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Slovo starostky

Začátek adventu tradičně

Vážení občané, 
v tomto adventním čase si přejeme šťastné 
a veselé vánoční svátky, ale často to vypadá, že 
na ně většina lidí nevěří. Stáváme se rukojmími 
náročných vánočních povinností a také masivní 
ekonomizace Vánoc – reklama, nákupy, rozvitá 
spotřeba, vynalézavá výzdoba domovů a bohatá 
gastronomie vánočního stolu… Člověk je objek-
tem předvánočního marketingu, stává se kořistí 
rafinovaných vánočních strategií obchodů, fi-
rem a značek. To ale není hlavní potíž. 

Především se ve vánočním období málo mlčí. 
Není to snadné v dnešní rušné době. Základem 
Vánoc je nicméně tradiční zasněžené ticho, ve 
kterém člověk vždy znovu dětsky žasne. 

Ježíšek se o Vánocích narodí každým rokem 
v našich srdcích Určitě je mu vcelku jedno, jak 
umně či honosně je vyzdoben stromeček, jestli 
je postaven betlém, nezdržuje se ani tím, jaký 

kdo dostal mobil, kosmetiku. A především 
jsou mu lhostejné tržby obchodů, prodejců. 
Nevnucuje se, ani se neukrývá. Zkrátka se 
narodí – zbytek je jen na nás.

Rodiče, vezměte své děti za ruce a jděte na 
procházku lesem, loukami, polem… možná to 
bude ten nejkrásnější dárek. Nemusíte mluvit… 
Podaná ruka, úsměv řeknou více…

Chci všem svým spoluobčanům v tomto 
adventním čase přát především pevné zdraví, 
pohodu v rodinách i ve společenství přátel, 
klid a lásku nejbližších Nový rok ať nám všem 
přinese naplnění všech našich očekávání i přá-
ní. Ať jej vrchovatě naplní radost, úspěchy 
v osobním životě a dobré nápady. A vůbec ne 
na okraj – chci ze srdce poděkovat svým spo-
lupracovníkům a vlastně každému, kdo přispěl 
k našemu společnému dílu.

Ing. Hana Hauptová, starostka

Velká většina našich rodin si už asi nedovede 
představit začátek doby adventní bez určitého 
krásna, které nás po čtyři týdny povede až 
k době vánoční, době narození Ježíše Krista. 
A tímto krásnem mám na mysli tu rozmanitou 
výzdobu, kterou jsme schopni vyrobit sami, dle 
vlastních představ. 

Adventní věnce, věnce na vstupní dveře 
domovů, svícny, girlandy, toto všechno si i le-
tos mnoho svinovských i přespolních vyrábělo  
v sobotu před první adventní nedělí v prostorech 
školní jídelny Základní školy Bílovecká 10. 
Pořadatelé obohatili obrovský sortiment ozdob 
profesionální aranžérky ještě o další možnosti 
zakoupení nebo vyrobení vlastní ozdoby. 
K mání byly zdobené perníčky, keramika s vá-
noční tématikou, malování baněk, ale také 
prodejní výstava výrobků žen v tísni, které se 
dostaly do těžké životní situace a je jim pomá-
háno Kongregací sester – Prameny naděje.

Pořadatelé této, i letos zdařilé, akce se shodli 
na konstatování, že letošní účast byla ze všech 
let největší (od roku 2004). Dobrou náladu 
letos umocňovalo i slunečné, pro toto období 
netypické počasí a samozřejmě také nesmělo 
chybět něco k zakousnutí a občerstvení z ku-
chyní pořadatelů a příznivců.

Letošní dobrovolný příspěvek příchozích 
(2 000 Kč) bude jako každoročně zaslán na 
konto adventních koncertů vysílaných Českou 
televizí každou adventní neděli. 

Za takto zdařilou akcí je však třeba vidět 
i kus lidské práce – stříhání a dovoz chvojek, 
převíjení drátků, nakoupení drobného materiálu,

(pokračování na straně 2)
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Děkujeme 
SponZorům! 
Mnozí z vás k nim pravidelně – ne-

pravidelně chodí, znáte je i osobně, jste 
s nimi určitě spokojeni. Píši o svinovských 
podnikatelích ve stravování a pohostinství, 
které jsem jménem Rady městského obvodu 
oslovil s prosbou o zajištění pohoštění hostů 
při otevírání naší nové hasičské zbrojnice. 
Nikdo oslovený ani na chvíli nezaváhal, 
všichni přislíbili spolupráci a svůj příslib 
splnili na 120 %. Vše, co bylo dohodnuto, 
dodali sponzorským způsobem a všichni 
vy, kdož jste se otevření hasičské zbrojnice 
12. 9. 2009 zúčastnili, můžete moje slova 
potvrdit.

A nyní konkrétně – komu děkujeme:
•	 Pohostinství	„Na	skok“
•	 Pohostinství	„U	Vlka“
•	 Pavla	Spáčilová
•	 František	Chmelík
•	 Maxmilián	Šimek
•	 Krůta,	s.r.o.
•	 Potraviny	BOMI
•	 Jídelna	ZŠ	Bílovecká

Celá akce – otevírání nové hasičské zbroj-
nice – se vydařila i díky těmto sponzorům.

