 
Šance v Beskydech, abychom zrekreovali 
na našich dvou turnusech více než 80 
dětí ve věku od 7 do 15 let. Tábory jsou 
zaměřeny na pobyt dětí v přírodě, čemuž 
je uzpůsoben celý program tábora. 

Snažíme se, aby se děti kromě zábavy 
a her naučili základní dovednosti, jež by 
měl každý správný táborník znát. Při 

pobytu si tedy osvojí používání Morseovy 
abecedy, vázání uzlů, orientaci v přírodě 
anebo jak se zachovat potřebuje-li kama-
rád první pomoc.

Máte už zajištěn program pro Vaše děti 
na letní prázdniny? Stan, latrína, noční 
hlídky, mytí v potoce, raní a večerní ná-
stupy či celotáborová hra se závěrečným 
bojem o poklad a ještě mnohem více čeká 
na Vaše dítě, pokud ho s námi pošlete na 
dva týdny na tábor. Máme poslední volná 
místa na 2. turnusu, který se koná v termí-
nu od 26. 7. do 9. 8. 2014. V případě zájmu 
kontaktujte hlavní vedoucí Lucii Šimkovi-
čovou na tel.: 721287922.
Za Pionýrskou skupinu Ještěr Aleš Ovesný.

Papírový model kostela Krista Krále
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RENT24 

Daniel Žitník DAMI

20. 6. –  pátek
zahájení v 17:00 hodin

vystoupení skupin: 
OPERTON
That´s  All 
VICTORIA

Všechny Vás srdečně
zve Rada městského

obvodu Svinov

21. 6. – sobota
zahájení v 13:30 hodin

vystoupení:
dě   ZŠ a MŠ Ostrava 

– Svinov
dětský pěvecký sbor 

Zvonoklíček při ZŠ a MŠ 
a ZUŠ Svinov

skupina ARGEMA
kapela Loud and Roll

taneční večer
s PROXIMA Orchestra

22. 6. – neděle
dopoledne koncert 

dechové hudby pod 
vedením Jiřího Adamce

Ve dnech 20. 6. – 22. 6. 2014
se před kostelem Krista Krále koná

Program:


