
Vážení občané,
nevím, zdali u Vás to bylo obdobné, ale 

já mám pocit, že léto ani pořádně nezačalo 
a už je tu měsíc září, začátek školního roku, 
podzimních prací a neúprosně se blíží ko-
nec roku. Prázdninové měsíce velice rychle 
uběhly a byly pro nás stejně pracovní jako 
ty ostatní.

 Jistě jste si všimli, alespoň ti, kteří bydlí 
na ul. Rošického či v blízkém okolí, že se 
usilovně pracuje na vybudování sportov-
ního hřiště. O postupu prací jste byli prů-
běžně informováni na webových stránkách 
městského obvodu Svinov.

Pro realizaci akce týkající se úpravy 
zeleně na hřbitově ve Svinově je již 
vybrána na základě výběrového řízení firma, 
která začne realizovat nasmlouvané prá-
ce. V příštích měsících proběhne ošetření 
výsadeb stromů na Hřbitově, odbornými 
arboristickými zásahy, jako jsou kontroly 
stávajících vazeb, instalace arboristických 
vazeb v korunách stromů, lokální redukce 
korun stromů z důvodu stabilizace, obvo-
dové redukce korun, bezpečnostní, zdra-
votní, sesazovací a výchovné ořezy stromů. 
Dále pak obnova neprosperujících jedinců 
a dosadba chybějících stromů v nové části 

hřbitova. Nutno podotknout, že Svinovský 
hřbitov je Významným krajinným prvkem, 
proto klademe důraz na odbornost zásahů.

Co Vás určitě bude zajímat je informace, 
že i letos budete mít možnost zapojit se do 
sdružené e-aukce na elektřinu a zemní plyn, 
pořádané společností eCENTRE a ušetřit 
tisíce, či desetitisíce korun ve svých ro-
dinných rozpočtech. Ostrava Svinov, jako 
jeden z městských obvodů v Ostravě, už 
několik let využívá elektronické aukce u ve-
řejných zakázek, a to v rámci tzv. Systému 
sdružených nákupů, který město zavedlo 
v roce 2010 pro všechny organizace města. 
Samotný městský obvod šetří tímto způ-
sobem například výdaje na energii, zemní 
plyn, telekomunikace. Bližší podrobnosti 
jsou uvedeny v článku „Svinovská rad-
nice pro své občany - SNÍŽENÍ CEN 
ENERGIÍ“.

Ve Svinově jsou v několika lokalitách vo-
dovody a kanalizace ve velmi špatném tech-
nickém stavu a jsou předmětem rozsáhlých 
plánovaných rekonstrukcí a oprav. Jedná se 
vesměs o nejstarší rozvody, které byly v obci 
vybudovány. 

Na Ministerstvu financí probíhá v součas-
né době výběrové řízení na zhotovitele stav-

by „odkanalizování Svinov centrum“. 
Stavba je zařazena mezi prioritní akce v rám-
ci Revitalizace Moravskoslezského kraje pro 
rok 2016. Bude plně hrazena z prostředků 
Ministerstva financí ČR vyčleněných na le-
tošní rok. Jednání ve věci výběrového řízení 
dodavatele stavby se bude konat v Praze v mě-
síci září, kdy proběhne posouzení kvalifikace 
uchazečů na výše uvedenou stavební akci. 
Poté bude vybrána firma , která tuto stavbu 
bude realizovat.

Jsme nesmírně rádi, že se daří realizovat 
akci „Rekonstrukce kanalizace a vodo-
vodů Svinov“, kterou realizuje Magistrát 
města Ostravy. Tato rozsáhlá akce se týká, jak 
jste již byli informováni, cca 10 ulic a je pláno-
vána na období roky 2016 a 2017. V některých 
ulicích je již veškeré potrubí uloženo v zemi, 
některé ulice se právě rekonstruují. Vzhledem 
k rozsahu provedených prací Městský obvod 
Svinov nechal zpracovat projekt týkající se 
obnovy povrchů komunikací a chodníků. 
Pro obnovu cest a chodníků je nutné zabez-
pečit ze strany Městského obvodu Svinov cca 
18 mil Kč. Tato částka představuje cca 51 % 
celkových potřebných finančních zdrojů na 
kompletní opravu komunikací. Dalších cca 
50 % výdajů týkajících se oprav komunikací 

uhradí stanoveným podílem 
společnosti Eurovia CZ a.s., 
OVaK a.s. a RWE Gas Net, 
s.r.o.

Vzhledem k tomu, že 
městský obvod Svinov ne-
disponuje takovou výší vol-
ných finančních prostředků, 
jsme požádali Magistrát 
města Ostravy o po-
skytnutí finančních zdrojů. 
K dnešnímu dni nám byla 
přislíbena částka 4 mil Kč. 
Tyto finanční prostředky 
budou použity v první řadě 
na opravu ulice Kuršova 
a dalších následně vytypo-
vaných ulic. Práce budou 
realizovány v podzimních 
měsících letošního roku. 
Vzhledem k finanční ná-
ročnosti a rozsahu oprav 
dotčených komunikací bu-
dou i nadále probíhat jed-
nání s Magistrátem města 
Ostravy ohledně způsobu 
a výše financování.

Ing. Helena Wieluchová
starostka

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

Slovo starostky

Sportovní hřiště na ul. Evžena Rošického
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Tato stavba je bedlivě sledována mno-
hými občany našeho obvodu, především 
však rodinami s malými dětmi. Bohužel, 
červnový termín zahájení se nepodařilo do-
držet vzhledem k okolnostem proběhlého 
výběrového řízení. V měsíci srpnu byla po-
depsána smlouva se společností PRINEX 
GROUP s.r.o, která bude realizovat výstav-

bu nové MŠ Stanislavského. Dne 22. srpna 
2016 byla oficiálně zahájena výstavba. 
Budeme si navzájem držet palce, aby zima 
byla alespoň tak příznivá jako loni a práce 
mohly probíhat plynule.

Současně s výstavbou budovy MŠ 
Stanislavského je nutné pořídit jak vnitřní 
vybavení celé mateřské školy požadovaným

nábytkem, tak rovněž zahradu mateřské 
školy vybavit herními prvky. Co se týká za-
hrady je dodavatel již vybrán a na vnitřního 
vybavení je v současné době vypsáno výbě-
rové řízení. O průběhu výstavby Vás budeme 
informovat.

Helena Wieluchová
starostka

V letech 2004 – 2006 byly v rámci I. eta-
py rekonstrukce přednádražního prostoru 
železniční stanice Ostrava – Svinov realizo-
vány mimo jiné také zpevněné plochy pro 
pěší. Před výpravní budovou a její proskle-
nou přístavbou jsou mezi žulovými deskami 
vloženy desky ze slezského pískovce, které 
jsou již značně opotřebované, poškozené 
a zvětralé. Oslovili jsme proto autora pro-
jektu Ing. arch. Václava Filandra, aby navrhl 
nahrazení části dlažby ze slezského pískovce 
odolnějším přírodním materiálem. Architekt 

doporučil použít kostky ze světlé slezské 
žuly, které budou ze čtyř stran řezané na 
přesný rozměr a ze dvou stran štípané. 
Předpokládáme, že stavební práce budou za-
hájeny v září a dokončeny v listopadu tohoto 
roku. Na opravu se nám podařilo získat do-
taci z rozpočtu statutárního města Ostravy 
ve výši 1 818 000 Kč, což je 90% celkových 
nákladů. Zbývajících 10% bude financováno 
z rozpočtu městského obvodu Svinov. 

Ing. Tomáš Mužík
vedoucí odboru financí a správy majetku

Výstavba mateřské školy 
na ulici Stanislavského - začínáme

Výměna pískovcové dlažby 
v přednádražním prostoru 
žst. Ostrava - Svinov

Krajské volby se uskuteční 7. a 8. října 
2016. Volební místnosti budou otevřeny 
v pátek od 14.00 do 22.00 hodin, v sobotu 
od 8.00 do 14.00 hodin. Voličům budou 
nejpozději do 4. října do jejich domovních 
schránek doručeny hlasovací lístky s ozna-
čením jejich volebního okrsku a pokyny jak 
hlasovat. Volit může každý, kdo dosáhne 
nejpozději druhý den voleb věku 18 let, 
je občanem ČR a je přihlášen k trvalému 
pobytu v obci, která náleží do územního 

obvodu kraje. Každý volič si musí přinést 
průkaz totožnosti. Zákon umožňuje těm 
voličům, kteří nemohou volit ve svém vo-
lebním okrsku, požádat o vydání voličské-
ho průkazu. Ten je opravňuje volit na kte-
rémkoliv místě v Moravskoslezském kraji. 
Volič může požádat o vydání voličského 
průkazu osobně nebo podáním doručeným 
na Úřad městského obvodu Svinov nejpoz-
ději do 30. září do 16:00 hodin.

