
Vážení
spoluobčané,

vstoupili jsme 
do roku 2015, který 
je pro Svinov velmi 
významný. Společně 
oslavíme 750. výročí 
první písemné zmínky 
o jeho existenci. Od 
prosince loňského 

roku rada intenzivně pracuje na zajištění 
fi nančního krytí jednotlivých akcí, které 
nám toto významné jubileum připomenou. 
Prvním vkladem je výtěžek z obecního 
plesu - 30 000,- Kč. Oslovili jsme dále 
řadu sponzorů, kteří ochotně přispěli na 
realizaci oslav:  OVAK, Služba Spáčil, 
Jelínek – Top Produkt, MIKES,UNIPS, 
EUROVIA, VOSTAV, RT TORAX, STAVEX, 
VEOLIA, KOFOLA, pan František Chmelík, 
Zdeněk Cagala, ASENTAL Land a SAFRAN 
- Morpho. Touto cestou bych chtěla po-
děkovat jim i Magistrátu města Ostravy, 
který se spolupodílí na fi nancování částkou 
50 000,- Kč. Díky těmto příspěvkům do 
obecního rozpočtu můžeme nechat natočit 
profesionální krátký fi lm o Svinovu, na-
koupit reklamní předměty s logem Svinova 
a realizovat řadu dalších aktivit, o kterých 
bych se ráda zmínila.

Byla zřízena Komise pro přípravu oslav 
750. výročí Svinova, jednotliví členové 
si vzali za své přípravu a organizaci jed-
notlivých akcí. Vznikne mimořádné číslo 
Hlasatele, které bude mapovat minulost 
i současnost Svinova. Troufám si tvrdit, že 
tuto práci jsme zadali těm nejkvalifi kova-
nějším: paní Jiřině Kábrtové, panu Martinu 
Strakošovi a paní Haně Hauptové. 

ZŠ a MŠ Svinov, reprezentovaná v ko-
misi paní Ivetou Komorášovou a Danou 
Kohutovou, na duben připravuje hromadnou 
fotografi i dětí, které pomocí nafukovacích 
balónků vytvoří živý obraz. Dále žáci naší 
školy a školek připraví několik kulturních vy-
stoupení, které zatraktivní chystané kladení 
věnců, pouť, rozsvěcování vánočního stromu. 

Rada městského obvodu rozhodla 
z fondu na realizaci akcí k oslavám výročí 
přispět i na koncert z cyklu Čtvero ročních 
období. 12. 4. se v kostele Krista Krále 
představí Martin Gurbaľ a Stadlerovo kla-
rinetové kvarteto.

Na 18. 4. připravuje Český rybářský svaz 
MO Poruba u tzv. bečkárny 15. ročník rybář-
ských závodů pod záštitou starostky obce. 

30. 4. 2015 proběhnou oslavy 70. výročí 
osvobození Svinova. Podařilo se nám získat 
dotaci od Rusko-českého vědeckého a kul-

turního fóra a od Magistrátu 
města Ostravy – oddělení 
krizového řízení (agendy 
válečných hrobů a pietních 
míst) na revitalizaci po-
mníku v parku Čs. armády, 
u kterého proběhne tradiční kladení věnců. 
Bude mu předcházet beseda s pamětníkem 
holocaustu panem Luďkem Eliášem pro 
žáky naší ZŠ i pro širokou veřejnost spojená 
s putovní dokumentační výstavou Mnichov, 
okupace, osvobození. V tento den také 
zasadíme památný strom, který bude při-
pomínat obě významná výročí u památníku 
obětem 2. světové války. Za spolupráci při 
přípravě této akce děkuji pracovníkům naší 
ZŠ, Náboženské obci CČsH,  Řím. kat. far-
nosti v Ostravě-Svinově a ZO KSČM.

31. 5. 2015 se v kostele Krista krále 
uskuteční koncert souboru Hradišťan.  
Vstupenky budou v prodeji na podatelně 
úřadu od začátku dubna.

Organizaci večerního turnaje starých 
gard v národní házené proti týmům sou-
sedních obcí si vzal na starosti pan Lumír 
Pščolka. Sportovní klání se uskuteční na 
hřišti Sokola Svinov 23. 5.

Paní Marie Malinová, Lucie Otisková 
a další pedagogové ZUŠ připravují výstavu, 
která je plánována na červen tohoto roku 
v prostorách našeho nádraží a která bude 
zasvěcena právě Svinovu. Výtvarnice ZUŠ 
jsou také autorkami loga k výročí.

20. – 21. 6. se uskuteční svinovská pouť, 
její organizací byli pověřeni pan Eduard 
Dvorský a Radim Smetana. Věřím, že kro-
mě pouťových atrakcí pro nás zajistí bohatý 
kulturní program.

Podzim bude příležitostí k večerním 
setkáváním v sále ZUŠ, kde proběhne tzv. 
Čtení z kronik.

Oslavy vyvrcholí v prosinci vánočním 
koncertem ZUŠ a jarmarkem u příležitosti 
rozsvěcování vánočního stromu.

Jménem Rady městského obvodu 
Svinov, jejíž členové se na mnohém také 
spolupodílí, mnohokrát děkuji všem, kteří 
se většinou ve svém volném čase snaží 
přispět k důstojnému připomenutí tohoto 
významného jubilea naší obce. Věřím, že 
jejich práci oceníte i vy svou účastí na jed-
notlivých akcích. O  jejich konání budou 
občané vždy předem informováni na vý-
věskách, webových stránkách a Facebooku 
úřadu i místním rozhlasem.

„Všechno nejlepší, Svinove! Dostáváš od 
svých občanů řadu krásných darů!“ 

Mgr. Lenka Hrušková

březen 2015www.svinov.ostrava.cz   posta@svinov.ostrava.cz
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Pro letošní rok připravuje Statutární 
město Ostrava na území městského obvodu 
Svinov realizaci několika investičních akcí. 
Pokračovat bude stavba „Rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace Svinov“, v rámci 
této stavby budou rekonstruovány vodo-
vodní a kanalizační řady včetně přípojek. 
Dotčeny budou ul. Glinkova, L. Kříže, 
Kuršova, Kolofíkova, U Rourovny, část 
ul. Stanislavského, Mičurinova, Malátova 
a Lipová. V této lokalitě by následně, prav-
děpodobně v r. 2016, měla proběhnout také 
rekonstrukce plynovodu. Nyní jednáme 
s jednotlivými investory o způsobu fi nanco-
vání následných oprav povrchů dotčených 
komunikací. Naším cílem je, aby po dokon-
čení obou staveb byly vyspraveny povrchy 
v celých šířkách a délkách. 

Další akcí bude stavba: „Rekonstruk-
ce vodovodu a rozšíření kanalizace 
ul. Nad Porubkou“. V současnosti se na 
ulici Nad Porubkou od mostu přes Porub-
ku po areál Bytostavu nachází jednotný 
sběrač D VI v dimenzi DN 1000 – DN 1400 
vybudovaný v letech 1998 – 2000. Sběrač je 
umístěný ve středu jízdního pruhu směrem 
na Porubu. Nemovitosti umístěné na opačné 
straně komunikace vyjma tří objektů nejsou 
v současnosti na tento sběrač napojeny. 
V rámci stavby budou vybudovány stoky 
„A“, „B“ a „C“, které se napojí do stávajícího 
sběrače, kde jsou již pro tento účel vybudo-
vány 3 odbočky. V rámci rozšíření kanalizace 
budou realizovány také nové kanalizační 
odbočení DN 200 a kanalizační šachty pro 
napojení sousedních objektů. Odbočení bude 
ukončeno domovní plastovou kanalizační 

šachtou DN 425 s teleskopickým adaptérem 
a litinovým poklopem D400. Veškerá kana-
lizační odbočení budou ukončena na hranici 
veřejného a soukromého pozemku. Napojení 
dále přes soukromou parcelu si zajistí a uhra-
dí každý vlastník napojované nemovitosti na 
své náklady. V rámci rekonstrukce vodovodu 
budou provedeny nové vodovodní přípojky 
k jednotlivým objektům v trasách původních 
přípojek. Odbočení bude rovněž ukončeno 
na hranici veřejného a soukromého pozemku 
a dále si jej zajistí a uhradí vlastník napojo-
vané nemovitosti. V případech, kdy vlastník 
nesouhlasil s výměnou části vodovodní 
přípojky na soukromém pozemku, tj. úseku 
přípojky od hranice pozemku k propojení na 
stávající rozvod vody v nemovitosti, resp. po 
vodoměr, na své náklady, bude v rámci stavby 
na hranici pozemku umístěna vodoměrná 
šachta (s umístěním fakturačního měřidla 
v této šachtě) a provedena potřebná přeložka 
a přepojení na stávající přípojku.

Propojenost cyklistické trasy v úseku 
ul. Psohlavců, ul. Martinovská

Cyklostezka je navržena v souladu s kon-
ceptem cyklistické dopravy města a propojí 
městské obvod Poruba, Třebovice ve Slezsku 
a Svinov. Počátek cyklotrasy je u křižovatky 
ulic Martinovská x Třebovická a končí u kří-
žení ulic Psohlavců a Bílovecká, délka trasy 
je cca. 3,7 km. Na území Svinova bude od ul. 
Francouzské podél ul. Nad Porubkou prove-
dena jako společná nedělená stezka pro chod-
ce a cyklisty v šířce 2,50 m. Nejvýznamnější 
změnou bude posunutí současné nevyhovující 
zastávky autobusové linky č. 37 od restaurace 
U Slunce o přibližně 80 m ve směru do 

Poruby (ke křižovatce s ul. Dr. Kudely). Zde 
bude pro autobusy vybudován záliv, aby při 
zastavení nebránily v průjezdu po komunika-
ci. Prostor před restaurací bude vyhrazen zá-
sobování. U křížení ul. Nad Porubkou s ulicí 
V Závětří bude proveden široký zpomalova-
cí práh v šířce stávající komunikace a délce 
cca. 7,0 m. Stezka bude dále vedena po ul. 
V Závětří, následně po ul. Psohlavců. Zdejší 
příčné zpomalovací prahy budou odstraněny 
a nahradí se novými širokými zpomalovacími 
prahy s odstupem 30 cm od obruby k usnad-
nění průjezdu cyklistů. Investora jsme upozor-
nili na nutnou vzájemnou koordinaci staveb 
zejména v úseku, kde budou tyto dvě stavby 
v souběhu. 

Při realizaci všech staveb je nutno počítat 
s omezením pohybu peších i vozidel, krátko-
dobými uzavírkami a dopravním omezením. 
Může také docházet ke znečišťování komuni-
kací stavbou. Správa komunikací bude s jed-
notlivými stavebními fi rmami tyto problémy 
řešit operativně, aby nedocházelo ke zbyteč-
nému obtěžování obyvatel Svinova. Prosíme 
občany o shovívavost a trpělivost. Dotazy 
technického rázu mohou jednotliví občané 
konzultovat s odpovědnými pracovníky inves-
tičního odboru Magistrátu města Ostravy, pří-
padně s pracovníky Úřadu městského obvodu 
Svinov.

Město se také společně s Moravskoslez-
ským krajem podílí na výstavbě přeložky ul. 
Bílovecké, která probíhá od jara 2014. Tato 
akce bude dokončena v říjnu tohoto roku.

Ing. Tomáš Mužík

Investiční akce a opravy
inženýrských sítí ve Svinově 

Komise životního prostředí, jakožto 
poradní orgán Rady města Ostravy, pra-
cuje od komunálních voleb 2014 v novém 
složení a jejím členem je i zástupce 
našeho městského obvodu, místosta-
rosta Eduard Dvorský. Schválený plán 
práce komise zahrnuje mimo jiné i ko-
munikaci s fi rmami OZO Ostrava, OVaK, 
ArcelorMittal, s krajským úřadem a mnoha 
dalšími, které mají nějakou souvislost 
s životem v našem městě. První jednání již 
proběhla a i díky našemu zástupci je těsně 
před dokončením spuštění celoměstského 
informačního systému informovanosti 
široké veřejnosti o stavu znečištění ovzduší 
v téměř reálném čase. Na internetových 
stránkách městského obvodu Svinov bude 
svítit semafor červená - oranžová - zelená, 
který bude informovat o aktuálním stavu 
znečištění ovzduší ve Svinově. Zjednoduší, 

zpřehlední a urychlí se tím práce třeba 
učitelek mateřských škol, které ihned 
uvidí, zda jít s dětmi na vycházku, nebo 
zůstat ve třídě. Odpadne jim telefonování 
na KHS, ZÚ nebo ČHMÚ, informace bude 
jednoznačná, rychlá, zřetelná, přesná. Na 
vytvoření systému se podílel Český hyd-
rometeorologický ústav v Porubě, Krajská 
hygienická stanice, Ovanet a v neposlední 
řadě městský obvod Poruba, kterému 
patří dík za nastartování celého projektu. 
Komise ŽP města dala doporučení SMO 
o fi nancování celé záležitosti pro všechny 
obvody města Ostravy.

V rámci pracovního plánu komise bude 
v příštích měsících také návštěva Krajské-
ho úřadu, kde je přizván správce komuni-
kace Rudná - ŘSD, a bude se intenzivně 
hovořit o následných - doprovodných 
stavbách „ prodloužené“ Rudné. Z pohledu

Svinova mezi ně jednoznačně patří pro-
tihlukové bariéry od MUK s D1 až po „f“ 
rampu, a samozřejmě na katastru Poruby 
až po Klimkovickou. Rudná jako páteřní 
ostravská komunikace bude po spuštění 
jejího prodloužení intenzivně zatížena po-
chopitelnou snahou dopravních odborní-
ků na ni svést trasy pro urychlení výjezdu 
z města na Opavu, ale také bude sloužit jako 
dálniční přivaděč na dva dálniční nájezdy. 
Město musí eliminovat negativní dopady 
této intenzivní dopravy na občany a s pro-
jekční a realizační činností se musí započít 
co nejdříve.

Stanoviska KŽP budou jednoznačná 
a budou postavena na aktuálně platných 
zákonných normách.

