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Slovo starostky

Druhé kolo kotlíkových dotací
začne 29. června

Vážení spoluobčané,
prostřednictvím našeho zpravodaje 

je na místě informovat Vás o některých 
záležitostech.

V měsíci dubnu tohoto roku se začala 
po mnoha letech urgencí a čekání konečně 
opravovat kanalizace u bytového domu čp. 
68 na ulici Polanecká a Základní školy Bí-
lovecká 1. Práce začaly přímo v křižovatce 
ulic Bílovecká a Polanecká. Bylo jasné, že 
všichni řidiči budou muset strpět částečné 
omezení dopravy. Samozřejmě, hned první 
den se pokazilo, co se pokazit mohlo, a na-
staly problémy. Děti se nemohly dostat do 
své školky z důvodu sesuvu zeminy a části 
chodníku do výkopu. Požádali jsme proto 
o pomoc zástupce Městské policie a Policie 
České republiky. I když byl průchod umož-
něn, pomáhali i nadále u přechodů a při 
řízení dopravy. Ráda bych jim touto cestu 
poděkovala za jejich přístup a ochotu. Prá-
ce nadále probíhají dle harmonogramu.

Sportovní hřiště na ulici Rošického 
jsme dokončili již v  říjnu loňského roku,

ale protože nám počasí nepřálo, až letos jsme 
uspořádali jeho slavnostní otevření. Okolí 
jsme dovybavili lavičkami, stojany na kola 
a odpadkovými koši. Doufám, že si hřiště 
děti v době prázdnin užijí.

Nejvýznamnější stavební akcí v obvodu 
je „Rekonstrukce kanalizace a vodovodů 
Svinov“, jehož investorem je Magistrát 
města Ostravy, termín ukončení zakázky je 
září 2017. 

Jsme rádi, že na základě naší iniciativy 
a několika vyvolaných jednáních se zástupci 
magistrátu města Ostravy a zúčastněných 
firem, se výrazně posunuly práce, jednot-
livé společnosti sladily harmonogramy 
svých prací logicky tak, aby práce probíhaly 
koordinovaně. Práce na opravách komuni-
kací a chodníků začaly mnohem dříve, než 
bylo původně Magistrátem města Ostravy 
plánováno. K dnešnímu dni je již opravena 
ulice Kuršova a části ulic Lipová, Malátova 
a Mičurinova.

Je škoda, že někteří obyvatelé Svinova 
odmítají vnímat posun prací k lepšímu. 

Prostě vše má své negativní i pozitivní strán-
ky, takže se přestaňme zaobírat těmi spíše 
negativními a dívejme se na věci optimis-
ticky. Vždyť máme již polovinu komunikací 
opravených mnohem dřív, než bylo původně 
plánováno. Jak nebývá neobvyklé, i zde se 
vyskytly problémy. V průběhu stavby bylo 
zjištěno, že je nesprávně zpracovaný pro-
jekt a ukončili jsme původně vysoutěženou 
zakázku. Po reklamaci a jeho opravě jsme 
vyhlásili nové výběrové řízení. Chtěla bych 
Vás ubezpečit, že děláme vše pro to, abychom 
zajistili chybějící část finančních prostředků 
na opravy a abychom mohli co nejdříve 
pokračovat. Nikomu z nás není lhostejný 
nepořádek, narušený vzhled a dopravní 
problémy kterékoliv části obvodu.

Jako každoročně se bude ve Svinově 
konat v termínu od 17. do 18. června pouť. 
Ráda bych Vás, vážení spoluobčané, pozvala 
i s dětmi na tuto akci.

Přeji nám všem pěkné letní počasí, dětem 
přeji zajímavé prázdniny a Vám dospělým 
pěknou dovolenou. 

Vážení občané, Ministerstvo životního 
prostředí vyhlásilo v březnu druhou výzvu 
na kotlíkové dotace pro kraje. Moravsko-
slezský kraj v ní obdrží téměř 900 milionů 
korun.

Stejně jako při první výzvě kotlíkových 
dotací se bude pro zájemce o výměnu kotlů 
pořádat v Ostravě šest seminářů. V jejich 
rámci budou zaměstnanci Krajského 
úřadu a Magistrátu města Ostravy podá-
vat informace o podmínkách poskytování 
kotlíkových dotací. Vysvětlí, jak vyplnit 
elektronickou žádost a odpoví na případné 
dotazy. Termíny seminářů a místo jejich 
konání najdete v přiložené tabulce. 

Žadatelé budou mít také možnost 
informovat se v kontaktním informačním 
místě, které bude otevřeno v přístavbě 
budovy Nové radnice na ulici Sokolská 
třída (bývalé zlatnictví). Bližší infor-
mace budou zveřejněny prostřednictvím 
webových stránek http://ostrava.cz 
nebo https://dycham.ostrava.cz, pří-
padně můžete využít „kotlíkovou linku“ 
595 622 355.

Na jaké typy kotlů se dotace vztahuje?
Předmětem podpory přidělované koneč-

ným uživatelům bude výměna kotlů na pevná 
paliva s ručním přikládáním za:
● tepelné čerpadlo,
● kotel pouze na biomasu (s ručním plnění 

i automatický),

● automatický kotel na uhlí a biomasu 
(kombinovaný),

● plynový kondenzační kotel.