Jana Štekbauerová, ÚMOb Svinov

Informace k volbám  
do zastupitelstev krajů

Svinovští občané v letošním roce 
vyjeli již podruhé na poznávací zájezd, 
tentokrát jsme nejeli daleko, ale jen za 
humna a to do Nošovic a Rožnova pod 
Radhoštěm.

V Nošovicích jsme nezavítali do pi-
vovaru, ale do moderní automobilky 
Hyundai, tam jsme se zaujetím sledovali 
moderní provoz, kde na konci každou 
minutu vyjede nový automobil. Všichni 
sledovali nové technologie výroby, or-
ganizaci a čistotu v celém areálu auto-
mobilky.

Pak jsme odjeli do závodu Unipar 
v Rožnově pod Radhoštěm, kde zase 
převažuje ruční výroba a na konci toho-
to procesu jsou nádherné svíčky, které 
putují po celém světě. Obtěžkání těmito 
nádhernými drobnůstkami jsme se vyda-
li na turistickou vycházku – nádhernou 
Jurkovičovou rozhlednu v Rožnově pod 
Radhoštěm.

Vrátili jsme se plni dojmů z krásné-
ho výletu a budeme se těšit co pro nás 
komise pro občanské záležitosti opět 
připraví.

Táňa Kotarová

Zájezd pro 
svinovské 
občany

Podzimní sběr velkoobjemových odpadů
Sdělujeme občanům, že 

přistavení kontejnerů pro 
sběr velkoobjemového komu-
nálního odpadu v městského 
obvodu Svinov se uskuteční 
ve dnech 17.10. – 20.10.2016, 
a to dle níže uvedeného 
rozpisu.

Kontejnery nejsou určeny 
pro stavební suť! Na tento 
druh odpadu je určen kontej-
ner, který je umístěn v areálu 
Technického dvoru. Stavební 
suť je přijímána po předlo-
žení občanského průkazu od 
občana s trvalým pobytem 
v městském obvodu Svinov, 
v množství 1 přívěsný vozík 
na občana za rok.

Jaroslav Dudík
pověřen vedením  

TD Ostrava-Svinov

č.kont. ulice upřesnění datum  
přistavení

datum 
odvozu

1 ul. Psohlavců naproti domu čp. 422
17.10.2016 
- přistavení
nejpozději 
do 10:00 hod.

18.10.2016
- odvoz 
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

18.10.2016 
- přistavení
nejpozději 
do 10:00 hod.

19.10.2016
- odvoz 
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

19.10.2016 
- přistavení
nejpozději 
do 10:00 hod.

20.10.2016
- odvoz 
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
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Ve šk. roce 2015/2016 jsme se snažili 
dětem v mateřské škole E. Rošického 
zprostředkovávat nejen nevšední zážit-
ky, ale také zábavu a poznání. Posuďte 
sami. Součástí týdenních oslav Dne dětí 
se stal mimo jiné také výlet do Dinoparku 
u Karviné. Tuto nadstandartní aktivitu 
jsme si mohli dovolit díky finančnímu pří-
spěvku obchodní firmy Veolia Energie ČR, 
a.s. a částečně byl také hrazen z prostředků 
Sdružení rodičů při MŠ E.Rošického. Tuto 

výpravu za poznáním jsme uskutečnili 
31.5.2016 se 75 dětmi mateřské školy. Při 
prohlídce Dinoparku se děti seznámily jak 
se statickými, tak i robotickými ozvučenými 
modely zvířat. Velice pozorně jsme všichni 
shlédli i filmové představení „Příběh mlá-
ďat“ v 3D kině. Neméně zajímavé a hlavně 
napínavé bylo vyřešit a zvládnout dinosauří 
bludiště. Na závěr se děti prakticky sezná-
mily i s paleontologickým hřištěm. 

Dana Kohutová, MŠ Rošického

V měsíci srpnu, v rámci sloučeného pro-
vozu mateřských škol, jsme přivítali před-
školní děti a nabídli jim pohybové aktivity 
na naší nové zahradě. Děti měly možnost 
vyzkoušet si prolézací sestavu, lanovou 
houpačku, hamaku, mlhoviště, travnatou 
rozhlednu s tunelem a skluzavkou, vodní 
stoly a mlýnky s pásovým dopravníkem, 
didaktické labyrinty nebo koutky pro envi-
ronmentální výchovu. Žáčci se také sezná-
mili a prakticky si vyzkoušeli péči o rostli-
ny na vyvýšených pěstebních záhonech. Při 
této příležitosti bychom rádi poděkovali 
paní Markétě Fiuráškové (zaměstnankyně 
Technického dvoru) za příkladnou péči 
a údržbu zeleně.

Radomíra Kostková
MŠ Polanecká

Červnovým zotavovacím pobytem 
si konec školního roku zpříjemnili žáci 
1. a 3. ročníků svinovské základky. 
V obci Malá Morávka – Karlov bylo 
hezky veselo. V hotelu Moravice je če-
kalo příjemné ubytování, výborná stra-
va a usměvavý personál. Děti si užívaly 
na hřišti, v tělocvičně i v hotelovém 
bazénu s vířivkou, ale hlavně na zdra-
vém jesenickém vzduchu. Nevšední, 
ekologicky zaměřený program všechny 
děti přenesl na ostrov Krakatau, kde 
společně prožívaly příběh ostrova od 
sopečného výbuchu, až do jeho promě-
ny v zelený ostrov. Ale nejen to, užily 
si také výlet do Karlovy Studánky, 
obdivovaly vodopády Bílé Opavy 
a ochutnaly místní léčivý pramen. Děti 
zvládly pobyt v přírodě bez rodičů na 
výbornou a zaslouží si pochvalu za 
vzorné chování. Díky patří také všem 
pracovníkům svinovské základní školy, 
kteří pobyt připravili a skvěle se o děti 
starali. 

Mgr. Lenka Šklubalová

Cesta do minulosti Země

Využití zahrady v přírodním 
stylu na MŠ Polanecká

Svinovské děti  
si užily týden 
v Jeseníkách

V rámci sociálního poradenství dopo-
ručuji seniorům a hendikepovaným 
osobám Svinova možnost využití k pře-
pravě k lékaři, do nemocnic tyto dopravce

Novodobou sanitku – tel. kontakt 
na paní Ivetu Sláčalovou – 604 900 793

Senior taxi – objednávky jsou přijí-
mány na telefonním čísle – 720 735 361

ALDIO – alternativní doprava imobil-
ních osob – možnost objednat se a infor-
movat na:

• Dispečink: 596 786 353,  
Po–Pá 08:00 – 14:00 hod. 

• záznamník: 596 786 353,  
24 hodin denně 

• osobně: Horymírova 3054 / 121  
(Dům s pečovatelskou službou), 
Ostrava – Zábřeh (Pískové doly),  
700 30 Ostrava 30, 1. patro,  
Po–Pá 8:00 – 13:00 hod (Bezbariérový 
vstup hlavním vchodem a pak výta-
hem, nebo zadním vchodem ze strany 
obchodů a služeb a pak do výtahu.) 

Další informace Vám ráda poskytne 
Michaela Gobelová – sociální pracovnice 
ÚMOb Svinov na tel. čísle 599 421 044

Výhodná 
doprava k lékaři Po delší odmlce se do Svinova vrací 

Městská policie, přesněji řečeno její služeb-
na, o jejíž zřízení požádala městská policie. 
Vedení městského obvodu  zareagovalo na 
požadavek městské policie vstřícně. Nová 
služebna vznikne  v nebytových prostorách 
na Bílovecké ulici, č. p. 138, (pro znalé míst-
ních poměrů připomínáme, že jde o nebyto-
vé prostory  bývalé pošty). Prostory  budou 
přizpůsobeny potřebám nového  uživatele.  
Znamená  to provést  některé stavební úpra-
vy, přestavět příčky, položit novou podlaho-
vou krytinu, instalovat nové  etážové topení, 
upravit elektroinstalace a také zabezpečit 
celý prostor proti násilnému vstupu bezpeč-
nostními  vstupními dveřmi. Celkové nákla-
dy na rekonstrukci nepřesáhnou dle 

předběžné kalkulace 330.000 Kč. Podařilo 
se nám zajistit finanční krytí a to tak, že 
Magistrát města Ostravy se bude finančně  
na celkové rekonstrukci podílet 90 %, zby-
lých 10 % uhradí Městský obvod Svinov. 
Nenastanou-li žádné komplikace na straně 
firem provádějících rekonstrukční práce, 
mohou se první strážníci  do nově zřízené 
služebny  stěhovat  začátkem měsíce října.

Očekáváme, že se vedení  městské policie 
postaví se stejnou vstřícností k požadavku  
vedení městského obvodu na posílení péče 
o bezpečnost našich občanů a jejich majetků. 
Nová služebna městské policie v našem měst-
ském obvodě by měla být jednou ze záruk, že 
se tak stane.  