Eduard Dvorský, místostarosta
MOb Svinov, člen KŽP města Ostravy

Semafor pro děti a nejen pro ně
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70. výročí osvobození Svinova

30. 4. 2015 u příležitosti tohoto významného výročí proběhnou následující akce:

11:00 – 12:30 putovní dokumentační výstava Mnichov, okupace, osvobození spojená s be-
sedou s pamětníkem holocaustu panem Luďkem Eliášem pro žáky ZŠ

14:45 kladení věnců u památníku obětem 2. světové války v parku Čs. armády
15:15  zasazení památného stromu u příležitosti 70. výročí osvobození Svinova a 750 let 

založení obce
15:30  vystoupení Statise Prusalise a Pěveckého sboru studentů gymnázia Olgy Havlové 

pod vedením Olgy Blažkové – ve školní jídelně
16:00  beseda s pamětníkem holocaustu panem Luďkem Eliášem pro veřejnost – ve škol-

ní jídelně 
17:30  Zapálení svíček a modlitba u pomníku za všechny oběti 2. světové války

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!

Za Radu MOb Svinov, Komisi pro přípravu oslav 750. výročí Svinova, Náboženskou obec CČsH 
a Řím. kat. farnost v Ostravě-Svinově a ZO KSČM srdečně zve všechny občany 

Mgr. Lenka Hrušková

PŘEHLED

PŘIPRAVOVANÝCH 

AKCÍ:
28. 3. Malování velikonočních vajíček

- hasičárna

1. 4. Memoriál Marka Bílého
– turnaj – ZŠ

12. 4. Čtvero ročních období
– koncert v kostele Krista Krále

18. 4. Rybářské závody – bečkárna

22. 4. 17:15 v sále ZUŠ
– Žákovský koncert

30. 4. Výstava a beseda
s L. Eliášem k 70. výročí osvobození 
Svinova, kladení věnců, slavnostní 

zasazení pamětního stromu
– ZŠ, park Čs. armády

30. 4. Stavění máje + pálení čarodějnic 
+ taneční zábava – hasičárna

6. 5. Májové setkání důchodců
– školní jídelna

20. 5. 17:15 v sále ZUŠ
– Absolventský koncert

23.5. Večerní turnaj starých gard 
v národní házené – házenkářské hřiště

30. 5. Dětský den + kácení máje
+ taneční zábava – hasičárna

31. 5. Koncert  Hradišťanu
od 18:00 – kostel Krista Krále

7. 6. 2015 v 15:30 hod.
Divadelní představeníčko

O DUHOVÉM KRÁLOVSTVÍ
(v rámci aktivit „Děti dětem“)

v sále ZUŠ D. Lidmily ve Svinově

13. 6. Myslivecké hody – myslivna 

Výstavy v knihovně:

Březen, duben – výstava paličkované 
krajky paní Blanky Faranové

Květen, červen – výstava fotografi í 
pana Antonína Bosáka k 70. výročí 

osvobození

V závěru roku 2014 byla novým vedením 
radnice ustanovena kulturní komise.  Tato 
komise čítá 11 členů a má na starost přeroz-
dělování dotací pro dobrovolné organizace ve 
Svinově, pořádání vlastních kulturních akcí 
a zájezdů a v neposlední řadě fi nančně podpo-
ruje aktivity dalších svinovských spolků.

V komisi se sešli lidé, kterým záleží na dění 
v naší obci, a kteří jsou ochotni se v rámci své-
ho volného času věnovat kulturním a sportov-
ním aktivitám jak pro děti, tak pro dospělé. 

Naše první spolupráce proběhla již na akci 
Rozsvěcování stromu v prosinci minulého 
roku.  Tehdy jsme byli hozeni do vody a ve 
velmi krátkém čase nuceni naučit se plavat… 
Aquabelly z nás sice ještě nejsou, ale hodláme 
na tom pracovat 

Na posledním setkání komise jsme se sešly 
se zástupci svinovských dobrovolných spolků, 
abychom představili komisi, její činnost a mož-
nosti. Na druhou stranu jsme se chtěli dovědět 
něco o fungování těchto organizací, jejich aktivi-
ty s mládeží a pořádání zajímavých kulturních

akcí pro veřejnost. V závěru našeho přátelské-
ho posezení jsme navrhli spolupráci na akcích 
komise, hasičů a pionýrů, takže bychom se měli 
opět sejít na Dětském dni na hasičárně. 

Ráda bych vám nyní jmenovitě představila 
členy komise:
Mgr.Kateřina Andrlová, kreativec 
Mgr. Iveta Komorášová, zástupce ředitele pro 
výchovu a vzdělávání
Dana Kohutová, učitelka MŠ E.Rošického
Lenka Olšarová, učitelka MŠ Polanecká
Bc. Gabriela Lachová, Account manager
Mgr. Lucie Otisková, učitelka ZUŠ, OSVČ
Ing. Michaela Řeháková, podnikatelka
Lucie Stržínková, bankéř
Vít Horáček, stavební technik 
(Dva další členy komise zatím schvalujeme..)

Za všechny členy komise přeji krásné jarní 
dny a brzy na viděnou. 

Kateřina Andrlová, 
předsedkyně komise

Pár prvních setkání Komise 
pro kulturu, mládež a sport



5

Z jednání Rady 
Úplná usnesení z jednání Rady jsou 
k nahlédnutí občanům na Úřadě měst-
ského obvodu Svinov a také na webových 
stránkách úřadu.

Některá z nich předkládáme:
Rada městského obvodu Svinov:

-  r o z h o d l a 
provádět běžnou údržbu místních komu-
nikací III. a IV. třídy v městském obvodu 
Svinov operativním odstraňováním 
závad ve sjízdnosti a schůdnosti na zá-
kladě rámcové smlouvy o dílo, uzavřené 
s vítězným uchazečem na dobu určitou 
do 31. 12. 2015

-  r o z h o d l a 
zadat společnosti STAVEX Ostra-
va, s.r.o., se sídlem Ostrava, Svinov, 
Opavská 308, PSČ 721 00, IČ: 2588366 
veřejnou zakázku malého rozsahu 
na provádění běžné údržby místních 
komunikací III. a IV. třídy v městském 
obvodu Svinov v rozsahu dle cenové 
nabídky, doručené dne 9.1. 2015, č. j. SVI 
0088/2015/OFSM/Muž za ceny nejvýše 
přípustné, uvedené v doručené cenové 
nabídce a uzavřít rámcovou smlouvu 
o dílo

- r o z h o d l a 
v rámci stavby: „Rozšíření parkovacích 
stání v lokalitě bytových domů při ul. 
Elzy Trioletové v Ostravě – Svinově“ se 

změnou asfaltového povrchu nových 
parkovacích míst za povrch z betonové 
zámkové dlažby tl. 8 cm (barva šedá 
- přírodní) a se změnou asfaltového 
povrchu místních komunikací ul. Evžena 
Rošického a Elzy Trioletové (pás podél 
nových silničních obrub) za dvojřádek 
z žulových kostek, kladených do beto-
nového lože, za podmínky, že cena díla 
nebude navýšena

-  u k l á d á 
starostce městského obvodu Svinov 
Mgr. Lence Hruškové požádat Radu 
města Ostravy o vydání předchozího 
souhlasu k podání žádosti o dotaci, 
předfi nancování a spolufi nancování akce 
„Sportovní hřiště na ul. Evžena Rošic-
kého, Ostrava – Svinov“ z PROGRAMU 
133510 Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy – Podpora materiálně 
technické základny sportu, Subtitul 
133512 - Podpora materiálně technické 
základny sportovních organizací

- z ř i z u j e 
v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) a § 122 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, 
tuto komisi: 
-Komisi  pro přípravu oslav 750 let 
Svinova 

- r o z h o d l a 
zvýšit nájemné za pronájem pozemků 
a nebytových prostor o infl ační koefi ci-
ent, který za rok 2014 činí 0,4%

- s c h v a l u j e 
harmonogram postupu prací při zpraco-
vávání závěrečného účtu a schvalování 
účetní závěrky městského obvodu Svinov 
za rok 2014: 

do 31.3.2015 – odevzdání komentářů 
k plnění rozpočtu, rozborů hospodaře-
ní a podkladů pro schvalování účetní 
závěrky PO jednotlivými příspěvkovými 
organizacemi 

duben 2015 – zpracovávání závěreč-
ného účtu a podkladů pro schvalování 
účetní závěrky městského obvodu Svinov 

květen 2015 - projednání závěrečného 
účtu a účetní závěrky městského obvodu 
Svinov fi nančním výborem 

25.5.2015 – projednání závěrečného 
účtu a účetní závěrky Radou městského 
obvodu Svinov 

1.6.2015 – vyvěšení závěrečného účtu 
městského obvodu Svinov na úřední des-
ce a zveřejnění v elektronické podobě 

17.6.2015 – projednání závěrečného 
účtu a účetní závěrky městského obvodu 
Svinov Zastupitelstvem městského 
obvodu Svinov 

- s c h v a l u j e 
plán oprav domovního a bytového fon-
du, ve správě městského obvodu Svinov 
na rok 2015, dle přílohy č.1 předloženého 
materiálu

Mgr. Lenka Hrušková - starostka

Jarní sběr velkoobjemových odpadů
Sdělujeme občanům, že přistavení 

kontejnerů pro sběr velkoobjemové-

ho komunálního odpadu v městském 

obvodu Svinov se uskuteční ve dnech 

od 11.5. – 14.5.2015, a to dle níže uvede-

ného rozpisu.

Kontejnery nejsou určeny pro stavební 

suť!  Na tento druh odpadu je určen kon-

tejner, který je umístěn v areálu Technic-

kého dvora. Stavební suť je přijímána po 

předložení občanského průkazu od obča-

na s trvalým pobytem v městském obvodě 

Svinov v množství 1 přívěsný vozík na 

občana za rok.

Ing. Pavel Mitura
 ředitel TD Ostrava-Svinov

11.5.2015 ul. Psohlavců naproti domu čp. 422

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

 ul. Stanislavského nad parkem naproti domu čp. 528

12.5.2015 ul. Mičurinova křižovatka s ul. Tichou (parkoviště)

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

 ul. Stanislavského naproti domu čp. 582

12.5.2015 ul. Polanecká vjezd vedle domu čp. 1/68

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

 ul. Bří Sedláčků parkoviště u potravin Jarmar

13.5.2015 ul. Polanecká naproti prodejny AutoProgres

 odvoz nejdříve v 8:00 ul. Luční naproti Rybaspolu

 ul. Elektrárenská před telefonní budkou

 13.5.2015 ul. Jelínkova na křižovatce s ul. Dr. Kudely

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

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

14.5.2015 ul. E.Rošického před domem čp. 1072/2 - obratiště

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

ul. Urbaníkova parkoviště nad Domem služeb        

KONTEJNERY PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD BUDOU PŘISTAVENY:
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Od neděle 1. března 2015 není provo-
zovatelem Útulku pro nalezené psy v Ostra-
vě-Třebovicích Městská policie Ostrava, ale 
odbor ochrany životního prostředí Magistrátu 
města Ostravy.

Číslo na odchytovou službu se nemě-
ní – zůstává v platnosti stávající kontakt 
– 724 590 707.

Vedením útulku je pověřená
Martina Prusová 720 735 150.

Poplatek ze psů je splatný do 31. března 2015.
Nemáte-li poplatek zaplacen, učiňte tak 

co nejdříve, a to v pokladně Úřadu městského 
obvodu Svinov nebo na účet městského obvo-
du Svinov č. 1649332389/0800 s příslušným 
variabilním symbolem.

Poplatek ze psa se platí ze psů starších 
3 měsíců. 

Výše poplatku zůstává nezměněna.
Upozornění:  Včas nezaplacený poplatek může 
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.  
Nezaplacený poplatek je vyměřen platebním 
výměrem, poté vymáhán přímo exekucí.

Sazby poplatku
a) pes chovaný v rodinném domě 200,--Kč
b) druhý a další pes chovaný
     v rodinném domě 1.500,--Kč

c) pes chovaný v bytovém domě 1.500,--Kč       
d) druhý a další chovaný v bytovém domě  
 2.250,--Kč
e) pes využívaný při podnikatelské činnosti  
 1.500,--Kč
f) druhý a další využívaný
    při podnikatelské činnosti 2.250,--Kč
g) pes, jehož držitelem je poživatel důchodu  

120,--Kč
(důchod invalidní, starobní, vdovský, vdo-
vecký, sirotčí - jako jediný zdroj příjmů)

h) druhý a další pes pro poživatele důchodu  
 300,--Kč

Další informace k poplatku ze psa:
Jana Pušová, ÚMOb Svinov
tel. 599 421 033, 
e-mail: jpusova@svinov.ostrava.cz

Okresní kolo soutěže ZUŠ v sólovém a ko-
morním zpěvu letos proběhlo 12.-13.února 
2015 na ZUŠ J.Valčíka v Ostravě-Porubě. Po-
rotě předsedala vedoucí pěveckého oddělení 
Janáčkovy konzervatoře Ostrava Mgr. Mária 
Adamíková.

Členové poroty byli velmi vstřícní, po-
dařilo se jim vytvořit příjemnou atmosféru 
a hodnotili spravedlivě, jak jen to bylo možné 
u tak obtížně měřitelného umění, jakým je 
hudba. Soutěžící i jejich vyučující tak mohli 
být se svou účastí a výsledky spokojeni.

Největší konkurence vládla v nižších 
kategoriích. Měli jsme své zástupce v 0., I., 
III. a IV. kategorii. Například 0. kategorie se 
zúčastnilo 35 zpěváků. Ve vyšších kategoriích 
bylo již soutěžících méně, ovšem ne na úkor 
kvality. Tam už se naplno projevily osobnosti, 
často na svůj věk velice vyzrálé, které jsou si 
vědomy smyslu a hodnoty svého koníčku, ze 
kterého se jednou, kdo ví, může stát i celoži-
votní povolání.

Druhý den  soutěž pokračovala ve stejně 
příjemné tvořivé hudební atmosféře. Na 
programu byly starší žáci, žačky a soutěž 
v komorním zpěvu. Také zde měla naše ZUŠ 
svá ,,želízka v ohni“, a to v VIII. kat. sólového 
zpěvu a ve III. kat. komorního zpěvu. 

Všichni naši žáci podali velmi dobré výko-
ny, za vydatné podpory svých korepetitorek: 
Mgr. Jekatěriny Garbové a Marie Malinové. 
A co na to porota ?