Kolik peněz můžete získat?
● na automatický kombinovaný kotel 

– 75 % ze způsobilých výdajů, max. 
75 000 Kč

● na plynový kondenzační kotel – 75 % ze 
způsobilých výdajů, max. 95 000 Kč

● na kotel na biomasu s ručním plně-
ním – 80 % ze způsobilých výdajů, max. 
100 000 Kč

● na kotel na biomasu (automatický) 
– 80 % ze způsobilých výdajů, max. 
120 000 Kč

● na tepelné čerpadlo – 80 % ze způsobilých 
výdajů, max. 120 000 Kč

Občané v oblastech s nejvíce znečištěným 
ovzduším získají bonus ve výši 7 500 Kč, 
každá výměna kotle bude navíc podpořena 
příspěvkem kraje, a to jednotnou částkou 
7 500 Kč. 

Kdo se rozhodne kombinovat kotlíkovou 
dotaci s žádostí o podporu v programu Nová 

Semináře ke kotlíkovým dotacím
Termín 
semináře Místo konání
26. 6. 
v 16 h

Obřadní síň Úřadu 
městského obvodu  
Krásné Pole

28. 6. 
v 16 h

Společenský dům 
v Ostravě-Bartovicích

10. 7. 
v 16 h

Dům s pečovatelskou 
službou Bělásek, Nová Bělá

12. 7. 
v 16 h

Kulturní dům Ostrava-
Muglinov

24. 7. 
v 16 h

Magistrát města Ostravy

31. 7. 
v 16 h

Kulturní dům Ostrava-
Hošťálkovice
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zelená úsporám, může získat další bonus ve 
výši až 40 000 Kč.

Město Ostrava
Město Ostrava přispěje žadatelům vlastní-

cím rodinný dům na území města jednotnou 
částkou 10 000 Kč. Tato částka bude poskyt-
nuta vlastníkům rodinných domů na území 
města za podmínky, že ke dni podání žádosti 
o dotaci nejsou vůči městu, jeho orgánům a/
nebo jím zřízeným a založeným právnickým 
osobám v prodlení se splněním jakékoliv 
peněžité povinnosti. Tato bezdlužnost bude 
prokazována čestným prohlášením.

Na co lze kotlíkovou dotaci využít?
● na pořízení nového ekologického zdroje 

tepla a jeho montáž,
● na stavební práce, dodávky a služby bez-

prostředně související s pořízením nového 
zdroje vytápění nebo úpravou stávajícího,

● na náklady na zkoušky nebo testy,
● na náklady na projektovou dokumentaci. 

Tyto náklady nezahrnují náklady na zpra-
cování žádosti.

Důležité informace
● Jako způsobilý výdaj bude možné uplatnit 

výdaj, který vznikl a byl uhrazen příjem-
cem podpory od 15. července 2015.

● Žádosti budou podávány elektronickou 
formou.

Kdy to vše vypukne?
Krajský dotační program pro občany bude 

vyhlášen 29. června, s příjmem žádostí 
se počítá od 5. září.

Název

Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Plnění  
k 31. 12. 2016

% plnění 
k upravenému 

rozpočtu
Daňové příjmy 4 891 000 4 904 000 6 910 150,77 141
Nedaňové příjmy 12 604 000 13 603 000 14 575 281,94 107
Kapitálové příjmy 0 40 000 256 047,00 *
Přijaté transfery 40 239 000 46 150 000 44 910 893,19 97

     
Příjmy celkem po konsolidaci 57 734 000 64 697 000 66 652 372,90 103

     
Běžné výdaje 40 760 000 51 682 000 44 705 978,09 87
Kapitálové výdaje 19 899 000 19 670 000 11 497 309,55 58

     
Výdaje celkem po konsolidaci 60 659 000 71 352 000 56 203 287,64 79

     
Saldo: Příjmy - Výdaje -2 925 000 -6 655 000 10 449 085,26 *

Naše ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, pří-
spěvková organizace dle rozhodnutí Rady 
města Ostravy usnesením č. 04942/
RM1418/71, získala příspěvek z Fondu pro 
děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 
6 000 Kč na žáka. 

V termínu 13. 3. 2017 – 26. 3. 2017 se 
zúčastnili žáci naší školy ozdravného poby-
tu, v rekreačním středisku SKI Park Gruň, 
Staré Hamry 51, 739 15 Staré Hamry. Žáci 
byli ubytováni v budově Had. Ozdravný 
pobyt byl hrazen v rámci poskytnutého ne-
investičního účelového příspěvku z Fondu 

pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 
a sponzorských darů. Finanční prostředky 
byly použity na dopravu, ubytování, stravu, 
pitný režim, pojištění, program ozdravného 
charakteru a lyžování. Doprovodný program 
ozdravného charakteru byl v prvním týdnu 
zaměřen na výuku sjezdového lyžování. 
V druhém týdnu byl zaměřen na regene-
raci a rozvoj respiračního ústrojí a posílení 
imunity vhodnými sportovními aktivitami 
- turistika s prvky zážitkové pedagogiky (tu-
ristická vycházka na Visalaje, na Ostravici), 
koupání v sudech s teplou lázní, otužování 

