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KRONIKA MĚSTSKÉHO OBVODU SVINOV 2020

ÚVOD

V posledních létech se mohly navzájem všechny ročníky Svinovské kroniky podobat jako vejce vejci 
a nebylo úplně snadné zvolit témata, která by jednotlivé ročníky učinila pestřejšími a pro čtenáře 
zajímavějšími. Letošní rok 2020 byl však v mnoha ohledech výjimečný. Ještě na jeho počátku bylo 
nepřestavitelné mnoho  z toho, co se v jeho závěru stalo obvyklým. V průběhu několika měsíců 
jsme si museli zvyknout na nové standardy prakticky v každé oblasti lidského konání. Přinášíme 
tak jeden z nejneobvyklejších ročníků kroniky s nadějí, že nás budoucnost nepřiměje 
toto prohlášení opravit. 

Chtěl bych poděkovat:
ThLic. P. Janu Larischovi Th.D.,  Mgr. Tomáši Chytilovi, Marii Malinové, dipl.um., Mgr. Ivetě 
Komorášové a Ing. Lence Samkové. V minulých letech kronikář vždy čerpal z poskytnutých 
podkladů. Letos jsme se rozhodli ve větší míře zveřejnit celá znění textů poskytnutých výše 
zmíněnými osobnostmi a takto více čtenáři přiblížit atmosféru roku 2020.
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COVID-19

Covid-19 je onemocnění způsobené koronavirem SARS-CoV-2, který se začal šířit v prosinci 2019 
z čínského města Wu-chan. V tuto dobu tomuto onemocnění nikdo nevěnoval pozornost. Dílem 
z důvodu informační neprůhlednosti Číny, dílem z důvodu dosavadních zkušeností západního světa, 
které nepredikovaly masivní rozšíření viru po celé planetě. První známky jeho výskytu se v ČR 
objevily začátkem března. Byly to jednotky zachycených případů (3. 3. se jednalo o 5 případů).  
Celosvětově byla do začátku března potvrzena nákaza virem SARS-Cov-2 u přibližně 90 tisíc lidí, 
z toho v Evropě se jednalo o 2 tisíce případů. Dynamika nárůstu pozitivně testovaných byla 
v Evropě ve srovnání se zbytkem světa v tomto období nepoměrně vyšší. Do konce března byl 
celosvětově pozitivně testováno 777 tis. případů, z toho v Evropě 386 tis. případů. V Evropě 
pak bylo v souvislosti s COVID-19 začátkem března evidováno 23 úmrtí a koncem března již 26 tisíc 
úmrtí. Česká republika měla do konce března cca 2,9 tisíce pozitivních případů.  Tato čísla uvádíme 
pro lepší vykreslení situace a pochopení souvislostí. V médiích se v souvislosti s honbou za senzací 
prezentovaly dramatické záběry přeplněných nemocnic z Itálie nebo Španělska. Relevantní 
svědectví konkrétních lidí ze sociálních sítí již tak jednoznačná nebyla. Jednalo se spíše o lokální 
přetížení zdravotního systému v jednotlivých regionech uvedených zemí. Ve veřejném mínění 
se názor na COVID-19 pohyboval v celé šíři vnímání jeho závažnosti s mediánem na úrovni vnímání 
nákazy jako mírně těžší chřipky. 

I. vlna
12. 3. byl vládou vyhlášen nouzový stav na celém území České republiky (který nakonec trval 66 
dní). K 11. 3. bylo v ČR evidováno 95 aktivních případů. Toto opatření se citelně dotklo všeho 
obyvatelstva včetně obyvatel Svinova. Byl omezen volný pohyb na území celého státu s výjimkou 
cest spojených se zaměstnáním nebo podnikáním, cest k lékaři nebo k obstarání základních 
životních potřeb a cest k vyřízení neodkladných úředních záležitostí. Pobyt v parcích a v přírodě 
nebyl omezen. Byl zakázán maloobchodní prodej v „kamenných“ provozovnách mimo prodej 
potravin, výpočetní techniky a elektroniky, pohonných hmot, drogistického zboží, léků, krmiv, brýlí, 
novin, tabákových výrobků a služeb čistíren a prádelen. Prodej prostřednictvím internetových 
obchodů nebyl omezen.  Otevírací doba mezi 8. a 10. hodinou  je vymezena seniorům nad 65 let 
věku. Mladší mají v této době vstup do prodejen o výměře nad 500 m2 zakázán. Od 19. března byl 
zakázán volný pohyb venku bez zakrytých dýchacích cest. Současně se venku mohly setkat nejvýše 
dvě osoby mimo členy domácnosti. Zároveň došlo k uzavření hranic, které zamezilo občanům ČR 
vycestovat z republiky (v rozporu s ústavou). Od 11. 3. byly uzavřeny všechny druhy škol mimo škol 
mateřských a žáci a studenti přešli na distanční výuku. Prakticky došlo k omezení veškerého 
veřejného života. Přestaly fungovat restaurace, kulturní a sportovní zařízení, drtivá většina služeb, 
např. holičství a kadeřnictví, knihovny, nebylo možno pořádat jakékoliv hromadné akce. Firmy 
a úřady přecházejí v případech, které to umožňují, ve zvýšené míře na „home office“, 
tj. kancelářskou práci z domova. Nikdo nebyl na taková opatření připraven. Snad nejlépe tento fakt 
dokresluje povinnost mít zakrytá ústa při totálním nedostatku roušek. Prakticky v každé 
domácnosti se šily textilní roušky a stal se z této činnosti jakýsi znak onoho období. Lidé 
improvizovali a přizpůsobili se nové situaci. Lidé šili roušky pro vlastní potřebu, ale i pro potřebu 
zdravotnických a dalších zařízení. V úvodní fázi nebyl systém připraven na tak masivní potřebu 
užívání roušek.

Opatření vlády byla zprvu prováděna v rámci pravomocí vyplývajících z rozdílných právních norem 
a vyhlášením nouzového stavu došlo k částečnému sjednocení postupu. Bohužel však nedošlo 
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ke konzistentnímu a předvídatelnému přijímání opatření a jednotnému postupu vlády. Boj proti 
koronaviru byl ve své informační době doprovázen marketingovou kampaní, která vládnoucímu 
hnutí ANO 2011 tak prospěla v předchozích parlamentních volbách. Mohli jsme sledovat různé 
mediální přestřelky jednotlivých členů vlády. V této úvodní fázi tak trochu sloužil COVID-19 jako 
užitečný marketingový nástroj v rukou mocných, kteří si nenechávali ujít příležitost  osobně 
vyhlašovat nová opatření na nepřeberných tiskových konferencích.  Koncem srpna pak minimálně 
českým mediálním prostorem proběhl záznam z Bledského strategického fóra ve Slovinsku, 
na kterém ve společnosti premiérů východoevropských zemí premiér ČR Andrej Babiš v rámci 
prezentace své osoby nekompromisně prohlašuje, že jsme „Best in COVID“.

První nouzový stav skončil v neděli 17. 5. s 1,2 tisíci aktivních případů, 75 případy hospitalizovanými 
a 298 zemřelými v souvislosti s pandemií od jejího začátku. Nejvyšší počet pak v průběhu 
nouzového stavu činil 4,5 tisíce aktivních případů a 328 hospitalizovaných. Opravdu jsme patřili 
mezi nejlepší země, které v daném okamžiku pandemii dle svého mínění zvládly. Cenou za to bylo 
omezení podnikání,  veřejného života, služeb, kultury sportu, volnočasových aktivit, vzdělávání 
a mnoha dalších oblastí osobního i veřejného života. Uvedená čísla v kontrastu s podzimním 
vývojem snad nejlépe dokreslují, jak nekompetentní jsme v posuzování pandemie byli.

Po ukončení nouzového stavu se život většiny obyvatel  vrátil do přibližně obvyklých kolejí. 
Opatření se rozvolnila a zůstala v platnosti v mírnějších variantách. Všichni byli rádi, že to už 
skončilo. Byla doba léta a následovala doba dovolených. Nikdo se již nechtěl pandemií zabývat. 
Nikdo nechtěl opustit představu, že jsme to zvládli a že přetrvávající opatření jsou dostatečná. 
Představu notně krmenou marketingovými prohlášeními nejvyšších představitelů státu v rámci 
jejich veřejného působení. Nikdo se nechystal na variantu B), tj. že se koronavirus vrátí. 

Paradoxní je situace viděna zpětně. První nouzový stav byl vyhlášen při 95 aktivních případech 
a ukončen při 1,2 tisících aktivních případech. Měsíc po ukončení nouzového stavu byl počet 
aktivních případů stále setrvalý, tj. 1,2 tisíce. Dva měsíce po ukončení (tj. v polovině července) činil 
počet aktivních případů 1,8 tisíce,  tři měsíce  (tj. v polovině srpna) již 3,5 tisíců, tři a půl měsíce ( tj. 
koncem srpna) pak 4,6 tisíce. Ve stejné době jsme slyšeli ono nekritické „Best in COVID“.  Otevření 
škol na začátku školního roku se pak dá označit za začátek druhé vlny pandemie COVID-19 v ČR. 

