
Vážení spoluobčané,
ráda bych Vám krátce přiblížila aktuální 

dění v našem obvodě. Provoz na tzv. „pře-
ložce Bílovecká“ byl zahájen 3. prosince 
loňského roku. V současné době ne všichni 
řidiči využívají tuto novou trasu. Po počá-
tečním nevyhovujícím dopravním značení 
pro řidiče byla po urgenci pracovníků 
MOb Svinov provedena úprava. Průběžně 
probíhají kontrolní akce policie zaměřené 
na nákladní automobily, které nerespektují 
dopravní značení.

Část občanů Svinova bydlících na ulice 
Polanecká předalo na MOb Svinov žá-
dost, ve které požadují zákaz průjezdu 
nákladních automobilů. Na základě 
tohoto podnětu byl požádán odbor dopra-
vy Magistrátu města Ostravy o provedení 
sčítaní průjezdu nákladních automobilů 
v dané lokalitě. Dne 17.2.2016 proběhlo 
sčítání průjezdu automobilů nad 3,5 tuny. 
Po vyhodnocení se došlo k závěru, že 
procento celkové nákladní dopravy na 
ul. Polanecké činí 3,16%, přičemž ostrav-
ský průměr nákladní dopravy nad 3,5 t je 
6,7 % z celkové dopravy. Podle vyjádření 
odboru dopravy a dopravní komise nelze 
z ul. Polanecké nákladní dopravu vyloučit 
a je nepravděpodobné, že by takovou úpra-
vu schválil některý z dotčených orgánů. 
Očekáváme, že postupně, jakmile vejdou 
mezi řidiče ve známost nová dopravní 
omezení ve Svinově, budou počty tran-
zitní nákladní dopravy dále klesat. Dne 
03. 03. 2016 byla v dopravní komisi odsou-
hlasena další změna, kterou budou všichni 
řidiči přijíždějící do Svinova od Polanky 
a z dálnice směrováni na přeloženou ul. 
Bíloveckou a ne na ul. Polaneckou, jako 
doposud.

Aby toho nebylo málo v loňském roce, 
i tento rok bude z hlediska dopravy pro 
Svinov zátěžový. Dne 1.3.2016 začala platit 
uzavírka tzv. F- rampy pod mosty uli-
ce Rudné (nájezd z ulice Nad Porubkou 
na Rudnou u našeho Technického dvoru). 
Mosty jsou ve špatném technickém stavu 
a oprava je nutná. Původně měla trvat 
2 roky. Jelikož opravu budou provádět 
2 firmy současně, bylo dohodnuto, že při 
úplné uzavírce bude doba realizace kratší 
a to pouze 9 měsíců, takže ukončení uza-
vírky je plánováno na prosinec r. 2016. 
Objízdná trase povede po ulici 
Nad Porubkou a Polaneckou. Rada 
MOb Svinov svým usnesením požádala, 
aby byla objízdná trasa vedena po těchto 
komunikacích pouze po nezbytně nutnou 
dobu, kdy budou prováděny práce bezpod-

mínečně vyžadující uzávěru komunikace 
pod mosty. 

Jak jste byli informováni, po dlouh-
lých letech odkládání se započalo s re-
konstrukcí kanalizace jižní části 
Svinova. Na ni bude navazovat re-
konstrukce plynovodů. Práce probíhají 
dle schváleného harmonogramu. Ulice 
Stanislavského, Kuršova, U Rourovny, 
Mičurinova, Tichá a další tak připomínají 
tankodrom. Nicméně je nutné počkat, až 
budou veškerá zařízení uložena v zemi 
a následně bude řešena úpravu chodníků 
a komunikací. Opět bych ráda požádala 
občany o shovívavost a trpělivost. Práce 
budou postupně ukončovány na jednot-
livých ulicích průběhu r. 2016 a 2017. 
V současné době řešíme v předstihu otázku 
financování komunikací a chodníků tohoto 
finančně nákladného projektu. Stavební 
akce takového rozsahu nebyla nikdy ve 
Svinově realizována.

Snad máme dobrou zprávu i pro obyva-
tele Svinova, kterých se týká nevyhovující 
kanalizace v ul. Hrabyňská a Axmanova. 
Po studii odtokových poměrů vodního toku 
Mlýnka je konečně před dokončením 
vyhotovení projektové dokumentace týka-
jící se přeložení Mlýnky. Projekt přeložení 
Mlýnky pro územní rozhodnutí zpracovává 
společnost DIAMO.

Ze strany společnosti OZO Ostrava se 
rozbíhá rozsáhlý projekt týkající se odvo-
zu zeleně. V letošním roce nabízí občanům 
novou službu a to pravidelný odvoz 
zeleně v průběhu vegetačního období 
(duben – listopad). Hnědá popelnice o ob-
jemu 240 litrů bude v rámci služby přista-
vena k domu a svážena 1x za 14 dní. Tato 
služba bude zdarma a podmínkou bude 
pouze vyplnění přihlášky a její odevzdání 
na úřad MOb Svinov. O zahájení této služ-
by Vás budeme včas informovat. I nadále 
budou fungovat kontejnery TD Svinov, 
které budou přistavovány ve stanovených  
termínech.

Z uvažovaných investičních záměrů pro 
nejbližší období je potřeba zmínit získání 
finanční dotace na stavbu hřiště pro děti 
a mládež na ulici Rošického. 

Rada MOb Svinov podniká rovněž kroky 
ve věci finančního zajištění a tím možného 
zahájení výstavby sportovního a kul-
turního areálu (Sokolovny), který ve 
Svinově všichni postrádáme a ke kterému je 
již zpracován projekt.

Společnost ALPEX Servis, a.s. zastoupe-
ná p. Ing. Ctiradem Plačkem zpracovala in-
vestiční záměr týkající se vybudování a pro-
vozování Komunitního domu seniorů 
v městském obvodu Svinov.

březen 2016www.svinov.ostrava.cz   posta@svinov.ostrava.cz

Slovo starostky

(pokračování na straně č. 3)

Příjemné prožití
velikonočních svátků

přeje

starostka, radní a zastupitelé  
městského obvodu Svinov.

Připojují se také  
zaměstnanci Úřadu městského 

obvodu Svinov.
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Masopustní maškary

Zápis do 1. tříd
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Objekt by měl být umístěn v ulici nad 
Porubkou (bývalé ECHO). Jak již vyplývá 
z názvu zařízení bude sloužit pro bydlení 
a pobyt seniorů. V zařízení budou samo-
statné bytové jednotky, stavba bude bez-
bariérová. Ze strany Rady a Zastupitelstva 
MOb Svinov byly učiněny veškeré kroky 
k podpoření realizace výstavby tohoto 
potřebného zařízení. Nezbývá než doufat, 
že se podaří získat potřebné zdroje z do-

tačního titulu a dojde k realizaci výstavby 
tohoto tolik potřebného zařízení.