v ochlazovacím bazénku, zážitkové hry 
v přilehlém okolí. Ze zúčastněných 36 dětí 
se výuky lyžování zúčastnilo 35 dětí. Jeden 
žák se ze zdravotních důvodů výuky lyžování 
zúčastnit nemohl. Ostatních ozdravných ak-
tivit se pak zúčastnily všechny děti. Všichni 
žáci byli velmi spokojeni nejen se samotným 
programem během pobytu, ale také se stra-
vou, včetně bezlepkové. Jistě budou velmi 
rádi na tento pobyt vzpomínat.
 

Mgr. Michaela Kusiaková

Stručný přehled hospodaření 
městského obvodu za r. 2016

Ozdravný pobyt 

Nová vyhláška 
– omezení hluku a noční klid

Magistrátem města Ostravy byla vydá-
na vyhláška č.5/2017, která upravuje noč-
ní klid, který je stanoven od 22. hodiny 
do 6 hodin ráno. Vyhláška řeší mimo jiné 
i kulturní, společenské a sportovní akce. 
K úpravě nočního klidu dochází pouze 
v určených obvodech a u předem urče-
ných akcí, které jsou uvedeny v příloze 
této vyhlášky. Z vyhlášky vyplývá, že po-
řadatel akce je povinen dopředu oznámit 
přesné místo a čas konání akce. V době 
konání akce musí noční klid začít v 1 hodi-
nu a trvá do 6 hodin. Pokud, po noci, kdy 
akce probíhá, následuje sobota, neděle, 
státní či ostatní svátek, začíná noční klid 
až ve 2 hodiny. Přesné znění vyhlášky, 
vč. přílohy se seznamem akcí, které mají 

udělenou výjimku z doby trvání nočního 
klidu je uvedeno na webu www.ostrava.
cz v sekci Úřad-právní předpisy-Vahlášky 
statutárního města Ostrava.

Připomínám, že je v platnosti obecně 
závazná vyhláška č.4/2012 o zabezpečení 
veřejného pořádku omezením hluku. Vy-
hláška upravuje provozování některých 
činností, které mohou narušit veřejný 
pořádek a to zejména sekání trávy, pou-
žívání křovinořezů a podobných nástrojů 
jako jsou například pily. Zákaz jejich užití 
platí v neděli, státní a ostatní svátky. Dále 
pak ve všední dny tj. od pondělí do soboty 
v době od 20 do 22 hod. 

Ing. Helena Wieluchová, starostka

Čerpání kapitálových výdajů  ve výši 58 %  je ovlivněno nečerpáním  výdajů na výstavbu  MŠ Stanislavského . Termín dokončení stavby 
a tudíž i čerpání  finančních prostředků byl posunut do r. 2017.
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Ve čtvrtek 4. 5. 2017 se žáci osmého 
a devátého ročníku svinovské základní 
školy zúčastnili branného závodu Battel-
field. Závod se uskutečnil v oblasti Dolních 
Vítkovic a byl zaměřen na znalosti z období 
druhé světové války a fyzické dovednosti 
inspirované výcvikem výsadkářů. Součástí 
byla i prezentace žáků, která ovšem nesmě-
la být v elektronické podobě. Takže žáci se 
pustili do výroby tanku, který se jim velmi 
povedl a získali za něj plný počet bodů. 
Soutěže se zúčastnilo celkem 31 družstev 
a my jsme se umístili na 16. místě. Žáci se 
výborně bavili a předvedli, jak jsou schopni 
pracovat v týmu. Moc jim za účast děkuji 
a těším se na příští ročník. 

Mgr. Kateřina Klegová

Dne 12.4. 2017 se již jedenáctým rokem 
konala školní sportovní soutěž s ná-
zvem Memoriál Marka Bílého. Akce byla 
započata slavnostním projevem ředitele 
školy a hned po něm promluvila k oběma 
skupinám i paní starostka. Naše škola tuto 
akci už tradičně pořádá jako vzpomínku na 
bývalého žáka naší školy, skvělého studenta 
a sportovce, který podlehl těžké nemoci ve 
velmi mladém věku po zkouškách na vyso-
kou školu, na kterou už nestihl nastoupit. 
A každoročně se tento turnaj koná pod 
záštitou bratra zemřelého, Mgr. Bílého, 

který poskytuje škole sponzorský dar na 
tuto akci.

Tak jako každý rok byli účastníci turnaje 
rozděleni na mladší a starší kategorii, chlapci 
se utkali ve florbalu a minikopané, děvčata ve 
vybíjené a v přehazované. Z důvodu konání 
přijímacích zkoušek na střední školy v tomtéž 
termínu se turnaje nemohli zúčastnit žáci de-
vátého ročníku, proto do mladší kategorie byli 
zařazeni žáci 5.A, 5.B, 6. třídy, do starší katego-
rie pak žáci 7.A, 7.B a 8. třídy. Jako doprovodný 
program pro všechny účastníky byl v malé 
tělocvičně pořádán turnaj ve stolním tenisu. 

