
Vážení
spoluobčané,

v říjnu 2014 
proběhly volby do 
obecního zastupitel-
stva a vy už myslím 
po půl roce máte 
právo hodnotit, zda 
jste volili, či nevolili 
správně. Nová  rada 

a zastupitelstvo našeho městského obvodu  
mělo šest měsíců na to, aby se „zabydlelo“ 
a začalo pracovat na plnění svých předvo-
lebních slibů. Snad i vy již zaznamenáváte 
určité konkrétní změny jak ve fungování 
úřadu, tak ve vzhledu svého okolí. 

V listopadu 2015 byla po mnoha obtí-
žích dokončena akce Ekothermo II., kdy 
došlo k zateplení budov ZŠ Bílovecká 1, 
ZŠ Bílovecká 10 a MŠ Polanecká. Protože 
v projektu nebylo počítáno s opravou vcho-
du na budově Bílovecká 1, dojednali  jsme  
s investičním odborem Magistrátu města 
Ostravy dofi nancování těchto stavebních 
prací, které proběhnou v průběhu letních 
prázdnin, aby nebyla narušena výuka a čin-
nost ZUŠ. Zaměstnancům technického 
dvora pak patří dík za vybudování provi-
zorního chodníku k tělocvičně, který bude 

sloužit do doby, než se Svinov konečně 
dočká realizace Revitalizace centra měst-
ského obvodu Svinov u ZŠ Bílovecká 1 za 
účelem odstranění negativních vlivů důlní 
činnosti z minulosti. Po několika urgencích 
nám bylo Ministerstvem fi nancí ČR od-
povězeno, že jsme zařazeni mezi prioritní 
projekty a zahájení  zadávacího řízení  se 
předpokládá do konce tohoto roku.

Děti mateřské školy Polanecká se mo-
hou těšit na zcela nové venkovní hřiště. 
S Magistrátem města Ostravy se podařila 
dojednat koupě části přilehlého pozemku, 
díky tomu se rozšíří dosud nevyhovující 
prostory venkovního areálu. Využili jsme 
dotační výzvy Ministerstva životního pro-
středí ČR Zahrady MŠ v přírodním stylu 
a vznikl krásný projekt, díky kterému  bude 
tato nově vzniklá zahrada upravena a do-
plněna o hrací prvky ze 75% z prostředků 
EU. Dne 25. 5. byly zveřejněny výsledky 
žádostí o dotaci a s velkou radostí může-
me konstatovat, že jsme byli  úspěšní.  Na 
vybudování jsme získali 2 157 901 Kč, akce 
bude realizována v letních a podzimních 
měsících tohoto roku. Zmizí také nevzhled-
né zábradlí, které nahradí plot před vcho-
dem do školky. 

Pravidelně se zúčastňujeme kontrol-
ních dnů výstavby tzv. přeložky 
Bílovecké, a ačkoli se to v prv-
ních jarních měsících nezdálo, 
práce probíhají podle plánu 
a snad se tedy můžeme těšit na 
její otevření na podzim tohoto 
roku. Po realizaci této stavby 
prahl Svinov již dlouhá desetile-
tí, uleví se tím centru obce, kde 
jsou mimo jiné centralizovány 
školy a školky.
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SLOVO STAROSTKY 
• Svinov je furt tak fajn
• Přehled připravovaných akcí
• Opravy, investiční akce a dotace za 

první pololetí roku 2015
• Upozornění občanům na vyhlášku 

o zabezpečení veřejného pořádku 
omezením hluku

• Z jednání Rady
• Výzva pro občany „Pořiďte si kamaráda“
• Výročí 600 let od upálení Mistra Jana 

Husa 6. 7. 1415 – 6. 7. 2015
• Ocenění strážníků Městské policie 

Ostrava
• Strážníci zvou o prázdninách

na dětské dopravní hřiště
• Muž močil na nádražní budovu
• Muži pod vlivem alkoholu ořezávali 

větve u cesty
• Univerzita 3. věku na Fakultě 

bezpečnostního inženýrství VŠB-TU 
Ostrava

• Okem Ostravaka
• Den dětí
• Jazykové chvilky v MŠ
• Průběžné hodnocení projektu: 

Logohrátky 
• Memoriál Marka Bílého - IX. ročník
• „Mami, já ještě nechci domů…“ 
• Ostrava fandí hokeji
• Zvídavý předškolák
• A je zde opět červen
• Škola vážně i nevážně 2015
• 15. ročník rybářských závodů
• Hasičský kroužek
• Pálení čarodějnic a stavění svinovské 

Máje
• TJ Sokol Svinov – družstvo mužů
• Turnaj osvobození
• Pomoc druhým je naším posláním
• 600. výročí památky Mistra Jana Husa 

1415-2015
• Večerní turnaj starých gard
• Poděkujme Pánu Bohu za 750 let 

naší obce
• Co dělat když …

Sezóna otevřených ohňů
• Pozvánky
• Inzerce

(pokračování na straně č. 3)
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Je jasné, že naopak občanům Dubí 
tato stavba komplikuje život, nicméně 
s Dopravoprojektem je řešeno napojení 
Dubí s centrem Svinova, které však může 
být realizováno až pět let po kolaudaci 
stavby (tzv. udržitelnost projektu v rámci 
EU). V souvislosti s tím rada a zastupi-
telstvo dále rozhodovalo o další existenci 
bytového domu na ulici Axmanové, který 
je již v současné době ve velmi špatném 
technickém stavu. Jednalo se o možnosti 
prodeje, zastupitelstvo však vydalo nesou-
hlasné stanovisko, bude proto nutné reali-
zovat demolici tohoto domu, nejlépe před 
dokončením přeložky Bílovecké. S MMO 
domlouváme fi nancování těchto prací. 

Po mnohaletých jednáních a přípra-
vách se v tomto roce podařilo dokončit 
revitalizaci Sadu Míru. Touto cestou bych 
chtěla poděkovat mým předchůdkyním 
Ing. Haně Hauptové a Ing. Evě Poštové, 
CSc , bez jejichž přispění by celý projekt 
nevznikl a nebyl realizován. Doufám, že 
i vaším přičiněním zůstane park dlouho 
chloubou obce. Apeluji zejména na majite-
le psů, kteří mnohdy zapomínají po svých 
mazlíčcích uklízet. 

30. 4. jsme společně položili věnce a ky-
tice k památníku obětem 2. světové války 
v parku Čs. armády. Jsem velmi ráda, že 
mohu slovo společně zdůraznit, protože 
se do organizace pietního aktu a zasazení 
památného stromu skutečně aktivně zapo-
jily téměř všechny politické strany a hnutí 
zastoupené v zastupitelstvu a také zájmová 
hnutí a organizace, díky čemuž toto při-
pomenutí 70. výročí osvobození získalo 
velmi slavnostní a důstojný ráz. I dopro-

vodné akce – kulturní vystoupení, beseda 
s pamětníkem holocaustu panem Luďkem 
Eliášem a dokumentační výstava Mnichov, 
okupace, osvobození  byla zúčastněnými 
občany hodnocena jako velmi zdařilá. Ti 
všímavější jistě zaregistrovali, že památník 
byl i díky získané dotaci Rusko-české fede-
race zrenovován. 

Mateřská škola na Bílovecké ulici 
slouží dětem již od roku 1912. A bohužel 
dosluhuje.  Krajskou hygienickou stanicí 
má provoz povolen jen do konce roku 
2016. I z toho důvodu nechala předchozí 
rada zpracovat projekt na novou MŠ na 
ulici Stanislavského a žádala Ministerstvo 
školství mládeže a tělovýchovy ČR o dotaci 
na její výstavbu. Proběhla dvě kola výbě-
rových řízení, a bohužel ani v jednom ne-
bylo našemu požadavku na dotaci ve výši 
33 mil. korun vyhověno. Krizová situace, 
do které jsme se kvůli tomu dostali, přimě-
la radu městského obvodu a pana ředitele 
Mgr. Zd. Ivanča k úvahám o realizaci 
mnohem levnější a časově méně náročné 
dřevostavby. Nechali jsme vypracovat 
studii, která slibuje velmi hezké a praktic-
ké řešení výstavby dvou tříd nové školky. 
12 mil. jsme již na realizaci stavby získali 
od Magistrátu města Ostravy, 800 tisíci se 
bude fi nančně spolupodílet městský obvod 
Svinov.

Někteří občané nám vytýkali likvidaci 
živého plotu u dětského hřiště vedle rad-
nice. Ale doufám, že dnes i oni mají radost 
z nového oplocení, které vzniklo za velké 
fi nanční i pracovní podpory místního 
podnikatele.  Na toto hřiště jsme následně 
objednali a nechali nainstalovat nové hrací 
prvky pro děti i dospělé. Byla zafi nancová-
na oprava povrchu fotbalového hřiště na 

ulici Sabinova, které je přístupné široké 
veřejnosti. Na hřišti na ulici Stanislavského 
bude opraven plot, uvažujeme o instalaci 
venkovního pingpongového stolu. Dětské 
hřiště na ulici E. Rošického se dočká výsad-
by zeleně, na vybudování nového sportovi-
ště za Kaufl andem byla podána v lednu žá-
dost o dotaci na MŠMT. Pan ministr těsně 
před vyhodnocením žádostí údajně odvolal 
komisi, která měla dotace schvalovat. Na 
všech hřištích byl v pískovištích vyměněn 
písek – a tady znovu žádám svinovské pej-
skaře, aby akceptovali zákaz vstupu se psy 
na těchto prostranstvích, protože ne každý 
je stejným milovníkem zvířat jako já nebo 
oni. Kromě mnohdy nebezpečného kontak-
tu dítěte s cizím  psem považuji za sobecké 
nechat své zvíře vykonávat potřebu v mís-
tech, kde si hrají děti. 

Na technický dvůr byla v rámci veřejně 
prospěšných prací přijata profesionální za-
hradnice, věřím, že to přispěje ke zkrášlení 
veřejných prostranství ve Svinově. 

Děkuji všem, kteří se v prvním pololetí 
tohoto roku zapojili do akcí k 750. výročí 
Svinova. Jedné z nich (vypouštění balón-
ků dětmi naší ZŠ a MŠ) si dokonce všim-
la ČT a o našem jubileu natočila reportáž, 
na kterou se můžete podívat na http://
www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233
-udalosti-v-regionech-ostrava/. Z dalších 
vydařených akcí připomínám Turnaj starých 
gard, koncert Hradišťanu, vernisáž fotogra-
fi í pana Antonína Bosáka, křest knihy naší 
paní spisovatelky Lydie Romanské, verni-
sáž výstavy k historii a současnosti Svinova 
v prostorách nádraží, stavění a kácení máje 
v hasičárně. A doufám, že se všichni společ-
ně sejdeme na naší pouti, abychom dokázali, 
že ve Svinově „to žije“!

… přesně takto pojmenovaly paní uči-
telky ze ZUŠ Dobroslava Lidmily výstavu 
k 750. výročí Svinova, která byla od 1. 6. 
do 14. 6. instalována v prostorách našeho 
nádraží. Inspirací jim byla báseň Dorotky 
Bonkové, do akce se aktivně zapo-
jily děti z výtvarného i hudebního 
oddělení základní umělecké školy. 
Garanty a hlavními realizátory 
výstavy byly paní učitelky Lucie 
Otisková a Lucie Petrošová, historic-
ké fotografi e jsme nechali zpracovat 
panu fotografovi Janu Lipinovi, 
který již delší dobu v Jistebníku 
provozuje svůj ateliér a tzv. Galerijní 
ulici. Tyto byly doplněny výtvarnými 
a literárními pracemi dětí a dvěma 
nástěnkami, které vtipně motivovaly 
hlavně malé návštěvníky k vlastní 
tvorbě – na tabuli ve formě prasát-
ka si děti mohly kreslit, na tabuli 
kopírující obrysy našeho městského 
obvodu umisťovaly jednotlivé budo-
vy, které jsou pro Svinov typické. 

Vernisáž proběhla 1. 6. od 17 ho-
din a zaznamenala velký zájem 
veřejnosti i díky hudebnímu a taneč-
nímu vystoupení, které bylo součástí 
programu. Po skončení výstavy bu-
dou fotografi e ke shlédnutí naproti 

radnice na Bílovecké ulici, s nástěnkami si 
budou moci ti, kteří výstavu na nádraží ne-
stihli, ještě pohrát na připravované pouti. 
Setkáte se zde i s „našimi Luckami“, které 
povedou výtvarnou dílnu, na níž si budou 

návštěvníci moci vyrobit dárkové předmě-
ty připomínající výročí Svinova. Již nyní 
se velmi těšíme na to, s jakými nápady nás 
opět překvapí! 

