
září 2018www.svinov.ostrava.cz   posta@svinov.ostrava.cz

podzimní vydání

Vážení občané, 
volební období 2014 – 2018 končí 

a vždy, když něco končí, bývá zvy-
kem bilancovat. Nejprve vám všem 
chci poděkovat za podporu a důvěru. 
Děkuji všem, kdo pochopili, že sou-
žití v obci funguje tehdy, když nám 
všem jde o totéž. O pořádek, slušné 
chování, bezpečnost, ohleduplnost 
k lidem i k majetku, o respektování 
sebe navzájem. Při této příležitosti 
bych proto ráda poděkovala všem 
stávajícím radním, zastupitelům, 
zaměstnancům úřadu, členům 
komisí a v neposlední řadě vám 
spoluobčanům za spolupráci. Touto 
cestou děkuji rovněž všem, kteří se 
věnují práci s dětmi a mládeží. Kdo 
se o dění v obci zajímá, ví, že se 
podařilo dokončit řadu potřebných 
akcí a projektů, které by teď měly 
dobře sloužit našim občanům po 
mnoho dalších let.

V uplynulém období se konalo 
mnoho rozmanitých společensko-
-kulturních projektů realizovaných 
Komisí pro děti a mládež a Komisí 
pro občanské záležitosti. Proběhla 
řada akcí hasičů, máme dobře fun-
gující tělovýchovné jednoty a další 
spolky, které se zaměřují na děti 
a mládež. I tyto aktivity městský 
obvod významně podpořil a cílem 
je v této aktivitě pokračovat. Touto 
cestou děkuji všem, kteří se věnují 
práci s dětmi a mládeží.

Ráda bych připomněla, že mys-
líme i na naše dříve narozené občany, 
pro něž byla zřízena dopravní služba 
“SENIOR TAXI SVINOV“.

Rovněž životní prostředí bylo téma, 
kterému jsme se cíleně věnovali. 
Průběžně probíhala obnova zeleně. 
Byly vysazeny nové stromy a upra-
vena zeleň na hřbitově v Ostravě-
Svinově a následně byl revitalizován 
park u náměstí Dr. Brauna. V sou-
časné době započaly práce na úpravě 
zeleně na ulici Evžena Rošického. 

Přestože souhlasím s výrokem, že 
peníze nejsou všechno, ukazuje výše 
finančních prostředků míru úspěš-
nosti našeho snažení za poslední 
čtyři roky. Všechny projekty, které 
jsme si naplánovali, se nám poda-
řilo realizovat. V průběhu volebního 
období byly realizovány opravy či 
investice v celkové výši 158 mil Kč. 
Ještě více si ale cením toho, že zmí-
něné peníze šly na opravdu potřebné 
a užitečné věci. Jsem přesvědčena, 
že uplynulé volební období se bude 
řadit mezi velmi úspěšné etapy roz-
voje Svinova. Podařilo se dotáhnout 
k realizaci dva významné projekty 
a to „Modernizace dětského 
dopravního hřiště a sportov-
ního zázemí školy“ a „Výstavba 
Multifunkční haly - Sokolovny 
Svinov“. Na výstavbu multifunkční 
haly máme rezervováno 5 mil. Kč 
jako spoluúčast na financování. 

U sportovního hřiště, kde bude 
investorem městský obvod Svinov, 
se nám podařilo na jeho výstavbu 
rezervovat 9 mil. Kč pro rok 2019.

Veškeré naše snažení lze rozdělit 
do dvou fází:
1. Akce realizované a ukončené
2. Akce rozestavěné

I přes dosažené výsledky je stále 
co zlepšovat a věřím, že i nově zvo-
lení zastupitelé se budou snažit 
naplňovat vaše požadavky, přání 
a představy tak, aby se nám všem 
ve Svinově krásně žilo. 

Dovolte mi závěrem požádat vás 
– občany Svinova – o účast v těchto 
komunálních volbách a popřát vám 
šťastnou volbu.

 Ing. Helena Wieluchová
 starostka

Slovo starostky
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Zateplení budovy základní umělecké školy na ul. Bílovecká 1

Výměna oken v domě čp. 369 na náměstí Dr. Brauna

Zateplení domu č. 55 na ulici Bratří Sedláčků

Zahradní altán u mateřské školy

Víceúčelový transportní nosič zn. MULTICAR M27C

Zateplení budovy mateřské školy na ul. Polanecké

Oplocení hřbitova

Nová mateřská škola na ul. Stanislavského

Opravy komunikací a chodníků po rekonstrukci

senior taxi
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Co se v minulém volebním období  
ve Svinově podařilo:
1)  Akce real izované

•	 Zateplení domu č. 55 na ul. Bratří Sedláčků 820 tis. Kč

•	 Výměna oken a vchodových dveří u domu č. 352 
 na ul. Bratří Sedláčků 548 tis. Kč

•	 Výměna oken u domu č. 679 na ul. U Rourovny 207 tis. Kč

•	 Výměna oken v domě čp. 369 na náměstí Dr. Brauna 348 tis. Kč

•	 Bezpečnostní zábradlí před školami a školkou 430 tis. Kč

•	 Zateplení budovy základní školy na ul. Bílovecká 10 
včetně jídelny, výměna oken 10.056 tis. Kč

 (akce byla financována z rozpočtu statutárního města Ostrava)

•	 Zateplení budovy základní umělecké školy na ul. Bílovecká 1,  
výměna oken 4.929 tis. Kč

 (akce byla financována z rozpočtu statutárního města Ostrava)

•	 Zateplení budovy mateřské školy na ul. Polanecká, výměna oken 3.171 tis. Kč
 (akce byla financována z rozpočtu statutárního města Ostrava)

•	 Zábradlí před ZŠ na ul. Bílovecká a MŠ na ul. Polanecká 440 tis. Kč

•	 Zahrada v přírodním stylu v mateřské škole na ul. Polanecká 2.342 tis. Kč
 (městský obvod Svinov uhradil částku 562 tis. Kč, 1.780 tis. Kč bylo 

poskytnuto ze Státního fondu životního prostředí ČR)

•	 Multifunkční hřiště na ul. Evžena Rošického 3.050 tis. Kč
 (městský obvod Svinov profinancoval 1.713 tis. Kč a částka 1.337 tis. Kč  

byla poskytnuta z rozpočtu statutárního města Ostrava)

•	 Stavba mateřské školy na ul. Stanislavského 15.217 tis. Kč
 (městský obvod Svinov z rozpočtu profinancoval 2.093 tis. Kč, částka 

12.105 tis. Kč byla poskytnuta z rozpočtu statutárního města Ostrava  
a 1.019 tis. Kč jsme získali formou dotace z rozpočtu Ministerstva  
pro místní rozvoj ČR)
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•	 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace 82.473 tis. Kč
 (na ulicích Stanislavského, U Rourovny, Glinkova, Kuršova, Kolofíkova,  

Mičurinova, Tichá, Lipová, Malátova a Leopolda Kříže. Práce byly 
financovány z rozpočtu statutárního města Ostravy) 

•	 Opravy komunikací a chodníků po rekonstrukci vodovodu  
a kanalizace 17.775 tis. Kč

 (na ulicích Stanislavského, U Rourovny, Glinkova, Kuršova, Kolofíkova,  
Mičurinova, Tichá, Lipová, Malátova a Leopolda Kříže. Z rozpočtu  
Statutárního města Ostravy bylo financováno částkou 14.000 tis. Kč)

•	 Oplocení hřbitova v Ostravě – Svinově 3.013 tis. Kč 
 (hřbitov je společný pro městské obvody Svinov a Poruba, městský obvod 

Poruba přispěl částkou 900 tis. Kč)

•	 Oprava kanalizace a zrekonstruované parkoviště za základní 
uměleckou školou na ulici Bílovecká 1 3.902 tis. Kč

 (akce byla financována z rozpočtu Ministerstva financí ČR)

•	 Rekonstrukce parkoviště na ul. Bílovecká 2.266 tis. Kč

•	 Nová brána, oprava komunikace a chodníku u mateřské školy 
na ul. Evžena Rošického 864 tis. Kč                                                                          

•	 sekačka na trávu zn. ETESIA 895 tis. Kč                                                                                                          
 (v rámci zabezpečení údržby zeleně ve Svinově byla zakoupena  

Technickému dvoru Svinov, p.o.)

