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Slavnostní otevření mateřské školy
na ul. Stanislavského
Po mnoha konzultacích členů Rady městského obvodu Svinov s ing. arch. M. Jandou,
pracovníky městského obvodu Svinov,
pracovníky školy a školky, byl zpracován projekt mateřské školy. Následovalo
výběrové řízení, jehož cílem bylo vybrat
stavební firmu, která školku postaví. To se
neobešlo bez komplikací. Vše se ale podařilo vyřešit a ve 2. pololetí loňského roku se
nová mateřská škola začala stavět. Jedná
se o dřevostavbu a jsme rádi, že společnost
PRINEX GROUP s.r.o., která byla vybrána
jako zhotovitel, se specializuje na tento typ
staveb. Nová školka má dvě třídy, takže
se kapacita pro přijetí dětí předškolního
věku zvýší na 48 dětí. Mateřská škola na
ul. Bílovecká 303, která má pouze 1 třídu
je v provozu od r. 1910 a bude uzavřena ze
stavebních a hygienických důvodů. Práce
na stavbě pokračovaly kontinuálně i přes
zimní měsíce. Budova nově postavené mateřské školy byla zkolaudována k 1.březnu
2017. Některé venkovní práce, úprava
zahrady vč. instalace mobiliáře, budou
vzhledem ke klimatickým podmínkám
realizovány a dokončeny v měsíci dubnu.
Stavba nové mateřské školy je významná zejména tím, že se ve Svinově řadu let
nerealizovala investice takového rozsahu.
Celková předpokládaná hodnoty stavby
včetně vybavení činí cca 16 000 tis. Kč.
Významná část finančních prostředků na

výstavbu mateřské školy a to ve výši
12 000 tis. Kč byla poskytnuta z rozpočtu
Statutárního města Ostravy, část ve výši
cca 2 500 tis. Kč bude pokryta z rozpočtu
městského obvodu Svinov a na část vybavení ve výši 1 500 tis. Kč se nám podařilo
získat finanční prostředky formou dotace
z Evropských fondů pro regionální
rozvoj.
Slavnostní otevření nové mateřské školy je naplánováno na čtvrtek 30. března.

U této příležitosti plánujeme symbolicky
uzavřít mateřskou školu na ul. Bílovecká,
průvodem s dětmi přejít k nové školce na
ul. Stanislavského a tuto slavnostně otevřít
a předat k užívání. V tento den bude mateřská škola od 16.00 hod. otevřena pro veřejnost a budete mít možnost si prohlédnout její
vnitřní zařízení a vybavení. Provoz mateřské
školy začne 1. dubna 2017. Přeji dětem, aby
se jim v nové mateřské škole líbilo.
starostka Ing. Helena Wieluchová

Vážení občané, dovolte mi vás pozvat jménem Rady
a zastupitelů městského obvodu Svinov
na slavnostní otevření školky
ve čtvrtek dne 30. března 2017 od 15.30 hodin
Program:
15:30 - zavření MŠ na ul. Bílovecká 303
15:50 - slavnostní otevření nové MŠ na ul. Stanislavského
16:00 - prohlídka nových prostor

Příjemné prožití Velikonoc
Vám přejí
Starostka, radní a zastupitelé
městského obvodu Svinov.
Připojují se také
zaměstnanci Úřadu
městského obvodu Svinov.

Zahájení výstavy Od Petřkovické Venuše
k Dolní oblasti
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Slovo starostky
Vážení občané,
v době prosincového vydání Svinovského hlasatele nebyly mnohé námi plánované činnosti dokončeny, dovolte mi tedy
zrekapitulovat finančně nejvýznamnější
akce, realizované v uplynulém roce 2016.
Mohu konstatovat, že vše, co jsme si na
začátku uplynulého roku předsevzali, se
nám podařilo naplnit. Financování bylo
zabezpečeno jak z rozpočtu Městského
obvodu Svinov, tak i z rozpočtu Magistrátu
města Ostravy.
V prosinci minulého roku byl Městské
policii Ostrava slavnostně předán zrekonstruovaný prostor pro činnosti služebny Městské policie Ostrava na ulici
Bílovecké. Rekonstrukce byla realizována
v celkové hodnotě cca 400 tis. Kč.
Určitě nelze opomenout hřiště na ulici Rošického. Podařilo se nám vybudovat
hřiště se speciálním povrchem, které je
určeno pro různé míčové hry. V odpoledních hodinách bude využíváno žáky
mateřské školy a v odpoledních hodinách
žáky družiny a veřejností. V sobotu
a v neděli bude zpřístupněno veřejnosti
po celý den. Hodnota této investice činí
cca 3 000 tis. Kč.
Svinovské nádraží je již dlouhou dobu
považováno za vstupní bránu do Ostravy.
Z důvodů nevyhovující a drolící se původně navržené pískovcové dlažby bylo nutno
zajistit výměnu dlažby v prostoru před
nádražní budovou ve Svinově. Tyto
práce si vyžádaly cca 2 200 tis. Kč.
Postupně zajišťujeme odbornou úpravu
zeleně v našem městském obvodě. Jako
první jsme upravili zeleň na hřbitově ve Svinově. Jsme rádi, že po letech
pouze tzv. „záchovné údržby“ byl proveden
odborný zásah s cílem ošetřit stávající