Za Radu MOb Svinov Mgr. Lenka Hrušková

SLOVO STAROSTKY 

Svinov je furt tak fajn

(pokračování ze strany  č. 1)
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PŘEHLED

PŘIPRAVOVANÝCH 

AKCÍ:
13. 6. Myslivecké hody – myslivna 

19. 6. Slavnostní vyřazení žáků 
9. ročníku – obřadní síň

19. – 21. 6. Pouť

27. 6. Memoriál Alfonse Kudělky 
- 28. ročník – hasičská zbrojnice

5. 9. Odpolední turnaj v nohejbalu 
a tradiční večerní zábava

– hasičská zbrojnice

13. 9. Záchranářský den
– hřiště u ZŠ Bílovecká 10

19. 9. Burčákofest – hasičská 
zbrojnice

Akce v knihovně o prázdninách:

Prázdninový desetiboj
- sportovní soutěže pro děti

2. 7. - 31. 8. během půjčování

Objevte Svinov
- vícekolová soutěž pro děti

2. 7. - 31. 8. během půjčování

Lovci perel - soutěžní hra pro děti 
na podporu čtenářství

2. 7. - 31. 8. během půjčování

Sloni a slůňata v ZOO Ostrava 
- výstava fotografi í a plakátů

2. 7. - 31. 8. 

Neváhej a přijď!
- beseda s moderátorem zábavného 

pořadu Neváhej a toč! Eduardem 
Hrubešem a producentem 

Karlem Spurným

pátek 21. 8. 16:00

Oprava lávky přes Porubku
Po lávce přes Porubku u ul. Bílovec-

ké denně projde velké množství pěších, 
čemuž v poslední době odpovídal její 
vzhled. Kontaktovali jsme proto správce, 
kterým je společnost Ostravské komuni-
kace, a. s. a požádali o provedení opravy 
a nových nátěrů. Správce měl napláno-
vánu opravu ve třetím čtvrtletí tohoto 
roku, ale vyšel vstříc našemu požadavku 
a opravu urychlil. Lávka byla v posledních 
dubnových dnech snesena a převezena 
do dílny, kde byla provedena její oprava, 
otryskání původní barvy z konstrukce 
a nové nátěry. V úterý 26. května 2015 
byla usazena zpět na místo a nyní již opět 
slouží veřejnosti. Děkujeme pracovníkům 
Ostravských komunikací za vstřícnost 
a rychlé provedení opravy.    

Oprava části chodníku podél 
ul. Nad Porubkou

V předchozích letech vznikly v asfal-
tovém povrchu chodníku podél ul. Nad 
Porubkou, v úseku od jídelny Krůta po 
most přes Porubku trhliny a podélné 
i příčné nerovnosti, které se časem dále 
zvětšovaly. V březnu byla provedena 
oprava tohoto úseku, spočívající v částeč-
né výměně podkladních vrstev, zhutnění 
podkladu, návozu a zhutnění kvalitního 
podkladového materiálu a následné po-
kládky zámkové dlažby. Ještě v letošním 
roce máme záměr pokračovat v opravě 
tohoto chodníku, a to v následném úseku 
za mostem přes Porubku až po vyhovující 
asfaltový povrch. V této části bude nutné 
opravit také odvodnění.

Oprava stržené krajnice na části 
ul. Luční

Při čištění krajnic na ul. Luční jsme 
zjistili, že je v koncovém úseku (poblíže 
ul. Rudné) stržená krajnice, přičemž 

v povrchu komunikace vznikly trhliny ši-
roké až 12 cm a hluboké více než 10 cm. 
Museli jsme zajistit urychlenou opravu, 
protože v místě je vedena cykloturistic-
ká trasa. O urychlenou opravu žádal také 
okrskář Městské policie Ostrava p. Šte-
cher. Asfaltový povrch a část podkladních 
vrstev (komunikace je v náspu) byly odtě-
ženy, podklad zhutněn, vytvořeny byly dvě 
nové podkladní vrstvy, zhutněny a násled-
ně položeny dvě vrstvy asfaltu a rovněž 
zhutněny silničním válcem.  

Získání dotace na projekt veřejného 
osvětlení

Na konci května Rada města Ostravy 
schválila městskému obvodu Svinov po-
skytnutí transferu ve výši 140 000,-- Kč  
za účelem zabezpečení prevence krimina-
lity. Z této částky bude fi nancován dlouho 
plánovaný projekt na doplnění veřejného 
osvětlení na parkovištích a chodnících za 
cihlovými bytovými domy podél ul. Bílo-
vecké, kde dnes veřejné osvětlení chybí. 
Naším záměrem je z této dotace fi nanco-
vat nejen zhotovení třístupňového projek-
tu, ale také všechny souvisejících činnosti 
(technický a stavební dozor, geodetické 
práce). V současné době již běží výběrové 
řízení na zhotovitele projektové dokumen-
tace.  

Opravy komunikací
Jistě jste si všimli, že ve Svinově prů-

běžně probíhá běžná údržba místních 
komunikací. Opravovány jsou výtluky, 
odvodnění, uliční vpusti a další součásti 
a příslušenství komunikací, které máme ve 
správě. Připravujeme také údržbu svislého 
a vodorovného dopravního značení a in-
formačního systému s názvy ulic.  

Ing. Tomáš Mužík, vedoucí OFSM

V souvislosti s opakujícími se 
stížnostmi upozorňujeme opakovaně 
občany, že dnem 1. 11. 2012 nabyla 
účinnosti Obecně závazná vyhláš-
ka statutárního města Ostravy č. 
4/2012, o zabezpečení veřejného 
pořádku omezením hluku. Tato vy-
hláška se vydává k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku a stanoví, 
které činnosti lze na území města Ostra-
vy vykonávat pouze v čase touto vyhláš-
kou určeném.

V době nočního klidu (od 22.00 hod. 
do 6.00 hod.), od pondělí do soboty 
v době od 20.00 hod. do 22.00 hod. 
a o nedělích, státních a ostatních svátcích 
nesmí být provozovány činnosti za 
použití následujících nástrojů či předmě-
tů: sekaček na trávu, křovinořezů, 
kotoučových a motorových pil, bru-
sek, rozbrušovaček, pneumatických 
kladiv, kompresorů, vrtaček, střel-
ných zbraní (pokud jsou používány 
k rekreačním, sportovním, výcvikovým 

či zájmovým účelům. Tato povinnost se na 
použití střelných zbraní nevztahuje v pří-
padě, že k použití dochází ve vzdálenosti 
větší než 500 m od nejbližší stavby určené 
k bydlení na území města Ostravy), zá-
bavní pyrotechniky (neplatí ve dnech 
31. 12. a 1. 1. každého roku). 

Porušení povinností stanovených tou-
to obecně závaznou vyhláškou lze posti-
hovat podle zvláštních právních předpisů 
o přestupcích a dle zákona o obcích. 

SMO – ÚMOb Svinov, Yvona Heroutová

Opravy, investiční akce 
a dotace za první pololetí 
roku 2015

Upozornění občanům na vyhlášku o zabezpečení 
veřejného pořádku omezením hluku
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Statutární město Ostrava zřídilo v roce 
1998 v Ostravě – Třebovicích útulek pro 
nalezené psy. V současné době je tento 
útulek se 149 kotci zcela přeplněn a mno-

ho psů zde čeká na nové majitele, kteří by 
jim umožnili prožít šťastný život.

Vyzýváme tedy svinovské občany, 
které jejich čtyřnohý přítel již opustil, 
nebo teprve uvažují o pořízení nového 
pejska, aby přišli útulek navštívit, nebo 
se alespoň podívali na webové stránky 
útulku a třeba zde najdou nového člena 
své rodiny.

Současně občany upozorňujeme, že 
dle § 42 zákona č. 166/1999 Sb., o veteri-
nární péči, ve znění pozdějších předpisů, 
může provádět odchyt toulavých a opuš-
těných psů pouze odborně způsobilá 
osoba, která složila závěrečnou zkoušku 
a získala tak osvědčení o způsobilosti 

k této činnosti. Není tedy přípustné, 
aby občané tyto toulavé psy odchy-
távali a odevzdávali je na úřad.

Kontaktní informace:
Provozní doba útulku: úterý – neděle 
od 10 do 17 hodin (pondělí zavřeno)  
Kontaktní telefon: 602 768 795
e-mail: utulek@ostrava.cz
webové stránky: www.ostrava.cz 
(sekce útulek pro psy)

RNDr. Yvona Heroutová, 
 SMO – ÚMOb Svinov

Výzva pro občany „POŘIĎTE SI KAMARÁDA“

Z jednání Rady 

Rada městského obvodu Svinov:
r o z h o d l a, 
že pro městský obvod Svinov je z důvodu 
jeho povodňové ochrany prioritní stavba 
kaskády dvou suchých nádrží ve Vřesině 
na vodním toku Porubka 

r o z h o d l a
zadat veřejnou zakázku na dodávku 
keramické vypalovací pece pro Základní 
uměleckou školu Dobroslava Lidmily 
Ostrava-Svinov, společnosti KeramikCZ 
s.r.o., za cenu celkem 71.300 Kč vč. DPH 

p r o j e d n a l a
žádost Magistrátu města Ostravy – Útva-
ru hlavního architekta a stavebního řádu 
o sdělení připomínek k „Územní studii 
ÚS 32 – 08/2014 Lokalita Dubí – Fran-
tiška a Anny Ryšových, Ostrava – Svinov“

s o u h l a s í 
s připomínkami s urbanistickým řešením 
nové zástavby plochy lehkého průmyslu 
a s komplexním uspořádáním území dle 
Územní studie č. ÚS 32 - 08 / 2014, zpra-
cované Útvarem hlavního architekta a sta-
vebního řádu Magistrátu města Ostravy,

r o z h o d l a
o výstavbě  částečného oplocení dětského 
hřiště na pozemku parc. č. 12/1 v k.ú.

 Svinov (u Obecnho úřadu) s tím, že 
navržené drátěné pletivo o výšce 1 m bylo 
nahrazeno dřevěnými latěmi

s o u h l a s í
s provedením rekonstrukce sociálního za-
řízení  2.NP a úklidové místnosti  budovy 
MŠ Polanecká 92/4, Ostrava-Svinov 

s o u h l a s í
s nákupem výpočetní techniky (HW, SW, 
a další vybavení) pro potřeby  ZŠ a MŠ 
Ostrava-Svinov, p.o. 

p r o j e d n a l a 
žádost společnosti VVUÚ, a.s., se sídlem 
Ostrava-Radvanice, o povolení vstupu na 
pozemky za účelem provedení plošného 
metanscreeningu v rámci projektu 35 
„Komplexní řešení problematiky metanu 
ve vazbě na stará důlní díla v Moravsko-
slezském kraji“

r o z h o d l a
zaslat výzvu k podání cenové nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu  
„Dodávka nábytku do ZŠ a MŠ Ostrava-
-Svinov, p.o.“  

r o z h o d l a
provést údržbu umělého trávníku hřiště 
na ul. Sabinové v rozsahu dle cenové 
nabídky společnosti EKKL a.s., 

r o z h o d l a
o odstranění stavby bytového domu 
č. p. 368 na ul. Axmanově (parc. č. 1116 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Svinov, 
obec Ostrava)

r o z h o d l a  
vydat nesouhlasné stanovisko k záměru 
pronájmu části pozemku parc. č. 3078/38  
(ostatní plocha, ostatní komunikace o vý-
měře 13m2)  za účelem vybudování sjezdu 
na ul. Polaneckou pro stavbu „Prodejna 
a výrobna domácího wellness včetně 
oplocení, zpevněných ploch a přípojek IS“ 
a části pozemku parc. č. 3078/39 (ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 
3,8m2 ) za účelem uložení kanalizační 
a plynovodní přípojky pro předmětnou 
stavbu,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
z těchto důvodů: 
- stavba má být umístěna na ploše urče-

né platným Územním plánem města 
Ostravy pro využití „bydlení v rodin-
ných domech“

- na základě stanoviska občanů ze dne 
21.04.2015

p r o j e d n a l a
studii stavby „Novostavba mateřské školy 
ve Svinově, na ul. Stanislavského“ zpraco-
vanou Ing. arch. Martinem Jandou.

Zpracovala: Ing. Helena Wieluchová

Základní škola v Ostravě-Svinově 
se v letošním školním roce zapojila do 
projektu s názvem Propagační a vzdělá-
vací kampaň „Husovy stopy“ ve školách 
a dalších organizacích, kterou vytvořilo 
několik organizací. Hlavní organizátor 
kampaně je spolek České studny, který 
připomíná výročí 600 let od upálení 

Mistra Jana Husa v Kostnici. Cílem to-
hoto projektu je poukázat na životní dílo 
Mistra Jana Husa, jehož odkaz žije již 
600 let s námi. Ve vestibulu školy vylepili 
žáci stopy hus, které obsahují hesla připo-
mínající základní myšlenky učení tohoto 
velikána českých dějin. Proč stopy hus? 
Protože Mistr Jan sám o sobě mluvil jako

o hloupé huse. Přijďte se podívat a připo-
menout si hlavní myšlenky Husovy životní 
fi lozofi e, která výrazně ovlivnila naše ději-
ny. Kde? Ve vestibulu školy. Kdy? Kdykoli 
během denního provozu školy. Více po-
drobností o projektu najdete na: http://
www.husovystopy.cz/ 

Mgr. Dana Vlásková

Výročí 600 let od upálení Mistra Jana Husa
6. 7. 1415 – 6. 7. 2015 
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Dětské dopravní hřiště městské poli-
cie na ul. Orebitské v Ostravě-Přívoze je 
otevřeno také o prázdninách pro všech-
ny, kteří si chtějí zajezdit, pobavit se 
a možná se i něčemu přiučit. Otevřeno 
máme denně od 10 do 17 hod, s přestáv-
kou od 13 do 14 hod.

