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Vážení občané,
vstoupili jsme do 
roku 2018, ve kterém 
si připomínáme vý-
znamné milníky naší 
historie. Je to přede-
vším 100. výročí vzni-
ku Československa 
dne 28. října 2018 

a 25. výročí od vzniku České republiky 
dne. V oblasti kultury si připomeneme 90. 
výročí úmrtí světově uznávaného sklada-
tele Leoše Janáčka. 

Během zimních měsíců se opět řešila 
otázka ovzduší v našem kraji. Smogová 
situace byla vyhlašována po většinu zimní-
ho období. Tento stav se dotýká nás všech. 
Magistrát města Ostravy spustil nový web 
zdrava OVA.cz, kde jsou uvedeny informa-
ce o kvalitě ovzduší. 

V rámci bytového fondu městského ob-
vodu Svinov budou zdarma instalovány 
hlásiče požáru a detektory oxidu uhelnaté-
ho (CO) do všech bytů s cílem předejít tak 
možným tragickým událostem. Náklady na 
jejich nákup uhradilo město Ostrava a in-
stalaci zabezpečí městský obvod Svinov. 

V minulém Svinovském hlasateli jsme 
vás seznámili s akcemi, které městský 
obvod Svinov realizoval v uplynulém roce 
2017. Snažíme se, kromě oprav chodníků 
a komunikací, zateplování domů, výmě-
ny oken a oprav bytů… realizovat stavby 
prospěšné z pohledu široké veřejnosti. 
Jedním z nich je výstavba multifunkční 
haly na místě vyhořelé Sokolovny. Dalším 
významným projektem, na jehož realizaci 
se intenzivně pracuje, je výstavba doprav-
ního a sportovního hřiště u základní školy 
v Ostravě Svinově.

V průběhu života se mění lidé, móda, 
názory. Změnil se i Svinovský zpravodaj. 
Rada městského obvodu schválila finanční 
prostředky na jeho barevné zpracování. 
Rádi bychom, aby zlepšení jeho zhledu 
bylo impulsem i pro zkvalitnění obsahu. 

Zima pomalu odeznívá a začínáme 
se těšit na příchod jara. Za dob starých 
Slovanů se při slavnostech příchodu jara 
rámusilo vším možným, aby se vyhnala 
zima. Čas Velikonoc byl chápán jako ví-
tězství světla nad odcházející tmou. Tento 
svátek jsme díky starým tradicím převzali 
od našich předků. Symbolická oslava pří-
chodu jara se stanovuje podle lunárního 
kalendáře vždy po prvním jarním úplňku, 
což v letošním roce bude 1. dubna. 

Helena Wieluchová
starostka

Slovo starostky

	 	 Příjemné	prožití	 
	 	 Velikonoc

																						vám	přejí																																		

starostka, radní a zastupitelé 
městského obvodu Svinov.

Připojují se také 
zaměstnanci Úřadu 

městského obvodu Svinov. 
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Pod názvem „Mo-
dernizace dětského 
dopravního hřiště 
a sportovního zázemí 
školy v Ostravě Svi-
nově“ se skrývá další 
významný projekt, který 
by se měl ve Svinově za-
čít realizovat v letošním 
roce. Jedná se o vybudo-
vání moderního doprav-
ního hřiště a sportov-
ního areálu u základní 
školy na ulici Bílovecká. 

Na ploše cca 3,6 hek-
taru by mělo vzniknout 
jednak nové doprav-
ní hřiště, které bude 
určeno žákům základ-
ních škol nejen Svinově 
a bude sloužit pro výu-
ku základům silničního 
provozu v roli chodce, 
cyklisty a řidiče. Hřiš-
tě bude vybaveno svě-
telnou signalizací, měřením rychlosti 
a elektroautíčky. Jízdní kola a elektroauta 
budou žákům k dispozici. 

V rámci zkvalitnění výuky tělesné vý-
chovy žáků základní školy, bude v areálu 
vybudován atletický ovál, doskočiště, 
víceúčelové hřiště se speciálním po-
vrchem využitelné pro více sportů např. 
fotbal, házenou, volejbal, nohejbal, stre-
etball atp. Fotbalové hřiště bude nově 
vybudováno, bude vybaveno brankami, 

lavičkami/střídačkami pro hráče a lavič-
kami/ tribunami pro návštěvníky.

Uvnitř atletického oválu budou rovněž 
umístěny tenisové kurty. Součástí spor-
tovních aktivit bude i  workoutové hři-
ště. Vybavení bude klást důraz na cvičení 
s vlastní vahou, rozvoj síly a vytrvalosti.

Počítá se s umístěním pumptrekové 
dráhy, která může sloužit sloužit pro 
nácvik rovnováhy, ovládání a získání do-
vedností na jízdních kolech. 

Nedílnou součástí součástí celého areá-
lu tohoto dopravně sportovního komplexu 
je třípodlažní budova zázemí s učebnou 
pro 30 žáků, šatnami pro sportovce, klu-
bovnou, sklady pro kola a garážemi pro 
elektroautíčka.

Celý projekt je rozdělen do tří částí. 
V I. etapě se bude realizovat již povolené 
dětské dopravní hřiště, ve II. etapě bude 
realizovaná budova zázemí a ve III. etapě 
zbývající sportovní aktivity. Předpokládá 

se, že II. a III. etapa bu-
dou probíhat současně. 
Stavět se začne už letos 
a hotovo by mohlo být 
příští rok. 

Předpokládá se, že by 
sportoviště a výstavba 
dopravního hřiště mohla 
stát cca 20 mil Kč. Před-
pokládané náklady na bu-
dovu činí cca 30 mil Kč. 

Areál bude oplocen 
a v nočních hodinách 
uzavřen. V době škol-
ní výuky bude dopravní 
hřiště a sportoviště vy-
hrazeno žákům, avšak 
odpoledne, o víkendech 
a dalších volných dnech 
bude volně přístupný ši-
roké veřejnosti. 