Sára Medulová 1. místo
Anna Epingerová 2.místo
Natálie Mikšaníková 1. místo
Lucie Mužíková 2. místo
Michaela Borková 2. místo
(žákyně paní učitelky Romany Ježkové)

Zdislava Szymiková 1. místo s postupem
vokální duo: Zdislava Szymiková, Michaela 
Světlíková 1. místo s postupem
(žákyně paní učitelky Petry Kubenkové)

Gratulujeme a postupujícím přejeme 
hodně úspěchů v krajském kole.

Marie Malinová
a pěvecké oddělení ZUŠ

Bylo, nebylo, jednoho krásného únorového 
dne navštívili naší mateřskou školu dva po-
pleteni klauni, Fído a Kvído. O školičce plné 
pomocníků se klauni dozvěděli od maminky 
Filípka Kubíka a ta je také přivedla do naší 
školky. Klauni pozvali všechny děti na farmu 
své tety z cirkusu, kde se společně s nimi za 

pomocí písniček zapojili do soutěží, tanců, 
her. Za plnění úkolu byly děti odměněny slad-
kostmi a malým zvířecím kamarádem. Celé 
dopoledne panovala v mateřské škole radost-
ná atmosféra plná radosti a smíchu.

Za kolektiv MŠ Polanecká
Bc. Pavlína Slováková

Změna 
provozovatele 
útulku pro psy

Poplatek ze psů na rok 2015

Zpěváci ZUŠ 
soutěžili…

Jak klauni Fído a Kvído
jeli na farmu

Rozhodnutím Statutárního města 
Ostravy již nejsou občanům zasílá-
ny 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 kalen-
dářního roku. Poplatek bude možno zaplatit 
opět na pokladně Magistrátu, bankovním 
převodem, nebo prostřednictvím SIPO.

Pokud občané sdělí svou e-mailovou 
adresu na příslušném odboru Magistrá-
tu (odbor fi nancí a rozpočtu, oddělení 
daní a cen) budou na blížící se splatnost 
poplatku touto cestou upozorněni. Zde 
také obdrží příslušné formuláře a případné 
další podrobné informace.

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. 

Ing. Helena Wieluchová - místostarostka

Poplatek za komunální
odpad 2015
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Naše mateřská škola už více než 10 let 
spolupracuje se střediskem přírodovědců 
v O.- Porubě  na Čkalovově ulici. Zapojujeme 
se tradičně do všech akcí a soutěží vyhláše-
ných touto organizací  a to nejen výtvarných, 
ale také například do sběru starého pečiva, 
kaštanů, žaludů apod.

I v letošním školním roce se zapojíme do 
programu ke Dni Země „ Pomáhám přírodě 
a poznávám jí“, který je tentokrát zaměřen na 
život v lese.

A co nás čeká?
S průvodcem se vydáme po naučných 

stezkách přírodní rezervace Rezavka. Tu si 
prohlédneme ještě jednou sami ze strany 
od Svinova v samostatném výletu z kroužku 
„Předškoláček“. Z dalších akcí, které plánu-
jeme je například návštěva ZOO s výukovým 

programem“ Z přírody nejen na talíř aneb 
kdo žije na statku“ , návštěvu planetária 
v Krásném Poli s programem „Na co kouká 
sova v noci“. 

Na školní zahradě vyčistíme ježkovník 
, máme v plánu vysadit keře zlatého deště  
(v loňském roce jsme si zasadili malinovník), 
no a samozřejmě se zúčastníme samotných 
oslav Den Země na Hlavní třídě v Porubě. Již 
tradičně se připravujeme zorganizovat  také  
odpolední brigádu, abychom  za účasti rodičů   
a samozřejmě i za velké pomoci dětí upravili 
a uklidili školní zahradu po zimě. Plánů 
máme mnoho, ty se nám však podaří splnit 
pouze ve spolupráci s našimi skvělými rodiči, 
kterým předem děkujeme.

Jana Bailová
MŠ Rošického

Po dlouhém období má Svinov svého 
zástupce v odborné komisi města.

Svinovský zastupitel zvolený za Hnutí Os-
travak Tomáš Pastňák byl zvolen do komise 
pro majetek a hospodářskou správu města 
Ostravy. Tato komise je poradním orgánem 
rady města Ostravy a podává radě infor-
mace a stanoviska k nakládání s městským 
majetkem. Tomáš Pastrňák byl v minulém 
volebním období předsedou investiční komise 

rady měststkého obvodu Ostrava Svinov. 
Věříme, že znalost potřeb obvodu Svinov, tak 
jako potřeb svinovských občanů, budou dob-
rým vstupním předpokladem pro přenesení 
požadavků „svinováků“ na úrověň města. 
Snad konečně dotečou do Svinova peníze na 
dlouho plánované investice.

Ostravak

Tomáš Pastrňák

Ve dnech 15. a 16. ledna 2015 se konal 
zápis budoucích prvňáčků do ZŠ a MŠ Ost-
rava-Svinov p.o. Zápisu se zúčastnilo celkem 
61 dětí ze Svinova i okolí. 

Ve čtvrtek 15. ledna od 12 do 18 hodin 
proběhl zápis na budově Bílovecká 1. Letos 
měl zápis malinko dobrodružný nádech. Děti 
se totiž vydaly na výpravu do pohádkové říše. 
Postupně navštívily známé pohádkové posta-
vy, u nichž plnily nejrůznější úkoly. Nejprve 
se vydaly za Červenou Karkulkou, kde si mu-
sely zapamatovat, co všechno nesla Karkulka 
babičce v košíčku, potom u vodníka tahaly 
písmenka z hrníčků s dušičkami, u prince 
hledaly rozdíly a stejné tvary a u obra stavěly 
věž z kostek. Nejvíce úkolů si však pro děti 
připravila princezna - na interaktivní tabuli 
děti počítaly, poznávaly tvary nebo musely 

předvést, že už skvěle umí poznávat pravou 
a levou stranu. 

V pátek 16. ledna proběhl ve stejném 
čase jako předešlého dne zápis na budově 
E. Rošického 1082. I zde se děti vypravily  
za pohádkou, tentokrát to byla 
Sněhurka se sedmi trpaslíky. 
Také tady děti putovaly po 
stanovištích a plnily podobné 
úkoly jako předešlého dne na 
Bílovecké 1. Zde je však na 
jednotlivých stanovištích čekali 
trpaslíci a u interaktivní tabule 
Sněhurka.

Na závěr vždy budoucí prv-
ňáčci předvedli, jak krásně umí 
zpívat nebo recitovat. Za splněné 
úkoly a velkou snahu všechny 

děti obdržely památeční medaili, diplom s lo-
gem naší školy, dárečky, které pro ně vyrobili 
jejich starší spolužáci, a nechyběla ani sladká 
odměna. 

Mgr. Marcela Šelleová

Pro rok 2015 byl Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy podpořen projekt 
mateřských škol Logohrátky-logopedická 
prevence fi nancovaný z rozvojového progra-
mu „Podpora logopedické prevence v před-
školním vzdělávání v roce 2015“. Finančně 
se na tomto projektu podílí taktéž zřizovatel 
částkou určenou na vzdělávání pedagogických 
pracovníků ve vzdělávacím programu Logo-
pedický asistent, který je zaměřen na získání 

znalostí a dovedností potřebných pro činnost 
v oblasti podpory přirozeného rozvoje řeči 
dětí – primární logopedickou prevenci. 

Obecným cílem programu je zvyšování 
kvality předškolního vzdělávání, a to jak 
prostřednictvím vzdělávání pedagogických 
pracovníků rozvíjejících řečové dovednosti 
dětí předškolního věku, tak zlepšováním pra-
covního prostředí pro zajištění logopedické 
prevence v předškolním vzdělávání.

   Bc. Pavlína Slováková

Aktivity naší mateřské školy

Svinov má zástupce
v komisi města

Zápis do 1. tříd

Logohrátky
– logopedická prevence v MŠ

Divadelní 

představeníčko
V neděli 7. června 2015 v 15.30 hod.

se uskuteční 

Divadelní představeníčko

O DUHOVÉM KRÁLOVSTVÍ 
(v rámci aktivit „Děti dětem“) 

v podkrovním sále
ZUŠ D. Lidmily ve Svinově

Komise pro kulturu, mládež a sport při 

Radě MOb Svinov ve spolupráci 

se ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov p. o. 

pořádá 

VELIKONOČNÍ DÍLNY
ve čtvrtek 26. března 2015

v době od 14:30 do 16:30 hod.

ve školní jídelně základní školy

 na ulici Bílovecká 10 

a v učebnách I. a II. B

 na ulici Evžena Rošického 1082
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Knihovna ve Svinově má svou dlouho-
letou tradici, ale také budoucnost. Obecní 
knihovna zde byla založena v roce 1921, 
dnes je součástí Knihovny města Ostravy. 
Během let se několikrát stěhovala, napo-
sledy ke konci roku 2012. Nyní sídlí na 
náměstí Dr. Brauna, naproti svinovskému 
nádraží. 

Nové prostory nabízí čtenářům příjem-
né prostředí, ve kterém si mohou vybírat 
knihy a časopisy, číst si denní tisk či se 
zapojit do připravovaných akcí. Již třetím 
rokem mají lidé také možnost shlédnout 
výstavy v rámci Svinovské galerie, která je 
součástí nejen knihovny, ale také vstup-
ní chodby a schodiště.  V měsíci březnu 
a dubnu probíhá výstava paličkované 
krajky paní Blanky Faranové.  

Březen je zasvěcen čtenářům a to i těm 
nejmenším. V naší knihovně proběhlo 
tradiční pasování prvňáčků na čtenáře 

knihovny za účasti paní starostky Lenky 
Hruškové, která se zhostila své role se ctí 
a pasovala děti jako královna. Zábavné pás-
mo se soutěžemi měla pro děti připraveno 
spisovatelka dětských knih Lenka Rožnov-
ská. Všechny děti se mohou od března za-
pojit do celoroční literární soutěže Lovci 
perel. Pokud děti přečtou knihy označené 
symbolem perly a správně odpoví na otáz-
ky, obdrží perly. Ty pak mohou proměnit 
za speciální peníze moriony, za které mo-
hou nakupovat v knihovnickém obchůdku. 
Cílem tohoto projektu je motivovat děti ke 
čtení a podpořit čtenářskou gramotnost. 
Akcí, které knihovna pořádá, je celá řada. 
Zájemci se o nich mohou dozvědět pří-
mo v knihovně či na webových stránkách 
www.kmo.cz.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

knihovnice ze Svinova

Vznikl v květnu 2012 jako ekologický 
projekt s cílem bojovat proti nelegálním 
skládkám odpadu v České republice a při-
spět tak k řešení této problematiky. Projekt 
se zaměřil na občany, kterým se nelíbí 
černé skládky v jejich městech, vesnicích 
nebo v přírodě a chtějí se skládkami něco 
udělat. Jako nejvýhodnější forma mapová-
ní se jevilo zpřístupnění moderní, efektivní 
a široce rozšířené platformy pro monito-
ring skládek. Již tato první verze apli-
kace byla uživatelsky velmi jednoduchá. 
Skládku dokázal díky mobilním aplikacím 
velmi jednoduše a rychle nahlásit každý 
uživatel chytrého telefonu, další možností 

bylo nahlášení skládky prostřednictvím 
interaktivního webového formuláře. Po 
dobu fungování první verze bylo nahlášeno 
více než 2500 černých skládek, do projektu 
se aktivně zapojilo přes 40 měst a obcí. 

V březnu 2014 byla spuštěna druhá 
verze, která je vylepšením verze první. 
Cílem projektu je bojovat proti nelegál-
ním skládkám odpadu v České republice 
a zaangažovat občany, zůstal stejný. Nová 
verze však obsahuje několik novinek. Nej-
důležitější novinkou je možnost hlásit ne-
jen černé skládky, ale i celou řadu možných 
problémů, na které v přírodě či ve městech 
narazíte. Přepracován je celý web včetně 

interaktivní mapy tak, aby práce s ním 
byla rychlá a intuitivní. Díky responsivní-
mu designu můžete web www.ZmapujTo.
cz používat např. i přímo z Vašeho tabletu 
či mobilu a zůstane Vám zachována jeho 
plnohodnotná funkčnost. Mobilní aplikaci 
byla nově portována i na Windows Phone. 

Aplikace ZmapujTo také nabízí možnost 
se zapojit do jednorázových mapovacích 
aktivit. Aktuálně můžete například mapo-
vat billboardy a mítinky politických stran 
před evropskými volbami, nebo zmapo-
vat aktivity celorepublikové úklidové akce 
„Ukliďme Česko“. 

RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D.

Koncert z cyklu

Čtvero ročních období
Neděle 12. 4. 2015, 18:00 hodin 

kostel Krista Krále

Mar  n Gurbaľ – bas
Stadlerovo klarinetové kvarteto:

Aleš Pavlorek – klarinet 
Svetoslav Točev – klarinet, es klarinet
Igor Fran  šák – klarinet, basklarinet

Jiří Masný – basklarinet

Program: 
F. Farkas – An  cké maďarské tance (5 tanců)

Intrada – Lassú – Lapockas tánc – Chorea – 
Ugrós 

J. S. Bach – Contrapunctus I. 
(z Umění fugy BWV 1080)

J. S. Bach – Arie č. 65, Basso chori I. 
(z Matoušových pašijí BWV 244)

T. Albinoni – Sonáta g moll
Largo – Allegro – Grave – Presto

A. Dvořák – Biblické písně op. 99

Koncert je spolufi nancován ÚMOb
v rámci oslav 750. výročí Svinova.

Předprodej vstupenek:
Ostravský informační servis, s.r.o.

Jurečkova 12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
(jen ostravské koncerty a koncert v Rychvaldě)

Peterkova 90/12 721 00 Ostrava-Svinov
(jen ostravské koncerty)

tel.: 596 123 913 www.ostravainfo.cz 

Knihovna má svou tradici

Projekt Zmapujto.cz

( psáno fejetonovým tónem)
Hurá, sněží! Tak tento šťastný pokřik byl 

slyšet z úst mnoha dětí. Není se co divit. Prá-
vě je čeká týdenní lyžařský výcvik. To bude 
dobrodružství!