Po náročném sportovním dopoledni byly 
vyhlášeny výsledky utkání ve všech disciplí-
nách, kdy v mladší kategorii děvčat zvítězilo 
družstvo 6.třídy a ve starší kategorii druž-
stvo 7.B. V mladší kategorii chlapců zlato 
vybojovalo družstvo 5.B a ve starší kategorii 
družstvo 8.třídy.

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

Mgr. Petra Bystroňová

Dopravní soutěž Mladý cyklista má 
v naší škole dlouholetou tradici. Také letos 
se 28. 4. konalo na naší škole oblastní kolo 
této soutěže, kterého se zúčastnilo 18 druž-
stev ze škol obvodu Poruba. Díky finanč-
nímu přispění úřadů městských obvodů 
Poruba a Svinov bylo pro všechny účastní-
ky zajištěno občerstvení a sladké odměny. 
Družstva naší školy v obou kategoriích 
postoupila do okresního finále konaného 
12. 5. 2017 na ZŠ A. Kučery v Ostravě-Hra-
bůvce, kde se umístila obě na 2. místě.

Mgr. Marie Farkasová

Dopravní soutěž Mladý cyklista má 
v naší škole dlouholetou tradici. Také letos 
se 28. 4. konalo na naší škole oblastní kolo 
této soutěže, kterého se zúčastnilo 18 druž-
stev ze škol obvodu Poruba. Díky finanč-
nímu přispění úřadů městských obvodů 
Poruba a Svinov bylo pro všechny 

účastníky zajištěno občerstvení a sladké od-
měny. Družstva naší školy v obou kategoriích 
postoupila do okresního finále konaného 12. 
5. 2017 na ZŠ A. Kučery v Ostravě-Hrabůvce, 
kde se umístila obě na 2. místě.

Mgr. Marie Farkasová

Soutěž Battlelfield

Memoriál Marka Bílého – XI. ročník

Mladý cyklista Přehlídka divadelních představení 
žáků základních škol - II. ročník
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V pondělí 3. dubna v úterý 4. dubna 
2017 probíhal na naší základní škole zápis 
do budoucích prvních tříd. 

Zúčastnilo se jej 55 dětí převážně ze 
svinovských mateřských škol, ale dorazily 
i děti z jiných částí Ostravy a jejího okolí. 

Pod vedením zkušených pedagogů se 
předškoláci poprvé seznámili se školním 
prostředím. Vše bylo připraveno tak, aby 
i nesmělí žáčci ztratili zábrany a bez obav 
komunikovali. Pomohly jim k tomu známé 
pohádky, pomocí kterých pedagogové 

zjišťovali školní zralost a připravenost před 
nástupem do školy.

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

Milí prvňáčci, těšíme se na Vás 
4. září 2017, kdy poprvé usednete do 
školních lavic! 

Mgr. Iveta Komorášová

Vážení čtenáři, 
rád bych Vás krátce seznámil se sou-

časnou situací v kroužku mladých hasičů 
u nás ve Svinově. Aktuálně náš kolektiv 
čítá 68 členů napříč všemi věkovými kate-
goriemi, od předškolních dětí v přípravce 
až po dorostence. O tuto hasičskou bu-
doucnost po celý rok pečuje 12 vedoucích 
a instruktorů a na přesnost a regulérnost 
provedení jednotlivých hasičských disci-
plín dohlíží jak na sportovních kláních, tak 
i při domácích trénincích také dva rozhod-
čí požárního sportu mládeže.

V letošním soutěžním ročníku jsme se 
zapojili do celoroční hry Plamen a soutěže 
dorostu, Českého halového poháru v běhu 
na 60 m s překážkami, závodů zařazených 
do seriálu Ostravské ligy mládeže i do 
soutěží o nejtvrdšího hasiče neboli TFA. 
Celkově jsme se zúčastnili 16 závodů, mezi 
nimiž byla i naším sborem uspořádaná 
soutěž v disciplínách požární útok a štafeta 
4x60m zařazená do seriálu Ostravské ligy 
mládeže.

Mimo zvyšování fyzické kondice při 
nácviku disciplín požárního sportu, se 
v hasičském kroužku s dětmi věnujeme také 
vzdělávání a výchově v oblastech prevence 
požární ochrany, ochrany obyvatelstva, 
sebeochrany při nebezpečných činnostech 
a rizikových projevech chování, zdravově-
dy a ochrany životního prostředí. V rámci 
celoroční činnosti jsme se v letošním roce 
opět zapojili do celostátní výtvarné a lite-
rární soutěže Požární ochrana očima dětí, 
ekologické akce Ukliďme svět, pomáhali 
jsme při dárcovské akci Den proti rakovině 
a i letos získalo několik našich členů odznak 
odbornosti, a tak máme mezi sebou další 
mladé preventisty, strojníky a také 2 mladé 
kronikářky. 

V tomto ročníku jsme se mj. zúčastnili 
exkurze na centrální stanici hasičského zá-
chranného sboru a letecké záchranné služby 
v Ostravě-Zábřehu a v souvislosti s účastí na 
soutěži Českého halového poháru v běhu 
na 60 m, konané v Jablonci nad Nisou, 
jsme navštívili také Libereckou IQ Landii. 