Ing. Helena Wieluchová
starostka

Nové dopravní a sportovní hřiště u základní školy 
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Blahopřání 
jubilantům 

Do dalších let hodně zdraví, lásky 
a spokojenosti v kruhu svých nejbliž-
ších Vám přeje komise pro občanské 
záležitosti a zastupitelé městského 
obvodu Svinov.

Prosinec

Tichá Božena

Slováková Apolonie

Glabazňová Věra

Plaček Aleš

Novotná Mária

Černín Robert

Polášková Věroslava

Leden

Mařádek Lev

Bigošová Jiřinka

Matoušková Milada

Malíková Drahoslava

Bóžiová Jana

Kontra Juraj

Únor

Benek Zdeněk

Haderková Božena

Koelblová Jiřinka

Matěj Arnošt

Justová Eliška

Hledík Stanislav

Ščerbová Marie

Novák Ervín

Malíková Ludmila

Řehák Miroslav

Materová Květoslava

Kašpařík Bohumil

Janoušek Miroslav

Vnenková Naděžda

Sýkora Zdeněk

V letošním roce uplyne 90 let od ote-
vření Sokolovny ve Svinově v r. 1928 a již 
20 let od doby, kdy vyhořela. V současné 
době probíhá výběrové řízení na zhotovi-
tele stavby. Výstavba by měla začít na jaře 
v letošním roce a hala by měla být dosta-

věna na jaře r. 2019. Předpokládané ná-
klady dle projektových cen činí cca 41 mil. 
Kč bez DPH.

Doufáme, že tuto víceúčelovou halu, 
která bude sloužit široké veřejnosti a to 
jak pro sportovní tak společenské účely 

budou moci občané Svinova co nejdříve 
plně využívat.

Ing. Helena Wieluchová
starostka MOb Svinov

Jak to vypadá se stavbou Multifunkční haly …

Vážení jubilanti,

chceme i nadále zachovat zavede-
nou tradici blahopřání našim oslaven-
cům. Obracíme se proto na všechny 
občany Svinova, kteří se v roce 2018 
dožívají 70, 75, 80 a více let, aby vy-
plnili následující souhlas se zpraco-
váním osobních dat. Dále je žádáme, 
aby vyplněné a podepsané sdělení 

předali osobně nebo doručili poštou 
na sekretariát Úřadu městského ob-
vodu Svinov do 31. 3. 2018, čímž dají 
souhlas k použití svých osobních údajů 
k uveřejnění gratulace na stránkách 
Svinovského hlasatele. Děkujeme za 
pochopení a omlouváme se za drobnou 
komplikaci.

Na 26. zasedání Zastupitelstva měst-
ského obvodu Svinov dne 18. 12. 2017 
byl usnesením č. 223/ZMOb-Svi/1418/26 
schválen rozpočet městského obvodu na 
rok 2018. Městský obvod bude v roce 
2018 hospodařit s rozpočtem ve výši 
65 411 tis. Kč.

Běžné výdaje ve výši 49 817 tis. Kč jsou 
určeny na správu, opravu a údržbu silnic, 
chodníků a dopravního značení, svinov-
ských mostů a přednádražního prostoru, 
bytových a nebytových prostor, pozemků, 
příspěvků na činnost příspěvkových or-
ganizací, kulturní, společenské a správní 
činnosti.

Kapitálové výdaje jsou schváleny ve 
výši 15 594 tis. Kč a k nejvýznamnějším 
patří výdaje určené na výstavbu nové so-
kolovny (5 000 tis. Kč), investice do ko-
munikací (4 082 tis. Kč) a bytového fondu 
(1 412 tis. Kč).

Rozpočet městského obvodu Svinov 
na rok 2018 (v tis. Kč)
daňové příjmy 5 171
nedaňové příjmy 11 852
kapitálové příjmy 0
přijaté transfery celkem 44 179
příjmy celkem 61 202
konsolidace příjmů -426
příjmy celkem po konsolidaci 60 776
financování 4 635
celkové zdroje 65 411
běžné výdaje 50 243
konsolidace výdajů -426
běžné výdaje po konsolidaci 49 817
kapitálové výdaje 15 594
celkové výdaje 65 411

Plná verze rozpočtu přístupná na webo-
vých stránkách MOb Svinov: https://svinov.
ostrava.cz/cs/radnice/uredni-deska
číslo oznámení: 4/2018, Rozpočet MOb Svinov 
- Výdaje a příjmy

Rozpočet městského obvodu 
Svinov pro rok 2018

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro účely 
blahopřání občanům u příležitosti životního jubilea.

Jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum narození: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bydliště: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vlastnoruční podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Rada městského obvodu Svinov 
 

zve všechny občany 
 

na slavnostní položení věnců a kytic k pomníku padlých 
v parku ČSA na Bílovecké ulici u příležitosti 
 

73. výročí osvobození Svinova 
 

Slavnostní akt se uskuteční 27.04.2018 od 15.30 hodin 
 

 
Program: 
l.  Zahájení  
2. Projev starostky – Ing. Heleny Wieluchové 
3. Kulturní program dětí Základní školy a mateřské školy     
4. Položení kytic 
5. Ukončení 
 
 
Doprovodný program dechové hudby Polanka pod vedením pana 
Jiřího Adamce 
 
 
 
Svou účastí na pietním aktu uctíte památku našich 
osvoboditelů. 

Spolkový život má ve Svinově 
dlouhou tradici. I v dnešní uspě-
chané době aktivní činnost spolků je 
závislá především na dobrovolném 
a obětavém přístupu jejich členů. 

Rada městského obvodu Svinov 
se rozhodla na činnost spolků ve 
Svinově vyčlenit o 100 tis. Kč více 
oproti roku 2017 a rozdělí celkem 
300 tis. Kč. 

Každoročně v rámci činnos-
tí „Komise pro děti a mládež“ 
a „Komise pro občanské záležitosti“ 
jsou realizovány akce jak pro děti 
tak pro dospělé. Pro letošní rok jsou 
schváleny na tuto činnost finanč-
ní prostředky ve výši 170 tis. Kč. 
Městský obvod rovněž hradí veškeré 
výdaje spojené s provozem budovy 
hasičárny (elektřina, plyn, pojiště-
ní), a to ve výši cca 100 tis. Kč ročně.