Mimo běžný vstup na hřiště si strážníci 
připravili pro dětské návštěvníky 

zábavné akce:
neděle 5. července 2015
čtvrtek 20. srpna 2015

vždy od 10 do 13 hod 
a od 14 do 16:30 hod

Pro návštěvníky 
dětského hřiště je 
připraven bohatý pro-
gram. Děti budou for-
mou her a soutěží plnit 
řadu úkolů, zaměře-
ných na prohlubování 
znalostí z oblasti 
bezpečnosti silničního 
provozu. Čeká je také 
jízda zručnosti na kole 
či koloběžce. Navíc za 
každý splněný úkol 
na ně čeká odměna. 
A k dispozici bude 
i tvořivá dílnička.

Na akce zveme všechny děti i jejich 
rodiče. Připomínáme pouze, že děti ve 
věku 6 let a mladší musí být v doprovo-
du dospělé osoby.

Dětem, které nemají vlastní kolo nebo 
koloběžku, zdarma dopravní prostředek 
zapůjčíme včetně bezpečnostní přilby. 
Pro nejmenší děti pak máme připravena 
i odrážedla.

Konání akcí je ohroženo pouze v pří-
padě velmi nepříznivého počasí (déšť, 
velmi vysoké nebo naopak velmi nízké 
teploty apod.)

Dne 29. května 2015 bylo na Magis-
trátu města Ostravy oceněno 56 stráž-
níků Městské policie Ostrava. Ocenění 
jim předával primátor města Ostravy, 
Ing. Tomáš Macura, MBA

12 strážníkům obdrželo ocenění 
Čestný odznak, které je udělováno za 
trvalé dosahování vynikajících pracov-
ních úspěchů a činností při plnění úkolů 
městské policie, za prezentaci a propaga-
ci městské policie.

Další strážníci městské policie obdr-
želi ocenění Za věrnost, konkrétně za do-
sažení 10 a 20 let nepřetržitého pracov-
ního poměru u Městské policie Ostrava. 
13 strážníků v letošním roce slaví 10 let 
svého působení v řadách městské policie 
a celých 31 strážníků již 20 let. Jedním 
z oceněných právě za 20leté působe-
ní u Městské policie Ostrava byl i její 
ředitel Mgr. Zdeněk Harazim. Také on 
převzal ocenění z rukou primátora. Ten 
mu také poděkoval za dosud odvedenou 
práci i za to, že i jeho zásluhou je ostrav-
ská městská policie dnes hodnocena jako 
jedna z nejlepších v republice.

Slavnostního ceremoniálu se zú-
častnili také zástupce ředitele Měst-
ské policie Ostrava Mgr. Jiří Samek, 
Ing. Stanislav Sovinský za HZS MSK 
a plk. Mgr. Vladimír Štalmach, zástupce 
ředitele Městského ředitelství Policie ČR 
Ostrava. 

Primátor po ocenění přítomných 
strážníků poděkoval městské policii za 
odvedenou práci a ocenil nezastupitel-
nou úlohu, kterou strážníci plní při zvy-
šování bezpečnosti občanů města. S oce-
něním se připojil také plk. Mgr. Vladimír 
Štalmach, který připomněl vynikající 
spolupráci městské policie a Policie ČR 

v Ostravě a zdůraznil, že to byli právě 
ostravští strážníci, kteří dohlíželi na bez-
pečnost a pořádek ve městě v nedávné 
minulosti, kdy hlídková služba u Policie 
ČR takřka neexistovala. Závěrečného 
slova se ujal ředitel městské policie, 
který všem oceněným poděkoval za pra-
covní výkony a vyjádřil přesvědčení, že 
dnešní ocenění bude pozitivní motivací 
pro jejich budoucí práci.

Dne 9. dubna 2015 při výkonu služby 
spatřili strážníci v Ostravě-Svinově 
muže, který močil na dlažbu a zeď 
nádražní budovy. Hlídka okamžitě muže 
upozornila na přestupkové jednání 
a vyzvala k prokázání totožnosti. Muž se 
však na strážníky osočil, odmítl totož-
nost prokázat a pokusil se o útěk. Stráž-
níci jej však dostihli a zastavili. Jelikož 
byl muž agresivní, kladl hlídce fyzicky 
odpor a neustále se pokoušel o útěk, 
dostal náramky. Přivolaní policisté 
poté lustrací muže (32 let) ztotožnili 
a přestupek proti veřejnému pořádku 
byl postoupen příslušnému správnímu 
orgánu.

Strážníci zvou o prázdninách
na dětské dopravní hřiště

Ocenění strážníků Městské policie Ostrava

Muž močil 
na nádražní 
budovu 

Dne 17. května 2015 dopoledne byla 
hlídka městské policie vyslána do Os-
travy-Svinova, kde dle oznámení mělo 
docházet ke kácení stromů dvěma muži, 
kteří jsou nejspíše pod vlivem alkoholu. 
Po příjezdu na místo spatřila hlídka 
dva muže, z nichž jeden manipuloval 
s motorovou pilou, druhý vstupoval bez 
ochranné vesty do vozovky pro ořezané 
větve a jeho motorika nebyla stabilní. 

Hlídka muže vyzvala k prokázání totož-
nosti a provedla u obou orientační de-
chovou zkoušku. Ta prokázala prvnímu 
z mužů (49 let) 0,1 promile, druhý muž 
nadýchal 0,7 promile alkoholu. Jeden 
z mužů tvrdil, že alkohol nepožil, druhý 
přiznal pivo, ale pouze nealkoholické. 
Na místo se dostavila i majitelka fi rmy, 
která zde provádí terénní úpravy pro 
budoucí cyklostezku a oznámila

strážníkům, že oba muži jsou jejími 
zaměstnanci. Hlídka ženě sdělila, že 
pracovníci již nesmí dále vykonávat 
pracovní činnost, což žena vzala na 
vědomí. Druhý muž (50 let) byl poté 
převezen ke zjištění totožnosti na po-
licii a přestupek obou mužů byl poté 
postoupen příslušnému správnímu or-
gánu k projednání. 

Muži pod vlivem alkoholu ořezávali větve u cesty 
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V akademickém roce 2014/2015 
probíhá studium Univerzity 3. věku 
pořádané Fakultou bezpečnostního 
inženýrství. Studium je zaměřeno na 
získávání poznatků v oblasti bezpečnos-
ti a požární ochrany.  Výuka probíhá 
formou přednášek a součástí studia 
jsou také exkurze do Dolní oblasti 
Vítkovic, Landek Parku - Hornické 
muzeum, Hasičského záchranného 
sboru, ostravského pracoviště Českého 
hydrometeorologického ústavu a také 

zájezd k přečerpávací elektrárně Dlouhé 
stráně v Jeseníkách.

Univerzita 3. věku umožňuje kontakt 
s lidmi zajímajícími se o vědu a techni-
ku a také k navázání nových přátelství. 
Přitom dochází i k udržování psychické 
svěžesti a kvalitnímu naplnění volného 
času seniorů.

Od října 2015 bude zahájen nový 
ročník čtyřsemestrálního kurzu: Požáry, 
havárie, mimořádné události – zajištění 
bezpečnosti a ochrany obyvatel. 

Podmínkou přijetí k tomuto typu vzdě-
lávání je ukončené středoškolské vzdě-
lání a věk nad 55 let. Výuka probíhá 
v budově fakulty v Ostravě – Výškovi-
cích, Lumírova ulice 13. (2 semestry za 
700,- Kč)

Zájemci o tento druh vzdělávání mají 
možnost se přihlásit až do 30. září 2015. 
Více informací lze získat na http://
www.fbi.vsb.cz/U3V/cs/ nebo pří-
mo na studijním oddělení na tel. čísle 
597 322 824.

Univerzita 3. věku na Fakultě
bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava

Začalo to mamutem.

Asi před 25 tisíci léty se na parcele 
691/3 v katastrálním území Svinov pásl 
mamut a svými mohutnými prehistoric-
kými pysky spásal mohutné trsy prehis-
torické trávy. Pak to tady zabalil a šel do 
Afriky. A na parcele se pásli koně.  Pak 
na ní vyrostl les a pak se žďářilo, pak 
kopalo, pak ruchalo. Pak se na ní provo-
zovala „moderní“ zemědělská výroba až 
někdy do poloviny 20. století, aby byla 
konečně s výstavbou Svinovských mostů 
zatravněna. 

Již přibližně třicet let se na uvedené 
parcele i parcelách okolních nachází 
travní porost, o který je třeba pečovat. 
Jedná se o pás travnatých ploch podél 
náspu ulice Opavská lemovaný z jedné 
strany chodníkem a cyklostezkou a ze 
strany druhé zástavbou ulic Stratilova, 
Lelkova, Sabinova, Tichá. Již přibližně 

třicet let je správcům uvedených ploch 
jasné, že trávu, která na těchto pozem-
cích vyroste, je potřeba posekat a odvézt. 
A po celou dobu se tak dělo. 

V průběhu roku 2013 obvod za při-
bližně 700 tisíc korun českých pořídil 
novou výkonnou sekačku se sběracím 
košem s možností vyklápění do výšky 
180 cm (aby se dal vysypat přes horní 
hranu kontejneru). Od roku 2014 pro-
bíhá údržba výše zmíněných travnatých 
ploch následujícím způsobem. Tráva se 
nechá vyrůst do výšky 40 cm a následně 
je posečena onou sekačkou, která díky 
dostatečnému výkonu dokáže takto 
vysokou trávu posekat. Naneštěstí je tak 
činěno bez sběracího koše. Tráva je tedy 
uťata a vržena výhozem kamsi do dáli 
za projíždějící kosící stroj. Pracovníci 
vybaveni „fukary“ pak vyčistí chodníky 
a máme posekáno. Na posekaných plo-
chách zůstává vrstva sesečené trávy, 

která v závislosti na počasí usychá a za-
hnívá nebo zahnívá a usychá. Na takto 
ošetřovaných plochách se samozřejmě 
dobře daří  bodlákům a kopřivám. 

V letošním roce přišla (asi týden po 
prvním sečení) inovace v podobě dru-
hého sečení již jinou sekačkou. (Snad ve 
snaze tu již dříve posekanou hmotu jaksi 
více rozptýlit.) Místo vrstvy hrubě pose-
kané trávy tak máme vrstvu jemně pose-
kané trávy ležící stále na svém místě. Po-
zemky jsou i nadále v esteticky i funkčně 
nevhodném stavu.

Možná by stálo za to, opustit hra-
nice technicky možného. Vraťme se ke 
zdravému rozumu, k osvědčené, časem 
prověřené praxi a spravujme nejen tyto 
plochy s péčí řádného hospodáře... Ať 
nedojde k mýlce, nemám na mysli onoho 
chobotnatce :o)

Daniel Žitník
Ostravak ze Svinova

Již jsem s panem Žitníkem o dané 
problematice hovořil a snažil se mu ji 
vysvětlit, ale asi nedostatečně, proto se 
o to pokusím ještě touto cestou. Ve Svi-
nově jsou plochy určené ke kosení trávy 
prostřednictvím technického dvora roz-
děleny do několika kategorií, pozemky 

podél ulice Opavská jsou v kategorii 3, 
tzn. udržovány třikrát za sezónu. Nikdy 
zde nebyla a nikdy nebude pokosená 
tráva sbírána a odvážena, protože je 
zpracovávána tzv. mulčováním. 

Technický dvůr by samozřejmě vel-
mi rád vycházel vstříc všem, nicméně 

jeho fi nanční prostředky jsou omezené, 
častější údržba zeleně by znamenala 
např. zvýšení daňového zatížení míst-
ních občanů. Pokud chce pan stěžovatel 
technickému dvoru přispět nebo najít 
jiného sponzora, budeme mu zajisté 
všichni velmi vděčni. 

Ing. Pavel Mitura – ředitel TD

OKEM OSTRAVAKA
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Den dětí je jedna z tradičních akcí obce 
Svinova, o kterou se každý rok pokoušejí 
různé organizace. Poslední dva roky se 
žezla ujal Sbor dobrovolných hasičů (SDH), 
požádali o spolupráci další dobrovolníky 
a vytvořili společnými silami akci, na kte-
rou přijeli lidé z širokého dalekého okolí.

Tak jako akce Pálení čarodějnic časově 
koresponduje se stavěním máje, tak Dětský 
den souvisí s kácením máje a vychází tra-
dičně na 30.5. Hasiči jej obohatili o vepřové 
hody a taneční zábavu, která uzavírala celý 
programově našlapaný den v hasičárně. 