Uspořádali jsme tradiční Závěrečnou pro 
děti a jejich rodiče, pečení perníčků, Miku-
lášskou besídku, malování velikonočních 
vajec a pletení pomlázek, víkendové soustře-
dění a další kolektivní akce. Nejen pro děti 
z hasičského kroužku jsme, ve spolupráci 
s ostatními členy sboru, Základní a mateř-
skou školou, Základní uměleckou školou 
a dalšími dobrovolnickými organizacemi 
a sdruženími ze Svinova, pomohli uspořádat 
Pálení čarodějnic a Dětský den. Jako každo-
ročně jsme i letos odvedli spoustu práce na 
údržbě technických prostředků a pomůcek 
pro naši činnost i na zvelebování a úklidu 
hasičské zbrojnice.

Rád bych poděkoval všem, kteří naši 
činnost všemožně podporují, a věřím, že 
i díky této naší společné práci se ještě dlouho 
bude psát dnes již více než 127letá historie 
našeho sboru.

Ing. Roman Bonk
Vedoucí kolektivu 

mladých hasičů SDH Svinov

Zápis do prvních tříd

Činnost kolektivu mladých hasičův letošní sezóně

V měsíci červnu probíhá v knihovně 
a prostorách budovy na náměstí Dr. Brauna 
originální výstava fotografií z cest po Ja-
ponsku. Autoři fotografií Taťána Beranová 
a Jan Kudla přiblížili zájemcům japonskou 
kulturu v poutavém vyprávění při besedě 

s dataprojekcí a ochutnávkou tradičních 
čajů a japonských koláčků. Nejen tyto 
speciality můžete vyzkoušet v japonské 
kavárně se zenovou zahradou, kterou pro-
vozuje Česko-japonské kulturní centrum 
na Masarykově náměstí v budově muzea. 

Ve středu 14. června v 9 hodin zveme 
všechny se zájmem o historii a současnost 
Svinova na komentovanou procházku, 
kterou vás provedou Ing. Hana Hauptová 
a Antonín Bosák. Nezapomeneme ani na 
krásnou přírodu Poodří. 

Pro soutěžící děti v rámci projektu 
Lovci perel aneb moře knih a soutěží, 
který finančně podporuje svinovský úřad, 
bude po celý červen připraven netradič-
ní obchůdek se spoustou lákavých cen. 
Každý měsíc na děti čekají nové soutěže 
a kvizy. 

Odměnou pro šikovné dětské čtenáře 
bývá každoročně účast v Noci s Anderse-
nem, která letos proběhla na konci břez-
na společně s dětmi ze svinovské ZUŠ. 
Tentokrát jsme nocovali se Čtyřlístkem, 
soutěžili, tvořili, četli, cestovali, promíta-
li, jedli a pili, hledali poklad a našli ho! 
Chtěl nám jej ukrást padouch Zádrhel, ale 
na nás si nepřišel! I když použil bouchací 
kuličky. Poděkování patří všem sponzo-
rům, kteří tuto akci podpořili.

Iveta Balnarová
vedoucí knihovny

Japan Do v knihovně
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Na konci měsíce března se uskutečnila 
výroční schůze Pionýrské skupiny Ještěr, 
dovolte nám seznámit vás s činností naší 
neziskové organizace. 

Po posledních registracích čítá Ještěr 
79 členů, z toho 37 ve věku do 18 let. 
Spolupracuje s námi a našich aktivit se 
pak účastní i řada osob dalších, neregist-
rovaných. Na výroční schůzi bylo voleno 
vedení skupiny, tedy výbor, předsedkyní 
byla opětovně zvolena Gabriela Ovesná. 

Činnost v jarním období se soustředí 
na přípravu prostředí pro tábory. Na zá-
kladně, která leží na úpatí Lysé hory, kopci 
Řehucí, probíhají a budou probíhat brigá-
dy zvelebující chatu, připravující stanové 
zázemí a upravující okolí. Novinkou je 

dokončení elektrifikace, jejíž přípravy začaly 
v roce minulém a zapojení proběhlo letos. 
Fakt, že se připojí romantické místo k elek-
trickému vedení, měl řadu odpůrců. Ne-
máme v plánu tábornické místo „rozsvítit“, 
nehodláme se vzdát petrolejek, čelovek ani 
svíček. Ale přinejmenším lednice v letním 
období přinesou řadu výhod pro zásobová-
ní, při práci s přístroji využijeme zásuvek 
namísto dosavadního agregátu. Chata 
základny prochází postupnou rekonstrukcí 
a provádíme nutné opravy, na podzim zva-
žujeme výstavbu nových toalet. 

Příprava na letní tábory odstartovala 
školením vedoucích a instruktorů, kteří byli 
vzděláváni pro práci s dětmi. V současné 
době také vrcholí přípravy dvou turnusů 

letního tábora, každého pro 45 dětí, těší nás 
velký zájem o místa na tábor. Už se pracuje 
na tématech táborových her a činností!