V uplynulém roce 2017 posky-
tl městský obvod Svinov spolku 
TJ Sokol Svinov, oddílu házené, 
mimořádnou účelovou dotaci ve 
výši 500 tis. Kč na odstranění již 
nefunkčního a pořízení nového so-
ciálního zázemí u házenkářského 
hřiště.

Ing. Helena Wieluchová
starostka

Podporujeme 
spolky ve Svinově
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Kandidát 1. kolo 2. kolo

příjmení, jméno, tituly počet hlasů % počet hlasů %

Zeman Miloš Ing. 1 073 44,99 1 424 56,39

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. 578 24,19 1 110 43,60

Fischer Pavel Mgr. 252 10,38   

Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. 184 7,73   

Horáček Michal Mgr. Ph.D. 154 6,36   

Mirek Topolánek Ing. 116 4,79   

Hynek Jiří RNDr. 24 0,99   

Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. 9 0,36   

Hannig Petr Mgr. 3 0,20   

21.05.2018 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

22.05.2018 od 10 hodin
7 ul. Polanecká vjezd vedle domu čp. 1/68
8 ul. F. a A. Ryšových křiž. - 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

23.05.2018 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

Výsledky prezidentských voleb ve Svinově

Sběr odpadu - jaro 2018

Počty obdržených hlasů jednotlivých kandidátů v 1. kole
prezidentských voleb

Počty obdržených hlasů jednotlivých kandidátů v 2. kole
prezidentských voleb

Poplatek ze psů 
na rok 2018
Poplatek ze psů je splatný do 31. března 2018.
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 přísluš-
ným variabilním symbolem.
Poplatek ze psa se platí ze psů starších 3 měsíců. 

Upozornění: Včas nezaplacený poplatek může správce 
 poplatku zvýšit až na trojnásobek. 
 Nezaplacený poplatek je vyměřen platebním 
 výměrem, poté vymáhán přímo exekucí.

Sazby poplatku
1) pes chovaný v rodinném domě – 200 Kč
2) druhý a další pes chovaný v rodinném domě – 300 Kč
3) pes chovaný v bytovém domě – 1.500 Kč  
4) druhý a další chovaný v bytovém domě – 2.250 Kč
5) pes, jehož držitelem je poživatel důchodu – 120 Kč 
 (důchod invalidní, starobní, vdovský, vdovecký, sirotčí  
 – jako jediný zdroj příjmů)

Další informace k poplatku ze psa:
Bc. Jana Pušová, ÚMOb Svinov

tel. 599 421 033, e-mail: jpusova@svinov.ostrava.cz
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Od prosince loňského roku máme 
možnost chodit s dětmi bruslit na zimní 
stadion Sareza v Ostravě-Porubě. Tato 
aktivita nám byla nabídnuta zdarma jed-
ním z rodičů žáka naší školy a my jsme ji 
velmi rádi přivítali. Celou hodinu máme 
pro sebe ledovou plochu, kterou aktivně 
využíváme. Ne všechny děti mají doma 
brusle, a proto, aby si mohly zasportovat 
i tyto děti, bylo nám nabídnuto zapůjčení 
bruslí přímo na místě.

Tento sport děti nadchl. Počáteční ne-
jisté krůčky na ledě, bruslení s přidržo-
váním se kuželu či „chození“ na bruslích 
kolem mantinelu, vystřídala v pozdějších 
hodinách pěkná a samostatná jízda dětí. 
Protože máme mezi sebou aktivního ho-
kejistu, který je na ledě jako doma, ale 
i pár dalších výborných sportovců, ros-
te motivace dětí stále se zlepšovat. A to 
se jim daří čím dál lépe! V pondělí 5. 3. 
2018 nás čeká poslední letošní hodina, 
tak se na ni všichni těšíme a společně si 
ji užijeme. 

Už jako opravdoví bruslaři!

Za 5.A, B, C a 3.A 
Mgr. Ivona Petrusová

Jako každý rok, tak i letos, se děti 
z mateřských škol vydaly na lyžařský 
kurz do nedalekých Palkovic. Zimní 
radovánky probíhaly celý týden od 
19. do 23. února. Děti byly rozděleny 
do skupin podle svých lyžařských 
schopností a dovedností. Začátečníci 
se seznamovali se základními lyžař-
skými dovednostmi. Ti pokročilej-
ší je prohlubovali na náročnějším 
terénu velkého kopce. O děti bylo 
postaráno velmi dobře díky profe-
sionálním instruktorům pod vede-
ním paní H. Volkové. Nově získané 
dovednosti děti předvedly v lyžař-
ské Olympiádě. Poslední den byly za 
účasti rodičů slavnostně všem pře-
dány diplomy a medaile za úspěšné 
absolvování lyžařského kurzu.

Za kolektiv MŠ Polanecká
Bc.Veronika Zahradníčková

Ve čtvrtek dopoledne 15. února bylo 
v MŠ Polanecká pěkně veselo. Už od rána 
ve vyzdobených třídách tančily princezny, 
piráti, králové, motýlci, Karkulky a dal-
ší krásné masky. Všichni byli netrpěli-
ví a čekali, až za nimi přijede divadélko 
Ententyky s karnevalovým programem. 
Myška Klára i veverka Terka pozvala 

všechny děti v maskách na taneční parket, 
kde se za doprovodu oblíbených hitů tan-
covalo, soutěžilo a hrálo. Za splněné úkoly 
samozřejmě nechyběly sladké odměny 
a malé pohoštění. Celé dopoledne jsme 
prožili v pohodové a radostné atmosféře.

Za kolektiv MŠ Polanecká
Olšarová Lenka

V letošním školním roce 2017/2018 
naše mateřská škola nadále pokračuje 
v aktivitách přispívajících ke zmírně-
ní potíží při narušené komunikační 
schopnosti u dětí předškolního věku, 
prováděné formou logopedických 
chvilek.