vzrostlou zeleň, odstranit narušené
a nebezpečné stromy a vysadit stromy
a keře nové. Na tuto činnost byly použity
prostředky ve výši cca 360 tis. Kč.
V oblasti bytového fondu zabezpečujeme nejen jeho základní údržbu, ale
rovněž se snažíme každoročně v rámci potřeb a finančních možností rekonstrukce
stávajících bytů či domů. U domu č. p. 55
na ulici Bratří Sedláčků byl zateplen obvodový plášť a u domu č. p 352 rovněž na
ulici Bratří Sedláčků byla vyměněna okna
a vstupní dveře. Celková investice činila
cca 1 300 tis. Kč.
Oprava komunikací a chodníků je
považována za prioritní akci. V minulém
roce započaly práce týkající se rekonstrukce kanalizace, vody a plynu. Tak rozsáhlé
následné opravy komunikací a chodníků,
jak z hlediska objemu finančních prostředků, tak plochy, kterou je potřeba opravit,
nebyly v našem městském obvodě ještě
nikdy prováděny. Jsme si vědomi, že pro
obyvatele, kteří na dotčených ulicích bydlí,
je stávající situace velmi nepříjemná. Práce
na opravách komunikací začaly v posledním čtvrtletí loňského roku a měly by být
ukončeny nejpozději do konce letošního
roku. V r. 2016 jsme vydali na opravy
komunikací a chodníků částku ve výši
cca 4 500 tis. Kč.
Jedna z nejvýznamnějších staveb, které
je věnována pozornost, je výstavba nové
mateřské školy na ul. Stanislavského. V současné době probíhají dokončovací práce. Ke konci roku 2016 bylo profinancováno cca 8 000 tis. Kč.
Doufáme, že i v letošním roce se nám
bude dařit a naplníme cíle, které máme pro
rok 2017 před sebou.
Ing. Helena Wieluchová, starostka

Končí platnost řidičáků
vydaných v roce 2007
V letošním roce končí platnost řidičských průkazů, které byly vydány v roce
2007 s dobou platnosti deseti let. Řidiči,
kterých se výměna týká, by si měli o jeho
výměnu požádat s dostatečným předstihem, aby se vyhnuli frontám.
Výměnu, která je zcela bezplatná, lze
provést již tři měsíce před skončením plat-

nosti řidičského průkazu. Lhůta pro vydání nového řidičského průkazu je 20 dní,
o výměně lze požádat také v zrychlené lhůtě
do pěti pracovních dnů. Za expresní vydání
si však řidiči připlatí 500 korun. „K vydání
nového řidičského průkazu stačí přijít
s platným průkazem totožnosti, současným řidičským průkazem a průkazkovou

Blahopřání
jubilantům
Do dalších let hodně zdraví, lásky
a spokojenosti v kruhu svých nejbližších
Vám přeje komise pro občanské záležitosti
a zastupitelé městského obvodu Svinov.
Leden
Božiová Jana
Malíková Drahoslava
Mařádek Lev
Matoušková Milada
Hofmanová Božena
Kontra Juraj
Bigošová Jiřinka
Únor
Bučková Anna
Malíková Ludmila
Řehák Miroslav
Koelblová Jiřinka
Matěj Arnošt
Benek Zdeněk
Haderková Božena
Justová Eliška
Ščerbová Marie
Hledík Stanislav
Vnenková Naděžda
Sýkora Zdeněk
Březen
Kubatka Jozef
Waldrová Ludmila
Haškovec Jan
Kutová Alena
Nesitová Josefa
Kalmanová Jaromíra
Gurin Jozef
Drkula Josef
Tomečková Ilja
Rýc Jaroslav
Klosová Alena
Kostrzewová Olga
Berková Marie

fotografií“. V případě, že o vydání nového
řidičského průkazu řidiči nepožádají včas
a budou řídit i po uplynutí jeho platnosti,
vystavují se riziku pokuty za řízení bez
platného řidičského průkazu. Za tento
přestupek hrozí řidiči pokuta na místě do
dvou tisíc, v případě správního řízení až
2500 korun.

Multifunkční hala ve Svinově
Stavba nové multifunkční haly bude
významnou investiční akcí letošního roku
v našem městském obvodě. Investorem
stavby je investiční odbor Magistrátu
města Ostravy a pro roky 2017 a 2018 je
zahrnuta v investičním plánu Magistrátu
města Ostravy.
Projekt haly byl dokončen v měsíci
březnu 2014. Technické parametry
a požadavky jednatelů a zástupců místní
organizace TJ Sokol Svinov (např. rozměry
hrací plochy, výška haly…atp.) byly konzultovány na pravidelných pracovních schůz-

kách a zapracovány do konečné podoby
schváleného projektu.
Současná Rada MOb Svinov navrhla
úpravu projektu a to týkající se navýšení
kapacity haly (z důvodu možnosti uskutečnění společenských akcí) a dále navrhla
úpravu týkající se vytápění haly formou rekuperační jednotky, čímž by mělo dojít ke
snížení finanční nákladů na provoz. Multifunkční hala bude umístěna na pozemku
původní vyhořelé Sokolovny a její sociální
zázemí bude sloužit jak pro uživatele haly,
tak pro uživatele venkovního hřiště.

