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Svinov je vstupní bránou Ostravy 
i pro vzácné hosty

Prezident České republiky pan Václav 
Klaus využil ke své návštěvě Moravskoslez-
ského kraje spoje SC Pendolino Českých 
drah. Po příjezdu do stanice Ostrava-Svi-
nov byl očekáván hejtmanem kraje panem 
Evženem Tošenovským v jehož doprovodu 
pokračoval v pracovní návštěvě Karvinska 
a Českotěšínska. Odpoledne byl přítomen 
slavnostnímu zahájení tenisového utkání 
Davisova poháru. Přivítání prezidenta se 

zúčastnila rovněž starostka městského obvodu 
paní Hana Hauptová.

Krátce po poledni bylo svinovské nádraží 
prostředím přivítání velvyslance USA pana 
Richarda W. Grabera s manželkou Alexandrou 
generálním ředitelem Českých drah panem 
Josefem Bazalou.

Dne 20. prosince 2006 proběhla v naší 
škole velká mezinárodní akce, na které se pre-
zentovali žáci naší školy s partnerskou školou 
v polských Gorzycích. Jednalo se o společný 
česko-polský projekt Interreg IIIA s názvem 
„Naše historie a současnost“. Zapojena byla 
většina žáků i pedagogů. Všichni společně 
tvořili výtvarná díla i dílka, fotografie, zdobili 
školu, chystali se na vystoupení.

Pracovní dílna, která předcházela vernisáži 
projektu, otevření výstavy fotografií a muzea 
měla ukázat staré vánoční zvyky a obyčeje. 
Předmětem byla výroba dekorací, přáníček, 

zdobení perníčků a svícnů. Součástí byla 
také ukázka řezbářské práce. Vánoční dílna je 
tradiční akcí naší školy, je hojně navštěvovaná 
jak žáky školy, tak i veřejností. Tradicí je vá-
noční občerstvení, které připravují učitelé se 
svými žáky. Inspirací pro všechny zúčastněné 
je předem připravená výstava nejzdařilejších 
prací dětí a vyučujících. 

Putovní výstava byla samostatnou částí 
projektu a byla provedena jako pětidílný pře-
nosný panel. Texty a fotodokumentace byly 
zpracovány počítačovou technikou. Smyslem

(Pokračování na straně 2)

Projektový den na naší škole

Prezident pan Václav Klaus, hejtman kraje pan  
Evžen Tošenovský a starostka městského obvodu 
Svinov paní Hana Hauptová

Velvyslanec USA s manželkou přivítán  
generálním ředitelem ČD
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(Pokračování ze strany 1)
této expozice bylo porovnání konkrétních 
objektů focených přibližně z jednoho místa 
jak na historické, tak i současné fotografii. 
Výhodou této části výstavy byla snadná 
manipulace, a tedy možnost instalace na 
několika místech přístupných veřejnosti: 
ZŠ Bílovecká 10, ZŠ Bílovecká 1, ZŠ a MŠ 
Rošického, knihovna Svinov, restaurant 
Hugo Svinov, MMO, Gimnazjum v pol-
ských Gorzycach.

Slavnostní vernisáže projektu se zú-
častnili významní hosté z řad zástupců 
samosprávy, odboru školství MMO, bývalí 
absolventi školy a zejména pak pamětníci 
z řad starších občanů. 

Dále měli všichni hosté možnost shléd-
nout expozici ve školním muzeu, která 
obsahovala velké množství historických 
dokumentů, předmětů a fotografií. V učebně 
výpočetní techniky byly prezentovány zpra-
cované dobové a současné snímky, které se 
navzájem prolínaly a názorně ukazovaly 
proměny míst, způsobu života i kultury 
v regionu Svinov. Tyto jsou přístupné na 
stránkách projektu Krajina za školou www.
krajinazaskolou.cz.

Akademie byla vyvrcholením podvečer-
ního kulturního programu ve velké tělocvič-
ně naší školy. Jednalo se o vystoupení žáků 
školy a mateřských škol a také polských 
partnerů. 

Hosty jsme přivítali česky, polsky 
a anglicky. Moderování v ostravském ná-
řečí – veršované vstupy dodávaly celému 
programu vtip. Účinkující, které sledovala 

plná tělocvična diváků, byli odměněni po-
tleskem. Největší úspěch měla závěrečná 
společná vánoční koleda zpívaná pouze za 
světel svíček.

Dalším z výsledků projektu bylo vydání 
společné česko-polské publikace. Každá 
země vydala svou část knihy, ve které 
představila region, kde žijeme. Jednalo se 
o barevné šestnáctistránkové vydání zahr-
nující texty a obrazové materiály. 

V den vernisáže projektu a zpřístupně-
ní historické fotografické výstavy široké 
veřejnosti byla jedna třída upravena jako 
výstavní síň. V místnosti bylo na osmi pa-
nelech instalováno přibližně 400 fotografií, 
které ukazovaly jak historii, tak současnost 
života ve Svinově. Panely byly tematicky 
rozčleněny na: obec Svinov, doprava, 
průmysl a obchod, škola, kultura a spolky, 
válka a osvobození obce a příroda. Zde jsme 
se setkali s velkým zájmem široké veřej-
nosti. Většina  návštěvníků velmi kladně 
hodnotila zpracování a vznik projektu o his-
torii obce a dále se dotazovali na možnost 
pokračování a dalšího rozšiřování tohoto 
projektu. Mnozí nám také nabídli možnost 
zapůjčení či darování svých rodinných fo-
tografií a dokladů.

Zde je na místě poděkovat všem zúčast-
něným za odvedenou práci a prezentaci 
nejen školy, ale i naší obce, největší dík na 
konec pak patří panu Vlastimilu Vrbkovi, 
který projektu věnoval mnoho času a úsilí 
a vtiskl mu osobitého ducha.

Projektový den na naší školePoděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat 

naší kolegyni Ing. Evě Arazimové. Stěhuje 
se totiž na druhý konec republiky a z naší 
školy k 31. březnu letošního roku odchází. 
Děkujeme za to, že kromě poctivé práce se 
svými žáky, jež učila většinou matematiku, 
byla iniciátorkou akcí, které by se bez ní 
možná ve svinovské škole ani neuskutečnily.
Byla totiž hlavní organizátorkou tříletého 
mezinárodního projektu Sokrates Comenius 
a hlavní koordinátorkou projektu z fondu 
mikroprojektů regionu Silesia-Interreg 
IIIA. Ten vyvrcholil velmi úspěšnou me-
zinárodní výstavou Historie a současnost, 
která byla instalována, kromě naší školy, 
ještě na několika místech regionu. Mnoho 
našich spoluobčanů mělo možnost ocenit 
její kvalitu.