Logopedické chvilky se konají 
každý týden pro všechny děti ze tří-
dy Motýlek pod vedením studentky 
Ostravské univerzity magisterského 
studia v oboru speciální pedagogika 
se zaměřením logopedie-surdopedie 
Bc. Hany Kapsové. Děti jsou rozdě-
leny podle věku do dvou skupin, ve 
kterých jim jsou nabídnuty aktivity, 
které mají za úkol rozvíjet a procvičo-
vat všechny potřebné dovednosti ke 
správné komunikaci a porozumění, tj. 
rozvoj sluchové i zrakové percepce, ná-
cvik správného dýchání, rozvoj jemné 

i hrubé motoriky, grafomotoriky, roz-
voj rozumových schopností, slovní zá-
soby, udržení pozornosti a zvládnutí 
správné výslovnosti.

Pro děti a rodiče ze třídy Beruška 
byla připravena ukázková hodina lo-
gopedických chvilek, kde se také rodi-
če dozvěděli informace k logopedické 
prevenci obecně. Pro velký zájem se 
další logopedické chvilky pro rodiče 
s dětmi ze třídy Berušky budou konat 
každý měsíc.

Novinkou pro naší mateřskou školu 
je zajištění interaktivního divadla s lo-
gopedickým hraním, na které bychom 
chtěli pozvat všechny rodiče s dětmi. 
Divadelní představení Školkomílci 
se uskuteční v úterý 27. 3. 2018 
v 15.00 hodin.

Za kolektiv MŠ Polanecká
Bc. Pavlína Slováková

Bruslení dětí
na porubské
Sareze

Usměvavé  
lyžovaní

Karnevalové dopoledne 
s divadlem Ententyky

Logopedické chvilky  
v MŠ Polanecká
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V průběhu konání olympijských her 
v korejském Pchjongčchangu se žáci naší 
školy ZŠ a MŠ Ostrava Svinov účastnili 
školní akce Olympijský festival v Ostravar 
aréně. Žáci měli možnost vyzkoušet si zde 
mnoho zajímavých sportů, jako je např. 
biatlon, skoky na lyžích, snowboarding, 
bruslení a mnoho dalších. Také se zde 
mohli dozvědět podrobnější informace 

o daných sportech, které jim poskytli od-
borní trenéři. Během dne jsme také fandili 
těm nejlepším sportovcům světa při sledo-
vání sportovního dění na velkém promí-
tacím plátně. Na závěr olympijského dne 
jsme se účastnili slavnostního ceremo-
niálu, při němž každý žák dostal diplom 
nebo medaili. Akce se žákům velice líbila. 

Mgr. Zuzana Kocmánková

Stejně jako v loňském roce se děti z MŠ 
E. Rošického účastní mezinárodní soutěže 
Pohár vědy – Science cup NEWTON 2018. 
Od ledna do konce dubna organizáto-
ři soutěže pro děti připravují zajímavé 
úkoly. Zadání pro každý měsíc obsahuje 
úkoly z kreativity, teorie a praxe. Každý 
ročník má jiné zaměření, vždy se zabývá 
jinými fyzikálními zákony – loni to byla 
astronomie, gravitace, statika, letos se děti 
zabývají pohybem. Postupy řešení jednot-
livých úkolů se zapisují vlastními slovy 
(s pomocí pedagogů) a dokumentují se 
vytvořenými obrázky a fotografiemi. Děti 
soutěž velmi baví a vždy se moc těší na 
nové úkoly. V letošním roce se děti nově 
zapojily do programu Recyklohraní pod 
záštitou MŠMT České republiky, jehož 
cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti 
třídění a recyklace odpadů a umožnit jim 
osobní zkušenost se zpětným odběrem ba-
terií a použitých drobných elektrozařízení. 
V rámci programu se děti hravou formou 
učí, co a jak můžeme každý z nás udělat 
pro to, aby odpady vůbec nevznikaly, bylo 
jich co nejméně a byly správně vytřízené.

MŠ E. Rošického
Bc. Daniela Roubalová

Návštěva olympijského parku Zajímavé aktivity  
dětí mateřské školy

 

 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Svinov, p. o., Bílovecká 10/7, 721 00 Ostrava – Svinov, 
 telefon: 596 961 425 

 
 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY  
ZŠ A MŠ OSTRAVA-SVINOV, p. o. 

 
zveme rodiče dětí, jež jsou narozené v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012, k zápisu dítěte do 1. třídy, 

který se uskuteční v budovách: 
  

ZŠ Bílovecká 1/27  
5. 4. 2018 od 12:00 do 18:00 hodin (čtvrtek) 

 
ZŠ E. Rošického 1082/22  

6. 4. 2018 od 12:00 do 18:00 hodin (pátek) 
 
 

 
 

Účast dětí – budoucích žáků 1. tříd je nutná. Doneste s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. 
Upozorňujeme rodiče, že jedna 1. třída s max. počtem 24 žáků bude otevřena v areálu  E. Rošického 1082/22,  
 jedna až dvě 1. třídy dle počtu přijatých žáků s max. počtem 30 žáků na třídu v budově ZŠ Bílovecká 1/27. 

VÍCE INFORMACÍ NA WWW. ZSSVINOV.CZ 
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ZŠ A MŠ OSTRAVA–SVINOV, p.o. 
Bílovecká 10/7, 721 00 Ostrava – Svinov, telefon: 596 961 425 

 
 

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  
SE BUDE KONAT NA TĚCHTO PRACOVIŠTÍCH: 

 
 MŠ Polanecká    92/4 

         MŠ E. Rošického 1082/22 
          MŠ Stanislavského 1247/5 

 

1. Žádost o přijetí dítěte: 
obdrží zákonný zástupce dne 3. 5. 2018 od 7,00 hod – 15,30 hodin na jednotlivých pracovištích MŠ. V tento den budou mít zájemci 
možnost prohlédnout si také zařízení mateřských škol. 
 

2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se bude konat: 
10. 5. 2018 od 7,00 hod – 16,00 hodin na výše uvedených pracovištích MŠ. V tento den se budou odevzdávat vyplněné žádosti, včetně 
potvrzení od lékaře pro děti a dorost. K zápisu zveme rodiče s dětmi.  
 

Podrobnější informace získáte na webových stránkách školy www.zssvinov.cz, měsíc před stanoveným datem zápisu. 
 