Ing. Helena Wieluchová, starostka

Bude ve Svinově bezpečněji?
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Letošní příměstský tábor výtvarného 
oboru ZUŠ proměnil Porubku v egyptský Nil 
a školu v egyptologické pracoviště. Děti učini-
ly mnoho objevů, které jim přímo rostly pod 
rukama. Při objevování se vystřídala spous-
ta výtvarných technik, největší úspěch mělo 
vytváření krokodýlů z montážní pěny, jakož 
i jejich následné „venčení“ v Nilu (Porubce). 

Poslední den tábora nebylo vyzvednutí 
dětí pro rodiče úplně jednoduché. Rodinné 
pyramidy ale vydaly svá tajemství a dovedly 
rodiče k chrámu jídla U boha Re, kde už na-
lezly své milované mumie a faraony:).

Děkujeme tímto restauraci U slunce za 
skvělé stravování pro našich téměř třicet ba-
datelů a za možnost uspořádat závěrečnou 
akci pro rodiče v jejich sále.

Lucie Otisková, Lucie Petrošová

V rámci tohoto projektu se děti ze 
všech tří MŠ seznámily v oblasti Buď fit 
se základy minigolfu v areálu Sanatorií 
v Klimkovicích. Na hřišti ZŠ Porubské 
si děti, za pomocí žáků 9. třídy naší ZŠ, 
vyzkoušely Atletický čtyřboj. Zápolily 
v krátkém i dlouhém běhu, skoku do dálky 
a hodu míčkem.

Na škole v přírodě v Kunčicích pod 
Ondřejníkem si v rámci Sportovní školky 

děti vyzkoušely své znalosti fauny a flóry i fy-
zickou zdatnost při orientačním běhu. Dále 
se děti zúčastnily olympiády, která prověřila 
jejich dovednosti v netradičních soutěžích.

Na podzim budeme pokračovat sezná-
mením dětí se základy házené a T-ballu. 

M. Gottvaldová

První turnus letního tábora se odehrá-
val v druhé polovině července. Tábora se 
zúčastnilo 45 dětí, které dělaly radost 16 ve-
doucím, kteří naopak pečovali o blaho dětí. 
Počasí bylo letní, a ač někdy proměnlivé, 
náladu nikomu nekazilo. 

Scénářem zápolení dětí v boji o poklad 
a v celotáborové soutěži byly tzv. „Zločiny 
pod Řehucí“. Účastníci se vžili do rolí detek-
tivů ve stylu Sherlocka Holmese a společně 
pátrali po objasnění záhad nejrůznějšího 
charakteru. Dětským vyšetřovatelům žádné 
stopy ani indicie neunikly a všechny zločiny 
byly nakonec zdárně vyřešeny. 

Během tábora jsme zvládli dva výlety 
v blízkém okolí. Jednou jsme navštívili 

Visalaje a v rámci boje o poklad jsme špl-
hali na nejvyšší vrchol Moravskoslezských 
Beskyd – Lysou horu. Navštívili nás zá-
stupci hvězdárny Beskydy, a ačkoliv počasí 
v den návštěvy pozorování hvězd nepřálo, 
prezentace, kterou si pro nás připravili, byla 
pro všechny velmi zajímavá a poučná. O ví-
kendu, na přelomu tábora, jsme se pobavili 
a zazpívali u tradičního táboráku. Celý tábor 
se pak nesl v rytmu her, v souladu s příro-
dou a v přátelském duchu. 

Tábor si, myslím, užil každý z nás a domů 
jsme se vraceli plní dojmů a jen velmi neradi, 
avšak slíbili jsme si, že za rok se opět shledá-
me na našem milovaném místě v Beskydech. 

Vít Horáček, hlavní vedoucí 1. turnusu 

Poslední červencový den jsme se jako 
už tradičně vydali na druhý turnus našeho 
tábora na základně Šance – Řehucí. Účast 
byla letos velmi silná, autobus doslova pras-
kal ve švech. 

První den vše vypadalo malebně a jedno-
duše, děti jako obvykle obsadily stany, ten-
tokrát ti nejmenší trpaslíci ukořistili i srub 
Medvědí, vydali se na procházku k potoku, 
seznamovali se při seznamovacích hrách 
a plynule vše pokračovalo až do nástupu 
druhého dne. Takové klidné dva týdny to 
mohly být – kdybychom se neutábořili 
zrovna na asteroidu B612, a to zrovínka, 
když se ze svého putování vrátil Malý princ. 
Na svém asteroidu totiž nenašel Růži, jak 
očekával, ale jen převrácený poklop a vzkaz, 
že se ho vydala hledat. Copak jsme mohli 
Malého prince nechat hledat samotného? 

Rozdělili jsme se tedy do pěti družinek 
a vydali se na pouť po různých planetách po 
stopách Růže. 

Kromě putování za Růží jsme se ale 
bavili i jinak. V prvním týdnu nás navštívili 
pracovníci Červeného kříže s přednáškou 
o poskytování první pomoci i s praktickou 
ukázkou. Děti si tak mohly vyzkoušet ošet-
ření zlomenin, a jiných zranění a dokonce 
i nácvik resuscitace na figuríně. 

Co dalšího jsme na táboře zažili? Výlet 
na Lysou horu, tradiční táborák s progra-
mem Šance mají talent, program s hvězdáři 
z Beskyd a nesměl chybět boj o poklad.

Tak jako během celého putování, i na 
honbě za pokladem děti luštily zprávy a pl-
nily úkoly. Téměř na konci pak museli zdolat 
Niagarské vodopády – slaňováním lanovkou. 

A jak že to nakonec dopadlo? Nebudu 
vás napínat – děti Růži našly a opravdu 
pořádně to oslavily. Všichni zamilovaní 
proto poslední den měli možnost říct si své 
Ano při svatebním obřadu, děti si nacpaly 
bříška při závěrečném rautu a následně vše 
vytancovaly na poslední diskotéce. 

Následující – opravdu poslední – ráno 
probíhalo jako obvykle. Úklid, odvoz věcí, 
rozdání placek a dalších dárků na památku, 
slzičky a sliby, že se zase brzy uvidíme. 

A taky že uvidíme! Na srazu nebo na jiné 
Ještěrovské akci. Nebo zase příští rok.

Alena Hudcová

Tímto bychom chtěli pozvat děti a rodi-
če na již tradiční podzimní akci PS Ještěr 
– Halloween, který se bude konat 5.11.2016 
v 17 hodin v areálu házenkářského hřiště. 
Strašidla i my, pionýři, se na vás již při-
pravujeme a těšíme!

Tajemství 
pyramid

Projekt je hrazen z rozpočtu 
statutárního města Ostravy 
- oblast školství
Název projektu: „Zvídavý předškolák 2016“

Letní tábor PS Ještěr – 1. turnus 

2. turnus aneb S Malým princem 
po stopách Růže 

Tak je již po mnoho let zvykem, každoročně 
okolo 16. dubna, zahajují nejlepší mladí rybáři 
Moravskoslezského kraje svou závodní činnost 
na závodech O Svinovský pohár. Letos proběhl 
již 16. ročník a našeho závodu se zúčastnilo 
82 závodníků z celého Moravskoslezského 
kraje ve čtyřech kategoriích.

Počasí, jak je již několik let zvykem, bylo 
opět přesně objednáno, a sluníčko se na naše 
závodníky smálo již od brzkých ranních hodin.

Závod proběhl ve dvou kolech, kdy v ka-
ždém kole závodníci chytali tři hodiny ryby 
a měli pouze dvě hodiny na občerstvení 
a změnu místa. Naše závodní družstvo opět 
bodovalo na předních místech, ale bohužel 
nepodařilo se nám vyhrát v žádné katego-
rii, ale ta další místa byla plně v naší režii 
a i umístění do pátého místa brali všichni 
účastníci jako velký úspěch v rámci konku-
rence, která se na poháru setkala.

Během závodu se nachytalo velké množ-
ství všech druhů ryb a spokojenost všech 
účastníků s úlovky byla velká.

Na závěr závodu ve spolupráci se starost-
kou ÚMOb Svinov p.Wieluchovou došlo na 
předání pohárů,medailí a sladkých cen ví-
tězům. Žádný z účastníků neodešel s prázd-
nou, pro všechny byly připraveny krásné 
ceny. Po té proběhlo společné fotografování 
a odjezd účastníků.

Závěrem musím poděkovat ÚMOb Svinov 
a RSK Svinov za podporu a zároveň i za po-
moc při organizování této čím dál více ná-
ročnější akce.

Více informací naleznete 
na http://krouzek.msporuba1.cz/

Předseda MS Poruba 1 – Svinov 
Milan Kratochvíl

16. ročník 
o Pohár Svinov-
ských tůní je již 
opět za námi
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Loňská sezóna byla opět náročná a ze-
jména závěr roku byl opravdu hektický. 
Děcka letos dostala nové dresy a nutno 
říci - dělají jim čest :-) Posledních několik 
víkendů jsme strávili s mladými hasiči 
na různých závodech v rámci Ostravské 
ligy i mimo ni. V lize si nakonec vyběhala 
děcka krásné 4. (mladší žáci) a 5. místo 
(starší žáci), v několika závodech si ale 
užili místa i tzv. na bedně. Naší dorostence 
Nathce Pavelkové, která se letos dostala 
na hasičskou průmyslovku, unikla po čty-
řech rozbězích jen o desetinu vteřiny účast 
v krajském kole Plamene. 