Ještě jednou děkujeme!
Eduard Dvorský, místostarosta

poDěkování 
Vedení ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, p.o., 

děkuje vedení obce a p. Ing. Mužíkovi 
za zajištění realizace a instalace dalšího 
zpomalovacího pásu na ulici  E. Rošic-
kého, který se nachází v blízkosti vstupu 
do školy a školky. Vzhledem k tomu, že 
v těchto místech nebylo možno umístit 
přechod pro chodce z důvodu obytné zóny, 
věříme, že zpomalovací pás přiměje řidiče 
snížit v těchto místech  rychlost.

Děkujeme také za úpravy prostoru 
asfaltového povrchu před rampou školní 
jídelny Bílovecká 10. Před pokládkou 
pracovníci realizační firmy odstranili  
staré nefunkční dlaždice a litý asfalt 
a nový asfaltový koberec byl položen 
v polovině listopadu. Touto úpravou do-
šlo ke zkvalitnění přístupu a příjezdu do 
školní jídelny.

Mgr. Zdeněk Ivančo
ředitel školy

(pokračování ze strany 1)
oslovení dodavatelů, vlastní pomoc při prodeji 
a vázání.

Toto vše pro vás – a ráda – připravuje dobrá 
parta lidí, která si říká KDU – ČSL ve Svinově 
a také spousta jejich příznivců.

Další dnes již neodmyslitelnou dominantou 
svinovského adventu je náš vánoční strom, který 
byl i letos připraven a slavnostně rozsvícen před 
kostelem Krista Krále. V pondělí 30. listopadu 
v podvečer se nás sešla spousta – starších, 
mladších, i těch nejmladších, abychom si vy-
slechli písničky, melodie a slova, která v kaž-
dém navodily tu pravou vánoční atmosféru. 

Vystoupili naši nejmenší, děti z mateřských 
škol Polanecká, Bílovecká a Rošického, zazpí-
val soubor Cantabo, zahrály flétny a housle naší 
Základní umělecké školy, zaznělo slovo faráře 
a starostky, která pokynutím nechala rozsvítit 
NÁŠ – SVINOVSKÝ – VÁNOČNÍ STROM.

Na  přípravách se podílela i velká spousta ne-
viditelných účastníků, díky za přípravu teplého 
čaje, za koláče, za kvalitní ozvučení, za nazdo-
bení stromu. A komu děkujeme – pracovníkům 
radnice, komisi pro sport, kulturu a mládež, 
technickému dvoru, a za přípravu vystoupení 
dětí a mládeže učitelkám našich mateřských 
škol a pedagogům Základní umělecké školy.

Děkujeme za krásný večer, za vánoční 
strom, který nás přivede až k Štědrému dni, 
k Silvestru, k novému roku 2010.

Eduard Dvorský, místostarosta
Přestože bylo tradiční Mikulášské setkání 

seniorů v souvislosti s krácením financí v roz-
počtu ohroženo, dne 30. 11. 2009 jej znovu 
členky komise OZ zorganizovaly, protože si 
uvědomují potřebnost a oblibu podobných akcí 
u našich spoluobčanů. Skromné občerstvení 
a tentokrát symbolická mikulášská nadílka 
byla mnohonásobně vyvážena dobrou náladou, 
ke které přispěl i pan Matěj Micko svou pre-
zentací fotografií připomínajících krásné akce 
organizované komisí OZ za poslední 3 roky. 
Zavzpomínali jsme například na zájezdy do 
Bruntálu, na hrad Sovinec, na Slezskou Hartu 
a Kružberk, do Polska, na společná Májová 
a Mikulášská setkání, na oslavy s jubilanty. 
Akce byla příjemnou „předehrou“ k rozsvě-

cování vánočního stromečku, ke kterému se 
pak většina seniorů odebrala.

Členky komise OZ přejí všem spoluobča-
nům příjemné a poklidné prožití vánočních 
svátků a do nového roku pevné zdraví a hodně 
spokojenosti občanské i osobní.

Za komisi OZ Mgr. Lenka Hrušková

Milé maminky,
otevřely jsme pro vás nový klub. Ne, mateř-
ské centrum to zatím není. Jsme zatím jen 
dvě maminky a čtyři děti. Začaly jsme se 
scházet každé úterý v 9 hod. na katolické faře 
(malý domek vedle kostela na svinovském 
náměstí), kde nás mile přijal P. Jan Larisch, 
ThD., kterému tímto patří náš dík. 

Náplní setkání je jednak program pro 
naše drahoušky :-D, který zahrnuje říkanky, 
písničky, hry a výtvarné činnosti přiměřené 
k věku naší drobotiny (a našim možnostem), 

ale také možnost setkávání a navazování no-
vých kontaktů a přátelství pro nás maminky.

Přijďte, rády vás uvítáme. Budete potře-
bovat přezůvky, pro děti doporučujeme starší 
oblečení a zástěrku na výtvarku, dále svačinu 
a něco k zakousnutí, kávu nebo čaj vám uva-
říme. Vstupné na režijní náklady činí 30 Kč.

Další informace naleznete na: 
www.klubsvinov.estranky.cz

Zdraví vás maminky  
Blanka Kořístková 

a Eva Čaplová

Adventní období v mateřské školce je plné 
očekávání a těšení, které se snažíme zpříjem-
nit zajímavými činnostmi jako je třeba psaní 
dopisu Ježíškovi, výroba čertů a Mikulášů, 
zdobení perníčků atd.