Předpokládaná celková výše investice
je 23 000 tis. Kč. Stavba by měla být zahájena ve druhém pololetí a v letošním
roce se plánuje proinvestovat celkem
10 000 tis. Kč.
V investičním plánu Magistrátu města
Ostravy je pro r. 2017 na tuto akci vyčleněno 5 000 tis. Kč. Dalšími 5 000 tis. Kč se
v r. 2017 bude na financování ze svého
rozpočtu podílet Městský obvod Svinov.
Dokončení je plánováno v r. 2018.
Ing. Helena Wieluchová, starostka
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Ptačí chřipka ve Svinově - konec ochranné lhůty
V sobotu 28. 1. 2017 potvrdili veterináři
ohnisko ptačí chřipky v Ostravě – Svinově
(v rámci celé republiky to 12. potvrzené ohnisko). Následující den proběhlo vyhubení
20 ks drůbeže z postiženého chovu a dezinfekce. Tímto se Svinov dostal nařízením Státní veterinární správy z důvodu mimořádného
veterinárního opatření do ochranného pásma
k zamezení šíření této nebezpečné nákazy.
Neprodleně v následujícím pracovním
týdnu provedli zaměstnanci svinovské

radnice sčítání veškeré drůbeže a ostatního ptactva v jednotlivých domácnostech,
současně s upozorněním pro chovatele, jak
v době této mimořádné situace zabezpečit
chov veškerého ptactva, aby nedošlo k šíření nákazy. Všechna mimořádná veterinární
opatření byla svinovskými občany dodržena, k dalšímu úhynu z důvodu ptačí chřipky
již nedošlo. Ochranná lhůta pro zabezpečený chov ptactva byla ukončena sdělením
Krajské veterinární správy dne 6. 3. 2017.

Pro zajímavost bylo ve Svinově sečteno
celkem 787 ks slepic, 35 ks hus a kachen,
25 ks ostatní drůbeže (perličky, atp.), 96 ks
holubů (pouze v domácnostech) a 127 ks
exotů (papoušci, atp.).
Chtěla bych tímto poděkovat všem občanům za vstřícný přístup a ochotu pomoci
řešit vzniklou situaci.
Yvona Heroutová,
odbor výstavby, dopravy a ŽP

Poplatek ze psů na rok 2017
Poplatek ze psů je splatný do 31. března 2017. Nemáte-li poplatek zaplacen,
učiňte tak co nejdříve, a to v pokladně
Úřadu městského obvodu Svinov nebo
na účet městského obvodu Svinov č.
1649332389/0800 s příslušným variabilním symbolem.
Poplatek ze psa se platí ze psů starších
3 měsíců.

V loňském roce došlo ke změně sazby
u poplatku uvedeného pod písm. b) a nově
přibyl poplatek pro psa, jehož držitel má
trvalý pobyt hlášen na Úřadu městského
obvodu Svinov (písm. i).
Upozornění: Včas nezaplacený poplatek může správce poplatku zvýšit až na
trojnásobek.

Nezaplacený poplatek je vyměřen platebním výměrem, poté vymáhán přímo
exekucí.
Další informace k poplatku ze psa:
Jana Pušová, ÚMOb Svinov
tel. 599 421 033
e-mail: jpusova@svinov.ostrava.cz

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) pes, jehož držitel má trvalý pobyt hlášený na ÚMOb
200 Kč

Rozpočet městského
obvodu Svinov

Komise pro občanské záležitosti při
Radě městského obvodu Svinov

Rozpočet městského obvodu Svinov na rok 2017 (v tis. Kč)
daňové příjmy

5 198

nedaňové příjmy

12 108

kapitálové příjmy

0

přijaté transfery celkem

35 890

příjmy celkem

53 196

konsolidace příjmů
příjmy celkem po konsolidaci
financování

-362
52 834
8 880

celkové zdroje

61 714

běžné výdaje

49 322

konsolidace výdajů
běžné výdaje po konsolidaci

-362
48 960

kapitálové výdaje

12 754

celkové výdaje

61 714

Schváleno ZMOb Svinov dne 15. 12. 2016, č. usnesení 166/ZMObSvi/1418/19
Plná verze rozpočtu přístupná ne webových stránkách MOb Svinov:
https://svinov.ostrava.cz/cs/radnice/dokumenty/rozpocty-smo-mob-svinov/Rozpoetpjm2017D.pdf
https://svinov.ostrava.cz/cs/radnice/dokumenty/rozpocty-smo-mob-svinov/Rozpoetvdaj2017D.pdf
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zve na

MÁJOVÉ
SETKÁNÍ SENIORŮ,
které se uskuteční
ve středu 10.05.2017 v 15.30 hodin
v jídelně Základní školy a mateřské školy
Bílovecká 10

Rada městského obvodu Svinov
zve všechny občany
na slavnostní položení věnců a kytic k pomníku
padlých v parku ČSA na Bílovecké ulici
u příležitosti

72. výročí
osvobození Svinova
Slavnostní akt
se uskuteční 27.04.2017
od 15:30 hodin
Program: l. Úvodní slovo a zahájení
2. Projev starostky – Ing. Heleny Wieluchové
3. Kulturní program dětí ZŠ a MŠ, ZUŠ
4. Kladení věnců a kytic
5. Ukončení
Doprovodný program „Dechové hudby Polanka“
pod vedením Jiřího Adamce.
Svou účastí na pietním aktu uctíte památku
našich osvoboditelů.