Pozadu nezůstala ani malá reprezen-
tace - svinovská hasičata do 6 let, která se 
zúčastnila hned dvou krajských festivalů 
přípravek v Suchých Lazcích a v Březích 
v Pardubickém kraji. Stejně jako žáci a do-
rostneci i oni dostali nové dresy a stejně 
jako oni, jim dělají čest! Děti vystupovaly 

se scénkou na téma hasebního zásahu 
improvizovanými prostředky i hasičskou 
technikou a se sportovní ukázkou na mo-
tivy disciplíny TFA. V rámci štafety děti 
přemisťovaly břemena pomocí kladiva, 
pronášely břemena tunelem, podbíhaly 
překážky, transportovaly figurínu, převa-
lovaly a posunovaly pneumatiku, rozvino-
valy, překládaly a motaly hadice apod. Za 
svou činnost si na obou festivalech vyslou-
žily trofeje i medaile. 

Fotky z akcí i závodů si můžete prohléd-
nout v galerii na stránkách SDH Svinov: 
www.sdhsvinov.cz v sekci mládež.

Všem mladým hasičům, instruktorům 
i vedoucím a rodičům přejeme, ať si užijí 
krásné a pohodové prázdniny a načerpají 
spoustu sil do další sezóny.

Simona Bonková,  
vedoucí kolektivu mladých hasičů

Shrnutí sezóny mladých hasičů

Základní organizace   
Českého zahrádkářského svazu

v Ostravě – Svinově

uspořádá pro své členy  
a příznivce podzimní 

POSEZENÍ u MOŠTU
v sobotu 1. 10. 2016 od 14.30 hod.
v školní jídelně ZŠ Bílovecká 10

Na společenské posezení 
s domácí kuchyní, mini 

programem a výstavkou 
některých výpěstků

Zve výbor ZO ČZS

1.září letošního školního roku usedlo v 
naší škole poprvé do školních lavic 47 ma-
lých prvňáčků.

V tento slavnostní den je na první cestě 
do školy doprovodili v hojném počtu jejich 
nejbližší. Děti přišly převážně v doprovo-
du rodičů a sourozenců, ale nechyběli ani 
prarodiče a další známí. Kromě pedagogů 
přišli naše nové školáčky přivítat

i pan farář a paní starostka Ing. Helena 
Wieluchová, která každého nového žáčka 
obdarovala malým dárečkem.

Za všechny učitele bych ráda popřála 
všem prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo 
a aby každé ráno přiházeli do školy s úsmě-
vem.

Mgr. Iveta Komorášová

Naši prvňáčci

Do dalších let hodně zdraví, lásky 
a spokojenosti v kruhu svých nejbližších 
Vám přeje komise pro občanské záležitos-
ti a zastupitelé městského obvodu Svinov.

Červenec
Rokyta Josef                                                 
Vávra František                                            
Havlásková Jarmila                                      
Schwarzer Karel                                           
Branžovská Světluška                                   
Knoppová Růžena                                         
Fujáková Anna                                              
Kašpaříková Darina                                      
Kuta Vítězslav                                               
Vencl Bronislav                                             
Kratěnová Vanda
Schmidtová Marie
Svobodová Zdenka              

Srpen
Picek Zdeněk
Fuka Ivo
Odstrčilová Anna
Holušová Věra
Pištěková Marie
Serafinová Emilie
Haškovcová Hildegarda
Ston Karel
Fialová Alenka
Pačorková Jitřenka

Září
Žohová Věra
Kolmaš Ondřej
Žídek Leo
Kaštovská Ludmila
Čoma Ladislav
Slíwová Dagmar
Blaštíková Věra
Kubatková Vilma
Grén Zdeněk
Václavíková Eva
Lubojacký Vojtěch
Hurníková Věra

Blahopřání 
jubilantům
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Komise pro občanské záležitosti 
připravila pro zájemce 

POČÍTAČOVÝ KURZ  
– ÚPRAVA DIGITÁLNÍCH 

FOTOGRAFIÍ,
který se uskuteční v ZŠ Bílovecká 10
12.10.2016 od 14:30 – 16:30 hodin

a
19.10.2016 od 14:30 – 16:300 hodin

Zájemci se mohou přihlásit  
u paní Košařové na tel. 596 961 425.

KURZ JE ZDARMA  

Bouřlivý stavební rozvoj obce Svinov 
po dostavbě Severní dráhy Ferdinandovy 
sebou přinesl výstavbu nových průmys-
lových podniků a přesun obyvatel do této 
slezské obce. Do tohoto období spadají i 
první systematicky plánované a následně 
realizované rozvody inženýrských sítí. 
Typicky se nejdříve stavěly vodovodní 
rozvody, kanalizační stoky až následně. Pro 
výstavbu vodovodních řadů se původně 
používalo potrubí z šedé litiny. Postupem 
času začalo bylo nahrazováno plastovým 
potrubím. V současné době je vodovodní 
síť ve Svinově tvořena kombinaci původ-
ních vodovodních řadů ze šedé litiny, 
později budovaných z PVC a v posledních 
cca 15 letech z polyetylénu, který bude 
s postupem času převládat. Pitnou vodou 
jsou ve Svinově zásobovány prakticky 
všechny objekty a nepředpokládá se žádné 
významné rozšiřování vodovodní sítě do 
stávající zástavby. Pitná voda pochází jak 
z kvalitních povrchových zdrojů (přehrady 
Kružberk, Šance apod.) nebo z neméně 
kvalitních zdrojů vod podzemních, které se 
nacházejí přímo na území města Ostravy 
(např. prameniště Nová Ves - Dubí). 

Výstavba kanalizační sítě – zpočátku 
z betonových trub byla limitována schá-
zející čistírnou odpadních vod, která by 
zajistila účinné vyčištění odpadních vod 
odtékajících z katastru obce Svinova. Z to-
hoto důvodu byly navržené stoky ukonče-
né v místních vodotečích a pro připojení 
objektu na kanalizační síť bylo nutno 
mít na kanalizační přípojce septik, jak to 
předepisovaly v té době platné předpisy. 
Teprve výstavba sběrače D-VI v Bílovecké 
ulici v roce 1996 umožnila napojit cen-
trální část Svinova na Ústřední čistírnu 
odpadních vod Ostrava (dále jen ÚČOV). 
Přesto část obvodu není stále napojena na 
sběrač D-VI a tím pádem ani na ÚČOV. 
V těchto lokalitách musí být všechny nové 
objekty před napojením na kanalizační síť 

vybaveny domovní čistírnou odpadních 
vod, která odstraní z odpadních vod zne-
čištění. Alternativou je stavba bezodto-
kové jímky – žumpy. Pro napojení všech 
zbývajících svinovských lokalit na sběrač 
D-VI již jsou zpracovány projektové doku-
mentace a stavby jsou a budou postupně 
realizovány. U rekonstrukcí kanalizačních 
stok je převažujícím materiálem potrubí 
kamenina, místy jsou použity sklolaminá-
tové nebo polyetylénové trouby.

Ve Svinově jsou v několika lokalitách 
vodovody a kanalizace  ve velmi špatném 
technickém stavu a jsou předmětem roz-
sáhlých plánovaných rekonstrukcí a oprav. 
Jedná se vesměs o nejstarší rozvody, které 
byly v obci vybudovány. Níže je uveden 
přehled připravovaných staveb na území 
městském obvodu Svinov.

 
Investiční akce statutárního města 

Ostravy:
o Rekonstrukce kanalizace a vodovo-

du Svinov – jedná se o lokalitu mezi ul. 
Bílovecká, U Rourovny, Tichá a Lipová. 
Stavba je v současné době v realizaci, 
předpoklad dokončení prací je v polovi-
ně roku 2017 – pozor – součastně probí-
há rekonstrukce plynovodů.

o Odkanalizování a rekonstrukce vo-
dovodů Jižní části Svinova – jedná 
se o lokalitu ul. Bří Sedláčků a okolních 
ulic a části ul. Polanecké, v současné 
době probíhá ze strany magistrátu města 
Ostravy proces předání podkladů na 
Ministerstvo průmyslu a obchodu pro 
výběr zhotovitele stavby.

o Kanalizace Svinov – výpusť Zátiší 
– na stavbu je vydáno stavební povolení, 
realizace je podmíněna výstavbou akce 
„Odkanalizování a rekonstrukce vodovo-
dů Jižní části Svinova“.

o Zrušení výusti Fibichova – realizace 
stavby je podmiňována výstavbou akce 
„Kanalizace Svinov – výpusť Zátiší) – je 

zpracována projektová dokumentace 
stavby.

o Kanalizace na ul. Dr. Kudely, 
Jelínkova – zpracovává se projektová 
dokumentace pro územní rozhodnutí.

o Rekonstrukce vodovodu V Závětří, 
Svinov – je zpracován investiční záměr.

o Rekonstrukce vodovodu v uli-
cích Sabinova, Lelkova, Tichá 
a Stratilova – připravuje se investiční 
záměr.
 
