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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
opět nastal poslední měsíc v roce – pro-

sinec a zdá se, že co se nezvládlo po celý 
rok, zvládne se v tomto měsíci. Doma je 
třeba napéci cukroví, zvládnout vánoční 
úklid, zabalit dárečky a adventní věnec 
na stole nám bude ukrajovat poslední dny 
v roce. 

Doba se mění a dárečky, které potěšily 
nás, už naše děti a vnuky příliš nepotěší. 
Panenka pro děvče a koník pro chlapce 
už nejsou jedinými dárky pod stromečkem. 
Děti tam nachází mobilní telefony, elektro-
nické roboty, počítačové hry. Jen dětské oči, 
dychtivé, čekající na překvapení, jsou stále 
stejné. Rodičům je pak odměnou překvapení 
obdarovaných a pohodové prožití vánočních 
svátků v rodinném kruhu. Zamýšlíme se 
i nad tím, co jsme všechno zvládli, jak jsme 
byli úspěšní a co nás čeká v příštím roce. 
Vánoce jsou prostě těmi nejočekávanějšími 
svátky v roce.

V letošním roce jsme zase přišli o bílou 
sněhovou přikrývku, která každoročně přispí-

vá k náladě Vánoc, a my se musíme spokojit 
s fotografi í v kalendáři, která nám připomene 
zimní tajuplnou krajinu. 

S příchodem každého nového roku se 
zamysleme nad tím, co jsme dosud prožili, 
poučme se z chyb a s radostí očekávejme 
další rok. Jsou na zemi lidé, kteří na tom 
nejsou tak dobře jako my – mysleme i na ně 
a pomozme jim v jejich údělu.

Přeji všem svinovským občanům příjemné 
prožití letošních vánočních svátků.

Ing. Hana Hauptová
starostka

Zastupitelstvo městského obvodu Svinov 
si jako dárek naloží návrh fi nančního rozpočtu 
na rok 2008, kde budou fi nanční prostředky 
použity zejména na dokončení akcí, jejichž 
realizace přechází do příštího roku, zejména 
na energetické audity školských budov a ná-
sledné projekty na odstranění závad především 
zateplením těchto budov. V současné době se 
již zpracovává projektová dokumentace k vý-
stavbě nové hasičské zbrojnice. V letošním 
roce jsme dokončili rekonstrukci stravovacího 
zařízení v základní škole a mateřské škole 
a podařilo se nám provést výměnu oken a me-
ziokenních pilířů na budovách mateřské školy 
na Rošického ulici, které byly v havarijním 
stavu. Po opravě vodovodního řádu byla rovněž 
dokončena ulice Kmochova včetně nového 
povrchu. Blíží se i úplatné nabytí pozemku za 
Kaufl andem do vlastnictví statutárního města 
Ostravy se svěřenou správou našemu obvodu. 
Už se těšíme na rekonstrukci sportovního hřiště 
pro obyvatele na Rošického ulici.

V současné době jsou projednávány 
v územním řízení projekty na rekonstrukci 
vodovodního a kanalizačního řádu Svinov 
-jih (od ulice Polanecké po ulici Navrátilovou) 
a Svinov-severovýchod (od ulice Hradecké 
po ulici Bíloveckou). To ovšem znamená, že 
následně budou postupně opravovány místní 
komunikace a chodníky, které budou staveb-
ními pracemi poškozeny.

Dále se připravuje projektová dokumenta-
ce na rekonstrukci II. etapy přednádražního 
prostoru. Jedná se o rekonstrukci svinovských 
mostů jak tramvajových, tak autobusových 
a o výstavbu severního terminálu pro stání 
autobusů, rovněž ulice Peterkova bude po-
kračovat až pod svinovské mosty.

Dalším oříškem, který leží před Radou 
městského obvodu Svinov a občany, je výstav-
ba bytových areálů na svinovském katastru. 
Vzhledem ke kolosálnosti uvažovaných pro-
jektů jsme požádali útvar hlavního architekta

 (Pokračování na straně 2)
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města Ostravy o řešení dopravní situace 
jak dynamické, tak statické dopravy, a to 
na území mezi ulicí Francouzskou, Pol-
skou, Bíloveckou a Nad Porubkou. Vzhle-
dem k budoucí bytové zástavbě Jižních 
svahů jsme rovněž požádali o stanovisko 
odbor životního prostředí MMO. Unese 
tento prostor zamýšlený počet bytových 
jednotek? Nehrozí dopravní kolaps? 
Vždyť už dnes se řadí automobily od svi-
novských mostů, aby projely křižovatkou 
U Vodárny. 

O možnostech výstavby bytových domů 
nebo řadových domků na ulici Stanislavské-
ho neustále probíhaly jednání s investorem – 
fi rmou J.M.K. building s.r.o. 

Ing. Hana Hauptová
starostka

Máme před sebou...Svinovská 
Drakiáda

Na 16. října připravila Komise pro kultu-
ru, mládež a sport při Radě MOb Svinov ve 
spolupráci se svinovskou Základní školou 
pro všechny děti Drakiádu. Děti v krásném 
slunečném a větrném podzimním počasí 
soutěžily o nejkrásnějšího a nejlépe léta-
jícího draka. Hlavními cenami byly velké 
dorty. Desítky dětí v doprovodu rodičů 
a prarodičů si pouštění draků od samého 
začátku užívaly, některým dětem se vedlo 
lépe, ale některým drak ani po přemlouvání 
nevzlétl. Na závěr byly všechny děti odmě-
něny kouskem dortu a ti nejlepší si sladké 
ceny odnesli domů. Všichni doufáme, že 
také příští rok nám počasí bude přát a nad 
svinovským fotbalovým hřištěm budou létat 
desítky draků.

Za Komisi pro kulturu, mládež a sport
 Martin Kovalský 

Jako již každoročně, tak i letos děti, 
mládež i ti věku pokročilého společně 
rozsvítili v pátek 30. listopadu náš svi-
novský vánoční strom před kostelem 
Krista krále.

Slovem, recitací a zpěvem nás při tom 
provázely děti našich mateřských škol, 
Základní umělecké školy, farář ŘK církve 
p. Jan Larish, starostka městského obvo-
du Ing. Hana Hauptová a konferování se 
zhostila Mgr. Lenka Hrušková, předsed-
kyně komise pro občanské záležitosti. 
I na občerstvení se letos dostalo, nemrzlo 
sice, ale nikdo nepohrdnul douškem čaje 
s příchutí tuzemského. Po rozsvícení 
stromu se všichni rozcházeli v poklidné 
atmosféře a s vědomím, že advent 2007 
opravdu začíná.

Hned následující den, v sobotu před 
první adventní nedělí, si již tradičně při-
šlo vyrobit vánoční výzdobu, převážně 
adventní věnec, nemalé množství našich 
spoluobčanů.

Každý rok se tato akce koná ve školní 
jídelně Bílovická 10, každý rok připravují 
svinovští lidovci potřebné pomůcky, nářadí 
a velké množství různých druhů jehličnanů, 
každý rok přichází profesionální aranžérka 
s nabídkou těch nej dekorací, každý rok 
všichni příchozí pilně pracují a každý rok 

odcházejí spokojeni, občerstveni a naladěni 
na tu správnou, vánoční notu.

Každý rok se snažíme připravit něco víc 
než v roce minulém, a letos to byl prodejní 
stánek s keramikou, kde si mohli všichni 
obohatit vánoční výzdobu nebo i adventní 
věnec překrásnými keramickými miniatu-
rami s vánočními motivy.

A opět tradičně si mohli všichni své 
adventní věnce a výrobky pro vánoční 
výzdobu domovů nechat posvětit na obou 
nedělních mších svatých v kostele Krista 
krále.

Tímto pestrým víkendem, zakončeným 
nedělním adventním koncertem, jsme za-
počali čtyřtýdenní dobu adventní, období 
nejen shonu za tím, co jsme ještě letos ne-
stihli nebo za nákupy dárků, ale především 
dobu příprav na nejkrásnější svátky roku. 

Zhlédněme tedy své tělo i duši, do-
přejme si chvíli zamyšlení a meditace 
sami nad sebou, jací jsme, co a hlavně 
jak děláme, jak nás vnímá okolí, co jsme 
ochotni a schopni udělat nejen pro sebe, ale 
hlavně pro své okolí, své známé, přátele, 
ale i neznámé.

Přeji krásné Vánoce a zdraví v roce 
nejen příštím.

Eduard Dvorský

První adventní víkend byl pestrý

Foto: Tomáš ŽertFoto: Tomáš Žert

Medové Vánoce
V pondělí 3. prosince si mohli nejen žáci 

naší školy nazdobit adventní věnce, připravit 
malé vánoční svícny, vyrobit batikované 
prostírání a také ozdobit vlastní perníček.

Medové Vánoce jsou dlouholetou tra-
diční akcí, které se účastní děti i se svými 
rodiči. Toto předvánoční období je velmi 
krásné a emotivní Je opravdu úžasné sle-
dovat rozzářené dětské oči, kterým nejen 
maminka pochválí právě dokončený výro-
bek. Je přece skvělé nazdobit si perníček 
a ještě před školou z něj tu pochválenou 
ozdobu olízat.

Ve stejný termín proběhl také den ote-
vřených dveří. Vítali jsme všechny zájemce 
o prohlídku budov základní školy, kde jsme 
se mohli pochlubit nejen vánoční výzdobou 
tříd, ale předvést svou vlastní práci, své 
výrobky. 

Foto: Tomáš ŽertFoto: Tomáš Žert
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Velký dík dětí a učitelek mateřské 
školy ve Svinově patří panu Daneši 
Zátorskému z fi rmy GEOFIN, a. s., za 
to, že nám umožnil a zároveň fi nančně 
podpořil naši návštěvu ranče u Frýd-
ku – Místku. 45 dětí mělo možnost si 
prohlédnout prostředí a okolí tohoto 
sportovního areálu,ale hlavně obdivo-
vat krásné koně, hříbátka a pozorovat 
nelehkou, ale krásnou a záslužnou práci 
lidí kolem nich. Potěšilo nás velmi 
milé přijetí p. Soukalovou a rozehřátý 
krb ve společenské místnosti, kde se 
mohly děti  posílit a připravit na svou 
jízdu na opravdových živých konících. 
Všechny děti, i některé učitelky, jízdu 
v sedle zvládly na jedničku s hvězdič-
kou. Sluníčko nám sice nesvítilo, ale  
rozesmáté děti a jejich dobrá nálada nás 
ujistily, že jsme si vybrali ten správný 
cíl podzimního výletu.