•	 víceúčelový transportní nosič zn. MULTICAR M27C 2.695 tis. Kč
 (v rámci zkvalitnění zabezpečovaných služeb byl zakoupen 

Technickému dvoru Svinov, p.o. vč. nástavby na zimní údržbu. 
Na jeho zakoupení přispělo statutární město Ostrava částkou 1.000 tis. Kč)

•	 Zahradní altán u mateřské školy na ul. Evžena Rošického 216 tis. Kč 
 (pro děti v družině a mateřské škole) 

•	 Úprava zeleně v jednotlivých etapách 1.356 tis. Kč                                 
 (hřbitov, park Dr. Brauna, ul. Evžena Rošického)

Celková hodnota realizovaných akcí činí 157.013 tis. Kč
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2)  Akce rozestavěné

„Modernizace dětského dopravního 
hřiště a sportovního zázemí v Ostravě 
– Svinově“ pod tímto se skrývá sportovní 
areál, ve kterém bude vybudováno:
• dopravní hřiště pro výuku dopravní 

výchovy, 
• budova s učebnou, skladem kol a elek-

troautíček, dále pak šatny pro fotbalistky, 
tenisty, klubovna. 

• sportovní hřiště, zahrnuje atletický 
areál, doskočiště, víceúčelové hřiště se spe-
ciálním povrchem, fotbalové hřiště s lavič-
kami, tribunou a střídačkami pro hráče 
a tenisové kurty.

Výstavba dopravního hřiště začala 
3. září 2018, kdy bylo předáno staveniště 
vítězné firmě STAVIA- silniční stavby, a.s. 
Budova je projekčně připravená, její výstavba 
by měla začít v příštím roce. Dopravní hřiště 
a budova budou financovány z rozpočtu statu-
tárního města Ostrava. Hodnota těchto staveb 
činí celkem cca 50 mil. Kč.

V rámci zkvalitnění výuky tělesné výchovy 
žáků základní školy je součástí celého areálu 
sportovní hřiště. Tato část projektu 
bude realizována a financována z roz-
počtu městského obvodu Svinov. Práce 
by měly začít v příštím roce. Odhadovaná 
hodnota prací se předpokládá cca 13 mil. Kč. 
Areál vyroste v zadním traktu školy podél ulice 
Navrátilovy a ulice Bílovecké.

Tento projekt je pro náš městský obvod 
velmi významnou záležitostí. Celý komplex 
bude dopoledne k dispozici žákům školy 
a odpoledne bude přístupný pro širokou veřej-
nost. Na výstavbu sportovního hřiště se 
nám podařilo do rozpočtu městského obvodu 
Svinov na rok 2019 vázat 9 mil. Kč.

Multifunkční hala na místě bývalé 
Sokolovny

Jak již jste byli dříve informováni, jedná se 
o víceúčelovou halu, která bude sloužit široké 
veřejnosti a to jak pro sportovní, tak spo-
lečenské účely. Bude vybudována na místě 
bývalé vyhořelé Sokolovny. Je již podepsána 
smlouva na výstavbu multifunkční haly se 
společností Stavos Stavba a.s. Projekt ve 
výši 41.925 tis. Kč vč. DPH je realizován 
a financován statutárním městem Ostrava. 
Městský obvod Svinov se bude finančně podí-
let částkou ve výši 5 mil Kč. Multifunkční 
hala- Sokolovna by měla být dokončena v září 
2019. 

Ing. Helena Wieluchová
starostka

areál hřiště

Sokolovna - budova

budova - multifunkční hala
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V letech 2015 – 2018 jsme společně 
s vámi – dětmi a rodiči, prarodiči a přá-
teli zažili mnoho legrace a zábavy při 
kulturních a sportovních akcích, které 
jsme pro vás s radostí připravovali. 
Cílem bylo zaujmout svinovské občany 
a přiblížit se jejich zájmům a zálibám. 

Protože naše ratolesti mají ener-
gie na rozdávání, nechybělo v nabíd-
ce například veřejné bruslení nebo 
Svinovská olympiáda, kde si děti i do-
spělí mohli pořádně „dát do těla“. 

Všude nás obklopuje příroda a my 
sami jsme její součástí. Na celoden-
ních výletech do ZOO jsme si povídali 
o tom, jak se starat o zvířata, pečovat 
o rostliny a dověděli se mnoho nových 
poznatků. 

K velké zálibě dětí patřilo nasání 
sváteční atmosféry ve Velikonočních 
a Vánočních dílnách. Výrobky s danou 
tématikou pak zdobily sváteční stoly 
domovů. Naše komise se podílela nejen 
finančně, ale také jsme přidali ruku 
k dílu a s výrobky jsme rádi pomohli. 

Odměnou nám byly usměvavé dětské 
tváře.

Podzimní čas patřil Drakiádě. Nad 
zručností a nápaditostí některých dětí 
s rodiči se nám až zatajil dech. A co te-
prve ta podívaná na vznášející se draky 
na obloze… Nemohli jsme jinak a děti 
jsme odměnili dorty ve tvaru zvířátek 
či draků. 

Byť koncem tohoto období jsme se na 
organizování akcí podíleli pouze v šesti 
(Zdeňka Popková, Iveta Komorášová, 
Dana Kohutová, Vladimíra Vodičková, 
Vladimíra Rutarová a Hana Mužíková), 
práce nám byla naplněním a radostí. 

Pěvně věříme, že se vám, tak 
jako nám, společný čas s námi líbil. 
Děkujeme, že naše práce byla zhodno-
cena vaší spokojeností, úsměvy, vlíd-
nými slovy a pochvalou a těšíme se na 
setkání v dalších letech. 

Za Komisi pro kulturu, mládež  
a sport při Radě MOb Svinov

Hana Mužíková
členka komise

V předchozím Svinovském hlasateli jsme 
Vás informovali,  že jsme se zapojili do pro-
jektu,  který je založený na dobré vůli a touze 
pomáhat předčasně narozených mimin-
kům,  které první týdny svého života tráví 
v inkubátorech. Oslovili jsme Vás s mož-
ností darování nejmenších velikostí oblečení 
pro miminka nebo vhodného materiálu pro 
výrobu chobotniček, čepiček, ponožek a dek.

Chtěli bychom poděkovat paní Zdeňce 
Hruškové z Havířova, která upletla a uháč-
kovala spoustu čepiček, ponožek a chobot-
niček pro předčasně narozená miminka 
i její dceři za dovoz těchto výrobků. 

Michaela Gobelová, DiS.
sociální pracovník

V loňském roce proběhla soutěž o nej-
nápaditějšího Maskota Svinovské olym-
piády. Vítězkou se stala Ella Žárníková, 
která návrh nakreslila ve svých sedmi 
letech. BLAHOPŘEJEME!

Za komisi pro kulturu, mládež 
a sport při RMOb Svinov

Vladimíra Rutarová a Hana 
Mužíková

Poděkování

Miminka do dlaně potřebují pomoc – PODĚKOVÁNÍ

Maskot 
Svinovské 
olympiády

Faktická připomínka k volební kampani
do Zatupitelstva Městského obvodu Svinov

Jsem pozitivní člověk, optimista, 
který někdy až moc všemu věří. Kon-
krétně volebním slibům. Věřím, že 
jsou to pozitivní cíle volebních stran 
a uskupení, že je to jejich upřímná 
snaha o rozvoj Svinova, o vytváření co 
nejlepších podmínek k bydlení v této, 
dnes již velmi lukrativní, části Ostravy. 
Že se ne vždy podaří tyto sliby naplnit, 
to lze pochopit.

Co však nelze chápat ani tolerovat 
je účelová fabulace vyhodnocování 
minulého vývoje. Vysvětlím obsah hesla 
Hnutí OSTRAVAK „Prosadili jsme 

svinovské dopravní hřiště a sportovní 
hřiště“.

Umístění dopravního hřiště, jako 
investici Města Ostravy, do Svinova 
prosadila minulá rada. Na dopravní 
hřiště byla v roce 2014 vypracována 
stavební dokumentace a v témže roce 
vydáno územní rozhodnutí a stavební 
povolení. Autoři volebního sloganu 
„Prosadili jsme svinovské dopravní 
hřiště a sportovní hřiště“ z Hnutí OST-
RAVAK nemuseli tedy nic prosazovat.