V pondělí 9. února před MŠ Rošického 
bylo rušno jako v úle nebo v mraveništi. Malí 
sportovci doprovázení rodiči či prarodiči 
dychtivě vyhlíželi autobus. Konečně je tu! 
Tak nastoupit a usadit se. A nezapomenout 
rukavice a také – hlavně je neztratit. Už jsou 
všichni na místě, nikdo nezaspal. Autobus 
startuje a rozjíždí se. Děti i dospělí mávají, 
seč jim síly stačí. Vypadá to, jako kdyby hol-
čičky a kluci odjížděli ven nejméně na celý 
měsíc a ne jen na dopoledne. Cílem cesty 
je lyžařské středisko SKI AREÁL VAŇKUV 
KOPEC u Ostravy – H. Lhoty. Lyžařský kurz 
s názvem „Usměvavé lyžování“ proběhl od 
pondělí 9.2. do pátku 13.2.2015. Absolvovalo 
ho 28 dětí. Někteří už byli zkušení lyžaři, ale 
většina začátečníci. Podle toho 

byli malí sportovci rozděleni do 4 skupinek. 
Výuka probíhala v dětském lyžařském parku 
s lanovým vlekem a ti zkušení na veřejné sjez-
dovce.

Každý den začínal rozcvičkou na sněhu. 
To byla paráda! Pod vedením kvalifi kovaných 
instruktorů s licencí získávali nové doved-
nosti. Někomu se dařilo více, někomu o něco 
méně, ale všechny děti se snažily a byly 
moc šikovné. V závěru kurzu proběhl závod 
s drobnými cenami pro vítěze. Každé dítě zís-
kalo diplom a medaili.

Týden na lyžích byl pro děti úžasný a ute-
kl jako voda. Na jejich bezpečnost dohlížely 
paní učitelky Šárka Vaňková a Lubomíra 
Opálková a také správní zaměstnankyně paní 
Iveta Procházková a Marcela Černošková. 
Věřte, že to neměly vůbec jednoduché. Jejich 
zásluhou celý kurz proběhl v klidu a bez úra-
zu. Za to jim patří VELKÉ PODĚKOVÁNÍ.

Mgr. Miluše Vinovská,
babička Aničky

Malí velcí sportovci
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Vážení svinovští občané,
zveme Vás na

SOUSEDSKÉ
SMAŽENÍ VAJEČINY

které se koná
dne 22.5.2015 od 15.00 hodin

na BEČKÁRNĚ

(Svinov- Dubí, ul. Luční – rybářská chata)
Vstupné: 2 a více vajec

Ostatní ingredience: ZDARMA
(chléb, sádlo, cibule)

Občerstvení: pivo, nealkoholické
a alkoholické nápoje zajištěny

Za klub SLUNEČNICE
Radka Jančíková, Eva Poštová, Jiří Vonšík, 

Jiřina Broulíková, Jiří Kusýn

I letos jsme pořádali tradiční maškarní 
ples pro dospělé, který se letos konal ne-
tradičně již 13. února. Poprvé nás situace 
donutila „vycestovat“ s pořádáním do 
sousedního městského obvodu Polanka. 
Nově zrekonstruovaný Dělnický dům se-
bou přináší kulturnější prostředí, ale vyšší 
náklady na nájem. Po počátečním poma-
lém rozjezdu při prodeji vstupenek jsme 
nakonec obsadili celý hlavní sál a mohli se 
radovat z velké návštěvnosti. 

Letos se náš ples odehrával na téma 
„Lehká erotika aneb nestyďme se!“. Toto 
téma si vybrali návštěvníci loňského roč-
níku a mnozí z nich se vrátili si vyzkoušet 
své nápady na masky. Musím přiznat, že 

někteří se opravdu nestyděli a je pravda, že 
ani nemuseli. Cenu za nejlepší masku na-
konec obdržela slečna v převleku Karkulky, 
a to za hlasitého potlesku mužské části 
sálu. Spoustu lidí také nadchlo vystoupení 
hasičských dobrovolníků v předvedení 
stínohry na téma „Od baru až do ložnice“ 
a k tomu několik úryvků z Kámasútry.

Výborná zábava se držela až do brzkých 
ranních hodin a často padaly návrhy na 
téma příštího ročníku maškarního bálu, 
který se bude pravděpodobně konat opět 
v sále polaneckého, dělnického domu. 
Všem zúčastněným děkují svinovští hasiči 
za návštěvu a těšíme se na vás i na dalších 
akcích.  

Maškarní ples pro dospělé

OKEM OSTRAVAKA
Kamery je nezastaví

Není to tak dávno (prosinec 2014), kdy 
jsme mohli vidět na serveru Moravsko-
slezského deníku záznam bezpečnostních 
kamer, který zachycoval zloděje při „práci“ 
v jednom nejmenovaném svinovském 
autosalónu. Po pachatelích zůstal videozá-
znam a škoda ve výši 185  000 korun. 

Není to tak dávno (říjen 2014), kdy 
jednomu nejmenovanému právníkovi při 
přechodném parkování na ulici Rošického 
v brzkých odpoledních hodinách podobní 
lapkové odcizili ze zamčených stojanů na 
střeše auta dvě slušně vybavená horská 
kola. Situace se zdála být ztracená.  Po 
mírném naléhání, aby událost nahlásil na 
příslušném policejním oddělení a po něko-
lika telefonátech několika zainteresovaným 
lidem, byla po pár dnech kola zpět u svého 
majitele.

Není to tak dávno (říjen 2014), kdy 
svinovský duchovní s vynaložením nemalé 
dávky osobní statečnosti zneškodnil pacha-
tele krádeže přímo při činu.  

Není to tak dávno (leden 2015), kdy 
nejmenovaný občan viděl dva muže, 
kteří se snažili  strhnout dětskou sedačku 
z jízdního kola. Nebylo mu to lhostejné 
a informoval městskou policii. Ta následně 
zjistila, že se jedná o zloděje, kteří se takto 
pokoušeli upravit předmět své protizákon-
né aktivity.

Není to tak dávno... Ano, žijeme v době, 
která „drobným“ krádežím přeje z mno-
ha důvodů. Drobná kriminalita se tu 
a tam vkrádá do našich životů jako jejich 
nepříjemná součást, se kterou lze jen těžko 
něco dělat. Můžeme požadovat instalaci 
bezpečnostních kamer, můžeme požadovat 
navýšení počtu strážníků a policistů. Mů-

žeme požadovat zvýšení trestů. S jistotou 
to povede k navýšení příslušných kapitol 
veřejných rozpočtů. Pravděpodobně to 
povede i ke snížení drobné kriminali-
ty. Otázkou však zůstává, kdy k onomu 
navýšení vzhledem k setrvačnosti a omeze-
nosti veřejných rozpočtů dojde a zda tato 
opatření dokáží ochránit právě to vaše kolo 
v zamknutém nosiči na vašem automobilu. 

Máme tedy možnost požadavku -  to je 
ta občansky jednodušší cesta. Nebo se mů-
žeme vydat cestou složitější.  Více si všímat 
toho, co se okolo nás děje. Znát lidi v okolí 
a vědět s kým ve svém bydlišti žijeme. 
Mít telefonní spojení na své sousedy a v 
případě neobvyklého dění v jejich okolí se 
přeptat, zda je vše v pořádku.  Vědět, kdo 
je náš okrskář u městské policie a pří-
padně s ním probrat neobvyklé události 
ve svém bydlišti. (Rozdělení okrskářů 
dle jednotlivých obvodů a ulic najdete na 
stránkách MP Ostrava www.mpostrava.cz ) 
Můžeme důsledně hlásit všechny krádeže, 
byť to znamená časovou ztrátu s nejistým 
výsledkem, protože v opačném případě 
klesající počty krádeží ve statistikách 
policie ztrácejí svou vypovídací hodnotu. 
Můžeme důkladněji zabezpečit své domovy 
a zejména v letním období věnovat pozor-
nost způsobu větrání a otevřeným oknům 
a dveřím. Můžeme toho mnoho. Záleží jen 
na nás, zda se vydáme tou složitější cestou. 
A i kdyby nakonec nic z toho neochránilo 
před krádeží zmiňované kolo na vašem 
automobilu, budeme moci alespoň říci, 
že žijeme aktivnější sousedský život. Jako 
„vedlejší produkt“ to jistě není špatné :o)

Daniel Žitník - Ostravak ze Svinova

Pionýrská skupina Ještěr každoročně 
organizuje tradiční Pionýrský ples, který 
navazuje druhý den na Dětský  maškarní 
ples. Takto tomu bylo i poslední víkend 
v lednu. Tento rok však byla  pionýrská 
skupina postavena před problém, kde ple-
sy uspořádat, protože tradiční místo nazý-
vané ,,Bouda“ již neslouží k těmto účelům 
a další vhodné prostory ve Svinově nejsou.  
Adekvátní  prostor jsme našli v nově opra-
veném Dělnickém domě v Polance, kde 
proběhl Pionýrský ples. ZŠ Bílovecká nám 
pak zapůjčila prostory jídelny pro ples 
maškarní.

Velké, ale zatím trochu sterilní prostory 
v Polance společně s osobním a osobitým 
přístupem pionýrů k organizaci plesu za-
jistil jeho úspěšné uspořádání ve vypro-
daných sálech. Doufáme, že pečlivě při-
pravený program v podobě předtančení, 
vystoupení kouzelnice a tradičního pře-
kvapení pionýrů tentokrát ve stínohře Vás 
přesvědčilo o další účasti na našich akcích. 
I když ohlasy na ples byly pozitivní, mou-
chy vychytávat musíme stále.

Dětský maškarní ples byl netradiční 
zvlášť díky programu dvou sympatických 
kouzelnic, které vnesly do odpoledne ča-
rodějnou atmosféru. Nakonec jsme se po-
pasovali i s klikatým prostorem školy a na 
příští rok se na Vás na všechny zúčastněné 
i nerozhodné opět těšíme. 

Pionýrský ples
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Jaký byl rok 2014
Klimatické charakteristiky
roku 2014

Podle NCDC (NOAA National Climatic 
Data Center) se rok 2014 stal celosvětově 
nejteplejším v dějinách měření (posuzová-
no od roku 1880) a překonal tak dosud dva 
nejteplejší roky 2005 a 2010. Průměrná 
roční teplota vzduchu celé České republiky 
byla 9,4 °C (dlouhodobý průměr za období 
let 1961–1990 je 7,5 °C). Také v Česku to 
byl nejteplejší rok minimálně od roku 1961 
(spolu s dalšími 18 evropskými zeměmi).

Průměrná roční republiková srážka byla 
665 mm (srážkový normál je 674 mm). 

V Česku průměrně svítilo Slunce 1523 
hodin, což je o 101 hodin méně než dlouho-
dobý průměr (94 %).

Moravskoslezský kraj
Průměrná roční teplota vzduchu v kraji 

byla 9,3 °C, což je o dvě celé a tři desetiny 
stupně Celsia více než krajový teplotní nor-
mál. Rok 2014 byl hodnocen jako mimo-
řádně teplý (teplotně mimořádně nadnor-
mální). Nejteplejším měsícem byl červenec 
s průměrnou krajovou teplotou 19,0 ° 
(+2,7 °C oproti normálu). Největší kladná 
teplotní odchylka od normálu byla zazna-
menána v únoru (+4,6 °C), dále v březnu 
(+4,1 °C) a listopadu (+3,5 °C). Naopak 
srpen byl o jednu desetinu chladnější, než 
je dlouhodobý teplotní krajový průměr pro 
srpen. Byl to jediný měsíc v roce 2014, kte-
rý byl chladnější než dlouhodobý průměr. 
Nejchladnějším měsícem roku byl leden 
(0,0 °C).

V kraji spadlo průměrně 775 mm 
srážek, což je pouze 95 % dlouhodobého 
průměru. Rok byl tak srážkově hodnocen 
jako normální. Jako vlhký byl hodnocen 
měsíc květen (154 % normálu) a září 
(156 %). Jako suché byly označeny měsíce 
leden (65 %), únor (43 %), červen (64 %) 
a listopad (52 %). Nejvíce srážek, 145 mm, 
spadlo v měsíci květnu. Nejméně srážek, 
pouze 19 mm, spadlo v lednu.

V kraji svítilo Slunce průměrně pouze 
1561 hodin. Je to o 123 hodin méně, než 
je krajový dlouhodobý průměr (93 %). 
Nejvíce slunečního svitu bylo v červenci, 
231 hodin a nejméně v prosinci, pouze 

Hydrologická situace
na tocích v roce 2014

Celkově lze rok 2014 v povodí Odry 
označit za méně vodný. Rovněž v pozo-
rovacích objektech podzemních vod byly 
hodnoty hladin či průtoků pod dlouho-
dobým normálem. Sněhová pokrývka 
na konci zimního období byla rovněž 
podnormální, což právě vodnosti povrcho-
vých a zejména podzemích vod výrazným 
způsobem ovlivnilo. Zámrzy na tocích se 

vyskytovaly v průběhu ledna, zejména na 
horních částech povodí Odry v Beskydech 
a Jeseníkách. Ojediněle došlo k výskytům 
ledových jevů ještě v průběhu měsíce úno-
ra (např. Staré Hamry, Mezina).

Co se týče jarního období, v polovině 
měsíce května došlo po relativně srážkově 
chudých předchozích měsících v důsledku 
trvalých, a místy vydatných srážek, k prud-
kým vzestupům hladin vodních toků, a to 
zpočátku v oblasti východních Beskyd, 
později také v Podbeskydí, na Ostravsku 
i na Jesenicku. V zasažené oblasti byly 
zaznamenány většinou I. SPA. Druhý SPA 
byl dosažen na Lubině, na Stonávce nad 
VD Těrlicko a na dolní Olši.  III. SPA nastal 
v noci z 15. na 16. května na Olši v Českém 
Těšíně při průtoku větším než Q5. 

Letní měsíce byly opět méně vodné, 
což se projevovalo jak na hodnotách Q 
povrchových vod, tak na hodnotách hladin 
podzemních vod. Občasné bouřkové situa-
ce vedly k lokálním vzestupům hladin a vý-
skytům povrchového odtoku i mimo koryta 
toků typu tzv. fl ash fl oods a občasným 
výskytům SPA na profi lech opět v horních 
částech povodí (Velké Karlovice apod.).