Opravy, plánované společností 

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.:
o Oprava vodovodu ul. Podzimní – je 

vydáno stavební povolení.
o Oprava kanalizace ul. Zátiší – je vy-

dáno stavební povolení.

Kromě plánovaných oprav provádí 
OVAK, a. s. v případě výskytu havarijního 
stavu na vodovodní nebo kanalizační síti ze 
zákona neodkladné opravy. 

Další plánovanou stavbou je Revitalizace 
centra městského obvodu Svinov u ZŠ 
Bílovecká 1 za účelem odstranění ne-
gativních vlivů důlní činnosti. Stavba 
zruší stávající nevyhovující jímky ve dvor-
ní části a odvede splaškové a dešťové vody 
z budovy Základní školy Bílovecká 1 a by-
tového domu č. p. 68 na ul. Polanecké, dále 
budou provedeny opravy kanalizačních 
řadů v části ul. Polanecké a Bílovecké u bu-
dovy školy. Stavba bude v celé výši hraze-
na z prostředků Ministerstva financí, které 
přislíbilo zahájení výběru stavební firmy na 
duben 2016, nyní probíhá výběrové řízení 
na zhotovitele stavby, zástupce městského 
obvodu Svinov se zúčastnil otevírání obálek  
s nabídkami. 

Ing. Tomáš Mužík 
vedoucí odboru financí a správy majetku 

s využitím podkladů poskytnutých 
společností OVAK, a.s.

Informace o vodovodech a kanalizacích ve Svinově

Chtěli bychom tímto informovat nejen 
svinovské občany o jedné z několika po-
vinností vztahující se k pronajatému hro-
bovému místu na svinovském hřbitově.

Dle smlouvy o nájmu hrobového místa 
a řádu veřejného pohřebiště jsou nájemci 
povinni  průběžně zajišťovat, aby plocha 
hrobového místa nezarůstala nevhodným 
porostem, který by narušoval svým vzhle-
dem své okolí. Nájemci jsou zodpovědní 
za řádný stavu hrobu. To v praxi znamená, 
že nájemce musí přerůstající květinovou 
výzdobu zastřihávat, aby neprorůstala do 
uliček, ty musí zůstat průchodné. Dále 
travní porost na hrobě pravidelně kosit, 
aby nepřerostl např. až výšku samotného 
pomníku. Udržovat plochu hrobu vkusně 
a vzhledně, aby nenarušoval hrob svým 
vzhledem okolí. Tím je taktéž myšleno, že 
každý nájemce, návštěvník hrobu, hřbito-
va bude své odpadky odnášet do kontejne-
rů na odpad. 

Jelikož ne všichni tito nájemci přistu-
pují zodpovědně k údržbě hrobového mís-
ta, jsme každoročně nuceni obesílat tyto 
nájemce výzvou k úklidu hrobu. V období 
od července do konce září je tento stav nej-
horší. Dobře víme, že jsou, dovolené, delší 
pobyty na chatách a vegetační období v 
plném proudu. U některých nájemců hro-
bů se tento stav ovšem opakuje a v tomto 
případě může dojít až k výpovědi nájmu 
hrobu ze strany pronajímatele.

Děkujeme, ale tímto všem těm obča-
nům a návštěvníkům svinovského hřbito-
va, kteří udržují a pravidelně se zajímají 
a starají o své hroby, neodhazují svůj hřbi-
tovní odpad k chodníkům, za plot nebo 
k lavičkám. Děkujeme Vám, že nám po-
máháte, aby byl náš hřbitov stále jedním 
z těch hezky upravených v Ostravě.

Jana Konopková
Technický dvůr Ostrava Svinov, 

 správa hřbitova 

Úklid pronajatých  
hrobových míst
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V loňském září využilo možnost navštívit 
kontaktní místo na Svinovské radnici de-
sítky domácností, které ušetřily v průměru 
38% na zemním plynu a 32% na elektřině. 
Celkově se již zapojilo přes 28 tisíc domác-
ností z celé ČR, které ušetřily více jak 250 
mil Kč.

Jaká může být konkrétní výše úspo-
ry u Vaší domácnosti? To se nyní můžete 
dozvědět na kontaktním místě, které jsme 
pro Vás opět připravili. Přímo na místě si 
necháte udělat cenové porovnání vašeho 
vyúčtování s cenami z poslední e-aukce, 
kterých můžete využít. Pokud se Vám ceny 
a dosažená úspora bude líbit, můžete se ne-
chat zapojit a vyřídit vše na místě.

Např. paní Jiřina ze Svinova se rozhodla 
využít e-aukce na zemním plynu a ušetří tak 
11.940 Kč, tedy 42% ročně. Při spotřebě 27 
MWh si tak mohla snížit zálohy z 3000 na 
2000 Kč.

Pan z Josef ze Svinova, který bydlí v ro-
dinném domě ušetří při spotřebě 22 MWh 
na zemním plynu 38 %, což mu přineslo 
úsporu 9.805,- Kč ročně.

Paní Jana z Ostravy Staré – Bělé ušetřila 
díky e-aukci na elektřině 2 820 Kč ročně. 

„Díky naší službě tyto peníze nekončí 
u dodavatelů energií, ale zůstávají v ro-
dinných rozpočtech. Domácnosti jsou 
v nevýhodě, protože odebírají energie 
v nižších objemech, než třeba velké firmy. 
Dodavatelé jim proto logicky nedají oprav-

du nízké ceny. Pokud se ale sdruží několik 
stovek, či tisíců domácností dohromady 
napříč ČR, je to pro dodavatele natolik 
zajímavé, že chtějí v e-aukci o takový balík 
domácností soutěžit a následně garantovat 
výrazně lepší ceny, než jsou ceny ceníkové. 
Navíc málokdo z nás čte detailně všechny 
obchodní podmínky ve smlouvách a řeší, 
z čeho se nám skládají faktury za elektřinu 
či plyn. Cílem naší služby je tyto podmínky 
sjednotit a zajistit tak transparentní sou-
těž. Kromě nízkých cen domácnosti získají 
také férové obchodní podmínky, bez zálud-
ností, prolongací, atd. ….“ vysvětluje ob-
chodní partner eCENTRE Zbyněk Rýpar, 
který vám bude ve Svinově k dispozici. 

Pro domácnosti a firmy je tato služba 
zcela ZDARMA. Pořadatelské firmě neplatí 
za zprostředkování e-aukce nic ani město. 
Aukční poplatek zaplatí eCENTRE po ukon-
čení aukce vítězný dodavatel, jenž e-aukci 
vyhraje.

Pro účast v e-aukci si stačí s sebou na kon-
taktní místo přinést, nebo poslat emailem:

• kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem 
energií (popř. poslední dodatek) 

• kopii ročního vyúčtování spotřeby elek-
trické energie či zemního plynu. 

Zájemci se mohou dostavit na kontaktní 
místo, které je pro Vás připraveno na Úřadě 

městského obvodu Ostrava - Svinov v těch-
to termínech.

Pondělí  26. 9. 2016 od 15 do 18 hod

Středa     5. 10. 2016 od 15 do 18 hod

Středa   12.10. 2016 od 15 do 18 hod

Veškeré dotazy Vám zodpoví kompetentní 
obchodní partner eCENTRE, který bude 
zajišťovat konzultace a sběr podkladů od 
občanů. V případě, že Vám dané termíny 
nevyhovují, kontaktujte obchodního part-
nera eCENTRE, se kterým se můžete indi-
viduálně domluvit.

Více informací najdete na  
www.ziskejtevice.cz
www.ecentre.cz

Kontakt: 
Ing. Zbyněk Rýpar 
(obchodní partner eCENTRE)
tel: 777181691
e-mail: zbynek.rypar@partnerecentre.cz

Svinovská radnice pro své občany 
- SNÍŽENÍ CEN ENERGIÍ - 

PLÁNOVANÉ AKCE V KNIHOVNĚ 
ZÁŘÍ – LISTOPAD 2016

ZÁŘÍ
Smějeme se nad Čtyřlístkem 1. 9. – 30. 9. 
soutěž pro děti – milovníky komiksu

Netradiční krámek 1. 9. – 30. 9. 
Výběr odměn za speciální peníze Moriony

Jak jsme nocovali… 1. 9. – 30. 9. 
výstava fotografií a dětských prací vytvořených v rámci Noci 
s Andersenem 2016

Jak jsme nocovali… čtvrtek 22. 9. v 17 hod. 
derniéra výstavy spojená s prezentací fotografií či krátkého 
animovaného filmu; hudební doprovod

Knižní dýchánek středa 21. 9. v 9 hod. 
posezení nad knihami pro čtenáře z dospělého oddělení

Evropský týden mobility 16. 9. – 22. 9.
- Cyklománie soutěž pro děti
- In-line Jízda tvůrčí soutěž pro děti

ŘÍJEN
BINGO a exotická zvířata 3. 10. – 31. 10. 
vícekolová soutěž pro děti

Obrazy a fotografie 4. 10. – 30. 11. 
výstava obrazů Stanislava Krejčího a fotografií Stanislava Drozda

LISTOPAD
BINGO a tajemné postavy 1. 11. – 24. 11. 
vícekolová soutěž a finálová hra pro děti

Najdi si svého Zášupšáka 1. 11. – 29. 11. 
pátrací hra pro děti

Neohrožená strašidla 1. 11. – 29. 11. 
soutěž pro nebojsy

Knižní dýchánek středa 23. 11. v 9 hod. 
posezení nad knihami pro čtenáře z dospělého oddělení

Akce pro děti probíhají v  rámci projektu Lovci perel aneb jak 
z  nudy ven, který je realizován za podpory Úřadu městského 
obvodu Svinov – SMO. 