O sportovním hřišti opakovaně 
jednala a detaily řešení projednávala 

s projektanty Rada městského obvodu 
Svinov v letech 2017 a 2018. Zastu-
pitelstvo na svém jednání 8. 9. 2018 
šestnácti z devatenácti hlasů schválilo 
na návrh rady účelově vázat 9 mil. Kč na 
vybudování sportovního hřiště, tzn. na 
rekonstrukci fotbalového hřiště a teni-
sových kurtů. Ani tady nikdo konkrétní 
nemusel nic prosazovat.

Ing. Eva Poštová, CSc.
radní MOb Svinov a předsedkyně 

ODS ve Svinově
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Ostrava fandí kontinentům je projekt 
Českého atletického svazu, statutárního 
města Ostrava a Moravskoslezského kraje, 
který je určen žákům základních a střed-
ních škol, stejně tak i členům atletických 
oddílů a klubů.

Na oficiální tiskové konferenci na rad-
nici byl pro každou školu vylosován konti-
nent, kterému bude fandit. Naší škole byl 
přidělen kontinent Amerika.

Někteří žáci se v loňském školním roce 
věnovali kreativní části projektu, ve kte-
ré se svými učiteli vyrobili fandítka pro 
americký kontinent. A všichni žáci svinov-
ské školy absolvovali v rámci sportovních 

dnů pohybovou část – hod medicinbalem, 
skok z místa a štafetový běh.

Vyvrcholením celého projektu je 
Kontinentální pohár v atletice, který je tý-
movou soutěží atypického formátu. Koná 
se jednou za čtyři roky a proti sobě stojí 
výběry čtyř kontinentů: Evropy, Ameriky, 
Afriky a společný tým Asie a Oceánie. 
V každé disciplíně se představí dvě ženy 
a dva muži za každý tým. Vybraní žáci 1. 
i 2. stupně se zúčastní obou soutěžních dní 
(8. a 9. září 2018) na městském stadionu 
ve Vítkovicích.

Kontinentální pohár 2018 v Ostravě 
podporují 4 zahraniční a 4 čeští amba-

sadoři. Zahraniční ambasadoři se v září 
představí zároveň v roli kapitánů týmů 
jednotlivých kontinentů. Ambasadorem 
Evropy se stal bývalý světový rekordman 
v běhu na 110 m překážek Colin Jackson, 
americké atlety bude povzbuzovat autor 
nejdelšího dálkařského výkonu historie 
Mike Powell. Zbylé dva kontinenty si “roz-
dělily” dvě bývalé mistryně světa v běhu 
na 400 m překážek: výběr Austrálie 
a Oceánie povede Jana Pittmanová a am-
basadorkou Afriky je Nezha Bidouaneová. 
Českými patrony a zároveň patrony celo-
ročního projektu pro školy a oddíly jsou 
dvojnásobná olympijská vítězka Barbora 
Špotáková, halový mistr světa v běhu na 
400 m Pavel Maslák, stříbrný medailista 
z mistrovství Evropy ve skoku o tyči Jan 
Kudlička a juniorská mistryně světa ve 
výšce Michaela Hrubá.

Mgr. Michaela Kusiaková  
a Mgr. Klára Benešová

V závěru měsíce června byl již tradič-
ně připraven pro žáky 2. stupně zota-
vovací pobyt. Letos se našim cílem sta-
lo Valašsko – horský hotel Kyčerka ve 
Velkých Karlovicích. Akce se zúčastnilo 
87 žáků a 11 pedagogů.

Během pobytu měli žáci možnost po-
znávat malebnou přírodu v okolí Velkých 
Karlovic. Podnikli jsme půldenní okruž-
ní vycházku na Čarták a celodenní 

hřebenovou túru na Benešky. Kdo se těch-
to akcí nemohl zúčastnit, ten zvládl menší 
okruhy v okolí Velkých Karlovic, popř. 
navštívil muzeum ve Velkých Karlovicích. 
Děti mohly navštívit i místní koupališ-
tě. Celou středu a ve čtvrtek dopoledne 
pak chlapci a děvčata 6.-8. ročníku pro-
cházeli environmentálně-ekologickým 
a zážitkovým programem, který pro ně 
připravili lektoři Střediska volného času 

Ostrava-Zábřeh. Tento program byl z části 
financován z projektu Škola vážně i ne-
vážně 2018. V pátek dopoledne se všichni 
žáci zúčastnili běhu Olympijského dne. 
Počasí bylo po celou dobu pobytu velmi 
příznivé a přálo turistice i všem aktivitám 
v přírodě. 

Všem účastníkům patří pochvala za sluš-
né chování a vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Svatava Zeinerová

Ostrava fandí kontinentům

Zotavovací pobyt
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Soutěžní sezona svinovských hasičů v roce 2018
Mnozí z vás jistě dobře vědí o tom, že 

svinovští hasiči se aktivně věnují královské 
disciplíně v požárním sportu tj. požárnímu 
útoku. V letošním roce jsme se zúčastni-
li řady pohárových soutěží v nedalekém 
okolí a především 2 družstva (kategorie 
ženy, muži nad 35 let), jsou účastníky 
Moravskoslezské ligy v požárním útoku 
(tzv. MSL). Moravskoslezské ligy se v le-
tošním roce účastní v kategorii mužů 21 
družstev, v kategorii žen 8 družstev a v 
kategorii nad 35 let 7 družstev. Muži nad 
35 let a ženy A jsou našimi zástupci v této 
soutěži, kteří se pravidelně účastní ligo-
vých kol a sbírají body do průběžného 
pořadí. Na konci června – 30. 6. 2018, 
jsme organizovali druhé kolo ligy, na kte-
rém se představila všechna naše družstva 
– družstvo mužů, družstvo mužů nad 35 
let, družstvo žen A, družstvo žen B. Jako 
v každém sportu i u nás platí pravidlo, že 

cvik dělá mistra, proto nejen organizuje-
me tréninky v areálu hasičské zbrojnice, 
kde máme nový náběh a především trať 
uzpůsobenou potřebám požárního útoku, 
ale snažíme se také často jezdit na soutěže.

Soutěžení obvykle začíná již v pátek. 
Konají se tzv. noční hasičské soutěže, které 
začínají po setmění a jsou velkým láka-
dlem pro lidi z okolí, kteří pak vytvářejí 
skvělou atmosféru podél tratí. V sobotu 
se konají různé pohárové soutěže a pře-
devším pak liga, která má velkou prestiž. 
Co se našich výsledků týče, tak je třeba 
vyzvednout především výsledky našich 
mužů nad 35 let, protože se jim v letošní 
sezoně nesmírně daří. Nejenže ve své kate-
gorii s přehledem vedou, ale svou 1. pozici 
si na každém kole ligy upevňují. Například 
ve Svinově na 2. kole ligy předvedli výkon, 
kterým by se umístili s přehledem na první 
příčce i v kategorii mužů (výsledný čas byl 

14,01 sekund). Svinov ženy jsou nedílnou 
součástí, dva naše týmy, jak Ženy A, tak 
Ženy B, se podílí také na úspěších, se kte-
rými se lze chlubit, o čemž svědčí i letošní 
sbírka pohárů, která se snad do konce 
sezóny ještě rozroste. Držte nám palce!

Naše soutěžní sezóna většinou začíná 
už někdy na jaře, přípravou našeho vyba-
vení – sada hadic, stroj atd. Od začátku 
května následují menší soutěže, kde se 
obvykle testuje forma po zimě. MSL za-
číná v půlce června a končí na začátku 
září. Konec sezóny to ale není. Posledním 
závodem většiny družstev je memoriál 
v Širokém Dole v říjnu, na nějž se sjíždí 
hasičské sbory z celé republiky.

Pokud vás zajímá hasičský sport, bu-
deme rádi, když nás přijdete povzbudit 
na naše závody. Zároveň přijměte naše 
pozvání na akce, které pro vás organizu-
jeme v areálu hasičské zbrojnice.

