
Vážení občané,
i v průběhu obec-

ně klidnějšího obdo-
bí jako jsou prázdni-
ny a dovolené jsme 
pokračovali v rozpra-
covaných činnostech.

Zastupitelé měst-
ského obvodu Svinov 

schválili v usnesení hospodaření městské-
ho obvodu, že větší část přebytku hospoda-
ření z r. 2016 bude zapojena do rozpočtu 
pro rok 2017. Významná část financí je 
vázána na úspěšnost podaných žádostí 
o spolufinancování. Právě díky těmto 
úspěšným žádostem budeme moci pokra-
čovat v naplánovaných akcích. Formou 
dotace se nám podařilo v měsíci červenci 
získat finanční dotaci ve výši 10 mil. Kč na 
dokončení oprav komunikací a chodníků. 
Jednou z prvních ulic, kde probíhají práce 
je ul. Stanislavského a to z důvodu zabez-
pečení přístupu k nové mateřské škole. 
Plynule se bude pokračovat na dalších 
ulicích tak, aby práce mohly být ukončeny 
dle předpokladu v závěru letošního roku. 

Proběhly dokončova-
cí práce na úpravě zahra-
dy mateřské školy na ul. 
Stanislavského. Byly dosá-
zeny stromy a keře, byl zalo-
žen nový trávník a dokonče-
na instalace mobiliáře. 

Před budovou Základní 
umělecké školy i nadále pro-
bíhají práce na rekonstruk-
ci kanalizace. Po dokončení 
bude vybudován nový chod-
ník a plot. Rovněž bude osa-
zeno nové bezpečnostní zá-
bradlí na u. Bílovecká před 
oběma školami. 

V rámci obnovy strojní 
techniky Technického dvoru 
ve Svinově a z důvodu za-
bezpečení plynulosti výkonu 
činností byla pořízena z rozpočtu městské-
ho obvodu Svinov nová sekačka na trávu 
zn. Etesia v hodnotě cca 1 mil Kč. 

Ve druhé polovině září budou vyměně-
na okna na bytovém domě č. 679/2 na ul. 
U Rourovny (bývalá DPS). 

Již dvacet let uplynulo od povodní, 
které napáchaly značné škody na majet-
ku a bohužel rovněž při nich přišli lidé 
o život .V průběhu dvaceti let se udělala 
některá opatření, která by měla toto rizi-
ko dopadů povodní eliminovat. Jedno ze 
zásadních opatření byla úprava regulace 
vodního toku Porubky. Další opatření, 
které se právě realizuje, je sanace ochran-
né levobřežní protipovodňové hráze na 
řece Odře. Stávající protipovodňová le-
vobřežní hráz Odry bude po své rekon-
strukci spolu s provedenými opatřeními 
dále sloužit jako zařízení protipovod-
ňové ochrany městské části Ostrava - 
Svinov, část Dubí na dotčené části toku 
Odry a dále od soutoku Porubky proti 
levobřežnímu rozlivu. Cílem je sjedno-
cení linie ochranných hrází, které byly 
vybudovány v minulosti s nově prove-
denými úseky hrází a spolu s úpravami 
místních komunikací dosáhnou vyšší 
protipovodňové ochrany. Dokončení 
prací a kolaudace stavby protipovodňo-
vé hráze je plánována na konec měsíce  
září. 

Helena Wieluchová
starostka

září 2017www.svinov.ostrava.cz   posta@svinov.ostrava.cz

Slovo starostky
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Porubský hřbitov, který stával u koste-
la svatého Mikuláše, musel v padesátých 
letech ustoupit nové výstavbě. A ačkoli 
v Porubě žije přes šedesát tisíc obyvatel, 
nemá od té doby obvod své vlastní pohře-
biště. To nahrazuje hřbitov ve Svinově.

Svinovský hřbitov je ale kapacitně ne-
dostatečný. „Zcela zaplněn by měl být 
v horizontu několika následujících let. 
Proto jsme nuceni zajistit jeho rozšíře-
ní. V minulosti jsme zakoupili pozem-

ky, které s hřbitovem sousedí, připravili 
jsme základní studii rozšíření a reagovali 
jsme rovněž na požadavky občanů Poruby 
i Svinova, kteří by byli rádi, kdyby na 
hřbitově byla taky obřadní síň,“ uvedl 
starosta Petr Mihálik. 

Hřbitov a smuteční síně nebývají běž-
ně v centru zájmu veřejnosti. „Mnohdy je 
to jako téma tak trochu tabu, plní však 
důležitou roli. Patří mezi základní prv-
ky občanské vybavenosti a jsou velmi 
významným veřejným prostorem, který 
každý může vnímat jinak. Na někoho 
lépe působí uzavřené intimní prostředí, 
na jiného prostor otevřený v přirozeném 
kontaktu s přírodou,“ poznamenala mís-
tostarostka Zuzana Bajgarová. 

Proto o tom, jak bude smuteční síň 
vypadat, budou spolurozhodovat i oby-
vatelé Poruby a Svinova. „Považujeme 
za důležité, aby sami lidé měli možnost 
vybrat návrh, který budou vnímat jako 
nejpříjemnější. Práce na budoucí podobě 
obřadní síně jsme zadali třem architek-
tonickým ateliérům a dostali jsme dva 
návrhy, které splňují všechny požadav-
ky kladené na tento druh služby. Lidé 
mohou hlasovat, který návrh se jim líbí. 
Finální podobu pak vybere pracovní sku-
pina, která bude přihlížet k výsledkům 
hlasování,“ řekla místostarostka.