Sběr odpadu - jaro 2017
9.5.2017 od 10 hodin
1

ul. Psohlavců

naproti domu čp. 422

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

10.5.2017 od 10 hodin
7

ul. Polanecká

vjezd vedle domu čp. 1/68

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

11.5.2017 od 10 hodin
13

ul. Jelínkova

na křižovatce s ul. Dr. Kudely

14

ul. E. Rošického

u křižovatky s ul. E. Triolettové
u křižovatky s ul. E. Triolettové

15

ul. E. Rošického

16

ul. E. Rošického

před domem čp. 1072/2-obratiště

17

ul. Urbaníkova

parkoviště nad Domem služeb

18 ul. Urbaníkova

parkoviště nad Domem služeb

Kontejnery budou odvezeny vždy následující den v 8 hodin
Kontejnery na BIO odpad budou přistavovány od 02. 04. 2017.
Bližší informace týkající se jejich umístění budou uvedeny na
webových stránkách městského obvodu Svinov.

SMO, ÚMOb Svinov
a ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, p.o.
nabízí volná pracovní místa
na pracovní pozici

SPRÁVCE
HŘIŠTĚ
v období od 1. 4. 2017
do 31. 10. 2017.
Místa výkonu práce:
hřiště na ul. Evžena Rošického,
hřiště u ZŠ Bílovecká 10.
Kontakt: Jana Štekbauerová,
tel. 599 421 036
e-mail: jstekbauerova@svinov.ostrava.cz
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Změny v předškolním vzdělávání

Novela školského zákona, zákon č.
178/2016 Sb. zavádí s účinností od září
2017 povinné předškolní vzdělávání
a zavádí individuální vzdělávání dětí jako
možnou alternativu plnění povinného
předškolního vzdělávání v mateřské škole.
Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole je bezplatné. Pokud se zákonný
zástupce rozhodne pro individuální vzdělávání, musí to oznámit řediteli školy, nejpozději tři měsíce před začátkem školního
roku, ve kterém se má dítě začít povinně
vzdělávat (tzn. do konce května).
Individuální vzdělávání může probíhat
po celý školní rok, nebo jen po jeho určitou
část. Pokud se zákonný zástupce rozhodne
začít své dítě individuálně vzdělávat v průběhu školního roku, musí to také písemně

oznámit řediteli školy a vyčkat do doručení
oznámení řediteli. Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační
údaje dítěte (jméno a příjmení, rodné číslo,
místo trvalého pobytu), období, po které
bude dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání. Po tom,
co ředitel školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí zákonnému
zástupci oblasti z rámcového vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání, ve
kterých má být dítě rozvíjeno. Mateřská
škola ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti)
v doporučených oblastech. Pokud dítě
bude zaostávat v osvojování potřebných
schopností a dovedností, pracovníci mateřské školy doporučí rodičům, jak dále
postupovat při vzdělávání, aby jejich dítě
bylo co nejlépe podpořeno. Mateřská škola
ve svém školním řádu stanoví termíny
a způsob ověřování. Pokud se zákonný
zástupce nedostaví s dítětem k ověření
v řádném ani náhradním termínu, ředitel
školy ukončí individuální vzdělávání. Dítě
tak musí neprodleně zahájit docházku do
mateřské školy, ve které je dítě zapsáno.
Výdaje, které vzniknou při individuálním
vzdělávání (např. nákup didaktických her
a pomůcek) hradí zákonný zástupce.

Rozsah povinného předškolního vzdělávání bude stanoven v docházce 4 hodin
denně – upřesněno bude ve školním řádu
mateřské školy.
Povinnost předškolního vzdělávání není
dána ve dnech, které připadají na období
školních prázdnin.
Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání bude rovněž stanoveno ve školním
řádu mateřské školy. Zákonný zástupce
bude povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte.
Bezúplatné předškolní vzdělávání se bude
poskytovat všem dětem od počátku školního
roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pěti let, tzn. až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku (i v případě odkladu
povinné školní docházky).
Zákonný zástupce se dopustí přestupku
tím, že nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání. Pokuty za přestupky
až do 5 000, -Kč.
Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, p. o. se uskuteční v květnu, na jednotlivých pracovištích
mateřských škol.
Dana Kohutová
MŠ E.Rošického 1082/22
Ostrava-Svinov

Projekt: Mezi námi
Název programu: INTERREG V-A
Česká republika – Polsko
Název výzvy: Výzva v rámci fondu mikroprojektů Silesia
Správce FM: Fond mikroprojektů v
Euroregionu Silesia
Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/
0.0/0.0/16_013/0000655
Název projektu: Mezi námi
Vedoucí partner: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Svinov, příspěvková
organizace