Vážení spoluobčané, Svinovský 
hlasatel je čtvrtletník, který by měl 
občanům nabídnout především 
informace ohledně života v našem 
obvodu, a to jak v oblasti kulturních 
a společenských akcí, tak informace 
týkající se investičních akcí, oprav, 
uzavírek atp. Zájmové organizace 
a spolky mohou prostřednictvím 
tohoto časopisu informovat občany 

o svých, ať již proběhlých, či připra-
vovaných aktivitách. Určitě by to ne-
mělo být místo, kde by si zastupitelé 
vyřizovali přes občany své „křivdy“. 
Je v zájmu všech, aby tento časo-
pis byl chápán jako zdroj informací 
o tom, co se v obci povedlo, případně 
nepovedlo, co se připravuje, co nás 
trápí, co si přejeme atp..

Ing. Helena Wieluchová
starostka

Poplatek ze psů je splatný do 31. března 
2016.

Poplatek uhraďte v pokladně úřadu 
nebo na účet městského obvodu Svinov 
č. 1649332389/0800 s příslušným varia-
bilním symbolem.

Poplatek ze psa se platí ze psů starších 
3 měsíců. 

Změna je u sazby poplatku pod písm. 
b), nově je zaveden poplatek pod písm. i).
Upozornění: Včas nezaplacený poplatek může 
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. 

Nezaplacený poplatek je vyměřen plateb-
ním výměrem, poté vymáhán přímo exekucí.

Slovo starostky

Poplatek ze psů na rok 2016

(pokračování ze strany č. 1)

Sazby poplatku
a) pes chovaný v rodinném domě 200,--Kč
b) druhý a další pes chovaný v rodinném domě 300,--Kč
c) pes chovaný v bytovém domě 1.500,--Kč
d) druhý a další chovaný v bytovém domě 2.250,--Kč
e) pes využívaný při podnikatelské činnosti 1.500,--Kč
f) druhý a další využívaný při podnikatelské činnosti 2.250,--Kč
g) pes, jehož držitelem je poživatel důchodu 120,--Kč
 (důchod invalidní, starobní, vdovský, vdovecký, sirotčí - jako jediný zdroj příjmů)
h) druhý a další pes pro poživatele důchodu 300,--Kč
i) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt hlášen na adrese  
 Úřadu městského obvodu Svinov 200,--Kč
Další informace k poplatku ze psa: Bc. Jana Pušová, ÚMOb Svinov
tel. 599 421 033, e-mail: jpusova@svinov.ostrava.cz

Jarní sběr velkoobjemových odpadů
Sdělujeme ob-

čanům, že ve dnech 
9.5.- 12.5.2016 budou 
přistaveny v městském 
obvodě Svinov kontej-
nery pro velkoobjemový 
komunální odpad dle 
níže uvedeného rozpisu.

Kontejnery nejsou 
určeny pro stavební suť! 
K tomuto účelu slouží 
kontejner umístěný 
v areálu Technického 
dvoru. Stavební suť je 
přijímána po předložení 
občanského průkazu od 
občanů s trvalým poby-
tem v městském obvodě 
Ostrava- Svinov v množ-
ství 1 přívěsný vozík na 
občana za rok.

Ing. Pavel Mitura 
 ředitel TD Ostrava-Svinov

č.kont. ulice upřesnění datum  
přistavení

datum 
odvozu

1 ul. Psohlavců naproti domu čp. 422

9.5.2016
nejpozději  
do 10:00 hod

10.5.2016
nejdříve  
v 8:00 hod

2 ul. Lelkova konec komunikace (parkoviště)
3 ul. Stanislavského nad parkem naproti domu čp. 528
4 ul. Mičurinova křižovatka s ul. Tichou (parkoviště)
5 ul. Bílovecká mezi domy čp. 115 a 117
6 ul. Stanislavského naproti domu čp. 582
7 ul. Polanecká vjezd vedle domu čp. 1/68

10.5.2016
nejpozději  
do 10:00 hod

11.5.2016
nejdříve  
v 8:00 hod

8 ul. F. a A. Ryšových křižovatka-ulice V Dubí (vedle garáží)
9 ul. Bří Sedláčků parkoviště u potravin Jarmar
10 ul. Polanecká naproti prodejny Autoprogres
11 ul. Luční naproti Rybasporu
12 ul. Elektrárenská před telefonní budkou
13 ul. Jelínkova na křižovatce s ul. Dr. Kudely

11.5.2016
nejpozději  
do 10:00 hod

12.5.2016
nejdříve  
v 8:00 hod

14 ul. E. Rošického u křižovatky s ul. E. Triolettové
15 ul. E. Rošického u křižovatky s ul. E. Triolettové
16 ul. E. Rošického před domem čp. 1072/2-obratiště
17 ul. Urbaníkova parkoviště nad Domem služeb
18 ul. Urbaníkova parkoviště nad Domem služeb

V uplynulých měsících probíhala 
intenzivní jednání týkající se výstavby 
nové mateřské školy a zahrady na ulici 
Stanislavského. K dnešnímu dni je stav 
takový, že územní rozhodnutí nabylo práv-
ní moci a byla podána žádost o stavební 
povolení. Projekt pro zadání stavby včetně 
rozpočtu bude hotov do poloviny března. 
Po jeho zpracování bude vypsána výzva 
na dodavatele stavebních prací mateřské 

školy. Na novou zahradu je již rovněž zpra-
cována studie. Do poloviny měsíce března 
bude předán projekt a stejně jako u budovy 
mateřské školy bude i tady po jeho předání 
vypsáno výběrové řízení na dodavatele 
mobiliáře a zahradních prací. Veškerá jed-
nání týkající se výstavby školky a zahrady 
probíhala ve spolupráci projektantů, Rady 
a pracovníků MOb se zástupci školy  
a školky. Maximálně se vycházelo vstříc 

požadavkům zástupců školky tak, aby byl 
projekt doslova ušit na míru. Financování 
zařízení školky a zahrady by mělo být za-
bezpečeno částečně vlastními finančními 
zdroji a částečně formou dotace. O dalším 
průběhu prací Vás budeme i nadále pravi-
delně informovat.

Za Radu MOb
Ing. Helena Wieluchová

starostka

Nová mateřská škola na ulici Stanislavského
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Prvního dubna 2016 bude opět zahájen svoz bioodpadu z určených svozových lokalit ve Svinově. Sběrná místa pro přistavení kontejne-
rů zůstávají beze změn. Kontejnery jsou určeny pouze pro biomasu, tzn. trávu, listí a drobné větvičky.