Dětský den hasiči pojali opravdu 
velkolepě. Oslovili aktivní dobrovolné 
organizace ve Svinově jako jsou PS Ještěr, 
skauti Svinov, oddíl národní házené Svi-
nov, Českomoravská myslivecká jednota, 
Šprtecpartyja Ostrava, Sokolky Svinov, 
oddíl amerického fotbalu Steelers Ostrava 
a za podpory svinovské kulturní komise 

dětem připravili zajímavé disciplíny, které 
se k těmto organizacím vztahují. Děti tak 
mohly vyzkoušet své všestranné dovednosti 
v různých tělovýchovných aktivitách, mohly 
rozvinout své znalosti z oblasti přírodních 
věd, vyzkoušet si svou přesnost ve střelbě 
na cíl či osahat si vycpané exponáty zajíma-
vých druhů zvířat a dovědět se něco o jejich 
ochraně…

Aby toho nebylo málo, jedna z disciplín 
byla i první pomoc, kde si děti vyzkoušely 
umělé dýchání na fi guríně, podívaly se 
do sanitky a třešničkou na dortu pak byla 
praktická ukázka zásahu záchranné služby 
při autonehodě.

Praktické ukázky doplnili dobrovolní 
hasiči a psovodi. Koho disciplíny nezaujaly, 
nebo je měl rychle splněné, mohl zbytek 
času strávit jízdou na poníku, skákáním 
na nafukovacím hradu nebo ježděním na 
čtyřkolce. 

Zázemí s občerstvením pak návštěvní-
ci nalezli v prostorách garáží pro hasičské 
vozy, které mohou chvílemi působit neú-
tulně, ale toto je kompenzováno rodinným 
a přátelským přístupem nadšenců stran 
dobrovolných hasičů. 

Kdyby do pohodového chodu akce ne-
zasáhl déšť a nevyhnal některé účastníky 
domů, mohli se dočkat vystoupení lidového 
souboru ,,Svinovjáci“, kteří si připravili ne-
čekané vystoupení. To zakončili zpěvem za 
doprovodu místních hudebníků při kácení 
máje. To vše už opět za krásného počasí.

Všem zástupcům organizací, kteří se ve 
svém volném čase věnují této činnosti, a ze-
jména hasičům jménem MOb Svinov děkuji 
a těším se na další spolupráci.

Kateřina Andrlová, 
předsedkyně  komise KMS MObSvinov

V letošním roce započala MŠ Polanec-
ká spolupráce s Ostravskou univerzitou 
a v rámci projektu Logohrátky - logope-
dické prevence rozjela s dětmi „kroužek“ 
Logopedické chvilky. 

Jako absolventka bakalářského studia 
speciální pedagogiky a studentka 1. ročníku 
navazujícího magisterského studia, v oboru 
speciální pedagogika se zaměřením logope-
die - surdopedie, se mi naskytla možnost stát 
u zrodu tohoto pro děti i pro mne přínos-
ného projektu. Začátky byly, jak jinak, než 
náročné, ale spolu s perfektním kolektivem, 
pod vedením paní učitelky Slovákové, jsme 
se se všemi překážkami popraly s grácií.

Všechny naše předškolní děti byly roz-
děleny do tří skupin zhruba po šesti dětech 

a s každou skupinkou jsme pravidelně 
jednou týdně po dobu čtyřiceti pěti minut 
prováděli hravou formou rozvoj komunika-
tivních kompetencí.

S našimi skoro školáky jsme cvičili jak 
správně dýchat, procvičovali artikulační 
orgány, trénovali verbálně akustickou pa-
měť, rozšiřovali slovní i pojmovou banku, 
prohlubovali uvědomění hlásek ve slově 
a další aktivity jsme propojovali s mo-
torickou činností – např. na Halloween 
jsme koláží lepili dýně, o Vánocích jsme 
dokreslovali vločky a jindy zase tvořili 
masky k tematickým úkolům.

Jak taková klasická logopedická chvilka 
vypadá, jsem rodičům předvedla ve dvou 
čtyřicetiminutových přednáškách, 

kde se mimo jiné dozvěděli i něco málo k lo-
gopedické prevenci obecně.

Co se týče mé osoby, spolupráce s touto 
školkou a jejím vstřícným personálem mi 
dala spoustu zkušeností nejen do profesní-
ho života, ale také rozšířila obzory a utvrdila 
v zájmu věnovat svůj pracovní život dětem. 
Jejich bezprostřední reakce a radost z dob-
ře odvedené práce mi byly velkým zadosti-
učiněním. Proto upřímně doufám v další 
spolupráci s touto institucí a dalším rozši-
řováním projektu. 

Máme možnost pracovat s dětmi ve věku 
jejich největší absorpce informací a poznat-
ků, nenechme je tedy ležet ladem a udělej-
me z nich naši společnou budoucnost.

Bc.  Žaneta Florýková

Projekt je hrazen z rozpočtu Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy

Termín: 20. 1. 2015 -31. 12. 2015
Cílem projektu je zajištění profesio-

nálně vedené cesty pedagogů ke správné-
mu vývoji řeči u dětí předškolního věku 
tak, aby nemuselo docházet v pozdním 
předškolním a školním věku k nápravě 
u specializovaných logopedů a logopedic-
kých klinik.  

Časový a pracovní harmonogram reali-
zace projektu a jeho částí jsou dodržovány 
podle daného rozpisu.
• V září 2014 proběhla beseda pro rodiče 

s Mgr. Dagmar Dedrle Vavrošovou na 
téma: Logopedická prevence – předpo-
klad správné řeči úspěšného školáka.

• V září a říjnu 2014 byla realizována na 
jednotlivých pracovištích logopedická 
depistáž.

• V září 2014 se zúčastnily dvě učitelky MŠ 
semináře Předčtenářská gramotnost v MŠ.

• V průběhu šk. roku 2014-2015 probíhají 
na jednotlivých pracovištích zájmové 
kroužky Předškoláček (MŠ Rošického), 
Flétnička, Šikulka (MŠ Polanecká), Spor-
tovní kroužek (MŠ Bílovecká).

• V lednu 2015 se konala na MŠ Rošického 
Přednáška Školní zralost – pro rodiče 
předškolních dětí.

• V průběhu šk. roku 2014-2015 byly na 
jednotlivých pracovištích zařazovány 
jazykové chvilky v MŠ – denně v průbě-
hu dne (ranní hry, ranní kroužek, před 
odpoledním odpočinkem, odpolední 
činnosti) – po celý šk. rok.

• Byly provedeny ukázky jazykových 
chvilek pro rodiče, prezentace pomůcek 
a vhodných materiálů pro práci s dětmi 
doma i v MŠ (květen - červen 2015).

• Pravidelným a cílevědomým plněním 
jednotlivých částí oddílu Jazyk a řeč 
v RVP jsme kladli zvýšený důraz na pod-
porování správného přirozeného rozvoje 

řeči, komunikačních schopností a doved-
ností u dětí PV, osvojování si některých 
poznatků a dovedností, které předcházejí 
čtení a psaní a to - po celý školní rok.

• Došlo k proškolení pedagogického týmu 
(5 učitelek) v oblasti logopedické preven-
ce u dětí předškolního věku.

• Byly zakoupeny pomůcky a výukové pro-
gramy Brepta na jednotlivé pracoviště.

O všech projektových aktivitách je infor-
mována široká veřejnost prostřednictvím 
schůzek s rodiči, ve veřejnosti přístupných 
prostorách MŠ, na webových stránkách 
školy, byly dodány příspěvky do Svinovské-
ho hlasatele, časopisů Hrošík a Bobřík.

Do projektu jsou postupně zapojovány 
děti ze všech tří mateřských škol. Předpo-
kládáme nadále úzkou spolupráci s MŠMT, 
SPC Ostrava-Zábřeh, základní školou 
a Městským obvodem Svinov.

Bc. Pavlína Slováková

Den dětí

Jazykové chvilky v MŠ

Průběžné hodnocení projektu:
Logohrátky - logopedická prevence
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Ve dnech 1. – 17. 5. 2015 se v Ostra-
vě konalo „Mistrovství světa v ledním 
hokeji 2015“. Statutární město Ostrava 
nabídlo základním školám možnost 
aktivně se zapojit do dění mistrovství 
světa soutěžním projektem „Ostrava 
fandí hokeji“. Obsahem projektu byly 
4 soutěžní disciplíny, přičemž škola, kte-
rá se zúčastnila minimálně 2 soutěžních 
disciplín, obdržela dotaci ve výši 5 tis. Kč 
na úhradu nákladů spojených s realizací 
tohoto projektu.

Naše škola se zapojila do projektu ve 
3 disciplínách:
1. Výroba velkoplošného plakátu  - na 

téma „Český hokej – očima dětí ZŠ“ – 
plakát vyrobili žáci V.A

2. Prezentace na Facebooku – fotogra-
fi e tohoto plakátu byla zveřejněna 
na Facebooku,  hodnocení provedli 
návštěvníci Facebooku hlasováním

3. Kotel fanoušků – na hokejovém 
utkání Norsko x Bělorusko - žáci 
5. – 9. roč. vyrobili vlajky, třásně 
a transparenty, hodnotil se také počet 
žáků, výstroj, výzbroj, pokřiky a at-
mosféra při utkání.

Účast na hokejovém utkání byla 
zároveň vyvrcholením celého soutěžního 
projektu, kdy se 125 žáků 5. – 9. roč. 
naší školy v doprovodu třídních učitelů 
dne 12. 5. 2015 zúčastnilo hokejového 
utkání Norsko x Bělorusko. Škola si 
zvolila k fandění hokejový tým Norska 
a svým fanděním se snažila podpořit tým 
a vytvořit dobrou atmosféru. Soutěže se 
zúčastnilo celkem 29 ostravských škol. 
I když naše škola neobsadila čelní pozice 

ve  velmi početné konkurenci, nutno říci, 
že řada dětí navštívila ČEZ Arénu vů-
bec poprvé a díky této soutěži měli žáci 
možnost zúčastnit se Mistrovství svě-
ta v hokeji zcela zdarma. Celá tato akce 
proběhla bez problémů a pro všechny zú-
častněné bylo utkání skvělým zážitkem. 
Na památku škola obdržela pamětní list, 
knihu o historii sportu v Ostravě a cenný 
puk s logem Mistrovství světa v hokeji, 
který je vystaven v prostorách školy.

Mgr. Marcela Šelleová

Ostrava fandí hokeji

Dne 1.4. 2015 se již devátým rokem  
konala školní sportovní soutěž s názvem 
Memoriál Marka Bílého. Akce byla zapo-
čata slavnostním projevem ředitele školy 
a hned po něm promluvila k oběma sku-
pinám 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. 

Letos se fl orbalového turnaje chlapců 
2.stupně zúčastnili i vítězové 5.A, kteří 
o týden dříve v soutěži menších žáků 
porazili ostatní třídy. Malá děvčata sou-

těžila v přihrávané, větší dívky si zahrály 
vybíjenou.

Po náročném sportovním dopoledni 
byly vyhlášeny výsledky utkání v obou 
disciplínách, kdy v mladší kategorii děv-
čat zvítězilo družstvo 6.třídy a ve starší 
kategorii družstvo 9. třídy. V mladší ka-
tegorii chlapců zlato vybojovalo družstvo 
7. třídy  a ve starší kategorii družstvo 
9.třídy.

Ceny se rozdaly, potlesk pro vítěze 
i poražené dozněl, teď nám už nezbývá 
nic jiného, než se těšit na příští, jubilejní 
ročník této oblíbené sportovní akce. 

Mgr. Petra Bystroňová

Memoriál Marka Bílého
- IX. ročník

Často u nás ve školní družině na 
E. Rošického slýcháváme: „Mami, já 
ještě nechci domů. Přijď až za hodinu.“ 
Hlavně když jsme venku na školní za-
hradě a hrajeme fotbal nebo honěnou, 
stavíme domečky, skáčeme gumu nebo 
kreslíme na chodník. 

A proč se dětem nechce domů, i když 
jsme ve třídě? To proto, že zase něco vy-
rábíme, malujeme, skládáme, vyšíváme 
nebo hrajeme. Málokdo chce jít brzy 
domů z karnevalu nebo diskotéky a do 
kina se také všechny děti těší. Musím 
přiznat, že některé hlavně kvůli nákupu 
občerstvení. 

Někdy si my vychovatelky vyměníme 
„velení“ s dětmi. To když si starší děti  
připraví pro své kamarády nějakou sou-
těž. Nejvíc oblíbená je Superstar nebo 
Hledáme nové talenty. A talentů je u nás 
v družině hodně. Důkazem je skutečnost, 
že v poslední talentové soutěži dětská 
porota rozhodla, že vítězové budou dva. 
Jedna fl étnistka a jeden tanečník. Byli 
nejlepší opravdu oba dva.

Všem našim dětem, rodičům i praro-
dičům přejeme hezké léto a ahoj v novém 
školním roce.

Vychovatelka R. Čechová

„Mami, 
já ještě nechci 
domů…“ 
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V tomto kalendářním roce jsme zís-
kali prostředky z rozpočtu statutárního 
města Ostravy, oblast školství, k realizaci 
projektu pod názvem Zvídavý předško-
lák. Projekt se skládá ze tří rámcových 
oblastí s názvy: Předškolák a deváťák, 
Objevujeme svět techniky a Ekoškolka. 
Projekt se zaměřuje na rozšíření činností 
a aktivit v oblasti sportovní, polytechnic-
ké, environmentální, vzdělávací, tvůrčí 
a společenské. Dílčími aktivitami dojde 
k podpoře nenásilného přechodu dětí 
z mateřských škol do školy základní. 