Ohlédnutí za činností Pionýrské skupiny Ještěr 
v roce 2017

Celoročně se členové skupiny věnují 
organizaci rozmanitých akcí, prioritně ur-
čených dětem. Řada z nich patří k již tra-
dičním akcím v pravidelných termínech, 
mnohé akce vstoupily do povědomí obyva-
tel Svinova i dalších účastníků. Takovými 
akcemi jsou například náš Pionýrský ples, 
Maškarní karneval pro děti a Halloween. 
Stěžejní činností Pionýrské skupiny Ještěr 
je organizace letních stanových táborů 
a potáborových srazů, které se konají na 
základně v Beskydech.

Naši turistickou základnu Šance 
na Starých Hamrech celoročně vlastní-
mi silami na pravidelných brigádách spra-
vujeme a snažíme se ji udržovat v provo-
zuschopném stavu, což je běh na dlouhou 

trať. V roce 2017 jsme opět pokračovali 
v rekonstrukci a nutných opravách, pro-
tože to stav chaty vyžaduje. Zahájili jsme 
opravu suchých záchodů (pokračovat bu-
deme i v roce 2018), jejichž nové uspo-
řádání a vzhled přispěje k větší duševní 
pohodě účastníků tábora, dětí. 

Nováčkem mezi našimi akcemi byl 
pak 2. ročník badmintonového turnaj 
pro naše členy a příznivce, který se konal 
v listopadu v sále restaurace U Slunce. 
V prosinci jsme se pak nově podíleli na 
organizaci Mikulášské nadílky rovněž 
v restauraci U Slunce.

Podtrženo sečteno, v roce 2017 
se zúčastnilo našich akcí 591 dětí 
(z toho 38 registrovaných) a cca 

626 dospělých. Celkem to tedy je 1217 
osob - a to už je hezké číslo!

Z á v ě r e m  d ě k u j e m e  v e d e n í 
Moravskoslezské krajské organizaci 
Pionýra za jejich pomoc, všem členům 
a sympatizantům za jejich dobrovolnickou 
činnost, účastníkům našich akcí a hlavně 
všem partnerům, kteří v roce 2017 pod-
pořili naši činnost, byli to: Statutární 
město Ostrava, Městský obvod 
Svinov, ArcelorMittal Ostrava, 
Rembrandtin s.r.o., Česká prů-
myslová zdravotní pojišťovna, 
Česká spořitelna, Jeřáby Žárník, 
Restaurace U Slunce.

Za Vedení Pionýr, z. s. – Pionýrská 
skupina ještěr, Aleš Ovesný
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Začátek roku s Ještěrem

Získejte finanční podporu  
na realizaci svého projektu!

První měsíce roku 2018 jsme strávili pří-
pravou našich dvou u veřejnosti stále po-
pulárních akcí. První akce, Pionýrský ples, 
se konala v sobotu 20. ledna 2018. Opět 
jsme k pořádání z kapacitních důvodů vy-
užili reprezentativních prostor Dělnického 
domu v Polance nad Odrou, na které už 
koneckonců jsou naši návštěvníci zvyklí 
z let minulých. K tanci a poslechu nám 
tentokrát přijela zahrát kapela Duo Alex až 
z dalekého Liberce. Celý sál se velmi dobře 
bavil, a proto kapela musela plánovaný ko-
nec produkce posunout 
o jednu hodinu. Všichni 
návštěvníci odcháze-
li v ranních hodinách 
unavení a věříme, že 
také spokojení a dobře 
pobavení. Děkujeme 
za podporu akce part-
nerům: Strabag a.s., 
Hyundai Rely servis 
s .r .o . ,  Individual .
f itness,  Decathlon 
Ostrava, Mad race 
Ostrava, Zábavní cent-
rum Horník, restaura-
ce U Slunce, Unionsteel 
s.r.o.

Začátek měsíce úno-
ra patřil akci pro děti, 
a sice Dětskému maš-
karnímu karnevalu. 
O program plný kouzel, 

tanců a soutěží se postarala kouzelnice 
Radana. Samozřejmě nechybělo vyhod-
nocení těch nejkrásnějších a nejoriginál-
nějších masek. Za podporu akce děkujeme 
partnerům: Česká průmyslová zdravotní 
pojišťovna, restaurace U Slunce.

Věříme, že se dětem letos pirátský pro-
gram v sále restaurace U Slunce ve Svinově 
líbil a uvidíme se s nimi nejen za rok na 
karnevalu, ale i na našich dalších akcích 
během tohoto roku. Již nyní opět začínáme 
s přípravou dvou turnusů našich letních 

táborů, které pořádáme na naší turistické 
základně v Beskydech. V jarních měsících 
nás tam především čeká dokončit opravu 
toalet, kterou jsme mohli úspěšně zahá-
jit v loňském roce díky finanční podpoře 
Statutárního města Ostava, Městského 
obvodu Svinov, ArcelorMittal Ostrava 
a.s. a Rembrandtin s.r.o., za což jim moc 
děkujeme. 

Za Vedení Pionýr, z. s. – Pionýrská  
skupina Ještěr, Aleš Ovesný

Odpadová společnost OZO Ostrava 
vyhlásila druhý ročník tematických vý-
zev, jejichž cílem je zvýšit míru využívání 
odpadů či zvelebit město. Na environ-
mentálně zaměřené projekty poskytne 
až jeden milion korun, což je částka bez-
mála 2,5krát vyšší než v loňském roce, 
kdy se uskutečnil první ročník. Zájemci 
mohou elektronickou žádost podat do 
konce dubna a v květnu bude rozhodnu-
to o tom, které projekty společnost OZO 
Ostrava podpoří. Na jejich realizaci bude 
prostor od června do listopadu.