II. vlna
S otevřením škol dochází k exponenciálnímu navyšování počtu pozitivně testovaných, 
a to v polovině září na 11,8 tisíce případů, koncem září na 23,5 tisíce případů, v polovině října na 65 
tisíců případů a koncem října na 123 tisíce případů. Zjednodušeně se dá říci, že se počet aktivních 
případů každé dva týdny zdvojnásobil. 

Od září vláda začíná opět přijímat protiepidemická opatření. Zprvu jsou spíše mírnější. Ještě 
začátkem září zasáhl premiér proti návrhu ministra zdravotnictví, aby děti nosily ve školách roušky 
po dobu vyučování. 

Již od 5. 10. je však vyhlášen druhý nouzový stav. Opět přicházejí omezující opatření v duchu 
opatření přijatých na jaře. 14. 10. se uzavírají restaurace a školy a ruší se všechna kulturní 
představení, 23. 10. se opět uzavírají obchody. Dopady na umělce, restauratéry, hoteliéry, menší 
obchodníky, cestovní agentury, fitness studia a všechny navazující profese atd. jsou devastující. 
Vláda spouští významné dotační programy. Je podporováno udržení pracovních míst formou 
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příspěvků na mzdové náklady, přispívá se na nájmy a vyplácí se kompenzační bonusy subjektům, 
jejichž činnost byla omezena nebo zastavena v důsledku přijatých opatření vlády,  vyplácí 
se náhrady při ošetřování člena rodiny, a to i při péči o  zdravé dítě do deseti let věku, 
které v důsledku opatření nemůže navštěvovat školu. Zdrojem financování výše zmíněných dotací 
je razantní zvýšení státního dluhu.

V průběhu druhého nouzového stavu se již tak nepřehledná situace v přijatých opatřeních ještě 
více znepřehledňuje. Až do konce roku je obtížné se zorientovat, co vlastně aktuálně platí. Zásadní 
opatření jsou zřejmá spíše díky snaze veřejných médií  (televize, rozhlas, tisk, internet ...)  situaci 
přehledně popsat.  Boj s covidem se vzhledem k zjevným neúspěchům již dále nehodí 
do marketingových kampaní. V průběhu podzimu se poněkud nejasně opakovaně změní ministr 
zdravotnictví. S posledním z nich pak přichází PES, tj. protiepidemický systém, který má zpřehlednit 
opatření v závislosti na přijatém stupni pohotovosti určovaného z indexu rizika. Toto vede alespoň 
částečně k zpřehlednění situace. Po půl roce od vypuknutí pandemie se přístup veřejnosti 
k informacím aspoň částečně zlepšil. 

Konec druhé vlny lze stanovit na konec listopadu, kdy počet aktuálních pozitivních případů klesl 
na úroveň 50 tisíc.  Nejvyšší hodnota aktuálního počtu pozitivně testovaných v průběhu druhé vlny 
byla 123 tisíc na konci října. Nouzový stav má trvat nejméně do 22. 1. 2021.  Index rizika systému 
pes se v průběhu druhé vlny z hodnoty 52 (3. stupeň nebezpečí)) vyšplhal na maximum 89 
(5. nejvyšší stupeň nebezpečí) a následně na přelomu listopadu a prosince klesl na hodnotu 57 
(3. stupeň nebezpečí)

30. 11. byla opět zahájena prezenční forma výuky ve školách a trvala až prakticky do vánočních 
prázdnin. Od 3. prosince byly otevřeny obchody a zůstaly otevřeny až do Vánoc. V předvánočním 
období byl opak jen těžko představitelný. Obchodníci tak alespoň v omezené míře mohli dohnat 
ztracené tržby a lidé si mohli obstarat vše potřebné pro nadcházející svátky. Restaurace otevřely 
3. 12.  a byly opět uzavřeny 18. 12. Na otevření kulturních institucí nedošlo.

Uvedená rozvolnění měla predikovatelný vliv. Počet aktuálních pozitivních případů opět vzrostl.  

III. vlna
Za počátek 3. vlny epidemie v ČR je možno považovat předvánoční období, kdy v důsledku otevření 
obchodů a škol došlo k nárůstu indexu rizika, přechodu do 4. stupně nebezpečí a nárůstu aktuálně 
pozitivních případů. Vzhledem k aktuálnímu počtu případů a dosavadnímu průběhu lze 
předpokládat kulminaci třetí vlny koncem ledna 2021.

COVID-19, zdraví a zdravotnictví
U drtivé většiny pozitivně testovaných má COVID-19 bezpříznakový nebo lehký průběh nevyžadující 
hospitalizaci. Proto se v tomto textu nehovoří o nemocných, tj. pacientech se zjevnými příznaky. 
Celkový počet zjištěných případů v ČR činil v roce 2020 cca 700 tisíc. Celkový počet úmrtí 
v souvislosti s COVID-19 činil 11,5 tisíce případů. Děti procházejí nákazou prakticky bez příznaků, 
rizikovou skupinou jsou senioři nad 65 let věku. Průměrný věk hospitalizovaných s COVID-19 byl 
počátkem listopadu 70 let. V průběhu roku panovaly obavy z přehlcení zdravotnického systému. 
Nemocnice zejména v druhé a třetí vlně zastavily plánované výkony a rezervovaly kapacitu 
pro nově budovaná covidová oddělení. Ukázala se robustnost celého systému. K obávanému 
zahlcení naštěstí nedošlo. Lékaři i zdravotnický personál však čelili zvýšenému pracovnímu zatížení 
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i vzhledem ke skutečnosti, že také oni byli mezi pozitivně testovanými a nemocnými. Průměrný věk 
zemřelých v souvislosti s COVID-19 byl 79 let. Pro porovnání průměrný věk dožití u mužů v roce 
2019 činil 76 let a u žen 82 let. V roce 2020 došlo k nárůstu úmrtí v ČR ve srovnání s dlouhodobým 
průměrem o přibližně 11 tisíc. Je to zřejmý dopad epidemie, který se projevil úmrtími v přímém 
důsledku samotného onemocnění COVID-19 a dále v důsledků odložené zdravotní péče z důvodu 
zřizování covidových oddělení v nemocnicích, případně v důsledku sociální izolace pramenící 
z karanténních opatření. 

Již od počátku epidemie se hovoří o vývoji vakcíny. V rekordně krátkém čase se ji několika 
mezinárodním firmám podařilo vyvinout. V posledních dnech roku 2020 dorazily první dávky 
vakcíny do ČR a bylo provedeno první očkování (v řádu nízkých desítek tisíc). Vakcíny se podařilo 
vyvinout a schválit přibližně o půl roku dříve, než se předpokládalo na základě optimistických 
odhadů odborníků ze začátku epidemie. Z pohledu medicínského se to v současnosti jeví jako velký 
úspěch. Strategie očkování proti COVID-19 v České republice platná k 22. 12. 2020 předpokládá 
proočkování 6,3 mil. obyvatel ČR do konce září 2021. V lékařských kruzích se ozývají hlasy, 
že se vzhledem k současnému stavu připravenosti tento termín nepodaří dodržet.

Covid-19 a Svinov
V první vlně pandemie byla dostupná data na úrovni obcí a městských obvodů, proto bylo možno 
sledovat vývoj pandemie v rámci Svinova. K 30. 6. byl ve Svinově evidován jeden případ 
uzdraveného pacienta s COVID-19.  Bylo to ale spíše dílem náhody. Dle průměrných dat by počtu 
obyvatel Svinova odpovídal počet asi osmi nakažených.  V druhé polovině roku už bohužel data 
na úrovni městských obvodů nebyla poskytována. Ani na dotaz kronikáře Krajská hygienická stanice 
Moravskoslezského kraje podrobnější data neposkytla. Dle subjektivního hodnocení druhé poloviny 
roku však bude celkový počet nakažených ve Svinově nesrovnatelně větší.
Vývoj počtu aktuálně pozitivně testovaných na úrovni Ostravy je vyjádřen v níže uvedeném grafu. 
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V praktickém svinovském životě byly dopady obdobné jako jinde. Nošení roušek ve veřejné 
dopravě, v obchodech, v práci, ve škole. Omezení volného pohybu a shromažďování. Zrušení všech 
tradičních veřejných akcí napříč celým spektrem pořádajících organizací. Omezení školní docházky. 
Omezení účasti na bohoslužbách. Omezení sportovních aktivit.  