I my s dětmi jsme si už od počátku podzi-
mu připravovali spoustu vánočních básniček 
a písniček. Každoročně vystupujeme s dětmi 
z MŠ u kostela Krista Krále, kde zahajujeme 
vánoční svátky rozsvěcováním vánočního 
stromu. Koledy, básničky a tanečky vždy 
potěší uspěchané rodiče, babičky a dědečky 
a naplní je pocitem štěstí. Za pěkné vy-
stoupení pro rodiče si děti odnesli sladkou 
odměnu.

Stejně jako každý rok tak i letos uspořádalo 
SRPŠ při ZŠ Svinov tradiční Vinobraní. Konalo 
se 6. 11. 2009 v sále Autoškoly Spáčil. Již osvěd-
čená kapela Petra Jiříčka opět potěšila všechny 
přítomné. O zahájení akce se postarala country 
taneční skupina „Country kamarádi“, překvape-
ním pro přítomné bylo další předtančení o které 

se postaraly dvě disko taneční formace pod 
vedením tanečního mistra p. Kuchaře. 

Pořadatelé touto cestou děkují všem spon-
zorům, kteří přispěli do tomboly. Náš dík také 
patří učitelům, kuchařkám ZŠ a všem, kteří se 
podíleli na organizaci této tradiční akce.

 Za výbor SRPŠ Metelková Jana

Začátek adventu 
tradičně

vánoční období v Husově sboru ve Svinově

vinobraní 2009

mikulášské setkání

klub maminek

rozsvěcování vánočního stromu 30. 11. 2009

program vánočních bohoslužeb v kostele krista krále ve Svinově

Čtvrtek	24.	12.	Štědrý	den
otevírání betléma 15.00 h – (bude možnost 
odnést si domů betlémské světlo)
půlnoční mše sv. se sborovým zpěvem 24.00 h
Pátek	25.	12.	Slavnost	Narození	Páně	=	Boží	
hod	vánoční
mše sv. v 8.00 a 10.00 h
možnost návštěvy betléma: 9.00–16.00 h
Sobota	26.	12.	Svátek	sv.	Štěpána
mše sv. v 8.00 h 
možnost návštěvy betléma: 9.00–12.00 h
Neděle	 27.	 12.	Svátek	Svaté	Rodiny	Ježíše,	
Marie	a	Josefa
mše sv. v 8.00 h a 10.00 h s obnovou manžel-
ských slibů
možnost návštěvy betléma: 11.00–16.00 h
Čtvrtek	31.	12.	Svátek	sv.	Silvestra	–	poslední	
den	v	kalendářním	roce	2009
mše sv. v 15.00 h na poděkování za uplynulý 
rok 2009
Pátek	 1.	 ledna	 2010	 Slavnost	Matky	Boží	
Panny	Marie	(Nový	rok	2010)
mše sv. v 8.00 a 10.00 h
možnost návštěvy betléma: 11.00–16.00 h

Středa	6.	1.	Slavnost	Zjevení	Páně	=	svátek	
Tří	králů
mše sv. v 7.00 h
mše sv. v 17.30 h – bude posvěcena voda, křída 
a kadidlo
Neděle	 10.	 1.	 Svátek	Křtu	Páně	 (závěr	 vá-
noční	doby)
mše sv. v 8.00 h a 10.00 h
mše sv. v 10.00 h se sborovým zpěvem za všech-
ny pokřtěné v uplynulém roce 2009

Všem svinovským spoluobčanům přeji, aby 
pro ně vánoční svátky byly dobou klidného 
spočinutí v tom nejzákladnějším, co kromě jídla 
a pití k životu potřebujeme, tj. v lidských vztazích 
Ostatně události narození Ježíše v Betlémě jsou 
o těchto vztazích: o Josefovi, o Marii, o narozeném 
dítěti. Neměli sice žádný velký majetek, ale byli 
si velkým bohatstvím jeden druhému. Dopřejme 
si vzájemně prožít, co to znamená „být druhému 
člověku blízkým člověkem“. Kéž i výše uvede-
né bohoslužby, na které všechny srdečně zvu, 
nám pomohou uskutečnit tento vánoční zázrak. 

P. Jan Larisch, řím. kat. farář

24.	12.	2009,	22.00	hod.	–	Štědrý	den	–		
noční	pobožnost

25.	12.	2009,	10.15	hod.	–	Boží	hod	vánoční	–
	narození	Ježíše	Krista

27.	12.	2009,	10.15	hod.	–	Poděkování		
za	Boží	ochranu	a	vedení

3.	1.	2010,	10.15	hod.	–	Požehnání		
do	nového	roku	2010

10.	1.	2010,	10.15	hod.	–	Křest	Páně

Vážení spoluobčané, dovoluji si vás oslovit 
v předvánočním čase. Nejprve malé ohlédnutí 
za podzimními událostmi v Husově sboru. Na 
sklonku září jsme nabídli zájemcům o kulturní 
prožitek vystoupení Pěveckého sdružení Os-
trava. Zajímavou zkušeností byl přenos boho-
služby Českým rozhlasem 2 – Praha z neděle 
11. října, který je doposud k dispozici všem 
zájemcům k poslechu i případnému stažení 
na internetové adrese http://www.rozhlas.cz/
nabozenstvi/bohosluzby/_zprava/644222. 
Počátkem listopadu jsme se tradičně zamýšleli 
nad životem a jeho smyslem, smrtí i utrpením 
vůbec. Vzpomínali jsme s nadějí na ty, co nás 
předešli na věčnost, a modlili se i za posilu pro 
nemocné, osamělé, trpící a umírající. Poslední 
listopadovou nedělí jsme vstoupili do advent-
ního období a s radostí očekáváme blížící se 
vánoční svátky. 