Tematická výzva Zelená pro Ostravu 
je zacílena na podporu projektů zaměře-
ných na úklid, zvelebování, čištění nebo 
zkrášlování veřejného prostoru, lesů, 
vod, hájů a luk na území města Ostravy. 
Kategorie Nový život starým věcem 
dává prostor kreativním či praktickým 

nápadům na opakované využití odpa-
dů. Podpořeny budou osvětové akce, 
výroba uměleckých děl z odpadů pro 
veřejný prostor nebo užitkových před-
mětů z odpadů a oprava či renovace 
odpadů, která povede k jejich dalšímu 
využití. Podmínkou podpory projektu 
je jeho prospěšnost veřejnosti nebo ko-
munitě. V rámci tematické výzvy Nové 
možnosti využití vytříděného odpadu 
– PLASTY budou podpořeni žadatelé 
z řad studentů středních a vysokých škol 
v celé republice, kteří se soustředí na 
nové možnosti materiálového využití 
vytříděných plastových odpadů. 

V loňském roce získali finanční pod-
poru ve výši 90 tisíc korun studenti 
Fakulty metalurgie a materiálového 
inženýrství VŠB-TU Ostrava, kteří za-
ujali projektem zaměřeným na zvýšení 

míry využívání komunálního odpadu 
ve vybraných úsecích školy, Jazykové 
gymnázium Pavla Tigrida v Porubě vyu-
žilo získaných 50 tisíc korun k estetizaci 
prostoru za budovou školy, Domov pro 
seniory Kamenec díky příspěvku společ-
nosti OZO Ostrava ve výši 180 tisíc ko-
run zrealizoval úpravy zahrady pro ak-
tivní odpočinek svých klientů, Mateřská 
škola Blahoslavova investovala 50 tisíc 
korun do projektu Ekohrátky barev-
né zahrádky a členové Junáku – český 
skaut, přístav Eskadra Ostrava, využili 
příspěvku 11 tisíc korun pro vybudování 
mobilních záhonů a jejich osazení užit-
kovými i okrasnými rostlinami.

Lenka Gulašiová, 
externí spolupráce  

se společností OZO Ostrava
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Zlatá svatba ve Svinově

Začíná instalace požárních hlásičů a detektorů 
oxidu uhelnatého do obecních bytů

Manželé Marie a Jiří Kotalovi se 
seznámili v září r. 1965 v Pustkovci. 
V roce 1997 koupili rodinný dům ve 
Svinově, kde vychovali své dvě děti a žijí 
zde dodnes. Dne 13.01.2018 si podruhé 
řekli své ano v naší obřadní síni. Celých 
padesát let se manželé Kotalovi k sobě 
chovají s respektem a jsou si oporou ve 
chvílích, kdy je to zapotřebí. Zlatá svat-
ba je mezníkem, nad kterým se člověk 
zastaví, aby se ohlédl zpět za vším, co 
vykonal, za léty, která prožil v radostech 
i starostech. Přejeme mnoho zdraví a ro-
dinné pohody do dalších společných let.

Bc. Jana Štekbauerová, matrika

Město Ostrava nakoupilo po dohodě 
s městskými obvody do obecních bytů po-
žární hlásiče a detektory oxidu uhelnatého 
(CO). Namontováno do nich bude 2 799 
hlásičů požáru a v domácnostech, které 
využívají k ohřevu tepelné zdroje, 1 682 
detektorů CO. Instalace zařízení v cel-
kové hodnotě 2,2 milionu korun s DPH 
bude zahájena ve druhé polovině února 
a nejzazším termínem pro její dokončení 
je konec srpna 2018. 

Všechny zapojené městské obvody si 
již fyzicky převzaly zařízení a postupně 
se začalo s jejich instalací. Startuje tak 
akce, která svým rozsahem nemá v České 
republice obdoby.

 Instalaci městem zakoupených detek-
torů zajišťují na své náklady jednotlivé 
městské obvody, které si na práce budou 
nejčastěji najímat dobrovolné hasiče. 
Významným faktorem, který ovlivňu-
je celkovou dobu instalace detektorů je 
fakt, že o realizaci díla musí být vyrozu-
měn každý nájemce bytu, který jej musí 
zpřístupnit.

Záměrem města je v zájmu zvýšení bez-
pečnosti svých občanů a ochrany svého 

majetku mít nainstalovány detektory ve 
všech obecních bytech.

V majetku ostravských městských 
obvodů je celkem 1037 bytových domů 
s 12 872 byty.

Nákup detektorů byl financován 
z Fondu pro upevnění veřej-
ného pořádku, bezpeč-
nosti a ochrany osob 
a majetku, jehož 
zdrojem jsou 
mimo jiné 
prostředky 
z  v y b r a -
ných pokut 
u d ě l e n ý c h 
Městskou po-
l i c i í  O s t r a v a . 
Poslouží tak dobrému 
účelu.

Hlásič požáru je jednoduché 
zařízení, které obsahuje v malé krabič-
ce všechny komponenty potřebné pro 
detekci vznikajícího požáru a vyhlášení 
poplachu. Díky instalaci těchto hlásičů 
dochází v případě požáru ke zkrácení doby 
od jeho vzniku do zpozorování. Tím se 

také minimalizují následky požárů, pře-
devším ztráty na životech. Hasičský zá-
chranný sbor MSK potvrdil, že průměrně 
40 procent všech úmrtí při požárech je 
způsobeno požáry v bytech. 

Detektor oxidu uhelnatého signalizuje 
přítomnost nebezpečného plynu již při 

velmi malých koncentracích, kdy 
ještě není přímo ohrože-

no zdraví nebo 
život osob, 

které  je j 
d ý c h a j í . 
Včas  t ím 
u p o z o r n í 

na vznikají-
cí nebezpečí. 

Oxid uhelnatý 
se uvolňuje ve 

špatně spalujících 
zařízeních, jako jsou 

ohřívače vody, kotle, 
krby a další zařízení spa-

lující uhlí, dřevo, plyn, oleje nebo naftu. 
Tento plyn je jedovatý a člověk jej není 
schopen zaregistrovat, protože je bez zá-
pachu a je neviditelný.
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Všímejte si, kde parkujete!