Byl to pro nás všechny rok velkých 
změn - otevření druhé třídy, rozšíření 
kolektivu zaměstnanců, nástup nových 
dětí, zpřístupnění zahrady. Tak jako pro 
děti bylo všechno nové, tak i my učitelé 
jsme stáli před novinkou, kdy jsme ve 
školce přivítali dvouleté děti. 

S dětmi jsme se věnovali výrobě kera-
miky, pravidelně nás navštěvovalo diva-
dlo, společně s rodiči jsme tvořili v dílnič-

kách. Během odpoledního klidu se děti 
těšily z přítomnosti pohádkové babičky, 
která jim chodila pravidelně předčítat. 

Děti měly také možnost poznávat, 
objevovat, vytvářet nové a prohlubovat 
své dovednosti mimo budovu mateř-
ské školy na vzdělávacích programech, 
sportovních kurzech. 

Na konci června jsme pasovali čtyři 
děti na školáky. 

V době prázdnin byla MŠ uzavřena 
a byly provedeny opravy v prostorách 
modré třídy.

Na závěr bychom chtěli poděkovat 
za ochotu, důvěru a pomoc rodičům, 
prarodičům, a všem, kteří se jakkoli 
podíleli na chodu naší mateřské školy. 

Za kolektiv MŠ Stanislavského
Hana Hladíková

První rok v nové mateřské škole

Aktuálně z Ještěra
Jak jsme Vás informovali v minulém 

čísle Hlasatele, zúčastnili jsme se s naším 
projektem programu „Vy rozhodujete, 
my pomáháme“ společnosti Tesco. 
Pro náš projekt jste mohli hlasovat do 
4. června v obchodním centru Galerie Tře-
bovice. S potěšením vám můžeme ozná-
mit, že jsme vyhráli a získali tak na obnovu 
stanů pro děti částku 30 tisíc korun.

Nadace Tesco letos není jediným naším 
podporovatelem. Díky dotaci 29.610 Kč 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
v rámci dotačního programu „Naplňování 

Koncepce podpory mládeže na krajské 
úrovni v Moravskoslezském kraji“ v roce 
2018 jsme mohli na naší základně vymě-
nit všechny staré matrace za nové. Zvýší 
se tak hygiena spánku všech, kteří naši 
základnu využívají.

Podzimní období již tradičně patří psa-
ním projektů na získávání financí pro naši 
činnost na další kalendářní rok. V tuto 
chvíli se nám již podařilo s jedním pro-
jektem vyhrát, ale ještě ne úplně. Budeme 
proto rádi, když budete do konce září hla-
sovat na webových stránkách programu  

„Globus Lepší  svět“  a  pomů-
žete nám vyhrát částku 130 tisíc 
korun na realizaci našeho projektu  
„TZ Šance pro děti 2019.“

Závěrem bychom Vás chtěli pozvat na 
10. ročník akce Halloween, která se 
uskuteční 3. listopadu na hřišti Tj Sokol. 
Více informací nejen o této akci nalez-
nete na našich stránkách www.psjester.
cz a facebooku PS Ještěr.

Za Pionýr, z.s. – Pionýrskou  
skupinu Ještěr, 

Gabriela Ovesná, vedoucí

http://www.psjester.cz
http://www.psjester.cz
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Letní tábory Pionýrské skupiny Ještěr
V letních měsících patří naše základna 

již tradičně táborům. První dva týdny 
využívají na prvním turnuse naši 
základnu svinovští skauti, naší organi-
zaci pak patří týdny následující. A jak to 
letos probíhalo?

V druhém táborovém turnuse se děly 
věci! Účastníci se přenesli do Ameriky 
30. let a všechny události byly ovlivněny 
bojem mezi mafiány. Družiny se tak pod 
vedením svých donů staly mafiánskými 
rodinami, které korzovaly mezi nástra-
hami zločinu a zastánci práva. Členové 
rodin zavzpomínali na italský původ 
svých členů, poznali zábavu v kasinu, 
čelili útokům zločinců, zachraňovali své 
členy. A vše jako každý rok vyvrcholilo 
bojem o poklad a honem na největšího 
mafiána. Spravedlnost však dosáhla 
svého místa a vše dobře dopadlo.

Zato třetí turnus se letos vydal na 
cestu do školy čar a kouzel v Bradavicích. 
Moudrý klobouk rozdělil děti do kolejí, 
poté si musely vyzvednout zlaté galeony 

z trezoru banky u Gringottových a opatřit 
si školní potřeby. Záhy běžné starosti 
studentů čar a kouzel narušil nepřítel, 
sám lord Voldemort, který chtěl získat 
kámen mudrců. Všech pět družinek se 
mu v tom snažilo ze všech sil celý tábor 
zabránit, samozřejmě zvítězily, lorda Vol-
demorta porazily a vysloužily si sladkou 
odměnu v podobě dortů. Během tábora 
ještě stihly workshop juda z Ostravy, kurz 
první pomoci z Červeného kříže a výlet 
k vodopádům. 

Na táborech jsme také přivítali nejednu 
návštěvu. Navštívit nás přijela ze svinov-
ské radnice paní starostka s doprovodem 
a dále také zástupce Nadace ČEZ, která 
podpořila náš projekt Šance dětem 2018 
částkou 30 tisíc korun.

Už teď se těšíme na říjnové srazy 
z tábora. Fotografie z táborů naleznete na 
našich webových stránkách a facebooku.

Aleš Ovesný

Blahopřání 
jubilantům 

Do dalších let hodně zdraví, lás-
ky a spokojenosti v kruhu svých 
nejbližších Vám přeje komise pro 
občanské záležitosti a zastupitelé 
městského obvodu Svinov.

Květen

Kahaj František

Červen

Moravcová Libuše

Sukop Oldřich

Hrdinová Ludmila

Palupová Zdenka

Kajfošová Vlasta

Michalíčková Jarmila

Koczyová Milada

Čomová Marie

Marková Svatava

Trčková Ludmila

Červenec

Vencl Bronislav

Kratěnová Vanda

Rokyta Josef

Schmidtová Marie

Branžovská Světluška

Havlásková Marie

Kašpaříková Darina

Knoppová Růžena

Schwarzer Karel

Fujáková Anna

Kuta Vítězslav

Srpen

Holušová věra

Pištěková Marie

Odstrčilová Anna

Haškovcová Hildegarda

Serafinová Emilie

Ston Karel
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Šance pro nezaměstnané  
- projekt „O krok blíž“

Kurz pro hospicové dobrovolníky

Vernisáž Fotoklubu 
Mosty v galerii G

Jste v evidenci ÚP déle než 12 měsí-
ců v posledních 2 letech? Potřebujete 
změnu, ale nejste si jisti, jakým smě-
rem se vydat? Zapojte se do projektu 
„O krok blíž“ a zlepšete své šance na 
získání zaměstnání.

Pohovory s odborníky a kariérní po-
radenství Vám napoví, ve které profesi 
můžete uspět, posílíte finanční gramot-
nost, získáte rozhled formou pracovně-
-právního poradenství. Můžete absol-
vovat rekvalifikační kurz a workshop 

se zástupci firem, šikovné z Vás za-
městnáme. Po celou dobu Vám budou 
k dispozici zkušení mentoři. 

Veškeré aktivity v projektu jsou fi-
nancovány z ESF, pro účastníky jsou 
tedy zcela ZDARMA, proplácíme také 
jízdné v plné výši! 

Kontakty: REKVAL, s.r.o., 
www.rekval.cz, tel: 553 871 113, 
739 227 247, e-mail: info@rekval.cz, 
přihlášení je možné do 30. 9. 2018.

Charita Ostrava hledá dobrovolníky 
do Hospice sv. Lukáše. Smyslem práce 
hospicového dobrovolníka je poskytování 
pomoci lidem v závěru života, doprová-
zení nemocného a umírajícího člověka. 
Dobrovolník může nemocnému člověku 
nabídnout aktivity vhodné pro společně 
trávený čas např. povídání, čtení, hru, 
doprovod na vycházku apod.

Dobrovolníky odborně připravujeme, 
rozsah školení je 35 h teorie, 20 hodin praxe 
a 3 h supervize. Po dokončení kurzu obdrží 
účastník certifikát o jeho absolvování. 

Pokud byste měli zájem se k nám připo-
jit, kurz pro hospicové dobrovolníky začíná 
ve středu 26. 9. 2018 od 16 h. 