Vánoce jsou především svátky lásky a chu-
doby. Pojem chudoby, jak je obvykle prezento-
ván, je možná přehnaně materiální. Chudoba 
může spočívat v tom, že budeme bez nároků 
milovat bližní, že se jim otevřeme, že je přijme-
me. A jestli nás toto přijetí neučiní chudými, je 
pravděpodobné, že bylo málo vřelé. Boží Syn, 
jehož narození tak vroucně a dojemně proží-
váme, neměl nejhonosnější podmínky, když 
přišel na svět. K životu to však dostačovalo. 
Vždycky najdeme lásku u těch, kteří nevěnují 
tolik pozornosti sami sobě, ale mají zájem 
o druhé. A jestliže taková láska přináší oběti 
a strádání, je pravá a nefalšovaná. Vánoční zvěst 
přináší lásku Boží i mezi lidmi navzájem. Máme 
vnímat nebeskou nádheru a vznešenost mezi 
anděly v nebesích, ale také přijímat každodenní 
prozaickou skutečnost. Sám Bůh nás vede zpět 
sem, na zem. V tomto místě a čase máme ze sebe 
vydat to nejlepší, co v nás je. Nebe i země, andě-
lé, chvalozpěvy, sláva, vzájemné obdarování, ale 
také svět zbloudilý, křehký, nepokojný. Toto vše 
připomínají vánoční svátky. Sláva na výsostech 
Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. 

Přeji vám pěkné a požehnané Vánoce, ať 
nám radost ze vzájemného obdarování, laskavost 
a sváteční nálada přetrvá i do nového roku 2010.

Tomáš Chytil,  
farář Církve československé husitské

Svinov má „své“ 
gymnázium

Ač na území Ostravy-Svinova nesídlí žádné 
gymnázium, s trochou nadsázky lze tvrdit, že 
svinovské děti mají gymnázium, které mohou 
vzít „za své“. Celkem dvacet osm dětí bydlících 
v našem obvodu totiž v letošním školním roce 
navštěvuje Wichterlovo gymnázium v Ostra-
vě-Porubě na ulici Čs. exilu. Toto nejstarší 
a největší porubské gymnázium nabízí vzdě-
lávání v osmiletém a čtyřletém všeobecném 
studiu a o kvalitě absolventů hovoří například 
statistika přijetí na vysoké školy. Z devadesáti 
devíti letošních absolventů, kteří se hlásili na 
vysokou školu, budou ve studiu pokračovat 
všichni. Navíc na atraktivních oborech: práv-
níků bude deset, lékařů devět, architekti tři... 
Jiní absolventi se budou pro změnu věnovat 
herectví, psychologii nebo třeba žurnalistice. 
Dva bývalí žáci školy byli přijati ke studiu na 
univerzitách v Londýně. 

Při přechodu na střední školu je pro žáky 
základních škol (např. na Bílovecké ulici) pří-
nosem i dlouhodobá a pravidelná spolupráce 
s gymnáziem. Žáci tak poznají střední školu 
důkladně a vracejí se již do známého prostředí. 
Někteří z nich absolvovali tradiční přípravné 
kurzy k přijímacím zkouškám, které jsou tento-
krát vedením gymnázia plánovány na únor až 
duben příštího roku. Nově se lze přihlásit vedle 
matematiky a českého jazyka i do přípravných 
kurzů obecných studijních předpokladů. Právě 
z těchto tří okruhů absolvují v dubnu 2010 
uchazeči o studium přijímací zkoušky.

Pokud i vy máte zájem blíže se seznámit 
s Wichterlovým gymnáziem, můžete ho na-
vštívit osobně na Dnu otevřených dveří, který 
se uskuteční 13. ledna 2010 od 14 do 18 hodin. 
Další podrobnosti a přihlášku ke kurzům 
naleznete i na webu školy www.wigym.cz.
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Hrozí nám přemnožení holubů?

Leden 
Gabriel Raimund 

Malíková Drahoslava 
Just Jiří 

Bartoň Ladislav 
Fučíková Věroslava 

Mařádek Lev 
Hofmanová Božena 

Greplová Irena 
Šolc Oldřich 

Olšáková Zdeňka 
Matoušková Milada 

Bárta František 
Čermáková Alžběta 

Boruta Jiří 
Bílek Vladislav 
Swierkosz Josef 

Freisslerová Jiřina 
Tomková Marcela 

Únor 
Justová Eliška 
Režnar Adolf

Malíková Ludmila
Slovák Jan

Vilášková Anna
Mieres Josef

Kupková Marie
Rucký Miroslav

Vnenková Naděžda
Sýkora Zdeněk
Kotrlová Mária
Stanuta Josef

Chamrádová Marie

Březen
Hurník František
Baťka Stanislav

Ambrožová Anděla
Gurin Josef

Malková Vlasta
Konečný Jaroslav
Žylková Božena

Kovalská Gertruda
Veselská Věra

Nesitová Josefa
Homolová Anna
Režná Františka
Slivová Irena

Kydalová Jarmila
Giričová Marie   
Berková Marie
Žídek Stanislav
Drong Rudolf

Hajdučková Emilie
Mlčák Miroslav

Formanová Ludmila

Všem přejeme mnoho zdraví a spokoje-
nosti, lásky a radosti.