Za odměnu si mohly děti pohladit 
hříbátko a dokonce  se s ním i vyfotit. 
Všem se nám u koní moc líbilo a dou-
fáme, že zase někdy budeme moci tuto 
příjemnou návštěvu zopakovat.

Ještě jednou děkujeme všem zaměst-
nancům ranče.

kolektiv mateřské školy v Ostravě – Svinově

Chyběly jen klobouky 
opravdových kovbojů 
nebo přilby jezdců 
Velké pardubickéŽenský komorní sbor Dobroslava 

Lidmily Svinov uspořádal dne 13. října 
další výměnný koncert s tělesem z jiného 
regionu. Koncert se konal v podkrovním 
sále ZUŠ a hostem byl ženský pěvecký 
sbor Píseň z jihomoravských Jedovnic. 
Konání tohoto koncertu podpořila kromě 
Unie českých pěveckých sborů také Ko-
mise pro kulturu, mládež a tělovýchovu 
MOb Ostrava – Svinov. Svou přítomností 
povzbudila zpívající ženská tělesa také 
paní starostka ing. Hana Hauptová.

I když bylo hlášeno nepříznivé počasí, 
sluníčko se přece jen usmálo na cestu 
ženám z jižní Moravy a odpoledne pak 
na ctitele pěveckého sborového umění. 
Pro plný sál hostů zpívalo na padesát 
žen.V závěru pak sklidily pochvalu ne-
jen ve formě potlesku a květin, ale také 
projevem pana Stanislava Kuchaře, člena 
hlavního výboru Unie českých pěvec-
kých sborů. Přítomni byli i funkcionáři 
oblastního výboru, předseda pan Zdeněk 
Děrkas a jednatelka paní Ilona Štulová, 
dlouholetá členka ŽPS DL Svinov.

Svinovský sbor přijal ženy z Jedovnic 
velmi srdečně. Připravil důstojné pohoš-
tění ve formě bábovek, závinů, rohlíčků, 
řezů a dalších mnoho druhů téměř cuk-
rářských výrobků z vlastní dílny, které 
zpěvačkám po dlouhé cestě přišly vhod. 
Po koncertě pak byla ve školní třídě ve-
čeře, po níž se dlouho společně zpívalo, 
povídalo i hodnotilo.

Dirigentka sboru, paní PhDr. Lydie 
Romanská-Lidmilová, neponechala nic 
náhodě, sbor vzorně připravila, koncert 
moderovala a aktivně se podílela na or-
ganizaci i na přípravě pohoštění.

Po prvních zářijových setkáních se 
zdálo, že zpívajících žen ubylo, a otázka 
existence sboru přišla v pravidelných 
zkouškách na přetřes. Vážnost situace 
zapůsobila natolik, že se podařilo přivést 
do tělesa nové zkušené zpěvačky, takže 
si veřejnost bude moci sbor poslechnout 
spolu s nejmenšími svinovskými zpě-
váčky na vánočním koncertě, který bude 
v místním kostele 19. prosince.

Bohumila Kopiová, členka sboru

Ženský komorní sbor 
Dobroslava Lidmily – Svinov

Dne 24. 10. 2007 – den před podzim-
ními prázdninami se na školním hřišti 
a v tělocvičně školy ve Svinově uskutečnila 
zvláštní akce.

Specialisté útvaru radioelektronického 
boje předvedli našim žákům ukázky vojen-
ské techniky a materiálu. Děti se zájmem 
zhlédly ukázky lehkých střelných zbraní 
pro jednotlivce, prohlédly si vybavení 
vojenského auta, seznámily se s prostředky 
individuální ochrany proti zbraním hromad-
ného ničení a také se spojovací technikou 

používanou naší armádou.
Akce byla tak precizně připravena pří-

slušníky Vojenského útvaru 3133 z Opavy, 
že zaujala všech 300 našich žáků od první 
do deváté třídy.

Mnozí z nich si poprvé mohli vzít do ruky 
skutečnou palnou zbraň, pro mnohé to bylo 
v životě vůbec první setkání s vojenskou 
technikou.

I když nám počasí moc nepřálo, program 
byl pro všechny silným zážitkem.

 Š. Havránková

Vojenská technika ve škole

Vážení spoluobčané!
Za několik dní vstoupíme do osmého 

roku tohoto tisíciletí. Čas plyne, zdá se, čím 
dál rychleji. Žijeme v rychlejším tempu, 
nicméně s blížícími se svátky klidu a míru 
mi dovolte pár slov k životu školy a měst-
ského obvodu. 

Poslední listopadový den minulého roku 
byla ve školní jídelně naší školy zvolena 
nová starostka – ing. Hauptová a s ní i nové 
vedení obce. Nad schválený rozpočet v pro-
sinci minulého roku byl zásluhou zřizovatele 
školy,  především díky p. starostce, fi nančně 
posílen rozpočet z dotace města na výstav-
bu nové výdejny jídel pro žáky školy na 
ulici E. Rošického 1082 a na druhou etapu 
rekonstrukce školní kuchyně a jídelny na 

Bílovecké 10. O uvedených akcích jste 
byli informováni v minulých číslech tohoto 
periodika.

V budovách škol a školek začal 4.září 
nový školní rok.  Žáci prvních,  druhých, 
šestých a sedmých tříd se už vyučují podle 
nového školního vzdělávacího programu zá-
kladního vzdělávání. Děti v mateřské škole 
tento program používají už déle samozřejmě 
se specifikou na předškolní vzdělávání. 
V posledním roce předškolní docházky se 
děti bezplatně učí angličtinu a navazují 
na ní v první a druhé třídě základní školy 
formou tzv.barevné angličtiny. Financování 
těchto nákladů, které platí škola bylo i letos 
z příspěvků zřizovatele. Ne každá obec má 
takové štěstí na moudré zastupitele, kteří 

vědí, že to budou právě vzdělané děti, kte-
ré v dospělosti budou potřební i třeba pro 
úspěšné vedení obce. 

V září 2007 došlo k posouzení stavu 
okenních výplní v části budovy Rošického 
1082, která patří škole. Neradostné zjištění 
fi rmy TAZUS s.p. se dalo očekávat. Okna 
a meziokenní vložky dosloužily. Blížila se 
zima a nebylo možno čekat. Opět to byla 
p. starostka, která s pomocí p. tajemnice 
a dalších pracovníků městského obvodu 
zajistila fi nanční příspěvek z městského 
rozpočtu. V říjnu se pracovalo na projektu 
pro výměnu oken, pak už proběhlo jen 
výběrové řízení a vítězná firma mohla 
16. listopadu nastoupit na realizaci. Nebylo

  (Pokračování na straně 4)
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to tak jednoduché, ale s pomocí už jmenova-
ných osob a dále p. Oldřicha Doláka, pracov-
níka MO Svinov, se daří toto dílo naplňovat. 
A co s dětmi v době přestavby? Díky jejich 
pochopení a přístupu rodičů a zaměstnanců 
na budově Rošického 1082 se dařilo tuto 
organizačně náročnou akci zvládnout. Děti ze 
ZŠ byly dopravovány autobusy po tři týdny 
do náhradních prostor v budově Bílovecká 
10. Výměna oken se chýlí ke konci. Chtěl 
bych poděkovat všem našim pracovnicím na 
budově Rošického 1082 také všem rodičům, 
kteří jim pomohli se stěhováním a úklidem, 
aby se změny co nejméně dotkly života dětí 
ve školce a škole. 

Těsně před výměnou oken navštívila ve 
dnech 13. až 16. listopadu t. r. MŠ Česká 
školní inspekce. Zaměřila se na činnost 
mateřské školy ve všech budovách ve Svi-
nově. Závěrečné hodnocení, jehož celý text 
si můžete přečíst na internetové adrese ČŠI, 
vyznělo kladně pro všechna místa, kde se ve 
Svinově realizuje předškolní vzdělávání. 

Za několik dní se změní letopočet, bu-
deme o rok zkušenější. Vážení občané Svi-
nova, chtěl bych Vám vyslovit poděkování 
za výchovu dětí, které se nachází na území 
obvodu. Jste to Vy,  kteří spolu se zastu-
piteli obvodu, městskou policií a dalšími 
nejmenovanými dětskými, společenskými 
a sportovními organizacemi pomáháte škole 
a tomuto státu kladně působit na děti v jejich 
volném čase a směřovat je k smysluplné 
životní činnosti. 

Vážení spoluobčané. Jménem zaměst-
nanců ZŠ a MŠ Ostrava – Svinov p. o. Vám 
přeji příjemné prožití klidných a šťastných 
svátků vánočních, mnoho úspěchů a pevné 
zdraví v roce 2008. 

Mgr. Zdeněk Ivančo
ředitel školy

Ohlédnutí…

P O Z V Á N K A
Sbor dobrovolných hasičů ve Svinově

si Vás dovoluje pozvat
na 5. ročník

Maškarního bálu pro dospělé 
Letos „ála“ cesta kolem světa

•  KDY? v sobotu 15. března 2008 od 19.00 
hodin

•  KDE? Kulturní sál autoškoly Spáčil vedle 
fotbalového hřiště ve Svinově

•  oceněny budou nejlepší masky věcnými 
cenami

•  daný styl masek není podmínkou
•  prodej lístků bude zahájen od 18. února 

2008, rezervace vstupenek u Radima 
Kotaly na tel. 602 726 126

Srdečně zvou svinovští hasiči!!!

Zájmový kroužek environmentální vý-
chovy, který pracuje v naší základní škole, 
má za sebou již první rok své činnosti. S vy-
užitím účelové dotace z rozpočtu statutární-
ho města Ostravy, který je určen na podporu 
celoročních a dlouhodobých volnočasových 
aktivit ve prospěch dětí a mládeže, se nám 
podařilo získat zájem dětí o přírodu a po-
stupně tak vytvářet a upevňovat  ohleduplný 
vztah k životnímu prostředí.

Do některých akcí našeho kroužku 
byly postupně zapojeny všechny děti naší 
školy.

A toto je jejich stručný přehled:
• Vycházky s poznáváním přírodních 

prostředí (CHKO Poodří, přírodních 
rezervací „Polanský les“, „Rezavka“, 
„Přemyšov“, k 10 významným krajinným 
prvkům obce aj.)