V rámci spolupráce žáků ZŠ a před-
školáků z MŠ proběhly v dubnu Veliko-
noční dílny. Společně jsme si připomněli 
tradice svátků jara - Velikonoc. Děti 
společně nazdobily spoustu vajíček, vyro-
bily zajíčka a kohoutka z papíru a zápichy 
zvířátek z těsta. 

Dále jsou připravovány tyto projekto-
vé dny:

Jak na to? – Znám základy první 
pomoci. Vím, jak mohu pomoci v případě 
úrazu. 

Vyrob si sám – V rámci polytech-
nické výchovy se děti seznámí se školní 
dílnou a možnostmi práce v ní. 

Kdo s koho? – Sportovní klání před-
školních dětí.

Hurá do přírody! – Poznáváme faunu 
a fl óru v blízkém okolí ZŠ a MŠ ve Svinově.

V rámci polytechnické aktivity 
navštívily 7. května nejstarší dětí ze 
svinovské mateřské školy expozici U6 
– malý svět techniky, v oblasti Dolních 
Vítkovic. Děti se zde seznámily s vývo-
jem techniky, historickými exponáty - 
mnohé si samy mohly vyzkoušet. Velmi 
zajímavý byl i vodní svět. Zde se děti 
přesvědčily o síle vody i významu vody 
v technice. Přímým pozorováním a pro-
žitkovým učením jsme seznamovali děti 
s profesemi, ve kterých se bez manuální 
zručnosti nelze obejít, kde technický 
pokrok nestačí.

Další poznávací exkurze se uskuteč-
nila tentokrát do technického muzea 
Tatra Kopřivnice. Děti se zde na unikát-
ních exponátech seznámily s vývojem 
automobilového průmyslu v našem kra-
ji. Prohlédly si první vyrobené osobní 
automobily, hasičské vozy až po známé 
kamiony pocházející z této automobil-
ky. Pro děti byla návštěva muzea velmi 
zajímavá, poutavá a poučná.

Ekoškolka -5tidenní pobyt v Kun-
čicích pod Ondřejníkem  se uskutečnil 
v termínu 18. 5 .-22. 5. 2015. Děti se 
zúčastnily těchto ekologicko – výchov-
ných programů:

A ta kráva mléko dává – návštěva 
místní farmy, seznámení se s životem 
domácích zvířat, s výrobou másla.

Koulelo se, koulelo – děti diskuto-
valy o prospěchu ovoce pro náš organis-
mus a vyrobily si jablečný mošt.

Já do lesa nepojedu – seznámení se 
s životem v lese. Děti navštívil myslivec 
a zhlédly příběh „Jak se vyrábí med“.

Oheň - návštěva místních hasičů 
a předvedení názorné ukázky, děti měly 
možnost se projet v hasičském autě.

Obrázky pro radost – děti vyráběly 
obrázky z odpadových materiálů.

Děti také putovaly po beskydských 
chodníčcích, seznamovaly se s živočichy 
a rostlinami, které si lisovaly a nalepova-
ly si je. Poznávaly jednotlivé ekosystémy 
(les, louka, rybník). Třídily odpad, chyta-
ly déšť do plastových láhví. Poznávaly vše 
hlavně prožitkem, pokusy.

Těmito aktivitami jsme se snažili 
ovlivnit vztah dětí k přírodě, odpovědnost 
za jednání vůči prostředí, vytvářet citové 
vazby k přírodě.

Tento projekt není ještě zdaleka u kon-
ce. Budeme nadále pokračovat v jeho 
naplňování. V rámci tohoto projektu se 
snažíme u předškoláků rozvíjet ve větší 
míře ohleduplnost a spolupráci v mezilid-
ských vztazích, rozvíjet touhu po vědění 
a poznání, vytvářet citové vazby k přírodě 
a rodnému kraji.

Dana Kohutová
Ing. Markéta Gottvaldová

Zvídavý předškolák

Měsíc, na který se těší většina dětí ško-
lou povinných, neboť je to ten, kdy začíná 
léto a pro školáky hlavní prázdniny. Jaký 
byl školní rok, jehož poslední měsíc pro-
žíváme? Už si možná nevzpomínáme, ale 
září 2014 bylo ve svinovských školních 
budovách hodně hektické. Ve třech z nich 
pokračovaly stavební práce na zateplení 
budov, výměně oken a vnějších dveří. 
Řada občanů pochybovala, že se začne 
učit 1. 9. 2014. A přesto, díky nasazení 
společných sil zaměstnanců škol a vedení 
obce, se to podařilo a 348 žáků (nejvíce 
za posledních 26 let) mohlo nastoupit 
do svých tříd na běžnou výuku. Bohužel, 
nepodařilo se k uvedenému datu otevřít 
budovu MŠ Polaneckou, kvůli stavební 
činnosti. Ta přivítala děti až o měsíc poz-
ději. Stavební ruch utichl ale daleko poz-
ději, a to koncem roku 2014, kdy odešli 
poslední dělníci, kteří prováděli venkovní 
úpravy stavbou dotčených budov. Ještě 
jednou chci poděkovat všem, kteří snášeli 
problémy s probíhajícími stavebními 
úpravami statečně.

Na konci srpna 2014 byla naše škola 
úspěšná - v programu  ROP Moravsko-
slezsko: „Modernizace výuky fyziky a che-
mie“, kde získala částku téměř milión 
korun. Smlouva, která byla podepsána až 
v tomto měsíci s poskytovatelem dotace, 
dává možnost naší škole vylepšit vybave-
ní novou audiovizuální technikou, včetně 

tabletů, a nábytkem právě učebnu, ve 
které se převážně vyučuje předmět fyzika 
a chemie. Byli jsme také úspěšní v získá-
vání grantů z rozpočtu SMO  -  Škola váž-
ně i nevážně a Správce školního hřiště.

V závěru minulých hlavních prázdnin 
odeslal zřizovatel školy žádost o dotaci 
v rámci projektu MŠMT ČR Fond pro 
MŠ a ZŠ. Bohužel v roce 2014 ani v roce 
2015  dotaci nezískal. Je tedy třeba 
jednat. Výjimka, která byla udělena 
budově Bílovecká 303 do konce roku 
2016 KHS, jasně stanovuje termín konce 
provozu této budovy. Připomínám, pokud 
nebude postavena budova nová do konce 
srpna 2016, hrozí nebezpečí, že v novém 
školním roce 2016/2017 nebude možno 
budovu užívat a zápis do MŠ v příštím 
roce sníží šanci novým dětem být v našich 
budovách školek přijati do předškolního 
vzdělávání. 26 dětí ze stávající budovy Bí-
lovecká 303 by muselo být přemístěno do 
zbývajících dvou budov. Věřím, že tomu 
tak nebude a nová budova mateřské školy 
bude postavena do konce srpna 2016 na 
ulici Stanislavského s předpokládanou 
kapacitou 48 dětí a bude tak možno uspo-
kojit dlouhodobě poptávku zákonných zá-
stupců po předškolním vzdělávání. Vždyť 
již několik let po sobě není téměř 20 dětí 
každý rok umístěno do školek ve Svinově 
kvůli zcela naplněné kapacitě (157 dětí). 
Ani letos tomu nebude jinak. 

Na 45 volných míst (právě tolik dětí od-
chází z mateřské školy do základní školy) 
máme 62 přihlášek k předškolnímu vzdě-
lávání od příštího roku. Také počet dětí 
narozených v roce 2013 a 2014 ve Svinově 
dává předpoklad, že nová budova školky 
je opodstatněná.

V lednu letošního roku byla naše orga-
nizace úspěšná v získání „Podpory logo-
pedické prevence v předškolním vzdělá-
vání v roce 2015“ vyhlášené MŠMT ČR. Ta 
umožní vyškolit 6 učitelek naší mateřské 
školy pro poskytování logopedické péče 
v předškolním zařízení ve Svinově a dále 
nákup logopedických pomůcek.

Za největší úspěch v získávání dotací 
a grantů považuji projekt MŽP „Vybudo-
vání zahrady u MŠ Polanecká v přírodním 
stylu“, o který požádalo vedení svinovské 
radnice koncem března letošního roku. 
Jeho získání bylo úspěšné. Po vypracová-
ní projektové dokumentace a výběrovém 
řízení bude následovat na podzim reali-
zace. Děkujeme tímto vedení městského 
obvodu. 

Vážení spoluobčané, přeji vám krás-
né prožití letních měsíců, dětem pěkné 
prázdniny a těším se na spolupráci v příš-
tím školním roce, kdy vyvrcholí oslavy 
750 let založení Svinova.

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

A je zde opět červen
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18. duben se nese ve znamení zahá-
jení závodnické sezóny mladých rybářů 
v Moravskoslezském kraji, kdy tradič-
ně mezi první závody po zimní pauze 
patří Pohár svinovských tůní. Letošní 
ročník závodů byl výjimečný. Konal se 
již 15. rokem a zároveň byl zařazen do 
oslav k 750. výročí založení městského 
obvodu Svinov. 

I přes nepříliš vlídné počasí se sešla 
hojná účast mladých rybářů. Celkem se 
závodů zúčastnilo 73 závodníků z 8 or-
ganizací z celého Moravskoslezského 
kraje, kteří soutěžili ve 4 kategoriích 
(dorost, dívky, žáci a nováčci do 10 let). 
Tradičně se těší naše závody hojné 
účasti, a to díky krásnému prostředí 
a velké podpoře partnerů a především 
ÚMOb Svinov, díky nimž každý závod-
ník obdrží cenu nehledě na umístění. 

Během 5 hodin závodu se celkem 
ulovilo 12,5 kg ryb, které byly po 
závodech opět šetrně vráceny zpět do 

vody. Vítězi se stali všichni 
závodníci, kteří se závodu 
zúčastnili. Poháry pro vítěze 
a následně ceny pro kaž-
dého závodníka předávala 
starostka městského obvodu 
Svinov paní Mgr. Lenka 
Hrušková a zástupce největ-
šího sponzora pan Kvapil. 
Domácí závodníci obsadili 
tato místa: 1. místo v začá-
tečnících, 2. a 3. místo v žá-
cích a 2. místo v dorosten-
cích. Ostatní naši závodníci 
obsadili čelní místa v každé 
kategorii.

Velký dík patří všem zá-
vodníkům, jejich trenérům 
a vedoucím za vytvoření 
výborné atmosféry a těšíme 
se na další již 16. ročník .

Kratochvíl Milan 

15. ročník rybářských závodů 

V tomto kalendářním roce jsme získali 
prostředky z rozpočtu statutárního města 
Ostravy, oblast školství, k realizaci pro-
jektu pod názvem Škola vážně i nevážně 
2015. Projekt se skládá z několika jed-
nodenních projektových dnů, dvou celo-
ročních aktivit a také jsme se zapojili do 
aktivit souvisejících s oslavami 750. výro-
čí založení Svinova. Zaměřili jsme se také 
na zkvalitnění výuky přírodovědných 
a technických předmětů, čtenářskou gra-
motnost, sportovní a pohybové aktivity 
a seznámili se s tradicemi a zvyky, které 
jsou specifi cké pro místo, kde žáci žijí 
a navštěvují školu.

V rámci projektu proběhl ve školní 
družině 1. dubna 2015 projektový den 
„Vítání jara“. Paní vychovatelky se spolu 
s dětmi ze ŠD vydaly k místnímu potoku 
Porubka, kde společně vynesli „Mařenu“ 
podle starého pohanského zvyku, který 
symbolizuje konec zimy, a přivítali tak 
jaro. Této odpolední výpravy u příleži-
tosti obnovení starých jarních tradic se 
účastnily také děti ŠD z odloučeného 
pracoviště E. Rošického a děti MŠ. Při 
upálení a vhození „Mařeny“ do řeky 
Porubky si všichni společně zazpívali 
staré lidové písně, které se v průběhu 
příprav naučili, a několik dní předem si 
také připravili malé pohoštění ve formě 
lineckého cukroví nejen pro sebe, ale 
také pro ostatní zájemce a pamětníky, 
kteří se tohoto projektu zúčastnili.

Dne 20. dubna 2015 se konal na naší 
škole projektový den „Země 2015“, na 
který pak navázali po celý týden vyučují-
cí 1. a 2. stupně ve svých předmětech. Na 
přípravě se podíleli žáci environmentál-

ního kroužku a žáci 8.B v rámci předmě-
tu environmentální výchova. Tito žáci 
pomáhali na jednotlivých stanovištích 
zvládat organizaci a průběh celého dne. 
Žáci 3. – 5. ročníku se seznámili s pro-
blematikou lesa, druhy dřevin a jejich 
zpracováním, životem zvířat ve volné 
přírodě a v ZOO, s ohroženými druhy 
zvířat a snahou o jejich záchranu. Žáci 
si vyzkoušeli i svou tělesnou zdatnost 
nutnou k pobytu v přírodě.

Prostřednictvím projektových aktivit 
„Sport nás baví“ jsme uspořádali soutěže 
pro 1. a 2. ročníky naší základní školy 
a partnerských škol. Družstva neby-
la vytvořena podle tříd, ale v duchu 
spolupráce a vzájemného kamarádství 
mezi třídami se žáci rozdělili do různých 
skupin. Žáci se setkávali pravidelně 1x 
za měsíc a zdokonalovali se v různých 
tělovýchovných disciplínách.