Aktivně se účastnila všech mimoškolních 
akcí, které pořádaly různé složky v obci 
nebo komise při SMO-ÚMOb Svinov, úkoly 
jí svěřené byly vždy dotažené do zdárného 
konce.

Je kolegyní, na kterou se nezapomíná.
I její bývalí žáci, dnes studenti středních či 
vysokých škol, s ní nepřerušili pěkné vztahy, 
chodí ji informovat o svých výsledcích nebo 
se jí chlubí svými úspěchy. 

Děkujeme jí za spolupráci i obětavé 
kamarádství a přejeme jí kromě zdraví, aby 
se v novém působišti setkala jen s dobrými 
a laskavými lidmi, našla v práci opět uspo-
kojení a ocenění a doufáme, že na nás a na 
Svinov bude vzpomínat ráda a v dobrém. 

Vedení ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov  
a kolektiv pracovníků

Obecní ples 2007 
Nejen chlebem živ je člověk, a toto platí. 

Všichni víme, že v dnešní uspěchané době 
je zapotřebí čas od času vypnout, odrea-
govat se návštěvou přátel, zajít do kina, do 
divadla, nebo třeba navštívit nějaký ten ples. 
Ve Svinově je každoročně pořádáno takové 
množství plesů, že každý podle svého gusta 
může navštívit se svými přáteli ten „jeho“ 
osvědčený. Mezi ty navštěvované patří 
i Obecní ples pořádaný svinovskou radnicí.
O tom pořadatele přesvědčili všichni, kteří 
odcházeli po skončení losování velmi bo-
haté tomboly, nebo ti, kteří ples „zavírali“ 
v časných ranních hodinách. O rozmanitost 
a množství zmíněné tombola se postarali 
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oslovení svinovští podnikatelé, kterým patří 
dík organizátorů i početných výherců. No a co 
patří k plesu ještě? Hudební produkce – tu 
letos zajišťovala hudební skupina Gama – a je 
na každém zúčastněném, jak se líbila. Zpes-
tření večera obstaraly mažoretky – skupina 
Krokodýl Ostrava – Mláďátka. Po úvodních 
taktech doprovodné hudby mohli všichni hosté 
nechat oči na mládí, které v malých či velkých 
skupinách předvádělo sestavy, se kterými se 
malé mažoretky zařazují na čelní místa v re-
publikových soutěžích. No a v neposlední řadě 
je třeba připomenout, že i tím „chlebem“ živ je 
člověk. O velmi dobrou večeři a příjemné pro-
středí se postarala (a jediné slovo kritiky ne-
sklidila paní Spáčilová), které také patří díky. 

A co říci závěrem? I letos se ples povedl, 
hosté odcházeli spokojení.

Připomínky přijímáme, z chyb se učíme, 
na obecní ples 2008 se těšíme.

Eduard Dvorský

Několik vět 
úvodem ?…
Vážení spoluobčané,
jsme přesvědčeni, že ti, kteří mají vůli být si 
vzájemně dobrými sousedy, kteří bez ohledu 
na mnohé odlišnosti dokáží upřednostnit 
společný zájem veřejný před zájmy ryze 
osobními či partajními, zřejmě převažují. To 
jsme vyslovili nahlas na stejném místě už dří-
ve. Stále věříme, že veřejný a občanský život 
Svinova se „hraje na hřišti“, na kterém jsme 
trvale ve velmi těsném kontaktu. Zdálo by se, 
že takový stav „věcí veřejných“ neumožňuje 
dlouhodobě předstírat, uhýbat, případně být 
mimo hru.

V tomto smyslu jsme vyzvali všechny 
svinovské občany k součinnosti a spolupráci 
k uskutečnění společných představ o budoucí 
podobě Svinova. „Radnice“ musí a chce znát 
přání a vůli spoluobčanů, aby mohla odpo-
vědně zvažovat a respektovat většinový názor, 
aby sloužila své obci. Je důležité využívat 
právo vyslovit se, nabídnout vlastní představy, 
názory a zkušenosti, a stejně také využít právo 
aktivní účasti na všem, co obci může prospět.

Reakce politických stran, které jsou po 
volbách „v opozici“, t.j. ODS, komunistů 
a ED, přestože ji bylo možné předvídat – nás 
překvapila. Odvolali totiž své členy a příznivce 
z účasti na práci všech odborných komisí zři-
zovaných Radou MObv. Pro tento čin lze jen 
s využitím značné představivosti najít přijatelné 
zdůvodnění, které by nekulhalo na obě nohy. 
Není to v podstatě jakási podivná herní varianta 
„postavení proti všem“, odmítnutí práva účasti 
na všem, co obci může prospět? Upřímně řečeno 
– nechápeme smysl jejich jednání, odmítnutí sna-
hy obci prospět. Ještě jedna otázka se tím nabízí 
– koho jejich postoj vlastně poškozuje?

Všechny odborné komise byly ustaveny, mají 
své plány činnosti, pracují a mají také první vý-
sledky činnosti ku prospěchu věcí veřejných.

Rada městského obvodu Svinov

Rádi bychom v této rubrice pravidelně 
připomínali osobnosti žijící mezi námi ve 
Svinově. Vědomě se vyhýbám v současnosti 
nejen médií znehodnocenému termínu cele-
brity, i když si uvědomuji jeho platnost pro 
mnohé, které máme v úmyslu představit. 
Raději upřednostním označení znameni-
tosti… Jednou z takových je PhDr. Lydie 
Romanská – autorka aktuálně jedenácti 
básnických sbírek, muzikologických studií, 
prózy, sbormistryně ženského pěveckého 
sboru, pedagožka, ředitelka svinovské 
ZUŠky…

Požádal jsem paní Lydii Romanskou 
o odpovědi na několik otázek :

Umberto Eco se zmiňuje o účasti au-
torem předjímaného ideálního čtenáře, 
který je vlastně součástí tvůrčího procesu 
psaní a jemuž je text určen… Jaký je ten 
váš „ideální čtenář“?

Ideální čtenář (podle mne) si autora 
vybírá, po jeho knížce se pídí a knížku 
čte. Nebere ji jako ukrácení chvíle, ale 
jako šanci k spolutvorbě, vnitřní vzájemné 
komunikaci, k obohacení. O knížce mluví 
a formulacemi si tříbí názor. Tím zvyšuje 
svou vzdělanost a zároveň podporuje tvorbu 
a společenskou potřebnost literatury. Můj 
ideální čtenář má knížku veršů zároveň 

s Biblí na nočním stolku – a to by nemuselo 
platit jen o té mé, zatím poslední, která svým 
názvem „Goghova postel“ k posteli přímo 
odkazuje.