Naši členové se pravidelně zúčastňují 
Dětského dne pořádaného svinovskými 
hasiči, kde mají připravena svá stanoviště 
a po prázdninách chystají další akce, jako 
například turnaj O ještěrovský košíček, 
9. ročník Halloweenu, plesy a jiné.  

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
Magistrátu města Ostravy a městskému 
obvodu Svinov za poskytnutí dotací, které 
naše aktivity podporují. 

Výbor Pionýrské skupiny 
Ještěr

Ještěr informuje 

 Sraz účastníků je ve středu 14. června v 9.00 hodin u knihovny. 

Historií a současností Svinova Vás provedou  
Ing. Hana Hauptová a Antonín Bosák.  
Nezapomeneme ani na krásnou přírodu Poodří. 
    
     

 
 

  

POZNÁVÁME SVINOV 

Knihovna města Ostravy, pobočka ve Svinově zve všechny zájemce  
 
na komentovanou procházku 

 
 
Projekt Černé oči Ostravy je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy. 

http://ostrava750.cz/ 
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TJ	Sokol	Svinov,	oddíl	národní	házená	
2.	ROČNÍK	TURNAJE	MLADŠÍCH	ŽÁKŮ	A	ŽAČEK		

	

																												 										 	
	

„TURNAJ	O	POHÁR	SVINOVSKÉ	PANDY“	
…	aneb	rozloučení	se	sezónou	2017	

					
			Kde:				hřiště	TJ	Sokol	Svinov		

																															Kdy:				sobota	17.	6.	2017		

																															Čas:					8:00	–	15:00	hodin	
	
	

	

																																																															Sponzoři:		
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Začátkem dubna se vydalo 
15 mladší házenkářů bojovat 
za náš oddíl na 2-denní turnaj 
do Prahy. Turnajů se zúčast-
nilo celkem 8 týmů, program 
turnaje byl rozdělen - v sobotu 
to byl turnaj „Spoje Open“, 
v neděli „Turnaj o pohár 
Modřanského méďi“. 

Družstvo bylo smíšené, 
převážnou část tvořily mladší 
žačky, byly doplňěněny z řad 
mladších žáků

Opět jsme po roce ukázali, 
že na Severní Moravě umí děti 
národní házenou hrát. Po so-
botních bojích jsme postoupili 
z prvního místa, v konečné ta-
bulce jsme obsadili 4. příčku.

Nejlepší obránkyní turna-
je byla vyhlášena naše Niki 
Missigová, nejlepší útočnicí 
turnaje byla vyhlášena Barča 
Pavlíková.

Hvězdná sestava: Áďa-
Danča-Ema-Niki-Lucka-
Vojta-Terka-Vevi-Karin-
Ondra-Vítek-Terezka-Barča-
Marťa

Svinovští občané bydlící v blízkosti 
Husova sboru si možná povšimli, že již 
nějaký čas byl používán pouze jeden zvon. 
Zastaralá nefunkční mechanika neumožňo-
vala užití dalších dvou. Nutno připomenout, 
že ve věži byly od počátku umístěny zvony 
tři - největší „Hus“, střední „Farský“ a nej-
menší „Jandásek“. Právě ten prostřední zů-
stal v provozu jako jediný. Dobrou zprávou 
je, že tento pro někoho možná i smutný hlas 
jednoho osamoceného zvonu je od poloviny 
května doplněn o zvuk „většího kamará-
da“ a ke svolání věřících slouží nyní „Hus“ 
i „Farský“. Do budoucna plánujeme 

připojení všech zvonů na nový lineární po-
hon, aby i tato součást sakrální stavby byla 
plně funkční. 

Církev československá husitská tradičně 
pořádá 5. července pouť k Winklerově zvonici 
na Ostravici, aby zde uctila památku Mistra 
Jana Husa a dalších svědků víry. Letos jde 
o pouť diecézní konanou ve spolupráci s obcí 
Ostravice. Z Ostravy bude vypraven auto-
bus, který zájemce převeze na místo a po 
skončení programu zase zpět. Bohoslužba 
za účasti patriarchy církve ThDr. Tomáše 
Butty, biskupa Rudolfa Göbela a dalších du-
chovních začne v 10:30 hodin. Na místě bu-

dou připraveny stánky s občerstvením, kul-
turní program (např. skupina BLAF), akce 
pro děti apod. Zastřešené pódium i hlediště 
jsou zárukou dobře prožitého odpoledne 
i v deštivém počasí. Ke kapli, která je umís-
těna ve stoupání směr srub Petra Bezruče, 
bude zajištěna doprava minibusem. Mohou 
se tak zúčastnit jak senioři, tak je pouť vhod-
ná i pro rodiny s dětmi. Podrobnější infor-
mace zájemcům rádi poskytneme na farním 
úřadě. Srdečně zveme!

Přeji všem pěkné prožití prázdnin!
Tomáš Chytil, farář

Rytmus obyčejných a svátečních dnů, 
práce a odpočinku, školního roku a doby 
prázdnin je pro život nesmírně důležitý.