Partner projektu s finančním příspěvkem: Gmina Świerklany
Realizátor projektu: Szkoła Podstawowa
nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach
Popis projektu: Projektem chceme
podpořit přeshraniční spolupráci, která by
ověřila porozumění si skupin jak dětí tak
dospělých, kteří se setkávají při aktivitách zaměřených na environmentální výchovu, kulturu, folklór, poznávají společné historické
a kulturní prameny, představí si vzájemnou
žákovskou tvorbu. Všechny aktivity v rámci
projektu budou vedeny aktivními metodami
a formami vzdělávání, rozvíjeno bude kritické a tvořivé myšlení. Projekt bude sloužit
pro dobro dětí, propagovat obce partnerů
a Euroregion Silesia. Projekt bude realizován
v roce 2017 a zahrnuje následující aktivity:
Aktivity realizované v ČR:
- Environmentální den - společný
výlet dětí do Zoo v Ostravě s výukovým
programem. Prohlídka školy. Výtvarná
dílna zaměřená na výrobu hudebních
nástrojů a výrobků ke Dni matek z přírodních materiálů.
- Taneční a pěvecké soustředění aktivity soustředění: hudba, tanec, hry
a pohyb, výlety do okolí a relaxace
v solné jeskyni.
- Folklórní odpoledne - společná
kulturní akce konaná dne 17. 6. 2017,
kde dále vystoupí další zájmové a školní
soubory z Ostravy a jejího okolí. Výstava,

která bude mapovat 65 letou historii tanečních souborů Opavica a Opavička.
- Čtení z kronik - shrnutí projektu, prezentace zachycující projekt, křest slovníku, webové záložky věnované historii
souborů Opavica a Opavička, výstavní
galerie fotografií z projektu.
Aktivity realizované v PL:
- Poznejme se - zahájení projektu, hudební soutěž vánočních koled, aktivit,
jejichž cílem bude naučit se jazyk svých
sousedů, ochutnávka slezských pokrmů
vánočních se uskutečnilo 30. 1. 2017
- Slovník sousedů - soutěž o slovech
s kresbami pro děti ve dvou věkových
kategoriích. Společná tvorba pravidel
soutěže, prohloubení kontaktů, tvorba
obrazového slovníku, zasedání společné
česko-polské poroty.
- U studny tří bratří - společný výlet do
Těšína, společná návštěva Muzea tisku
a tiskových dílen, prohlídka Cieszyna.
Seznámení se s legendou o počátcích polského státu a České republiky
- Tradice polského Slezska - návštěva
muzea tradice v Zory, účast na regionálních workshopech, ochutnávka slezských pokrmů.
- Svátek školy - společná mše v kostele,
vystoupení na akademii, přednáška pro
dospělé „Slezské regionální tradice“,
prohlídka okolí, návštěva galerie rodiny
Holeszów.
Za finanční podporu při realizaci tohoto projektu děkujeme Městskému obvodu
Svinov.
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Knihovna je tu pro vás

Březnový měsíc si spojujeme s knihami
a čtením a knihovna již tradičně pořádá
Týden prvňáčků, ve kterém děti slavnostně
pasujeme na čtenáře. V letošním roce opět
přijala pozvání spisovatelka dětských knih
Lenka Rožnovská, která si pro děti při-

chystala zábavný program vycházející
z její knihy Školačka Kristýnka. Po slavnostním pasování královnou – starostkou
Ing. Helenou Wieluchovou - děti od nás
obdržely drobné dárky.
Na konci měsíce ve čtvrtek 30. března
slavíme ve všech knihovnách Den ostravských čtenářů. Také svinovská pobočka
přichystala pro své čtenáře soutěže a odměny. Všechny srdečně zveme!
V dubnu připravujeme netradiční besedu Viktoriánské zvyky a tradice s Victorian
Catherine, majitelkou salónu, který se zabývá viktoriánskou érou. Poutavé, zábavné,
ale i poučné vyprávění si můžete poslechnout ve čtvrtek 27. dubna v 17 hodin.
Pokud budete mít zájem zjistit více
informací o dalších akcích a aktivitách naší
knihovny, vše najdete na webových stránkách pod pobočkou Svinov - www.kmo.cz.
Iveta Balnarová
vedoucí knihovny

Paměť Ostravy
Milí Ostravané,
někteří z vás se zapojili do projektu Paměť
Ostravy a díky těmto příspěvkům jsme mohli
vydat knihu Paměť Ostravy 2014-2016. Naše
knihovna ji nabízí ve všech pobočkách a pracovištích, můžete se vrátit zpět v čase a také
se inspirovat. Některé články a fotografie
jsou rovněž umístěny na webu statutárního
města Ostravy http://ostrava750.cz/.
Máte chuť vzpomínat? Náš projekt stále
pokračuje a vy se můžete kdykoli připojit
s jakýmkoli tématem.

V roce 2017 se chceme navíc podělit
o zážitky ze školních lavic, byly-li ostravské – vzpomínky na školu a paní učitelku
patří k těm nejsilnějším a provázejí nás
celým životem. Samozřejmě rádi přivítáme
vyprávění pedagožek a pedagogů.
Přijďte, informujte se, vyslechneme vás,
neboť na vaši paměť se těší všechna pracoviště Knihovny města Ostravy.
Jarmila Burešová
buresova@kmo.cz

PAMĚŤ
M I L Í O S T R AVA N É ,
NÁŠ PROJEKT PAMĚŤ OSTRAVY POKRAČUJE A VY SE MŮŽETE
K DY KO L I P Ř I P OJ I T S JA KÝ M KO L I T É M AT E M .
V ROCE 2017 SE NAVÍC PODĚLÍME O ZÁŽITKY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC,
BYLY-LI OSTRAVSKÉ - VZPOMÍNKY NA ŠKOLU A PANÍ UČITELKU

KNIHOVNA

PATŘÍ K TĚM NEJSILNĚJŠÍM A PROVÁZEJÍ NÁS CELÝM ŽIVOTEM.
SAMOZŘEJMĚ RÁDI PŘIVÍTÁME VYPRÁVĚNÍ PEDAGOŽEK A PEDAGOGŮ.