Jestliže přijmeme tvrzení, že jedním 
z iniciačních impulzů tvorby je potřeba 
vyrovnat se s realitou, s čím ze skutečnosti 
se psaním vyrovnáváte vy? A platí – psaní 
jako neustálé přezkušování platnosti na-
psaného?

Neustále se vyrovnávám s otázkou 
hodnot a kvalit přímo úměrnou časovému 
omezení lidského života, se svou lidskou 
i duchovní podstatou v závislosti na ose 
narození-smrt… A pravda? Je to intimní 
kategorie, na níž závisí lidské zdraví, tě-
lesné i duševní… taktéž v literatuře, mezi 
uměleckou pravdivostí a hodnotou existuje 
přímá úměra.

Se znalostí současné literatury – nejsme 
svědky zániku metafory?

Každá chvíle přichází poprvé, jen ji 
umět vyjádřit. Metafora se svými odrůda-
mi to dovede, je to královna básnických 
prostředků a každý autor se bude o ni vždy 
ucházet. Jsou však i básníci, jejichž prostá 
řeč má metaforický charakter – Ivan Diviš 
třeba, tam je skutečná metafora kořením, 

(Pokračování na straně 4)

Žijí mezi námi
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(Pokračování ze strany 3)
která vysoce zhodnotí jejich verš. (Např. 
ve sbírce Obrať koně z r. 1992.) Neví-li 
si člověk rady s hodnocením básníka, ať 
se podívá na úroveň jeho řeči, a tudíž také 
metafory. Prostá přirovnání a epiteta určitě 
zaujatému autoru nepostačí. Ne, metafora 
neskončí s leností čtenáře… 

Karel Hvížďala se v jednom rozhovoru 
ptal: „Chceme-li vědět něco o nějaké době, 
stačí zkoumat, jaké ta doba podává zprávy 
o sobě.“ Co tyto zprávy či komentáře říkají 
vlastně o nás?

Že jsme další vrstvou Tróje, primitivněj-
ší… nastolujeme věci duchovně jednodušší: 
místo básní pokleslé texty prajednoduchých 
písniček, místo krásné prózy obrázky ko-
miksu, místo Nerudy, Haška, Čapka – Blesk; 
místo duchaplnosti dráždivou výstřednost, 
místo obřadu zkratku do nicoty…

Závěrem ještě jednu – jaký budoucí 
„obraz“ byste Svinovu přála?

Četla jsem kdysi úvahu, že 21. století 
bude stoletím humanizace. Souhlasila jsem 
a trvám na tom. Nechci ve své vizi budouc-
nosti uplatňovat přiléhavá ekonomická 
a další vývojová hlediska. Docela banálně 
je pro mne mírou všech věcí člověk s jeho 
potřebou štěstí. S nostalgií se dívám na 

staré fotografie Svinova a zjišťuji, že se mi 
některé líbí víc než snímky stejných míst 
z dneška. Na našem náměstí (Komunardů) 
mi chybí Porubka s obloukovitým mostkem 
a kapličkou, chybí mi tu koleje s tichým 
vláčkem (nepohrdla bych ani tramvají), 
místo toho tady zapáchají autobusy, jeden 
za druhým, a odbývají se havárie, myslím 
nejčastěji z celé obce. Chtělo by to alespoň 
kruhový objezd, když ne jinak… 

A chybí mi toho ještě víc: švec Vrva, 
pekař Prchala, cukrář Kalus, mlíkařka 
Plevová, stolař Čech, malíř Čelustka, 
porodní bába Kočí a zahradník Kudela 

a krejčí Kudela a krejčí Pyš (když ten 
jeden má plno) a vodař Malík… a při-
vítala bych také hodináře a elektrikáře, 
zedníka, a také švadlenu…, pochopili 
jste, vážení zastupitelé? Podpořit naše 
domácí drobné podnikání, zajistit sta-
bilitu, vývoj osobností… to by byl zase 
život! V tom všem by se nám pracovalo 
na kultuře ducha…, poezie, hudba, fes-
tivaly…, atd., atd.!

Svinov je a bude bičovaný z několika 
stran rychlými cestami a jejich hlukem, 
umožňuje vjezdy kamionů do průmyslové 
zóny na ulici Jelínkově, je železničním uz-
lem a dopravní autobusovou křižovatkou na 
všechny světové strany. Teď už by se měl 
zklidnit, obrnit se proti civilizačnímu nájez-
du vším, co ho zkrášlí, udělá pohodlnějším, 
útulnějším a hlavně zdravějším jeho klima, 
třeba opravou povrchu některých vedlejší 
ulic a uliček, výsadbou stromů, keřů a kvě-
tin. To, co bylo započato minulým vedením 
Svinova, by mělo pokračovat dál směrem ke 
kultuře bydlení, ke zdravému ovzduší (jeden 
večer jsem nemohla projít jistou částí ulice 
Bří Sedláčků pro intenzivní, hustý, štiplavý 
a doširoka se rozkládající dým z domovního 
vytápění – je možné trpět takovou bezo-
hlednost?).

Chtěla bych, aby můj výhled z okna byl 
utěšenější, aby i podniky musely svěřené 
domy přinejmenším slušně omítnout. Chtěla 
bych, aby firmy, které pracují s výkopy, 
neslibovaly, ale skutečně daly do původního 
stavu soukromé vjezdy, ploty, pozemky. I to 
je úkol pro zastupitele, nenechat úředníky 
spát!

A chtěla bych, aby si lidé zvykali na 
pozdrav. Jdu po Jelínkově, zdravím dvakrát, 
ale člověk samým překvapením neodpoví. 
Ale to už je hodně velké přání, to už tu 
nepatří, že? 

Ptal se Josef Swierkosz

Lydie Romanská při uvedení své sbírky básní Goghova postel

Nová komise 
pro občanské 
záležitosti

Podle usnesení z 5. schůze Rady měst-
ského obvodu Svinov, která se konala 
22. 1. 2007, byla jmenována nová komise 
pro občanské záležitosti. Její předsedkyní 
se měla stát paní Radmila Jančíková, na 
vlastní žádost se však práce v komisi vzdala. 
Děkujeme jí za dosavadní obětavou práci 
pro svinovské občany a věříme, že se nové 
komisi podaří navázat na všechny úspěšné 
akce minulého období a připraví řadu no-
vých, poučných i zábavných aktivit, které 
oživí společenský i sportovní život v naší 
obci.

Nově zvolenou předsedkyní je Mgr. Len-
ka Hrušková a komise pro občanské zá-
ležitosti bude dále pracovat ve složení: 
Monika Bordovská, Marie Čomová, Ivana 
Kučerová, Vlastimila Michníková, Libuše 
Polášková, Blanka Šimunská, Renáta Vy-
bíralová, Anna Vrbková.