K o n t a k t :  C h a r i t a  O s t r a v a , 
Dobrovolnické hospicové centrum, 

Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice, 
(budova Hospice sv. Lukáše), Aneta 
Šimůnková, DiS.,Tel: 599 508 505, 731 
625 768, e-mail: aneta.simunkova@cha-
rita.cz, Web: www.ostrava.charita.cz

Web: http://ostrava.caritas.cz/
akce/kurz-pro-hospicove-dobrovol-
niky-26-9-2018

V úterý 11. 5. 2018 od 17.00 h 
proběhne vernisáž fotografií autorů 
z Fotoklubu Mosty v charitní galerii 
G v Ostravě-Zábřehu. Galerii G pro-
vozuje Charita Ostrava v Charitním 
středisku Gabriel – komunitním cen-
tru pro seniory, Čujkovova 3165/40a, 
Ostrava-Zábřeh. Výstava bude pří-
stupná veřejnosti každý všední den 
8 - 16 h do 9. 10. 2018. Srdečně zveme.

Web: http://ostrava.caritas.cz/
akce/fotoklub-mosty-vernisaz-foto-
grafii-11-9-2018/
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Jak pečovat o nemocného 
v domácím prostředí a půjčovna pomůcek

Charita Ostrava hledá zdravotní sestry  
pro hospicové služby

Charita Ostrava nabízí pracovní místa na plné i zkrácené úvazky pro zdravotní sestry 
v lůžkovém Hospici sv. Lukáše a Mobilním hospici sv. Kryštofa. 

Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle dohody.
Podrobnější informace na webu: http://ostrava.charita.cz/volna-mista/

Charita Ostrava v rámci aktivit 
Charitní hospicové poradny nabízí 
možnost bezplatné účasti na seminá-
ři „Jak pečovat o nemocného člově-
ka v domácím prostředí“. Na setkání 
s profesionálními zdravotními sestrami 
Mobilního hospice sv. Kryštofa se do-
zvíte, jak zvládnout péči o člověka se 
sníženou pohyblivostí, a získáte souvi-
sející informace ze zdravotní a sociální 
oblasti. Naučíte se nemocnému člověku 
podávat stravu, tekutiny a léky, provádět 
osobní hygienu či polohování, jako pre-

venci vzniku proleženin. Proběhnou také 
praktické ukázky. Jsou připraveny infor-
mace o možnostech získávání příspěvku 
na péči nebo využívání kompenzačních 
pomůcek, které mohou být nápomocné 
při naplňování potřeb nemocného člo-
věka. Kompenzační pomůcky je možné 
zapůjčit v charitní Půjčovně kompen-
začních pomůcek, katalog pomůcek 
a další informace můžete nalézt na webu 
Charity Ostrava: http://ostrava.charita.
cz/seniori/pujcovna-kompenzacnich-
-pomucek/

Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, 
nejbližší termín je 20. 9. 2018 od 
14.00 h v budově Hospice sv. Lukáše, 
Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. 
Na školení se, prosím, přihlaste předem 
u Bc. Anny Štefkové, tel. 599 508 533, 
mobil: 731 534 002 nebo e-mailem: cho.
hospicova.poradna@charita.cz. Těšíme 
se na Vaši účast!

Web+plakát: http://ostrava.caritas.
cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-
domacim-prostredi-20-9-2018/

Rybářský sportovní klub ve Svinově
Na sklonku léta bych Vás chtěl infor-

movat o činnosti našeho Rybářského 
sportovního klubu.

V období letních prázdnin jsme uspo-
řádali 2 turnusy letních táborů na naší 
táborové základně u naší perly mezi vod-
ními nádržemi na Slezské Hartě.

Těchto táborů se zúčastnilo 62 dětí 
a 8 instruktorů. O děti se staralo 26 tábo-
rových pracovníků (oddíloví vedoucí, 
kuchaři, zdravotníci, hospodáři) pod 
vedením hlavního vedoucího - Milana 
Kratochvíla. O tom, že jsme se na tábory 
dobře připravili svědčí fakt, že obě kon-
troly z Krajské hygienické stanice MSK 
neshledaly žádné hygienické nedostatky, 
a i kontrola na dodržování dotací s MŠMT 
z Prahy odjížděla naprosto spokojena. 
Dalším měřítkem připravenosti táborů je 
spokojenost dětí s programovou náplní 
tábora. Dle vyjádření několika dětí i jejich 
rodičů, s kterými jsem měl možnost po 
táborech mluvit, se tábory povedly i po 
této stránce a o tom svědčí i reakce díků 
na našich facebookových stránkách 
-Dětský rybářský tábor Slezská Harta. Za 
to patří velký dík všem táborovým pra-
covníkům, kteří se těchto táborů nejen 
zúčastnili, ale i velkým dílem přispěli 

k bezproblémovému chodu letních táborů. 
Nutno podotknout, že všichni vedoucí 
a táboroví pracovníci vykonávali tuto 
činnost bezplatně, většinou v rámci své 
dovolené nebo studentských prázdnin. 

Z dalších akcí, které pravidelně pořá-
dáme, bych jmenoval víkendové závody 
ve všech odvětvích sportovní rybářské 
činnosti pro dětiv a dospělé. Dále musím 
zmínit výjezdy našich závodních druž-
stev po celém ČR - kde se aktivně zapo-
jují do všech forem sportovní činnosti 
a velmi dobře reprezentují obec Svinov. 
Během celoroční 
činnosti se zapoju-
jeme do všech akcí 
pořádaných komisí 
pro kulturu,mládež 
a sport při RMOb 
Svinov.A to již buď 
při Svinovské olym-
piádě nebo různých 
akcích pořádaných 
touto komisí. 

Dalším cílem 
našeho RSK Svinov 
je zkvalitnění pravi-
delné práce s dětmi 
- založení dalšího 

nového družstva. Ve spolupráci s podni-
kateli obce Svinov hledáme zařízení, ve 
kterém bychom mohli pořádat pravidelné 
schůzky v zimních měsích. O zahájení čin-
nosti klubu a dalších informacích budeme 
informovat na internetových stránkách 
naší RSK na https://www.facebook.com/
RSKSVINOV/

Dále je naším cílem dokončit jednání se 
státním podnikem povodí Odry o proná-
jmu vodní plochy v katastru obce Svinova, 
toto by mnělo být zdárně dokončeno 
v měsíci září.
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Volejbal ve Svinově

Volejbal Svinov – Turnaj osvobození

V červnu skončil volejbalový ročník 
2017/2018. V mistrovských soutěžích 
městského přeboru žen a mužů se dařilo 
zejména mužům, kteří celou soutěž 
vyhráli. Ženy zaznamenaly mírný ústup 
ze slávy. Z důvodů mateřských a zdra-
votních družstvo Ženy A obsadilo cel-
kově čtvrté místo, družstvo Ženy B deváté 
místo. Přesto to byl pro náš oddíl TJ Sokol 
Svinov ročník úspěšný. 

Přes prázdniny jsme trénovali na 
antuce a zejména na písku a tak jdeme 
s optimismem do nového soutěžního roč-
níku 2018/2019, který začíná 19. září. 

Muži mají stabilizovaný tým a někteří 
hráči budou hostovat i v krajské soutěži. 
Věříme, že i ženy již překonaly zdravotní 
problémy a obě družstva díky svým výko-
nům poskočí v tabulce na vyšší místa. 

Zveme touto cestou fanoušky svinov-
ského a nejen svinovského volejbalu: 
„Přijďte se podívat na naše zápasy“. 
A ještě jedna výzva. Jelikož jste aktivní 
lidé, přijďte si zahrát volejbal s námi 
a pokud vás to chytne, třeba se stanete 
členy našich družstev. Bližší informace 
a kontakty naleznete na webových strán-
kách www.volejbal-svinov.cz

Za volejbal TJ Sokol Svinov
Karel Luňáček

Dne 12. května se v tělocvičně ZŠ 
Bílovecká konal již 22. ročník volejbalo-
vého turnaje smíšených družstev O pohár 
starostky k 73.výročí osvobození Svinova. 
Tentokrát jsme z termínových důvodů 
posunuli osvobození až na květen. Turnaj 
uspořádal oddíl volejbalu TJ Sokol Svinov 
již tradičně za podpory MOb Svinov a sta-
rostky Ing. Heleny Wieluchové, která náš 
turnaj přišla také podpořit osobně.