Za komisi pro občanské záležitosti  
Mgr. Lenka Hrušková

Zároveň žádáme všechny občany, kteří 
se v roce 2010 dožívají 70, 75, 80 a více let 
a	ještě	tak	neučinili, aby vyplněním následu-
jícího textu dali souhlas se zveřejněním svých 
osobních dat. Formulář prosím vystřihněte 
a doručte na sekretariát Úřadu MěOb. Svinov. 
Děkujeme.

Blahopřání našim jubilantům

provoz úřadu před vánocemi Změna v podávání 
žádostí o kácení 

dřevin 
K 1. 12. 2009 se na městské obvody 

přesouvá část kompetencí na úseku kácení 
dřevin a část kompetencí zůstává na Magis-
trátu města Ostravy – odboru ochrany život-
ního prostředí. Od tohoto data bude Úřad 
městského obvodu Svinov – odbor výstavby, 
dopravy a životního prostředí, povolovat 
kácení dřevin mimo zvláště chráněná území 
na celém území městského obvodu Svinov. 
Na magistrátu zůstává kácení na zvláště 
chráněných územích, omezení, pozastavení 
nebo zákaz kácení dřevin, projednávání 
přestupků a správních deliktů za nedovolené 
kácení dřevin nebo za nerealizování uložené 
náhradní výsadby.

Stromy a keře se kácejí v období ve-
getačního klidu, které nastává začátkem 
října a trvá do konce března. Mimo období 
vegetačního klidu je možné kácet pouze 
takové stromy, které bezprostředně ohrožují 
majetek či zdraví a životy lidí. Soukromí ma-
jitelé, tedy fyzické osoby, smějí bez povolení 
kácet stromy, které mají ve výšce 130 cm nad 
zemí obvod kmene menší než 80 cm, a keře, 
pokud celková výměra keřového porostu 
dosahuje maximálně 40 m². Tato výjimka 
ale neplatí pro právnické osoby, nebo kdyby 
takový strom či keř náležel do významného 
krajinného prvku, stál ve zvláště chráněném 
území či byl dokonce památným stromem. 
V těchto případech je vždy nutné požádat 
o povolení ke kácení.

Bez povolení se smí pokácet pouze 
takový strom či keř, jehož momentální stav 
zřejmě a bezprostředně ohrožuje zdraví či 
život nebo může způsobit hmotnou škodu 
značného rozsahu. V praxi to znamená, 
že strom poškozený vichřicí, větrem či 
bouřkou nebo poničený škůdci tak, že hrozí 
jeho vyvrácení, pád a lámání větví, se smí 
pokácet okamžitě, aby bylo odvráceno 
hrozící riziko. Takový zásah je nutno do 
15 dnů oznámit na příslušný úřad, který 
by povoloval kácení. 

Žádost o povolení kácení dřevin podává 
vlastník pozemku nebo nájemce s písemným 
souhlasem majitele. V žádosti je nutno uvést 
jméno a adresu žadatele, výpis z Katastru 
nemovitostí pro doložení vlastnického nebo 
nájemního vztahu, popis dřevin ke kácení 
(druhy, počet, výměra porostu, obvod kme-
ne ve výšce 130 cm nad zemí), popř. situační 
zákres dřevin k katastrální mapě.

Pokud strom požadovaný ke kácení bude 
v dobrém zdravotním stavu. Může být za něj 
předepsána přiměřená náhradní výsadba 
stromů či keřů jako kompenzace ekologické 
újmy vzniklé kácením.

Kácení dřevin bez příslušného povolení 
může být sankcionováno.

RNDr. Yvona Heroutová  
SMO – ÚMOb Svinov

V nadcházejících měsících se významného životního jubilea dožívají tito spoluobčané:

Souhlasím se zveřejněním svých osobních údajů za účelem blahopřání jubilantům:

Jméno:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

V Ostravě dne: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis: 

Dne 30. 11. 2009 uplynuly přesně 3 roky od 
prvního zasedání zastupitelstva ve volebním 
období 2006–2010. Většina stran a hnutí, 
která má zastoupení v zastupitelstvu, měla ve 
svých volebních programech řadu slibů. Jak je 
plnili ve třetím roce tohoto volebního období 
v oblasti základního a mateřského školství?

Pokračováním rozvoje svinovského 
školství, které započalo ve větší intenzitě 
od r. 1990, s rostoucí gradací po r. 2000. 
Návaznosti práce současného zastupitelstva 
na úspěchy minulého v oblasti školství bylo 
docíleno plynulého pokračování započatých 
oprav a investicí včetně jejich rozvinutí.

V tomto roce došlo k podpisu smlouvy 
v rámci projektu ROP Moravskoslezsko na 
projekt „Zřízení 4 tříd ZŠ v MŠ E. Rošického 
1082, Ostrava-Svinov“ ve výši téměř 4,9 mil. 
Kč. Ve dvou třídách už probíhá výuka. Po 
uvolnění prostor nájemcem ve 2. NP během 
letošního roku dojde v lednu 2010 k pokra-
čování realizace dalších 2 tříd a zařízení. 
Po kolaudaci budou díky projektu umístěny 
v každé třídě ZŠ na pracovišti E. Rošického 
interaktivní tabule. Konec realizace uvede-
ného projektu se předpokládá na srpen 2010. 
Projekt byl podpořen z Regionální rady 
regionu soudružnost Moravskoslezsko Úřad 
regionální rady a EU. 