Velmi často se člověk v dnešní době 
ničí proto, že nemá – či přesněji řečeno, 
si neumí udělat – volný čas ke společ-
nému slavení. Spěch a trvalý pocit ne-
odkladné práce mu dává dojem života. 
Dochází k přecenění aktivity a toho, co 
slouží k nějakému účelu, toho co je „uži-
tečné“. Ve skutečnosti se takto ale pouze 
ohlušuje, utíká před sebou samým a od-
suzuje se k pudovému životu. 

Skutečnosti odpočinku, slavení svátků 
a také doba prázdnin jsou trvalými na-
bídkami, přítomnými v životě společnos-
ti, které vybízejí člověka, aby se vrátil se 
k sobě samému, ke svým blízkým, ke své 
rodině... 

Dobře slavit znamená „rekreaci“ v pů-
vodním významu tohoto slova, které zna-
mená znovustvoření (re = opět, creatio = 
tvořit). Není univerzální recept, jak slavit, 
ale je jisté, že kritériem dobrého slavení je 
chuť a radost vrátit se posilněn do běžné-
ho pracovního dne či období. 

Přeji nám všem jak pěkné prožití naší 
svinovské poutě, tak i dobu prázdnin ve 
smyslu výše napsaného textu. 

Slavnostní poutní česko-polská boho-
služba v našem kostele Krista Krále se 
koná v neděli 18. června 2017 v 10 hod. 
Budou na ní přítomni v rámci spolu-
práce naší svinovské ZŠ a MŠ a Szkoły 
Podstawowe z polských Świerklan před-
stavitelé obou škol i obcí. Všechny tímto 
srdečně zvu. 

P.Dr. Jan Larisch,
farář farnosti Ostrava-Svinov

TJ SOKOL SVINOV – oddíl národní házená
 – mladší žactvo - PRAHA

Oprava zvonu v Husově sboru a pozvánka 
na pouť k uctění památky Mistra Jana Husa

Pozvánka na pouť – přání k prázdninám



V měsíci červenci se otevře nová 
rekonstruovaná prodejna společnosti 
Lidl na ulici Sjízdné.  Prodejna se nachází 
v katastru Městského obvodu Svinov 
a tak nám bylo jejich zástupci nabídnuto, 
že při otevření prodejny podpoří finančně 
společnost Lidl  vybranou vzdělávací 
instituci v našem obvodě. Členové rady 

doporučili finančně podpořit Základní lido-
vou školu Dobroslava Lidmily. Finanční 
prostředky budou poskytnuty této vybrané 
organizaci formou daru a jejich výše se 
bude odvíjet od výše tržeb realizovaných 
v  den otevření prodejny. Podrobnosti jak 
můžete i Vy pomoci získat finanční pro-
středky pro ZUŠ Dobroslava Lidmily ve 

Svinově se dočtete v níže uvedeném článku 
společnosti Lidl. O konkrétním termínu 
otevření Vás budeme informovat. Přijďte 
svým nákupem podpořit dobrou věc.

Ing. Helena Wieluchová
starostka

Základní umělecká škola Dobroslava 
Lidmily získá v létě finanční podporu. Jak 
vysokou, nezáleží na městské části, ale na 
tom, jak budou lidé nakupovat. 

Jak? Princip je jednoduchý. V červenci 
se otevře nová prodejna Lidl ve Sjízdné 
ulici.  Firma se při té příležitosti rozhodla 
podpořit místní vzdělávací instituci a ve 
spolupráci s úřadem městské části vybrala 
Základní uměleckou školu Dobroslava 
Lidmily. Z každého nákupu nad 300 korun

uskutečněného v tento první den věnuje 
ZUŠ 50 korun. 

Lidl se pro zákazníky uzavřel již 18. ledna. 
Od té doby vyrostla na místě té původní 
zbrusu nová prodejna. Ta na první pohled zau-
jme dvoupatrovou prosklenou architekturou, 
která zákazníkům nabídne příjemnější naku-
pování a zaměstnancům velkorysé zázemí v 
patře. Těšit se můžete na pohodlné parkování, 
širší uličky, větší nabídku čerstvých potravin, 
komfortní odkládací prostory u pokladen, ale 

i na toalety pro zákazníky 
s přebalovacím pultem. 
A nejen na první den ote-
vření Lidl plánuje speciální 
akční nabídky, které jsou 
určeny pouze pro prodejnu 
ve Sjízdné ulici. 

Pokud se přijdete přesvědčit první den 
otevření a nakoupíte, přispějete i Vy k navý-
šení finanční podpory pro ZUŠ Dobroslava 
Lidmily.  

Popis začneme od Svinovských mostů. 
Půjdeme procházkou rovně k nádraží. 

Ve Svinově za tratí uvidíme mlýn, domky 
se zahradami a louky.  Za nimi je po levé 
straně krásný rybník. Ony jsou tam tři a 
jmenují se Svinovské tůně. Vodou jsou 
naplňovány ze strouhy Rezavky.  Vznikla 
zásahem člověka do přírody a protéká jí 
voda z řeky Odry.