• Monotematické vycházky ( místní rybníky )
• Fenologické vycházky
• Určování rostlin podle morfologických 

znaků, jednoduchých klíčů, využívání 
atlasů a encyklopedií

• Laboratorní pokusy s rostlinami a jejich 
částmi

• Pozorování denní a noční oblohy, ast-
ronomická pozorování, meteorologická 
pozorování

• Pěstování rostlin
• Rozšiřování herbářů rostlin a jejich částí
• Rozšiřování sbírek plodů a semen
• Založení tropického sladkovodního akvária
• Tvorba zoologických karet
• Mikroskopická pozorování živočichů 

a jejich částí
• Vlastivědné vycházky a výlety do okolí
• Návštěva hvězdárny a planetária
• Monitorování rostlin a živočichů na území 

městského obvodu
• Monitorování a přehled všech kontejnerů 

na tříděný odpad
• Besedy s odborníkem, praktické ukázky, 

manipulační činnost dětí (Den první 
pomoci, návštěva profesorů a studentů 
Zdravotně sociální fakulty Ostravské 
univerzity, vojenská technika – výzbroj 
a výstroj )

• Sběr starého papíru
• Sběr a třídění plastů
• Výlet do ZOO Ostrava
• Exkurze do tepelné elektrárny v Dětma-

rovicích

Těmito činnostmi bychom chtěli:
• učit děti vnímat krásy přírody, umění 

a techniky,
• učit orientaci v prostoru a čase,
• získávat základní dovednosti a projevovat 

zájem o pěstování rostlin a chov drobných 
zvířat,

• poznávat přírodniny a přírodní jevy,
• chovat se ohleduplně a bezpečně v růz-

ných prostředích a při kontaktu s lidmi,
• získávat poučení o člověku, lidském 

životě a o lidském těle,
• dodržovat zásady související s upevňová-

ním a ochranou zdraví dětí a dospělých
• propojovat získané vědomosti a doved-

nosti s praktickým životem,
• učit děti nenásilnou formou získávat ná-

vyky kulturního chování,objevovat v sobě 
touhu po poznání, sebezdokonalování 
a rozvíjení tvořivosti,

• získávat zákl. pracovní návyky a rozvíjet je.

A protože kroužek environmentální vý-
chovy bude pracovat i v roce 2008, přejeme 
si splnění našich plánů do budoucnosti a za-
pojení ještě většího počtu dětí a dospělých 
do naší práce.

 Radomíra Kostková
učitelka ZŠ

Co se podařilo v zájmovém kroužku

Správné využití volného času u dětí je tou 
nejlepší prevencí před kriminalitou mládeže. 
Proto TJ Sokol SVINOV založil v roce 2007 
volejbalový oddíl, který dětem nabízí jednu 
z možných variant využití volného času. Do 
oddílu jsou přijímána děvčata ve věkové 
kategorii 9–15 let.

 Děvčata zde vedou profesionální trenéři, 
kteří se jim vedle sportu snaží připomenout 
také základní pravidla slušného chování. 
Volejbal či každý jiný sport je v podstatě 
výchovní naukou a děti se zde seznámí s její 
základní fi lozofi í. Důraz je kladen nejen 
na stejný rozvoj těla a psychiku, ale i na 
správnou techniku volejbalistky.

Děvčata z volejbalového oddílu TJ Sokol 
SVINOV se účastní různých domácích a mi-

strovských soutěží, kde mohou předvést, co 
se naučila a zároveň tak reprezentují obvod 
SVINOV, město Ostrava, Moravskosleszký 
kraj.

Tréninky po celý školní rok probíhají 
ve Svinově na ZŠ Bílovecká 10, a to každé 
pondělí a středu v době od 16.30–18.30.

 V prázdninovém období pro dívky pořá-
dáme sportovní soustředění, dále taky akce 
s rodiči a přáteli. Takže Vás srdečně zveme 
do našich řad. Více informací na tel.číslech 
608 127 685, 604 513 147, 739 631 206.

Rádi bychom poděkovali panu řediteli 
školy Mgr. Zdeňku Ivančovi za to, že nám 
vyšel vstříc a vytvořil skvělé podmínky pro 
trénování.

Bc. Jan ŠKOCH

Volejbalový oddíl žaček 
při TJ SOKOL SVINOV
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... Je léto 1992 – Dům kultury Vítkovice 
v Ostravě připravuje rekonstrukci budov 
a reorganizaci činnosti – rozpouští úsek 
zájmové umělecké činnosti tohoto zaříze-
ní. Jedním z těchto kolektivů je i soubor 
Opavica, který se po třicetiletém působení 
v DK vrací do Svinova, kde byl v roce 1952 
založen. V nových podmínkách zaniká do-
spělá část souboru a folklorní štafetu nese 
dál jen dětský soubor pod vedením Svatavy 
Bohušové.

Pro svou činnost využívá bohatých sbě-
ratelských materiálů z archivu zakladatelky 
a bývalé choreografky souboru paní Marie 
Bohušové.

Opavička po dobu působení ve Svinově 
zaznamenala mnoho úspěchů a potěšila 
diváky nejen ve Svinově. Pravidelně se 
zúčastňuje různých folklorních festivalů – 
Slezské dny v Dolní Lomné, přehlídek sou-
borů opavského Slezska, Polabská vonička, 
mezinárodní festival ve Frenštátě, Lipník nad 
Bečvou, ostravský „Folklor bez hranic“ apod. 
Největším úspěchem byla účast na celostátní 
přehlídce Jihlava 2000, kde si svými „Slez-
skými říkadly“ vytančila 1. místo.

Svinovští občané měli možnost vidět děti 
tančit při různých příležitostech – v minu-
losti plesy SPRŠ, dětské dny, vystoupení pro 
seniory, každoroční vystoupení pro rodiče, 
vánoční koncerty atd.

Vrcholem minulé sezóny (2006) bylo 
vystoupení na XIV. všesokolském sletu 
v Praze, kde spolu se soubory z celé repub-
liky tančila Opavička nádhernou skladbu 

„Tance domova“. Tuto skladbu ještě před 
pražským vystoupením viděli diváci v Os-
travě a Brně.

Na podzim 2006, po úspěšném vystou-
pení na „Slezských dnech“ v Dolní Lomné, 
se se souborem 1. listopadu rozloučila 
slavnostním vystoupením nejstarší skupina 
dětí (někteří členové „zestárli“ a dosáhli 
plnoletosti). Pro soubor nastala nová práce – 
nastudování a obnovení programu s těmi 
mladšími. O tom, že se práce podařila, 
svědčí úspěšná vystoupení v Polsku, na 
přehlídce slezských souborů ve Štítině – 
Vítání jara, i to poslední 26. 11. 2007 na 
Janáčkově konzervatoři v Ostravě, kde 
ti nejmladší s úspěchem zatančili pásmo 
„Kolo, kolo, mlýnské“.

V současné době si děti připravují slezská 
vánoční říkadla a koledy, kterými obohatí 
vánoční koncert svinovských pěveckých 
sborů.

Činnost souboru se neobejde bez obětavé 
práce a pomoci – poděkování patří nejen 
MOb Svinov za dotace na podporu činnosti, 
ale i rodičům, kteří jsou ochotni přizpůsobit 
svůj volný čas souboru a doprovázejí děti 
na vystoupení! A také těm, kteří zajišťují 
činnost souboru – paní Svatavě Bohušo-
vé – vedoucí souboru, Lence Vilčové, Ivaně 
Gobelové, Radce Kostkové a Pavle Petri-
šákové, které pomáhají s hospodařením, 
nácvikem, organizací a kostými.

Za 15 let působení ve Svinově prošlo 
Opavičkou téměř 500 dětí. Někteří našli 
uplatnění v různých uměleckých činnostech, 
které vykonávají jako své povolání, někteří 
tančí v jiných „dospěláckých“ souborech 
a, musíme se pochlubit, prvotní kroky 
Jany – vítězky taneční soutěže televize 
Nova Bailando – v dětském věku řídila 
právě Opavička. 

Takže pokud se některé dítě chce stát 
členem našeho folklorního souboru, v září 
2008 se bude konat konkurz pro nové 
členy. 
Těšíme se na vás ! 

Vedení souboru Opavička

Už 15 let tančíme a zpíváme 
ve Svinově

5.–7. 10. 2007 – Německo
I letos jsme postavili na turnaj do Mni-

chova dvě družstva.
 Po celodenním přesunu do metropole 

Bavorska jsme se ubytovali tradičně v so-
kolovně na samotce o 90 lidech. Večer jsme 
plnili společenské povinnosti a družili se 
s bratry a sestrami z jiných končin do brz-
kých hodin. Přesto v sobotu brzy ráno na-
stoupilo všech 18 družstev ke slavnostnímu 
zahájení. Přivítání a zhodnocení minulých 
ročníků provedl starosta Sokola Mnichov 

pan Jan Trunčík, zahájení provedla paní 
konzulka Otčenášková.

Družstva ze všech koutů předala sym-
patickým a obětavým pořadatelům upo-
mínkové předměty. Ani my jsme nezůsta-
li pozadu, a díky pochopení a ochotě lidí 
ze svinovské radnice, kteří nás vybavili 
propagačními předměty a publikacemi, 
jsme i my mohli prezentovat naše město 
a obvod. Je pozoruhodné, jak se naši kra-
jané žijící v zahraničí zajímají o vše, co 
se u nás děje, a jsou vděčni za jakoukoli 

připomínku své vlasti. 
(Pokračování na straně 6)

P O Z V Á N K A
Pionýrská skupina Ještěr společně s Ko-
misí pro kulturu, mládež a tělovýchovu 
při Radě MOb Svinov pořádají tradiční 
dětský maškarní ples dne 27. 1. 2007 od 
14.30 hod.
Pro děti budou připraveny hry, soutěže, 
tombola, soutěž o nejlepší masku atd.

P O Z V Á N K A
Pionýrská skupina Ještěr Vás srdečně zve 
na tradiční pionýrský ples, který se koná 
dne 26. 1. 2008 od 19.30 hod. 
Místo: kulturní sál autoškoly Spáčil na 
Bílovecké ul.
Cena vstupenky: Kč 200,- (v ceně vstu-
penky je večeře)
Předprodej vstupenek: p. Planka – tel. 
602 580 746, e-mail: zbynek.planka strabag.
com

Na konci září připravily členky komise 
pro občanské záležitosti další poznávací 
zájezd – tentokrát na zámek Velké Losiny 
a do Karlovy Studánky. Velmi zajímavá byla 
i prohlídka historické papírny, kde si mohli 
návštěvníci zakoupit i výrobky z ručního 
papíru. Krásné podzimní počasí a dobrá 
nálada opět přispěla k výborné atmosféře 
hezky prožitého dne. Všem zúčastněným 
děkujeme za milou společnost a těšíme se 
na další  společnou akci. 