Na vaši paměť se těší všechna pracoviště Knihovny města Ostravy

Z pohádky
do pohádky
Poslední den v lednu byl pro děti z MŠ
Polanecká ve znamení karnevalového veselí.
Do školky k nám přijelo divadlo Entetyky,
aby připravilo pro děti veselé dopoledne
plné písniček, tance a soutěží. Myška Klárka
a veverka Terka pozvala všechny děti do pohádek, kde se společně za pomocí písniček
zapojili do soutěží, tanců a her. Za plnění
úkolů byly děti odměněny sladkostmi. Celé
dopoledně panovala v mateřské škole radostná atmosféra.
Za kolektiv MŠ Polanecká Olšarová Lenka

Škola vážně
i nevážně 2017
V tomto kalendářním roce jsme získali
prostředky z rozpočtu statutárního města
Ostravy, oblast školství, k realizaci projektu
pod názvem Škola vážně i nevážně 2017.
Projekt se skládá z několika projektových dnů, jejichž aktivity jsou zaměřeny
na zkvalitnění a zpestření výuky environmentální výchovy, přírodovědných a technických předmětů. Zaměříme se na vztahy
a vytváření zdravých sociálních vazeb ve třídě. Seznámíme žáky s dodržováním správného životního stylu a to nejen prostřednictvím sportovních aktivit, ale i dodržováním
návyků při správném stravování. Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem
v Ostravě-Martinově se seznámíme s činností
a povoláním hasičů a žáci se naučí jak správně reagovat při řešení mimořádných událostí.
Další projektové aktivity se týkají dramatické
výchovy a zručnosti v informačních technologiích. Na jaře se žáci seznámí s tradicemi
a zvyky, které jsou specifické pro místo, kde
žijí a navštěvují školu. Formou soutěží a aktivit se zaměříme na region Ostravska.
Některé z projektových aktivit jsme již realizovali v předchozích letech a stávají se tak
pomalu tradičními. Jsou jimi: „Vítání jara“,
projektové dny „Země 2017“, „Prezentiáda“
a „Soutěžní přehlídka školních divadel“.
Nově jsme do projektu zařadili soutěž
„Chlebíček na cestě kolem světa“, kdy se
žáci seznámí s mezinárodní kuchyní a zdravým stravováním. Další novinkou je aktivita
„Chci se stát Soptíkem“, kdy se žáci seznámí se základy první pomoci, s požadovanými dovednostmi hasiče a navštíví základnu
v Ostravě-Martinově, kde se blíže seznámí
s hasičskou technikou. V dalších aktivitách,
budeme upevňovat vztahy mezi spolužáky
i mezi žáky a pedagogy. Proběhne adaptační
kurz a stmelovací workshopy.
Do projektu budou postupně zapojeni
všichni žáci naší základní školy. Některé projektové aktivity budou organizovány i pro děti
mateřské školy a širokou veřejnost.
O průběhu realizace projektu najdete
informace na webových stránkách školy
www.zssvinov.cz. Mgr. Iveta Komorášová
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V hlavních rolích: Gusta, Manuel, Béďa,
Klubko a Drak
Že vám jména z titulku nic neříkají?
Dovolte, abychom vás seznámili…
Všichni se setkali dne 21. ledna 2017 na
Pionýrském plese, který se již potřetí uskutečnil v Dělnickém domě v Polance nad Odrou.
Gusta Vomacka Worcestra, to je kapela,
která letos na plese zahrála. Skvělí muzikanti předvedli výborné kousky a v sedmičlenném složení provázeli celým plesem.
Manuel Juan Garcia Perralta, to je celé
jméno mexického tanečníka, který ples
zahájil svým exotickým vystoupením a poté
zvedl ze židlí především dámskou část obecenstva a rozhýbal parket v rytmu zumby.
Béďa, alias Josef Kaluža, herecká hvězda
Komorní scény Aréna, a Klubko, neboli
Lukáš Král, ti coby moderátoři ples uváděli.

A kde se vzal již zmíněný Drak? Stalo se
tradicí, že si pionýři na plese připraví představení. Tentokrát to byla světelná iluzorní
show, pohádka, příběh, ve kterém hrál hlavní roli Drak, ale také mnoho dalších postav.
Každým rokem se snažíme přicházet
s novými nápady, nesmí však chybět večeře, kterou nám opět připravil tým Zdeňky
Mrázkové, a také nesmí chybět tombola.
Tentokrát se výherci mohli radovat asi sto
padesátkrát, nejvíce pak při hlavních cenách
– pobytu, sportovní kameře, zapůjčení vozidla, romantické večeři v restauraci U Slunce,
poukazu do fitnesscentra Draculino a mnoha dalších. Děkujeme tímto sponzorům:
Hyundai RELY, Strabag, Unionsteel, restaurace U Slunce, GB Draculino.