Přehledný seznam a dobu přistavení přibližuje následující tabulka:

PLÁN SVOZU BIOODPADU NA ROK 2016 (1.4. - 31.10.2016)

loka-
lita

1.Polská-Nad Po-
rubkou- Květinová-

-Kainara

2.Psohlavců- 
Jelínkova- Bílovec-

ká-U-rampa

3.Bílovecká-Rudná 
-trať-Navrátilova

4.Bílovecká 
-Opavská-

Stratilova-Sokolská

5.Polanecká 
-Na Rybníkách

Elektrárenská-Dubí

č.kont. 1 2 3 4 5

pon-
dělí

ul.Květinová-obratiště
pod dět.hřištěm

ul.Psohlavců-zahr.osada
Garáže

ul.Bří Sedláčků-
parkoviště Jarmar

ul.Tichá u křižovatky
s ul.Mičurinovou

ul.Zátiší x Soukromá (S)
ul.stará Polanecká 

kont.stání (L)

úterý
konec ul.Rošického 

 - parkoviště  
u ul.Chrpové

konec Kmochovy ul.-
u lávky přes Porubku

ul.Bří Sedláčků  
x ul. Hrabyňská

ul.Stanislavského - 
u Jubilejní studny

Na Rybníkách  
x Fibichova (S)

ul. Přemyšovská  
- u jezírka (L)

středa parkoviště za restaura-
cí U Slunce

ul.Jelínkova  
x Dr.Kudely (S)

Nová Hasičárna (L)

plocha mezi ulicemi 
Bílovecká a Králka

ul.Kuršova naproti 
autobazaru

ul.Elektrárenská  
x ul.Bílovecká

čtvr-
tek

ul.Květinová-obratiště
u ul.Urbaníkovy

ul.Psohlavců 
x ul.Sokolská

ul.Lelkova dole
u ulice Opavské

ul.Kolofíkova x ul.U 
Rourovny

Dubí 
u tiskárny

vysvětlivky : X - křižovatka, (S) - sudý týden, (L) - lichý týden
přistavení kontejnerů mimo plán svozu budou oznámena místním rozhlasem
V případě dotazů volejte mistra TD Ostrava Svinov -pana Dudíka na tel.č. 603440413

Svoz bioodpadu v roce 2016

Blahopřání 
jubilantům
Do dalších let hodně zdraví,lásky 

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

Leden
Malíková Ludmila
Bóžiová Jana
Malíková Drahoslava
Mařádek Lev
Bigošová Jiřinka
Matoušková Milada
Hofmanová Božena
Únor
Benek Zdeněk
Haderková Božena
Matěj Arnošt
Hledík Stanislav
Mieres Jozef
Koelblová Jiřina
Sýkora Zdeněk
Vnenková Naděžda
Justová Eliška
Březen
Kalmanová Jaromíra
Kubatka Jozef
Haškovec Jan
Rýc Jaroslav
Waldrová Ludmila
Gurin Jozef
Tomečková Ilja
Homolová Anna
Klosová Alena
Kořenovská Jitřenka
Kolmašová Marie
Kačor Jan
Drkula Josef
Berková Marie
Nesitová Josefa

V posledních několika letech se i na 
území městského obvodu Svinov rozmáhá 
zlozvyk stavět v rozporu se stavebním po-
volením či územním rozhodnutím, nebo 
stavět vůbec bez jakéhokoliv povolení 
stavebního úřadu. Lehkost, s jakou někteří 
občané či firmy porušují stavební zákon, je 
v poslední době pozoruhodná.

Tímto bychom chtěli apelovat na všech-
ny stávající i budoucí stavebníky, aby vždy 
dopředu raději prokonzultovali svůj záměr 
se stavebním úřadem a tím předešli v lepším 

případě zdlouhavému dodatečnému po-
volení stavby a v tom horším jejímu od-
stranění. Navíc sankce týkající se nepo-
volených staveb, nebo staveb postavených 
v rozporu se stavebním povolením, jdou 
dle závažnosti až do výše několika set tisíc 
korun. 

Tímto bychom chtěli upozornit, že kdo 
porušuje zákon a staví bez povolení, nebo 
v rozporu s ním, nesmí a nebude ve výhodě 
oproti těm, kdo zákony dodržují a respektují.

 Yvona Heroutová – stavební úřad Svinov

V dnešní době, plné technického pokro-
ku, se často hovoří o tom, že děti málo čtou 
a málo chodí do knihoven. Raději sledují 
televizi, filmy na DVD přehrávači nebo 
hrají hry na počítači. Ano. Čtení je nároč-
né. Vyžaduje od čtenáře aktivitu – myšlení. 
Je pomalé a neobejde se bez trpělivosti. 
Schopnost čtení a vyhledávání informací je 
však nezbytnou součástí vzdělávání.

Naše ZŠ proto podporuje rozvoj čtenář-
ské gramotnosti u žáků nejen v běžné výu-
ce či čtenářských dílnách, ale také častými 
návštěvami místní knihovny. Ta pro naše 
žáky pořádá literární besedy, knihovnické 
lekce i akce na podporu čtenářství. Jedním 
z úkolů knihoven je ukázat dětem knihy 
tak, aby se žáci do knihovny rádi vraceli 
a na čtenářství nepohlíželi s despektem. 
Knihovnice se snaží knihy představit zá-
bavnou formou, vyprávění doplňují růz-
nými pomůckami, názornými ukázkami, 
používají promítací zařízení a počítač.

Během měsíce února mohli žáci 1. stup-
ně v knihovně navštívit besedu Masopustní 
maškary. Žáci se zde podrobněji seznámili 
s tradicemi spojenými s obdobím masopus-
tu, byly jim představeny hlavní masky ma-
sopustních průvodů, vyzkoušeli si převleky, 
zatancovali si v maškarním reji. Na závěr si 
vyrobili jednoduché maškary, které ozdobi-
ly knihovnický průvod. 

Žáci se na tuto besedu velice těšili a vý-
borně si ji užili. Mnozí si do školy přinesli své 
masky, do kterých se před začátkem výuky ve 
třídě převlékli. Vyučování tak probíhalo ve 
veselé masopustní náladě. Pro všechny žáky 
to byl nezapomenutelný zážitek. 

Tímto bych ráda poděkovala svinovské 
knihovně za skvělou spolupráci. Paní kni-
hovnice připravují řadu nápaditých akcí, 
jimiž podporují u dětí zájem o literaturu, 
a tím u nich přispívají k rozvoji četby a čte-
nářské gramotnosti. 

Mgr. Kamila Šichnárková

Problematika černých staveb 
ve Svinově

Masopustní maškary
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V pátek 15. ledna a v pondělí 18. ledna 
2016 probíhal na naší základní škole zápis 
do budoucích prvních tříd. 

Zúčastnilo se jej 58 dětí převážně ze 
svinovských mateřských škol, ale dorazily 
i děti z jiných částí Ostravy a jejího okolí. 