Návrhy si lidé budou moci od poloviny 
září prohlédnout na radnicích Poruby 
a Svinova, v porubském informačním 
centru na Hlavní třídě a na porubském 
webu. Ve stejné době pak bude spuštěno 
hlasování. Svůj názor budou moci lidé 
vyjádřit buď fyzicky odevzdáním hlaso-
vacího lístku na radnicích a v informač-
ním centru, nebo na webových stránkách 
poruba.ostrava.cz a svinov.ostrava.cz. 
Hlasovat budou moci od 15. září do  
15. října.

V roce 2018 a v první polovině roku 
2019 by měla být zpracována kompletní 
studie a projektová dokumentace, sa-
motná stavba je v plánu podle finančních 
možností mezi lety 2019 až 2022. 

Martin Otipka, mot

Již mnoho let se diskutuje o tom, že 
na hřbitově ve Svinově chybí smuteč-
ní síň. Tato situace trápí jak obyvatele 
Svinova, tak obyvatele Poruby, jelikož 
hřbitov je společný pro oba městské ob-
vody. Jelikož kapacita hřbitova je ne-
dostatečná, Radnice městského obvodu 
Poruba zakoupila pozemky a nechala 

zpracovat studie týkající se rozšíření plo-
chy hřbitova a stavby smuteční síně. Na 
Radnici v Porubě a ve Svinově budou 
umístěny panely se zpracovanými návrhy. 
Budeme rádi, když vy vážení spoluob-
čané se budete svým hlasem podílet na 
finální podobě tohoto objektu – smuteč-
ní síně. Hlasovat můžete buďto osobně 

na Radnici ve Svinově nebo elektronicky 
na adrese: svinov.ostrava.cz. Hlasování 
proběhne v termínu od 15.září do 15. října 
2017. Další podrobnosti se dočtete v člán-
ku městského obvodu Poruba „Pomozte 
nám vybrat podobu smuteční síně“. 

Helena Wieluchová
starostka

Pomozte nám vybrat podobu smuteční síně

Smuteční síň na hřbitově ve Svinově

Hlasujte o podobě 
obřadní síně
Kdy? 15. 9. – 15. 10. 2017

Jak? fyzicky na ÚMOb Poruba,  
ÚMOb Svinov a v IC Poruba
elektronicky na poruba.ostrava.cz  
a svinov.ostrava.cz

NÁVRH A

NÁVRH B
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Ve dnech 6. a 7. června 2017 probíhaly 
ve ŠD E. Rošického projektové dny ŠKOLA 
VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ 2017 pod názvem 
Chci se stát SOPTÍKEM. Celé dva prosluněné dny se nesly v duchu záchranářství. Na 
tuto akci byly pozvány i děti ze ŠD Bílovecká 10 ve Svinově. 

Během prvního dne si děti mohly na vlastní kůži vyzkoušet, jak pomoci různě zraněným 
osobám, jak správně ošetřovat a jak by vypadalo volání na záchrannou službu. 

Akci podpořili dobrovolní hasiči z Nové Vsi, kteří poskytli dvě hasičská vozidla 
a odborný výklad. Děti mohly nahlédnout do aut, vyzkoušet si různé pomůcky včetně 
stříkání z hadice. 

Druhý den děti statečně soutěžily v disciplínách s hasičskou tématikou na pěti stano-
vištích školní zahrady a nově postaveného hřiště. Celou akci doprovázela skvělá nálada, 
sportovní duch a spousta sladkých odměn. Nakonec všechny děti obdržely osvědčení 
a staly se úspěšnými Soptíky.

Děti si odnesly spoustu zážitků, ale také nových vědomostí, které by v budoucnu 
mohly potřebovat.  Vychovatelky školní družiny E. Rošického

Rada městského obvodu 
Svinov 
• Rozhodla zadat veřejnou za-

kázku malého rozsahu s názvem 
„Dodávka a montáž segmentového 
zábradlí na ul. Bílovecká, Ostrava 
–Svinov společnosti KOPEČNÝ 
- K+K, s.r.o. se sídlem Ostrava – 
Koblov“

• Rozhodla předat vyklizení nemo-
vitostí exekucí – objekt Kmochova 
341/1 vč. funkčně souvisejícího 
pozemku - Exekutorskému úřadu 
Ostrava.

• Rozhodla zadat veřejnou za-
kázku malého rozsahu s názvem 
„Výměna oken v bytovém domě 
č.p. 679 na ulici U Rourovny 
v Ostravě–Svinově společnosti RI 
OKNA a.s., se sídlem Bzenec.

• Rozhodla vybrat stavební dozor 
a  koordinátora BOZP pro realizaci 
stavby „Oprava místních komuni-
kací po rekonstrukci kanalizace, 
vodovodů a plynovodů v Ostravě 
–Svinově II. etapa“

Zastupitelstvo městského  
obvodu Svinov: 
• Souhlasilo se záměrem prode-

je části pozemků parc.č. 2742/1, 
2743/1 a 2746 vše v k.ú. Svinov 
o výměře 117 m2 společnosti 
Povodí Odry z důvodu úprav le-
vobřežní povodňové hráze

• Souhlasilo s uzavřením smlouvy 
o  zřízení práva stavby k části po-
zemků č. 3162 a 3475 společnosti 
Lidl Česká republika za účelem 
vybudování staveb: parkoviště 
a související zařízení a příslušen-
ství (závory, přístřešek pro ná-
kupní vozíky, sloupy veřejného 
osvětlení.)

• Rozhodlo o poskytnutí účelo-
vé dotace pro TJ Sokol Svinov, 
Nad Porubkou 838/29 ve výši 
185 050,- Kč na demolici a od-
stranění nevyhovujícího sociál-
ního zařízení umístěného na části 
pozemku parc.č. 47 v k.ú. Svinov

Podrobná a úplná znění usnesení 
rady a zastupitelstva a zápisu z jed-
nání zastupitelstva jsou k dispozici 
na radnici.