Za komisi pro občanské záležitosti 
Lenka Hrušková

Zájezd komise pro 
občanské záležitosti 
23. 9. 2007

Volejbalový turnaj smíšených družstev: MÜNCHEN  2007   
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CO? KDY?
V KNIHOVNĚ SVINOV? 
LEDEN
výstava:
Ostravěnko má, Ostravo černá?
14. 1. – 14. 3. 2008
soutěž:
Co Je to, když se řekne... – vědomostní 
soutěž 3. 1.–31. 1. 2008

Můj plyšáčku, mám tě rád! Večer půjdu 
s tebou spát – soutěžní výstava plyšových 
mazlíčků 22. 1. 2008
15.00–17.00 hod. příjem plyšáků
17.30 hod. vyhodnocení soutěže
vítěze určí návštěvníci knihovny

ÚNOR
soutěž:
Nebuď takový balvan – Znáš pravidla 
slušného chování?  4. 2. – 28. 2. 2008 
výtvarná dílna: 
Mám tě ráda, mám tě rád!
valentýnská přáníčka a dárečky
úterý 5. 2. 2008  15–17 hod.
Velikonoční výtvarná dílna
úterý 26. 2. 2008   15–17 hod.

BŘEZEN
soutěž:
Pojď pozdravit jaro – 3. 3. – 31. 3. 2008
Co víš o jarní přírodě a zvycích Ostravska

výtvarná dílna:
Velikonoční výtvarná 
dílna
úterý 18. 3. 2008

15–17 hod.
Týden prvňáčků – bezplatné přihlašování 
dětí z prvních tříd ZŠ 3. 3. – 7. 3. 2008
Den ostravských čtenářů – 27. 3. 2008 
den plný překvapení

v
V
d
ú

15–17 hod

(Pokračování ze strany 5)
Pak už začaly lité boje ve skupinách 

a trvaly až do večerních hodin. Unave-
ni jsme se ještě přesunuli na nedaleký 
Oktoberfest. Tam jsme dokázali, že i pro 
Ostraváka je hračkou zvednout plný tup-
lák, položit prázdný a pak se posadit do 
vozíku té nejkrkolomnější horské dráhy. 

V neděli v bojích o umístění jsme ze sebe 
vyždímali poslední síly. Svinov 2 obsadil 
celkové 9.místo, Svinov 1 místo 10. Oproti 
loňskému ročníku jsme si trochu pohoršili. 
Nutno ovšem podotknout, že konkurence je 
tvrdší a úroveň je oproti prvnímu ročníku 
nesrovnatelně vyšší. Naštěstí jsme letos 
skončili celkem brzy po obědě a tak jsme 
mohli vyrazit na dlouhou zpáteční cestu. 

Dobrý pocit v nás přetrvává dodnes, když 
si na internetových stránkách Sokola Mni-
chov můžeme přečíst, že: „…do Mnichova 

přijela mužstva z Čech, Moravy a Sloven-
ska. Příjemní a milí lidé, se kterými je radost 
se potkat, usmát se či prohodit pár slov…“. 
Děkujeme krajané!

Informace přímo od zdroje:
www.sokol-muenchen.de

Za volejbalový oddíl TJ Sokol Svinov 
Karel Luňáček 

Volejbalový turnaj smíšených družstev: MÜNCHEN 2007   

Sbor dobrovolných hasičů ve Svinově existuje 
již od roku 1889 a je třetím nejstarším sborem na 
Ostravsku. V letošním roce jsme tedy oslavili 118 let 
od svého založení. 

V současné době náš sbor čítá 53 dospělých členů 
a 35 mladých hasičů. Zásahová jednotka má 15 členů 
a jejím úkolem je být k dispozici ve výjimečných 
situacích a živelných pohromách.V měsíci září se 
zásahová jednotka aktivně podílela při lokálních 
záplavách, které naštěstí nedosáhly rozměrů povodní 
z roku 1997.

Mimo jiné se po celý rok věnujeme sportovním, 
kulturním a jiným aktivitám. V každoroční plesové 
sezóně pořádáme tradiční hasičský ples a maškarní 
bál pro dospělé, o které je rok co rok velký zájem a bý-
vají obvykle vyprodány. Během jarních a letních mě-
síců organizujeme v areálu hasičské zbrojnice mnoho 
akcí, z nichž stojí za zmínku v měsíci květnu stavění 
a kácení máje, fotbalový turnaj na hřišti národní 
házené ve Svinově. V měsíci červnu jsme vypomohli 
s výplní programu dětského dne ukázkou mladých 
hasičů, kteří ukázali své umění ve dvou disciplínách, 
požárním útoku a štafetě dvojic. Ne malou měrou 
jsme přispěli i k hladkému průběhu Dne dětí a dále 
jsme se aktivně podíleli na přípravě Svinovské pouti, 
kterou jsme zpestřili prodejem chutného občerstvení. 
Během léta jsme připravili dva povedené nohejbalové 
turnaje a závěr letošní sezóny jsme oslavili v hasičské 
zbrojnici ve Svinově. 

Našim dalším cílem je citlivá práce s dětmi a mlá-
deží a tím si vybudovat silnou členskou základnu 
do dalších let. Pro mladé hasiče je připraven bohatý 
celoroční program, jehož prioritou je hra Plamen, ve 
které si mohou vybojovat svými výkony postup až 
do celostátního fi nále. V letošním roce se bohužel 
nepodařilo postoupit do krajského kola. Mladší žáci 
obsadili 7. místo z 15 družstev a starší žáci skončili 
na 1. nepostupovém místě za družstvy z Michálkovic 
a Pustkovce. Obě žákovská družstva se zúčastnila 

nultého ročníku Ostravské ligy mládeže, kde mladší 
žáci obsadili 5. místo a starší žáci 4. místo. I domácí 
družstvo pořádalo svou dětskou pohárovou soutěž, 
která byla zařazena do této ligy. V zimních měsících 
se mládež schází v prostorách tělocvičny místní 
základní školy. 

Naši žáci vyjíždějí na soutěže i za hranice našeho 
kraje. V listopadu se dva nejlepší žáci zúčastnili Me-
moriálu Marty Habarové v běhu na 60 m překážek, 
který se konal v Praze. Kateřina Ledvoňová v katego-
rii mladší žáci obsadila 9. místo z 86 soutěžících a Vít 
Honěk v kategorii starší žáci se umístil na 10. místě 
z 97 soutěžících. 

Nejen děti, ale i muži mají svou sezónu. Ta probíhá 
od května do konce září a během této doby jsme se zú-
častnili 61 pohárových soutěží. Podobně jako děti mají 
i muži svou hlavní soutěž a tou je Moravskoslezská 
liga v požárním útoku. Dne 1. července 2007 proběhl 
na fotbalovém hřišti ve Svinově jubilejní 20. ročník 
Memoriálu Alfonse Kudělky, kterého se zúčastnilo 
65 družstev mužů a žen z celého Moravskoslezského 
kraje. Tato soutěž byla zařazena do seriálu Mo-
ravskoslezské ligy a na konci roku byla vyhlášena 
jako nejlepší soutěž 5. ročníku této ligy. Bohužel se 
nám nevyvedlo mnoho z patnácti ligových soutěží 
a celkové 19. místo z 28 družstev je pro nás malým 
zklamáním. Ze všech 61 pohárových soutěží jsme 
obsadili 8x 1. místo, 5x 2. místo a 9x 3. místo. 

Na závěr sezóny se mužské družstvo zúčastnilo 
recesní soutěže o putovní pohár V. I. Lenina ve 
východních Čechách ve vesničce Široký Důl. Tato 
soutěž hostila celkem 120 mužských, 29 ženských 
a 14 družstev veteránů. S výsledným časem 15,01 
s jsme obsadili celkové 11. místo. Tímto výsledkem 
jsme úspěšně zakončili soutěžní rok. 

V současné době se plánují a intenzivně zajištují 
veškeré akce na rok 2008, na které Vás srdečně zveme. 
O akcích budete včas informování v příštím vydání 
Svinovského hlasatele. 

Činnost sboru dobrovolných 
hasičů ve Svinově v roce 2007
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Ženský komorní sbor Dobroslava 
Lidmily – Svinov

Činnost v roce 2007
Rok 2007 pro nás začal smutně – zemřel 

náš dlouholetý sbormistr a zároveň spo-
luzakladatel ŽKS Svinov, pan Dobroslav 
Lidmila. Jen dlouhá léta pěstování pěvecké 
kázně a přesnosti intonace pomohla sboru 
při rozloučení ve svinovském kostele.
Dozpívaly jsme a pak už jsme se slzám 
nebránily. Se souhlasem manželky zesnu-
lého, naší umělecké vedoucí, PhDr. Lydie 
Romanské-Lidmilové sbor změnil název 
na Ženský komorní sbor Dobroslava Lid-
mily – Svinov.

Dne 4. dubna zpívala část  sboru v zaří-
zení pro seniory Astra v Porubě. Sbor tam 
chodívá pravidelně a vždycky se setkává 
s nadšeným přivítáním, potleskem a chvá-
lou. Tentokrát byla akce kombinována 
s četbou z nové knížky veršů sbormistryně 
PhDr. Lydie Romanské-Lidmilové.

Dne 19. dubna zpívala část sboru ještě 
jednou na prezentaci knihy své sbormistryně 
,a sice v knihkupectví Librex v Porubě. Byla 
to komorní akce, kde několik písní z dílny 
Dobroslava Lidmily (Lokálka z dětství, 
Synáčkovi a další) splnilo svůj účel, naladilo 
přítomné k poslechu veršů z nové knihy 
autorky. 

Dne 2. června 2007 se sbor zúčastnil 
festivalu ženských pěveckých sborů Ženská 
srdce v Jedovnicích na jižní Moravě.V pro-
gramu zpívalo 5 ženských sborů z jihomo-
ravského a zlínského kraje, náš sbor byl 
jako host – zástupce Moravskoslezského 
kraje. Zpěvačky pozdravil svým programem 
Mužský pěvecký sbor Vlčnov a cimbálová 
muzika Durancia. Pořádající sbor ŽPS 
Píseň Jedovnice jsme pozvaly na oplátku 
do Svinova.