O všech připravovaných akcích bude ko-
mise informovat na stránkách Svinovského 
hlasatele, na informačních tabulích MOb 
Svinov, zprávami ve veřejném rozhlase, pří-
padně osobními pozvánkami. Doufáme, že 
se setkají se zájmem občanů a že se stanou 
zdrojem poučení i zábavy.

 Popřejme všem členkám komise mnoho 
úspěchů, skvělých nápadů a elánu v práci 
pro svinovskou veřejnost.

 Mgr. Lenka Hrušková

Žijí mezi námi

Pozvánka na zájezd 
do polské Wisly

Zveme tímto všechny aktivní seniory 
na výlet za zdravím do vodního parku Tro-
pikana, který kromě bazénů a tobogánů 
nabízí hydromasážní perličkové koupele 
s mořskou solí a březovou kůrou, saunu 
suchou i parní, solnou jeskyni, ledovou 
komoru a mnoho dalších lákadel pro 
regeneraci vašeho těla.

Cestou tam krátká zastávka v Polském 
Těšíně.
Cena vstupného: 30 zl. na 2 hodiny – cca 

230 Kč – výměna možná na recepci 
hotelu Golebiewski, hradí každý účast-
ník sám.

 Doprava autobusem hrazena z prostřed-
ků komise pro občanské záležitosti.

Kdy? 5. 4. 2007 odjezd od Úřadu městské-
ho obvodu Svinov v 8.00 hod.

Záloha: 100 Kč bude vrácena v den ko-
nání akce. 

 Nutno uhradit na sekretariátu úřadu 
u p. Lucie Fucimanové.

Srdečně zve komise pro občanské záležitosti
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Celkem poklidná městská čtvrt Svinov 
byla v loňském roce rozbouřena zprávami 
o nové bytové výstavbě mezi ulicemi Bí-
lovická – U Rourovny – Stanislavského, 
zkráceně řečeno výstavbou za tzv. červe-
nými domy. Mnozí z Vás si řeknou, co je 
na tom divného, staví se přece všude okolo 
nás. Musíme Vám dát za pravdu, ale jen čás-
tečně. Obyvatele zaskočil rozsah výstavby 
vzhledem k lokalitě a velikosti pozemků. Na 
záměru výstavby by nebylo nic zvláštního, 
kdyby vše probíhalo obvyklým způsobem. 
Kdo se tímto případem zabývá podrobněji, 
zjistí, že od počátku vyhlášení soutěže 
Radou MOb Svinov proběhla celá řada ne-
standardních kroků, nebo chcete-li – celou 
soutěž provázela řada zvláštních okolností 
a neobvyklých postupů.
1. Základní povinnost Rady MOb Svinov , tj. 

seznámit občany s předloženými projekty 
a reagovat na připomínky obyvatel, tak 
jak je to obvyklé v jiných obcích, nebyla 
dodržena vůbec.

2. Investorská soutěž na výstavbu bytových 
domů včetně závazných podmínek, bez 
jejichž splnění nemohla být firma zařa-
zena do soutěže, byla vyhlášena v lednu 
r. 2006.

 Projekt však byl zpracován už v září  
r. 2005, tj. 4 měsíce před vyhlášením 
podmínek soutěže.

3. Vítězná investorská firma J.M.K. building 
s.r.o. byla založena v lednu r. 2006 takže 
nemohla doložit jednu z povinných příloh 
týkajících se již realizovaných staveb , 
a proto měla být ze soutěže vyloučena. 
Doložila však seznam staveb jiné společ-
nosti - a to od společnosti CITY INVEST 
OSTRAVA. Když zástupci petičního vý-
boru na tento rozpor upozornili, tehdejší 
starostka paní Eva Poštová odpověděla, že 
si Rada MOb Svinov klidně může měnit 
pravidla, nikomu se nemusí zodpovídat 
a že se vlastně nejednalo o soutěž.

4. Již v průběhu soutěže bylo zjištěno, že 
soukromá stavební firma má zájem rozšířit 
výstavbu i na sousední parcely. Zúčastnila 

se dražby a získala sousedící pozemek, 
a to pozemek bývalého „Tony Marketu“. 
O tomto kroku Rada MOb Svinov sice 
věděla, nicméně opět zapomněla o této 
závažné skutečnosti informovat občany.

5. Pozemek pro výstavbu nových domů, na 
kterém by měla stavět soukromá firma, 
byl upraven, byla odvezena suť, byly vy-
káceny stromy, to vše za peníze daňových 
poplatníků v hodnotě cca 1 mil. Kč. Takto 
upravený pozemek má být prodán soukro-
mé firmě jako zahrada za cenu 300 Kč/m2, 
přičemž se jedná o pozemek určený k vý-
stavbě. Znalecký posudek zní dokonce 
pouze na hodnotu 200 Kč/m2. Přičemž 
tržní hodnota stavebních pozemků v měs-
tě Ostrava je několikanásobně vyšší.

6. Cena je přinejmenším zvláštní už z toho 
důvodu, že domy by měla stavět sou-
kromá firma, která bude tyto nové byty 
prodávat za tržní cenu cca 23 000 Kč/m2. 
Nejedná se tedy o obecní byty ani o byty 
pro mladé rodiny, jak se někteří bývalí 
zastupitelé snažili obhajovat výstavbu.

7. Z projektu, který byl vybrán Radou MOb 
Svinov, jednoznačně vyplývá, že počtem 
domů, jejich výškou a počtem parkovacích 
míst vzhledem k velikosti parcel (10 000 
m2) je prvořadým zájmem prosazení ko-
merční zakázky výhodné pouze pro úzký 
okruh zainteresovaných osob proti vůli ob-
čanů a bez ohledu na povinnost zastupitelů 
hájit zájmy občanů a řádně spravovat obec-
ní majetek. Argumenty, že úprava projektu 
záleží pouze na ekonomice vítězné firmy 
zní z úst hlavního představitele volených 
zástupců přinejmenším podivně.
Občané, kteří podepsali petici proti 

evidentně předem připravenému a do-
mluvenému projektu, neprotestovali proti 
zástavbě, požadovali rozumnou úpravu 
projektu (menší počet domů,nižší výšku 
staveb, úměrně menší počet parkovacích 
míst vzhledem k velikosti pozemku), 
nebo vyhlášení nové investorské soutěže 
s dodržením všech stanovených podmínek

(Pokračování na straně 6)

Výstavba nových bytových domů 
ve Svinově

Naši jubilanti

Komise pro občanské záležitosti při 
Radě městského obvodu Svinov se tímto 
omlouvá všem, kteří na tomto místě očeká-
vali gratulaci ke svému životnímu jubileu.
Porušili bychom tím zákon č. 101/2000Sb., 
o ochraně osobních údajů (dále ZOOÚ). 
Údaje z evidence obyvatel lze použít pouze 
k tomu, co ukládá či umožňuje zákon. 