Další akcí, kterou Pionýrská skupina
Ještěr připravila, byl maškarní ples pro
děti. Odehrával se již podruhé v restauraci
U Slunce. Sál zaplnily děti v rozmanitých
maskách, ze kterých se porotě letos nejvíce
líbili Mach a Šebestová. O program se postarala kouzelnice Radana a její sněhuláci.
Sobotní odpoledne si děti i rodiče užili, jako
na dospělém plese se losovala bohatá tombola. Dík patří zaměstnancům restaurace
a celému organizačnímu týmu.
Děkujeme všem účastníků našich akcí
za přízeň a připomínáme, že již nadešel čas
pro přihlašování dětí na naše letní tábory.
Bližší informace na www.psjester.cz.
Petra Planková

Házenkářské plány v roce 2017
Vážení spoluobčané, v tomto čísle
Svinovského hlasatele najdete informace
o zásadních akcích oddílu národní házené
při TJ Sokol Svinov, které proběhnou
v roce 2017. Jedná se o tradiční Večerní
turnaj starých gard, který proběhne
v sobotu 10.6.2017. Na konci června
opět uspořádáme vrcholnou akci mládeže
– tentokrát Pohár ČR v kategorii mladších žaček. Na našem hřišti přivítáme
6 družstev z celé České republiky, které se
v soutěžích krajského přeboru umístí na
druhých místech. Pro mladší žactvo chceme v sobotu 17.6.2017 uspořádat druhý
ročník turnaje „O pohár Svinovské pandy“.
V srpnu pro naše žactvo opět pořádáme
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letní soustředění mládeže. Šest prázdninových dnů stráví děti v zařízení H-Resort
v Kunčicích pod Ondřejníkem. Pod vedením
našich trenérů 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
družstva budou usilovat o postup na
vrcholné akce mládeže a muži určitě budou
chtít pokračovat v solidních výkonech z
konce podzimní části sezóny 2016/2017.
Mladé zájemce o národní házenou zveme
tímto na naše hřiště. Informace o náboru
naleznete také v tomto čísle hlasatele.
Z mimo házenkářských aktivit nás v jarních

měsících čeká dlouho očekávaná výstavba
sociálního zařízení, na kterou jsme získali
z Města Ostravy dotaci ve výši 1 mil. Kč.
V zimním období probíhají kromě pravidelné tréninkové činnosti také halové turnaje, kterých se účastní všechny družstva
našeho oddílu. Za úspěch lze považovat
postup družstva dorostenců do semifinále
Zimní ligy mládeže. Družstvo bude v měsíci
březnu bojovat o postup do finále této celorepublikové soutěže.
Budeme velice rádi, když navštívíte náš
„svatostánek“ házenkářského hřiště a podpoříte naše sportovce.
Sportu zdar!!!
Ing. Zbyněk Planka
Oddíl národní házené při TJ Sokol Svinov

Zimní turnaje házenkářské přípravky
Naše házenkářská přípravka se zúčastnila v zimě 3 turnajů.
Nejprve v listopadu jela 2 přípravková
družstva na dvoudenní výlet do Vracova.
Na tento první turnaj se přihlásilo 7 družstev a Svinov získal krásné 2. místo a taky
7. místo. Ředitel turnaje vyhlašoval rovněž individuální ocenění – Matyáš Kotara
se stal nejlepším střelcem celého turnaje
a Markétka Pavlů získala cenu pro 3. nejlepší hráčku turnaje.
Další turnaj jsme v únoru uspořádali
v naší svinovské tělocvičně. Tohoto turnaje se zúčastnilo 8 družstev a z toho hned
4 svinovské týmy. Turnaj jsme rozdělili
na mladší a starší přípravku. Ve starších
získal Svinov „A“ opět 2. místo (nejlepší
hráč Vítek Kuzník) a Svinov „B“ 5. místo (nejlepší hráčka Barča Matoušková).
V mladší kategorii se na 2. místě umístil tým
Svinov „C“ (nejlepší hráč Matyáš Kotara)
a na 3. místě Svinov „D“ (nejlepší hráč Ríša
Pizur).
Ještě v únoru jela přípravka na svůj třetí
zimní turnaj a to znovu do Vracova. Tady
bylo všech 7 týmů velmi vyrovnaných, proto rozhodovala každá branka. Přestože se
výkony našich hráčů a hráček stále zlepšují,
obsadili jsme tentokrát 4. a 6. místo.

www.kominictviostrava.cz KONTROLA KOMÍNOVOU KAMEROU

Družstvo přípravky uvítá nové holky a kluky ve věku 6-9 let.
Trénujeme v pondělí a ve čtvrtek
v tělocvičně na Bílovecké 1 od 17:00
do 18:00.
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VELIKONOČNÍ
pořad bohoslužeb
v kostele Krista Krále
Květná neděle (9. 4.)
Připomínka vjezdu Pána Ježíše
do Jeruzaléma – svěcení ratolestí,
mše sv.: 8.00 a 10.00
Zelený čtvrtek (13. 4.)
Poslední večeře Páně, ustanovení mše sv.,
Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zatčení,
mše sv. 18.30 a následná adorace
do 21.00
Velký pátek (14. 4.)
Ježíš umírá na kříži za záchranu celého
světa, den přísného postu jako výrazu
vědomí vlastních hříchů,
obřady Velkého pátku 15.00
Velká (Bílá) sobota (15. 4.)
Tělo Pána Ježíše je uloženo ve skalní
hrobce, vchod je zavalen kamenem
a hlídán římskými vojáky,
tichá modlitba u Božího hrobu
8.30 – 19.30
slavnostní bohoslužba Vzkříšení
20.00
Neděle - slavnost Vzkříšení Páně
(16. 4.)
Výstav Nejsvětější svátosti a modlitba ranních chval 7.30,
zahájení průvodu Vzkříšení 7.45,
slavná mše sv. 8.00 a 10.00
(žehnání pokrmů a velikonočních
beránků)
Velikonoční pondělí (17. 4.)
mše sv. 8.00