Do Frýdlantu n/O na každoroční akci 
Den hudby nás pozval PS Janáček – sbor 
z Frýdlantu n/O. 20. června 2007 jsme se 
spolu s PS Janáček a dalším frýdlantským 
sborem ECHO zúčastnily koncertu v kos-
tele sv. Bartoloměje. Sbory zazpívaly po 
vlastním programu společně skladbu Dob-
roslava Lidmily z cyklu Romantické sbory 
Synáčkovi. Vystoupení bylo odměněno 
velkým potleskem. Sbormistři obou sborů 
(ŽKS Svinov a PS Janáček) se dohodli  na 

společném koncertu ze skladeb D. Lidmily 
na jaře r. 2008.

Termín společného koncertu s ŽPS Píseň 
Jedovnice byl stanoven na 13. říjen 2007. 
Můžeme říci, že jsme prožily krásné spo-
lečné odpoledne se svými hosty a s milým 
obecenstvem, které naplnilo podkrovní sál 
ZUŠ ve Svinově. Děkujeme za přítomnost 
také paní ing Haně Hauptové, starostce 
Svinova.

Vánoční koncert – 19. prosince (18 hod.) 
nás naplňuje radostí, ale máme i obavy, 
protože zimní období je čas nemocí a ta-
ké dobou zaneprázdnění jinde, je mnoho 
koncertů, festivaly, přehlídky a ženy zpí-
vají  nejen ve Svinově, ale zároveň třeba 
i v dalším nebo dalších dvou sborech. Ale 
všechno se zapomene, když nás čeká kostel 
plný posluchačů a diváků.

Naše plány na příští rok? Hned 6. 1. nás 
čeká opakování vánočního koncertu v no-
voveském kostele. V březnu to bude jarní 
koncert s hostem, PS Janáček z Frýdlantu 
n/O, v červnu budeme koncertovat v sále 
Základní umělecké školy  jako doprovod 
absolventky pěveckého oddělení ve sborech 
opery Carmen. Koncem června se chceme 
zúčastnit opět  každoroční akce Den hudby 
ve spojení se zpěváky s Polanky nad Odrou.
Ještě předtím, v květnu, chceme obnovit 
koncert pro děti mateřských škol, který by 
se uskutečnil rovněž v podkrovním sále ZUŠ 
ve Svinově, a to ve spolupráci s dětským 
pěveckým sborem Zvonoklíček, s nímž 
ženský sbor spolupracuje rovněž na vánoč-
ních koncertech. Pět koncertů za prvních 
šest měsíců roku není zrovna málo. Další 
pololetí, sezona od září 2008, bude naplněno 
obdobně.

ŽKS DL Svinov děkuje MÚ, paní starost-
ce ing. Haně Hauptové a  kulturní komisi pro 
mládež, kulturu a za umožnění odcestovat do 
Jedovnic a také oplatit pohostinnost jedov-
nickému sboru. Děkujeme také oblastnímu 
výboru Unie českých pěveckých sborů, 
jejímž je ŽKS DL Svinov členem, za pomoc 
při reprezentaci moravskoslezské oblasti.

Ilona Štulová
jednatelka sboru

členka Oblastního výboru UČPS

Organizace ČRS MS Poruba 1 – Svinov, or-
ganizuje výdej povolenek k lovu ryb pro dospělé 
členy každé pondělí na areálu MO ČRS Ostrava 
na ul.Záhumenní od 9.00 hod. do 16.30 hod. 
v lednu,v únoru od 12.00 do 16.30 hod. a březnu 
od 14.00 hod. do 16.30 hod.

Kroužek mládeže se bude scházet každý lichý 
pátek od 15.00 hod do 17.00 hod na rybářské chatě 

na Dubí (Bečkárně).Zde se mohou hlásit i zájemci 
z řad mládeže o rybolov.

Naše mládež se v tomto období zúčastní tříkolo-
vého Zimního poháru v rybolovné technice.

Termíny této akce a další informace o činnosti  
najdete na našich stránkách: 
www.msporuba1.blog.cz
Za výbor ČRS MS Poruba 1 – Svinov, Milan Kratochvíl 

Plán činnosti  ČRS MS Poruba 1 – Svinov
pro období 1. 1. 2008 – 31. 03. 2008

24. 12. 2007 22.00 
Štědrý den – noční pobožnost
25. 12. 2007 10.00 
Boží hod vánoční – Narození Ježíše Krista
26. 12. 2007 10.00 
Prvomučedníka Páně Štěpána
30. 12. 2007 10.00 
Poděkování za Boží ochranu a vedení
6. 1. 2008 10.00 
Tři králové

Vážení svinovští občané, dovoluji si 
vás oslovit v předvánočním čase. Na úvod 
vám chci sdělit jednu zprávu: V Betlémě, 
v zemi judské se nám všem narodil Spasi-
tel, Kristus Pán. Bůh je láska. Boží láska 
tajemným způsobem sestoupila do tohoto 
světa. Dnes si možná mnozí řeknou, co by 
to pro nás ještě mělo znamenat? Vánoce 
jsou svátky Boží blízkosti k lidem a lid-
ského přiblížení se navzájem. Bůh vzal na 
sebe člověčenství, jak se zpívá v koledách, 
a tak i my jsme vyzváni k tomu samému. 
Byli jsme Bohem obdarováni, a tak se i my 
snažíme obdarovat své blízké. Víme, že 
láska není na povel. Přece však, jakmile se 
přiblíží Štědrý večer, můžeme pozorovat 
určité změny. Lidé se k sobě snaží chovat 
lépe, jsou milejší, laskavější, přátelštější, 
přejí si vše dobré. Sháníme (někdy až příliš 
usilovně) dárky pro své nejbližší, odměnou 
nám bývá jejich šťastný úsměv a zářící 
oči. Ty nejdůležitější věci si však v životě 
nekoupíme. Můžeme je vnímat ne pouze 
očima, ale především srdcem. Vánoční 
období je vzácným a posvátným časem, 
kdy můžeme být pospolu s těmi, které 
máme rádi, je časem radosti, snášenlivosti, 
pokoje. Do největších tajemství života mů-
žeme nahlédnout jen skrze velikou lásku. 
Ta činí naše životy lepšími, snesitelnějšími 
a důstojnějšími. Kéž bychom měli otevřená 
srdce nejen ve dnech svátečních, ale i v těch 
všedních! Přeji vám pěkné prožití Vánoc, 
radost, moudrost i Boží požehnání v celém 
novém roce 2008. 

Tomáš Chytil – farář 

Vánoční období 
v Husově sboru ve Svinově

Kalendář akcí 
Plesy v sále Autoškoly Spáčil:
12. 1. 2008 (sobota) ples KDU-ČSL 
18. 1. 2008 (pátek) ples obecní
19. 1. 2008 (sobota) ples rybářský
26. 1. 2008 (sobota) ples pionýrský
27. 1. 2008 (neděle) karneval dětí
01. 2. 2008 (pátek) ples sousedský
02. 2. 2008 (sobota) ples danů (karate)
15. 2. 2008 (pátek) ples hasičský
16. 2. 2008 (sobota) ples sportovní 
23. 2. 2008 (sobota) ples RADAMOK
15. 3. 2008 (sobota) maškarní bál
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Technický dvůr se představuje
Touto cestou bych chtěl přiblížit spo-

luobčanům Svinova činnost Technického 
dvora Ostrava – Svinov. Hlavním účelem 
Technického dvora (dále jen TD) je zajiš-
tění služeb pro městský obvod Svinov. Do 
těchto služeb patří tyto činnosti: údržba 
komunikací včetně zimní údržby, údržba 
veřejných prostranství a pískovišť, zeleně, 
dopravního značení a jeho instalace, oprava 
a údržba elektro zařízení, čištění komunikací 
a kanalizací, vyprazdňování odpadkových 
košů, provoz vodotrysků a veřejných WC, 
deratizace a správa veřejného pohřebiště. 

Dále provádíme údržbu tzv. „PLATA“ 
na Svinovských mostech a přilehlého okolí 
včetně přednádražního prostoru. V této 
lokalitě je vysoká kumulace lidí a ne vždy 
se všichni občané chovají kulturně, proto 
údržba těchto dvou lokalit je velmi obtížná 
a nákladná.

Ve své volné kapacitě poskytujeme ko-
munální služby občanům městského obvodu 
Svinova za úplatu. Převážně se jedná o 
zimní údržbu, sekání trávy, úklid soukro-
mých pozemků, včetně následné likvidace 
odpadů v množství povoleném spol. OZO 
Ostrava s.r.o.

TD spolupracuje s Městskou policií, 
Hasičským záchranným sborem a Probační 
službou, která po vzájemné dohodě na TD 
zařazuje pracovníky na veřejně prospěšné 
práce.

Také se snažíme postupně obnovovat 
již zastaralou a opotřebovanou techniku 

vozového parku. Dosud se nám podařilo 
v průběhu dvou let zakoupit víceúčelové 
vozidlo Magma a malotraktorek. 

TD se po technické stránce také podílí 
na zajištění akcí pořádaných v městském 
obvodě Svinov, a to při konání tradiční 
červnové poutě, v předvánočním období 
na vánoční výzdobě nebo při konání vsypů 
zesnulých.

V měsíci listopadu jsme zajistili skácení 
stromů na veřejném pohřebišti, které byly 
v havarijním stavu a kácení topolů na ul. 
Elektrárenské. Kácení lip a topolů provedli 
pracovníci pana Vladimíra Lišky. Toto káce-
ní v obou lokalitách se provádělo horolezec-
kou technikou s ohledem na nepřístupnost 
terénů. Dřevní hmota po skácení stromů je 
využita k topení na TD. 

Na závěr přeji všem obyvatelům Svinova 
klidné prožití svátků vánočních a v novém 
roce 2008 jen vše nejlepší. 

Lumír Němec, ředitel TD

Dne 1. listopadu 2007 začala zimní 
sezóna, která potrvá do 31. 5. 2008, a s ní 
spojená zimní údržba místních komunikací 
(dále jen MK) v našem obvodě. Pro Vaši 
informaci uvádíme:

Za městský obvod Svinov zajišťuje 
i zimní údržbu místních komunikací III. 
a IV. třídy (chodníky) příspěvková orga-
nizace Technický dvůr. O vozovky I. a II. 
třídy se stará akciová společnost Ostravské 
komunikace. Jsou to ty komunikace, na 
nichž je provozovaná městská hromadná 
doprava.