Žádný zákon neumožňuje používat údaje 
z evidence obyvatel pro blahopřání obča-
nům u příležitosti jejich životního jubilea.
Přesto chceme zavedenou tradici blahopřání 
našim oslavencům zachovat. 

Proto žádáme všechny občany Svinova, 
kteří se v roce 2007 dožívají 70,75,80 a více 
let, aby vyplnili následující sdělení, které 
pak předají osobně, nebo doručí poštou na 
sekretariát Úřadu městského obvodu Svinov 
do 30. 4. 2007, čímž dají souhlas k použití 
svých osobních údajů k uveřejnění gratu-
lace na stránkách Svinovského hlasatele 
a k návštěvě členů komise pro občanské 
záležitosti s blahopřáním a malým dárkem. 
Tím bude zachován postup podle paragrafu 
5 ods.1 písm. f) ZOOÚ a my budeme moci 
v naší pěkné tradici pokračovat.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se 
za drobnou komplikaci.

 Mgr. Lenka Hrušková

Souhlasím se zpracováním mých osob-
ních údajů pro účely blahopřání občanům 
u příležitosti životního jubilea:

Jméno:

Datum narození:

Bydliště:

Vlastnoruční podpis:

Komise pro mládež, kulturu a sport 
zorganizovala lyžařský zájezd na Pustevny
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(Pokračování ze strany 5)
a pravidel s možností občanů vyjádřit se 
k danému projektu, tak jak je to obvyklé 
v jiných obvodech. 

I přes protesty obyvatel byla v červen-
ci r. 2006 podepsána bývalou starostkou 
„Smlouva o smlouvě budoucí“˝se společ-
ností J.M.K.building s.r.o. týkající se budou-
cího prodeje pozemků a „Nájemní smlouva“ 
se společností J.M.K.building s.r.o. týkající 
se nájmu stavebního pozemku. 

V prosinci r. 2006 podala společnost 
J.M.K. building s.r.o. žádost Magistrátu 
města Ostravy o zahájení územního řízení 
týkajícího se výstavby bytových domů ve 
Svinově.

Obyvatelé Svinova založili „Občanské 
sdružení Svinov“, které vystupuje v územ-
ním a stavebním řízení jako účastník řízení 
a hájí zájmy dotčených obyvatel Svinova. 

Jedním z účastníků řízení je rovněž Měst-
ský obvod Svinov, jehož současní zástupci, 
tj. Rada MOb Svinov přislíbila, že vzhledem 
k  uvedeným skutečnostem podnikne kroky 
v zájmu dotčených obyvatel Svinova, což je 
v souladu s volebními programy a koaliční 
dohodou partnerských stran.

Vždyť hájit zájmy obyvatel daného ob-
vodu je prvořadá povinnost všech volených 
zástupců.

Ing. Helena Znišťalová
 Občanské sdružení Svinov

Parlament České republiky schválil 
zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, který platí od 1. ledna 2007.

Tento zákon nově stanovuje podmínky 
pro pomoc osobám v hmotné nouzi a vychá-
zí z principu, že každá osoba, která pracuje, 
se musí mít lépe než ta, která nepracuje, 
popřípadě se práci vyhýbá.

Zákon stanovuje situace spojené s nedo-
statečným zabezpečením základní obživy, 
bydlení a mimořádnými událostmi.

Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmot-
né nouzi jsou:
- příspěvek na živobytí
- doplatek na bydlení
- mimořádná okamžitá pomoc

Příspěvek na živobytí
Je to základní dávka pomoci v hmotné 

nouzi a řeší nedostatečný příjem osoby 
nebo rodiny.
Doplatek na bydlení

Jako dávka pomoci v hmotné nouzi řeší 
situaci nedostatku příjmu k uhrazení odů-
vodněných nákladů na bydlení. Podmínkou 
pro nárok na tuto dávku je být nájemcem 

nebo vlastníkem bytu a splňovat podmínku 
pro nárok na příspěvek na živobytí a na 
příspěvek na bydlení ze systému státní 
sociální podpory.

Mimořádná okamžitá pomoc
Slouží osobám, které se ocitnou v takových 

situacích, které je nutno bezodkladně řešit.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi umož-

ňuje postupný přechod ze systému dávek 
sociální péče do systému dávek pomoci 
v hmotné nouzi. Do doby, než bude roz-
hodnuto o nové dávce pomoci v hmotné 
nouzi, bude poskytována dosavadní dávka 
sociální péče.

Pokud se při výpočtu výše příspěvku 
na živobytí zjistí, že tento příspěvek náleží 
v částce vyšší, než byla dosud vyplacena 
dávka sociální péče, bude rozdíl doplacen 
zpětně od 1. 1. 2007. V opačném případě, tj. 
pokud dávka sociální péče byla vyplacena 
ve vyšší částce, než náleží příspěvek na 
živobytí, dávka sociální péče se nevrací.

Toto období pro přechod z dávky sociální 
péče na dávky pomoci v hmotné nouzi je 
stanoveno do 30. dubna 2007.

Pomoc v hmotné nouzi

Pořad bohoslužeb 
v kostele Krista Krále 

v době velikonočních svátků 2007

Květná neděle (1. 4.)
Připomínka vjezdu Pána Ježíše do Jeru-
zaléma – svěcení ratolestí,
mše sv.: 8.00 a 10.00 h.

Zelený čtvrtek (5. 4.)
Poslední večeře Páně, ustanovení mše sv., 
Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě 
a jeho zatčení,
mše sv.: 18.30 h. a následná adorace 
do 21.00 h.

Velký pátek (6. 4.)
Ježíš umírá na kříži za záchranu celého 
světa – den přísného postu jako výrazu 
vědomí vlastních hříchů,
obřady Velkého pátku: 18.30 h.

Velká (Bílá) sobota (7. 4.)
Tělo Pána Ježíše je uloženo ve skalní 
hrobce, vchod je zavalen kamenem a hlí-
dán římskými vojáky, možnost modlitby 
u „Božího hrobu“: 8.30–19.30 h.
slavnostní bohoslužba Vzkříšení: 
20,00 h.

Neděle - slavnost Vzkříšení Páně (8. 4.)
průvod vzkříšení a slavná mše sv.: 8.00 h.
slavná mše sv.: 10.00 h.
(svěcení pokrmů a velikonočních beránků)

Velikonoční pondělí (9. 4.)
mše sv.: 8.00 h.