V jarním období je to vzácný kout pro-
bouzející se přírody, skoro ve středu města. 
Je jedno směřuje-li váš pohled dolů nebo 
nahoru, stále se díváte do krásné zeleně. 
Na březích rybníka vyrůstá mladá tráva, ze 
které se bělají sedmikrásky a pampelišky 
září ve slunci jako zlaté dukáty. V koru-
nách mohutných buků, dubů a olší, ale též 
vzrostlých bříz se rozbalují pupeny zele-
ných lístků. Hladinu rybníka začínají 

pokrývat rozvíjející se listy stulíků. V létě 
jsou z nich obrovské zelené deštníky, poseté 
žlutými květy.

Na břehu rybníka je rybářská chata 
místní skupiny ČRS Ostrava Poruba 1. Vedle 
vchodu rostla stará košatá vrba. Zbyl z ní 
jen vysoký kmen, na kterém sedí a hlídá 
vodník.  Má dlouhé smočené vlasy, pokuřuje 
fajfku a bosé nohy mu visí z té výšky dolů.  
Není tam dlouho, ale to místo přivedl k 
dokonalosti. Kolem rybníka je posezení z 
kmenů obrovských stromů, pro rybáře i 
unavené kolemjdoucí. Pěší i cyklisté se tu 
na chvilku zastaví, odpočinou a vychutná-
vají si ten úžasný klid. Rybáři uloví krásnou 
rybu a mají večeři. Je to dar přírody.  My, 
sportovní rybáři, se řídíme pravidlem „Chyť 
a pusť“ a vracíme rybu zpět přírodě. Na 
podzim je u rybníka mlhavo a chladno. To 

dlouhé čekání s nahozenou udicí, střídáme 
shrabováním opadaného listí a posledním 
pokosením trávy před zimou. Pak je už 
vzácnější posezení ve vyhřáté chatě. Když 
nasněží a hladina rybníka vypadá jako velká 
bílá peřina, je to pohádka. Zima však přináší 
i kruté mrazy. To se nad rybníkem vznáší 
bílá zmrzlá mlha a led je kolem břehů jako 
těsná poklice. Teď se musí přírodě pomáhat 
nejvíc. Ze zasněženého rybníka shrabujeme 
sníh a vysekáváme led, aby měly ryby stále 
dostatek vzduchu.

Ale užijeme si i spoustu legrace a radosti.
Tak to je moje nejoblíbenější místo. Tam 

s kamarády rybařím, ale rád si zajedu i na 
kole a třeba jen na chvilku.

Patrik Vandio

Nakupte a podpoříte dobrou věc

Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily 
získá díky nákupům finanční podporu 

Moje nejoblíbenější místo



NABÍZÍ STAVEBNÍ PRÁCE I PŘÍMÝ PRODEJ ZBOŽÍ

Obklady a dlažby z keramiky i kamene

Plovoucí podlahy a lina

Imitace kamenných 

Koupelny a koupelnové vybavení Vestavěné

Rekonstrukce interiérů a exteriérů

Zámkové a velkoformátové dlažby Kamínkové koberce

Fasády, ploty a jiné

NABÍZÍME KAMENICKÉ PRÁCE

Konzultace a příjem 
objednávek na hřbitově každé 

úterý 8.30 - 9.00 hodin. Konzultace
mimo úterý můžete domluvit na

tel. 604 591 771

Tel. 739 631 259

Pomníky a jejich opravy    
Sekání a opravy nápisů    
Náhrobní doplňky

www.kamenstav.cz    kamenstav@seznam.cz
Bravantice 78        (350 m od motobaru Bravantice)

Tel. 739 631 259

obkladů

kuchyně vč. spotřebičů

Renomovaná  stavební společnost s provozovnou v Jistebníku  
 

 
    

přijme do pracovního poměru: 
 

ZEDNÍKY  A  DĚLNÍKY DO STAVEBNÍCH PROFESÍ 
 
 

Požadujeme:  
 aktivní přístup k práci, znalosti základních stavebních postupů, 

 časová flexibilita (práce po celé ČR) 
 

Nabízíme: 
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       
 
   



Sportovní hřiště na ul. Evžena Rošického

Májové
setkání
seniorů

Lyžák
2017
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před kostelem Krista Krále
KOLOTOČE – ATRAKCE‐OBČERSTVENÍ‐STÁNKY‐POUŤOVÉ PŘEDMĚTY 

Sobota 

10:00 - vystoupení dětí ZŠ a MŠ 

13:00 - vystoupení ZUŠ, Opavička, 
Opavice, Hlubinka, Ženský pěvecký 
sbor Svinov, taneční soubor z Polska

17:00 - VIKTORKA – DYL 

18:30 - StandaBanda 

Sobota
10:00 – vystoupení žáků ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, 
p.o. a Szkoła Podstawowa nr 2 im. Świętej Jadwigi 

w Świerklanach
13:00 – vystoupení žáků ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, 
p.o a Szkoła Podstawowa nr 2 im. Świętej Jadwigi 

w Świerklanach, SLPT Opavička, Opavice, 
Hlubinka, Hlubina, Slezský soubor Heleny 
Salichové, Ženský pěvecký sbor Svinov

17:00 - VIKTORKA (country)
18:30 - StandaBanda