Všichni žáci základní školy a děti ma-
teřské školy se zapojili do výtvarné sou-
těže „Svinov kdysi a dnes“. Vítězové jed-
notlivých kategorií měli vystavené práce 
na nástěnkách u školní jídelny. V červnu 
proběhne vyhodnocení a ocenění nejlep-
ších prací.

Žáci druhého stupně soutěžili ve 
svých znalostech z doporučené četby, 
kde prostřednictvím kvízu plnili úko-
ly projektové aktivity nazvané „Kniha 
v hlavní roli“.

Žáci šestého ročníku připravili dra-
matizaci pohádky O dvanácti měsíč-
kách, kterou předvedou na Svinovské 
pouti všem svinovským občanům.

Na podzim zakončíme tento projekt 
soutěžemi zaměřenými na historii Svi-
nova. 

Mgr. Iveta Komorášová

Škola vážně i nevážně 2015
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Hasičský kroužek je volnočasovou 
aktivitou určenou pro děti od 3 do 18 let. 
Kolektiv svinovských mladých hasičů 
v současné době čítá 45 dětí, které jsou 
rozděleny do čtyř věkových kategorií. 
V nejmladší kategorii, přípravka (děti od 
3 do 6 let) je 15 dětí, v kategorii mladších 
(od 6 do 11 let) 19 žáků, ve starších (od 
11 do 15 let) 9 žáků a v kategorii dorost 
(od 15 do 18 let) 2 dorostenci.

Na pravidelných trénincích si děti 
vylepšují fyzickou a běžeckou zdat-
nost, zdokonalují se v práci s hasičskou 
technikou a pomůckami, včetně teore-
tické přípravy a učí se základy požární 
a bezpečnostní prevence. Nacvičují se 
atletické disciplíny s hasičským zamě-
řením (běhy, štafety, překážkové běhy, 
práce s hadicemi apod.), požární útoky, 
zdravověda, uzlové techniky, topografi e 
a další dovednosti.

V aktuálně probíhajícím ročníku se 
členové kolektivu zapojili do celoroční 
hry Plamen, kde soutěžili v podzimním 
i jarním okresním kole, ve všech soutěž-
ních kategoriích. Celoročně se družstva 
mladších i starších žáků zúčastňují 
závodů Ostravské ligy mládeže i dalších 
mimoligových pohárových soutěží.  Svi-
novské ligové kolo bylo letos poprvé roz-
šířeno i o družstva přípravek, kde domácí 
úspěšně reprezentovali třemi hlídkami ve 
štafetě 4 x 60m s překážkami.

Mimo sportovní aktivity se mladí 
hasiči zapojili do výtvarné a literární 
soutěže Požární ochrana očima dětí, 
ekologické akce Ukliďme svět, zúčastnili 
se exkurze na fakultě bezpečnostního 
inženýrství  VŠB-TU Ostrava, „Závě-
rečné“ se soutěžemi a hrami pro mladé 
hasiče, rodiče a přátele, Halloweenu, 

Pečení perníků na zbrojnici, Mikulášské 
besídky, Malování velikonočních vajec, 
branného víkendu v hasičské zbrojnici, 
Pálení čarodějnic, Dětského dne a dal-
ších.
Členové kolektivu skládají každoroč-

ně v rámci odborné přípravy písemné 
a praktické zkoušky pro získání odznaků 
odborností a specializací. V součas-
né době jsou mnozí z mladých hasičů 
držiteli odznaků strojník, preventista, 
kronikář a zdravotník.

Mladí hasiči se pravidelně schází 
v pátky na dvohodinovém tréninku. 
V zimním období tyto tréninky probíhají 
v tělocvičně ZŠ Bílovecká 1, v jarních 
a letních měsících (přípravka celoročně) 
v hasičské zbrojnici. Kroužek pracuje 
také jako součást výuky MŠ a ZŠ Svinov 
a práce v něm je školou hodnocena. 

Pro potřeby tréninkových i závodních 
aktivit rozvíjí členové SDH Svinov také 
zázemí na obecní hasičárně. Během 
několika posledních let byly vybudovány 
v jejím areálu (významně na úkor vol-
ného času členů a z fi nancí SDH Svinov) 
dvě sportovní dráhy – pro požární útok 
a atletické disciplíny, hřiště (včetně 
osázení obvodovými sloupky a sítěmi) 
a přístřešek pro zázemí v případě nepříz-
nivého počasí.

 Do zázemí, které se využívá pro 
mimotréninkové aktivity, patří mj. také 
upravené ohniště, stojan pro ruské 
kuželky, fotbalové branky, basketbalo-
vý koš a také nedávno rekonstruovaný 
grilovací kout.

V loňském roce byla za podpory úřa-
du MOb Svinov vybavena šatna mladých 
hasičů regálovými policemi na míru 
a předešlý rok díky výrazné podpoře 

Moravskoslezského kraje nakoupil sbor 
pro kolektiv mládeže atletické pomůc-
ky, které využívají svinovské děti i mimo 
kroužek. 

Zbývá mi už jen milá povinnost pozvat 
vás a vaše děti do našeho kroužku. Zapo-
jit se můžete kdykoliv, dokonce i teď - ke 
konci školního roku. Budeme vděční i za 
děti předškolní, protože v září spousta 
ze současných hasičat opustí příprav-
ku a své působení posune do kategorie 
mladších žáků. 

Roman Bonk
Vedoucí kolektivu mládeže

www.facebook.com/MladiHasiciSvinov
www.sdhsvinov.cz

Hasičský kroužek 

Filipojakubská noc 30. dubna vzbu-
zovala u našich předků bázeň i úctu. 
Její magická moc dodones přitahuje 
pozornost, i když dnes už jde spíše o pří-
ležitost k setkání a pobavení se. Stejně 
tomu bylo i letos v našem obvodě. Na 
hasičárně se opět, jako každý rok slétly 
čarodějnice, černokněžníci i kouzelnice 
z blízka i z daleka. Ostatně fotky z letu 
na koštěti si můžete prohlédnout např. 
na facebookové stránce úřadu anebo 
přímo na „rajčeti“: 
http://ostravasvinov.rajce.idnes.cz/
Paleni_Carodejnic_2015_Deti_na_kosteti

Průvod čarodějnic, který prošel 
bezmála celým Svinovem, dorazil na 
hasičárnu za hlasitého řinčení a rámu-
su, který měl odehnat na celý další rok 
zlé síly od našeho obvodu. Na dvě stě 
dětí pak plnilo zábavné úkoly, vyrábělo 
zkrášlující okaté doplňky, fotilo se v letu 
na koštěti, občerstvovalo se kouzelný-

mi lektvary a dokonce mohlo navští-
vit věštírnu, kde se z čajových lístků 
a dalších artefaktů, mohlo dozvědět 
něco o své budoucnosti.  K večeru pak 
nadešel čas veřejně odsoudit tu nejhorší 
čarodějnici k upálení na hranici a s ní 
spálit také veškeré strasti, které trápily 
děti i dospělé v předchozím roce. Tím 
ale večer zdaleka neskončil. Svobodné 
dívky ještě stihly ozdobit Májku, kterou 
pak svobodní mládenci, pod vedením 
zkušených mužů tradičním způsobem 
postavili. Kdo chtěl, mohl si opéct na 
ohni špekáček a zazpívat a zahrát si 
s místním „Sborem sboru dobrovolných 
hasičů“  Pivo a víno teklo proudem 
a vytrvalci s námi za ranního kuropění 
zavírali hasičárnu.

Odpoledne i večer to byl povedený 
a za skvělou atmosféru patří právem 
velký dík všem - organizátorům i účast-
níkům. Za významnou spolupráci 

a dekorace i za pečené prsty děkujeme 
skupině ze ZŠ a ZUŠ pod vedním Jiřinky 
Hrbáčové a Lucky Otiskové, za fi nanční 
a osobní pomoc kulturní komisi pod 
vedením Katky Andrlové, za zajištění 
stanovišť sokolkám pod vedením Lenky 
Hudecové a za celé zázemí vč. průvodní-
ho slova patří dík také všem zúčastněým 
hasičkám a hasičům. 

Fotografi e z akce najdete na faceboo-
kových stránkách SDH Svinov, Mladí ha-
siči SDH Svinov a Městský obvod Svinov. 

Simona Bonková
Náměstek starosty SDH Svinov, vedoucí mládeže

http://sdh-svinov.rajce.idnes.cz/caro-
dejnice2015/
http://ostravasvinov.rajce.idnes.cz/
Paleni_Carodejnic_2015_Deti_na_kosteti
http://hasicisvinov.rajce.idnes.cz/pale-
ni_carodejnic_ve_svinovske_hasicarne

Pálení čarodějnic a stavění svinovské Máje
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V dnešní době chce důstojný a plno-
hodnotný život prožít každý z nás. Sku-
tečnost je však taková, že se osamělí lidé 
v pokročilém věku často setkávají s nezá-
jmem okolí a jsou ponecháni bez pomoci 
svému osudu. Mnohdy pak stačí jen krů-
ček k tomu, aby se ocitli v tíživé či bezvý-
chodné životní situaci.

V takových případech nabízí pomoc-
nou ruku Spirála pomoci, která posky-
tuje služby v oblasti sociální péče o se-
niory a zdravotně postižené občany, jenž 
potřebují pomoc druhé osoby, a přesto 
chtějí zůstat v domácím prostředí 
co nejdéle a žít důstojným a plnohodnot-
ným životem. 

Spirála pomoci nabízí osobní asis-
tenci a terénní odlehčovací službu. 
Obě služby jsou vhodné pro seniory, oso-
by  s fyzickým postižením, osoby s po-
stižením zraku, osoby v rekonvalescenci 
po úrazu, osoby chronicky nemocné, ale 
i osoby s mentálním a kombinovaným 
postižením, např. osoby s Alzheimero-
vou chorobou či jiným typem demence.

Osobní asistence je název pro služ-
bu, která zahrnuje pomoc při zvládání 
základních potřeb /podání jídla, pití, 
provedení osobní hygieny, zajištění po-
hybu, doprovodu k lékaři…/.

Terénní odlehčovací - služba v do-
mácím prostředí zajišťuje kompletní 
péči o potřebného na dohodnutou dobu, 
aby si pečující rodina mohla odpočinout 
a načerpat novou energii.

Spirála pomoci tyto služby po-
skytuje až 24 hodin denně, 7 dnů 
v týdnu. Službu lze sjednat dle aktuál-
ních potřeb klienta na jednu nebo i více 
hodin denně, na jeden nebo více dnů 
v týdnu. Služba je poskytována v místě 
pobytu klienta. Na úhradu služby lze čer-
pat příspěvek na péči, který pomůžeme 
vyřídit na úřadech.

Osobní konzultaci je možno domluvit 
na tel. čísle 773 600 497 nebo nás navští-
vit přímo v naší kanceláři: Mírová 98/18, 
Ostrava – Vítkovice (budova před vstu-
pem do Vítkovické nemocnice), kde se 
dozvíte všechny informace ohledně nabí-
zených služeb.

Pro společnost Spirála pomoci je po-
moc druhým samozřejmostí a posláním.

Další informace o naší činnosti nalez-
nete na www.spirala-pomoci.cz

e-mail: info@spirala-pomoci.cz

Pomoc druhým 
je naším posláním

Mužské družstvo, které po podzimu 
vedlo s minimálním náskokem druholi-
govou tabulku, vstupovalo do jarní části 
sezóny s nejvyššími ambicemi. V prv-
ním utkání na horké půdě ve Staré Vsi 
jsme ještě dokázali šťastně zvítězit. Poté 
však přišel nepřesvědčivý výkon doma 
proti Albrechtičkám a trochu nešťastná 
prohra ve Veselí nad Moravou. Nálada 
mezi muži bylo dost špatná a výsledkem 
byl nejhorší výkon celé sezóny v utkání 
s KNH Brno. Po těchto ztrátách jsme 
postupové ambice směrem k nejvyšší 
soutěži prakticky opustili. Ve stejný 
moment navíc, možná trochu ukvapeně, 
ukončil hráčskou kariéru Jirka Tomá-
nek, který patřil mezi dlouholeté opory 
týmu.

Rozhodl jsem se, že v družstvu bude-
me preferovat přípravu a stabilizaci hrá-
čů na další sezóny. Tabulka druhé ligy 

se vyvíjí dost nepředvídatelně a shodou 
okolností jsme (v tuto chvíli) stále v boji 
o postup mezi českou elitu. Je to dáno 
i tím, že od utkání v Brně jsme neztratili 
ani bod. Výkony ovšem ideální nejsou. 
Myslím, že i případný postup by tomuto 
týmu spíše uškodil. Sestava je značně 
prořídlá a hráčů s prvoligovými parame-
try je jako šafránu. S koncem sezóny se 
navíc opět otevírá otázka pokračování 
v herní činnosti některých zkušených 
opor.