Helena Wieluchová
starostka

Projektové dny školní družiny  
ŠKOLA VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ 2017

Z jednání rady 
a zastupitelstva

Sběr odpadu - podzim 2017
16.10.2017 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
17.10.2017 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
18.10.2017 od 10 hodin

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

Kontejnery budou odvezeny vždy následující den v 8 hodin
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Protože my deváťáci končí-
me v červnu své působení na 
základní škole, rozhodli jsme 
se připravit sportovní dopole-
dne pro naše nejmenší spolu-
žáky – prvňáky. Spolu s tříd-
ní učitelkou jsme si připravili 
úkoly, které prvňáci s velkou 
radostí plnili – jezdili na kolech 
nebo koloběžkách, házeli mí-
čem, skládali puzzle, prolézali 
opičí dráhu. No a samozřejmě 
byli nakonec vyhlášeni nejlep-
ší, kteří získali medaile, ceny 
a diplomy. Všichni jsme se spo-
lečně úžasně pobavili, a proto 
jsme tuto akci zopakovali i pro 
žáky porubské Základní školy 
J. Šoupala.   

K. Holá, žákyně 9. ročníku

Prázdninový provoz v MŠ Rošického 
se vždy snažíme dětem zpestřit něčím za-
jímavým, příjemným. Letos jsme se roz-
hodli pro sportovní atletické dopoledne 
na hřišti před MŠ, které nám vyhovuje ne-
jen pro svůj skvělý povrch. Ve velké míře 
toto hřiště využíváme od jeho otevření. 
Z prostředků našeho spolku při mateřské 

škole jsme pro děti zakoupili sportovní 
sadu „Atletická školička“. Využíváním 
všech prvků tohoto souboru pomůcek 
děti zajímavou formou rozvíjejí základ-
ní pohybové dovednosti a jsou vedeny 
k pravidelnému a zdravému pohybu.

Hravé běhání, skákáni a házení je pod-
pořeno lehkými atletickými pomůckami 

vyráběnými na míru těm nejmenším. 
Dětem se tyto aktivity velmi líbí a my 
máme dobrý pocit z toho, že u nich bu-
deme v budoucnu využíváním této sady 
ještě více podporovat chuť k pohybu 
a upevňovat jejich zdraví.

Za kolektiv MŠ Rošického
Jana Bailová, Eva Ulmannová

Sportujeme o prázdninách!

Sportovní 
dopoledne

V měsíci květnu jsme se my, čtyři 
žáci 9. ročníku, zúčastnili projektu 
MMO „Na kole do školy“. Celý měsíc 
jsme do školy jezdili na kole a kola si 
ukládali v cykloboxech v areálu ško-
ly. Pravidelně jsme posílali na MMO 
hlášení o najetých kilometrech v jed-
notlivých dnech. 

Koncem června na Nové radnici 
v Ostravě proběhlo vyhodnocení celé 
akce. Mezi ostravskými školami jsme 
se umístili na 1. místě a získali tak pro 
své spolužáky další cyklobox, který 
bude rovněž umístěn v areálu školy. 
Lucie Součková byla vyhlášena jako 
žákyně s největším počtem najetých 
kilometrů. 

D. Wadowski, žák 9.ročníku

Na kole  
do školy
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Vzpomínky na tábor na Šancích 
V tradičním termínu 2. turnusu, tedy 

od poloviny července, jsme i letos strávili 
krásných čtrnáct dní na naší základně, kte-
rá se nachází na kopci Řehucí. Tentokrát 
se téma celotáborové hry neslo v duchu 
dobrodružného osidlování nového úze-
mí, inspiraci jsme našli u hry Warcraft. 
Z pěti družinek se staly kmeny Dungové, 
Kyngové, Thorové, Šarlatáni a Mágové. 
Ti si vybojovávali zlaťáky, za které rozši-
řovali svá území, vojska, majetek. Určitě 
nezapomenutelný byl noční tajemný výlet 
do skřetí banky. 

Kromě celotáborové hry jsme si ale 
čas zpříjemňovali i dalšími aktivitami. 
Nejen že se děti naučily tradiční tábor-
nické dovednosti jako uzlování, šifrování, 
zdravovědu, základy táboření, orientaci 
v přírodě a další, také se našel čas na spor-
tovní aktivity, jako je přehazovaná, soft-
ball, ping-pong. V polovině tábora jsme 
podnikli výlet na Lysou horu, u kterého 
jsme si opět uvědomili nevyzpytatelnost 

počasí v horách, ale Lysá a její úpatí se 
nám odvděčila úžasnou pastvou v borůvčí. 

Novinkou pro naše děti byly taneční 
chvilky, kdy jsme hromadně nacvičova-
li choreografii společné písničky a žasli 
jsme, jak se nám to během tábora poda-
řilo. Hudba nás provázela celým táborem 
– ať už s kytarou, nebo s naší přenosnou 
bednou. Z nebe visí šňůry, zpívali jsme si 
často, a slovo nejde, neexistuje… S hud-
bou souvisel i večer věnovaný soutěži 
Tvoje tvář má známý hlas. Představte si, 
že nás navštívili Nightwork, Ewa Farna, 
Karel Gott (ten dokonce dvakrát), Darinka 
Rolincová, Maxim Turbulenc, kuchtíci 
i princezna s písní Buchet je spousta. 
A vrcholem večera byl profesionálně  
ztvárněný klip Šňůry, u kterého se pobavili 
všichni učinkující i diváci. 