Pod vedením zkušených pedagogů se 
předškoláci poprvé seznámili se školním 
prostředím. Vše bylo připraveno tak, aby 
i nesmělí žáčci ztratili zábrany a bez obav 
komunikovali. Pomohly jim k tomu zná-
mé pohádky - a to O Sněhurce a O červené 
řepě, pomocí kterých pedagogové zjišťovali 
školní zralost a připravenost před nástu-
pem do školy.

Většina dětí se prezentovala přednesem 
libovolně zvolené básničky, říkanky či zpě-
vem oblíbené písničky. 

Všechny děti si na památku odnesly 
mnoho dárečků, které pro ně připravili žáci 
základní školy, omalovánku a pamětní list, 
který jim bude tento významný den připo-
mínat. 

Milí prvňáčci, těšíme se na Vás 
1. září 2016, kdy poprvé usednete do 
školních lavic! 

Mgr. Iveta Komorášová

Od 21. 3. 2016 do 5. 12. 2016 bude úpl-
ně uzavřena lávka pro pěší a cyklisty v Dubí 
přes řeku Odru (bývalý železniční most 
poblíž ubytovny). Důvodem uzavírky je 
realizace stavby „Zvýšení protipovodňové 
ochrany města – ul. U Hrůbků“. Pro cyk-
listy a chodce bude zřízena objízdná a ob-
chůzí trasa, která povede po rampě na ul. 
Opavskou do Nové Vsi a bude značena do-
časnými dopravními značkami. Investorem 
stavby je statutární město Ostrava, zhotovi-
telem společnost EUROVIA CS, a.s.  

Ing. Tomáš Mužík 
vedoucí odboru financí a správy majetku

V týdnu od 8. 2. - 12. 2. 2016 se 32 
dětí z našich mateřských škol zúčastnilo 
lyžařského kurzu „ Usměvavé lyžová-
ní“ v lyžařském středisku v Palkovicích 
u Frýdku-Místku. Nepřízeň počasí ani 
delší dojíždění nevzalo dětem chuť do 
sportování a celý týden zvládly pod vede-
ním zkušených instruktorů na výbornou. 
Na poslední den si instruktoři připravili 
pro děti závody s drobnými cenami pro 
vítěze a medailemi a diplomy pro všech-
ny účastníky výcviku. Děti si ještě navíc 
odnesly spoustu zážitků, kladný vztah 
ke sportování a zdokonalení lyžařských 
dovedností.

A protože pohybu a sportování není 
nikdy dost, bude od dubna až do června 50 
dětí z našich MŠ navštěvovat předplavecký 
výcvik, tentokrát v krytém bazénu Základní 

školy Vojtěcha Martínka Brušperk, okres 
Frýdek-Místek.

Do třetice nás čeká pohyb a sport při 
zotavovacím pobytu, na který pojedeme 
13. 6. 2016 do Kunčic pod Ondřejníkem, do 
penzionu Krkoška. Krásná beskydská pří-
roda nás určitě nenechá zahálet a všichni 
se na společně prožitých 5 dnů moc těšíme.

Na březen máme naplánovanou návštěvu 
Divadla loutek v Ostravě, kde opět společně 
zhlédneme pohádkové představení Broučci.

Neméně zábavné, tentokrát odpoledne, 
nás čeká rovněž v březnu při odpoledních 
velikonočních dílnách, kde si děti se svými 
rodiči na jednotlivých zařízeních MŠ mo-
hou vyrobit různé velikonoční dekorace.

Společných plánů máme mnoho, tak jen 
s chutí do toho.

Jana Bailová, MŠ Rošického

4. února 2016 se příznivci sborového 
zpěvu sešli v Podkrovním sále ZUŠ D. 
Lidmily, Ostrava-Svinov, aby si poslechli 
písně v podání Ženského pěveckého sboru 
Dobroslava Lidmily Ostrava a Dětského 
pěveckého sboru Zvonoklíček. A byla to 
opravdu velká sláva. 

Důvody k uspořádání slavnostního 
koncertu byly hned dva - ženský sbor le-
tos slaví 40. výročí svého založení a jeho 
zakladatel, hudební skladatel a sbormistr 
Dobroslav Lidmila, by se v těchto dnech 
dožil 90 let. V současné době diriguje 
Petra Kubenková a jako hudební poradce 
sboru působí Lydie Romanská-Lidmilová. 
Repertoár ženského sboru je vskutku 
pestrý. Základ tvoří skladby Dobroslava 
Lidmily, ženy zpívají i náročné a velmi pů-
sobivé skladby v hebrejštině, avšak české 
a moravské lidové písně doslova milují. 

Hostujícím sborem byly děti ze 
Zvonoklíčku pod vedením paní učitelky 
Jiřiny Hrbáčové, za působivého doprovodu 
malého bubeníka Vojty Maliny. Děti si spo-
lečně s ženami zazpívaly tři lidové písně – 
takovéto spojení hlasů i generací bylo velmi 
dojemné. Nesmíme ovšem zapomenout na 
sólistky slavnostního koncertu, Zdislavu 
Szymikovou, Michaelu Světlíkovou a Petru 
Strakovou – jejich písně byly jistě zajíma-
vým zpestřením. Oba sbory doprovázeli 
klavíristé Marie Malinová a Lukáš Kubenka. 

V závěru sboru k narozeninám popřáli 
vzácní hosté, paní starostka a paní před-
sedkyně Únie českých pěveckých sborů, 
která zasloužilým členkám odevzdala oce-
nění za dlouholeté zpívání ve sboru.

Všem účastníkům i organizátorům dě-
kujeme za krásný a hluboký zážitek a bude-
me se těšit na další setkání.

Dr. Jolana Buksová 

Logopedická péče v MŠ Polanecké už 
dávno není jen pouhým přáním rodičů 
a učitelů. I takto malá školka se snaží 
zamezit vadám výslovnosti všemožnou 
dostupnou formou, což podpořil nejen 
projekt MŠMT Podpora logopedické 
prevence v předškolním vzdělávání, ale 
i navázáni rámcové smlouvy s Ostravskou 
univerzitou, která umožnila studentům 
vykonávat v této instituci reciproční akti-
vity. Díky této spolupráci jsem z prvoplá-
nově obyčejné praxe v MŠ, začala tvořit 
diplomovou práci s krkolomným názvem: 
Implementace logopedické prevence do 
systému plánování mateřské školy. Jak 
název napovídá, jedná se o soubor 10 
integrovaných bloků, vycházejících z rám-
cového vzdělávacího plánu předškolního 
vzdělávání, zaměřených na logopedickou 
prevenci, které je možné začlenit do škol-
ního vzdělávacího plánu (ŠVP) konkrétní 
mateřské školy. Tyto bloky vychází z reál-
ného ŠVP MŠ Polanecké, ale jsou obecněj-
šího rázu, aby byly využitelné v jakékoliv 
praxi. Obecně se jedná o snahu začlenit lo-
gopedickou prevenci do výuky a vzdělávání 
větších skupin dětí, tedy tříd mateřských 
škol. Každý blok je tematicky svázán, aby 
byl pro děti atraktivní, přístupný a zároveň 

koncipován formou hry. Jednotlivé inte-
grované bloky se prolínají všemi vzděláva-
cími oblastmi a cíleně podporují jazykové 
a komunikační kompetence, které by děti 
měly mít osvojené do zahájení školní do-
cházky. 