Covid-19 a veřejné mínění
Na začátku spíše převládal názor, že se jedná o lehčí onemocnění podobné chřipce. Přesto
v první vlně veřejnost pod dojmem zpráv z médií informujících o kolabujících zdravotnických 
zařízeních v Itáli nebo Španělsku odpovědně reagovala na vyhlašovaná vládní opatření. Snad 
nejviditelnějším důkazem bylo masové šití roušek na ústa a nos v domácnostech v době jejich 
nedostatku. Nebyla k dispozici relevantní data zachycující skutečný charakter epidemie. Toto 
přetrvalo až do druhé poloviny roku. Díky razantním opatřením a nízkému počtu nakažených 
převládl v letních měsících názor, že zvládnutím první vlny jsme se s onemocněním vypořádali 
a že se nevrátí a postupně vymizí s přetrvávajícími volnějšími opatřeními, ač pro to neexistoval 
žádný důkaz. Bylo to spíše přesvědčení pramenící z lidských přání umocněné prohlášeními 
vrcholných státních představitelů. I v lékařských kruzích se názory na závažnost a délku epidemie 
radikálně lišily. S příchodem druhé vlny na podzim lidé pochopili lépe charakter onemocnění. 
Již mnoho z nich mělo nějakou osobní (třeba i zprostředkovanou) zkušenost s Covid-19. Zároveň 
množství a chaotičnost vyhlašovaných opatření před zavedením systému PES mnoho lidí onomu 
zodpovědnému přístupu z první vlny alespoň trochu vzdálilo. Opatření omezující život již trvala 
dlouho a ochota k jejich dodržování přirozeně klesala. Většinově však byla a jsou opatření stále 
dodržována. Také zdravotní dopady onemocnění na většinovou populaci do 65 let věku jsou 
vnímány jako spíše lehčí. Jako závažný problém je onemocnění vnímáno pro seniory nad 65 let 
věku a závažnost se stoupajícím věkem nadále stoupá. Zadlužování státu je vnímáno jako nutné zlo. 
Je to ostatně praxe většiny zemí. Na rozdíl od finanční krize 2008/2009 je nyní i v mezinárodním 
měřítku takový postup považován za přiměřený. Budoucnost ukáže, nakolik je tento postoj 
oprávněný.
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POLITICKÝ ŽIVOT

V roce 2020 nedošlo k žádným změnám ve vedení obvodu a toto pracovalo ve svém původním 
složení z roku 2018. Také zastupitelstvo nedoznalo v tomto roce žádných změn. Došlo pouze 
ke změně na pozici předsedkyně kontrolního výboru zastupitelstva. Ing. Helena Wieluchová byla 
na 11. zasedání zastupitelstva dne 9. 9. 2020 odvolána a zároveň byl předsedou kontrolního výboru 
zvolen Bc. Martin Prusek.  Zasedání zastupitelstva probíhala v rouškách a s dvoumetrovými 
rozestupy mezi zasedajícími.  
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VEŘEJNÝ A KULTURNÍ ŽIVOT

V období před vypuknutím epidemie nebo v období s volnějšími protiepidemickými opatřeními 
se uskutečnily tyto akce:
24. 2. Ples MOb Svinov, 1. 3. a 19. 1. Bruslení  na zimním stadionu Sareza v Ostravě – Porubě, 26.2. 
Čaj o páté – setkání pořádané komisí pro občanské záležitosti, 28. 6. Sousedský piknik a 29. 8. 
Svinov na kolečkách pořádané komisí pro kulturu, mládež a sport, 28. 9. Zájezd do Litovelského 
Pomoraví uspořádaný komisí pro občanské záležitosti.

Všechny ostatní tradiční i netradiční veřejné akce byly zrušeny, a to  včetně dvou největších 
každoročních společenských událostí,  tj. letní Poutě a zimního Jarmarku.

100 let Milady Matouškové
V lednu roku 2020 jsme mohli v budově ÚMOb Svinov oslavit 100leté jubileum paní Milady 
Matouškové. Oslavenkyni v obdivuhodné kondici přišli popřát zástupci obvodu, města i osobní 
přátelé.

 Bohužel se koncem roku stala paní Milada Matoušková jednou z obětí nemoci COVID-19.
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SPORT

Sportovní dění ve Svinově také zasáhla pandemie. Tréninky, zápasy, turnaje byly rušeny a sportovní 
život se prakticky utlumil. Od ledna byla otevřena nová sportovní hala pro veřejnost. Postupně 
v závislosti na protiepidemických nařízeních byl její provoz omezován. Většinu roku byla uzavřena. 
Po mnohaletém čekání na její výstavbu si sportující svinovská veřejnost její provoz příliš neužila.
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HOSPODAŘENÍ OBVODU
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Statutární město Ostrava - městský obvod Svinov

Plnění příjmů 01-12/2020

Pol. Název položky Skutečnost

1341 Poplatek ze psů 130 130 130 100,00

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 700 807 144,59

1361 Správní poplatky 157 157 164 104,51

1511 Daň z nemovitých věcí 117,18
 daňové přijmy celkem 120,37

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 101,60

2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 500 500 249 49,75

2122 Odvody příspěvkových organizací 99,96

2123 Ostatní odvody přísp. organizací 0 0 22 ***

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 102,07

2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 103,56

2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3 3 3 100,00

2141 Příjmy z úroků (část) 1 1 2 160,73

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20 20 10 51,00

2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 119 119 100,00

2310 Příjmy z prodeje krátkodob. a drob. dlouhodob. majetku 0 0 9 ***

2321 Přijaté neinvestiční dary 0 15 15 100,00

2322 Přijaté pojistné náhrady 0 0 15 ***

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 84 130 371 285,07

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 4 ***

2451 Splátky půjčených prostředků přísp. organizacím 0 0 162 ***
 nedaňové příjmy celkem 103,51

3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 0 48 ***

3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0 0 0 ***
 kapitálové příjmy celkem 0 0 48 ***

4111 Neinv. přijaté transfery z VPS 0 160 160 100,00

4112 Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 100,00

4116 Ost. neinv.přijaté transfery ze SR 0 306 306 100,00

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 96 96 100,00

4134 Převody z rozpočtových účtů 528 532 792 148,82

4137 Převody mezi statut. městy a jejich měst. obvody 100,00

4138 Převody z vlastní pokladny 0 0 488 ***

4139 Ostatní převody z vlastních fondů 695 695 688 99,01

4216 Ostatní inv. přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 0 0 ***

4251 Investiční převody mezi statut. městy a jejich měst. obvody 99,92
přijaté transfery celkem 101,85

Příjmy CELKEM 104,07
Konsolidace příjmů 160,41

Příjmy 102,87
   

8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech -627

8901 Operace z peněžních účtů - RCH 0 0 -55

Celkové zdroje 81,92

Zpracovala: Bc. Jana Pušová

V Ostravě - Svinově dne 27. 1. 2021

Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet 

Skutečnost        
        v % z UR

1 167

4 500 4 500 5 273

5 487 5 594 6 733

1 600 1 600 1 626

2 342 2 505 2 504

3 243 3 243 3 310

5 404 5 404 5 597

13 197 13 540 14 016

2 170 2 170 2 170

30 969 29 649 29 649

17 428 6 230 6 225

51 790 39 838 40 573

70 474 58 972 61 370

-1 223 -1 227 -1 968

69 251 57 745 59 402

5 410 13 939

74 661 71 684 58 720
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Statutární město Ostrava - městský obvod Svinov

Čerpání výdajů 01-12/2020
Běžné výdaje 

OdPa Název OdPa Skutečnost 

002169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 20 15 0 ***

002212 Silnice 93,28

002219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky) 96,95

002221 Provoz veřejné silniční dopravy (zastávky) 400 400 376 94,06

002229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení) 300 300 275 91,51

002321 Odvádění a čištění odpadních vod 37 237 36 15,32
003119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 99,24

003231 Základní umělecké školy 60 60 41 68,03
003314 Činnosti knihovnické 0 7 7 100,00

003319 Ostatní záležitosti kultury 516 131 27 20,45
003330 Činnosti reg. církví a náboženských společností 0 2 2 100,00

003341 Rozhlas a televize 68 68 53 77,93

003349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 110 110 104 94,75
003399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 285 242 126 52,08
003412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 521 34,71
003419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 252 234 92,78
003421 Využití volného času dětí a mládeže 0 57 57 100,00
003429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 15 15 100,00
003612 Bytové hospodářství 92,60

003613 Nebytové hospodářství 705 404 57,31

003631 Veřejné osvětlení 0 3 3 100,00

003632 Pohřebnictví 8 8 0 ***

003639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 99,16

003722 Sběr a svoz komunálních odpadů 20 20 16 80,34

003729 Ostatní nakládání s odpady 0 5 4 82,86

004349 Ostatní sociální péče (Senior Taxi) 420 421 360 85,51

004356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0 10 10 100,00

004359 Ostatní činnosti a služby sociální péče 0 10 10 100,00

004399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti 0 303 303 100,00

005213 Krizová opatření 68 72 72 100,00

005512 Požární ochrana - dobrovolná část 167 225 154 68,46

006112 Zastupitelstva obcí 96,35

006115 Volby do Senátu parlamentu ČR a zast. kraje 0 160 236 147,42
006171 Činnost místní správy 86,05

006310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 11 10 91,10

006320 Pojištění funkčně nespecifikované 350 350 349 99,58

006330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 158,44

006399 Ostatní finanční operace 350 350 201 57,54

006402 Finanční vypořádání minulých let 0 48 48 100,00

006409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 250 180 0 ***
Běžné výdaje CELKEM 92,29
Konsolidace výdajů 160,41
Běžné výdaje po konsolidaci 90,77

Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet 

Skutečnost        
        v % z UR

2 055 2 252 2 101

1 560 2 350 2 278

9 820 9 781 9 707

1 341 1 502

3 146 3 176 2 941

1 655

12 524 13 957 13 839

1 783 1 777 1 712

15 455 15 203 13 082

1 223 1 268 2 009

53 999 56 043 51 723

-1 223 -1 227 -1 968

52 776 54 816 49 755
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Kapitálové výdaje

OdPa Název OdPa Skutečnost 

002212 Silnice 99,75
002219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 99,91
002221 Provoz veřejné silniční dopravy 89,52
002321 Odvádění a čištění odpadních vod 73 54 54 100,00
003119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 100,00
003330 Činnost registrovaných církví a nábožen.spol. 0 25 25 100,00
003612 Bytové hospodářství 79,90
003632 Pohřebnictví 0 160 160 100,00

003639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 725 664 91,57

006409 Rezervy kapitálových výdajů 0 ***
Kapitálové výdaje celkem 53,15

Výdaje 81,92

Zpracovala: Bc. Jana Pušová

V Ostravě - Svinově 27. 1. 2021

Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet 

Skutečnost        
        v % z UR

1 800 1 635 1 631

1 800 1 655 1 653

1 340 1 531 1 371

1 010 1 286 1 286

1 654 2 654 2 121

1 045

13 163 7 143

21 885 16 868 8 965

74 661 71 684 58 720
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ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU

Koronavirová epidemie ovlivnila i fungování úřadu městského obvodu. V období od 16. 3. do 20. 4. 
byly omezeny úřední hodiny pro veřejnost. Po telefonické dohodě a za zvýšených bezpečnostních 
opatření bylo možno úřad navštívit každé pondělí v době od 8 do 11 hodin a každou středu v době 
od 13 do 15 hodin. Další omezení pak proběhlo od 5. 10. do konce roku s neurčitým termínem 
ukončení v roce 2021. Úřední hodiny byly omezeny na každé pondělí a středu v rozmezí 8 až 10 
hodin a 13 až 16 hodin. V období  od 16. 3. do 30. 4. a od 26. 10. do 4. 12. probíhala  střídavá 
docházka zaměstnanců úřadu z důvodu ochrany před případným komunitním šířením koronavirové 
nákazy a následnou úplnou paralýzou chodu úřadu. Zaměstnanci byli rozděleni do dvou skupin, 
které se v docházce na pracoviště střídaly. Skupina, která aktuálně nebyla na pracovišti, prováděla 
svou práci z domova v rámci pro úřad nezvyklé formy práce obecně nazývané homeoffice. 
Efektivita takto prováděné práce narážela nejen na technická omezení. V soukromých firmách byl 
tento druh práce v omezeném rozsahu zaveden již dříve. Jeho masivní rozšíření ve spojitosti s 
dobrovolnými protiepidemickými opatřeními  napříč širokým spektrem pracovních pozic byl 
novinkou. V průběhu roku byly evidovány mezi zaměstnanci úřadu celkem tři onemocnění COVID-
19 všechna s lehčím až středně závažným průběhem bez nutnosti hospitalizace.

Níže přinášíme fotografie z první vlny nákazy pořízené s vědomím výjimečnosti a neobvyklosti 
situace, která se nebude opakovat. Další měsíce ukázaly, jak mylné toto přesvědčení bylo. Roušky 
se staly přirozenou součástí chodu úřadu ve všech obdobích zvýšených protiepidemických opatření.

Za nákup osobních ochranných prostředků v souvislostí s epidemií v roce 2020 úřad utratil 
72 tisíc Kč, tj. bez několika málo tisíc přibližně dvojnásobek průměrného platu v ČR.

V průběhu roku došlo k několika organizačním změnám. S účinností od 13. 11. byl navýšen počet 
zaměstnanců na 24. Zároveň vznikl nový odbor Sportovní hala a venkovní areály. Jeho vznik 
reagoval na potřebu organizačně ukotvit chod nové sportovní haly a zároveň pozvolna přibývajících 
venkovních sportovišť a hřišť. Od 1. 1. byla přijata na sportovní halu na částečný úvazek p. Petra 
Košková – uklízečka, od 1. 9. nová paní správkyně Jana Macurová. Ke dni 30. 9. skončila pracovní 
poměr p. Míša Gerlichová na odboru financí a správy majetku, od 1. 10. nově nastoupila na její 
místo p. Bc. Ivana Kavalová, 13. 11. se vrátila z mateřské dovolené p. Bc. Eva Fucimanová, DiS.
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Několik statistických údajů:

Z činnosti odboru výstavby, dopravy a životního prostředí
Bylo vydáno cca:
80x rozhodnutí či usnesení stavebního úřadu (územní, stavební nebo silničního správního úřadu)
220x ohlášení, stanoviska, souhlasy, potvrzení týkající se životního prostředí nebo stavebního 
či silničního správního úřadu 
15x vydán příkaz k dopravnímu značení 
20x rybářský lístek 
25x vydáno rozhodnutí nebo usnesení o kácení dřevin 
20x zaslána výzva k údržbě pozemku

Z činnosti odboru organizačního, vnitřních a sociálních věcí, školství, kultury a kontroly
V roce 2020 bylo:
- ověřeno 454 listin a podpisů 
- vypracováno 44 posudků 
- přijato 151 přestupků 
- přijato 192 žádostí o změnu trvalého pobytu 
- vyvěšeno 186 písemností 
- přijato 3025 dopisů 
- matriční události na území MOb Svinov - 25 svateb, 19 úmrtí 

Služby Czechpointu – provedeno celkem 264 úkonů 
přijato 156 žádostí o výpis z trestního rejstříku fyzických osob 
přijato 27 žádostí o výpis z obchodního rejstříku 
přijaty 4 žádosti o výpis z katastru nemovitostí 
přijato 9 žádostí o provedení konverze z moci úřední 
přijato 68 žádostí o provedení konverze na žádost občanů 

V sociální sféře bylo provedeno 62 návštěv ke zjištění sociální situace klientů a těmto lidem bylo 
poskytnuto odborné poradenství. Ve 170 případech při jednání s klientem na úřadě bylo 
poskytnuto sociální poradenství. Devíti osobám byla poskytnuta kurátorská pomoc. Bylo přijato 11 
žádostí o prošetření poměrů ve věci opatrovnictví. Proběhly tři správní řízení o ustanovení 
zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění. 

Městský obvod Svinov provozuje od 18. 7. 2018 službu Senior taxi. V roce 2018 vydal odbor 
OVSŠKK v období od 18. 7. 2018 do 31. 12. 2018 celkem 65 průkazů Senior taxi, v roce 2019 pak 58 
průkazu a v roce 2020 bylo vydáno 18 průkazů Senior taxi.
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT

Římskokatolická církev
ThLic. P. Jan Larisch Th.D.

„Farář P. Jan Larisch Th. D. je stále prezidentem Diecézní charity ostravsko-opavské, dále je z titulu 
této funkce členem pastorační rady ostravsko-opavské diecéze. Je pověřen duchovní péči o klienty 
Centra sv. Kláry v Hrabyni, pro něž slouží mše svaté každou sobotu. Kromě příspěvků do různých 
časopisů letos vydal dvě publikace: Budovatelé Katolické akce Bedřich Vašek a Josef Kraft. 
Olomouc, MCM, 2020 a Mons. ThDr. P. Franz Linke – katecheta, pastoralista, politik, probošt 
Význačné kapituly u kostela sv. Václava v Mikulově. Ostrava, 2020. Dále vydal k 80. výročí konce 
2. světové války upomínkový leták na kněze – oběti nacistické totality z území ostravsko-opavské 
diecéze (viz příloha).
P. Jan Larisch oslavil v pondělí 6. července 2020 na poutním místě Mariastein u Spálova za hojné 
účasti farníků ze Svinova, ale i dalších poutníků, 30 let kněžství.
Jáhen Jakub Lasák přijal v sobotu 29. června 2020 kněžské svěcení v katedrále Božského Spasitele 
v Ostravě a byl ustanoven farním vikářem ve farnosti Český Těšín. Po 14 dnech mu byl dekret 
změněn a nastoupil do farnosti Kravaře. Primici měl ve čtvrtek 2. července v 17.00 v kostele 
Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu. Quasi primicí ve Svinově v neděli 6. září se novokněz P. Jakub 
Lasák s naší farností rozloučil. 
K 1. červenci byl do naší farnosti jako kaplan poslán P. Grzegorz Borski, dosavadní farní vikář 
v Českém Těšíně. 
Nadále ve farnosti vypomáhá P. Antonín Hořák, pod jehož vedením se každý čtvrtek hodinu 
před mší svatou schází Mariánské večeřadlo. 