Sobotní termín táboráku byl přesunut 
kvůli počasí na úterý druhého táborové-
ho týdne. I zde přišly na řadu kostýmy 
a zábava, protože jsme se přesunuli do 

živého vysílání zpravodajství. Reportáže 
se zaměřily na detailní informace z magic-
kého místa letního tábora a jejich rozptyl 
byl opravdu pestrý. Perfektním doplňkem 
byly reklamy kmenů, které se opravdu 
vyvedly. I tak ale u táboráku máme nejra-
ději tradiční píseň, rituál zapalování a sílu 
tohoto okamžiku. 

Dalo by se zmínit mnoho dalších 
okamžiků a vzpomínek na tento tábor. 
Potěšující je, že jsme měli opět plný stav 
dětí, že máme šikovné instruktory, skvěle 
osazenou kuchyň a že si na tábor čas vy-
členil velký počet vedoucích. Přálo nám 
počasí i zásoby vody, ale nejvíce si musíme 
pochválit fakt, že se letos na táboře sešly 
úžasné děti – slušné, veselé, aktivní a bez-
problémové. A to vše v nás vyvolává pocit, 
že ten letošní tábor byl opravdu skvělý.  

Více informací a především fotografií 
najdete na www.psjester.cz a na našem 
Facebooku. 

Petra Planková

Tábor v duchu Narnie 
Letos o prázdninách, jako každý rok, 

jsme s dětmi vyjeli na na naši pionýrskou 
základnu ŠANCE-Řehucí, a to v termínu 
29.7. – 12.8.2017. Tábor byl naplněn po-
měrně rychle, takže je vidět, že zájem je 
velký a za to jsme rádi.

Na děti čekalo plno dobrodružství, 
které zažily hned v prvních dnech tábo-
ra. Děti musely projít velkou starobylou 
skříní na kabáty. Ve skříni zjistily, že se 
dá projít skrz ní a vylezly v říši jménem 
NARNIE.

Pokud vám to něco říká a viděli jste 
film Letopisy Narnie, tak se děj odehrá-
val v podobném duchu. Děti soupeřily 
v družinkách mezi sebou a také všichni 
dohromady bojovali proti bílé čaroděj-
ce, aby zachránili celou říši i velkého 
vůdce říše lva Aslana. Při tomto zaži-

li mnoho dobrodružství a nakonec vše 
dobře dopadlo, říše byla i s Aslanem  
zachráněna. 

Děti zažily také několik zajímavostí. 
V prvním týdnu se za námi přijeli podívat 
sokolníci. Dětem ukázali několik dravců, 
také ukázali, co tito dravci dovedou a po-
věděli nám něco o nich. Celý program se 
moc líbil a děti odcházely s nadšením, že 
jednou z nich také budou sokolníci. Ke 
konci týdne jsme se šli projít po našich 
krásných horách Beskydech. Procházka 
nebyla dlouhá, ale unaveni jsme usnu-
li jako dudci. O víkendu na nás čekal 
slavnostní táborový oheň, ke kterému si 
mohli připravit všichni nějaký program. 
Vybraní jedinci nás poté s porotou a milý-
mi uvaděči bavili celý večer. Bylo to fajn, 
a tak se nám dobře usínalo. 

V druhém týdnu nás navštívilo druž-
stvo juda z Ostravy. Ukázali nám, co to 
judo je a všichni si mohli nějaké ty chvaty 
vyzkoušet a naučit se. 

Pak se děti chystaly na velký pochod - 
Poklad. Zde musí projít určenou trasu po 
cestě, na různých místech najít a vyluštit 
zašifrované zprávy, které obsahovaly růz-
né úkoly. Do tábora se v pořádku dostaly 
všechny děti, i když nás ke konci zaskočila 
velká bouřka.

Po tomto velkém výšlapu nás čekalo 
rozloučení s naší základnou. Některé děti 
se už moc těšily na rodiče, i tak to bylo 
smutné loučení, které nám vydrželo jen 
do sobotního rána. Děti odjížděly nadše-
né a spokojené, přece jenom užít si 14 dní 
bez moderní techniky dá zabrat. 

Hl. vedoucí Petr Hrbáč
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Svinovská radnice pro své občany 
- SNÍŽENÍ CEN ENERGIÍ - 

Již po čtvrté budou mít občané 
v Ostravě – Svinově možnost zapojit se 
do sdružené e-aukce na elektřinu a zem-
ní plyn, pořádané společností eCENTRE 
a ušetřit tisíce, či desetitisíce korun ve 
svých rodinných rozpočtech.

Ostrava - Svinov, jako jeden z měst-
ských obvodů v Ostravě, už několik let 
využívá elektronické aukce u veřejných 
zakázek, a to v rámci tzv. Systému sdruže-
ných nákupů, který město zavedlo v roce 
2010 pro organizace města. Díky e-auk-
cím s eCENTRE ušetřila Ostrava stovky 
milionů korun. 

V loňském září využilo možnost na-
vštívit kontaktní místo na Svinovské rad-
nici desítky domácností, které ušetřily 
v průměru 38% na zemním plynu a 32% 
na elektřině. Celkově se již zapojilo přes 

32 tisíc domácností z celé ČR, které ušet-
řily více jak 340 mil Kč. 

Jaká může být konkrétní výše úspory 
u Vaší domácnosti? To se nyní dozvíte 
na kontaktním místě, které jsme pro Vás 
připravili dna Svinovské radnici. Na místě 
si necháte udělat cenové porovnání vašeho 
vyúčtování s cenami z poslední e-aukce, 
kterých můžete využít. Díky nové službě 
LICIT získáte navíc garance administrativ-
ního a právního servisu a bezproblémové-
ho zajištění dodávek

Např. pan Jan ze Svinova, využívá plyn 
na topení a ušetřil 11.540 Kč ročně, tedy 
43,2% ročně oproti dominantnímu doda-
vateli. Při spotřebě 26 MWh si tak mohl 
snížit zálohy z 3000 na 2000 Kč.