Podzim byl, co se týče vodností, podnor-
mální až normální s výskytem výraznějších 
odtokových epizod z bouřkové činnosti 
s lokálním dosažením a překročením I. 
a II. SPA. Na závěrových profi lech povodí 
Odry, Opavy, Olše a Ostravice prakticky 
nedocházelo k překročení SPA. 

Nástup zimy byl pozvolný a prakticky 
bez zámrzů i v horních částech povodí. Ty 
se na beskydských a jesenických tocích 
vyskytovaly až v samotném závěru měsíce 
prosince.

Předběžné imisní hodnocení 
roku 2014
(na základě dostupných údajů 
z automatických stanic)

Vývoj imisní situace pozitivně ovlivnilo 
velmi teplé první i poslední čtvrtletí loň-
ského roku. Roční průměrné koncentrace 
suspendovaných částic PM10 meziročně mír-
ně poklesly na všech lokalitách s výjimkou 

Věřňovic. Obecně byly roční průměrné kon-
centrace srovnatelné s roky 2007 a 2008, 
kdy byly obdobně teplé zimy jako v chlad-
ných měsících roku 2014. Počet dnů s nad-
limitní denní koncentrací PM10 poklesl 
v roce 2014 v porovnání s rokem 2013 na 
přibližně 2/3 lokalit, zatímco na 1/3 loka-
lit nastalo mírné zvýšení v řádu několika 
dnů (Ostrava-Přívoz, Orlová, Věřnovice, 
Opava). Počet překročení denního imisní-
ho limitu však byl i v roce 2014 na všech 
městských lokalitách v Moravskoslezském 
kraji vyšší než legislativně tolerovaný počet 
35 dnů. Ačkoliv byly imisní charakteristiky 
PM10 v roce 2014 srovnatelné s hodnotami 
dosahovanými v meteorologicky podob-
ných letech 2007 a 2008, nepřiblížily se 
hodnotám z let 1998-1999, kdy byly kon-
centrace historicky nejnižší.

Koncentrace ostatních látek znečišťu-
jících ovzduší s automatickým měřením 
(oxid siřičitý, oxid dusičitý, oxid uhelnatý, 
přízemní ozon, benzen) nepřekročily legis-
lativní limity. 

V prvním čtvrtletí  roku byly vyhláše-
ny tři smogové situace z důvodu vysokých 
koncentrací suspendovaných částic PM10 
v aglomeraci O/K/F–M bez Třinecka a jed-
na v zóně Moravskoslezsko. V první prosin-
cové dekádě velmi nepříznivé rozptylové 
podmínky způsobily rozsáhlé zhoršení kva-
lity ovzduší a smogovou situaci v aglomera-
ci O/K/F–M bez Třinecka, v zónách Střední 
Morava a Moravskoslezsko a na Třinecku. 
Během této situace byla vyhlášena regulace 
v délce 37 hodin v zóně Moravskoslezsko. 
Smogová situace z důvodu vysokých kon-
centrací troposférického ozonu byla vyhlá-
šena na přelomu první a druhé červnové 
dekády v aglomeraci O/K/F–M bez Třinec-
ka.

 

Aktuální přehled počtu překročení imis-
ních limitů znečišťujících látek je zveřejněn 
na internetových stránkách ČHMÚ v zálož-
ce Ovzduší pod odkazem Překročení imis-
ních limitů: http://portal.chmi.cz/fi les/
portal/docs/uoco/web_generator/exceed/
index_CZ.html. 

Obr. 11  -  Roční průměrné koncentrace suspendovaných částic PM10
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INFORMUJE 
Sprejeři u budovy výměníku

Dne 13. ledna 2015 před šestou hodinou 
večerní byli strážníci městské policie vy-
sláni do Ostravy-Svinova, kde se měli dle 
oznámení nacházet sprejeři. Po příchodu na 
místo spatřila hlídka dva muže, stojící u zdi 
budovy výměníku soukromé společnosti. 
Jeden z nich držel v ruce sprej s černou bar-
vou, další dva spreje ležely na zemi v blíz-
kosti těchto mužů. Muži na budovu stihli 
před příchodem strážníků nasprejovat dva 
velké nápisy o rozměrech 2 x 2m a 2,5 x 
1m a další tři menší nápisy. Pro podezření 
z trestného činu mladíci (23 a 19 let) skon-
čili v rukou přivolaných policistů.

Cyklosedačka skončila v popelnici
Hlídka městské policie se při výkonu 

služby, dne 14. ledna 2015 krátce po šesté 
hodině ranní dostavila do Ostravy-Svi-
nova kvůli oznámení, že se dva muži ve 
dvorní části tamního bytového domu sna-
ží z jízdního kola odmontovat dětskou cy-
klosedačku. Hlídka po příjezdu na místo 
spatřila dva muže, kdy každý z nich vedl 
jízdní kolo. Strážníci tyto muže (27 a 41 let) 
vyzvali k prokázání totožnosti a po prohlíd-
ce bližšího okolí nalezli dětskou značkovou 
cyklosedačku v kontejneru. Cyklosedačka 
odpovídala držáku na jízdním kole jednoho 
z mužů. Oba povedení cyklisté poté pro po-
dezření z trestného činu skončili v rukách 
policistů.

Chtěli zpeněžit vanu a žaluzie
Dne 11. února 2015 bylo večer před je-

denáctou hodinou v Ostravě zase rušno. 
Hlídka městské policie při výkonu služby 
v Ostravě-Svinově spatřila tři osoby, pohy-
bující se po vozovce a nesoucí velkou vanu. 
Hlídka zastavila služební vozidlo a poté 
vyzvala dva muže a ženu k prokázání to-
tožnosti. Dívce bylo teprve 19 let, mužům 
27 a 29let. Strážníci po bližším ohledání 
věci zjistili, že se jedná o kovovou smal-
tovanou vanu o rozměrech cca 170/80 cm 
a v ní se nacházely 3 ks hliníkových žaluzií. 
Všichni tři, kteří vanu nesli, potom hlídce 
vysvětlili, že všechno našli u kontejneru 
v Ostravě Porubě a chtěli zpeněžit v nej-
bližší sběrně. To už se jim ale nepodaři-
lo. Věci jim byly odebrány a přestupek 
proti majetku byl postoupen příslušnému 
správnímu orgánu.

Blahopřání jubilantům
Do dalších let pevné zdraví, hodně lásky a spokojenosti v kruhu svých nejbližších 

Vám přeje komise pro občanské záležitosti při Radě městského obvodu Svinov a za-

stupitelé městského obvodu Svinov.

Duben

Gavendová Anna

Miková Věra

Mader Jaromír

Dendis Ludvík

Holaňová Ida

Drastich Zdeněk

Onderka Miroslav

Haderka Zdeněk

Vytřas Jiří

Žídková Marie 

Květen

Gurinová Miluška

Šafaříková Alena

Vrbková Vlasta 

Madrová Vlasta

Sasinová Marie

Fiala Petr

Papričíková Marta

Baťková Libuše

Kalužová Cecilie

Paučírová Zdeňka 

Červen

Kajfošová Vlasta

Hlavicová Drahomíra

Hofman Josef

Koczyová Milada

Hrbáčová Zdeňka

Moravcová Libuše 

Michalíčková Jarmila

Palupová Zdenka

Hrdinová Ludmila

Dreslerová Zdeňka

Kaňa Lubomír

Sukop Oldřich

Jménem komise pro občanské záležitosti bych se ráda omluvila všem občanům, kteří 
nebyli zveřejněni v předchozím vydání Svinovského hlasatele. Uveřejněni v tomto čísle 
byli jen ti, kteří se v daných měsících dožívali 80-ti a více let věku a měli kompletně 
vyplněn souhlas se zveřejněním osobních údajů.

Všem nezveřejněným občanům se ještě jednou omlouváme a přejeme pevné zdraví, 
hodně lásky, životního optimismu a spokojenosti v kruhu svých nejbližších.

Ing. Pavlína Kuráňová, Ph.D.

Omluva nezveřejněným jubilantům

Modrý kříž v České republice, Poradna 
Ostrava poskytuje již 3,5 let bezplatně 
dvě sociální služby klientům závislým na 
alkoholu, jiných návykových látkách či ha-
zardu. Poradnu naleznou zájemci o služby 
v centru Ostravy, na adrese: Havlíčkovo 
nábřeží 687/21. Na konzultaci je vhodné se 
předem objednat na tel. čísle: 733 535 487 
nebo prostřednictvím emailu: ostrava@
modrykriz.org. Kromě osob závislých či 
potencionálně závislých nabízí poradci 
Modrého kříže také pomoc a podporu 
blízkým osobám závislých. 

V lednu 2013 byl zahájen v Poradně 
Ostrava projekt s názvem Stabiliza-
ce a rozvoj sítě služeb následné péče 
v Moravskoslezském kraji, registrační 
číslo: CZ.1.04/3.1.02/86.00167, který je 
fi nancován z Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního 
rozpočtu ČR. Hlavním cílem projektu je 
kvalitní poskytování služeb následné péče 

v Moravskoslezském kraji, konkrétně 
v Ostravě, a dále pak ve městech Karviná, 
Frýdek-Místek a Český Těšín. Cílovou sku-
pinou projektu jsou dospělé osoby závislé 
na alkoholu a jiných návykových látkách, 
které absolvovaly ústavní nebo jinou léčbu 
své závislosti, nebo abstinují samy po dobu 
minimálně 3 měsíců bez odborné pomoci.

Již v průběhu roku 2013 byl v Poradně 
Ostrava zahájen program s názvem Job-
Klub. Jedná se o inovativní prvek v rámci 
poskytování služby následné péče. Spočívá 
v intenzivním zaměření se na návrat 
klientů na trh práce, popř. jejich udržení 
na trhu práce. Program JobKlub doplňuje 
nabídku činností služeb následné péče. 
Nabízí klientům např. možnost sdílení, 
učení se ze zkušeností ostatních, podporu 
v náročných i každodenních situacích, 
poradenství týkající se hledání volných 
pracovních míst. Projekt bude realizován 
do 30.6.2015.

Více na www.modrykriz.org

Služby následné péče jsou poskytovány v rámci projektu „Stabilizace a rozvoj sítě služeb následné péče
v Moravskoslezském kraji“, který je fi nancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

JobKluby v Modrém kříži



12

Na sklonku minulého roku se konala 
valná hromada svinovského SDH. Důleži-
tou byla pro všechny členy tím, že byla vo-
lební. Členové SDH hodnotili činnost členů 
výboru a volili nové vedení, nový výbor. 
Nebylo překvapením,  že  funkci starosty 
SDH obhájil pan Luboš Buček. Pozitivní 
informací je i to, že místostarostou byla 
zvolena paní Simona Bonková. Do další 
významné funkce výboru SDH, vedoucí 
mládeže, byl zvolen pan Roman Bonk. 
Významnou změnou je i zvolení pana 
Radima Kotaly do funkce velitele zásahové 
jednotky a paní Lucie Stržínkové do funkce 
jednatelky SDH. Všem stávajícím i nově 
zvoleným členům výboru přejeme mnoho 
úspěchů v jejich práci. Zároveň vyjadřu-

jeme upřímné poděkování panu Jiřímu 
Malíkovi za dlouholetou práci hospodáře.  
Valné hromady se zúčastnila jako host 
starostka obce paní Mgr. Lenka Hrušková,  
která ocenila dobrou práci sdružení a při-
slíbila úzkou spolupráci vedení obce s SDH 
při plnění důležité společenské funkce 
dobrovolných hasičů.

Letošní rok, rok významného výročí 
obce, je pro nás členy SDH naplněn úkoly, 
které jsme si vytýčili v plánu práce. Jedná 
se zejména o pořádání tradičních kulturně 
společenských akcí nejen pro členy SDH, 
ale i pro širokou veřejnost.  Jmenovitě 
jsou to velikonoční malování vajec, stavění 
máje, kácení máje spojené se Dnem dětí 
a v neposlední řadě i konání soutěží 

v hasičském sportu. SDH se již tradičně 
zúčastní Svinovské poutě. Na všechny tyto 
akce srdečně zveme nejen občany Svinova, 
ale i obyvatele širokého okolí naší obce.

U příležitosti významného výročí obce je 
připravován i průřez historií dobrovolného 
hasičstva v obci Svinov. Dovolujeme si po-
žádat pamětníky, kteří mají doma jakýkoliv 
historický dokument, písemnosti, fotogra-
fi e o případné zapůjčení těchto dokumentů, 
nebo uvítáme i ústní podání části historie 
hasičstva v obci. Cílem je získat ucelený 
obraz práce našich předchůdců. Kontaktní 
osobou pro výše uvedené je pan Jaroslav 
Horáček kronikář SDH ( tel. 725513232). 
Za jakoukoliv pomoc budeme vděčni.

Za SDH Svinov Jaroslav Horáček

Ze života SDH

název akce termín typ akce organizátor poznámka

Malování Velikon ních vajec 28.3.2015 akce pro ve ejnost SDH primárn  garáž

Stav ní Máje 30.4.2015 akce pro ve ejnost SDH primárn  garáž, h išt

Pálení arod jnic 30.4.2015 akce pro ve ejnost ZŠ a MŠ Svinov & SDH primárn  garáž, h išt

Sout ž MH - OLM 3.5.2015 sportovní sout ž SDH primárn  garáž, h išt

MH - víkend na hasi árn 22.-24.5.2015 pro zvané SDH víkendová akce MH - zaseda ka, h išt

Fotbalový turnaj 8.5.2015 akce pro ve ejnost SDH primárn  h išt

D tský den 30.5.2015 akce pro ve ejnost SDH & PS Ješt r SDH, PS Ješt r, Skuti, Sokolky, Myslivci,...
primárn  garáž, h išt

Kácení Máje s vep ovými hody 30.5.2015 akce pro ve ejnost SDH primárn  garáž, h išt , kuchy ka

Memoriál A. Kud lky 27.6.2015 sportovní sout ž - dosp lí SDH primárn  garáž, h išt

Tane ní zábava p i 6. výro í 
otev ení zbrojnice 29.8.2015 akce pro ve ejnost SDH primárn  garáž, h išt

Bur ákoFest 19.9.2015 akce pro ve ejnost SDH primárn  garáž, h išt

Záv re ná 3.10.2015 pro zvané SDH primárn  garáž, h išt

Svato-Martinská Husa 14.11.2015 pro zvané SDH primárn  zaseda ka, kuchy ka

Pe ení Váno ních perní k  28.11.2015 pro zvané SDH primárn  zaseda ka, kuchy ka

Výro ní sch ze SDH 4.12.2015 pro zvané SDH primárn  zaseda ka, kuchy ka

Mikuláš 5.12.2015 pro zvané SDH primárn  zaseda ka, kuchy ka

Váno ní turnaj v ping-pongu 19.12.2015 akce pro ve ejnost SDH primárn  garáž; zaseda ka, kuchy ka

Zimní tréninky p ípravky pátek 16:00-
18:00 pro zvané SDH primárn  zaseda ka, kuchy ka, omezen  

garáž 

aktuální informace: www.sdhsvinov.cz/4/1
Termíny se mohou v pr b hu roku zm nit.