Na začátku roku 2020 proběhla ve Svinově v sobotu 11. ledna obvyklá tříkrálová sbírka. 48 
dobrovolníků vybralo ve Svinově 91 946 Kč. 

Ve čtvrtek 12. 3. vyhlásila vláda od 14:00 nouzový stav …
12. 4. Hod Boží velikonoční – farář slavil velikonoční třídenní v kostele v obvyklých časech de facto 
soukromě, bohoslužeb se mohlo zúčastnit jen několik farníků. 

Od 24. 4. byly povoleny bohoslužby za dodržení těchto podmínek: bohoslužby se v stejný čas 
účastní nejvýše 15 osob; v bohoslužebném prostoru (kostele) účastníci bohoslužby dodržují 
minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti; účastníci bohoslužby 
si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce; účastníci bohoslužby nosí 
ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,…. 
Od pondělí 11. 5. se mohou pořádat bohoslužby až pro sto osob. 
V pondělí 18. 5. skončil nouzový stav, od pondělí 25. 5. možný pobyt i na veřejnosti bez roušek. 

Noc kostelů se v tomto roce v našem kostele Krista Krále nekonala. 
V neděli 21. června v rámci oslav 91. výročí posvěcení kostela proběhla uložení posledního ostatku 
do relikviáře oltáře našeho kostela a to ostatků prvomučedníků sv. Jana a Pavla. Toto uložení 
provedl svinovský rodák Mons. Bohumil Vitásek z Olomouce. V ten den také proběhlo první svaté 
přijímání celkem 10 dětí. Sice s přestávkou vynucenou koronavirovou situací, ale vzorně je 
připravoval jáhen Jakub Lasák. 
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K novému zpřísnění došlo od pondělka 5. října…. 
Od pondělí 12. října bylo při bohoslužbě povoleno maximálně 10 lidí. 
Od středy 18. listopadu, kdy vstoupil v platnost systém PES, je povolen maximální počet účastníků 
bohoslužeb 15. Od pondělí 23. listopadu na bohoslužbách povoleno 20 osob (4. stupeň PES).
Vláda v neděli 29. listopadu na mimořádném jednání rozhodla o tom, že počet účastníků 
bohoslužeb je dán kapacitou bohoslužebného prostoru. 
3. prosince rozvolnění na 3. stupeň PES,  počítá se kapacita na sezení a z ní  30%. Zůstává povinná 
dezinfekce rukou u vchodu, vzdálenosti 2 m v lavicích a zákaz hromadného zpěvu.
PES na 4. stupni od 18. prosince. V kostelích obsazenost 20% míst k sezení. 
Ministr zdravotnictví Jan Blatný na tiskové konferenci potvrdil, že vláda nechá věřícím občanům 
možnost jít během Štědrého večera na půlnoční mši. 
Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo výuku náboženství 24 dětí. 
Ve školním roce 2020/21 navštěvuje náboženství také 24 dětí, v době druhé vlny se přešlo na on-
line výuku. 
Slavnost Krista Krále v neděli 22. listopadu 2020 se uskutečnila v rámci uvolněných protiepidemický 
opatření. 
V adventu byly do oken kaple na faře instalovány reliéfy 4 adventních svící a farníkům byl rozdán 
adventní program: Poselství čtyř adventních svící. Pro vánoční dobu byl do kruhového okna 
ve vstupu do fary instalován reliéf sv. Josefa, Panny Marie, tří králů a Ježíška. Vše krásně hlavně 
ve večerních a ranních hodinách svítí. Autorkou je paní Miroslava Blahová. 
Vánoční bohoslužby probíhaly v obvyklém rytmu, ale v rámci protiepidemických opatření. Na 
štědrý den probíhalo otvírání betléma kontinuálně od 14 do 16.30 za přítomnosti pana faráře. 
Půlnoční mše sv. byly dvě a to v 21.30 a ve 24.00, každé se mohlo zúčastnit 70 osob. Podařilo se 
zajistit on-line přenos z našeho kostela. Nyní je možno každou nedělní mši sv. v 10.00 a také 
sváteční mše sv. sledovat on-line. 

Koncerty a další akce….všechno zrušeno…. “

Církev československá husitská
Mgr. Tomáš Chytil

„V kalendářním roce 2020 ovlivnila také činnost Církve československé husitské pandemie 
koronaviru, kdy v polovině března vstoupily v platnost restrikční opatření vlády ČR, a tato situace 
se pak opakovala na podzim a trvá i na počátku nového roku 2021. 
     V neděli 12. ledna se konala bohoslužba ke 100. výročí zrodu Církve československé husitské. 
Odpoledne se od 16 hodin sešli v Husově sboru příchozí na Novoročním koncertu Ostravského 
smíšeného sboru. V neděli 26. ledna jsme pak při bohoslužbě a následném posezení oslavili 
100. narozeniny sestry Milady Matouškové. Přijel i olomoucký biskup Rudolf Göbel. 
     Druhá půle března i duben proběhly zcela nestandardně bez možnosti konat veřejné bohoslužby 
a další setkání. V květnu  byly bohoslužby v Husově sboru obnoveny. V pátek 12. 6. byl Husův sbor 
otevřen od 18 – 21 hodin v rámci tradiční Noci kostelů.     
     Na diecézním shromáždění 30. 5. 2020 v Olomouci byl zvolen novým biskupem na 7 let  Tomáš 
Chytil, farář z Ostravy – Svinova a Ostravy - Polanky,  biskupské služby se ujal ordinací a instalací 
během slavnostní bohoslužby konané v neděli 14. června v Husově sboru v Olomouci. Své působení 
v Ostravě – Svinově však nepřerušil a s pomocí kolegů zde zajišťuje bohoslužebnou a pastorační 
činnost nadále. 
     Při první bohoslužbě v nové funkci ve Svinově, v neděli 21. června, byla umístěna v Husově 
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sboru velmi vydařená dřevěná maketa kostela, dílo br. předsedy rady starších Antonína Čelustky. 
Ten pak koncem roku ještě zhotovil pro bohoslužebné účely nový dřevěný pulpit. S finanční pomocí 
Úřadu městského obvodu Svinov a Olomoucké diecéze CČSH se podařilo během roku postupně 
kultivovat klubovnu - modlitebnu v suterénu, do které byla zavedena voda, umístěna nová 
kuchyňská linka, usazena nová plastová okna a proběhla i výmalba. Vznikla tak reprezentativní 
místnost sloužící věřícím i jako zázemí pro hosty účinkující při kulturních představeních. 
     Od poloviny října opět nemohly být veřejné bohoslužby konány, koncem listopadu byly sice 
obnoveny, nicméně Advent i Vánoce tak proběhly v „protiepidemiologickém systému“. V pondělí 
14. 12. se uskutečnil Živý betlém, u kterého se dopoledne vystřídaly děti z místních mateřských 
škol, večer od 17 hodin pak návštěvníci, kteří se chtěli na chvíli zastavit a podívat na střed 
křesťanských Vánoc. Účinkovala kapela Ode zdi ke zdi. V kostele bylo možno vidět výstavu betlémů 
od výtvarnice Dagmar Štěpánové.
     Občanský rok byl ukončen bohoslužbou v poslední neděli 27. prosince. Farní úřad spolupracuje 
s vedením městského obvodu, školou i římskokatolickou farností.“  

Také v oblasti náboženského života byly dopady epidemie významné. Počty účastníků bohoslužeb 
byly významně omezovány. Náhradou pro věřící pak byly televizní přenosy z různých farností nebo 
kaple Telepace náboženské televizní stanice Noe. Závěrem roku i svinovská římskokatolická farnost 
začala streamovat přímé přenosy ze mší prostřednictvím živého přenosu na sociální síti Facebook. 
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ŠKOLSTVÍ