Pan Lumír ze Svinova, který bydlí v ro-
dinném domě ušetří při spotřebě 24 MWh 
na zemním plynu 35,3 %, což mu přineslo 
úsporu 8.500,- Kč ročně.

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

„Díky naší službě LICIT uspořené 
peníze nekončí u dodavatelů energií, 
ale zůstávají v rodinných rozpočtech. 
Domácnosti jsou v nevýhodě, protože 
odebírají energie v nižších objemech, než 
třeba velké firmy. Dodavatelé jim pro-
to logicky nedají opravdu nízké ceny. 
Pokud ale sdružíme 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 výraz-
ně lepší ceny, než jsou ceny ceníkové …. 
vysvětluje obchodní partner eCENTRE 

Zbyněk Rýpar, který vám bude ve Svinově 
k dispozici. 

Pro domácnosti a firmy není služba 
LICIT zpoplatněna. Pořadatelské firmě 
neplatí za zprostředkování e-aukce nic ani 
město. Aukční poplatek nehradí domác-
nosti, ale vítězný dodavatel, jenž e-aukci 
vyhraje.

Pro účast v e-aukci si stačí s sebou na 
kontaktní místo přinést, nebo poslat pře-
dem emailem:
• kopii ročního vyúčtování elektřiny či 

zemního plynu. (popř. smlouvu či její 
dodatek)

Zájemci se mohou dostavit na kontakt-
ní místo, které je pro Vás připraveno na 
Úřadě městského obvodu Ostrava - Svinov 
v těchto termínech.

Středa  27. 9. 2017 od 15 do 18 hod
Středa  4.10. 2017 od 15 do 18 hod
Středa 11.10. 2017 od 15 do 18 hod

Veškeré dotazy Vám zodpoví kom-
petentní obchodní partner eCENTRE 
Zbyněk Rýpar. V případě, že Vám dané 
termíny nevyhovují, domluvte se indivi-
duálně.

Více informací najdete na

www.ecentre.cz www.licit.cz 

Kontakt: 
Ing. Zbyněk Rýpar  
(obchodní partner eCENTRE)
tel: 777 181 691,  
e-mail: zbynek.rypar@partnerecentre.cz

Blahopřání 
jubilantům 

Červen
Koczyová Milada
Kajfošová Vlasta
Palupová Zdenka
Michalíčková Jarmila
Kaňa Lubomír
Hrdinová Ludmila
Moravcová Libuše
Sukop Oldřich

Červenec
Vencl Bronislav
Mičaník Oldřich
Kratěnová Vanda
Rokyta Josef
Kašpaříková Darina
Schmidtová Marie
Branžovská Světluška
Knoppová Růžena
Havlásková Jarmila
Fujáková Anna
Schwarzer Karel
Kopec Karel
Cviková Anna
Holušová Věra
Matějová Jiřina

Srpen
Odstrčilová Anna
Haškovcová Hildegarda
Holušová Věra
Picek Zdeněk
Pospíšilová Miroslava
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Svinovští důchodci dobyli 
Lysou horu

Komise pro občanské záležitosti připravila tento zájezd pro svinovské občany. 
O zájezd byl velký  zájem. Všichni byli spokojeni s programem, počasím a nádher-
nými výhledy do údolí. Odpoledne jsme navštívili město Příbor, kde s úžasem jsme 
si prohlédli piaristický klášter s jeho nádhernou zahradou. V tomto klášteře je také 
muzeum, kde zrovna probíhala výstava „Léčivá síla bylin“. V příštím roce se těšíme 
na další zajímavé zájezdy, které komise pro občany připraví.

Svatava Jašková

S knihovnou 
po Svinově 

V rámci projektu Černé oči 
Ostravy proběhla před prázdninami 
komentovaná procházka Svinovem. 
Historií a současností obce nás pro-
vedli Ing. Hana Hauptová a Antonín 
Bosák. Této akce se zúčastnili nejen 
čtenáři knihovny, ale i další rodáci 
ze Svinova. Pečlivá příprava průvod-
ců se vyplatila, účastníci odcházeli 
velmi spokojeni a nadšeni. Díky vel-
kému ohlasu jsme se rozhodli uspo-
řádat v podzimních měsících ještě 
další vycházky. Ve čtvrtek 21. září se 
sejdeme v 9 hodin u restaurace Na 
skok a společně s panem Bosákem se 
projdeme Poodřím. V říjnu (přesné 
datum bude upřesněno) zopakujeme 
v odpoledních hodinách vycházku 
Svinovem. 

Na podzim knihovna plánuje be-
sedu s Mgr. Martinem Strakošem 
o umění a architektuře v Ostravě 
(19. října v 17:00 hodin) a besedu 
s Mgr. Markem Weissbrodem o hra-
dech a zámcích Ostravska (23. lis-
topadu v 17:00 hodin). Tyto akce 
opět proběhnou s finanční podporou 
statutárního města Ostravy v rámci 
projektu Černé oči Ostravy. 

Na dětské čtenáře čeká po prázd-
ninách bohatý program, mj. soutě-
že, Bingo, tvůrčí dílna s drátenicí 
Karlou Kopcovou. Konkrétně v září 
jsme pro ně připravili Šifrománii - 
každý týden budou děti vyplňovat 
nové šifry. Za jejich vyluštění získají 
perličky a speciální peníze Moriony, 
za které mohou nakupovat odmě-
ny v knihovnickém obchůdku. Tyto 
akce jsou realizovány s finanční pod-
porou statutárního města Ostravy, 
městský obvod Svinov v rámci pro-
jektu Lovci perel aneb moře knih 
a soutěží. 