Iveta Balnarová
vedoucí knihovny

Obrazy a fotografie úterý 4. 10. v 17 hod. 
vernisáž výstavy

Cesta do starých časů čtvrtek 13. 10. v 16 hod. 
beseda se známou módní návrhářkou Victorian Catherine, 
která je milovnicí viktoriánské éry

Knižní dýchánek středa 19. 10. v 9 hod. 
posezení nad knihami pro čtenáře z dospělého oddělení
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Pravidelné cvičení  
pro svinovské ženy 

pod vedením 
fyzioterapeutky p. Jaškové.

Pozor začínáme
od 4. 10. 2016 každé úterý 

10-11 hodin tělocvična  
ZŠ a MŠ Bílovecká 10  Ostrava – Svinov

Komise pro občanské záležitosti 
při Radě městského obvodu 

Svinov

Vás srdečně zve na

MIKULÁŠSKÉ 
SETKÁNÍ  
SENIORŮ

 

které se uskuteční  

ve středu 7. 12. 2016 

v 15.30 hodin

v jídelně Základní a mateřské 

školy Bílovecká 10
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Oddílového soustředění se letos zúčast-
nilo 31 hráčů a hráček z 5 kategorií – pří-
pravka, mladší žačky, mladší žáci, starší 
žačky a starší žáci. Největší zastoupení 
mělo družstvo starších žaček. 

O šestidenní sportovní výcvik se starali 
3 trenéři, 2 instruktorky a 1 zdravotnice. 

Areál H-resortu v Kunčicích pod 
Ondřejníkem se nám loni hodně zalíbil, 
proto jsme se rozhodli místo pro soustře-
dění neměnit. Opět jsme měli možnost 
využívat hřiště s umělým povrchem, dětské 
hřiště nebo bazén. Novinkou letos bylo 

i hřiště na beach volejbal, které nám bylo 
také k dispozici. 

Na soustředění jsme odjížděli ihned po 
zahájení olympiády v Riu, proto se i celý 
náš sportovní týden týkal olympijských 
her. Soutěžilo se, jak individuálně, tak ve 
skupinách. V celotýdenní hře nakonec 
vyhrálo družstvo Adri Diľové.

Náročný sportovní program (házenkář-
ské tréninky, posilování, vytrvalostní běh, 
kolektivní sportovní hry, úvodní a závě-
rečné testování) jsme si zpestřili bazénem, 
výletem do městečka Čeladná, opékáním 
marshmalllows a odpoledními hrami a sou-
těžemi. 

Týden utekl jako voda. Pro některé 
týden plný dřiny, skuhrání a únavy, pro 
některé lehká příprava na sezónu. Ale pro 
všechny to byl týden, který strávili se svý-
mi kamarády. A proto jsme se loučili hes-
lem: „Přátelé jsou jako hvězdy. Nevidíš je 
pořád, ale přesto víš, že existují.“

Nejlepší běžci: 
1. místo – Denis Pščolka
2. místo – Víťa Valchař
3. místo – Robin Maštalíř

Nejlepší v individuálních hrách:
1. místo – Klárka Nováčková
2. místo – Denis Pščolka
3. místo – Gabka Mačková

Vítězové testování:
Kategorie mini:  Viki Maglenová
Kategorie mladších: Terka Mikulová 
a Ráďa Bernold
Kategorie starších: Vevi Mikulová
Kategorie puberťáci: Víťa Valchař
Za trenéry Klára Benešová

Další ročník házenkářského soustředění 
v Kunčicích pod Ondřejníkem

Mobilní hospic sv. Kryštofa za-
jišťuje zdravotní péči o lidi nevyléčitelně 
nemocné v závěru života. Cílem služby je 
zajistit jeho důstojné prožívání, a aby mohl 
nemocný člověk zůstat doma, v kruhu 
svých blízkých, aby netrpěl bolestí a nezů-

stal osamocen. Službu Mobilního hospice 
sv. Kryštofa s působností v Ostravě a okol-
ním regionu s dojezdem do 35 km pro-
vozuje Charita Ostrava od roku 2003 a je 
registrovaná dle zákona č. 160/1992 Sb. 
Moravskoslezským krajem pro oblast 

domácí zdravotní péče. Péče je pro klien-
ty bezplatná, náklady provozu dlouhodobě 
ztrátové služby jsou hrazeny ze zdravotního 
pojištění a dalších zdrojů, jako dotací z veřej-
ných rozpočtů a podpory donátorů.

Bezplatný seminář Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí
Charita Ostrava v rámci aktivit 

Charitní hospicové poradny a Mobilního 
hospice sv. Kryštofa nabízí možnost 
bezplatné účasti na semináři „Jak pe-
čovat o nemocného člověka v domácím 
prostředí“. Na setkání s profesionálními 
zdravotními sestrami se dozvíte, jak 
zvládnout péči o člověka se sníženou po-
hyblivostí, a získáte související informace 
ze zdravotní a sociální oblasti. Získáte 
informace o tom, jak se nemocnému 
člověku podává strava, tekutiny a léky, 
jak se provádí osobní hygiena či poloho-

vání, jako prevence vzniku proleženin. 
Proběhnou také praktické ukázky. Jsou 
připraveny informace o možnostech zís-
kávání příspěvku na péči nebo využívání 
kompenzačních pomůcek, které mohou 
být nápomocné při naplňování potřeb 
nemocného člověka. Kompenzační 
pomůcky je možno zapůjčit v charitní 
Půjčovně kompenzačních pomůcek, ka-
talog pomůcek a další informace můžete 
nalézt na webu Charity Ostrava:  
http://ostrava.charita.cz/seniori/ 
pujcovna-kompenzacnich-pomucek/

Kurz probíhá vždy jednou měsíčně v bu-
dově Hospice sv. Lukáše, ul. Charvátská 
785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení se, 
prosím, přihlaste předem u Mgr. Markéty 
Štěpánové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 
002 nebo e-mailem:
cho.hospicova.poradna@charita.cz. 
Těšíme se na Vaši účast!

Web+plakát:
http://ostrava.caritas.cz/akce/jak-

-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-
-prostredi-15-9-2016/

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí
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Sezóna 2015/2016 je nenávratně pryč 
a v době, kdy se Vám dostane do rukou pod-
zimní číslo hlasatele, tak již bude v proudu 
nová soutěžní sezóna 2016/2017. Rádi by-
chom Vás touto cestou informovali o dění, 
které se v jarních měsících v oddíle národní 
házené událo. A nebylo toho zrovna málo: 

Radost nám opět udělaly výsledky mlá-
dežnických družstev oddílu. Dorostenky 
ovládly krajský přebor a z 1.místa postou-
pily na Mistrovství ČR, které se uskutečnilo 
v Tymákově. Družstvo pod vedením trenérů 
Milana Beneše a Michala Lacha nakonec 
obsadilo v silné konkurenci celkové 5.mís-
to. Družstvo má velkou perspektivu i pro 
nadcházející sezónu, jelikož všechny hráčky 
ještě zůstávají v dorostenecké kategorii. 
Družstvo starších žaček pod vedením 
Kláry Benešové obsadilo v krajském pře-
boru 2.místo. Vzhledem k nižšímu počtu 
hráček se družstvo nezúčastnilo Poháru 
ČR a nadějné starší žačky doplnily druž-
stvo dorostenek v bojích na Mistrovství 
ČR. Družstva starších žáků a dorostenců 
shodně vybojovaly v krajském přeboru 
2.místa za suverénní Studénkou, a tím 
si družstva zajistily postup na Pohár ČR. 
Družstvo starších žáků, které trénují Kamil 
Kocourek a Zbyněk Planka, vybojovalo 
v Opatovicích nad Labem celkové 2.místo, 
když jedinou prohru kluci utrpěli s druž-
stvem z Nezvěstic. Dorostenci se představili 
před domácím publikem, a celkově obsa-

dili 3.místo, když nestačili jen na družstva 
z Tymákova a Dobrušky. Trenérem družstva 
byl Aleš Matoušek a vedoucím družstva Vít 
Horáček. V kategoriích mladšího žactva 
jsme nezaznamenali postup na vrcholné 
akce mládeže. Obě družstva obsadily v kraj-
ském přeboru 4.místa, což lze také hodnotit 
pozitivně.