Další projekt z Operačního progra-
mu – vzdělávání pro konkurenceschopnost 
„Hraj si, spolupracuj, vzdělávej se!“ Rozvoj 
schopností a klíčových dovedností dětí pro-
střednictvím moderních metod učení a infor-
mačních technologií je realizován už téměř 
rok. Projekt je finančně podpořen z EU, 
Evropského sociálního fondu a národním 
financováním ze státního rozpočtu. Po pro-
pojení pracoviště ZŠ E. Rošického s hlavní 
budovou VPN přístupem byla zrealizována 
výstavba počítačové učebny s 24 počítači 
pro žáky a 1 interaktivní tabulí. V současné 
době učitelé I. stupně připravují některé 
hodiny pro výuku právě pomocí interaktivní 
tabule a počítačů, kdy budou žáci aktivně 
zapojeni do vzdělávacího procesu. Ve třídě 
se od 1. 9.  2009 už běžně učí a na výuku na 
interaktivní tabuli se děti hodně těší.

Další akcí, kterou se podařilo v tomto ka-
lendářním roce ukončit, byla oprava zbývající 
části střechy budovy Bílovecká 10 a havarij-
ního stavu 2 říms. Náklad 2 296 tis. Kč byl 

tvořen příspěvkem SMO ve výši 1 mil. Kč, 
zbývající část dokryl zřizovatel školy – MOb 
Svinov.

Téměř celý kalendářní rok se připravovalo 
podání žádosti na projekt z ROP Moravsko-
slezsko s názvem Výstavba multimediální 
učebny pro výuku zeměpisu a hudební vý-
chovy na ZŠ Bílovecká 10, kterou podal MOb 
Svinov letos na podzim.

Dne 11. 11. 2009 vypsala Rada MOb 
Svinov výběrové řízení na „Výstavbu nové 
mateřské školy na ulici Stanislavského“. Po 
výstavbě této nové budovy MŠ bude naplněna 
většina volebních slibů stran a hnutí na reali-
zaci ve svinovském základním a mateřském 
školství.

ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, p.o., na podzim 
podala žádosti o 2 granty z Nadace ČEZ s ná-
zvem „Zdravá, veselá a hravá Jitřenka“ pro 
MŠ Polanecká 92 a „Zajištění přístupu handi-
capovaným do budovy ZŠ a ZUŠ Bílovecká 1, 
Ostrava-Svinov“ pro budovu Bílovecká 1. 
Požádali jsme o 5 grantů SMO: Memoriál 
Marka Bílého, Ekoškola, Kroužek Delfínek, 
Bobříci jsou rychlí, mrštní a veselí – sportovní 
vyžití pro předškolní děti v Ostravě-Svinově, 
bezúplatné zpřístupnění hřiště základní školy 
Bílovecká 10 pro veřejnost.

Dne 30. listopadu 2009 byla slavnostně 
rozsvícena světla na vánočním stromu poblíž 
kostela Krista Krále. Předvánoční nálada pa-
nuje v řadě domácností. V tomto posledním 
letošním zpravodaji bych chtěl touto cestou 
poděkovat všem občanům, kteří pomáhají 
s výchovou dětí i mimo školu. Děkuji pra-
covníkům Úřadu MOb Svinov vedených 
tajemnicí Ing. Ludmilou Lankočí za přesnou 
a účinnou pomoc při realizaci všech popsa-
ných projektů, zastupiteli SMO Bc. Martinu 
Kovalskému, členům Rady a zastupitelům 
Svinova vedeným starostkou Ing. Hanou 
Hauptovou za aktivní prosazování zájmu 
svinovských škol a školek v součinnosti se 
Školskou radou vedenou předsedkyní pí. Ja-
nou Metelkovou. Všem dětem ve školkách 
a školách, zaměstnancům ZŠ a MŠ Ostrava- 
-Svinov, sponzorům školy a všem občanům 
Svinova přeji klidné prožití svátků vánočních, 
pevné zdraví a hodně úspěchů v roce 2010.

Za ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, p.o.
 Mgr. Zdeněk Ivančo, 

ředitel školy

Zajisté jste v poslední době zaregistrovali, 
a to především v oblasti kolem svinovské-
ho nádraží, větší výskyt holubů. Jedná se 
o zvýšený výskyt těchto ptáků zejména 
v místech, kde dochází k jejich krmení a sou-
časně jsou nedostatečně zabezpečeny půdy. 
Patří už k tradici krmit holuby na náměstích 
a v parcích Proto je nutno upozornit, že toto 
přemnožení s sebou přináší mnohá zdravotní 
rizika, tzn. přenášení různých nemocí včetně 
uvolňování alergenů z trusu a uhynulých těl. 

Nelze také pominout materiální škody na 
fasádách domů, sochách a dalším majetku. 