Svinov ještě čeká derby ve vedoucích 
Vítkovicích, které zřejmě defi nitivně roz-
hodne o vítězi druhé ligy, a dvě domácí 
utkání s Ostopovicemi a Humpolcem. 
Věřím, že soutěž zakončíme důstojně 
a k potěšení našich fanoušků, kterým 
děkujeme za přízeň i v nepříznivých 
dobách.

Vít Horáček, trenér družstva mužů

Dne 16. května se v tělocvičně ZŠ 
Bílovecká konal 19. ročník volejbalového 
turnaje smíšených družstev O pohár sta-
rostky k 70.výročí osvobození Svinova. 
Stejně jako loni jsme kvůli termínové 
kolizi s ofi ciálními soutěžemi museli po-
sunout „termín osvobození“ až do půlky 
května. Turnaj uspořádal oddíl volejbalu 
TJ Sokol Svinov již tradičně za podpory 
MOb Svinov a starostky Mgr. Lenky 
Hruškové, která náš turnaj přišla také 
podpořit osobně.

Turnaje se zúčastnilo 5 družstev. Čty-
ři domácí svinovská a pozvané družstvo 
Lopatek pod vedením rovněž našeho 
člena. Domácí svinovská družstva určil 
spravedlivě los a tak si každý mohl 
stěžovat pouze na paní štěstěnu. Od rána 
do pozdního odpoledne probíhaly tuhé 
boje jen na krátko přerušené nástupem 
při zdravici paní starostky... a také 
kusým zpravodajstvím z probíhajícího 
MS v ledním hokeji. Navázali jsme na 

loňský úspěšný herní projev a na prv-
ních třech místech se umístila domácí 
družstva. Aspoň se putovní pohár nemu-
sí stěhovat mimo Svinov. Hlavní devízou 
kromě cen bylo to, že se nikdo nezranil 
a vše proběhlo hladce. 

A nebavili se jen dospělí. Souběžně 
s hlavní volejbalovou soutěží probíhaly 
v malé tělocvičně sportovní soutěže 
našich dětí. Soutěže byly stejně napí-
navé a zajímavé. Děti prokázaly spor-
tovního ducha, dovednosti a zápal, za 
což byly také po zásluze odměněny. 
Hodnotné ceny pro vítězná a umístě-
ná družstva a náklady na organizaci 
věnoval MOb Svinov a zaštítila starostka 
Mgr. Lenka Hrušková.

Po skončení zápasů a vyhlášení vítězů 
pokračoval turnaj kulturní částí spo-
jenou s oslavami dne vítězství s živou 
hudbou a občerstvením. 

A tak jedinou kaňkou byla jen prohra 
našich hokejistů s Kanaďany.

Karel Luňáček

TJ Sokol Svinov – družstvo mužů

Turnaj osvobození
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Oddíl národní házené se před třemi lety 
pokusil vzkřísit tradici večerních turnajů, 
které byly v 70. a 80. letech minulého století 
velice oblíbené u svinovské a házenkářské 
veřejnosti. Letošní ročník proběhl v sobotu 
23. 5. 2015 v rámci oslav 750 let založení 
Svinova. Pozvání na turnaj přijali tradiční 
účastníci z Vítkovic, Studénky a Albrechti-
ček. „Staří páni“ nám opět dokazovali, jak 
jsou stále pohybliví, a že nic nezapomněli ze 
svého házenkářského umění. Boje to byly 
vyrovnané a urputné, ale vždy v rámci pra-
videl fair-play. O dodržování házenkářských 
pravidel se postarali rozhodčí Miloň Ziegler 
z Brna a domácí Tomáš Mikysek. Celkovým 
vítězem se nakonec stalo družstvo z Vítkovic. 
Druhé místo obsadil tým ze Studénky a třetí 
místo patří klukům z Albrechtiček. Nepopu-
lární „bramborovou medaili“ nakonec získali 
borci ze Svinova. Nejsympatičtějším hráčem 
turnaje byl zvolen Vláďa Lubojacký. Ceny 
pro všechny účastníky zajistil městský obvod 
Svinov, oddíl národní házené při TJ Sokol 
Svinov a fi rma Strabag a.s.. Ceny účastní-
kům turnaje předávala paní starostka Lenka 
Hrušková a členové výboru oddílu národní 
házené. 

V průběhu turnaje se fanouškům v ukáz-
kovém zápase představili naši nejmladší 
členové z kategorie minižactva. Pro fa-
noušky, kteří oddílu darovali dobrovolné 
vstupné, byla připravena oblíbená tombola. 
O dobrou náladu všech příchozích se staral 
DJ Martin. Pro všechny zúčastněné bylo 
připraveno bohaté občerstvení. Tradiční 
pochoutku svinovských večerních turnajů - 
grilované makrely  nám opět připravili man-
želé Kratochvílovi.

Závěrem použiju několik hlášek přímých 
účastníků turnaje. Jedna z nich zněla „Máte 
to dobře zorganizované, ale to počasí pros-
tě objednat neumíte!!!“. Další hláškou bylo 
„Tak jsme si nějak blíž“ to když s přibývají-
cím deštěm se lidé soustředili na pár čtve-
rečních metrech, které byly před vytrvalým 
deštěm ochráněny. Poděkování patří všem 
organizátorům, hráčům a fanouškům za to, 
že i za nevlídného počasí přijali pozvání na 
tento turnaj a vytvořili v areálu házenkářské 
hřiště super atmosféru.

Zbyněk Planka
předseda oddílu národní házené

Připomínat si historická výročí je pro 
život společnosti nesmírně důležité. Logika 
vzpomínání je nám všem zřejmá z vlastní-
ho života. Určitě si vzpomeneme, jak nám 
rodiče vyprávěli o svém dětství, o svých 
rodičích a svých prarodičích. V každém 
z nás se vytvářel obraz moudré babičky 
a zkušeného dědečka. I když dnes už víme, 
že babička i dědeček měli své lidské chyby, 
vnímáme skrze ně moudrost prožitého 
lidského příběhu. Něco podobného platí i o 
širším společenství, ať už je to obec, město, 
kraj či země. 

Také naše obec si připomíná 750 let. 
To je dlouhá doba. Můžeme říci, že máme 
jako obecní pospolitost hodně za sebou. 
Mít minulost je velká hodnota, ale jak s ní 
naložit? Můžeme - či přímo musíme - svým 
dětem o ní vyprávět. 

Důležité ale není jen vědět, jaká je naše 
minulost, ale to, jak ji chceme číst a co z ní 
vyvodíme. To, že tu jsme už 750 let, zname-
ná, že přes všechna lidská selhání a prohry

tu bylo více vítězství a posunů směrem ku-
předu. Konkrétní lidé společným úsilím vy-
tvářeli hodnoty, které byly natolik pozitivní, 
že přes všechna období úpadku i růstu jsme 
tady stále. Ne všechno bylo plně v jejich 
rukou: stavba železnice, továrny na výrobu 
trub, velká politika těch nad námi. To ale 
patří k životu. Důležité je, že naši předkové 
se dokázali těmto výzvám postavit čelem, 
tyto šance přijmout a použít je k vytváření 
hodnot pro život naší pospolitosti.

O pouti ve dnech 20. – 21. června 2015 si 
budeme toto naše výročí připomínat. Vede-
ní našeho městského obvodu připravuje bo-
hatý program, o kterém je v tomto čísle Svi-
novského zpravodaje napsáno. Jako farář si 
dovolím udělat tady na tomto místě jednu 
pozvánku: Pojďme všichni za těchto 750 let 
existence naší obce Pánu Bohu poděkovat 
do našeho kostela, a to v neděli 21. června 
v 10,00 hodin.

P. Jan Larisch
řk. farář Ostrava-Svinov

Večerní turnaj starých gard

Poděkujme Pánu Bohu
za 750 let naší obce 

Z mnoha letošních kulatých výročí se 
přiblížilo i to, které připomíná mučednickou 
smrt Mistra Jana Husa, kněze, učence, rekto-
ra Univerzity Karlovy a významnou postavu 
našich dějin. Církev československá husitská 
se k němu a jeho odkazu přihlásila ihned 
v počátcích svého působení a s potěšením lze 
vysledovat, že dnes se jím zabývá se vší váž-
ností celá ekumena. Vždy tomu tak nebylo.

Připomínat něčí životní dráhu a násilnou 
smrt, neznamená radostně slavit. Univerzita, 
křesťanské církve, archivy, školy i další insti-
tuce se snaží o lepší pochopení jeho životního 
osudu, o přiblížení jeho odkazu dnešku. Mož-
ná se někdo zeptá: Co na něm ještě můžeme 
objevit? Odpověď může být i taková: Zrovna 
nedávno byla potvrzena domněnka, že  při 
atentátu na Heydricha se J. Gabčíkovi vzpří-
čil náboj v samopalu. Nyní již lze těžko tvrdit, 
že Gabčík selhal. Anebo: Až v roce 1984 bylo 
lékařským výzkumem potvrzeno, že Ladislav 
Pohrobek (1440-1457) nezahynul otravou, 
kterou měl zařídit jeho nástupce Jiří z Podě-
brad, ale že zemřel na zhoubné onemocnění. 
Již nelze nařknout krále obojího lidu, že si 
k trůnu dopomohl vraždou. V případě Husa 
sledujeme také zajímavý vývoj, zejména 
v posledních desetiletích, kdy sama římsko-
katolická církev přispěla k objasnění jeho 
života a díla, a také ústy papeže Jana Pavla II. 
pozměnila svůj postoj vůči němu.

Spousta akcí se koná v Kostnici a v Praze, 
v Ostravě se v neděli 21. 6. 2015 od 15 hodin 
uskuteční ekumenická bohoslužba v tzv. 
Červeném kostele na Husově náměstí. Ve 
Svinově si osobnost kostnického mučedníka 
připomeneme v Husově sboru bohoslužbou 
v neděli 5. července 2015 od 10:15 hodin. 
Již den předtím, v sobotu 4. července 2015, 
se bude od 10 hodin konat tradiční pouť na 
Ostravici, kdy bohoslužbu povede emeritní 
biskupka Mgr. Jana Šilerová s farářem To-
mášem Chytilem. Doprava není složitá, buď 
vlakem na Ostravici – zastávku, nebo autem 
na Ostravici a pak směrem na chatu Petra 
Bezruče. Po bohoslužbě je možné věnovat se 
doprovodnému programu, posedět s přáteli 
u občerstvení, nebo si vyjít na Lysou horu.

Letos v červenci také započne renovace 
fasády věže Husova sboru. Rádi uvítáme 
všechny, kdo přijdou na bohoslužby a případ-
ně i fi nančně přispějí na tento jistě bohulibý 
záměr. Předem děkujeme. Je dobře, že se 
všechny tyto věci dějí a že Husův sbor bude 
v jubilejním roce vypadat důstojněji.

Přeji všem krásné prožití prázdnin a těším 
se na případné setkání!

Tomáš Chytil, farář Církve československé husitské

600. výročí 
památky

Mistra Jana Husa
1415-2015
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Co dělat když …
V rámci přípravy obyvatelstva na 

mimořádné události, krizové situ-
ace a jejich řešení má vedení obce za 
povinnost pravidelné proškolování ob-
čanů v rámci požární ochrany, povod-

ňových opatření, chemických havárií, 
nebezpečných atmosférických jevů atp. 

Rada s  preventisty ochrany obyva-
telstva SDH Svinov se tedy rozhodli, že 

zavedou pravidelnou rubriku, ve které 
budou uveřejňovány informační články, 
týkající se této problematiky. Zde je prv-
ní z nich:

Sezóna otevřených ohňů
Filipojakubskou nocí a pálením 

čarodějnic jsme ofi ciálně odstarovali 
sezónu otevřených ohnišť, opékání, 
čundráckých ohníčků, grilování, táboro-
vých ohňů a dalších plamenných aktivit, 
a proto si připomeňme pár zásad, které 
se otevřených ohňů týkají.

Pravidla pro rozdělávání ohně
• Při zakládání ohně je vždy potřebné 

zohlednit aktuální povětrnostní 
situaci. Tj. směr a sílu větru, dobu 
od posledních dešťových srážek apod. 
Také vzdálenost od jakýchkoliv 
budov je důležitá. Z příliš vysoké 
vatry může například v důsledku odlé-
tajících jisker chytit střecha.

• Ve volné přírodě se rozdělává oheň 
vždy v dostatečné vzdálenosti od 
hořlavých látek, tj. alespoň 50 m od 
okraje lesa a alespoň 100 m od stohů, 
seníků, v dostatečné vzdáleností od 
větví a kořenů stromů, uschlého listí 
apod.

• Zcela zakázáno je vypalování  trávy, 
stejně jako rozdělávání ohně v době 
sucha, na strništích, ve vysoké suché 
trávě atd. Vždy je nutné zajistit dosta-
tečnou izolaci ohně od okolního 
povrchu např. odkopáním zeminy 
kolem ohniště, ohraničením ohniště 
kameny, obsypáním pískem atd. Také 
hranice stejně jako další typy ohňů je 
nutné stavět tak, aby byly dostatečně 
stabilní a nerozkutálely se v průběhu 
hoření mimo ohraničené ohniště.