Turnaje se zúčastnila 4 družstva tvořená 
členy našeho oddílu a jedno družstvo dětí, 
které měly své soutěže v malé tělocvičně. 
Zápasy začaly tradičně od rána a byly jen 
na krátko přerušeny nástupem při zdravici 
paní starostky. Program měl spád, zápasy 
běžely jeden za druhým a tak jsme ještě sta-
čili vyhlásit vítěze venku před tělocvičnou 
na sluníčku. Tam jsme taky zahájili kul-
turní program s živou hudbou. Zábava byla 
výborná, takže nás nezahnala ani bouřka 
a přívaly vody. Vše jsme zdárně přečkali 
v altánu a jelikož muzikanti nepotřebovali 
ke svým nástrojům elektřinu, program 
pokračoval navzdory hromům a bleskům.

I naše děti prokázaly, že jsou na tom 
fyzicky velmi dobře. Nezalekly se hromo-
bití a pokračovaly v soutěžích za což byly 
také po zásluze odměněny.

Hodnotné ceny pro vítězná a umís-
těná družstva a náklady na organizaci 
věnoval MOb Svinov a zaštítila starostka 

Ing. Helena Wieluchová. A důležité je také 
to, že putovní pohár zůstal opět doma ve 
Svinově.

Karel Luňáček

Rozjezd klubu je na plánován na říjen 
2018, a jeho hlavní náplní bude pohyb v pří-
rodě,seznámení s rybařením, výlety,vý-
pravy na lodích, hry, soutěže, noví kamarádi 
atd. Pokud již teď máte zájem o základní 
informace nebo o přihlášení Vašich dětí 
do oddílu, kontaktujte vedoucího oddílu 
Milana Kratochvíla na tel. 603 834 247 
nebo e-mail: mo.poruba1@seznam.cz. 

I v letošním roce jsme 
pokračovali  v  obnovo-
vání táborového vybavení 
a zakoupili nové lodě jak 
pro rybáře na táboře tak 
i pro naše děti kteří se věnují 
vodáctví, mimo jiné jsme 
postavili 10 nových dře-
věných stanových podsad 
a zakoupili 10 stanových celt. 
Stavbu stanů jsme provedli 
svépomocí za pomocí kama-

rádů a rodičů dětí, a ušetřili tím nemalé 
finanční prostředky. Pohodlí nových stanů 
nejvíc ocenily děti na táborech. Tuto, pro 
nás náročnou finanční investici, jsme si 
mohli dovolit zrealizovat díky pomoci 
sponzorů.

Každý rok pořádáme cca 4 víkendové 
brigády úklidu v okolí Bečkárny, kterých 
se zúčastňují nejen členové RSK Svinov, 

ale i někteří příznivci našeho RSK, kteří 
jsou ochotni přidat „ruku k dílu“. Díky 
dotacim městského obvodu Svinov jsme 
mohli uspořádat závod v Rybolovné 
technice – kterého se zúčastnilo 45 dětí 
a dorostenců. Z dotace na celoroční 
činnost jsme pořídili notebook nutný 
pro činnost klubu a z dotace na tábo-
rovou činnost jsme obnovili vybavení 
táborové lékarničky a nakoupili drob-
nou rybářskou bižuterii pro děti. Dále 
jsme v letošním roce obdrželi od obce 
v rámci dotace křovinořez,za který velmi 
děkujeme a velmi ho využíváme. Za tyto 
dotace velmi děkujeme a doufáme, že i v 
příštím roce budeme moci díky podpoře 
města Ostravy, městského obvodu Svinov 
pokračovat v započatém díle. 

  
Milan Kratochvíl  

– předseda RSK Svinov z.s.
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Národní házená ve Svinově
Sezóna 2017/2018 je již minulostí a v 

době, kdy se Vám dostane do rukou pod-
zimní číslo hlasatele, tak již bude v plném 
proudu nová soutěžní sezóna 2018/2019. 
Rádi bychom Vás touto cestou informo-
vali o dění, které se v jarních a letních 
měsících v oddíle národní házené událo. 

U mládežnických družstev jsme nebyli 
tak úspěšní jako v letech minulých. Jediné 
družstvo, které postoupilo na celostátní 
vrcholné akce mládeže, bylo družstvo 
mladších žaček, které nakonec obsadilo 
na Poháru ČR 5. místo ze sedmi účast-
níků. Ostatní družstva se na vrcholné 
akce neprobojovala: v krajském přeboru 
obsadily družstva starších žáků a doros-
tenců 3. místa, starší žačky a mladší žáci 
skončili na 5. místech tabulky.

Družstvo mužů skončilo ve II. lize ve 
středu tabulky na 7.místě s celkovým 
počtem 23 bodů. Družstvo doplácelo na 
zranění či pracovní zaneprázdnění někte-
rých hráčů. Výkony družstva byly velmi 
nevyrovnané. Více se klukům dařilo na 
domácím hřišti, kdy jen úvodní utkání 
proti Studénce prohráli. Horší to bylo 
na venkovních hřištích, kdy jsme z 11 
utkání dokázali vyhrát jen 3x. Do nové 
sezóny bohužel nemůžeme v kádru dále 
počítat s Tomášem Mikyskem, který se 
přestěhoval do Prahy, a taky s Liborem 
Kahajem, který musel ze zdravotních 
důvodů ukončit házenkářskou kariéru. 
Toto je citelné oslabení v útočné řadě, 
které se pokusíme zmírnit zařazením 
nadějných dorostenců. Družstvo žen se ve 
své obnovené premiéře ve II. lize umístilo 
na 4. místě ze šesti účastníků. K třetímu 
místu holkám nechybělo mnoho. Stačil 1 
bod, a holky byly třetí. Nevadí, holky jsou 

mladé a toto družstvo má budoucnost 
před sebou. 

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, zlep-
šují své pohybové dovednosti a formou 
her se rozvíjí jejich soutěživost. Zápal 
a nadšení dětí je určitě největší odměnou 
pro všechny organizátory těchto turnajů. 
V minulé sezóně jsme uspořádali 3 tur-
naje pro minižactvo, a dále se družstvo 
pravidelně zúčastňuje turnajů na území 
severomoravské a jihomoravské oblasti.

V květnu jsme uspořádali tradiční 
večerní turnaj starých gard, který se stal 
pevnou součástí svinovského házenkář-
ského kalendáře. Turnaje se i tentokrát 
zúčastnilo 5 družstev a vítězem se stalo 
domácí družstvo. V červnu jsme opět 
uspořádali na házenkářském hřišti tur-
naj mladšího žactva „o Pohár svinovské 
pandy“, kterého se zúčastnilo 8 družstev. 
Tato akce byla velice kladně hodnocena 
nejen mezi trenéry a dětmi jednotlivých 
družstev, ale i mezi rodiči, prarodiči atd.. 
I tento turnaj se již stal pevnou součástí 
svinovského házenkářského kalendáře. 
V srpnu jsme zorganizovali první ročník 
pouličního turnaje, kterého se zúčastnilo 
25 členů či příznivců našeho oddílu. Jeli-
kož se turnaj vydařil, tak i v příštím roce 
chceme v tomto pokračovat.

Do soutěžní sezóny 2018/2019 jsme 
přihlásili 7 družstev + minižactvo. Jedi-
nou kategorii, kterou jsme opět nepři-
hlásili do soutěže, je družstvo doroste-
nek. Nicméně dorostenky jsou zařazo-
vány do družstva žen, se kterým trénují 
a hrají soutěžní zápasy II. ligy. Družstvo 

mužů bude dále 
pokračovat ve 
II. lize. Mládež-
nické družstva 
budou usilovat 
o  postup  na 
vrcholné akce 
mládeže. Dou-
fáme, že svinovská házená se v konku-
renci týmů z celé ČR opět neztratí. 

Toto vše bychom nemohli dělat bez 
podpory sponzorů. Proto bychom chtěli 
touto cestou poděkovat poskytovatelům 
dotací a darů. Jedná se především o Sta-
tutární město Ostrava a Městský obvod 
Svinov, Českou obec sokolskou a dárce 
z řad podnikatelů a fyzických osob, kteří 
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!!!