Velikonoční bohoslužby
v Husově sboru
9. dubna 10:15
		
13. dubna 17:30
		
14. dubna 17:30
		
		
16. dubna 10:15

Květná neděle (Ježíš vjíždí na oslátku do Jeruzaléma.
Lidé před něj pokládají palmové ratolesti.)
Zelený čtvrtek (Umývání nohou učedníkům. Ustanovení večeře
Páně. Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zatčení.)
Velký pátek - Zpívané pašije podle Lukášova evangelia
(Zatčení, Ježíš před radou, Petrovo zapření, Ježíš před Pilátem,
Výsměch vojáků, Ukřižování, Ježíšova smrt.)
Boží hod velikonoční (Slavnost Vzkříšení Ježíše Krista)

Máme před sebou velikonoční svátky.
Kromě víkendu je volno i na Velký pátek a
Velikonoční pondělí. To potěší. Zároveň před
nás klade výzvu, jak využít tyto dny? Otevírá
se prostor pro výlety, dodělávky rozdělané
práce, odpočinek. V pondělí většinou obcházíme rodiny a příbuzné s případným pro
ženy a dívky blahodárným aktem vyšlehání.
Všeobecně panuje veselo a dobrá nálada.
Jako křesťané vstupujeme do Velikonoc
již Květnou nedělí, abychom ve Svatém
týdnu prožívali s Kristem jeho cestu do
Jeruzaléma, utrpení, ukřižování a slavné
vzkříšení. Je to něco, co nemůžeme plně pochopit rozumem. A přece je líčení těch událostí a velikonočního rána tak silné… Tam,
kde je strach, úzkost, obavy, přináší Kristus

pokoj. Prázdnota se postupně proměňuje
v radost. Život má zase smysl. Spasitel poznal smrt, ale přemohl ji, vstal z mrtvých,
byl vzkříšen. Z toho se radujeme. V knize
přírody čteme obdobně: Po období spánku
nastává probouzení se, rozpuk, pohyb, zřetelné vítězství života. Nechápeme plně, jak je
to možné, ale vnímáme to, ovlivňuje nás to,
jsme této reality dokonce součástí. Obdobně
je to i s velikonočním příběhem, jak jej podává Bible, pokud dobře nastavíme svůj vnitřní
zrak víry. Ať je pro nás jaro nabytím nových
sil, naděje, radosti a svěžesti!
Přeji všem pěkné a požehnané Velikonoce a těším se na případné setkání!
Tomáš Chytil,
farář Církve československé husitské

K velikonočním svátkům chci vám všem popřát toto:
Potupný konec Ježíše Krista na kříži měl znamenat definitivní vítězství nenávisti
a smrti nad láskou a životem. Ale nestalo se tak! Na Golgotě byl sice vztyčen kříž, na kterém visel mrtvý muž, ale tento muž změnil a neustále mění svět nikoliv tím, že by zabíjel druhé, ale tím, že se sám nechal zabít… Toto velikonoční tajemství jde stále dějinami
a chce být prožíváno i v dnešní době.
Všechny vás zvu k slavení Velikonoc do kostela a všem také přeji požehnané prožití
velikonočních svátků. 
P. Jan Larisch, řím. kat. farář

Renomovaná stavební společnost s
provozovnou v Jistebníku
NABÍZÍ STAVEBNÍ PRÁCE I PŘÍMÝ PRODEJ ZBOŽÍ

přijme do pracovního poměru:

ZEDNÍKY A DĚLNÍKY
DO STAVEBNÍCH PROFESÍ

Obklady a dlažby z keramiky i kamene Imitace kamenných
Vestavěné
obkladů
Koupelny a koupelnové vybavení
kuchyně vč. spotřebičů Rekonstrukce interiérů a exteriérů
Zámkové a velkoformátové dlažby
Kamínkové koberce
Plovoucí podlahy a lina Fasády, ploty a jiné

Požadujeme:
aktivní přístup k práci, znalosti základních
stavebních postupů,
časová flexibilita (práce po celé ČR)

NABÍZÍME KAMENICKÉ PRÁCE

Nabízíme:

Konzultace a příjem
objednávek na hřbitově každé
úterý 8.30 - 9.00 hodin. Konzultace
mimo úterý můžete domluvit na

výdělky až 27 000 Kč/ měsíčně
nástup ihned,
dlouhodobě stabilní pracovní zázemí

Volejte na tel. Čísla: 596 139 284
596 139 270 nebo 602 774 776
10

Tel. 739 631 259

Pomníky a jejich opravy
Sekání a opravy nápisů
Náhrobní doplňky

tel. 604 591 771

www.kamenstav.cz
Bravantice 78

kamenstav@seznam.cz
(350 m od motobaru Bravantice)

Interiér nové mateřské školy na ul. Stanislavského

Pasování prvňáků

Komise pro kulturu, mládež a sport
při Radě MOb Svinov
ve spolupráci se ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov p. o.
pořádá

Výlet na Pustevny

VELIKONOČNÍ
DÍLNY
ve čtvrtek 6.dubna 2017
v době od 14:30 do 16:30 hod.

ve školní jídelně základní školy na ulici Bílovecká 10
a v učebnách III. a IV. B na ulici Evžena Rošického 1082
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