Přeji všem svinovským spoluobčanům, 
aby velikonoční svátky byly prožívány 
nejen jako svátky jara (jak se mnohde 
a mnohdy mylně uvádí), byť i takovéto 
slavení může být a pro mnohé je výrazným 
impulsem pro obnovu kvality lidského 
života, ale ať se našeho života právě 
o velikonocích dotkne základní pravda 
křesťanské víry: skutečnost vzkříšení 
Ježíše Krista. Takto prožité svátky pak 
životu dávají ještě jeden rozměr: vnitřní 
jistotu, že nejsme jen částí nekončícího 
přírodního koloběhu, ale bytostmi, které 
mají svou nekonečnou hodnotu. V tomto 
duchu přeji všem pěkné prožití velikonoč-
ních svátků. 

P. Jan Larisch, farář řk. farnosti Svinov

Od 1.ledna 2007 dochází k zásadní změ-
ně v systému poskytování sociálních služeb. 
Od tohoto data je stanovena účinnost nového 
zákona o sociálních službách (zákon č.108/
2006 Sb.), tím dojde ke změnám, které mají 
zásadní vliv jak na poskytovatele sociálních 
služeb tak na jejich uživatele. Tento zákon 
upravuje podmínky poskytování pomoci 
a podpory fyzickým osobám v nepříznivé 
sociální situaci prostřednictvím sociálních 
služeb a příspěvku na péči.

Přijetím zákona o sociálních službách 
se ruší zvýšení důchodu pro bezmocnost, 
které bude nahrazeno novou dávkou – pří-

spěvkem na péči. Dále se ruší příspěvek při 
péči o osobu blízkou poskytovaný osobám 
pečujícím o osoby s přiznanou bezmocností 
nebo o dítě dlouhodobě těžce zdravotně 
postižené vyžadující mimořádnou péči.
Co je příspěvek na péči?

Jde o nově zavedenou státní sociální 
dávku, která posiluje finanční soběstačnost 
uživatele sociálních služeb. Poskytuje se 
osobám starším jednoho roku věku zá-
vislým na pomoci jiné fyzické osoby za 
účelem zajištění potřebné pomoci při úko-
nech péče o vlastní osobu a soběstačnosti.  
Viz tabulka

Informace o změnách v právních předpisech 
upravujících sociální péči od 1. ledna 2007

Výstavba nových bytových domů…
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Výše příspěvku na péči za kalendářní měsíc:
Stupeň závislosti osoby do 18 let osoby nad 18 let 
Stupeň I – lehká závislost 3 000 Kč 2 000 Kč
Stupeň II – střední závislost 5 000 Kč 4 000 Kč
Stupeň III – těžká závislost 9 000 Kč 8 000 Kč
Stupeň IV – úplná závislost 11 000 Kč 11 000 Kč

Všichni jistě chceme, aby naše obec byla 
co nejkrásnější, aby nás i oko návštěvníka 
potěšily rozkvetlé stromy,keře a květiny 
v našich zahrádkách, předzahrádkách, bal-
kónech i oknech.

Rozhodli jsme se proto vyhlásit velkou 
jarní soutěž v těchto kategoriích:

1) nejhezčí předzahrádka
2) nejhezčí balkón či okno 

Pokud se chcete zúčastnit této soutěže 
(pro naši obec by bylo nejlépe, kdyby sou-
těžili všichni!), přihlaste se do 15. 5. 2007 

písemně nebo e-mailem
Po uzávěrce zhodnotí komise, složená 

ze zastupitelů obce a odborných poradců, 
díla přihlášených účastníků do 15. 6. 2007.
Vítězové jednotlivých kategorií budou 
zveřejněni v následujícím čísle Svinovského 
hlasatele i s fotografiemi jejich „výtvorů“ 
a odměněni věcnými cenami.

PM

Jaro Je tady
Po zcela netypické a rozpačité zimě, ja-

kou nepamatují snad ani ti nejstarší svinovští 
pamětníci, je tady jaro. Pokud se pozorně 
díváte, zajisté vám neušly již v únoru velice 
zvláštní a v tuto dobu atraktivní květy vilínu 
(Hammamelis mollis). V těchto dnach již 
na nás vykukují ze záhonů a skalek pestré 
hlavičky šafránů (Crocus vernus). Pokud se 
na nedělní vycházce projdete kolem břehů 
Odry, uvidíte bílou záplavu kvetoucí sněžen-
ky (Galanthus nivalis), ale pozor, jen dívat 
a netrhat, je zákonem chráněna.

Tak přejeme hezké jaro.             PM

Zahrádkáři a milovníci okrasné 
zeleně – pozor soutěž!

Žádost o příspěvek na péči se podává 
u obecního úřadu s rozšířenou působnosti, 
který následně o žádosti rozhoduje. Žádost 
se podává na předepsaném tiskopise, který 
si můžete osobně vyzvednout na Magistrátu 

města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdra-
votnictví, ul. Husova 7, Ostrava.

Podrobnější informace lze získat na 
lince: 599 444 444. 

Co můžete vyřídit 
mimo úřední dny

Občané, kteří jsou pracovně vytíženi, 
nebo z jiných vážných důvodů nemají 
možnost si vyřídit osobní záležitosti 
v úřední dny, mají možnost navštívit náš 
úřad i mimo tyto dny.

Po předchozí domluvě s úředníkem je 
možno ověřit listiny nebo podpis, přihlásit 
se k trvalému pobytu a nebo podat žádost 
o vydání nového občanského průkazu.

V neúřední dny je možno bez předchozí 
domluvy s úředníkem nahlásit ztrátu OP, 
podat žádost o výpis z rejstříku trestů, 
vyzvednout nový občanský průkaz.

Všechny uvedené záležitosti je možno 
vyřídit v kanceláři č. 26 a věříme, že ke 
spokojenosti občanů.

Za Odbor organizační, vnitřní, sociální,  
školství, kultury a kontroly:

Eliška Tomaščiková

OZNámeN í
plátcům daní

V rámci zlepšení služeb předal Finanč-
ní úřad Ostrava III na náš úřad tiskopisy, 
pokyny, složenky a informace týkající 
se daní, a to daně z nemovitostí a daně 
z příjmů fyzických osob. 
Kdy platit daně:

Daň z příjmu fyzických osob :
- do 2. dubna 2007
- do 2. července 2007 (u daňových při-

znání zpracovaných daň. poradcem)
Daň z nemovitostí:
-  u poplatníků daně provozujících ze-

mědělskou výrobu a chov ryb ve dvou 
splátkách, a to nejpozději do 31. 8. a do 
30. 11. 2007

- ostatních poplatníků daně ve dvou stej-
ných splátkách, a to nejpozději do 31. 5. 
a do 30. 11. 2007
Nepřesáhne-li roční daň z nemovi-

tostí částku 5000 Kč, je pro všechny 
splatná najednou, a to do 31. 5. 2007.

Finanční úřad Ostrava III bude i letos 
v polovině května 2007 zasílat poplatní-
kům daně z nemovitostí daňové složenky, 
pokud u nich budou v tuto dobu ještě 
nedoplatky.