Z těchto důvodů Vás vyzýváme – přestaň-
te holuby krmit a zamezte jejich přístupu na 
půdy a do dalších prostor! Nebudou-li holubi 
přikrmováni a navíc budou mít problémy 
s hnízděním, budou nuceni hledat si potravu 
a hnízdiště jinde. 

RNDr. Yvona Heroutová
SMO – ÚMOb Svinov

Od dubna se  mohou uživatelé sociální 
sítě www.facebook.com stát fanoušky 
stránky Svinov.

K prosinci již má tato stránka přes 
250 fanoušků. Na této stránce je možné 
vkládat a sdílet fotografie, diskutovat, 
seznamovat se atd. 

Martin Kovalský
Radní MOb Svinov 

V předvánočním období dojde k následující úpravě úředních hodin na Úřadu měst-
ského obvodu Svinov. 

21. 12. – pondělí – úřední den, úřední hodiny 7.30–11.30, 12.30–16.30
22. 12. – úterý – úřední den, úřední hodiny 7.30–11.30
23. 12. – středa  – úřední den, úřední hodiny 7.30–11.30 

Vážení svinovští občané!
Před koncem roku 2009 Vám jménem 
zaměstnanců Úřadu městského obvodu 
Svinov přeji radostné a pokojné prožití 
vánočních svátků v kruhu své rodiny, 
nevyčerpatelné to studnice lásky a síly. 
A do nového roku jen to dobré! 

Ing. Ludmila Lankočí, 
tajemnice ÚMOb Svinov

Svinov je na 
FaceBooku

Datové schránky 
V neděli 1. 11. 2009 se naplno rozběhl 

ostrý provoz Informačního systému da-
tových schránek, projektu, který mění 
pravidla doručování ve veřejné správě. 
Datová schránka je elektronické úložiště, 
které je určeno k doručování a k prová-
dění úkonů vůči orgánům veřejné moci. 
Pomocí datové schránky můžete posílat 
a přijímat úřední dokumenty v elektro-
nické podobě (datové zprávy) od orgánů 
veřejné moci. Tento způsob komunikace 
vynahrazuje klasický způsob doručování 
v listinné podobě. Pokud si tedy založíte 
datovou schránku, bude se Vám většina 
korespondence od orgánů veřejné moci 
doručovat elektronicky. Dokument (da-
tová zpráva), který je dodán do datové 
schránky, je doručen okamžikem při-
hlášení do datové schránky oprávněnou 
osobou. Obdobně jako u listovních zásilek 
funguje fikce doručení: nepřihlásíte-li se 
do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode 
dne, kdy byl dokument dodán do datové 
schránky, považuje se tento dokument 
za doručený posledním dnem této lhůty. 
Více informací naleznete na stánkách  
www.datoveschranky.info.

Odbor organizační, vnitřních a soci-
álních věcí, kultury a kontroly provádí 
autorizovanou konverzi z listinné do elek-
tronické podoby a naopak. Dále provádí 
zřízení DS, znepřístupnění a zneplatnění 
přístupových údajů a vydání nových

Navštivte náš kolektiv, který Vám 
ochotně pomůže.

Lucie Fucimanová
referent OOVSŠKK
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možná nevíte…

rodinné prostředí

povodí odry plánuje 
v následujících pěti 
letech téměř dvě stě 
nových opatření

…že MŠ E.Rošického v září zahájila už 
25. školní rok.

V životě člověka 25 let je úžasná etapa – od 
narození, prvních krůčků až po dovršení do-
spělosti, dosažení vzdělání a mnohdy i založení 
vlastní rodiny.

Však i k nám už chodí děti „našich dětí“. Ale 
vezměme to pěkně od začátku:

To bylo rozhodnutí, že MŠ a jesle Ukrajinská 
1534/35 se uzavře a přestěhuje o prázdninách 
roku 1984 do nové budovy na Jižních svazích 
Představa nelákavá, ale děti se těšily, a proto 
na vycházkách chodily sledovat, jak jejich nová 
školka roste a buduje se.

Když bylo hotovo, připadal všem komplex 
nové školky a jeslí jako bludiště s nekonečný-
mi metry chodeb. Pak to vše vypuklo – velké 
stěhování.

Profesionální stěhovací firma převezla tři 
klavíry a pár nejtěžších kusů skříní a se vším 
ostatním si zaměstnanci MŠ a jeslí museli poradit 
sami. S jedním řidičem ObNV  Poruba  a jeho 
Tatrou 1203,  kočárky pro dvojčata z jeslí, dvou-
kolákem a pomocí několika ochotných rodičů.

Prostě velké stěhování a samé ženy.
V září 1984 byl s unavenými a vyčerpanými 

učitelkami, zdravotními sestrami, uklízečkami 
a  kuchařkami slavnostně zahájen provoz ve 
4 třídách a dvou odděleních jeslí. V provozu byla 
školní kuchyně a prádelna.

Téměř všichni zaměstnanci byli z původní 
přestěhované MŠ a jeslí Ukrajinská.

Tak jako život člověka, tak i život jedné školky 
prochází různými změnami. Potřebnými, milými 
i nemilými.

První změna přišla se zavřením jedné třídy 
MŠ pro nedostatek dětí. Poté po roce 1989 uza-
vření obou oddělení dětských jeslí. Postupně ve 
volných prostorách sídlily firmy Poel, Lamia, 
Chráněné dílny, Mensana….