Iveta Balnarová

© iuneWind/stock.adobe.com
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Rozlosování II. ligy mužů - podzim 2017 
       

    27.8.2017 14:15 Osek n.B. - Svinov 
      3.9.2017 15:00  Svinov -  Studénka  
      9.9.2017 16:00 1.NH Brno  - Svinov 
    10.9.2017 11:00 Kokory - Svinov 
    17.9.2017 15:00 Svinov - Draken Brno 
    24.9.2017 10:30 MS Brno     - Svinov  
    30.9.2017 16:00 Svinov - Ostopovice  
    1.10.2017 10:30 Svinov - Humpolec 
    8.10.2017 15:00 Svinov - Stará Ves 
  14.10.2017 13:00 Podh. Újezd  -      Svinov   
  15.10.2017 10:30 Dobruška - Svinov 
 
 

Rozlosování II. ligy žen - podzim 2017 
       
    27.8.2017 13:30 Svinov - Náchod 
      3.9.2017 15:00  Pustějov -  Svinov  
    10.9.2017 13:30 Svinov  - Draken Brno 
    17.9.2017 13:30 Svinov - Opatovice 
    23.9.2017 14:30 Hlinsko - Svinov 
    24.9.2017 10:00 Náchod     - Svinov  
    1.10.2017 12:10 Svinov - Pustějov 
    8.10.2017 10:30 Draken Brno - Svinov 
  15.10.2017   9:30 Opatovice     -      Svinov   
  22.10.2017 13:30 Svinov - Hlinsko 

 
 
 

Rozlosování ostatních družstev a další informace  
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   

Požární sport ve Svinově 
Požární sport, širší veřejnosti znám jako hasičský sport, je oblast 

sportu, která úzce souvisí s hasičskými jednotkami, obzvlášť s jednot-
kami dobrovolných hasičů. Hasičským aktivitám se kromě dospělých 
věnuje i mládež, která má pestrou škálu disciplín. Ani my ve Svinově 
nejsme výjimkou.

Požárnímu sportu se věnuje řada sportovců jak na profesionální 
úrovni, tak i v rámci dobrovolných sborů. Členové hasičských sborů 
během sezóny, která probíhá převážně v letních měsících, vyráží na 
závody, kde si mohou porovnat svou fyzickou připravenost s ostatními 
převážně v jedné disciplíně – požární útok.

Náš sbor je dobrým příkladem rozvoje tohoto sportu. Počet členů 
v týmech za poslední tři roky narostl a dokonce nyní ve svinovských 
dresech závodí i ženská družstva. V minulosti jsme se soutěží účastnili 
v počtu dvou týmů. Dnes jezdíme na soutěže až s pěti družstvy a to dvěma 
mužskými, dvěma ženskými a jednou veteránskou sestavou. Dovolím si 
zmínit, že u nás trénuje přes padesát nadšenců v řadách mládeže a dětí.

Největší události kolem soutěžních družstev, které jste měli možnost 
během léta spatřit, jsou například kolo Moravskoslezské ligy v požárním 
útoku, okrsková soutěž a závody Ostravské ligy mládeže. Když zmiňuji 
tyto soutěže, rád bych podotknul, že Svinovští závodníci nejsou žádná 
„béčka“. Mladší žáci vyhráli Ostravskou ligu mládeže a dospělí závodníci 
a závodnice se běžně umísťují v první desítce v Moravskoslezské lize 
v požárním útoku a bodují i na menších pohárových soutěžích. 

Jestli někdo z vás nestihl zajít k nám na hasičárnu a podívat se alespoň 
na jednu ze soutěží, tak se nemusíte trápit. Příští rok budeme soutěžit 
také. Nezapomeňte proto sledovat naše internetové stránky, facebookový 
profil a vývěsku. Budeme se těšit na domácí fanoušky a případně i na 
nové členy kolektivu. Za SDH Svinov   Jirka Papežík

Komise pro občanské záležitosti při Radě 
městského obvodu Svinov 

  
  

VVááss  ssrrddeeččnněě  zzvvee    
  

nnaa  
 

  

MM  II  KK  UU  LL  ÁÁ  ŠŠ  SS  KK  ÉÉ        
SS  EE  TT  KK  ÁÁ  NN  ÍÍ      SS  EE  NN  II  OO  RR  ŮŮ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

kktteerréé  ssee  uusskkuutteeččnníí  vvee  ččttvvrrtteekk  
77..1122..22001177  vv  1155,,3300  hhooddiinn  

vv  jjííddeellnněě  ZZáákkllaaddnníí  aa  mmaatteeřřsskkéé  šškkoollyy  
BBíílloovveecckkáá  1100  

 
 



9

Národní házená ve Svinově 
Sezóna 2016/2017 je 

již minulostí a v době, 
kdy se Vám dostane 
do rukou podzimní 
číslo hlasatele, tak již 
bude v plném proudu 
nová soutěžní sezóna 
2017/2018. Rádi by-
chom Vás touto cestou 
informovali o dění, kte-
ré se v jarních měsících 
v oddíle národní háze-
né událo. A nebylo toho 
zrovna málo: 

Čtyři mládežnické 
družstva postoupily na 
Pohár ČR, což je druhá 
nejvyšší celostátní sou-
těž, ve které se utkávají převážně druž-
stva, které obsadily 2.místa v krajských 
přeborech. Dorostenky v Modřanech 
a dorostenci v nedaleké Staré Vsi obsadily 
shodně 2.místa, což je určitě velký úspěch 
svinovské národní házené. Družstvo star-
ších žáků v Modřanech nakonec ve vyrov-
naném turnaji obsadilo až 6.místo, ale 
kluci určitě nezklamali, když k bronzovým 
medailím jim chyběl jediný gól v závěreč-
ném zápase. Mladší žačky odehráli Pohár 
ČR na domácím hřišti a nakonec holky 
obsadily 5.místo. Družstva mladších žáků 
a starších žaček sice na vrcholné akce 
mládeže nepostoupili, ale v oblastním 
přeboru se statečně prali se soupeři.