Plán akcí pořádaných nebo spolupořádaných v roce 2015 SDH Svinov

TJ Sokol Svinov oddíl národní házené 
družstvo mužů

Družstvo mužů začalo novou sezónu 
v nižší soutěži a v novém trenérském slo-
žení. Naším cílem bylo hrát na špici druhé 
ligy a především začít opět vyhrávat. Ač-
koliv jsme během podzimu vinou zranění 
ani jednou nemohli nastoupit v nejsilnější 
sestavě, družstvo přesto patří k lídrům 
soutěže. Výkony byly kolísavé. Sehráli jsme 
výborná i méně povedená utkání. Suma 
sumárum po polovině soutěže fi gurujeme 
na prvním místě s bodovým náskokem na 
druhý Humpolec. Ke spokojenosti ovšem 
chybí o tři body v tabulce více.

V zimní přestávce jsme pracovali na 
fyzické kondici a herní kvalitě. Zároveň 
jsme se zúčastnili tří přípravných turnajů. 
V Českém poháru jsme dokráčeli do čtvrt-
fi nále a v Zimním halovém přeboru seve-
romoravské oblasti jsme obsadili druhé 
místo. V konfrontaci prvoligových a dru-
holigových družstev jsme z celkového 
počtu 13 utkání 10× zvítězili a 3× prohráli. 
Turnaje pro nás byly hlavně přípravou na 
jarní část II. ligy. Přestože na jaře máme 
obtížnější rozlosování, chceme uhájit 
první místo v soutěži. Pokud se nás bude 

držet zdraví a naše mladé družstvo dokáže 
stabilně předvádět své lepší výkony, je to 
v našich silách.

Děkujeme všem našim fanouškům 
za podporu a zveme vás na naše domácí 
utkání v jarní části soutěže. Začínáme již 
26. dubna soubojem s Albrechtičkami.

Veškerý výsledkový servis naleznete na 
našich webových stránkách nebo na face-
booku.

           Vít Horáček – trenér družstva mužů
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V soutěžním ročníku 2014/2015 výbor 
oddílu přihlásil do soutěží pořádaných Sva-
zem národní házené 9 družstev – 4 muž-
ské (mladší žáci, starší žáci, dorostenci 
a muži) a 4 ženská družstva (mladší žačky, 
starší žačky, dorostenky a ženy). Dalším 
družstvem je minižactvo, které nehraje 
pravidelnou soutěž, ale zúčastňuje se 
turnajů vypisovaných v této kategorii. 
V podzimní a zimní části sezóny se zúčast-
nily družstva minižactva 5 turnajů, z toho 
dva turnaje uspořádal náš oddíl. O děti 
v kategorii minižactva se starali manželé 
Pavlíkovi, od února trenérské žezlo převzal 
trenérský tým ve složení Jakub Wnetrzak, 
Jiří Kotara, Silvie Bendová. Dětem se snaží 
vštípit především pohybovou obratnost 
a pružnost, a formou různých pohybových 
a míčových her a soutěží se snaží v dět-
ských dušičkách probudit sportovního 
ducha.

Jak si vedly jednotlivá družstva:
V letošní sezóně jsme opět obsadili 

všechny soutěžní kategorie, které jsou Sva-
zem národní házené vypisovány. Mládež-
nickým družstvům se vede se střídavými 
úspěchy. Některá družstva usilují o postup 
na vrcholné akce mládeže, u některých 
družstev došlo k určitému poklesu ať už 
z důvodů výkonnostních, nebo věkového 
složení hráčů a hráček. Družstvo mužů má 
za cíl se co nejrychleji vrátit do 1.ligy mužů, 
ze které v loňské sestoupilo. Družstvo je 
po podzimní části soutěže na 1.místě, ale 
náskok je minimální. Vzhledem k nepříz-
nivému rozlosování, kdy zápasy se všemi  
favority soutěže budeme hrát na hřištích 
soupeře, bude cesta k postupu velice 
složitá. Nicméně je určitě v silách druž-
stva 2.ligu vyhrát a postoupit do nejvyšší 
soutěže. Družstvo žen jsme přihlásili do 
nově vzniklé 2.ligy žen. Cílem družstva je 
především získávání zkušeností a pokud 
možno se v této soutěží udržet i pro sezóny 
příští. 

Ani v zimním období národní házenkáři 
nespí. Zimní příprava všech družstev pro-
bíhá pro všechny složky 2x týdně v tělocvič-
nách Základní školy ve Svinově a Základní 
školy L.Štúra v Porubě. Všechna žákovská 
družstva odehrála dvoukolový Zimní halový 
přebor. Družstva mladších žaček a star-
ších žáků skončily na 4.místě, mladší žáci 
obsadili 3.místo a starší žákyním těsně 
uniklo 1.místo a tím postup na Zimní halové 
mistrovství ČR. Dorostenky se zúčastnily 
nově zřízení soutěže – Zimní ligy mládeže. 
Družstvo dokázalo postoupit do fi nále této 
soutěže, které se uskuteční v Plzni v ter-
mínu 14.-15.března. Družstva mužů a žen 
odehrály v zimních měsících Český pohár. 
Cesta obou družstev skončila ve čtvrtfi nále, 
kdy obě družstva obsadily shodně 3.místo, 
a do dalších bojů nepostoupily.

V jarní části sezóny, která začíná 
18.dubna 2015,  nás opět čeká velká porce 
utkání. Rozlosování ligových soutěží na-
jdete v tomto hlasateli. Rozlosování mlá-
dežnických týmů zatím nebylo zveřejněno. 
Všechny informace o dění v oddíle najdete 
na naší internetové stránce www.hazena-
svinov.cz nebo na oddílovém facebooku.

Provoz všech družstev nás stojí nemalé 
fi nanční prostředky. Je na místě poděko-
vat Statutárnímu městu Ostrava, měst-
skému obvodu Svinov, a všem sponzorům 
z řad právnických a fyzických osob za 
poskytnutí účelových dotací a darů v loň-
ském roce. 

Na 23.května jsme si naplánovali uspo-
řádat tradiční Večerní turnaj starých gard, 
jehož tradici jsme se v minulých letech po-
kusili vzkřísit. Na turnaj jsme opět pozvali 
družstva z okolních oddílů, a doufáme že 
i naši fanoušci znovu najdou cestu do na-
šeho areálu. V letošním roce jsme podali 
na Svaz národní házené žádost o pořá-
dání Poháru ČR v kategorii dorostenek. 
Bohužel nám pořadatelství tohoto turnaje, 
který se uskuteční na konci června, nebylo 
přiděleno. 

Členská základna oddílu se neustále 
pohybuje okolo 120 členů. Radost nám 
dělá především situace v mládežnických 
kategoriích, kdy kromě družstva 

dorostenců, jsou všechny družstva dosta-
tečně početná. Projevuje se zde kvalitní 
práce našich trenérů, která se neomezuje 
jen na sportovní činnost, ale většina tre-
nérů pořádá pro děti i různé akce a výle-
ty. Za to patří všem trenérům velký dík.  
Nárůst počtu družstev a jednotlivců se 
projevuje i na házenkářském hřišti, které 
je v odpoledních hodinách využito téměř 
na 100%. 

Co nás velice trápí je stav sociálního 
zařízení v areálu házenkářského hřiště. 
Zařízení bylo v roce 2001 zkolaudováno 
jako stavba dočasná. Veškeré investice do 
tohoto, dovolím si říct dosluhujícího zaří-
zení, zajišťuje a fi nancuje oddíl NH.  Jedná 
se o opravy střechy, okapů, rozvodů vodu, 
v katastrofálním stavu jsou okna, a mohl 
bych dále pokračovat. Budovu jen stě-
ží udržujeme v provozuschopném stavu. 
Z důvodu uvažované výstavby sportovní 
haly nechceme investovat do tohoto zaří-
zení velké fi nanční prostředky.

   
Na závěr bychom chtěli poděkovat na-

šim fanouškům  za přízeň a těšíme se na 
Vaši podporu  v roce 2015.
     
          Ing. Zbyněk Planka
  TJ Sokol Svinov

                    oddíl národní házené

Národní házená ve Svinově
Mladší žačky (v soutěži 5 družstev) 
– trenérky  Mária Zelezníková, Nikola Ondrušáková, Hanka Hoang  
– bilance:  4. místo    1   0   7  76:104        2 body

Starší žačky (v soutěži 6 družstev)
– trenér  Klára Benešová  
– bilance:  2. místo    8   0   2    194:132      16 bodů 

Dorostenky (v soutěži 6 družstev)
– trenéři Milan Beneš, Michal Lach  
– bilance:  2. místo    7   1   2  163:114      15 bodů

Ženy (v soutěži 6 družstev)
– trenéři Tomáš Strniště, Kateřina Strnišťová  
– bilance:  6. místo    1   0   9 158:21      2 body

Mladší žáci (v soutěži 7 družstev) 
– trenéři  Zdeněk Kadlčík, Martin Bednář  
– bilance:  3. místo    8   1   3  199:121      17 bodů

Starší žáci (v soutěži 5 družstev) 
– trenér Zbyněk Planka, Kamil Kocourek  
– bilance:  4. místo    2   0   6  100:122       4 body

Dorostenci  (v soutěži 5 družstev) 
– trenér  Aleš Matoušek 
– bilance:  5. místo    4   0   4  178:162       8 bodů

Muži A (v soutěži 12 družstev) 
– trenér  Vít Horáček, Aleš Matoušek 
– bilance:  2. místo    7   2   2  214:178     16 bodů
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Rozlosování II.ligy mužů - jaro 2015
 19.4.2015 10:30 Stará Ves - Svinov 
 26.4.2015 15:00 Svinov - Albrechtičky
 2.5.2015 16:00  Veselí -  Svinov 
 3.5.2015 10:00 MS Brno  - Svinov
 17.5.2015 15:00 Svinov - Osek n.Bečvou
 23.5.2015 16:00 Svinov - Kokory
 30.5.2015 16:00 Dobruška - Svinov 
 31.5.2015   8:30 Podhorní Újezd  -  Svinov 
 7.6.2015 11:00 Vítkovice - Svinov
 13.6.2015 16:00 Svinov - Ostopovice  
 14.6.2015 10:30 Svinov - Humpolec

Rozlosování II.ligy žen - jaro 2015
 12.4.2015 10:30 Vracov - Svinov   
 19.4.2015 11:00 Modřany - Svinov 
 26.4.2015 13:30 Svinov - Draken Brno
 3.5.2015 10:00 Náchod  - Svinov
 17.5.2015 13:30 Svinov - Opatovice
 24.5.2015 13:30 Svinov - Vracov
 31.5.2015 15:00 Svinov -  Modřany 
 7.6.2015 11:00 Draken Brno - Svinov
 14.6.2015  9:00 Svinov - Náchod
 21.6.2015 12:00 Opatovice -  Svinov 

Rozlosování mládežnických družstev ještě není známo. Všechny informace možno 
nalézt na našich internetových stránkách: www.hazenasvinov.cz 

Srdečně zveme naše fanoušky na zápasy jarní části soutěže.
Přijďte nás povzbudit.  

                                                          Výbor oddílu národní házené

TJ Sokol Svinov,
oddíl národní házené

TJ Sokol Svinov, oddíl národní házené provádí nábor do všech mládežnických družstev. 
Kdo má zájem nejen o národní házenou, ale i o pohyb, zlepšování fyzické kondice, dobrou 
partu atd.,  přijďte se podívat na hřiště národní házené na Stanislavského ul. v Ostravě – 
Svinově.

Tréninkové hodiny jednotlivých mužstev:
Mladší žákyně (10-12 let)  - pondělí, čtvrtek 1630 – 1800, pátek 1530 – 1700

Starší žákyně (13-15 let)  - pondělí, středa, čtvrtek 1700 – 1830

Dorostenky (16–18 let)  - pondělí, čtvrtek 1800 – 1930

Mladší žáci (10-12 let)      - úterý, pátek 1600 – 1730

Starší žáci (13-15 let)      - úterý, pátek 1700 – 1830

Dorostenci (16–18 let)   - úterý, pátek 1800 – 1900

Přípravka (6-9 let) - úterý, čtvrtek 1630 – 1800

Kontakty na trenéry:
Mladší žákyně  - Mária Zelezníková, tel. 605 054 814 
Starší žákyně   - Klára Benešová, tel. 732 183 778 
Dorostenky   - Milan Beneš, tel. 731 505 006
Mladší žáci      - Zdeněk Kadlčík, tel. 732 239 133 
Starší žáci        - Zbyněk Planka, tel. 602 580 746 
Dorostenci  - Aleš Matoušek, tel. 736 282 111
Přípravka   - Jakub Wnetrzak, tel.739 548 089

Přijď mezi nás !!!  
 TJ Sokol Svinov

oddíl národní házené

Nábor do národní házené

Volejbal Svinov 

Národní házená 
TJ SOKOL SVINOV

Mikulášský turnaj
Loni nám vyšel termín Mikulášského 

turnaje přesně na Mikuláše, a tak se v tě-
locvičně ZŠ Bílovecká konal turnaj smíše-
ných družstev ve volejbale přesně jak má 
být. Turnaje se zúčastnilo 5 družstev. Tři 
domácí svinovská doplněná o stálé hosty 
z VŠB a pozvané družstvo Rumotůr. Naše 
týmy jsme vylosovali, aby nebylo pochyb 
o spravedlivosti, a taky se hrálo mimořád-
ně férově, jelikož na závěr čekala nadílka. 
Po čertovsky tuhých bojích obsadila první 
dvě místa domácí družstva a hostům jsme 
nadělili místo třetí. 