Kromě toho se v zastavěném území obce 
nacházejí komunikace IV. třídy (chodníky), 
které hraničí s nemovitostí jiného vlastníka. 
Tento ze zákona odpovídá za škody, jejichž 
příčinou byla závada ve schůdnosti na při-
lehlém chodníku, která vznikla znečištěním, 
náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že 
nebylo v mezích jeho možností tuto závadu 
odstranit! 

Jinými slovy řečeno, o chodníky přilehlé 
k nemovitostem jsou ze zákona povinni se 
starat vlastníci těchto nemovitostí. Patří sem 
i přístupové chodníky do bytových domů – 
např. ul. Rošického.

V neposlední řadě existují i chodníky, 
které se v zimě neudržují. Jedná se o méně 
frekventované chodníky, které mají mini-
mální dopravní význam. Jejich seznam je 
součástí plánu zimní údržby.

Je nutné si však uvědomit, že zimní 
údržbou se závady způsobené povětrnost-
ními situacemi a podmínkami ve sjízdnosti 
a schůdnosti komunikací neodstraňují, 
pouze zmírňují!

A co jsou to závady ve sjízdnosti a schůd-
nosti? 

Náplň tohoto termínu upřesňuje zákon 
č.13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
o pozemních komunikacích.

Závadou ve schůdnosti se rozumí taková 
změna ve schůdnosti pozemní komunikace 
(chodníku), kterou nemůže chodec předví-
dat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu 
stavu, dopravně-technickému stavu, povětr-
nostním situacím a jejich důsledkům.

 Sejně tak i závada ve sjízdnosti je taková 
změna ve sjízdnosti místní komunikace, kte-
rou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu 
vozidla přizpůsobeném stavebnímu a doprav-
ně-technickému stavu místní komunikace, 
povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Zimní údržba místních komunikací

Vodní tok Porubka v úseku od svinovských 
železničních mostů (km 0,900–1,052) po kou-
paliště v Porubě protéká vysoce urbanizovaným 
územím. O tom, jak je tento vodní tok divoký, 
jsme se mohli přesvědčit letos v září, kdy jsme 
museli na území městského obvodu Svinova řešit 
vysoký stav vodní hladiny a vyhlásit III. stupeň 
povodňové aktivity.

Dnešní koryto Porubky svojí kapacitou ne-
odpovídá požadované ochraně území. Kapacita 
je omezována jeho rozměry (hloubka, šířka), 
charakterem břehů, jež jsou porostlé dřevinami 
a opatřeny ploty, které se při povodních stávají 
neprůtočnými a neumožňují údržbu koryta.

Navrhovaná protipovodňová opatření společ-
ností PÖYRY Environment a.s. v dokumentaci pro 
územní řízení ochrání zástavbu, která se nachází 
v nejbližším okolí Porubky, často až na jejím břehu. 
Při 20leté vodě je dnes zatápěno 245 domů a budov. 
Ohrožení majetku je při rychlém nástupu povodně 
a rozlivu v plochém území značné.

Tam, kde je nutno zvýšit ochranu okolí nebo 
omezit zpětné vzdutí, je navrženo rozšíření koryta 
až na 6 m ve dně. Rozšíření je ale pokud možno 
jednostranné, aby počet dotčených pozemků byl 
minimalizován. V úsecích, kde nedojde k břeho-
vým úpravám, bude koryto pročistěno od náplavů 
a náletové vegetace. Tímto opatřením a doplněním 
výškových úprav břehových hran se dosáhne 
kapacity koryta Porubky na průtok 30 m3/s, tzn. 
voda o něco větší než 20-tiletá. Součástí těchto 
úprav bude i přeložka koryta pod svinovskými 
železničními mosty, která je důležitá z kapacitního 
a hydraulického hlediska a umožní výstavbu ko-
munikace Nová Bílovecká (přeložka). 

Udržovací práce budou prováděny z koryta, kde 
běžné průtoky do vody cca 30denní budou svedeny 
do kynety o šířce v hladině cca 3 m. Kanalizační 
vyústí budou prodlouženy a opatřeny zpětnými 
klapkami. V rámci stavebních prací bude někdy 
nutné odstranit ploty, tyto budou obnoveny dle 
situace jako součást konstrukce nebo v původní 
podobě včetně branek.

Účelem celé stavby je protipovodňová ochrana 
zástavby údolní nivy Porubky mezi porubským 
koupalištěm a soutokem s Odrou. Dnešní stav, 
kterým je zajištěna ochrana zástavby (zejména 
v centru Svinova) místy jen proti vodě 5–10leté, 
se jeví jako nedostatečný. 

Ochranná opatření, provedena rozšířením 
koryta Poruby na reálný stupeň ochrany formou 
zvyšování kapacity koryta, jsou z důvodů rozsahu 
záborů a vyvolaných investic (rekonstrukce mostů 
navazujících komunikací, přeložek inženýrských 
sítí) a možnostem odvádění povrchových vod ze 
záhrazí prakticky nereálná. 

Navržená protipovodňová úprava toku zajistí 
po dokončení výrazné zlepšení protipovodňové 
ochrany v nejbližším okolí toku. Vzhledem k in-
tenzitě využívaného území (zástavba až na hra-
nici kory ta, množství inženýrských sítí) se jedná 
o stavbu velmi náročnou jak po stránce přípravy, 
tak realizace.
(Z podkladů společnosti PÖYRY ENVIROMENT a.s.)

Oprava toku Porubky
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Jinak řečeno, v zastavěném území 
obce jsou místní komunikace sjízdné 
a schůdné, jestliže umožňují bezpečný 
pohyb silničních a jiných vozidel a chodců, 
přizpůsobený stavebnímu stavu a doprav-
ně-technickému stavu těchto pozemních 
komunikací a povětrnostním situacím 
a jejich důsledkům.

Místní komunikace, které jsou spravo-
vány městským obvodem, jsou zařazeny 
do tří pořadí důležitosti a závady v jejich 
sjízdnosti a schůdnosti, způsobené pově-
trnostními vlivy za zimních situací, musí 
být odstraněny nebo alespoň zmírněny po 
spádu sněhu v těchto časových limitech:

• na komunikacích vozidlových:
1. pořadí důležitosti do 4 hodin 
2. pořadí důležitosti  do 12 hodin
3. pořadí důležitosti po ošetření
 komunikací I. a II. pořadí důležitosti,  

 nejpozději však do 48 hodin 

• na chodnících: nejpozději do 24 hodin 

Údržba parkoviště
Na parkovištích bude proplužen pouze 

průjezd parkovištěm, a ne jednotlivá místa 
na stání!

Čištění komunikací a chodníků po skon-
čení zimního období (jarní úklid) bude ukon-
čeno nejpozději do 31. května 2008. 

Je naší snahou uvedené časové limity 
nejen dodržet, ale provést údržbu, pokud to 
lze, i dříve.

Je však nutné mít na zřeteli, že i tato 
práce vyžaduje určité technologické časy, 
a tak je nasnadě, že při vzniku nepříznivých 
povětrnostních podmínek nemohou být me-
chanizmy a správci komunikací všude, stále 
a hlavně ihned. Jejich práce je také ztěžována 
špatně zaparkovanými vozidly, která zne-
možňují vjezdy mechanizmů do zasypaných 
ulic. Každoročně se tak stává například na 
křižovatce ulice E. Rošického, E. Triolitové, 
Lelkové a Stratilové. K propluhování dochází 
později, po uvolnění vjezdu.

Odstraňování sněhu je prováděno správ-
cem komunikací traktory s pluhem, tzn., že 

zařízení je zavěšeno v zadní části traktoru. 
Pluhy jsou nastaveny tak, aby vždy hrnuly 
sníh na pravou stranu komunikace, kde do-
chází k jeho hromadění. To je terčem kritiky 
některých občanů, kteří nás žádají hrnout 
sníh na opačnou stranu. Vezměte prosím na 
vědomí, že nemůžeme hrnout sníh doprostřed 
komunikací. Stejně tak nemůžeme nutit řidiče 
traktorů, aby jezdili v jednosměrných komu-
nikacích v protisměru a porušovali tak zákon 
o provozu na pozemních komunikacích.

 Děkuji všem zaměstnancům Technické-
ho dvora a doufám, že společně tuto zimu 
zvládneme opět na výbornou. 

Jsem přesvědčen, že i Vy, milí spoluobča-
né, budete ohleduplní a vstřícní.

Závěrem Vám chci všem popřát hodně 
zdraví a štěstí v novém roce

Lumír Němec, ředitel TD
Pozn.: Vaše připomínky k zimní údržbě smě-
řujte: Technický dvůr, přísp.organizace, Nad 
Porubkou 838, 721 Ostrava – Svinov, Tel.:596 
964 133, 731 178 108 – p. Němec, 596 911 090, 
603 440 413 – p. Dudík, Burian.

A co naši občané?
V poslední době i náš obvod dostává no-

vou tvář – k nepoznání se změnilo nádraží, 
hřbitov, prostor před radnicí či kostelem. 
Svinovem prochází tolik očekávaná dálnice 
s unikátním mimoúrovňovým křížením. 
Není daleko doba, kdy ulice Bílovecká či 
Evžena Rošického neměla chodníky ze 
zámkové dlažby, povrch komunikace na 
ulicích Psohlavců, Králky, Radhošťské, 
Kmochovy, Sabinovy a některých dalších 
také neoplýval krásou. Věříme, že postupně 
dojde i na další ulice, které nutně potřebují 
opravit.

Naše úsilí a chuť udělat ze Svinova pří-
jemné a pěkné místo k bydlení i odpočinku 
občanů nikterak neochabuje.

Maně však vyvstane na mysli, co naši 
občané? Jistě nejsou se vším spokojeni, 
jistě vidí spousty a spousty věcí, které by 
se daly spravit. Ale i my všichni můžeme 
dost podstatně prostředí, ve kterém žijeme, 
úplně bez nákladů změnit.

Můžeme a měli bychom po svém pejsko-
vi zvednout exkrementy, byť by se mu je po-
dařilo udělat na pozemku souseda, se kterým 
si tak „vyřídím účty“, či v sídlišti, které svou 
anonymitou k tomuto nedobrému, či přímo 
nedůstojnému chování nabádá.

Můžeme a měli bychom ve smyslu 
obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Ostravy č. 9/2002 skutečně komunální 
odpad třídit a odkládat na místa k tomu 
určená, tj. sběrné nádoby („popelnice, kon-
tejnery“), sběrné dvory, či lékárny (článek 
7 vyhlášky).