MŠ Polanecká tak materiálně není 
připravena jen na začlenění podobných 
logopedicky preventivních bloků do svého 
chodu běžných tříd, ale dle mého názoru 
má vybavení a potenciální možnosti k ote-
vření logopedické třídy. Tlak na otevření 
takovýchto tříd totiž není vyvíjen jen ze 
strany rodičů, ale také působením vnějších 
vlivů, které mají na děti negativní dopad. 

Působím v oblasti logopedie v několika 
školních institucích a můžu říct, že vadu 
řeči, nejen fyziologickou, má v dnešní době 
zhruba 80% všech dětí. Příčin je mnoho: 
přílišné sledování televize, nedostatek 
mluvních podnětů či špatný mluvní vzor. 
Vzhledem k těmto a jiným faktorům, bych 
otevření logopedické třídy mohla více než 
doporučit. Nejen, že je kolektiv zdejších 
učitelek otevřen změnám a inovacím, ale 
hlavně mají zájem o to, aby děti jim svěře-
né vycházely do světa více než plně vybave-
ny přijatelným slovním arsenálem.

Bc. Žaneta Florýková

Měsíc březen je již neodmyslitelně spjat 
s knihou a čtenářstvím vůbec. Na naší 
škole jsme se rozhodli pokračovat v této 
tradici trochu neobvyklým způsobem. Na 
hlavní nástěnce školy vznikla imaginár-
ní webová stránka SVINOVBOOK, která 
vyzývá učitele, žáky i širokou veřejnost ke 
sdílení svých názorů a tipů na zajímavé 
knihy. Budeme rádi, když se zapojíte i vy. 
Dejte „like“ některému z příspěvků nebo 
přispějte svým komentářem k všeobecné 
diskuzi nad knihami. 

Za tým SVINOVBOOKU 
Mgr. Jiřina Hrbáčová

Zápis 
do prvních tříd

Uzavírka lávky
v Dubí

Se sportem a kulturou…

Slavnostní koncert

Tjaktol nebo traktor?

Březen 
– měsíc knihy
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Vážení spoluobčané a přátelé svinov-
ských hasičů. Koncem minulého roku 
se konala členská schůze SDH Svinov. 
Zástupci jednotlivých zájmových skupin 
sdružení přednesli své příspěvky, ve kterých 
zhodnotili činnost členů SDH. Máme velkou 
radost z úspěchů našich mládežnických 
kolektivů v hasičském sportu. Zároveň 
můžeme být právem hrdi na výsledky členů 
mužské i ženské reprezentace v hasičském 
sportu dospělých. Důkazem dobré práce 
je i příchod nových členů, kteří přicházejí 
za kvalitní základnou materiální i lidskou. 
Nejenom sportem žije členská základna 
SDH. V minulém roce se nám podařil splnit 
plán všech kulturních a společenských akcí, 
které jsme si stanovili pro rok 2015. Zejmé-
na organizačně náročné akce Stavění máje, 
Dětský den, závody v hasičském sportu 
mládeže. Tyto akce prověřili schopnosti 
členů SDH v organizaci náročných úkolů. 
Je možno s uspokojením konstatovat, že do 
práce se zapojila velká část členské základny 
bez ohledu na věkové kategorie. Jako vždy 

přichází „ALE“. Ne všichni svinovští vítají 
úspěchy SDH, ne všichni nám přejí. Není 
na tom nic divného, takový je společenský 
a politický život. Je jen smutné, že většina 
kritických hlasů je vyvolána nepochopením 
funkce a cílů SDH, elementární neznalostí 
úkolů SDH. Věříme, že dobrou vůlí a snahou 
o vzájemné porozumění nebude docházet 
k třenicím a nedůvodnému osočování. Jsme 
připraveni kdykoliv svou práci obhájit a tr-
pělivě vysvětlovat.

Plán práce pro letošní rok je opět napl-
něn kulturně společenskými akcemi nejen 
pro členy SDH, ale jak bývá zvykem, i pro 
všechny občany Svinova a okolí. Rádi přiví-
táme všechny, kteří se přijdou na akce SDH 
pobavit i poučit. Zároveň přivítáme i pomoc 
při organizaci těchto akcí jakoukoliv formou.

Přejeme všem členům SDH Svinov, všem 
přátelům i všem spoluobčanům krásný 
a úspěšný rok 2016 a těšíme se na setkání ve 
svinovské „HASCE“.

Jaroslav Horáček
Člen výboru SDH Svinov

Dobrý den, dnes Vás rádi seznámíme 
s akcemi na Bečkárně , které jsme si při-
pravili pro občany Svinova a okolí na jarní 
měsíce letošního roku.

Začínáme jako každý rok v sobotu 
16. dubna v 7,oo hodin rybářskými závody 
pro děti a mládež na Bečkárně. Na den 
čarodějnic tj. 30. dubna od 10,oo hodin 
pořádáme každoroční výlov VODNIC 
a proběhne slavnostní odhalení nového 
ochránce vod na Bečkárně aneb „Pečené 
makrely a klobásy má i vodník rád“. Dru-
hý květnový víkend - 14. a 15. května bude 
probíhat městské kolo přírodovědné soutě-
že Zlatá udice a jaro ukončíme Dnem dětí 
3. června.

O všech akcích Vás budeme ještě infor-
movat pomocí obecního rozhlasu a plakátů. 

Na všechny akce srdečně zveme příznivce.

Petr Lisník - Jednatel MS ČRS Poruba 1 - Svinov

Co vlastně jsme a co chceme? Vznik-
li jsme v 2010 jako občanské sdružení 
rodičů, kamarádů a příznivců dětského 
rybářského kroužku na BEČKÁRNĚ a zača-
li jsme si říkat „Rybářský sportovní klub 
Svinov“ ve zkratce RSK Svinov. Sdružení 
začalo spolupracovat s vedením dětského 
rybářského kroužku, který působí na Beč-
kárně pod hlavičkou Českého rybářského 
svazu a společně jsme začali připravovat 
a organizovat různé akce jak pro děti tak 
i pro dospělé ze Svinova, převážně se 
zaměřením na rybářský sport, ekologii 
a životní prostředí.

Našim krédem, které jsme si dali, je 
uspořádat alespoň jednu akci v měsíci. 
Toto se nám ve spolupráci s rybáři z Beč-
kárny zatím daří. 