Zároveň v malé tělocvičně probíhaly 
sportovní hry našich dětí, které byly na 
závěr odměněny tak, jak si zasloužily. 

Po skončení sportovních klání proběhl 
Mikulášský kulturní program s živou 
hudbou a čerty.

Turnaj O pohár předsedy MěVS
Městský volejbalový svaz uspořádal 

v zimní soutěžní pauze volejbalový turnaj 
pro všechny účastníky Městských soutěží. 
Za Svinov se přihlásila obě naše ženská 
družstva. 8.2.2015 v hale v Polance nad 
Odrou úspěšně bojovala o pohár předse-
dy MěVS. Nakonec naše ženy z družstva 
A pohár vyhrály a ženy z družstva B obsa-
dily čtvrté místo.

Karel Luňáček

Dne  15.2.2015 se naše ženy TJ SOKOL 
SVINOV zúčastnily čtvrtfi nále Českého 
poháru a v něm podaly heroický výkon a jen 
málo stačilo k tomu, abychom postoupily 
do dalších bojů. V poháru nastoupila tři 
prvoligová družstva, a to HK Hlinsko, SK 
Studénka, TJ Sokol Rokytnice a  tři druho-
ligové družstva TJ Sokol Vracov, Draken 
Brno a TJ SOKOL SVINOV. Celkově jsme 
skončily na 3. místě, kdy do semifi nále 
postupovala první dvě družstva. Ženy v po-
háru postupně porazily družstva Studénky, 
Vracova, Brna a prohrály s Hlinskem a Ro-
kytnicí. Hlavně porážka s Rokytnicí hodně 
mrzí. Nejen podle výsledků jsme měly 
jednu s nejlepších obran na poháru. Mája 
v brance podala skvělý výkon. Je jen škoda, 
že holky v útoku nebyly kompletní, protože 
věřím, že výsledkově to mohlo být ještě 
lepší. Jsme hrdí na naše ženy a děkujeme za 
neskutečný zážitek a skvělou reprezentaci 
oddílu národní házené.

Výsledky Svinova:
TJ Sokol Svinov – Draken Brno  8:3
TJ Sokol Svinov – SK Studénka  7:5
TJ Sokol Svinov – HK Hlinsko  6:13
TJ Sokol Svinov – TJ Sokol Rokytnice  6:9
TJ Sokol Svinov – TJ Sokol Vracov  11:10
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Hledáme neznámé fotografi e 
z osvobozovacích bojů

Svoz bioodpadu ve Svinově v roce 2015

PLÁN SVOZU BIOODPADU NA ROK 2015 (1.4. - 31.10.)

Město Ostrava se obrací na své občany 
s výzvou o zapůjčení fotografi í zachycujících 
průběh osvobozovacích bojů na dnešním 
území Ostravy přibližně v době od 25. dub-
na do 2. května 1945.

Jde o snímky, které dokumentují válečné 
události, ústup německých vojsk, postup 
Rudé armády, vítání osvoboditelů a podob-
ně. Pokud někdo takové fotografi e má, měl 
by je přinést nebo doručit do 31. března 
do badatelny Archivu města Ostravy ve Špá-
lově ulici 19 v Přívoze. Otevřeno je v pondělí 
a středy od 8 do 17.30, v úterý od 8 do 16 

a ve čtvrtky od 8 do 15 hodin. Kontaktní 
osobou je Jana Prchalová. V badatelně 
snímky oskenují a ihned vrátí. Cenné jsou 
samozřejmě také jakékoliv bližší informace 
o zachycených událostech.

Fotografi e, pokud možno alespoň se struč-
ným popisem, lze také zaslat v elektronické 
podobě na adresu archiv@ostrava.cz. Zapůj-
čené materiály budou použity při přípravě 
webové prezentace k 70. výročí osvobození 
a pro potřeby prezentace a propagace města.

Mgr. Bohuslav Krzyžanek - redaktor MMO

Prvního dubna zahájíme opět svoz bioodpadu z vytipovaných svozových míst  Svinova. Loňské lokality zůstávají beze změn,díky 
pořízení dalšího kontejneru přibyla další  čtyři  místa. Kontejnery jsou určeny pouze pro biomasu,tzn. trávu,listí a drobné větvičky. 
Přehledný seznam a dobu přistavení přibližuje níže uvedená tabulka:

Poděkování za úklidovou brigádu

Úklid u železničním přejezdu
na ul. Bří Sedláčků

Dne 18.2.2015 uspořádal Technický 
dvůr O.Svinov ukázku techniky a úklido-
vých prací pro děti z ubytovny v Dubí. Děti 
se pod patronací strážníka městské policie 
pana René Štechera seznámily s úklidovou 
technikou používanou pro údržbu předná-
dražního prostoru. Největší zájem vzbudil 
komunální stroj Egholm 2200T, který 
předvedl odstranění vysypaných cigare-
tových nedopalků. Dále si některé děti 

vyzkoušely práci s komunálním vysava-
čem,fukarem a nakonec se všechny svezly 
v kontejnerovém voze Bonetti FX 100.Na 
závěr děti obdarovala drobnými upomínko-
vými předměty paní starostka Mgr. Lenka 
Hrušková, aby tak ocenila jejich úklidovou 
brigádu, kdy v Dubí nasbíraly dva pytle 
odpadků a vyčistily autobusovou zastávku 
a dopravní značky od ataku sprayerů.

Ing.Pavel Mitura, TD Svinov

Ve dnech 5 – 6.3.2015 provedl TD  Svi-
nov úklid prostoru u železničního přejezdu 
na ul.Bří .Sedláčků mezi závorami a pod-
jezdem pod dálnicí.Na velmi špatný stav 
již delší dobu upozorňovali občané z této 
oblasti Svinova. Ve spolupráci s odborem 
životního prostředí Úmob Svinov byl 
vyzván vlastník dotčeného pozemku k ná-
pravě .Majitel pozemku požádal o spolu-

práci TD Svinov a tento po dohodě provedl 
komplexní vyčištění prostoru a údržbu 
zeleně.Při provádění prací bylo zjištěno,že 
tento prostor byl zřejmě několik let mimo 
jiné  využíván „sběrači kovů“ k loupání 
odcizených měděných kabelů. V tuto chvíli 
je celý pozemek čistý a přehledný.

Ing.Pavel Mitura, TD Svinov

lokalita 1.Polská Nad Porubkou 2.Psohlavc Jelínkova 3.Bílovecká Rudná 4.Bílovecká Opavská 5.Polanecká Na Rybní ku
Kv tinová Kainara Bílovecká U rampa tra Navrátilova Stratilova Sokolská Elektrárenská Dubí

.kont. 1 2 3 4 5

pond lí ul.Kv tinová obratišt ul.Psohlavc zahr.osada ul.B í Sedlá k ul.Stanislavského ul.stará Polanecká p ed
pod d t.h išt m Garáže parkovišt Jarmar u Jubilejní studny mostem Rudná kont. stání

úterý konec ul.Rošického konec Kmochovy ul. ul.B í Sedlá k x ul.Tichá u k ižovatky Na Rybní ku x Fibichova (S)
parkovišt u ul.Chrpové u lávky p es Porubku ul. Hraby ská s ul.Mi urinovou ul. P emyšovská u jezírka (L)

st eda parkovišt za restaurací ul.Jelínkova x Dr.Kudely (S) plocha mezi ulicemi ul.Kuršova ul.Elektrárenská x
U Slunce Nová Hasi árna (L) Bílovecká a Králka naproti autobazaru ul.Bílovecká

tvrtek ul.Kv tinová obratišt ul.Psohlavc x ul.Sokolská ul.Lelkova dole ul.Kolofíkova x Dubí
u ul.Urbaníkovy u ulice Opavské ul.U Rourovny u tiskárny

vysv tlivky : X k ižovatka, (S) sudý týden, (L) lichý týden
p istavení kontejner mimo plán svozu budou oznámena místním rozhlasem

V p ípad dotaz volejte mistra TD Ostrava Svinov pana Dudíka na tel. . 603440413
Ing.Pavel Mitura
editel TD

V rámci programu 
„Ukliďme svět!“

jsou pro veřejnost pořádány 
následující akce:

11. 4. 2015 - úklid národní přírod-
ní rezervace Polanská niva,  sraz 

v 9:00 hod. na autobusové zastáv-
ce č. 46 Dolní Polanka, kontakt : 

p. Fiala 604 706 233

12. 4. 2015 - úklid vodního toku 
Zábřežka, sraz v 9:00 hod. na za-
stávce MHD Pískové doly Zábřeh, 
kontakt: p. Weissová 775 168 416

Vhodný oděv a obuv s sebou. 
Rukavice budou zajištěny. 

Organizátorem akce je ZO Českého svazu 
ochránců přírody Alces, ve spolupráci se 

Statutárním městem Ostrava a společností 
OZO Ostrava, s.r.o.
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Velikonoce v Husově sboru v Ostravě – Svinově
 29. března  2015    10:15 Květná neděle 

 2. dubna  2015    17:30 Zelený čtvrtek (svátost pokání a večeře Páně)

 3. dubna  2015    17:30 Velký pátek (zpívané pašije podle Janova evangelia)

 5. dubna  2015    10:15 Boží hod velikonoční 

Nedávno jsem si prohlížel, o čem jsem 
kázal před několika lety, a našel jsem 
i zmínky o neblahých událostech, které se 
tehdy (březen 2011) objevovaly v palcových 
titulcích novin. Celosvětově se řešila havárie 
jaderné elektrárny v japonské Fukušimě, 
obyvatele naší země zase rozběsnila zpráva 
o nalezení ostatků devítileté holčičky v Pra-
ze-Tróji. Dnes ovšem o podobné tragédie 
taky není nouze. Nejen případ v Uherském 
Brodě, ale zprávy ze světa vůbec nás zrovna 
nenaplňují optimismem. Když už se přímo 
nepíše o válkách, pak se hovoří o generač-
ním konfl iktu, tedy mezi starými a mladý-
mi, o problémech mezi většinami a men-

šinami, o rozkladu manželství a obecně 
lidských vztahů, jasnějších kontur nabývá 
i střet různých kultur a náboženství. 

Všichni zažíváme v osobním životě své 
malé či velké porážky a vítězství. Naději 
bereme každý asi někde jinde, křesťané ji 
vidí i ve velikonočním příběhu. Zůstane-li 
věc jen na člověku, většinou to moc dobře 
nedopadne, je-li zde pokora a proměna 
člověka, bázeň před Bohem, pak i to, co 
jsme pokazili, může být obnoveno. I v těž-
kých chvílích je světlo na konci tunelu. 
Žena v bolesti rodí dítě, je zde bolest 
i štěstí. Člověk v nemocnici může přijít 
na to, co je v životě opravdu důležité. 

A nakonec i ve smrti lze dojít k blaženému 
úsměvu. 

Kolem nás nemůžeme nevidět kata-
strofy, lidská selhání nejrůznějšího druhu, 
ale naději vkládáme právě proto nejen do 
tohoto světa, ale do Toho, který přemohl 
zlo, smrt a byl vzkříšen. Kéž pyšní pozna-
jí, že na zemi není místa bezpečného proti 
lidské ubohosti. Kéž ubozí na sobě  zakusí, 
že nás vedeš, Pane Ježíši Kriste, k bezpečné 
důstojnosti. Kéž nás to naplní radostí a po-
kojem. 

Přeji všem pěkné prožití Velikonoc.
Tomáš Chytil 

– farář Církve československé husitské

Velikonoční pořad bohoslužeb 
v kostele Krista Krále 

Květná neděle (29. 3.)

Připomínka vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma – svěcení ratolestí,

mše sv.: 8,00 a 10,00 h.

Zelený čtvrtek (2. 4.)

Poslední večeře Páně, ustanovení mše sv.,

Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zatčení,

mše sv.: 18,30 h. a následná adorace do 21,00 h.

Velký pátek (3. 4.)

Ježíš umírá na kříži za záchranu celého světa -

den přísného postu jako výrazu vědomí vlastních hříchů,

obřady Velkého pátku: 18,30 h.

Velká (Bílá) sobota (4. 4.)

Tělo Pána Ježíše je uloženo ve skalní hrobce,

vchod je zavalen kamenem a hlídán římskými vojáky,

možnost modlitby u „Božího hrobu“: 8,30 – 19,30 h.

slavnostní bohoslužba Vzkříšení: 20,00 h.

Neděle - slavnost Vzkříšení Páně (5. 4.)

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

slavná mše sv.: 10,00 h.

(svěcení pokrmů a velikonočních beránků)

Velikonoční pondělí (6. 4.)

mše sv.: 8,00 h.

Velikonoční 
přání 

Je před námi jeden z vrcholů jak pra-
covního, tak církevního roku. 

Vrchol pracovního roku – všichni to 
známe: přichází jeden pracovní úkol za 
druhým – graduje to v jarních měsících 
a pro většinu z nás přijde úleva až v obdo-
bí letních prázdnin a dovolených. Plnění 
pracovních povinností a úkolů se občas 
daří, občas nedaří. Někdy máme pocit, 
že všechno skvěle funguje, jindy zase 
naopak, že se snad všechno staví proti 
nám. A na konci června se všichni těšíme 
na prázdniny. 

Ten druhý vrchol, církevní, se týká 
ústředního křesťanského tajemství – 
události smrti a vzkříšení Ježíše Krista – 
velikonočních svátků. Na tento vrchol se 
připravujeme počínaje Popeleční středou 
celou postní dobu. Nejde jenom o „dob-
ré skutky, sebezapírání a modlitbu“, tři 
tradiční prvky postní praxe, ale o znovu-
zakotvení našeho života v jiných hodno-
tách, než kterými jsme zahlcováni během 
obvyklého pracovního dne. Velikonoční 
svátky nám umožňují je hlouběji prožít 
a následující velikonoční období nám na-
bízí možnost v této nově zakoušené jistotě 
setrvávat. 

Přeji všem, ať se nám daří v životě 
propojit oba vrcholy (práci a modlitbu) 
ve smyslu starého církevního pravidla: 
„Ora et labora“, tj. „modli se a pracuj.“ 
Jedno bez druhého znamená nepatřičné 
vychýlení či dokonce deformaci lidského 
života. Teprve když zaberou obě vesla, 
má lodička našeho života jak smysluplný 
směr, tak správný a lepší pohyb. 