Vlastník objektu, kde vzniká komunální 
odpad, pak by měl vzít vážně článek 5 vy-
hlášky a splnit svou povinnost a na stálém 
stanovišti sběrných nádob včetně jejich 
okolí udržovat čistotu.

V současné době tomu tak není, čehož 
jsou důkazem uveřejněné fotografi e. Ptáme 
se tedy – jak je to možné, že v místě obyt-
ných domů na ulici Bílovecké je udržován 
pořádek, na ulici E. Rošického tomu tak 
není? Čekají snad vlastníci obytných domů, 
že budou k tomu přinuceni pokutou? 

Na četné dotazy, proč neuklízí tato 
místa Technický dvůr, odpovídáme: Tech-
nický dvůr, jako příspěvková organizace 
městského obvodu, tuto činnost prováděl 
v době, kdy městský obvod byl vlastníkem 
zde stojících obytných domů. Po prodeji 
domů povinnost přešla ve smyslu uvedené 
vyhlášky na jejich vlastníky. 

Co tedy s objemným odpadem?
V žádném případě není dovoleno vyřaze-

ný objemný odpad (nábytek apod.) uložit ke 
sběrným nádobám na komunální odpad. Běžná 
svozová technika není schopna tyto odpady 
naložit. 

Jsou tři možnosti, kam tento odpad v množ-
ství, které se vejde do přívěsného vozíku, 
odložit:
1. sběrný dvůr společnosti OZO Ostrava, který 

je v našem obvodě na Technickém dvoře, 
ulice Nad Porubkou

2. velkoobjemové kontejnery, které se přista-
vují dvakrát ročně na určená místa; informa-
ce o nich jsou uveřejňovány ve Svinovském 
hlasateli a ve vývěsních skříňkách

3. zpoplatněný odvoz z místa bydliště 
(20–200 Kč), objednávky na bezplatné lince 
800 100 699
Větší množství odpadu je nutno řešit se 

společností OZO Ostrava, s.r.o.
RNDr. Yvona Heroutová,

ÚMOb Svinov
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… a tak jsme zkusili žít ekologicky
Ekokatastrofy, ekologický dluh, dopad 

průmyslu na přírodu ... fotomateriál na tato 
témata byl náplní jedné výstavy, které jsem 
se nedávno účastnila, a i když se považuji 
za běžného odběratele spotřebního zboží, 
rozhodla jsem se v euforii ze shlédnuté 
výstavy žít minimálně týden ekologicky – 
tedy zeleně.

Když opomenu fakt, že jsem při nákupu 
biopotravin a eko-prostředků podstatně 
nabourala měsíční rozpočet, byla jsem po 
dvou dnech shánění eko-sortimentu naprosto 
otrávená z ceny i výběru.

Navíc začalo sněžit, rtuť venkovního tep-
loměru klesla pod 10ºC a plynoměr v domě 
nabral na otáčkách.

V tu samou chvíli na mě z obrazovky pro-
mlouvala hlasatelka TV novin s informacemi, 
kolik letos přibližně protopím a o kolik se 
zvedne elektřina. 

Rychle jsem snížila termostat plynového 
kotle a pozhasínala světla v bytě. 

Ten večer nám byla všem zima. Cestou do 
koupelny jsem po tmě rozšlápla synovi au-
tíčko, a jelikož jsem v duchu úspory energie 
vypnula i elektronický budík, všichni jsme 
ráno zaspali.

A to byla teprve středa…
I přestože jsem měla hodinové zpoždění, 

díky budíku, nezapomněla jsem přibrat pet 
láhve do kontejneru. Byly toho dvě plné tašky 
… a zase problém. 

Do kontejneru se už nevlezla ani ta 
víčka.

„Do háje, proč to nikdo nelisuje?“
„Dokážete si asi představit, jak jsem 

vypadala v tramvaji, v ranní špičce s dvěma 
naditými taškami pet lahví.“

„Jako idiot ... máte pravdu!!!“
V centru Ostravy se mi podařilo najít 

prázdný kontejner na tříděný odpad a den 
pokračoval.

Cestou domů jsem opět nakoupila dra-
hé biopotraviny, a protože jsem šla kolem 
domácích potřeb,napadlo mě, koupit lis na 
„petky“.

Jaké bylo mé překvapení, když jsem 
zjistila,že v době,  kdy politikou Země je „žít 
ZELENĚ“, stojí tento lis 680 korun.

Lis jsem samozřejmě nekoupila. Vzpo-
mněla jsem si při tom na nesmyslné sbírání 
bodů z nejmenovaných minerálek za které 
jsem pak dostala batoh na hory.

Jestli ten batoh nebyl spíše na ty „pet 
lahve!!!“

„Proč v těchto soutěžích nedávají lisy na 
„petky“?

Doma jsem pak hodila prádlo do pračky 
s eko-práškem a umyla nádobí.

Výsledek...?!
Už od pondělí máme opět nádobí umyté, 

jako bych ho myla v obyčejné vodě a eko-
prášek v pračce selhal. 

V sobotu jsme se šli projít s rodinou po 
Svinově a po pěti dnech trapasů, zimy a tmy 
v bytě jsem byla opravdu překvapena, jak 
tady máme čisto.

Snad jen na nějakou výjimku se nikde ne-
valil dým z komínu, nikde žádné odpadky...
prostě ... opravdu hezká procházka. Mnoho 
z vás možná namítne, že jsem se tedy měla 
jít podívat „tam a tam“.

Je to přirozené, jsme národ, který miluje 
kritiku, ale já sama za sebe musím říct, že je 
Svinov opravdu hezký.

Možná je to lidmi, možná tím,že zde žiji 
skoro celý život,ale ruku na srdce…chtěli 
byste žít někde jinde?

Shrnuto, podtrženo...
Jsem členem strany zelených. Jako člo-

věk nechci vědomě poškozovat ekosystém 
prostředí, kde žiji, ale na rovinu…

Populistické projevy našich politiků 
i pestré dokumenty médií se neslučují s činny 
a reálným životem běžné rodiny.

Jen doufám, že jsme opravdu na začátku 
dlouhé trati a na jejím konci bude slovní 
spojení „žít ZELENĚ“ jen synonymem 
„běžného života“.

Na závěr bych chtěla říct, že něco přece 
jen udělat může každý z nás.

Nic to nestojí a má to každý … že ne-
víte? 

Ale víte! Chovejme se prostě „slušně“.
 Krásné Vánoce a šťastný rok 2008 Vám 

všem upřímně přeje
 Andrea Dangová

O z n á m e n í 
o b č a n ů m

V 52. týdnu roku 2007 je stanoven 
jako mimořádný úřední den čtvrtek 
27. 12. 2007 s úředními hodinami od 7.30 
do 14.30 hodin s polední přestávkou od 
11.00 do 12,00 hodin.

V pondělí 31. 12. 2007 bude na ÚMOb 
Svinov provoz omezený od 7.30 do 13.00 
hodin s polední přestávkou od 11.30 do 
12.30 hodin. Pokladna úřadu bude tento 
den uzavřena.

Ing. Ludmila Lankočí
Tajemnice ÚMOb

Dne 14. 9. 2007 zadrželi strážníci MP tři 
muže (19–20 let), kteří v Ostravě – Svinově 
překládali kovový materiál z odstaveného 
železničního vagónu do přívěsného vozíku 
přistaveného auta. Když si všimli strážníků, 
nasedli všichni rychle do auta a pokusili se 
z místa odjet, ale po chvíli si útěk zřejmě 
rozmysleli a setrvali na místě. Na přívěs-
ném vozíku bylo naloženo několik plechů, 
železných trubek a profi lů. Navíc bylo zjiš-
těno, že muž sedící za volantem nevlastní 
řidičský průkaz. Na místo byla přivolána 
Policie ČR, událost je nyní v šetření, řidiči 
vozidla hrozí navíc obvinění z trestného 
činu řízení motorového vozidla bez řidič-
ského oprávnění.  

S těmito případy se při výkonu služby 
setkáváme často. Lidé většinou uvádí, že 
materiál nalezli, ale najdou se i takoví, 
kteří se hlídce přiznají, že materiál od-
cizili. V takovém případě jsou na místě 
předáni Policii České republiky. Málokdo 
však ví, že zatajením nálezu se dopouštějí 
přestupku, za který jim hrozí pokuta do 
15 000 Kč. Od počátku roku do konce 
měsíce září jsme zaznamenali na území 
města Ostravy 108 událostí, při kterých 
bylo přistiženo 219 lidí, z toho 3 nezletilé 
osoby. 

Vykrádali vagón

Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
osvědčil konání veřejné sbírky za účelem 
spolufi nancování útulku pro nalezené psy 
v Ostravě – Třebovicích, provozovaného sta-
tutárním městem Ostrava – městskou policií, 
která bude probíhat až do 30. 8. 2010. 

Veřejná sbírka 
pro útulek

Občané i organizace mohou posílat 
libovolné fi nanční příspěvky na účet 
č. 030189-1649297309/0800  zřízený 
za tímto účelem.
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Dne 11. 10. 2007, v průběhu ran-
ního dozoru na přechodu pro chodce 
u základní školy v Ostravě – Svinově, 
hlídka MP zastavila neosvětlené vozi-
dlo, na kterém navíc nebyla umístěna 
registrační značka. Při projednávání 
přestupků řidič (27 let) hlídce sdělil, že 
mu byl uložen zákaz řízení motorového 
vozidla. Z důvodu podezření ze spáchá-
ní trestného činu maření výkonu úřední-
ho rozhodnutí byla na místo přivolána 
hlídka Policie České republiky, která si 
událost převzala k šetření.

Upoutal na 
sebe pozornost

Rada městského obvodu Svinov
si Vás dovoluje pozvat na

OBECNÍ PLES
Městského obvodu Svinov

který se uskuteční
dne 18.01.2008 od 19:30 hodin

v sále Autoškoly Spáčil na ul.Bílovecké

Vstupné:  180,- Kč včetně večeře
Program:  překvapení večera
 bohatá tombola
 k tanci i poslechu hraje 
 hudební skupina GAMA

Předprodej vstupenek od 02.01.2008 na:
ÚMOb Svinov – p.L.Fucimanová, tel.č.599 421 020

p. J. Metelková, tel. č. 599 421 036

Dne 1. 10. 2007 spatřila hlídka MP 
v prostorách nádraží ČD muže, který 
upadl na eskalátoru a způsobil si řez-
né rány na hlavě a noze. Do příjezdu 
rychlé záchranné služby poskytovali 
strážníci muži (41 let) první pomoc. 
Muž byl sanitou převezen k ošetření 
do nemocnice.