Házenkářské plány v roce 2018

Velikonoční bohoslužby v Husově sboru 

Přes šedesát tisíc špatně zaparkova-
ných aut ročně v Ostravě kromě jiného 
brání i ve svozu odpadu. Některými místy 
mívají řidiči sběrných vozů OZO Ostrava 
často problém projet. „V takovém případě 
nemohou být ani vyprázdněny kontejnery 
zde umístěné. Lidé žijící v těchto lokalitách 
si pak stěžují na přeplněné kontejnery a na 
to, že jsme zapomněli přijet. Nezapomněli. 
Trasy i pravidelné termíny jízd sběrných 
vozů jsou přesně dány, každé vozidlo je 
navíc opatřeno GPS, ze které je patrné, 
kdy a kde se pohybovalo. Jenže naši řidiči 
nejsou kouzelníci, aby projeli prostorem 
užším, než je vůz, za jehož volantem sedí,“ 
konstatuje Vladimíra Karasová ze společ-
nosti OZO Ostrava a předává slovo Jiřímu 
Nováčkovi, jednomu ze řidičů svozových 

vozidel: „Tyto situace jsou opravdu stre-
sující a značně nám komplikují průběh 
směny. Někteří majitelé vozů ignorují 
dopravní značení a předpisy a svá auta 
odstaví, kdekoli se jim zamane. Hlavně, 
že zaparkují. Na taková místa se musíme 
vracet, volat městskou policii, a to nás 
stojí čas, který nám zbytečně prodlužuje 
směnu.“

Jak už bylo řečeno, společnosti OZO 
Ostrava pomáhá s řešením zmíněných 
potíží Městská policie Ostrava. Strážníci 
se při výkonu služby zaměřují především 
na ta místa, kde špatně parkující vozidla 
ohrožují bezpečnost a plynulost silnič-
ního provozu, průjezdnost pozemních 
komunikací nebo zabraňují v dopravní 
obslužnosti, tedy i v odvozu komunálního 

a separovaného odpadu. „Špatně parku-
jící vozidla v okolí kontejnerů jsou buď 
řešena strážníky v průběhu výkonu služ-
by, nebo na základě přijatých oznámení 
občanů, kteří nás upozorňují na určitá 
místa. Blokování kontejnerů nám rovněž 
oznamují sami řidiči sběrných vozů, nebo 
informují dispečera a ten osloví nás. Podle 
situace pak provádíme přímo na místě pří-
slušná opatření, k nimž patří i nařízení nu-
ceného odtahu vozidla. V problematických 
oblastech také posilujeme výkon služby za-
měřený na eliminaci zmíněného nešvaru,“ 
objasňuje Michal Maršo z Městské policie 
Ostrava a apeluje na řidiče, aby si více 
všímali toho, kde svá vozidla zanechávají.

Lenka Gulašiová, externí spolupráce  
se společností OZO Ostrava

Vážení spoluobčané, i v tomto roce 
hodlá oddíl národní házené při TJ Sokol 
Svinov uspořádat několik akcí, o kterých 
bych vás chtěl touto cestou informovat. 
Jedná se o tradiční Večerní turnaj sta-
rých gard, který proběhne v sobotu 26. 
května 2018. Pro mladší žactvo chceme 
v červnu uspořádat třetí ročník turnaje 
„O pohár Svinovské pandy“. V srpnu pro 
naše žactvo opět pořádáme letní soustře-
dění mládeže. Šest prázdninových dnů 
stráví děti ve sportovním areálu Sokol 
Rokytnice u Přerova. Pod vedením na-
šich trenérů se budou děti věnovat nejen 
národní házené, ale i dalším aktivitám. 

Mimo tyto akce budou nadále pro-
bíhat mistrovská utkání 2. ligy mužů 
a žen. Muži i ženy budou určitě chtít 

pokračovat v solidních výkonech z kon-
ce podzimní části sezóny. Mládežnická 
družstva oddílu odehrají soutěže krajské-
ho přeboru a budou usilovat o postup na 
vrcholné akce mládeže. Mladé zájemce 
o národní házenou zveme tímto na naše 
hřiště. Nábor probíhá prakticky celý rok 
a podrobnější informace o náboru nalez-
nete také v tomto vydání hlasatele. 

Po dvou letech, kdy jsme pořádali 
vrcholné akce mládeže, jsme se rozhodli, 
že letos se o takovou akci ucházet nebu-
deme. Důvodem je především výstavba 
sportovní haly, která by dle aktuálních 
informací měla být zahájena na jaře le-
tošního roku. 

V zimním období probíhají kromě 
pravidelné tréninkové činnosti také 

halové turnaje, kterých se účastní všech-
ny družstva našeho oddílu. Bohužel 
žádné družstvo oddílu nepostoupilo do 
finále Zimních halových přeborů, či do 
finále Českého poháru v dospělých kate-
goriích. Přesto jsou zimní halové turnaje 
mezi členy našeho oddílu velmi oblíbené 
a jsou důležitou součástí zimního házen-
kářského období.

Budeme velice rádi, když nám v roce 
2018 zachováte svou přízeň a navštívíte 
náš „svatostánek“ házenkářského hřiště, 
kde při utkáních a turnajích podpoříte 
naše sportovce.

Sportu zdar!!!  
Ing. Zbyněk Planka

Oddíl národní házené  
při TJ Sokol Svinov

25. března 10:15 - Květná neděle
(Ježíš vjíždí na oslátku do Jeruzaléma. 
Lidé před něj pokládají palmové ratolesti.)

29. března 17:30 - Zelený čtvrtek 
Společná bohoslužba se koná v Husově 
sboru v Ostravě – Polance, 
bus č. 46 - zastávka U Dluhoše
(Umývání nohou učedníkům. Ustanovení 
večeře Páně. Ježíšova modlitba v Getse-
manské zahradě a jeho zatčení.)

30. března 17:30 - Velký pátek 
Zpívané pašije podle Matoušova 
evangelia
(Zatčení, Ježíš před radou, Petrovo zapře-
ní, Ježíš před Pilátem, Výsměch vojáků, 
Ukřižování, Ježíšova smrt.)