Tiskopisy a složenky k těmto daním 
lze vyzvednout v kanceláři č. 26.

Odbor organizační, vnitřní, sociální, 
školství, kultury a kontroly:

Eliška Tomaščiková
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Jarní sběr velkoobjemových 
odpadů v mOb Svinov v roce 2007

Přistavení kontejnerů pro sběr velkoobje-
mového komunálního odpadu v Městském 
obvodu Svinov se uskuteční ve dnech od 
2. 4. 2007 do 5. 4. 2007 dle níže uvedeného 
rozpisu. 

Kontejnery nejsou určeny pro stavební 
suť a odpad ze zeleně!! Na tento druh od-
padu byl zřízen „Sběrný dvůr OZO, a.s.“, 
který je umístěn v areálu Technického 
dvoru!

Sběr nebezpečného odpadu se taktéž 
provádí v areálu Technického dvoru ve 
Svinově dle provozního řádu stálých sbě-
ren objemových a nebezpečných odpadů 
provozovaných společností OZO Ostrava 
s.r.o. Tato služba je poskytována svinov-
ským občanům zdarma, není určena pro 
podnikatele.

Ostatní stavební odpady (eternit, IPA, 
lepenka a skelná vata), lze odvézt za úplatu 
do areálu OZO Ostrava s.r.o, Frýdecká 44, 
719 00 Ostrava-Kunčice.

Kontejnery pro velkoobjemový odpad 
budou přistaveny: 

2. 4. 2007 
ul. Psohlavců – naproti domu čp. 422
ul. Lelkova – konec komunikace (parko-

viště) 
ul. Polanecká – vjezd vedle domu čp. 68 
ul. Mičurinova – křižovatka s ul. Tichou 

(parkoviště) 

ul. Kolofíkova – křižovatka s ulicí Malá-
tovou

3. 4. 2007
ul. E. Rošického – u křižovatky s ul. E.Tri-

olettové 2×
ul. E. Rošického – před domem čp. 1072/2 

– obratiště
ul. Urbaníkova – parkoviště nad Domem 

služeb 2×

4. 4. 2007
ul. Jelínkova – na křižovatce s ul. Dr. Ku-

dely
ul. Stanislavského – plocha před bývalým 

TONY Marketem
ul. Stanislavského – nad parkem naproti 

domu čp. 528 
ul. Bílovecká – mezi domy čp. 115 

a 117 2×

5. 4. 2007
ul. Elektrárenská – před tel. budkou
ul. F. a A. Rýšových – u plotu domu č.p. 61
ul. Bří Sedláčků – parkoviště u potravin 

Jarmar 
ul. Polanecká – naproti prodejny Auto-

Progres 
ul. Luční – naproti Rybaspolu

Lumír Němec, ředitel TD Ostrava-Svinov 
tel.: 596 964 133

Statutární město Ostrava 

městská policie
Domácí násilí
Dne 28. 2. 2007 zasahovala hlídka MP 

v Ostravě-Svinově pod Svinovskými mosty, 
kde došlo ke konfliktu mezi mužem a ženou. 
Strážníci na místě zjistili, že se jedná o druha 
(50 let) a družku (32 let), kdy muž při hádce 
ženu fyzicky napadl. Ta utrpěla drobné pora-
nění v obličeji a měla potrhaný oděv. Muž se 
poté pokusil o útěk, ale byl strážníky dostižen 
na nedaleké tramvajové zastávce. Žena byla 
převezena sanitou k ošetření do nemocnice, 
událost a zadrženého muže si převzala na mís-
to přivolaná hlídka Policie ČR. Věc je v šetření 
jako trestný čin pokusu ublížení na zdraví. 

Svinovská Radnice 
rozšiřuje komunikaci  
s občany o internet

Rada našeho městského obvodu rozhodla 
o efektivnější komunikaci se spoluobčany 
pomocí internetových stránek a e-mailů. 
Na stránkách www.svinov.ostrava.cz tak 
naleznete řadu aktuálních informací. Nově 
na stránkách najdete občasník „Svinovský 
hlasatel“, pozvánky na akce pořádané Radou 
a komisemi, fotogalerii, webové odkazy na 
svinovské organizace a mnoho dalšího. 

Naším cílem je co nejlepší informovanost 
občanů Svinova. Nově také zavádíme hlášení 
rozhlasu pomocí emailů. Pokud máte o tuto 
službu zájem, pošlete vaši e-mailovou adresu 
s heslem: rozesílání informací ano, na emailo-
vou adresu posta@svinov.mmo.cz. Poté vám bu-
deme pravidelně rozesílat informace z Radnice. 

Uvítáme vaše náměty a připomínky k obsa-
hu svinovských internetových stránek.

Za Radu MOb Svinov, Bc. Martin Kovalský

Dle bodu 2 závěrečných a přechodných 
ustanovení zákona č. 20/2004 Sb. zanikne 
k 1. 1. 2008 platnost vybraných povolení 
k nakládání s vodami. Jedná se o povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod povrcho-
vých nebo podzemních a o povolení k odběru 
z těchto vod, která nabyla právní moci do 31. 12. 
2001, výjimku tvoří pouze povolení k odběru 
podzemních vod ze zdrojů určených pro indi-
viduální zásobování domácností pitnou vodou.

Každý, kdo odebírá podzemní nebo 
povrchovou vodu nebo kdo do těchto vod 
vypouští odpadní vodu, musí mít povolení 
vodoprávního úřadu.

Pokud užíváte vodu například jako:
• fyzická osoba – odběr vody k zalévání 

zahrady či napájení drobného zvířectva, 
vypouštění odpadní vody z domovní 
čistírny,

• živnostník – odběr vody pro zahradnictví, 
vypouštění předčištěných odpadních vod 
z technologií, myček aut, penziónů, ma-
lých čistíren odpadních vod,

• zemědělec – odběr vody k zavlažování či 

napájení zvířat,
• rybníkář – odběr vody pro napouštění 

rybníků, sádek, líhní, vodních nádrží, pak 
k takovému nakládání s vodami musíte 
mít platné povolení vodoprávního úřadu.
Povolení není třeba, pokud se k odběru po-

vrchové vody nevyužívá technické zařízení. 
Ke dni 1. lednu 2008 zanikne platnost 

těch povolení k odběru povrchových nebo 
podzemních vod a povolení k vypouštění 
odpadních vod, která byla vydána a nabyla 
právní moci do 31. prosince 2001.

Povolení vydaná po 1. lednu 2002 platí 
i nadále po dobu stanovenou v rozhodnutí.