ZŠ a MŠ Svinov
Mgr. Iveta Komorášová

„Rok 2020 se nepochybně do dějin zapíše jako rok Covidu, rok zmařených nadějí, ale i velkých 
změn. Obzvláště školství zaznamenalo velké zemětřesení, které se týkalo zaběhaných vyučovacích 
metod, forem výuky a komplexně přístupu ke vzdělávání, výchově i klasifikaci. Změnilo 
se i technické vybavení škol, učitelé začali v daleko větší míře aplikovat moderní aplikace výpočetní 
techniky. To vše za výrazné finanční pomoci zřizovatele i MŠMT (Otevřená škola II.), škola se také 
zapojila do grantů vyhlášených Magistrátem města Ostravy ( Škola vážně i nevážně 2020).
Uzavření škol na jaře a na podzim bylo velkou zkouškou pro celou školskou veřejnost, ale i výzvou, 
která nám umožnila posunout naši školu vpřed. Kromě mnohých stavebních úprav vně i uvnitř školy 
(šatny, cvičná kuchyňka, podlahy chodeb a učebny, kotelna) jsme obnovili IT techniku, což nám 
posléze umožnilo zapůjčit žákům tablety pro online výuku. Pedagogové objevili kouzlo webinářů 
(z projektu MAP ORP Ostrava II), které jim pomohly překonat prvotní nesnáze s distanční výukou.
Nepříznivá epidemická situace nám překazila plány a neumožnila uspořádat mnohé chystané akce, 
ale něco se nám přece jen podařilo. Uspořádali jsme:
lyžařský výcvik, orientační běh, Drakiádu, IT výzvu s ozoboty, preventivní workshopy, adaptační 
kurz, programy v Městské knihovně Ostrava, projektové dny ve Šternberku a Štramberku
Zapojili jsme se projektů:
Škola vážně i nevážně 2020, Otevřená škola II., Digitální výuka v ZŠ, Ovoce a mléko do škol
Hodina pohybu navíc

Stejně jako v ZŠ, také v mateřských školách epidemická situace neumožnila uskutečnit mnohé akce, 
které jsme pro děti i rodiče měli připraveny.
Přesto si děti užily tyto akce:
lyžařský výcvik, karnevaly, návštěvy knihovny, den dětí, zahradní slavnost, pasování na školáky, 
atletické dopoledne, sportovní den na Arrows, návštěva stanice mladých přírodovědců, Broučkiáda, 
Uspávání broučků, Dýňování, Halloweenská dýně, Čertí rojení, Mikulášská nadílka
Vánoční nadílky, Balíček pro radost (dárečky pro seniory), zdobení stromečku, Živý betlém

Výlet do hýlovského lesa, do dětského mlýna ve Vlkovicích, zámeckého parku v Porubě, Poodří, 
vláčkem do Děhylova, návštěva Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm, ZOO Ostrava,
beseda „Školní zralost“ s psycholožkou Mgr. Witáskovou, depistáž – logopedie s Mgr. Vavrošovou

Mateřská škola se zúčastnila následujících projektů:
• „Chci vědět víc 2020“: Grant je hrazen z rozpočtu statutárního města Ostravy – 80 000,- Kč
• „Podpora inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality v Ostravě“: Projekt finančně 
pokryje činnost asistenta v období 9/2020-12/2022, který bude pracovat na všech odloučených 
pracovištích mateřských škol ve Svinově.
• „Otevřená škola II“: Projekt financuje projektové dny mimo školu.

Svinovskou základní školu navštěvovalo k 30. 9. 2020 378 žáků.
Mateřská škola se pak starala o 143 dětí z toho MŠ Polanecká o 40 dětí, MŠ Stanislavského o 38 
dětí a MŠ Rošického o 65 dětí.
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Organizace v období mimořádných opatření. 
Od 11. března – zákaz osobní přítomnosti všech žáků – vzdělávání distančním způsobem
Od 11. května – je umožněna přítomnost žáků 9. ročníku, v naší škole probíhala přípravy 
na přijímací zkoušky pro 2 skupiny (docházka nebyla povinná a pracovalo se ve skupinách 
v maximálním počtu do 15 osob).
Od 25. května – je umožněna přítomnost žáků prvních stupňů, účast žáků není povinná, ve škole 
bylo 9 skupin. Ostatní žáci byli nadále vzdělávání distančním způsobem. 
Od 14. října – zákaz přítomnosti všech žáků – vzdělávání distančním způsobem
Od 18. listopadu – je povolena přítomnost žáků 1. a 2. ročníku (podmínkou je dodržování 
homogenních skupin)
Od 30. listopadu- prezenční výuka pro žáky prvního stupně a 9 ročníku
    • rotační výuka (týden vzdělávání prezenčně a týden distančně) pro žáky 6., 7. a 8. 
Přítomnost dětí MŠ v období mimořádných opatření: 
uzavření  od 17. března do 24. května 2020.“

ZUŠ D.Lidmily
Marie Malinová, dipl.um.

„Prakticky celý rok 2020 proběhl ve znamení koronavirové krize. V únoru se ještě uskutečnil 
inaugurační koncert nových žáků školy a jedna třídní předehrávka. 11. března jsme byli opatřením 
vlády nuceni přejít na distanční výuku. Přes počáteční obtíže jsme našli potřebné mechanismy 
a nástroje, jak se žáky i nadále pracovat. 
Obnovení výuky jsme se dočkali 11. května v individuální a 18. května také v kolektivní formě. 
Potěšilo nás medailové umístění žáků výtvarného oboru na prestižní mezinárodní soutěži Lidice 
a v závěru školního roku jsme uskutečnili také dva absolventské koncerty s omezeným počtem 
posluchačů. Podařilo se také pokročit v naplňování cílů EU projektu Šablony II. Proběhlo několik 
projektových dní pro žáky výtvarného oboru a vzdělávacích akcí pro učitele. 
Přes oprávněné obavy, jak to bude se zájmem žáků o pokračování ve studiu a s počtem nových 
zájemců o studium, se nám podařilo opět naplnit kapacitu školy a v září jsme začínali dokonce 
s několika žáky navíc. Bohužel po měsíci normální výuky přišel 5.10. opět přechod na distanční. 
Pokračovali jsme tedy podobně jako na jaře až do 25. listopadu, kdy nám byla umožněna prezenční 
výuka 1 – 1. Od 7.12. jsme pak mohli ve skupinách po 10 žácích vyučovat i kolektivní předměty. 
Jelikož jakékoli koncerty s účastí veřejnosti nebylo možno konat, natočili jsme alespoň se žáky 
a učiteli vánoční koncert v sále školy a zveřejnili na youtube. Proběhlo také několik projektových 
dní výtvarného oboru v rámci projektu Šablony II.“ 

Velká část výuky probíhala díky omezení školní prezenční docházky distanční formou. Dosud 
nepředstavitelný způsob vzdělávání se náhle stal dominantním. Školní docházka byla regulována 
v závislosti na věkových skupinách. Nejčastěji školu navštěvovali žáci 1. a 2. ročníku, pak  je 
v četnosti návštěv následovali žáci 3., 4. a 5. ročníku, pak žáci posledního 9. ročníku. Žáci 6., 7. a 8. 
ročníku prezenční výukou ve škole strávili nejkratší čas. V jejich případě se řádná docházka do školy 
omezila na období 1. 1.-10. 3, 25. 5.-30. 6. a 1. 9.- 13. 10.  tj. přibližně na polovinu. Při omezení  
prezenční výuky v jarních měsících byla úroveň distančního vzdělávání rozdílná. V mnoha případech 
i nízká. Vždy záleželo na individualitě vyučujícího a jeho schopnosti se přizpůsobit novým 
podmínkám. Z předmětů se výuka soustředila především na jazyk český, matematiku, cizí jazyk. 
Při podzimní výluce prezenční výuky již byla úroveň vzdělávání vyšší. Rozšířil se i počet předmětů. 
Týdenní dotace byla 15 výukových hodin (výuková hodina trvá 45 minut) za týden s plánem 
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v následujícím roce se posunout na hodin 20. Dá se říci, že vzdělávání a nejen ono díky 
technologické a kapacitní připravenosti zachránily nadnárodní firmy Microsoft a Google. Systémová 
podpora na úrovni vládní a nižší nebyla téměř žádná.

Děti a mládež se s nově vzniklou situací vyrovnávali dle svých možností. Bylo zrušeno všechno 
volnočasové vyžití. V době distanční výuky tedy trávili celé dny uzavřeni doma s omezeným 
sociálním kontaktem. Mnozí z nich omezení docházky vnímali jako velké prázdniny. Přihlédneme-li 
i ke snížení kvality vzdělávání, patří žáci a studenti k jedné z nejpostiženějších sociálních skupin, 
bez možnosti svou situaci změnit. Nicméně oni samotní to tak nechápou. Více volna a méně 
povinností přirozeně vítají.