Družstvo mužů sice nevybojovalo po-
stup do 1.ligy, ale umístění na 2.místě 
tabulky za suverénními Opatovicemi lze 
určitě hodnotit pozitivně. Bližší informace 
o činnosti družstva mužů v uplynulé sezó-
ně naleznete v tomto hlasateli. V družstvu 
dochází k další generační výměně, kdy kluci, 
kteří přecházejí z kategorie dorostenců, 
budou postupně zabudováváni do sestavy 
družstva. Doufáme, že kluci pod vedením 
nových trenérů – Vojty Beneše a Lukáše 
Bordovského budou předvádět pěknou 
házenou a družstvo se bude pohybovat 
v popředí druholigové tabulky. Družstvo 
žen je doplňováno dorostenkami a po špat-
né podzimní části sezóně byl na jaře zřejmý 
herní vzestup, a konečné 2.místo v soutěži 
krajského přeboru je toho důkazem. 

Oddíl se věnuje i nejmladší kategorii 
– minižactvu. Pod vedením zkušených tre-
nérů se děti ve věku od 5-9 let seznamují se 
základy míčové techniky, zlepšují své pohy-
bové dovednosti a formou her se rozvíjí je-
jich soutěživost. Děti se zúčastnily několika 
turnajů, z nichž dva náš oddíl organizoval. 

Zápal a nadšení dětí je určitě největší od-
měnou pro všechny organizátory těchto 
turnajů.

V květnu jsme uspořádali tradiční večerní 
turnaj starých gard, který se stal pevnou sou-
částí svinovského házenkářského kalendáře. 
Turnaje se tentokrát zúčastnily 4 družstva 
a vítězem se stalo družstvo z SSK Vítkovice. 
V červnu jsme uspořádali na házenkářském 
hřišti turnaj mladšího žactva, kterého se 
zúčastnilo 8 družstev. Tato akce byla velice 
kladně hodnocena nejen mezi trenéry a dět-
mi jednotlivých družstev, ale i mezi rodiči, 
prarodiči atd.. I tento turnaj si určitě zaslu-
huje v příštím roce zopakovat a zařadit se 
svinovského házenkářského kalendáře. 

Po třech letech nám Svaz národní háze-
né opět přidělil pořadatelství vrcholné akce 
mládeže, tentokrát Pohár ČR v kategorii 
dorostenců. Turnaje se na konci června zú-
častnilo 6 družstev z celé České republiky. 
Za tropického počasí se vítězem stalo druž-
stvo Tymákova, druhé místo obsadili kluci 
z Dobrušky a naši borci skončili nakonec na 
místě třetím a obdrželi bronzové medaile. 
Dalšími účastníky byly družstva z Brna, Staré 
Vsi a Mostu. Ubytování a stravování všech 
účastníků probíhalo v Základní škole Ostrava 
– Svinov. Velký dík patří vedení základní 
školy za bezproblémové zajištění prostor 
pro ubytování družstev a  kolektivu kucha-
řek školní jídelny za přípravu velice chutné 
stravy, kterou si strávníci pochvalovali. Dle 
ohlasů jednotlivých účastníků i ředitelky 
turnaje proběhla tato akce na vysoké úrovni.

Do soutěžní sezóny 2016/2017 jsme opět 
přihlásili družstva všech věkových katego-
rií, což činí 8 týmů + mini žactvo. Řadíme 
se tímto k oddílům Studénky, Staré Vsi, 
Oseka nad Bečvou a Chropyní, které se tou-
to skutečností mohou pochlubit. Družstvo 
mužů bude bojovat ve 2. lize, ženy budou 
hrát krajský přebor a mládežnické družstva 
budou usilovat o postup na vrcholné akce 
mládeže. Doufáme, že svinovská házená se 
v konkurenci týmů z celé ČR opět neztratí. 

Toto vše bychom nemohli dělat bez pod-
pory sponzorů. Proto bychom chtěli touto 
cestou poděkovat poskytovatelům dotací 
a darů. Jedná se především o Statutární měs-
to Ostrava a Městský obvod Svinov, Českou 
obec sokolskou, a dárce z řad podnikatelů 
a fyzických osob, kteří nám poskytli v letoš-
ním roce finanční nebo materiální příspěv-
ky na činnost, či dárky do oblíbené tomboly. 
Není to však jen o penězích, ale i o lidech 
(trenérech, funkcionářích, fanoušcích atd.). 
Dovolím si říct, že bez těchto „pilných včeli-
ček“, to opravdu nejde v žádném spolku!!!

Vše o činnosti oddílu včetně rozloso-
vání podzimní části sezóny naleznete na 
internetových a facebookových stránkách 
oddílu. V tomto čísle hlasatele najdete také 
informace o náboru žactva, který neustále 
probíhá. Přihlásit se mohou i starší děti. 
Kdo má zájem, tak neváhejte přijít mezi 
nás, házenkáře.

Zveme všechny fanoušky nejen na zápasy 
II. ligy mužů, ale i na zápasy žen a všech 
mládežnických družstev.

Přijďte nás povzbudit!!!
Ing. Zbyněk Planka

předseda oddílu národní házené

Národní házená ve Svinově
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Rozlosování II. ligy mužů 
- podzim 2016

 28.8.2016 15:00 Svinov -Studénka

 4.9.2016 10:30  Draken Brno - Svinov

 10.9.2016 16:00 Svinov - Humpolec

 11.9.2016 10:30 Svinov - Ostopovice

 18.9.2016 10:30 MS Brno - Svinov

 25.9.2016 15:00 Svinov - Osek n.Bečvou

 1.10.2016 16:00 Svinov - Dobruška

 2.10.2016 10:30 Svinov - Podhorní Újezd

 9.10.2016 10:30 Stará Ves - Svinov

 15.10.2016 16:00 Veselí - Svinov

 16.10.2016 10:30 Kokory - Svinov

Rozlosování ostatních družstev a další in-
formace o národní házené nejen ve Svinově 
najdete na našich internetových stránkách: 
www.hazenasvinov.cz 

Srdečně zveme naše fanoušky na zápasy 
podzimní části soutěže.

Přijďte nás povzbudit. 

Výbor oddílu národní házené

TJ Sokol  
Svinov,  
oddíl národní  
házené

Husův sbor ve Svinově, slavnostně 
otevřen 8. července 1934, byl v dubnu 
1945 při osvobozovacích bojích z polo-
viny poničen, stejně jako farní budova. 
Zamyslíme-li se nad tím hlouběji, vidíme, 
že výstavba kostela a fary časově souvisí 
s dozníváním tzv. hospodářské krize. Je 
známo, že této činnosti se účastnila pře-
vážná část místních živnostníků. V této 
době byli lidé vděční za každou práci. 
Konec třicátých let je ve znamení němec-
ké okupace a začátku druhé světové vál-
ky. Pohraničí bylo poznamenáno nejen 
odchodem českých obyvatel do vnitro-
zemí, Svinov se stal součástí říše a jejího 
zákonodárství, církev zde byla ponechána 
v nejistotě režimu, přísně trestajícímu 
sebemenší provinění. Drtivá většina ná-
boženských obcí včetně pražského vedení 
spadala pod protektorát a přirozené 
vazby byly zpřetrhány. Ještě horší byla 
situace na Slovensku, kde byla církev v r. 
1939 po vzniku nového státu zakázána.

Koncem dubna 1945 se pro Svinov 
přiblížilo osvobození, ovšem za cenu 
posledních tuhých bojů. Kostel i fara byly 
vážně poškozeny. V krajně nepříznivé 
situaci se tak ocitla místní rada star-
ších a nově příchozí farář Otakar Jurek. 
Bohoslužby se provizorně konaly ve ško-
le. Farní budova byla opravena do konce 
roku 1945. Husův sbor byl znovu otevřen 

14. července 1946!!! Bohoslužbu vedl 
biskup Ferdinand Stibor, přijel i první 
duchovní správce Rudolf Pařík, v pro-
sinci 1939 donucen Němci ze Svinova 
odejít. Slavnostní den se mohl udát díky 
nezměrné prací obětavého členstva, ko-
náním koncertů, divadelních představení 
apod., kdy se vybíraly peníze na opravy. 
Teprve později přišly na účet peníze při-
dělené ústředím církve.