• Při rozdělávání ohně se nepoužíva-
jí vysoce hořlavé látky. Mějte na 
paměti, že u látky typu benzín, hoří ne 
tekutina, ale její výpary! To znamená, 
že plamen může vyšlehnout i na úplně 
jiném místě, než ho očekáváte.

• Rozdělaný oheň nikdy nenechá-
vejte bez dozoru! Otevřeným oh-

něm je i plamen svíčky. Opustit místo 
pálení můžete až po úplném uhašení 
ohně prolitím vodou anebo zasypá-
ním zeminou. V opačném případě 
může poryv větru vyvolat nové hoření, 
rozmetat uhlíky a plameny se mohou 
nekontrolovaně rozšířit do okolí.

• Při grilování se gril umísťuje na 
vhodné místo, aby nedošlo k za-
pálení okolí odlétávajícími jiskrami 
anebo padajícími uhlíky. Gril vždy 
instalujte a provozujte přesně podle 
návodu výrobce a při grilování na 
balkonech a terasách dávejte pozor 
na odletující jiskry, kouř a zplodiny, 
které mohou způsobit požár nebo 
obtěžovat sousedy.

• Pokud se vám přesto situace vymkne 
z rukou, neváhejte a volejte hasiče 
prostřednictvím tísňové linky 150 
nebo 112.
Zákon o požární ochraně nám ukládá 

také další povinnosti a v §78 defi nuje 
přestupky, kam mj. patří také nedo-
držení zásady požární bezpečnosti při 
používání otevřeného ohně nebo jiného 
zdroje zapálení anebo také zanedbání 
dohledu nad osobami, které nemohou 
posoudit následky svého jednání – tedy 
především dozor nad dětmi.

Zákon také ukládá povinnost in-
formovat územně příslušný hasičský 
záchranný sbor kraje o spalování hořla-
vých látek na volném prostranství. Do-
poručujeme také informovat anebo 
přizvat dobrovolné hasiče v místě spa-
lování. U každého pálení ohňů by měla 
být také přítomná alespoň jedna osoba 
starší 18 let.

Pravidla první pomoci v případě 
popálení

A co tedy dělat, pokud přeci jen dojde 
k ohrožení zdraví nebo dokonce života? 

Vždy především zachovejte 
klid! Pokud se od ohně vznítí část 
vašeho oděvu a nemáte po ruce do-
statek vody ani jiné hasební látky, 
zastavte se, lehněte si na zem 
a kutálejte se až do úplného 
uhašení. V žádném případě neu-
tíkejte! Proudící vzduch by jen po-
mohl rychleji rozhořet a šířit oheň. 
Pokud se vznítí část oděvu někoho 
jiného, zamezte okamžitě přístupu 
vzduchu, např. přikrytím dekou 
nebo např. vhodnou částí oděvu. 

Pozor ale na oděvy z umělých vlá-
ken, ty by situaci mohly výrazně zhoršit. 
Věnovat pozornost oděvům ze syntetiky 
se vyplácí také pokud jen sedíte u ohně, 
většina vláken totiž není příliš odolná 
vysokým teplotám, jsou vysoce hořlavá, 
rychle se seškvaří a způsobují popáleni-
ny. Podobně jako u sebe, povalte hoří-
cího na zem a pomozte mu hořící oděv 
zalehnout.

Z popálených míst následně opatrně 
odstraňte volný oděv a nečistoty. Od-
stranění oděvu, který je přilepený 
anebo dokonce přiškvařený k tělu 
ponechejte vždy! na odbornících. 
Popáleniny intenzivně avšak opatrně 
chlaďte ideálně proudící vodou (ne le-
dem), člověka sledujte a uklidňujte a vo-
lejte záchrannou službu pod tís-
ňovými čísly 155 anebo 112. Tam vás 
budou v dalším počínání a podle situace 
instruovat.

Na popáleninu menšího rozsahu je 
možné přiložit nejlépe sterilní materiál 
(gáza, hotový obvaz nebo čistý šátek..) 
navlhčený vodou, aby se k popálenině 
nepřilepil. Přes krycí materiál se pak při-
kládá obvaz nebo např. další šátek.

Doufáme, že informace pro vás budou 
přínosem a že nastávající „ohňová sezó-
na“ proběhne hladce a bez zbytečných 
úrazů a škod.

Simona a Roman Bonkovi
Preventisté ochrany obyvatelstva

SDH Svinov, květen 2015
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MORAVSKOSLEZSKÁ ROZVOJOVÁ ZÓNA: PROSPERITA DO DŘÍVĚJŠÍCH TĚŽEBNÍCH OBLASTÍ
Za úzké spolupráce veřejného sektoru 
(obce, města, Moravskoslezský kraj) s ko-
merčními společnostmi se náš kraj postup-
ně mění. Na území postižená v minulosti 
těžební činností čeká nové mnohoúčelové 
využití, aby se stala příjemným prostředím 
pro život místních obyvatel a rozvíjely se 
v nich perspektivní obory s řadou pracovních 
příležitostí. Přesně takovým případem je 
Moravskoslezská průmyslová zóna. Ta leží 
v centru pomyslného trojúhelníku mezi měs-
ty Ostrava, Karviná a Havířov. Spadají do 
ní tři území: František, Dukla a Barbora. Na 
jejich rozvoji se podílí vlastník těchto pozem-
ků - skupina Asental Group – s příslušnými 
územními samosprávnými celky: obcí Horní 
Suchá (František), městem Havířov (Dukla) 
a Moravskoslezským krajem (Barbora).

Na prahu třetí průmyslové revoluce?

Plánovaná proměna území v Moravskoslez-
ské rozvojové zóně je tak zásadní, že zde 
lze s mírnou nadsázkou hovořit o budoucí 
třetí průmyslové revoluci. Asental Group má 
ambice transformovat brownfi eldy František, 
Dukla a Barbora podle nejlepších zkuše-
ností ze zahraničí. Čerpá při tom inspiraci 
a zkušenosti především z původně průmy-
slových regionů západní Evropy, ale také 
z USA - z dřívějšího hlavního ocelového 
města světa Pittsburghu, které je ostatně 
partnerským městem Ostravy.

Využití nejlepších zkušeností z Evropy: 
od Essenu po Manchester

Inspiraci pro budoucí rozvoj Moravskoslez-
ské průmyslové zóny je možné najít přede-
vším v bývalých průmyslových a těžebních 
oblastech vyspělých zemí západní Evropy. 
Ty mají v transformacích těchto regionů 
zhruba 30letý předstih před postkomunis-
tickými zeměmi střední Evropy. Ze zápa-
doevropského přístupu si lze vzít za příklad 
především to, že proměnu území řeší ze 
všech klíčových hledisek: společenského, 
populačního, ekonomického i environmen-
tálního. Anthony Caine, ředitel skupiny Asen-
tal Group, k tomu dodává: „Regiony, které 
prošly úspěšnou transformací, uspokojivě 
vyřešily požadavky spojené s novým využi-
tím pozemků po průmyslových a těžebních 
činnostech včetně zbavení ekologických zá-
těží, s vybudováním sektoru nového průmy-
slu a služeb, zapojením místních pracovních 
sil a využitím jejich kvalifi kace, začleněním 
lokálních fi rem, bydlením i volnočasovými 
aktivitami. To vše tak, aby naplňovalo vize 
udržitelného rozvoje – to znamená mimo 
jiné i rozvoj otevřeného veřejného prostoru 
či rekultivaci vodních ploch.“

Nejlepší zkušenosti pro transformaci Mo-
ravskoslezské rozvojové zóny lze čerpat 
například z německého Porúří (Essen), se-
verní Francie (Lille), španělského Baskicka 
(Bilbao) či ze severozápadní Anglie (Man-
chester). Přestože každá z těchto oblastí 

zvolila pro svou proměnu specifi ckou stra-
tegii, její základní kameny jsou společné. 
Co tyto úspěšně transformované regiony 
spojuje?

 jasná vize a její účinné naplňování

 úzká spolupráce soukromého sekto-
ru (komerční společnosti) s veřejným 
sektorem (územní samosprávné celky: 
obce, města, kraje, rozvojové agentury, 
agentury pro podporu podnikání a inves-
tic)

 orientace na perspektivní obory: 
služby s vysokou přidanou hodnotou, 
specializované podnikatelské inkubátory 
a technologické parky, zdravotnictví 
a farmacie, kreativní obory ve spojení 
s kulturou aj.

 spolupráce s vysokými školami (vý-
zkum, vývoj, využití talentovaných absol-
ventů)

Moravskoslezská rozvojová zóna: široká 
škála příležitostí pro různá průmyslová 
odvětví

Území František, Dukla a Barbora skýtají 
řadu atraktivních možností pro vstup nových 
fi rem z různých sektorů průmyslu. V první 
řadě jde o automobilový průmysl a jeho 
subdodavatele. V Ostravě-Nošovicích po-
stavil svůj výrobní závod Hyundai, Kopřiv-
nice je sídlem výrobce nákladních a užit-
kových vozidel Tatra Trucks. Strategická 
poloha kraje v blízkosti Polska a Slovenska 
jej předurčuje k tomu, aby se zde výroba 
aut dále rozvíjela. V dosahu pouhých 50 km 
působí automobilky Opel (Gliwice), Fiat 
(Tychy) a Kia Motors (Žilina). Automobilka 
PSA Peugeot Citroën v Trnavě je vzdálena 
100 km. V dosahu 150 km jsou výrobci 
Volkswagen (Bratislava), Škoda Auto (Kva-
siny) a TPCA (Kolín). Díky napojení na velké 
automobilky je kraj již nyní sídlem několika 

desítek dodavatelů automobilového průmy-
slu. Dalšími odvětvími, pro která má region 
obdobné vynikající předpoklady, jsou far-
macie, chemie, informační technologie 
a telekomunikace. Pokud fi rmy ze všech 
těchto oborů vstoupí do Moravskoslezské 
průmyslové zóny, vytvoří tím pro obyvate-
le kraje velmi široké spektrum pracovních 
příležitostí pro všechny úrovně kvalifi kace 
a vzdělání.

Červnová investiční konference 
GET MORE 

Jednou z cest, jak přilákat do kraje nové 
investory, jsou konference na nejvyšší úrov-
ni s podrobným představením kraje a jeho 
příležitostí. Právě taková proběhla na začát-
ku června v Ostravě. Společně ji uspořádal 
Moravskoslezský kraj s Agenturou pro regio-
nální rozvoj. Partnery celodenní konference 
byli také agentura pro podporu podnikání 
a investic CzechInvest a město Ostrava. 
Jeden ze tří tematických workshopů uspořá-
dala i skupina Asental Group jako další part-
ner. Na něm prezentovala mimo jiné široké 
možnosti, které Moravskoslezská rozvojová 
zóna skýtá investorům. Odezva po worksho-
pu napovídá, že po prvním velkém inves-
torovi (švédském výrobci profesionálních 
zdravotních prostředků Mölnlycke Health 
Care ProcedurePak, který oznámil svůj 
vstup do území Dukla letos v lednu) se 
úspěšně rozvíjejí i další jednání se zájemci 
o vstup do Moravskoslezské rozvojové zóny. 

Více informací: www.asental.eu

Text otištěn na základě smlouvy o reklamě.
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Svatební salón KamPet 
 

ihned k vyzkoušení kolekce 
přes 800 šatů: 
 

 Svatební šaty 
 Společenské a večerní šaty 
 Plesové a maturitní šaty 
 Šaty do tanečních 
 Šaty pro družičky 
 Pánské obleky 
 Chlapecké obleky 
 Závoje, bolerka, kabelky 
 Kravaty, šátky, rukavice 
 Kabelky, boty 
 Plesové čelenky, korunky 
 Karnevalové kostýmy 

 

 Široký výběr výzdob a doplňků nejen pro svatby a párty – 
balónky, svíčky, výzdoby, bublifuky, vystřelovací konfety, 
okvětní plátky, jmenovky, dekorace na auto, vývazky, 
svatební mandle, balení cukroví, dortů a výslužek aj. 
 Korálky a komponenty, stuhy, flitry, glitry, kabošony, květy, 
aj. materiál pro výrobu ozdob, výzdob a bižuterie 
 Dekorace svatební, narozeninové, jarní, velikonoční, vánoční, 
Silvestrovské,  Halloween aj.  
 

10% sleva na půjčovné po předložení letáčku - k nám se vyplatí přijet! 
 

 

 
 

Adresa: Frýdek-Místek, ul. Ostravská 1551, vedle Wüstenrot    

Telefon: 558 437 797          Web, eshop: salon-kampet.cz 
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Májové setkání seniorůMájové setkání seniorů
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Děkujeme sponzorům pouti a dalších akcí v rámci 750 výročí Svinova:

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
MIKES s.r.o.
RT TORAX s.r.o.
STAVEX Ostrava, s.r.o.
INSTOP servis CZ s.r.o.
Hynek Vaníček
Libor Rucki

Služba Spáčil, s.r.o.
NOVAMOLINEM, s.r.o.
SV UNIPS s.r.o.
Ing. Marián Kebísek
František Chmelík
Kofola a.s.
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Lydie RomanskéLydie RomanskéJiří Pavlica & HRADIŠŤANJiří Pavlica & HRADIŠŤAN