Družstvo mužů pokračovalo v omlazo-
vání kádru, kdy do mužstva bylo zapraco-
váváno hned 6 kluků, kteří přešli z doros-
tenecké kategorie. Výkony družstva byly 
velmi nevyrovnané, kdy dokázali dvakrát 
porazit vítěze celé soutěže, ale také ztrá-
celi body se slabšími soupeři. Družstvo 
mužů mělo určitě navíc než na celkové 
6.místo ve vyrovnané soutěži II.ligy mužů. 
Družstvo žen je doplňováno dorostenka-
mi a nakonec obsadilo v krajském přeboru 
2.místo, kdy k vítězství v soutěži jim chy-
běl jediný bod. 

Oddíl se věnuje i nejmladší kategorii 
– minižactvu. Pod vedením zkušených 
trenérů se děti ve věku od 5-9 let sezna-
mují se základy míčové techniky, zlepšují 
své pohybové dovednosti a formou her se 
rozvíjí jejich soutěživost. Děti se zúčast-
nily několika turnajů, z nichž dva náš 
oddíl organizoval. Zápal a nadšení dětí 
je určitě největší odměnou pro všechny 
organizátory těchto turnajů.

V červnu jsme uspořádali tradiční ve-
černí turnaj starých gard, který se stal 
pevnou součástí svinovského házenkář-
ského kalendáře. Turnaje se tentokrát 

zúčastnilo 5 družstev a vítězem se stalo 
družstvo z SK Studénka. V červnu jsme 
opět uspořádali na házenkářském hřišti 
turnaj mladšího žactva, kterého se zú-
častnilo 8 družstev. Tato akce byla velice 
kladně hodnocena nejen mezi trenéry 
a dětmi jednotlivých družstev, ale i mezi 
rodiči, prarodiči atd.. I tento turnaj si 
určitě zasluhuje v příštím roce zopakovat 
a zařadit se svinovského házenkářského 
kalendáře. 

Po roce jsme uspořádali vrcholnou akci 
mládeže, tentokrát Pohár ČR v katego-
rii mladších žaček. Turnaje se na konci 
června zúčastnilo 6 družstev z celé České 
republiky. Za krásného a teplého počasí 
se vítězem stalo družstvo Vracova, druhé 
místo obsadili holky z Krčína a bronzové 
medaile vybojovalo družstvo z Nezvěstic. 
Dalšími účastníky byly družstva z Mostu, 
Bakova nad Jizerou a Svinova. Ubytování 
a stravování všech účastníků probíhalo 
v Základní škole Ostrava – Svinov. Velký 
dík patří vedení základní školy za bezpro-
blémové zajištění prostor pro ubytování 
družstev a kolektivu kuchařek školní jídel-
ny za přípravu velice chutné stravy, kte-
rou si strávníci pochvalovali. Dle ohlasů 
jednotlivých účastníků i ředitele turnaje 
proběhla tato akce na vysoké úrovni.

Do soutěžní sezóny 2017/2018 jsme 
přihlásili 7 družstev + minižactvo. 
Jedinou kategorii, kterou jsme po ně-
kolika letech nepřihlásili do soutěže, je 
družstvo dorostenek. Rozhodli jsme se, že 
po třech letech opět přihlásíme družstvo 
žen do II.ligy a dorostenky budou sbírat 
zkušenosti v této soutěží. Družstvo mužů 
bude dále bojovat ve II. lize. Mládežnické 
družstva budou usilovat o postup na vr-
cholné akce mládeže. Doufáme, že svinov-
ská házená se v konkurenci týmů z celé ČR 
opět neztratí. 

Toto vše bychom nemohli dělat bez 
podpory sponzorů. Proto bychom chtě-
li touto cestou poděkovat poskytovate-
lům dotací a darů. Jedná se především 
o Statutární město Ostrava a Městský ob-
vod Svinov, Českou obec sokolskou, a dár-
ce z řad podnikatelů a fyzických osob, kte-
ří nám poskytli v letošním roce finanční 
nebo materiální příspěvky 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 včeliček“, to 
opravdu nejde v žádném spolku!!!

Po dlouholetém úsilí se nám podařilo za 
velkého finančního přispění Statutárního 
města Ostravy a dalších sponzorů z řad 
podnikatelů postavit nové sociální zaříze-
ní, které splňuje veškeré nároky pro čin-
nost oddílu národní házené. Jsme velice 
rádi, že se nám podařilo dotáhnout tuto 
investiční akci do zdárného konce. Staré 
sociální zařízení, které již nesplňovalo 
hygienické a bezpečnostní předpisy, je 
minulostí a v měsíci srpnu byla provedena 
demolice tohoto objektu. Demolice ob-
jektu byla financována z účelové dotace, 
kterou našemu oddílu poskytlo Statutární 
město Ostrava, městský obvod Svinov.

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 zá-
pasy II.ligy mužů a žen, ale i na zápasy 
všech mládežnických družstev.

Přijďte nás povzbudit!!!
Ing. Zbyněk Planka,  

předseda oddílu národní házené
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Pravidelné cvičení  
pro svinovské ženy  

pod vedením  
fyzioterapeutky p. Jaškové. 