Stanislav Jurek, syn faráře Otakara 
Jurka, na toto složité období vzpomíná: 
Kostel i fara ve Svinově byly válkou 
velmi poškozeny. Bylo mi deset let a měl 
jsem za sebou zážitky z přechodu fron-
ty. Věděl jsem, co dělostřelecký granát 
nebo raketa z  kaťuše nadělá. Sotva otec 
svinovskou faru otevřel, hrnu se dovnitř 
a ve zdi kuchyně a přilehlé koupelny vel-
ká díra. Otočím se a vidím, že kachlový 
sporák je nějak načechraný. Nahlídnu 
a spatřím velký, zázrakem nevybuchlý 
náboj. Kostel dostal několik zásahů. 
Uvnitř kostela úlomky cihel, tříšť skla 
a prach. Maminka klavíristka nakoupi-
la úklidové potřeby, navlékla rukavice 
a dala se do uklízení fary; otec zjišťoval, 
kdo by byl ochoten v  době zkázy na 
jiných místech a  při nedostatku až ne-
dostupnosti stavebního materiálu a pra-
covních sil věnovat čas a úsilí obnově 
fary a kostela…

V paměti mi zůstalo jméno menšího 
muže, bydlícího v zastrčeném místě v ma-
lém domečku, ale nedaleko našeho koste-
la – pana Březiny. S ním přišli mužové 
a žena, kteří vzali za práci. Samozřejmě 
bylo nutno začít opravou střechy, v níž 
byl zničen skleněný kříž, jímž do interiéru 
pronikalo světlo a který měl i architekto-
nický a estetický význam. Pamatuji se, jak 
těžko se shánělo vhodné sklo…

Účastníků bohoslužby začalo přibý-
vat a k jejich cti je třeba zdůraznit, že bez 
jejich finančních a posléze i pracovních 
obětí by renovace majetku náboženských 
obcí nebyla proveditelná…

V neděli 17. července 2016 při boho-
službě jsme si připomněli výročí 70 let 
od znovuotevření Husova sboru. Možná 
by některé občany překvapilo, že to byli 
právě jejich předkové, kteří se podíleli 
na výstavbě kostela či jeho poválečné ob-
nově. Všem lidem, kteří tehdy pomohli 
opravit obě budovy a umožnit tak konání 
bohoslužeb, dalších obřadů a koncertů 
v důstojných prostorách, patří veliké po-
děkování, stejně jako těm, kteří obdobně 
činí i dnes, byť naštěstí za méně vypjatých 
okolností.

Tomáš Chytil, farář

70 let od znovuotevření 
válkou poškozeného Husova sboru

Muži ukončili své putování druhou 
ligou na 2. místě se ztrátou pěti bodů za 
vítěznými Opatovicemi a sedmibodovým 
náskokem před třetí MS Brno. Jarní část 
sezóny se pro nás už v předstihu nevyvíjela 
dobře. Museli jsme se vyrovnat s velikou 
absencí hráčů především v útoku. S při-
hlédnutím k tomuto faktu je první místo 
Svinova v jarní části druhé ligy téměř zá-
zrakem. Hráči se dokázali na hřišti v těchto 
těžkých chvílích semknout a bojovali jeden 
za druhého. Útok v některých utkáních 
prakticky nemohl střídat. Naštěstí se nám 
v několika případech podařilo sehnat výpo-
moc od bývalých hráčů, hráčů, kteří pauzí-
rují, nebo dorostenců, všem patří náš dík. 

Výkony nebyly vždy ideální a nevyhnuli 
jsme se tradičním výkyvům. Družstvo však 
odehrálo i povedené zápasy, kde ukázalo 
svoji sílu. Šlo například o utkání ve Staré 
Vsi, Dobrušce nebo doma s Opatovicemi. 
Na jaře jsme ztratili pouze tři body za do-
mácí porážku s MS Brno, která nás mrzela 
více než remíza v Humpolci. Paradoxně 
jsme tak byli venku úspěšnější než doma. 

Pokud budeme hodnotit celou sezónu, 
pak konečné druhé místo je jistý úspěch. 
Naším cílem nebylo ligu vyhrát a po-
stoupit. Chtěli jsme se někam posunout 
herně, udržet domácí neporazitelnost a po 
podzimu jsem přidal osobní cíl – pora-
zit Opatovice. První dva cíle jsme splnit 
nedokázali. Doma jsme ztratili 4 body 

a o herním posunu lze jen spekulovat. 
Jediným splněným úkolem tak zůstává 
domácí vítězství nad do té doby suverénní-
mi Opatovicemi.

Jaká je budoucnost družstva? Druhou 
ligu můžeme ještě pár sezón odehrát, ale 
první liga je dost vzdálená. Netvrdím, že je 
v nedohlednu, avšak k prvoligové přísluš-
nosti je nutné mít kolektiv dvanácti hráčů, 
kteří postoupit opravdu chtějí a obětují 
tomu i něco navíc. To zde zatím nevidím. 
Do družstva od nové sezóny přijdou noví, 
mladí hráči, kteří přicházejí z dorostu. 
Záleží na nich samotných, ale i na ostatních 
hráčích, jak se jim tento poměrně složitý 
přechod mezi dospělé povede, zda budou 
pro tým mužů tím pravým oživením a v bu-
doucnu z nich vyrostou třeba opory. Já sám 
jsem se rozhodl po letech, a dlužno dodat 
krásných letech, svoje účinkování u ligové-
ho družstva ukončit, a to jak na hřišti, tak 
u jeho kormidla. Myslím, že je na to nej-
vyšší čas a možná právě nyní je ta správná 
chvíle. Třeba tento krok k něčemu pomůže. 
Nechme se překvapit. Klukům budu držet 
nadále palce a fandit jim z hlediště pouze 
jako divák.

Na závěr děkujeme všem našim fanouš-
kům za podporu a důvěru a těšíme se, až se 
společně potkáme při zápolení v nové sezóně 
2016-2017. Více se dočtete na našich webo-
vých stránkách nebo na facebooku.

Vít Horáček

Hodnocení družstva 
mužů jaro 2016
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V nadcházejícím období nás v našem 
kostele čekají tyto události:
• V souvislosti se svatořečením Matky 

Terezy z Kalkaty (4. září 2016) se ve 
dnech od 15. září do 31. října uskuteční 
v kostele výstava „Život a dílo Matky 
Terezy z Kalkaty“. Vybízíme širokou svi-
novskou veřejnost k jejímu zhlédnutí.

• V den státního svátku 28. září a zároveň 
církevní slavnosti patrona české země 
knížete sv. Václava se bude v kostele 
konat v 8.00 slavnostní mše svatá. V zá-
věru bohoslužby proběhne tzv. „Čtení 
jmen pastýřů 1938 – 1945 a 1948 – 
1989“, tj. budou přečtena jména kněží 

z našeho regionu, kteří se stali obětmi 
nacismu a komunismu. Toto čtení bude 
završeno prosebnou modlitbou litanií 
k českým světcům za budoucnost naše-
ho národa.

• O slavnosti Všech svatých, tj. v úterý 
1. listopadu, bude slavná bohoslužba 
v 17.30. Na Dušičky, tj. ve středu 2. lis-
topadu, kdy se modlíme za naše zemře-
lé, budou mše sv. v 7.00 a 17.30. V ne-
děli 6. listopadu bude na svinovském 
hřbitově v 15.00 společná modlitba za 
všechny zemřelé. 

• Na neděli 20. listopadu připadne slav-
nost Krista Krále. V tento den slaví náš 

kostel 
tzv. 
patro-
cinium, 
tj. svátek 
patrona, kte-
rému je kostel zasvěcen. Slavnostní 
bohoslužby budou jako obvykle v 8.00 
a 10.00. Následující neděle je jako první 
neděle adventní zahájením přípravy na 
Vánoce. 
Všechny svinovské farníky i spoluobčany 

srdečně zvu.
P. Dr. Jan Larisch, 

řím. kat. farář

Významné události v kostele 
Krista Krále ve Svinově

www.kominictviostrava.cz
     

KONTROLA KOMÍNOVOU KAMEROU

     

Firma hledá na 
občasnou brigádu 

aktivní a především 
zručné důchodce 

na drobnou servis-
ní činnost. Vyučení 
v oboru elektro, zá-
mečník výhodou. 

Bližší informace:
tel. 602 720 845

nebo e-mail:
info@vlceksvt.cz.
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Na oslavách 103 letých narozenin jsme byli 5.9. v Domově důchodců  v Ostravě-Jihu na Čujkovové ulici.

Jubileum slavila naše bývalá občanka a naše teta, paní Bohuslava Strakošová, která se ve Svinově narodila 
a žila zde do svých 90 let. Je poslední žijící sestřenice našich rodičů. A snad i nejdéle žijící občankou Svinova.

Na snímku zleva p. Věra Válková, místostarostka Mob O.-Jih, p. Marcela Pluháčková, Jaromír Planka,  
ing Otto Planka, ing Pavel Strakoš (syn),vpředu náměstkyně primátora doc. ing. Iveta Vozňáková Ph.D 
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Návštěva Hyundai

UNIPAR
Jurkovičova  

rozhledna

str. 3

str. 3str. 3

Výstavba 
mateřské 

školy na ulici 
Stanislavského

str. 3
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