Distanční výuka znamenala významný zásah do běžného chodu domácností.  Musely se vyrovnávat 
s dostatečným počtem vhodné IT techniky obzvláště v případech, kdy rodiče (také nově) pracovali 
z domova (homeoffice). Výuka probíhala tak, že se každý žák prostřednictvím svého zařízení (stolní 
počítač, notebook, mobilní telefon, tablet) připojil prostřednictvím aplikace Microsoft Teams 
k serveru Microsoft. V prostředí aplikace pak jako stěžejní forma výuky probíhala videokonference 
s vyučujícím. V ideálním případě byly třídy rozděleny na menší skupiny a videokonference 
probíhala se zapnutými kamerami u všech účastníků. Toto se dobře dařilo v ročnících na prvním 
stupni (1.-5. třída), kdy výuku provádí jeden vyučující. Na druhém stupni (6.-9. třída) již výuku 
provádí vyučující specializovaní na svůj předmět, třídy se nedělí. Z kapacitních důvodů technického 
řešení distanční výuky bylo doporučováno žákům vypínat kamery. Videopřenos byl pouze 
ze zařízení vyučujícího, ostatní  se účastnili formou audiokonference. Toto samozřejmě vedlo 
k propadu kvality vyučovacího procesu na straně žáků, bylo téměř pravidlem, že souběžně s výukou 
provozovali další aktivity (typicky hraní hry na počítači/herní konzoli/mobilním telefonu … ) *
Rodiče dětí do 13-ti let mohli čerpat dávky v rámci OČR (ošetřování člena rodiny), pokud nemohli 
pracovat z domova nebo neměli dozor pro své děti. U dětí 1. a 2. třídy byla v probíhající hodině 
velice užitečná přítomnost rodiče u dítěte. Pomáhal mu najít správné stránky ve správných 
učebnicích, chystal výukové a psací pomůcky. Vyskytly se i případy, kdy rodiče z obavy o ztrátu 
zaměstnání nebo příjmu nemohli s dítětem zůstávat doma. Pak se šesti až sedmileté dítě muselo 
o vše postarat samo. Bylo to pro ně stresující. Vyučující na obrazovce počítače byla jediná osoba, 
která mohla dítě podpořit a uklidnit.

Distanční výuka je teprve na začátku. Prakticky se jedená o používání stejných prostředků jako 
ve výuce prezenční (kniha, sešit, psací pomůcky). Postupem času se někteří vyučující rozhodli 
využít nějakou interaktivní formu testu nebo výukové hry.  Multimediální prvky byly užívány spíše 
okrajově, prvky virtuální nebo rozšířené reality prakticky vůbec. Autor kroniky si dokáže představit 
bohaté využití obou posledně jmenovaných technologií ve výukovém procesu. Jsme však 
na začátku. V současnosti rozšířenou realitu používají zejména pracovníci technologicky vyspělých 
firem. (Např. dělníci v automobilovém průmyslu díky projekčním brýlím získávají informace 
o postupu opravy/montáže konkrétního dílu.)

* U studentů středních škol, které ve Svinově nemáme, byly zaznamenány navíc například i tyto 
aktivity při on-line výuce: vaření, domácí práce, hraní basketbalu, sledování filmů …
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INVESTICE

Průplav 
Koncem roku 2020 se opět z popudu prezidenta republiky Miloše Zemana rozhořela 
celorepubliková debata o kanálu Dunaj – Odra – Labe. Vláda ČR uvolnila prostředky na projekční 
práce na splavnění úseku Odry z Ostravy po státní hranici s Polskem. V jedné z variant figuroval 
Svinov jako lokalita pro zbudování přístavu. Obecně je tento projekt vnímán laickou i odbornou 
veřejností negativně zejména z důvodu negativních dopadů na životní prostředí a vysoké finanční 
náročnosti. Tento postoj anonymní autor vyjádřil svou instalací na bývalém železničním mostě 
přes řeku Odru mezi Svinovem-Dubím a Novou Vsí. Na imitaci dopravní značky je přeškrtnutá 
podobizna prezidenta ČR.

Spolupráce se studenty architektury
V roce 2020 se podařilo díky předsedovi komise investiční a grantové panu Tomáši Čechovi 
realizovat spolupráci městského obvodu s Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitou, 
Katedrou architektury . V tomto neobvyklém projektu se studenti architektury pod vedením 
Doc. Ing. Arch. Evy Špačkové, PH.D.zabývali urbanistickými tématy v rámci Svinova. Níže přinášíme 
stručné výstupy jejich prací.
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Společný projekt: Svinov, máme rezervy
V této práci se studenti zabývali identifikací stávajících urbanistických vazeb a možnostmi dalšího 
rozvoje městského obvodu. Byl zpracován pozemkový katalog, který každou z vybraných 29 
územních části podrobněji popisuje z hlediska jejího dalšího využití.
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Ukázka vybrané lokality
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Jana Šustrová se ve své práci s  názvem Od vesnice k městu zabývala oblastí kolem ulice Bílovecká.
                                                                                                                                                                               

28/43



KRONIKA MĚSTSKÉHO OBVODU SVINOV 2020

29/43



KRONIKA MĚSTSKÉHO OBVODU SVINOV 2020

Sebastian Capek se ve své práci Místní centrum a hřbitovní cesta zabýval centrem Svinova
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Daniel Puszkar se v práci Svinov na rozmezí zabýval územím mezi 5. porubským obvodem a starou 
svinovskou zástavbou.
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Uvedené práce jsou chápány jako inspirační zdroj. Nejsou tedy oficiálním dokumentem, 
který by měl určovat budoucnost Svinova. Přesto je užitečné je v kronice publikovat a v budoucnu 
porovnat se skutečností.
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Hřiště Stanislavského
V rámci celoměstského projektu fajnOVY prostor jsou poskytovány dotační prostředky 
na komunitní projekty veřejnosti. Pan Martin Macháč (společně s dalšími obyvateli Svinova) 
tak mohl získat finanční podporu ve výši  498 tis. Kč na revitalizaci dětského hřiště na ulici 
Stanislavského v parčíku vedle mateřské školy. Díky nejen jeho mnohahodinové dobrovolnické práci 
bez nároku na odměnu získaly svinovské děti nové hřiště. 
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Technický dvůr
V průběhu roku 2020 proběhla rekonstrukce vnitřních prostor administrativní budovy  Technického 
dvora p.o. Budova byla postavena v 60. létech jako technické zázemí pro výstavbu komunikace 
Rudná. Přes využití pro potřeby Bytostavu v dobách před rokem 1989 následně přešla do vlastnictví 
městského obvodu a začala sloužit současnému účelu. Fasáda budovy byla opravena již v roce 
2013. Vnitřní prostory budovy však novodobou zásadní rekonstrukcí neprošly a byly v již dosti 
nevyhovujícím stavu. V souvislosti s příchodem nového nájemce tak vedení obvodu přistoupilo 
k rekonstrukci vnitřních prostor v celkové výši 1,7 mil. Kč vč. DPH (21%). Za tuto částku došlo 
k opravě vnitřních omítek a podlahových krytin (dlažba, koberec, PVC), nátěru zárubní, výměně 
dveří, nahrazení dvou sestav vstupních dveřních stěn, částečné opravě vodovodních a kanalizačních 
rozvodů vč. opravy obkladů stěn a sanitárních předmětů a instalaci 4 kuchyňských linek.
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Kanalizace Svinov – jih
Po mnohaletém čekání se jižní část Svinova dočkala opravy kanalizačního řadu. Původní kanalizační 
řad byl v průběhu let poničen následky důlní činnosti nedalekého, v roce 1992 zavřeného Dolu Jan 
Šverma 2. Rekonstrukce kanalizačního řadu byla zahrnuta do programu odstraňování důlních škod. 
Byla financována Ministerstvem financí ČR a Statutárním městem Ostrava. Díky tomuto faktu se její 
rekonstrukci podařilo uskutečnit až téměř 30 let po uzavření dolu. 
Rekonstrukce byla zahájena již koncem roku 2019, ale naplno se rozběhla až v roce 2020. Práce 
byly zahájeny na ul. Navrátilova a následně pokračovaly na ulici Bratří Sedláčků a přilehlých ulicích. 
Do konce roku byly práce na ul. Navrátilova dokončeny včetně nového asfaltového povrchu. 
V ostatních lokalitách práce výrazně pokročily. Dokončení rekonstrukce se předpokládá v prvním 
pololetí roku 2021.