 
Pozor začínáme 

od 1 .10. 2017 každou středu  
10-11 hodin tělocvična ZŠ a MŠ 
Bílovecká 10 Ostrava – Svinov 

Házenkářské soustředění na H-resortu 

Oddílového soustředění se letos zú-
častnilo 24 hráčů, hráček a jejich kama-
rádů. O šestidenní sportovní výcvik se 
starali 3 trenéři a 2 instruktorky, v půlce 
týdne přijela na pomoc i část družstva  
žen.

Areál H-resortu v Kunčicích pod 
Ondřejníkem je výborný na fyzickou 
a míčovou přípravu. Opět jsme měli 
možnost využívat hřiště s umělým po-
vrchem, dětské hřiště, hřiště na beach 
volejbal a hlavně jsme letos opravdu 
hodně vyřádili u venkovního bazénu.

Letošní soustředění se neslo v du-
chu Šmoulů. Takže vše jsme šmoulili, 
vyšmoulili, ušmoulili, až jsme došmouli-
li týden do konce. Soutěžilo se jak indivi-
duálně, tak ve skupinách. V celotýdenní 
hře „Zachraňte Šmoulinku“ nakonec vy-
hrálo družstvo Vevi Mikulové (Mlsouni 
a jejich pokřik Mňam, mňam).

Náročný sportovní program (házen-
kářské tréninky, posilování, vytrvalostní 
běh, kolektivní sportovní hry, úvodní 
a závěrečné testování) jsme si zpestřili 
bazénem, výšlapem, opékáním špekáč-
ků, zpíváním s kytarou a odpoledními 
hrami a soutěžemi. 

Letošní skupina byla o něco mladší 
než ta loňská, ale za to s nimi nebyl žád-
ný problém. Všichni se snažili, usmívali 
se, neměli žádné bolístky a hlavně vytvo-
řili skvělou partu. 

Nejlepší běžci: 

1. místo – Kryštof Sýkora

2. místo – Radim Bernold

3. místo – Linda Tomanovičová

Nejlepší v individuálních hrách:

1. místo – Klárka Nováčková

2. místo – Kryštof Sýkora

3. místo – Linda Tomanovičová

Vítězové testování:

Kategorie mini: Elenka Maštalířová

Kategorie mladších: Ráďa Bernold

Kategorie starších: Gabka Mačková

Za trenéry Klára Benešová
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Rada městského obvodu 

Svinov vás zve na 
 

Vánoční 
jarmark, 

 

který se bude konat  

 
v sobotu 2. 12. 2017  

od 10 hodin 
  

před kostelem  
Krista Krále. 

 

V 17 hodin bude  
rozsvícen tradiční  

vánoční strom. 

 

 
 

 

 

Významné události v kostele 
Krista Krále ve Svinově 
V nadcházejícím období nás v našem 
kostele čekají tyto události:
• ve čtvrtek 28. září – v den státního 

svátku a zároveň církevní slavnosti pa-
trona české země, knížete sv. Václava 
– se bude konat v 17.30 slavnostní mše 
svatá. V závěru bohoslužby proběhne 
tzv. „Čtení jmen pastýřů 1938 – 1945 
a 1948 – 1989“, tj. budou přečtena 
jména kněží z našeho regionu, kteří se 
stali oběťmi nacismu a komunismu. 
Toto čtení bude završeno prosebnou 
modlitbou litanií k českým světcům za 
budoucnost našeho národa,

• na pondělí 16. října připadne slavnost 
sv. Hedviky, patronky Slezska. Po slav-
nostní bohoslužbě v 17.30 se u sochy 
sv. Hedviky v parku Míru bude konat 
modlitba za naši obec, 

• o slavnosti Všech svatých, tj. ve středu 
1. listopadu, bude slavná bohoslužba 
v 17.30. Na Dušičky, tj. ve čtvrtek 2. 
listopadu, kdy se modlíme za naše ze-
mřelé, budou mše sv. v 7.00 a 17.30. 
V neděli 5. listopadu bude na svinov-
ském hřbitově v 15.00 společná mod-
litba za všechny zemřelé, 

• na neděli 26. listopadu připadne slav-
nost Krista Krále. V tento den slaví 
náš kostel tzv. patrocinium, tj. svátek 
patrona, kterému je kostel zasvěcen. 
Slavnostní bohoslužby budou jako 
obvykle v 8.00 a 10.00. Následující 
neděle 3. prosince je jako první ne-
děle adventní zahájením přípravy na 
Vánoce. 

Všechny svinovské farníky i spoluob-
čany srdečně zvu.

P. Dr. Jan Larisch, 
řím. kat. farář
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Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu 

v Ostravě–Svinově 

 

uspořádá pro své členy 
a příznivce podzimní tradiční 

POSEZENÍ u MOŠTU 
v sobotu 7. 10. 2016 

od 14.30 hod. 

v školní jídelně ZŠ Bílovecká 10 
 Na společenské odpoledne s domácí 

kuchyní, mini programem  
 a výstavkou některých výpěstků 

 

Zve výbor ZO ČZS 

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

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na oslavy 

105 let 
svinovské základní školy 

 

20. září 2017 

Od 15:00–16:30 prohlídka školní budovy Bílovecká 10. 

V 17:00 školní akademie v tělocvičně školy. 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Svinov, příspěvková 
organizace, Bílovecká 10, 721 00 Ostrava-Svinov 

Sraz účastníků je ve čtvrtek 21. září v 9.00 hodin u restaurace Na Skok. 
 

s milovníkem přírody Antonínem Bosákem        

 
 

  

POZNÁVÁME POODŘÍ 

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