1. dubna 10:15 - Boží hod velikonoční
(Slavnost Vzkříšení Ježíše Krista)

Vážení spoluobčané, dovolte, abych 
vás před nadcházejícími Velikonocemi 
krátce oslovil. Mnozí ještě máte v paměti 
oslavu vánočních svátků, Silvestra, vstup 
do nového kalendářního roku 2018 a dnes 
jsme už zase někde jinde, čas plyne dál, 
prožíváme postní předehru vrcholící prá-
vě svátky Vzkříšení Ježíše Krista.

Pro křesťany jsou to hlavní svátky. 
Nejsou sice podporovány masivní ob-
chodní reklamou jako Vánoce, přesto 
událost zmrtvýchvstání Ježíše Krista 
předčí všechny záhady a tajemství světa. 
Týká se každého z nás, ať se duchovními 
věcmi zabýváme nebo ne. Plný význam 

Kristovu narození dává až Kristovo vzkří-
šení, jímž je poselství o vítězství Božího 
milosrdenství nad lidskou smrtelností. 
I nám je určeno andělské „Vy se nebojte!“ 
O Velikonocích se dotýkáme tajemství, 
které odvaluje balvan strachu a do našeho 
stínu pochybností svítí radostná výpověď 
Ježíšova prázdného hrobu.

Tomu, kdo chce hlouběji pochopit tuto 
zásadní zprávu, můžeme nabídnout účast 
na bohoslužbách nejen o tomto čase. 

Přeji vám pěkné 
a požehnané Velikonoce!

Tomáš Chytil, farář  
Církve československé husitské
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PODĚKOVÁNÍ  
za Tříkrálovou  
sbírku 2018

Velikonoční
pořad bohoslužeb

v kostele Krista Krále 

K velikonočním 
svátkům chci vám 
všem připomenout 
i popřát toto:

„Svou smrtí a svým vzkříšením 
vnesl Ježíš do života lidstva a také 
každého člověka nový, dosud nezná-
mý a nevídaný prvek: položil základ 
bratrského soužití všech lidí na sku-
tečnosti odpuštění. Křehké a po štěs-
tí dychtící a zároveň bolestí a zlem, 
smrtí a hříchem zraňované lidské by-
tosti je nabídnut dar odpuštění a mi-
losrdenství s jedinou podmínkou, že 
i ona sama se bude chovat k jiným 
lidským bytostem tak, jak logicky 
vyplývá z přijatého nezaslouženého 
obdarování….“ 

Přeji nám všem, abychom způso-
bem svého života tohoto velikonoční-
ho obdarování vždy dosahovali.

P. Jan Larisch, řím. kat. farář

Chci tímto poděkovat všem, kteří se 
v naší obci zapojili do Tříkrálové sbírky. 
V sobotu 5. ledna 2018 v dopoledních a čás-
tečně i odpoledních hodinách se sbírání zú-
častnilo čtrnáct kolednických tříkrálových 
skupinek (vždy 3 – 4 koledníci, z nichž jeden 
byl starší 15 let) a zvonili s koledou u dveří 
našich domovů. Zapečetěné pokladničky 
byly předány pracovníkům Charity Ostrava, 
pod dozorem pracovníků Magistrátu města 
Ostravy došlo k jejich rozpečetění a sečtení 
vykoledovaného obnosu. 

Ve Svinově se vybralo 91 458 Kč, v celé 
Ostravě 2 097 804 Kč. Podle schválených 
záměrů nejvíc peněz poputuje na podpo-
ru Mobilního hospice sv. Kryštofa a do-
vybavení Chráněných charitních dílen 
v Ostravě-Kunčičkách. 

Ještě jednou za Charitu a za všechny 
potřebné vyslovuji všem dárcům upřímné 
poděkování.

P. Jan Larisch, 
řk. farář Ostrava-Svinov

KVĚTNÁ NEDĚLE (25. 3.)

Připomínka vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma – svěcení ratolestí,
mše sv.: 8.00 a 10.00

ZELENÝ ČTVRTEK (29. 3.)

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 (30. 3.)

Ježíš umírá na kříži za záchranu celého světa,
den přísného postu jako výrazu vědomí vlastních hříchů,

obřady Velkého pátku 15.00

VELKÁ (BÍLÁ) SOBOTA (31. 3.)

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 (1. 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 (2. 4.)

mše sv. 8.00

Štědrý Decathlon
D í k y  d l o u h o d o b é  s p o l u p r á c i 

s Decathlon Ostrava se podařilo získat 
další sponzorský dar. Po míčích pro spor-
tovní hřiště na ul. E. Rošického násle-
dovaly sportovní pomůcky pro děti ze 

školní družiny na ul. E. Rošického a nyní 
i sportovní pomůcky pro děti z mateřské 
školy na téže ulici. Štědrému dárci srdeč-
ně děkujeme.

Ing. Daniel Žitník, místostarosta
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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

 

Komise pro občanské záležitosti při Radě městského obvodu Svinov 
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TJ Vítkovice - Svinov:
Rozlosování městského
přeboru – jaro 2018

TJ Sokol Svinov,  
oddíl národní házené

A-tým
24.3.2018 15:00 Svinov - Třebovice

Dorost „A“
24.3.2018 12:45 Svinov - Zlatníky
 

Kr. soutěž sk. „B“ ŽÁCI
07.04.2018 13:30 Vřesina - Svinov st. ž. 
07.04.2018 12:00 Heřmanice - Svinov ml. ž.

Město Veteráni 
05.04.2018 16:00 Hrušov - Svinov 

Benjamínci
17.04.2018 16:00 Svinov - Hlubina 

Rozlosování ostatních zápasů, družstev a další informace 
o městském přeboru najdete na našich stránkách https://
fotbal-svinov.webnode.cz/

Rozlosování II. ligy mužů začíná  
na jaře 2018 zápasem:

22.4.2018 15:00 Svinov - Osek n.B.

a rozlosováním II. ligy žen zápasem:

15.4.2018   9:30 Náchod - Svinov

Rozlosování ostatních zápasů, družstev a další informace 
o národní házené nejen ve Svinově najdete na našich 
facebookových stránkách.

Srdečně zveme naše fanoušky na zápasy jarní části 
soutěže.

Přijďte nás povzbudit. 

Výbor oddílu národní házené 
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