Mezi naše akce patří zejména pořádání 
rybářských závodů O Svinovský pohár dětí 
a mládeže, dále jsou to různé přednášky 
na rybářská témata, rybářské závody pro 
dospělé, Den dětí na Bečkárně setkává-
ní s občany Svinova –zejména vyhlášené 
opékání makrel a klobás první květnovou 
sobotu a v letních měsících to jen 14 denní 
rybářský tábor pro děti na Slezské Hartě, 
kde za dětmi přijíždí trenéři reprezentací 
v rybolovném sportu a učí je dovednostem 
v tomto sportu.

Veškeré informace o akcích které letos 
budeme pořádat, najdete na našich společ-
ných stránkách, které máme s rybáři z Beč-
kárny na http://www.msporuba1.cz/.

Za občanské sdružení RSK Svinov  
- Miroslav Horák – jednatel

Exkurze 
do Olomouce

Letošní 700. výročí narození Karla IV. 
neopomenou ani žáci naší školy. V rámci 
výuky v jazyce českém, dějepisu, výtvarné 
a hudební výchově se žáci seznámí s čin-
ností otce vlasti více do hloubky a pokusí 
se ve svých projektech zachytit jeho 
osobnost z různých úhlů pohledu. Proto, 
aby jejich znalosti o největším Čechovi byly 
co nejkomplexnější a výsledné projektové 
práce byly hodny pochvaly, vydali se žáci 
sedmého a osmého ročníku 17. února na 
výstavu „České korunovační klenoty na 
dosah“ do Olomouce. Děti se na interak-
tivní výstavě dověděly spoustu zajímavostí 
nejen z Karlova dětství, ale i z oblasti poli-
tického a společenského života v době jeho 
vlády. Kromě barevných výukových tabulí, 
jejichž prostudování bylo pro vyplnění 
pracovních listů nezbytné, bylo možno 
zhlédnout dobové oděvy a naše nejzdařilej-
ší repliky korunovačních klenotů, potěžkat 
si rytířský meč – prý pro štěstí, usednout 
na královskou židli nebo si na památku vy-
razit dukát. Po devadesáti minutách inten-
zivního studia ve Vlastivědném muzeu se 
žáci vydali na prohlídku dalších církevních 
i světských památek v centru Olomouce. 
Zaměřili jsme se na kašny z období baroka 
i současnosti a kostely pojmenované po 
českých světcích, o nichž se žáci učili v ho-
dinách literatury. Žáci si prohlédli orloj na 
náměstí Nejsvětější trojice, zlatou truhlu 
s ostatky sv. Sarkandra v Dómu i místo, 
kde byl zabit Václav III. Uvědomili si tak, 
že historie, o níž se učí, je hmatatelná do-
dnes. Doufejme, že akce byla dětem příno-
sem a veškeré nabyté vědomosti a dojmy 
z exkurze budou maximálně využity.

Mgr. Petra Bystroňová

Lednové plesání s PS Ještěr
Závěr ledna v PS Ještěr již tradičně 

trávíme přípravami dvou oblíbených akcí 
– plesu pro dospělé a maškarního bálu 
pro děti. Ten první jsme už podruhé uspo-
řádali v Dělnickém domě v Polance nad 
Odrou, kde parket nejprve rozzářily ma-
žoretky sportovního týmu Elité Ostrava, 
které předvedly skupinová i individuální 
vystoupení. Nebyli by to pionýři, kdyby si 
opět nenachystali pro diváky překvapení, 
tentokrát nás navštívili zástupci svinovské 
ZOO, tlumočník znakové řeči, ale i Večer-
níček s pionýrkou Mirkou… Ale především 
se hrálo, tančilo, jedlo, pilo a bavilo.

Maškarní bál pro děti se konal poprvé 
ve společenském sále v restauraci U Slun-
ce. Po rekonstrukci to byla premiéra i pro

 tento prostor – teprve nedávno zde byla 
dokončena podlaha, instalováno nové to-
pení. Sami jsme byli zvědavi, jak se zde 
dětem bude líbit, a vypadalo to, že moc. 
Užívaly si taškařice s kouzelnicí Radanou, 
která si opět připravila nejen čáry, ale také 
soutěže a tanečky. Nadšení přinesla také 
bohatá tombola. Jsme rádi, že si nás rodiče 
s dětmi našli i na novém místě. Počáteční 
nával s množstvím návštěvníků nás mírně 
překvapil, příští rok se na něj lépe připra-
víme!

Chtěli bychom upozornit, že 1. března 
odstartujeme příjem přihlášek dětí na let-
ní tábory PS Ještěr, které opět proběhnou 
ve dvou turnusech. Na děti se již nyní těší 
a program chystají všichni naši vedoucí.

Mgr. Petra Planková

A zase hasiči

Akce na 
Bečkárně 
- Český 
rybářský svaz 

Něco málo o RSK Svinov
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Koncem ledna zemřela osmiletá holčička, 
postižená Edwardsovým syndromem. Neby-
la úplně neznámá, „jedna z mnoha“, protože 
o složitém období od stanovení diagnózy až 
po její narození a následující týdny života byl 
natočen dokument „Zachraňte Edwardse“, 
uvedený jednak v České televizi, jednak se 
uskutečnilo kolem padesáti projekcí na nej-
různějších místech republiky. V říjnu 2014 
jsme snímek uvedli i v Husově sboru. Tehdy 
nebyla účast veliká, snad nás bylo něco ko-
lem desíti… Pochopil jsem to tak, že dnes má 
každý svých starostí a trápení dost, proč ještě 
sledovat emočně náročný film? Po promítání 

následovalo neformální popovídání s rodiči, 
hlavními aktéry, které kupodivu nebylo 
skličující, spíše vyznělo povzbudivě. 

Přemýšlím o tom, kolik zdravých dětí 
bez těchto diagnóz se dnes ani nenarodí, 
protože rodiče (matky) to z nějakého důvo-
du „nedají“. Kolik dětí je hned po narození 
odloženo do tzv. „kojeňáků“ (dnes Dětských 
center, oficiálně Dětských domovů pro děti 
do tří let). Kolik dětí vyrůstá v rodinách, kde 
se táta s mámou hádají, kde děti využívají 
jako štít či záminku ublížit partnerovi, kolik 
dětí vychovávají jejich prarodiče, nebo 
nevlastní rodičové. Malá Juliánka dostala 
od svých rodičů možnost žít, dostala lásku, 
péči, čas. Dokážeme si představit, že jedno-
duché to nebylo, leč jim to přišlo přirozené. 