Povolení k odběru podzemní vody ze zdro-
je určeného pro individuální zásobování jed-
notlivé domácnosti pitnou vodou nezanikají.
Studny vybudované před 1. 1. 1955

U těchto studní, pokud sloužily pro po-
třeby jednotlivých domácností se považuje 
odběr podzemní vody za povolený.
Studny povolené od 1. 1. 1955 do 31. 12. 2001

Platnost povolení k odběru u studní, 
povolených do 31. 12. 2001 a nesloužících 

Zánik povolení (týká se studní, 
vypouštění odpadních vod, atp.)

Tábory 2007
PS Ještěr bude v období letních 

prázdnin pořádat dva letní tábory pro 
děti ve věku od 6 do 15 let na turistické 
základně Šance v krásném prostředí 
Moravskoslezských Beskyd.
Termíny:
• 14. 7.–28. 7. 2007
kontaktní osoba: 
Zbyněk Planka, tel. 602 580 746
e-mail: zbynek.planka@strabag.com 
• 28. 7.–11. 8. 2007 
kontaktní osoba: 
Lukáš Král, tel. 732 759 925
e-mail: klubkosh@centrum.cz

Srdečně zveme všechny děti na 
naše tábory. Více informací vám rádi 
sdělíme na výše uvedených tel. čís-
lech a e-mailových adresách, nebo na  
www.sance.ic.cz Vedení PS Ještěr
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V poslední době dochází k přemnožení 
koček ve městech. Je to výsledek nekon-
trolované reprodukce zvířat a nezodpo-
vědného chování některých majitelů. 
Nechtěná koťata jsou odložena nejčastěji 
u popelnic, v lepším případě v útulku pro 
kočky.

Dříve než se rozhodnete takovou 
toulavou kočku pohladit někde na ulici, 
případně se jí ujmout, měli byste vědět 
o některých případných nebezpečích z to-
ho plynoucích. Taková zdivočelá kočka 
může být hrozbou pro své okolí nejen 
svým chováním způsobeným nedůvěrou 
a strachem z lidí, ale i jako přenašeč růz-
ných onemocnění.

Zde jsou nejvážnější:
1. Nemoc kočičího škrábnutí – jde o infekční 

onemocnění způsobené rikettisiemi, vy-
volává lymfadenopatie lidí.

2. Tuberkulóza – v současné době se dostává 
do popředí zájmu v souvislosti s opětov-
ným výskytem v populaci.

3. Salmonelóza – dosti nebezpečná, jeli-
kož salmonelóza se u koček klinicky 
manifestuje vzácně, ale zvíře může být 
bacilonosičem.

4. Staphylo a streptokokové infekce pro-
jevující se záněty (až hnisavými) kůže 
a sliznic.

5. Yerzinióza – nemoc přenosná na člověka 
způsobující záněty trávícího traktu.

6. Plísňová onemocnění – dosti častá 
onemocnění koček postihující všechny 
orgánové systémy, srst a kůži.

7. Toxoplazmóza – snad nejnebezpečnější 
nemoc přenášená kočkami, způsobuje 
potraty a sterilitu, poškození mozku 
lymfadenopatie.

8. Tasemnice kočičí – způsobuje boubele 
u mezihostitelů.

9. Akylostomatóza – způsobuje záněty prů-
dušek.

10. Škrkavičnost – způsobuje invazi střev.
11. Prašivina – projevující se svěděním 

a tvorbou puchýřků především v horní 
části těla.

Tolik v krátkosti o tom nejdůležitějším. 
Takže chcete-li sdílet život s kočkami, měli 
byste ve zvýšené míře dbát osobní hygieny. 
Kočky by měly být pravidelně alespoň 2× 
ročně odčerveny, jednou ročně očkovány 
proti základním kočičím onemocněním 
a kvůli zabránění nekontrolovatelného 
růstu kočičí populace by měly být kočky 
bez chovné hodnoty ve věku asi 1 roku 
kastrovány.

Co byste měli 
vědět o kočkách

pro zásobování domácností pitnou vodou, 
končí dne 1. 1. 2008 a musí být požádáno 
o odběr vody. V termínu do 30. 6. 2007 
je možno požádat o prodloužení platnosti 
takovéhoto povolení.

U studní pro zásobování domácností 
pitnou vodou povolení k odběru platí po 
dobu vyznačenou v povolení.

Studny povolené od 1. 1. 2002
U všech studní, povolených od 1.1.2002, 

ať už na pitnou vodu nebo užitkovou, při 
tom nezáleží jestli pro fyzickou osobu nebo 
pro podnikatelský účel, platí doba povolení 
stanovená v rozhodnutí.

Převzato od Magistrátu města Ostravy
odboru ochrany vod a půdy

Dotazník Rady mOb Svinov 
březen 2007

Příjmení, jméno * 
Adresa trvalého bydliště *  
Telefon  
E-mail                                                                                             1)ANO – NE 
Jakou investici Zastupitelstva MOb Svinov považujete jako potřebnou a prioritní?

* povinný údaj
1) Máte zájem o rozesílání informací z Radnice e-mailem?
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Natáčení digitální profi kamerou 
3CCD, zpracování a výstup na 

žádané medium (VHS, CD, DVD, …)

- soukromé a společenské akce 
 (svatby, maturitní večírky, křtiny, …)
- sportovní, reklamní a průmyslová videa

V případě zájmu přijedeme za Vámi

• převody mezi formáty (VHS©, 8mm, Hi8, 
Digital 8, miniDV, VCD, SVCD, DVD, 
Divx, Xvid a další. – Digitalizace) 

• převody norem (PAL, PAL-M, PAL-N, 
NTSC, SECAM, MESECAM) 

• digitalizování 8 a 16 mm filmů

Sběrna zakázek:

 Firma V-comp (kousek od McDonald), 
 Jilemnického nám. 1, Ostrava-Poruba

Tel: 603 437188, 724 092755
Email: w-video@w-video.cz

www.w-video.cz
Jaromír Wojtyla, Komenského 34, 747 92 Lhota

STOLAŘSTVÍ BRAVANTICE
přijme

stolaře, tesaře a lakýrníky
Dobré pracovní a platové podmínky

V. NOVÁČEK, tel. 603 226 940

MBmont
Rekonstrukce koupelen, stínící 

technika, tesařské práce.
www.mbmont@mbmont.com

Martin Macháč
tel. 605 806 144

www.dobrestavby.cz
U Rourovny 697, 721 00, Ostrava-Svinov 

tel: 596 965 179; fax: 596 966 196; mobil: 777 252 885

Provádíme: 
- Kompletní realizaci staveb
- Revitalizaci panelových domů
- Rekonstrukce staveb – Izolace budov proti zemní 

vlhkosti
- Zateplování budov, výměny oken, opravy fasád
- Sádrokartonové konstrukce, půdní vestavby

Specializujeme se na:
- Realizace střech ze všech materiálů vč. přírodní 

břidlice