Foto z výstavby čerpací stanice na konci ul. Bratří Sedláčků v úseku mezi ul. Hrabyňská a Axmanova
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V loňské kronice jsme zmiňovali dopady globálního oteplování ve formě několika suchých a teplých 
let na krajinu České republiky. Zejména kalamitní výskyt lýkožrouta smrkového s devastací 
monokulturních smrkových lesů se stal nejviditelnějším důsledkem. Rok 2020 byl v této oblasti 
odlišný. Byl to rok bohatý na dešťové srážky s významnými deštivými periodami. V předchozích 
letech bylo hydrogeology ohlašováno, že bezprecedentní úbytek spodních vod je obtížně 
nahraditelný v horizontu několika let. V průběhu roku byly spodní vody doplněny v míře vrchovaté. 
Po několik předchozích let nepředstavitelné vytrvalé mírné deště nasytily všechny vrstvy půdy, aniž 
by způsobily významnější povodně. Takto pozitivní vývoj byl dříve téměř nepředstavitelný. Bohužel 
pro mnohé smrkové lesy, stejně jako pro vzrostlý smrk před svinovskou farou bylo již pozdě.
Vzhledem k hydrogeologickým svinovským poměrům, kdy ve Svinově není o spodní vody nouze, 
se deštivý rok projevil několika neobvyklými jevy. Půda již byla plně nasycena dešťovou vodou, a 
tak bylo možno pozorovat racky v lagunách na nepříliš rovném fotbalovém hřišti. Také vsakovací 
nádrž na Dětském dopravním hřišti byla v červnu naplněna až po okraj a voda se rozlévala po 
okolních plochách hřiště tak, že nebyl poznat rozdíl mezi asfaltovou plochou a nádrží. Vzniklé 
jezírko neprodleně obsadily asi dvě desítky žab, pravděpodobně skokanů, a zanedlouho se zde 
vylíhlo nepřeberné množství pulců. Zda se jim podařilo dokončit vývoj v dospělé jedince nelze, 
odpovědně doložit. Zatopení nádrže se opakovalo také v říjnu.
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Lesopark
Koncem roku 2020 byla dokončena z iniciativy Statutárního města Ostrava revitalizace lesoparku 
mezi ulicí Bílovecká a Husovým sborem. Jedná se o území o rozloze 3.000 m2. V minulosti se zde 
nacházel smrkový les, který byl v předchozím desetiletí postupně odtěžen z důvodu jeho špatného 
zdravotního stavu. Před revitalizací se zde nacházel náletový porost nebo mladé listnaté stromy, 
které nebyly v optimálním zdravotním stavu. V rámci revitalizace bylo vysazeno 17 nových stromů, 
11 keřů, 295 m2 záhonů trvalek, 211 m2 nových květnatých luk, tůň o rozloze 24 m2 a na ploše 
800 m2 byl obnoven trávník.
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Pro zajímavost uvádíme výpis z evidence společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., které 
o zmiňovaný lesopark od roku 2003 pečují.  Výpis nám laskavě poskytl výrobní náměstek 
společnosti Ing. Dalibor Šuléř. 

Přehled těžeb, obnovy a pěstební péče

Rok Porost
Těžební činnot Pěstební činnost

množství (m3) dřevina druh těžby výkon plocha (ha) množství

2004 72 A 7 13,00 SM nahodilá* zalesňování 0,07

2006 72 A 7 2,00 SM nahodilá*

2007 72 A 7
1,63
9,97

SM
kůrovcová

živelná
vyžínání

úklid klestu
0,07

10 m3

2009
72 A 1 vylepšování 0,01 90 ks BK

72 A 8 5,05 SM kůrovcová úklid klestu 5 m3

2010 72 A 8 úklid klestu 10 m3

2011 72 A 8 6,31 SM kůrovcová
úklid klestu

asanace dříví
7 m3

5 m3

2012 72 A 8 3,37 SM kůrovcová

2014 72 A 8
29,81
28,78
1,21 

SM
MD
BK

mýtní
úmyslná

(obnovní)

zalesňování
zalesňování

vyžínání

0,12
0,05
0,85

1200 ks DB
300 ks LP

2015 72 A 8
vyžínání

nátěr
1,20
0,40

2016 72 A 8
vyžínání

chem. ochrana
nátěr

0,64
0,40
0,15

2017 72 A 8
chem. ochrana

vyžínání
0,30
0,26

2018 72 A 1 chem. ochrana 0,35

2019 72 A 1 vyžínání 0,35

2020 72 A 9
4,38
1,59

SM
MD

hmyzová

* Pozn.: v letech 2004-2007 se nepodařilo přesněji dohledat a specifikovat druh těžby, ale s největší 
pravděpodobností se bude v letech 2004 a 2006 jednat o kůrovcovou těžbu.

Zkratky dřevin: SM - smrk, MD - modřín, BK - buk, DB - dub, LP - lípa

Některé pojmy:
vyžínání: ochrana lesních kultur proti buřeni (kosení trávy kolem sazenic)
nátěr: ochrana lesních kultur proti zvěři repelentním přípravkem
chem. ochrana: ochrana lesních kultur proti buřeni pomocí herbicidů 
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BEZPEČNOST

11. 4. proběhla neobvyklá bezpečnostní akce. Na starobělské straně Svinova, v oblasti 
kde se Mlýnka odklání od železničního koridoru, byl nalezen uhynulý kůň v korytě zmiňované 
vodoteče. Proběhl koordinovaný zásah Policie ČR, městské policie, hasičů a vojenských záchranářů 
z Hlučína. Tělo uhynulého zvířete, které jevilo již známky rozkladu, bylo v průběhu dopoledne 
vyzvednuto z koryta a naloženo k přepravě k likvidaci v kafilérii v Mankovicích. V dané oblasti 
se dlouhodobě vyskytují koně soukromého majitele, kteří jsou řetězem téměř celoročně uvázáni 
na pastvě. Tento nehumánní způsob chovu nedokáží příslušné orgány státní správy a samosprávy 
regulovat. Uvedená událost tak byla důsledkem tohoto neutěšeného stavu.  

30. 9. se  v odpoledních hodinách za zábradlím Svinovských mostů nad tělesem dálnice objevil 
muž. Zřejmě chtěl skoncovat se životem. Na místo dorazili strážníci, policisté, záchranáři a dokonce 
i členové zásahové jednotky a policejní vyjednavač. Zároveň byla na dotčených komunikacích 
zastavena doprava, což znamenalo dopravní kolaps, který postihl významnou část Ostravy. 
O události podaly zprávu i celostátní sdělovací prostředky. Celá událost měla šťastný konec.

8. 12. ve večerních hodinách smetl vlak Českých drah starší osobní vůz značky Škoda Octavia 
na bývalém přejezdu kolejí do Dubí. Od roku 2015, kdy byla dokončena odlehčovací komunikace 
podél železniční trati, přestal přejezd sloužit automobilové dopravě a byl přístupný pouze pro pěší 
a cyklisty. Není proto úplně zřejmé, jak se automobil na koleje dostal. Každopádně řidič vyvázl 
jen se zraněním. Automobil byl projíždějícím vlakem zasažen v zadní části zavazadlového prostoru.

BLUDNÉ BALVANY

Jako zajímavost uvádíme článek autora kroniky uveřejněný v letním vydání Svinovského hlasatele:

„Víte, že …. svinovské balvany jsou v Brně?

V historické svinovské kronice z roku 1926 se odborný učitel Jan Kudela zmiňuje o bludných 
balvanech: „I ve Svinově jich máme několik. Jeden nalezený opodál Porubky proti Obecnímu domu 
leží před měšťanskou školou. Jiný je v Porubce proti Urbaníkovi. Je to červená švédská žula. Nikde 
v našem kraji se nenajde takové horniny, zato ve Švédsku tvoří celá pohoří. Z bludných balvanů 
nalezených ve Svinově sestavili skupinu v parku před německou technikou v Brně.“ 
Svinov se přibližně před 160 tis. léty nacházel pod vlivem pevninského (saalského) ledovce 
při předposlední době ledové. Ledovec pronikl Moravskou branou na naše území až k evropskému 
rozvodí u Hranic. Přepravu uvedených balvanů ze Skandinávie (jak je obecně známo) obstaral 
ledovec, ale jak a kdy se dostaly do Brna?
Německou technikou se rozumí Německá vysoká škola technická v Brně založená v roce 1860 
a sídlící na Komenského náměstí v Brně. V roce 1882 tamější profesor Alexander Makowsky 
dopravil 11 kamenů o celkové hmotnosti kolem pěti tun do parku před budovu zmiňované školy. 
S jejím zánikem v roce 1945 se svinovské bludné balvany přestěhovaly. V areálu brněnské stavební 
fakulty VUT na ul. Veveří 95 se nachází 7 kusů a v areálu fakulty přírodovědecké MUNI na ul. 
Kotlářská 267 zbývající čtyři. Již v roce 2007 se této problematice ve Svinovském hlasateli věnoval 
JUDr. Aleš Uhlíř, který fakta o svinovský bludných balvanech při své badatelské činnosti shromáždil. 
Fakta o našich balvanech zveřejňujeme jako poděkování jejich autorovi v naději, že se tak snáze 
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stanou součástí obecného povědomí. A až vás někdy v Brně přepadne stesk po domovině, můžete 
se stavit do areálu stavební nebo přírodovědecké fakulty … třeba balvany obejmout :o)“

Na základě uvedených skutečností byl vznesen dotaz na odpovědné pracovníky VUT Brno, 
zda by nebylo možno některý z bludných balvanů přivézt zpět do Svinova. Ačkoliv tyto slouží 
především jako dekorace, odpověď byla negativní. Prostě to i v dnešní době nejsou jen nějaké 
obyčejné kameny.
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MULTIMEDIÁLNÍ PŘÍLOHY
 
Na rozdíl od minulých kronik, kronika za rok 2020 multimediální přílohy neobsahuje. Vzhledem 
k omezení veřejného života multimediální záznamy nevznikaly.
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