Vybavuje se mi jeden příběh: Na jedné 
strmé a kamenité stezce jsem potkal malou 
holčičku, která nesla na zádech svého 
bratra. „Dítě“, říkám jí, „neseš to ale těžké 
břemeno“. Prohlíží si mne a praví: „To není 
žádné břemeno, pane, to je můj bratr“. 
Zůstal jsem zaražen! Slovo tohoto odvážné-
ho dítěte se mi vrylo do srdce. A když mne 
zmáhá lidské soužení a všechna odvaha 
opouští, slovo dítěte mi připomíná: „To není 
břemeno, co neseš, to je tvůj bratr“.

Dítě opustilo tento pozemský svět. Při 
pohřbu zazněla od biskupa brněnského, 
Juraje Dovaly, i tato slova: Vieš, Juliánka, 
Ty si nás naučila hlavne pokore pred životom. 
Ukázala si nám, že zázraky sa dejú. Študovaní 
ľudia s diplomami hovorili, že sa nenarodíš 
živá a Ty si sa narodila. Potom hovorili, že 

prežiješ pár týždňov, že viac Tvoje telíčko a or-
gány nezvládnu a Ty si všetky ich hypotézy 
vyvrátila. Stal sa zázrak. Prežila si o mnoho 
viac, mesiace, roky, osem krásnych rokov. A to 
vďaka Božej milosti a obrovskej láske a starost-
livosti Tvojich rodičov. Ich láska držala Tvoju 
dušu v tele, ich láska pumpovala do srdiečka 
krv, ich láska Ťa niesla v náručí a hriala Ťa ako 
v Božej dlani.

V dnešný prvý februárový deň Ti posielam 
tento list a myslím na to, že si už v tej najlep-
šej starostlivosti. Tam, kde čas je len riekou 
prameniacou v mieste Nikdy a ústiacou v oce-
áne Večnosť. Verím, že Ti je dobre v kráľovstve 
svetla a lásky. Verím, že náš Dobrý Pastier Ježiš 
Kristus Ťa berie na prechádzky a po jeho boku 
sa cítiš slobodná a šťastná. Šantíš a poletuješ 
a užívaš si slobodného ducha. Verím, že naše 
pozemské slová nedokážu obsiahnuť to, čo Ty 
môžeš vnímať bez hraníc a obmedzení. (Zdroj 
http://juliankas.blog.cz)

Nechci být sentimentální, ani nikoho 
soudit. Můžeme polemizovat, kdy život vzni-
ká, jaký má smysl a v čem tkví jeho kvalita. 
Názorové spektrum je široké. Dnes máme 
více než kdy jindy právo volby. Kéž by naše 
soužití nevycházelo naprázdno, kéž by neu-
padalo do marnosti. Křesťanská víra se tomu 
staví setkáním se živým, vzkříšeným Pánem, 
dávajícím nám, dětem, svůj pokoj a požeh-
nání. Nezapomínejme na tento obsah a na-
ději nastávajících velikonočních svátků!

Přeji všem pěkné prožití Velikonoc.
Tomáš Chytil – farář  

Církve československé husitské

Velikonoční 
přání 

Každý člověk má podivnou schopnost 
hledat věci na nepatřičných místech. 
Domníváme se, že budeme spokojeni, 
až si opatříme to či ono nové, až budeme 
mít na to či ono víc času. A přestože stále 
znovu zjišťujeme, že tyto věci naše srdce 
nadlouho neuspokojí, přece ve shánění 
pokračujeme dál. Pořád se chytáme no-
vých nadějí, které zase vedou k dalším 
zklamáním.

Velikonoce jako křesťanské svátky – 
slavíme smrt a vzkříšení Ježíše Krista, 
který se obětoval za nás a pro naši spá-
su – naznačují, že štěstí nepřichází do 
života člověka zvenčí, ale že je přítomno 
v nitru – v duši každého člověka, že je 
totiž zrcadlením naší ochoty učinit šťast-
ným člověka vedle sebe – toho druhého. 
V tomto smyslu jsou křesťanské Veliko-
noce také hluboce lidským a ke štěstí lid-
ského života vedoucím svátkem. 

Přeji všem svinovským radostné pro-
žití těchto svátků.

P. Jan Larisch, 
řk. farář Ostrava-Svinov

Velikonoční bohoslužby v Husově sboru 
20. března  10:15

Květná neděle
(Ježíš vjíždí na oslátku do Jeruzaléma. 

Lidé před něj pokládají palmové ratolesti.)

24. března  17:30
Zelený čtvrtek

(Umývání nohou učedníkům. Ustanovení 
večeře Páně. Ježíšova modlitba v Getse-

manské zahradě a jeho zatčení.)

25. března  17:30
Velký pátek 

zpívané pašije  
podle Markova evangelia

(Zatčení, Ježíš před radou, Petrovo zapře-
ní, Ježíš před Pilátem, Výsměch vojáků, 

Ukřižování, Ježíšova smrt.)

27. března  10:15
Boží hod velikonoční

(Slavnost Vzkříšení Ježíše Krista)

Velikonoční pořad bohoslužeb 
v kostele Krista Krále 

Květná neděle (20. 3.)
Připomínka vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma – svěcení ratolestí,

mše sv.: 8,00 a 10,00 h.

Zelený čtvrtek (24. 3.)
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 (25. 3.)
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 (26. 3.)
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 (27. 3.)
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 (28. 3.)
mše sv.: 8,00 h.
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V neděli 21. února 2016 poctil svou 
návštěvou náš městský obvod Svinov nej-
vyšší představitel katolické církve v České 
republice pražský arcibiskup kardinál 
Dominik Duka. 

Tato mimořádná událost vznikla z pod-
nětu Konfederace politických vězňů, která 
už po desáté organizuje v Praze mezinárod-
ní Festival proti totalitě, zlu a násilí pro pa-
měť národa Mene Tekel, a kdy místopřed-
seda této konfederace - náš občan a farník 
pan Leo Žídek - nabídl možnost zahájit 
tento festival tzv. Ostravským prologem, 
tj. slavnostní bohoslužbou, kterou by vedl 
kardinál Dominik Duka, který je také 
členem Konfederace politických vězňů. Vše 
se podařilo včas domluvit, a tak jsme pana 

kardinála v neděli 21. února přivítali v kos-
tele Krista Krále v Ostravě-Svinově. 

Z jeho vystoupení (vyjádřil se k mnoha 
aktuálním, nás obyčejné lidi zajímajícím 
otázkám) bylo zřejmé, že má do spo-
lečensko-politických situací domácích 
i zahraničních vhled překračující běžná 
novinářská klišé. 
Účastníky boho-
služby i následné 
besedy silně oslovil 
svým neformálním 
lidským přístupem, 
laskavostí a úsmě-
vem, byl tzv. úplně 
normální. Program 
v kostele 

byl ukončen s poledním zvoněním. Pan 
kardinál se svým sekretářem poobědvali  
v Restauraci Na Skok a ve 13,22 odjížděl vla-
kem ze svinovského nádraží zpět do Prahy. 
Celá jeho - byť krátká - návštěva zanecha-
la v přítomných velice intenzivní pozitivní  
dojem. 