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

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

Přijďte nás povzbudit!!!
     

        Ing. Zbyněk Planka
předseda oddílu národní házené

Fotbal ve Svinově
Po roce opět začíná fotbalová 

sezóna na našem hřišti.
Muži, kteří získali lepší podmínky 

i díky novému sportovnímu manaže-
rovi p. Liboru Blatnému, vyhlásili letos 
útok na postup do vyšší soutěže. Svůj 
první zápas odehráli v sobotu 25. srpna 
proti TJ Sokol Polanka „B“ v 17:00 
hodin. Žáci sehráli své první utkání 
v sobotu 1. září s Fryčovicemi. Začátky 

byly v 10:00 a 11:45 hodin. V úterý 4. 
září v 16:30 hráli svůj zápas naši ben-
jamínci. Dorostenci změřili své síly ve 
středu 5. září v 16:30 hodin se soupe-
řem z Vřesiny.

Výsledky těchto zápasů se dozvíte 
na našich webových stránkách www.
fotbal-svinov.webnode.cz .

Zároveň bychom tímto chtěli podě-
kovat všem bezva lidem – pořadatelům, 

s o u t ě ž í c í m 
a  d i v á k ů m 
za podporu 
a účast na 
dětském dni, 
konaném na 
našem hřišti 
3. září.

Jiří Šnejdar
předseda spolku
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Oddílové soustředění v Rokytnici u Přerova
Pro letošní ročník oddílo-

vého soustředění jsme vybrali 
nové místo a to na házenkář-
ské půdě v Rokytnici u Pře-
rova. Dalšího ročníku oddí-
lového soustředění se zúčast-
nilo 22 hráčů, hráček a jejich 
kamarádů z kategorie žactva 
a 10 hráček družstva žen. 

Rokytnický areál se nám 
moc líbil, děti si nejvíce oblíbily 
prolézačky, obrovský prostor 
v tělocvičně a bazének. Díky 
stinným místům jsme hráli 
spoustu her i mimo přímé slu-
níčko. Nicméně vodní vybíjená 
a vodní házená na hřišti nemě-
ly chybu.

Tématem odpoledního programu byli 
indiáni aneb Zachraň náčelníka kmene. 
Začali jsme úvodní indilympiádou, vy-
ráběli jsme totemy, chystali indiánskou 

abecedu, luštili zašifrované dopisy, hráli 
koniball a spoustu dalších her. Celotý-
denní hru vyhrál kmen Ondry W., neboli 
Krvavé kopí.

Dopoledne jsme se snažili 
využít na házenkářském hřišti, 
kde jsme zlepšovali hlavně mí-
čovku a vytrvalost na sluníčku. 
K vidění byl zápas žen, zápas 
vedoucích proti dětem, zápas 
žactva i minižactva. Před ve-
čeří jsme zlepšovali techniku 
klikování a vylepšovali jsme si 
čas v každodenním běhu. Nej-
lepší házenkářský trénink byl 
v úterý dopoledne, kdy jsme 
navštívili krásné koupaliště 
v Chropyni.

 Všechny děti musíme po-
chválit za obrovskou výdrž 
v tropických teplotách, neu-
stálý úsměv a dobrou náladu. 

Takovou skvělou partu dětí rádi uvidíme 
i na příštím oddílovém soustředění.

TJ Sokol Svinov, oddíl národní házené
Rozlosování II. ligy mužů - podzim 2018

 26.8.2018 10:15 Veselí n.M. - Svinov
 2.9.2018 15:00  Svinov -  Vítkovice
 8.9.2018 15:30 Ostopovice  - Svinov
 9.9.2018 10:30 1.NH Brno - Svinov
 16.9.2018 15:00 Svinov - Stará Ves
 23.9.2018 10:30 Svinov     - Rokytnice B
 29.9.2018 16:00 MS Brno - Svinov
 30.9.2018 10:30 Draken Brno - Svinov
 7.10.2018 15:00 Svinov - Osek n. B.
 13.10.2018 16:00 Svinov - Dobruška
 14.10.2018 10:30 Svinov - Humpolec

Rozlosování II. ligy žen - podzim 2018

 26.8.2018   9:00 Studénka - Svinov
 2.9.2018 13:30  Svinov -  Pustějov
 9.9.2018 13:00 Náchod  - Svinov
 16.9.2018 14:00 Hlinsko - Svinov
 22.9.2018 14:30 Svinov - Opatovice
 23.9.2018 13:30 Svinov     - Studénka
 30.9.2018 15:00 Pustějov - Svinov
 7.10.2018 12:00 Svinov - Náchod
 14.10.2018 12:30 Svinov            - Hlinsko
 21.10.2018   9:00 Opatovice - Svinov

Rozlosování ostatních družstev a další informace o národ-
ní házené nejen ve Svinově najdete na našich internetových 
stránkách: www.hazenasvinov.cz a na oddílovém facebooku.

Srdečně zveme naše fanoušky na zápasy podzimní části 
soutěže.

Přijďte nás povzbudit.  
Výbor oddílu národní házené  

Nejlepší běžci:

Kategorie mini:
1. Maty Kotara
2. Domča Lyko
3. Janička V.

Kategorie mladších:
1. Ráďa Bernold
2. Sam Hořínek
3. Barča K.

Kategorie starších:
1. Maty Hořínek
2. Ondra W.
3. Nikča Rousová

Vítězové olympiád:

Kategorie mini:
1. Elenka Maštalířová
2. Maty Kotara
3. Hanička Nováková

Kategorie mladších:
1. Ráďa Bernold
2. Sam Hořínek
3. Kuba O.

Kategorie starších:
1. Maty Hořínek
2. Nikča Rousová
3. Ondra W.
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Sváteční dny a jejich slavení v kostele  
Krista Krále ve Svinově

Házenkářské soustředění 
mladších a starších žákyň

V nadcházejícím období (září – listo-
pad) nás čekají tyto svátky a na ně nava-
zující sváteční bohoslužby:
• v pátek 28. září v den státního svátku 

a zároveň církevní slavnosti patrona 
české země knížete sv. Václava se bude 
v kostele konat v 17.30 slavnostní mše 
svatá. V závěru bohoslužby budou pře-
čtena jména kněží z našeho regionu, 
kteří se stali oběťmi nacismu a komu-
nismu. Toto čtení bude zakončeno 
prosebnou modlitbou litanií k českým 
světcům za budoucnost našeho národa;

• na úterý 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; 

• v pondělí 29. října v 17.30 se bude při 
příležitosti 100. výročí vzniku Českoslo-
venska konat slavnostní bohoslužba. Po 
mši sv. zazpíváme českou státní hymnu 
a svatováclavský chorál;

• o slavnosti Všech svatých, tj. ve čtvrtek 
1. listopadu, bude slavná bohoslužba 
v 17.30. Na Dušičky, tj. v pátek 2. listo-
padu, kdy se modlíme za naše zemřelé, 

budou mše sv. v 7.00 a 17.30. V nedě-
li 4. listopadu bude na svinovském 
hřbitově v 15.00 společná modlitba za 
všechny zemřelé; 

• na neděli 25. listopadu připadne 
slavnost Krista Krále. V tento den slaví 
náš kostel tzv. patrocinium, tj. svátek 
patrona, kterému byl v roce 1929 kostel 
zasvěcen. Slavnostní bohoslužby budou 
jako obvykle v 8.00 a 10.00.

 
K těmto svátečním dnům a k jejich 

slavení připojuji toto: V životě člověka 
je přítomna nejen práce, ale i odpočinek, 
a nejen všední, ale i sváteční dny. Všední 
dny mají obvykle svou pracovní rutinu 
a znamenají plnění rozličných úkolů a po-
vinností. Sváteční dny, které jsou více než 
jen dny odpočinku, mají svůj smysl – jak 
to ostatně vyplývá i ze slova „sváteční“ – 
v tom, že nás mají učinit svatými tedy nás 
vnitřně obnovit. 

První tři výše zmíněné svátky připomí-
nají důležité hodnoty života společnosti. 
V případě svátků sv. Václava a sv. Hedviky 
jsou nám příkladem lidé – světci, kteří 
silou své osobnosti měnili svět k lepšímu. 