P. Jan Larisch, 
řk. farář Ostrava-Svinov
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ZÁKLADNÍ UM LECKÁ ŠKOLA DOBROSLAVA LIDMILY OSTRAVA SVINOV 
ve spolupráci s 

KOMISÍ PRO KULTURU, MLÁDEŽ A SPORT P I RAD  MOb SVINOV 
 

VÁS SRDE N  ZVOU NA  
                      

VELIKONO NÍ ODPOLEDNE 
PRO CELOU RODINU 

 
 

                   
 

KTERÉ PROB HNE   
21. B EZNA 2015  OD 14 HODIN   

 

V BUDOV  ZUŠ DOBROSLAVA LIDMILY OSTRAVA SVINOV 
BÍLOVECKÁ 1 

( škola proti kostelu)  
 

P ij te si vyrobit velikono ní ozdobu,  
v ne ek, nazdobit velikono ní vají ka  

a p íjemn  posed t s p áteli u ob erstvení 

 
 

Letní tábory 2015

psjester.cz

I. Turnus: 18. 7. - 1. 8. 2015
/ / /

II. Turnus: 1.8. - 15. 8. 2015
/ / /

Informace: / /

Program: / / / /
/ / / / /

Osada: /

Zázemí:
/

hl. vedoucí tel.
e-mail

hl. Vedoucí tel.
e-mail

doba pobytu věk místo
strava kapacita ubytování

Kuršova 407, 721 00 Ostrava-Svinov 602 726 126
radimhasic@seznam.cz

P átiší , 721 00 Ostrava-Svinov 6
d

14 dní pro děti od 7 do 15 let Staré Hamry - Řehucí
5x denně, celodenní pitný režim 40 míst stany s podsadami

celý den spousta her a soutěží noční hlídky vlastní tvořivost výlety po Beskydech
táborák diskotéky koupání odměny prima kamarádi a skvělá zábava “na samotě u lesa”

fotbalové, volejbalové a basebalové hřiště při nepřízni počasí program v chatě

o Vaše děti se budou starat vyškolení vedoucí a instruktoři s mnoholetou
zkušeností zdravotní péče zajištěná

etr Hrbáč Z 473/4 05 540 847
rozd2@centrum.cz

Radim Kotala

/
/ /

CeloTáborová Etapová Hra se závěrečným bojem o poklad

cena 3.300 Kč
Pionýrská Skupina Je těr je provozována za finan ní podpory Městského obvodu Ostrava-Svinovš č

Večerní turnaj 
„Starých gard“ 
k 750. výročí Svinova

 se uskuteční v sobotu 23.května od 18 hod. 
na házenkářském hřišti v Ostravě – Svinově

Účast přislíbili borci z oddílů: TJ Stará Ves, 
SK Studénka, TJ Sokol Albrechtičky, SSK Vítkovice 

a TJ Sokol Svinov

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

Občerstvení zajištěno!

   Srdečně zve oddíl národní házené
              Při TJ Sokol Svinov 
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ŠANCE PRO KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÁ ROZVOJOVÁ ZÓNA 
 
P íchod nových investor  do území František, Dukla a Nad Barborou je významným krokem k dalšímu rozvoji regionu, do 
n hož p inese stovky nových pracovních míst. Úsp chem z poslední doby je vstup spole nosti Mölnlycke do území Dukla 
v Haví ov . 
 
Stejn  jako obdobné pr myslové regiony ve st ední a východní Evrop  nastoupil Moravskoslezský kraj po roce 1989 cestu 
transformace sm rem k ekonomické prosperit  a lepší kvalit  života. Po vybudování pr myslových zón následoval p íchod 
zahrani ních i domácích investor . Automobilka Hyundai v Nošovicích na sebe váže další dodavatele automobilového pr myslu. 
Vedle toho se prosazuje i lehký pr mysl a high-tech výroba. Prestižní magazín fDi Magazine (sou ást Financial Times) za adil 
m sto Ostravu v rámci svého pr zkumu „Evropská m sta a regiony budoucnosti 2014/2015“ mezi desítku investorsky 
nejatraktivn jších cíl  sm ování nových investic v rámci východní Evropy.  
Co láká nov  p íchozí firmy práv  do Moravskoslezského kraje? 
 výhodná poloha v blízkosti Polska a Slovenska s vynikající dopravní dostupností 
 dostatek zájemc  o práci s pot ebnou kvalifikací a vzd láním 
 zlepšující se prost edí pro život s vysp lou technickou, komer ní, vzd lávací a spole enskou infrastrukturou 
 rozši ující se nabídka volno asových aktivit:  

 
Klí  k prosperit  kraje: atraktivní koncept t í rozvojových území v trojúhelníku Ostrava – 
Karviná – Haví ov 
P estože p íchozí investo i již v kraji vytvo ili mnoho nových pracovních míst, pohybuje se míra 
nezam stnanosti stále okolo 10 %. ešením pro její snížení je revitalizace d ív jších 
pr myslových, nyní nevyužívaných území, aby do nich mohly p ijít nové firmy a vytvo ily zde 
další pracovní místa. Širokou škálu p íležitostí skýtá Moravskoslezská rozvojová zóna, kterou 
tvo í území František, Dukla Industrial Park a Nad Barborou. Ta leží v centru trojúhelníku mezi 

m sty Ostrava, Karviná a Haví ov.Vlastníkem výše uvedených území je skupina Asental Group. Podle jejího editele Anthonyho 
Caina je t eba jejich rozvoj vid t jako jeden celek v rámci Moravskoslezské rozvojové zóny. „Vzájemná blízkost území František, 
Dukla Industrial Park a Nad Barborou vytvá í atraktivní souvislosti. Nap íklad mezi velkým výrobcem nebo p epravní spole ností, 
která již v regionu p sobí i se sem chystá v nejbližší dob  vstoupit, a jejími dodavateli i poskytovateli podp rných služeb. Ti mají 
d vod p sobit nedaleko od sebe, ale p itom netrvají na tom, aby to bylo v rámci jednoho území. Pro tyto spole nosti je 
Moravskoslezská rozvojová zóna vynikající p íležitostí,“ íká A. Caine.  
 
Spolupráce ve ejného a soukromého sektoru 
Vzhledem k velikosti celé zóny je t eba rozvoj území František, Dukla Industrial Park a Nad Barborou realizovat v úzké koordinaci 
a spolupráci skupiny Asental Group jako vlastníka pozemk  s ve ejným sektorem (obec Horní Suchá v p ípad  území František, 
m sto Haví ov v p ípad  Dukly a Moravskoslezský kraj v p ípad  území Nad Barborou). Spolupráce soukromého a ve ejného 
sektoru pom že zajistit budoucím investor m a výrobním spole nostem, aby se jejich pot ebám ze strany ve ejné a státní sféry 
dostalo významné podpory (jde nap . o státní podporu a da ové pobídky na vytvo ení nových pracovních míst). Práv  p ípravu 
území Dukla, kam se již poda ilo získat prvního velkého investora – spole nost Mölnlycke – lze podle A. Caina považovat 
za ukázkovou. „Rozvoj území typu František, Dukla a Nad Barborou je zásadní pro rozkv t regionu, a to nejen ekonomický. 
Rostoucí p íliv investic a s tím související rozši ující se nabídka pracovních p íležitostí povedou ke zvýšení životní úrovn  v kraji 
i k jeho dalšímu pozitivnímu demografickému rozvoji: lidé v etn  mladých vzd laných absolvent  zdejších vysokých škol budou 
všechny d vody zde z stat a budovat si tu svou profesní kariéru,“ dodává A. Caine. Vizí skupiny Asental je prom na 
Moravskoslezského kraje, aby se v n m jeho obyvatel m lépe žilo. Takovou prom nou úsp šn  prošla obdobná území v Evrop  – 
nap . n mecké Porú í, skotský Glasgow a okolní aglomerace i velšský Cardiff a jeho okolí. 
 
František (Horní Suchá): zrození úsp chu a jeho budoucí pokra ování 
František je první, již realizovanou sou ástí Moravskoslezské rozvojové zóny. Po uzav ení šachty František obec Horní Suchá 
za ala usilovat o p em nu dolu na moderní pr myslovou zónu. A úsp šn : František se stal „Brownfieldem roku 2009“. Nyní v zón  
na 14 ha p sobí na 25 firem zam stnávajících 300 lidí. V sou asné dob  rozší ila skupina Asental Group ve spolupráci s obcí Horní 
Suchá hranice území František p idáním nových 30 ha pozemk , p iléhajících k nyn jšímu území. Stále zde navíc ješt  z stává 
rozvojový potenciál dalších 30 ha. 
 
Dukla (Haví ov): Mölnlycke jako první velký investor 
Druhou fází rozvojového konceptu je Dukla Industrial Park 2 km od centra m sta Haví ov. P vodní hlubinný uhelný d l byl v roce 
2007 uzav en a veškeré stavby související s d lní inností byly odstran ny. Pozemky o ploše 30 ha spoluvlastní m sto se 
spole ností Asental. Oba subjekty úzce spolupracují a nabídku pro investory koordinují. Dukla, která má potenciál k vytvo ení 
1 200 pracovních míst, již získala prvního investora: švédského výrobce profesionálních zdravotnických prost edk  Mölnlycke 
Health Care. Na ploše 7 ha postaví nový výrobní závod, který zam stná 290 lidí. P edpokládá se, že továrna zahájí provoz v roce 
2017. Jednání s dalšími zájemci o vstup do zóny probíhají. 
 
Nad Barborou: nad je nejen pro Karvinou 
T etí sou ástí rozvojového konceptu je velké území Nad Barborou o ploše 100 ha na míst  zbouraného a jen áste n  obnoveného 
m sta Karviná. Jeho realizace byla 31. íjna 2013 schválena eskou vládou. Využitelná plocha pro budoucí investice je cca 65 ha. 
Další ást ploch bude sloužit pro ekologická kompenza ní opat ení. Na p íprav  tohoto území spolupracuje Asental 
s Moravskoslezským krajem, jemuž po získání územního rozhodnutí p evede pozemky. Kraj je pak bude dále nabízet velkým 
výrobc m. P ípravné práce pro zónu Nad Barborou, kde se po ítá s až 2 000 pracovními místy, by mohly být hotovy do konce 
p íštího roku. První noví výrobci, kte í vstoupí do tohoto rozvojového území, budou moci za ít stav t své závody v roce 2017. 
 
Více informací: www.asental.eu Text otištěn na základě smlouvy o reklamě
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Renomovaná  stavební spole nost s provozovnou v Jistebníku  
 
 

 
    

p ijme do pracovního pom ru: 
 

ZEDNÍKY  A  D LNÍKY DO 
STAVEBNÍCH PROFESÍ 

 
 

Požadujeme:  
 aktivní p ístup k práci, znalosti základních stavebních postup , 

 asová flexibilita (práce po celé R) 
 

Nabízíme: 
nástup ihned, 

 dlouhodob  stabilní pracovní zázemí,  
základní mzda + prémiové ohodnocení (hodnotíme podle pracovních 

výsledk )  
 
 
 
 

Volejte na tel. ísla: 596 139 284, 596 139 270 nebo 602 774 776       
 
 

 

 

Obecní plesObecní ples

říjemné prožití velikonočních svátků
přeje

starostka, radní a zastupitelé městského obvodu Svinov.

Připojují se také zaměstnanci Úřadu městského obvodu Svinov.
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Ukliďme SvinovUkliďme Svinov

21. 3. 2015 se i svinovští občané 
zapojili do celosvětové akce „Ukliďme 
svět“, kterou pořádal Český svaz ochránců 
přírody. SDH Svinov a členové myslivec-
kého svazu měli sraz v 9:00 u Kovoštoru 
a jejich úkolem bylo zbavit odpadků část 
Polaneckého lesa a Rezavku. V 9:30 se 
před radnicí sešli další aktivní občané Svi-
nova, kteří si dali za cíl uklidit cyklostezku 
od úřadu k Odře. Protože přišel neočeká-
vaný počet šikovných dětí i dospělých (do-

konce bylo nutné zajet přikoupit pracovní 
rukavice a pytle na odpadky), skupina se 
rozdělila na dvě části – jedna absolvo-
vala plánovanou trasu, druhá svůj elán 
a energii nasměrovala na chodník ke hřbi-
tovu kolem Rudné. Prostor kolem kolejí 
směrem k Opavské dokonale vyčistily děti 
z ubytovny pod vedením pana strážníka 
René Štechera.

Kolem oběda byl cíl splněn – alespoň 
část Svinova je dokonale zbavena PET 

lahví, papírků, igelitových sáčků, staré-
ho textilu, plechovek a dalších odpadků, 
které hyzdily náš městský obvod. Děti za 
svou pracovitost obdržely slevové poukáz-
ky na atrakce připravované pouti, drobné 
dárky a nápoje sponzorované fi rmou Ko-
fola. Všem zúčastněným patří obrovské 
poděkování, že část svého volna obětovali 
zkrášlení Svinova. Je to jeden z velkých 
darů k jeho výročí. 

Mgr. Lenka Hrušková
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Technický dvůr SvinovTechnický dvůr Svinov

Poděkování za úklidovou brigáduPoděkování za úklidovou brigádu

Úklid přejezduÚklid přejezdu

str. 15

str. 15



Svinovský hlasatel. Vydává statutární město Ostrava, městský obvod Svinov, Bílovecká 69, 721 00 Ostrava-Svinov. Redakční rada: 
Mgr. Lenka Hrušková, Ing. Eduard Dvorský, Ing. Helena Wieluchová, Ing. Radim Smetana, Lucie Fucimanová, Mgr. Kateřina Andrlová 

a Radomíra Kostková. Registrační číslo: MK ČR E 12780 • Grafi cká úprava a tisk © Kleinwächter, Frýdek-Místek • ÚMOb
e-mail: posta@svinov.ostrava.cz. Za věcnou a formální správnost příspěvků odpovídají jejich autoři • Uzávěrka příspěvků pro příští číslo bude 1. 6. 2015. 

Pionýrský plesPionýrský ples

str. 9

První poslové jaraPrvní poslové jara

ulice Jelínkovaulice Jelínkova