Chci tímto poděkovat všem, kteří se 
v našem obvodu zapojili do Tříkrálové 
sbírky. V sobotu 9. ledna 2016 v dopoled-
ních hodinách se sbírání zúčastnilo jede-
náct kolednických tříkrálových skupinek 
(3 – 4 koledníci, z nichž jeden byl starší 
15 let) a zvonili s koledou u dveří našich 
domovů. Zapečetěné pokladničky byly 
předány pracovníkům Charity Ostrava, 
pod dozorem pracovníků Magistrátu měs-
ta Ostravy došlo k jejich rozpečetění a se-
čtení vykoledovaného obnosu. Ve Svinově 
se vybralo 64 655 Kč, v celé Ostravě 
1 673 867 Kč. Ze získané částky podle 
propozic zůstává 65% výtěžku v místě ko-
ledování. Podle schválených záměrů nejvíc 
peněz poputuje na podporu Mobilního 
hospice sv. Kryštofa a na dofinancování 
rekonstrukce prostor pro sociální rehabili-

taci lidí ohrožených 
sociálním vylouče-
ním v Charitním 
středisku sv. Lucie. 
Ještě jednou všem 
dárcům za Cha-
ritu a za všechny 
potřebné vyslovuji 
velké poděkování.

P. Jan Larisch,  
řk. farář  

Ostrava-Svinov

Návštěva kardinála Duky

Poděkování 
za Tříkrálovou sbírku

SEZNAM AKCÍ
POŘÁDANÝCH VE SVINOVĚ

Duben

sobota 16. – Pohár svinovských tůní
neděle 17. - Jarní koncert v Husově sboru
čtvrtek 28. - Kladení věnců
sobota 30. – Rybářská akce na Bečkárně
sobota 30. – Pálení čarodějnic a stavění máje

Květen

čtvrtek 12. – Májové setkání seniorů
sobota a neděle 14. a 15. - soutěž Zlatá udice
sobota 21. - Večerní turnaj starých gard
sobota 28. – Kácení máje

Červen

pátek 3. - Den dětí na Bečkárně
sobota 4. – Den dětí v areálu hasičské zbrojnice
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Vážení spoluobčané, v tomto čísle 
Svinovského hlasatele najdete informace 
o zásadních akcích oddílu národní házené 
při TJ Sokol Svinov, které proběhnou 
v roce 2016. Jedná se o tradiční Večerní 
turnaj starých gard, který proběhne v so-
botu 21.5.2016. Na konci června uspořá-
dáme vrcholnou akci mládeže – Pohár ČR 
v kategorii dorostenců. Na našem hřišti 
přivítáme 6 družstev z celé České republi-
ky, které se v soutěžích krajského přeboru 
umístí na 2.místech. V srpnu pro naše 
žactvo opět uspořádáme letní soustředění 
mládeže. Šest prázdninových dnů stráví 
děti v zařízení H-Resort v Kunčicích pod 
Ondřejníkem. Pod vedením našich trené-
rů se budou děti věnovat nejen národní 
házené. Mimo tyto akce budou nadále 
probíhat mistrovská utkání 2.ligy mužů 

a ostatní družstva oddílu odehrají soutěže 
krajského přeboru. Mládežnická druž-
stva budou usilovat o postup na vrcholné 
akce mládeže a muži určitě budou chtít 
pokračovat v solidních výkonech z konce 
podzimní části sezóny 2015/2016. Mladé 
zájemce o národní házenou zveme tímto 
na naše hřiště. Informace o náboru nalez-
nete také v tomto čísle hlasatele. 

V zimním období probíhají kromě 
pravidelné tréninkové činnosti také 
halové turnaje, kterých se účastní všechny 
družstva našeho oddílu. Za úspěch lze 
považovat postup družstva mužů do semi-
finále Českého poháru a postup družstva 
dorostenek do semifinále Zimní ligy mlá-
deže. Obě družstva budou v měsíci březnu 
bojovat o postup do finále těchto  
soutěží.

Budeme velice rádi, když navštívíte náš 
„svatostánek“ házenkářského hřiště a pod-
poříte naše sportovce.

Sportu zdar!!! Zbyněk Planka
Oddíl národní házené při TJ Sokol Svinov 

Družstvo mladších žaček TJ Sokol 
Svinov patří ve své kategorii opravdu 
k nejmladším družstvům v SM přeboru. 
Ale i přesto holky dokazují, že věk není 
vždy vše. Pilně trénují 2x týdně a proti 
soupeřkám nastupují s odhodláním podat 
co nejlepší výkon a dát co nejvíce branek. 
Po podzimní sezóně holky skončily na 
třetím místě. 28. února 2016 holky nastou-
pily do 2. kola zimního halového přeboru 

a děvčata i přesto, že byla 
oslabena o marody, sehrály 
celkem pět utkání a umístila se na pěkném 
3. místě. Odměnou jim byla čokoládová 
roláda, pohár a diplom.

Rádi přivítáme nové hráčky.  
Holky, přijďte mezi nás!

Silvie Bendová a Alena Pavlíková
trenérky družstva mladších žaček

Házenkářské plány v roce 2016

Malé házenkářky 
– TJ Sokol Svinov

Komise pro občanské záležitosti při 
Radě městského obvodu Svinov

zve
na

M Á J O V É   
S E T K Á N Í

S E N I O R Ů,

které se uskuteční ve čtvrtek 
12.05.2016 v 15.30 hodin
v jídelně Základní školy 

a mateřské školy Bílovecká 10

NABÍZÍME STAVEBNÍ PRÁCE

Interiéry    Koupelny    Kuchyně
Výstavba a rekonstrukce RD
Zateplení fasád
Kamínkové koberce
Zahradní architekturu

TEL: 739 631 259

NABÍZÍME KAMENICKÉ PRÁCE

!!! POZOR ZMĚNA SÍDLA FIRMY !!!

Konzultace a příjem objednávek

na hřbitově tel: 604 591 771

Přijímáme telefonické objednávky

tel: 603 362 940
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psjester.cz

II.�Turnus:�16.7.�-�30.7.�2016
/ / /

III.�Turnus:�30.7.�-�13.8.�2016
/ / /

Informace: / / /
/ /

Program: / / / /
/ / / / /

Osada: /

Zázemí:
/

kontaktní�os. tel.
e-mail

hl.�Vedoucí tel.
e-mail

doba�pobytu věk místo
strava kapacita ubytování

CeloTáborová�Etapová�Hra�se�závěrečným�bojem��opoklad

P ů 1160/24a,�721�00�Ostrava-Svinov 7
k

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

Kate sohlavc 73�226�624
aterina.andrlova@email.cz

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

řina�Andrlová

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

Letní�tábory�2016
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