V případě oslavy 
100. výročí vzni-
ku Českosloven-
ska se stáváme 
součástí spole-
čenské struk-
tury, pro kte-
rou se rozhodli 
naši předkové, 
když vytvoři-
li samostatný 
stát v naději, že 
bude šťastným 
a spokojeným místem pro život nás jejich 
potomků. 

Dušičky nás upozorňují na rodinné 
vazby, které nejsou omezeny jen na živé 
osoby. Slavnost Krista Krále – patrona na-
šeho svinovského kostela – je svátkem naší 
svinovské pospolitosti, protože kostel za 
velkých obětí postavili naši předkové jako 
viditelný symbol Boží přítomnosti v obci.

Přeji nám všem, ať tyto sváteční dny 
opravdu svátečně prožijeme. 

P. Dr. Jan Larisch, 
řím. kat. farář

Letní soustředění proběhlo ve dnech 22.8 - 24.8.2018 na 
házenkářském hřišti ve Svinově. Soustředění proběhlo za bá-
ječného slunného počasí a zúčastnilo se ho sedm mladších 
a sedm starších žákyň. Jsme rádi, že holky měly chuť něco pro 
sebe udělat, a tím se připravit na nastávající sezónu v národní 
házené. Soustředění bylo zaměřeno nejen na házenou, ale také 
na posilování a běh, a tyto aktivity byly doplněné spoustou her 
zaměřených na motoriku a výdrž. Podařilo se nám i přespat na 
hřišti ve stanech, což mělo u děvčat velký úspěch. A hlavně počasí 
vydrželo do posledních chvil!

Už se těšíme na příští rok, kdy bychom chtěly toto soustředění 
pro velký úspěch u dívek zopakovat.

za oddíl národní házené,
Kateřina Strnišťová
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Podzim v Husově sboru

Zájezd do Bratislavy

Vážení čtenáři, v prvních prázdnino-
vých dnech jsme opět uctili památku 
věrných svědků křesťanské víry Cyri-
la a Metoděje i M. Jana Husa, a to jak 
v našem svinovském společenství, tak 
při tradiční pouti na Ostravici za přítom-
nosti olomouckého biskupa a dalších du-
chovních ostravského vikariátu. Neděle 
8. července nám byla vzácnou i tím, že 
jsme si přesně na den s vděčností připo-
mněli 84 let od otevření Husova sboru 
ve Svinově. Příští rok tedy budeme mít 
půlkulaté výročí. 

V podzimním období nás čekají např. 
tyto události: Diecézní den v Olomouci, 

který bude tentokrát věnován 100 let od 
vzniku Československa. Koná se v sobotu 
22. září, podrobnosti budou k dispozici na 
webu či vývěsce před sborem. Přímo v na-
šem kostele se uskuteční v úterý 23. října 
od 17 hodin koncert, na kterém zazní 
např. skladby českých mistrů B. Smetany, 
A. Dvořáka, L. Janáčka, P. Křížkovské-
ho a úpravy lidových písní. Účinkovat 
budou Ženský komorní sbor Dobroslava 
Lidmily vedený Petrou Kubenkovou, DiS. 
a Mužský pěvecký sbor Vítkovice vedený 
Mgr. Stanislavem Strouhalem. V neděli 
28. října se při bohoslužbě pomodlíme za 
pokoj a požehnání pro naši vlast.

V následujícím týdnu pak vstoupíme 
do dalšího kalendářního měsíce s tradič-
ním listopadovým putováním ke hrobům 
našich zemřelých. Kdo na ně chce vzpo-
menout i ve shromáždění církve v našem 
kostele, bude tak moci učinit při boho-
službě v neděli 5. listopadu. Sejdeme 
se i při společné modlitbě na místním 
hřbitově. 

Přeji pěkné podzimní období a těším 
se na případné setkání!

Tomáš Chytil,  
farář Církve československé  

husitské

Posledním zájezdem, který komise 
pro občanské záležitosti v letošním roce 
připravila, byla návštěva Bratislavy a Dě-
vínu. Touto návštěvou jsme vzpomně-
li 100. výročí založení Československé 
republiky.

Hrad Děvín nás přivítal azurovou ob-
lohou bez mráčků, perfektním stavem, 
protože rekonstrukce byla ukončena 
v loňském roce, nádherným soutokem 
řek Moravy a Dunaje a úchvatnými da-
lekými výhledy do všech stran. No nád-
hera. Poté jsme navštívili Bratislavu, její 

hrad a nedávno zpřístupněné barokní 
zahrady, a další pamětihodnosti měs-
ta. Shodli jsme se, že od naší poslední 
návštěvy v roce 2011 se město změnilo, 
zkrásnělo a všude jsme viděli pulsují-
cí život. Uchvátil nás Dunaj, kde jsme 
v přístavu obdivovali mnoho výletních 
parníků, ale přesto jsme se již těšili na 
příjezd autobusu, který nás odvezl domů, 
plni dojmů, zážitků i bolavých nohou. Po-
děkování patří celé komisi pro občanské 
záležitosti, která tento poznávací zájezd 
připravila.

Radmila Jančíková
předsedkyně komise pro občanské 

záležitosti         

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

 

 

Velikost 11,9 x 8,9 

 

 

 

 

 

 

STŘECHY SVINOV 
 

Jiří Chuda 
tel.: 777 574 704   
jirka.chuda@seznam.cz 
Bílovecká 155/16     Ostrava-Svinov  

 

 Klempířské práce 
 Pokrývačské práce 
 Tesařské práce 
 Drobné opravy 
 Šikmé střechy 
 Ploché střechy 
 Střechy na klíč 
 Střešní okna VELUX 
 Ventilační turbíny EDMONDS 
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www.bannerostrava.cz

METAL FAKTOR RECYCLING s.r.o. 
Polanecká 1238/47, 721 00  Ostrava-Svinov

tel.:: +420 772 770 770
e-mail: info@bannerostrava.cz

Vykupujeme autobaterie
Nevyhazuj starý akumulátor!

za 17 Kč/kg!

BANNER
STARTING BULL

44 Ah 360 A

55 Ah 450 A

60 Ah 480 A

72 Ah 650 A

88 Ah 660 A

KÓD
AKUMULÁTORU

BA 54409

BA 55519

BA 56009

BA 57212

BA 58820

AKČNÍ
CENA 

1.239,-

1.538,-

1.755,-

2.110,-

2.459,-

CENA PŘI VRÁCENÍ
STARÉ AUTOBATERIE

1.041,-

1.286,-

1.485,-

1.786,-

2.063,-

Prodáváme nové akumulátory Banner:

Ce
ny

 v
če

tn
ě 

D
PH

.

U Hrůbků 251/119
709 00 Ostrava-Nová Ves

+420 739 318 871
info@motobazarostrava.cz 

www.motobazarostrava.cz

Prodej zánovních motocyklů
Prodej lehce poškozených motocyklů
Prodej značkových dílů DUCATI, YAMAHA



Svinovský hlasatel. Vydává statutární město Ostrava, městský obvod Svinov, Bílovecká 69, 721 00 Ostrava-Svinov. Redakční rada:  
Ing. Helena Wieluchová, Ing. Daniel Žitník, Mgr. Viktor Kojdecký, Ing. Jiřina Broulíková, Radmila Jančíková, Lucie Fucimanová. 

Registrační číslo: MK ČR E 12780 • Grafická úprava a tisk © KLEINWÄCHTER holding, s.r.o., Frýdek-Místek • ÚMOb 
e-mail: posta@svinov.ostrava.cz • Za věcnou a formální správnost příspěvků odpovídají jejich autoři • Uzávěrka příspěvků pro příští číslo bude 22. 11. 2018. 

                      

 

Pravidelné cvičení  
pro svinovské ženy  

pod vedením  
fyzioterapeutky p. Jaškové. 

 
Pozor začínáme 

od 01.10.2018 každou středu  
od 9:30 hodin tělocvična ZŠ a MŠ 

Bílovecká 10 Ostrava – Svinov 

 

 

 
Rada městského obvodu Svinov  

vás srdečně zve na  
 

Vánoční jarmark, 
 

který se bude konat 
 

v sobotu 1. 12. 2018 od 10 hodin 
před kostelem Krista Krále 

 
V 17 hodin bude rozsvícen 

tradiční vánoční strom. 
 
 