Hlídka poskytla 
zraněnému muži 
první pomoc

V předposlední velké době ledové, 
nazývané podle alpského dělení risská 
(před 180 000 až 230 000 lety), vniklo 
čelo kontinentálního ledovce hluboko 
do Moravské brány. Vody Odry byly 
obráceny a celé zaledněné území severní 
Moravy a Slezska se odvodňovalo na jih. 
Pohyb ledovce zarovnával krajinu, vy-
tvářel údolí, přinášel množství materiálu 
a tvořil ledovcové morény. V naplavených 
nánosech písku a štěrku se nacházejí velké 
balvany z hornin severského původu, do-
pravené ledovcem ze Skandinávie a z ob-
lastí kolem Baltského moře. Tyto bludné 
(eratické) balvany jsou památkami na 
zalednění. Jejich rozšíření má význam pro 
studium procesů souvisejících s postupem 
kontinentálního ledovce. Známým nale-
zištěm bludných balvanů byla například 
obec Svinov, dnes městská část Ostravy 
na levém břehu Odry. Eratické balvany se 
zde nacházely ve štěrkovnách a v řečišti 
Porubky. Ze svinovských štěrkoven, dnes 
již zaniklých, pochází také mnoho pěk-
ných pazourků se zkamenělinami. 

Před třemi lety jsem s několika 
návštěvníky, rodáky obce, Svinov pro-
cházel. Na svých místech nebyl žádný 
z bludných balvanů, které dříve tvořily 
dekoraci veřejných prostranství. Ztratil 
se velký bludný balvan, který ležel před 
Sokolovnou (ostatně i ta po požáru 
z roku 1998 vzala za své), zmizela velká 
skupina kamenů naproti kostela, hned 
vedle někdejší budovy měšťanské, dnes 
umělecké školy a k nalezení nebyl ani 

bludný balvan před základní školou. 
Všechny kameny po letech jaksi záhad-
ně zmizely. Pouze osud jednoho z nich 
se podařilo zjistit – bludný balvan stojící 
řadu desetiletí před základní školou leží 
na svinovském hřbitově. 

Ve staré, v roce 1926 vydané knize 
Jana Kudely Svinov – paměti staroby-
lé slezské obce je stručná zmínka, že 
z bludných balvanů ze Svinova byla se-
stavena skupina v parku před německou 
technikou v Brně. Německá technika 
v Brně zanikla roku 1945 a v její budově 
sídlí lékařská fakulta. Dnes tam není 
ani ten park. O pátrání po svinovských 
bludných balvanech v Brně, do něhož 
se zapojili pracovníci Muzea města 
Brna, psal internetový deník Nevidi-
telný pes ve svém vydání z 22. 3. 2006 
a 4. 11. 2006.

 Skupinu bludných balvanů v měst-
ském parku před německou technikou 
tvořilo 11 kamenů různé velikosti 
o celkové váze kolem pěti tun (největší 
kus 1 300 kilogramů). V roce 1882 je 
ze Svinova do Brna dopravil profesor 
německé techniky v Brně Alexander 
Makowsky. Po roce 1945 byly kameny 
přemístěny do areálu brněnské sta-
vební fakulty na ulici Veveří 95, kde 
leží – bez jakéhokoli označení – hned 
nalevo za hlavním vchodem. Z původní 
kolekce jedenácti bludných balvanů je 
zde 7 kamenů. Blíže k ulici tříčlenná 
skupina (velký kámen podepřený dvě-
ma malými), dále – oddělena dvěma 

krápníky – skupina čtyř kamenů (jeden 
velký, tři menší). Zbývající kameny leží 
v nedalekém areálu brněnské přírodově-
decké fakulty. 

Nalezené bludné balvany se obvykle 
transportují na místa mimo naleziště. 
Avšak jde vesměs o dopravu na krátké 
vzdálenosti. Na příběhu 11 svinovských 
bludných balvanů, které přivezl do Brna 
Alexander Makowsky, je pozoruhodná 
právě ta neobvykle dlouhá přeprava 
z místa naleziště. A také to, že všech-
ny v předminulém století ze Svinova 
do Brna dopravené kameny lze dnes 
dohledat. 

JUDr. Aleš Uhlíř

Bludné balvany ze Svinova

foto: Svinovské bludné balvany u stavební 
fakulty v Brně
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Našim občanům asi neuniklo a mají 
zcela určitě stále v paměti, že jsem 
v době svého působení ve funkci starosty 
městského obvodu v letech 1991–1998 
byl obviněn a později i obžalován pro 
podezření z trestného činu zneužití 
pravomocí veřejného činitele. Škodu ve 
výši 5,2 mil., o kterou se obžaloba opí-
rala, vypočítala a odsouhlasila po svém 
zvolení v r. 1999 obvodní rada ve složení 
ODS, ČSSD a US-DEU. Přesto, že šlo 
o ryze politické rozhodnutí, které nemělo 
oporu v zákoně o obcích ani souvisejících 
zákonech o rozpočtových pravidlech 
,pohnal mne státní zástupce před soud. 
Všechny argumenty obhajoby, že jde 
o hrubé nedostatky ve výkladu zákona 
o obcích s aplikaci do trestního zákona, 
státní zastupitelství tehdy odmítalo.Ne-
zákonnost tohoto usnesení neodmítl ani 
tehdy sloužící primátor, kterému zákon 
tuto pravomoc dal.

K soudnímu projednání u nalézacího 
soudu došlo až v závěru r. 2005 a v květ-
nu r. 2006 u soudu odvolacího byl vyne-
sen pravomocný rozsudek. Verdikt soudu 
o tom, že jsem se nedopustil žádného 
skutku, který by mohl být označován 
jako trestný čin, jsem našim občanům 
už sdělil. Přesto si dovolím zopakovat, 
že veřejnoprávní senát krajského soudu 
ve spojení s rozsudkem soudu okresního 
rozhodl, že žádný ze skutků, pro které 
mne státní zástupce obžaloval, nejsou 

trestným činem. Smutné je na tom to, 
že k tomu došlo až po sedmi letech od 
vznesení žaloby. 

V odůvodnění rozsudku předsedkyně 
senátu důrazně vysvětlila přítomné stát-
ní zástupkyni (už páté v pořadí) pojmy 
z trestního zákona, za které jsem byl 
neoprávněně žalován. Už nalézací soud 
konstatoval, že skutky pro které jsme 
žalován patří do skupiny povinnosti obcí, 
plynoucí ze zákona. Soud měl ke svému 
konstatování dostatek listinných důka-
zů, které přijaly samosprávné orgány 
městského obvodu za mého starostování. 
Projednání kauzy se však už nezúčastnili 
ti, kteří mi v médiích nasazovali „psí hla-
vu“, ani ti,  kteří vypracovali protokoly 
o kontrolách v hospodaření městského 
obvodu a opepřili je svými „odbornými 
a právními“ závěry, a ani ti, kteří od-
souhlasili v obvodní radě „mou“ škodu. 
Určitě by se poučili, kdyby jednání soudu 
poctili svou účastí. Podle pohledu a ná-
zoru předsedkyně senátu trpěla vznesená 
žaloba znaky s tendenčními a účelovými 
prvky. A onu škodu, kterou mi tehdy při-
šila vládnoucí koalice, spláchl do známé 
to „porculánové mísy“ už nalézací soud 
v prvním kole.

Škoda a fi nanční ztráta naopak vznik-
la mně. Protože jsem si musel v rámci 
obhajoby a ze zákona opatřit advokátní 
službu a její náklady za účast na všech 
přípravných úkonech i soudních jedná-

ních ze svých úspor zaplatit. Dnes můžu 
hlavně svým voličům, kteří mne po celou 
dobu probíhajícího sporu dále volili sdě-
lit, že mi na základě rozsudku okresního 
soudu byla Ministerstvem spravedlnosti 
uhrazena tato škoda v plné výši, včetně 
úroku. Mimo vzniklý úrok byly všechny 
tyto platby příjmem obhajoby. Nebudu 
zakrývat, že vás, daňové poplatníky, vy-
šla tato kauza ( pro některé velká sranda) 
na čtvrt miliónu korun.

O satisfakci za porušení listiny práv 
a svobod na spravedlivý proces (od 
vznesení obvinění až po pravomocný 
rozsudek uběhlo 9 let) jsem v termínu 
požádal Evropský soud pro lidská práva 
ve Štrasburku. Výsledek dosud neznám, 
ale snad se dočkám.

Jak celá tato mediálně nabubřelá kau-
za našemu městskému obvodu prospěla 
nebo uškodila, nebudu komentovat. To 
ponechám jen a jen na občanech. Bude to 
tečka za celou mediálně nabubřelou kau-
zou a pachutí zloby, hněvu a nechutného 
obviňování.  Městský obvod musí dále 
žít, pracovat, starat se o občany a spěchat 
dále ke svým cílům.

Záměrně jsem vynechal všechna 
jména i názvy aktérů. Poděkoval bych 
však rád na závěr s vaším dovolením těm 
z vás, kteří jste mi po celou dobu věřili 
a mou snahu o nápravu podporovali.

Jaromír Planka
bývalý starosta a zastupitel

Tečka za mým působením na radnici

fa Luxa – NY  v.o.s
E. Rošického 1065/9 pro Vás připravila v modrém panelovém domě 
zrekonstruovanou prodejnu se zajímavou nabídkou zboží a služeb.

1. TERMINÁL SAZKA,  který nabízí tyto služby: dobíjení telefonu, 
 placení elektřiny, pojištění, sázkovou loterii 

2. opravy chladniček a mrazniček 

3. foto sběrnu

4. denní tisk a časopisy

5. kopírování a laminování

6. jízdenky MHD a POŠTOVNÍ známky 

7. CD, DVD nosiče a doplňky PC…   

8. papírenský sortiment: sešity, balící papíry, pohledy, přání, 
 náplně do propisek...

9. drobné elektro: žárovky, zásuvky, vypínače…

10. potřeby pro kuřáky: zápalky, zapalovače… 
 a spoustu dalších zajímavostí

To vše kousek od vašeho domu, takže nikam nejezděte a koukněte se k nám.
Rádi Vás obsloužíme.

po–pá  6.00–19.00    so 6.00–12.00    ne ZAVŘENO
Na křižovatce E. Rošického a E. Trioletové, tel.: 603 431 608
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