Až do roku 2003, kdy se mateřská školka 
společně s ostatními dvěma školkami ve Svinově 
sloučila se základní školou Bílovecká. Byla zru-
šena školní kuchyně a její zaměstnanci přešli do 
jídelny při ZŠ Bílovecká.

Pak začaly nabírat změny ještě rychlejší spád  
správným směrem.

V uvolněných prostorách MŠ a jeslí byly po-
stupně zřízeny 1.–4. ročník základní školy – od-
loučeného pracoviště ZŠ Bílovecká ve Svinově.

Původně to bylo přijato s rozpaky, ale dnes 
víme, že to bylo rozhodnutí velmi dobré, hlavně 
pro naše děti, které se nemusí při přechodu do 
1. třídy vyrovnávat se zcela novým prostředím 
a kamarády a stále si připadají „ jako doma“ Skvě-
le funguje i školní družina a celý komplex pracuje 
jako jeden stmelený, celistvý organismus.

Ale abychom nezapomněli a neodbočili 
od původního tématu – mateřská škola – dnes 
pracuje ve třech třídách se stabilním kolektivem 
6 učitelek, 2 spr. zaměstnankyň a 2 silami školní 
jídelny. Společně se starají o 84 dětí. Kolik dětí se 
vystřídalo za 25 let, lze jen těžce spočítat.

Úzce spolupracujeme se zmíněnou základní 
školou, naše aktivity se týkají také Stanice 
přírodovědců v Porubě, spolupracujeme se 
ZUŠ a knihovnou ve Svinově, zapojujeme se 
do nejrůznějších výtvarných soutěží. Dlouhá 
léta v MŠ pracuje i taneční kroužek s lektorkou 
tanečního studia Ostrava, máme skvěle rozjetý 
ozdravný program pro děti, seznamujeme se 
s angličtinou, jezdíme na výlety, zotavovací 
pobyty, pořádáme zábavná tvůrčí odpoledne 
pro děti a rodiče.

Od samého počátku působení naší MŠ jsme se 
vždy snažily, aby se děti cítily spokojeně, šťastně, 
aby získaly základní poznatky o přírodě, spo-
lečnosti a světě vůbec, aby se naučily základům 
správného chování, vědění, touhy po poznání, 
naučily se znát a hledat správné životní hodnoty 
a aby na školku vždy rády vzpomínaly.

Doufáme, že se nám to podařilo a přejeme 
si, abychom našim dětem dávaly i nadále to 
nejlepší – lásku a radost.

V závěru letošního roku bychom chtěly popřát 
našim dětem, jejich rodičům a rodinám krásné 
vánoční svátky, do nového roku hodně zdraví 
a spokojenosti.

Velké poděkování patří také rodičům za 
skvělou spolupráci.

A co popřát školce nejen do nastávajícího roku 
2010? Hodně spokojených a zdravých dětí.

Jana Bailová
MŠ E. Rošického

Kde? V jídelně ZŠ Bílovecká 10 ve Svinově. 
Před 5 lety jsem do této jídelny začal chodit na 
obědy. Byl jsem rád, že jsem se tam setkal se 
svým kamarádem Bedřichem a bývalou spolu-
žačkou Lídou. Proto jsem si sedl k nim ke stolu, 
kde ještě sedělo dalších 5 strávníků, z toho 
5 žen. Postupně jsem poznával a seznamoval 
se s osádkou u stolu. Zleva paní Ema, manžel-
ka mého kamaráda Břeti. Vedle paní učitelka 
Julie, která začala vyučovat v Kateřinkách, pak 
v Krásném Poli, posléze ve Svinově, kde půso-
bila 25 let. Třetí zleva, paní Jiřinka, přišla vy-
učovat do Svinova z Jistebníku a z této funkce 
odešla na důchod. Další v pořadí, také učitelka, 
paní Vlasta, učila na zdejší škole 30 let, předtím 

krátce v Pudlově u Bohumína. Vedle mne paní 
Marta, nejmladší žena u stolu. Lídu a Bedřicha 
jsem znal dobře. Za těch 5 let jsme probrali 
hodně témat, hodně jsem se dozvěděl o zdejší 
škole a způsobu vyučování žáků. Nabyl jsem 
tolik znalostí, že bych se klidně mohl přihlásit 
na univerzitu pro třetí generaci.

Poznal jsem nejen těch 7 příjemných spo-
lusedících, ale také ostatní strávníky v jídelně, 
kam jich dochází v průměru 20. Za těch 5 let 
jsme se všichni seznámili natolik, že do jídelny 
docházím velmi rád, jako do kruhu své rodiny. 
K té rodině také patří i 5 šikovných pracovnic 
svinovského obecního úřadu i bývalá přední 

(pokračování na straně 9)

Zastupitelstvo	Moravskoslezského	kraje	
schválilo	ve	středu	nový	Plán	oblasti	povo-
dí	Odry.	 Jen	v	 letech	2010–2015	 tak	 státní	
podnik	Povodí	Odry	provede	téměř	dvě	stě	
opatření	 k	 dosažení	 dobrého	 stavu	 povr-
chových	i	podzemních	vod.	Na	tocích	se	tak	
například	vybudují	nové	čistírny	odpadních	
vod	a	severní	Morava	získá	další	protipovod-
ňová	opatření.

Nově schválený Plán oblasti povodí Odry 
je základní vodohospodářský dokument 
pořizovaný státním podnikem Povodí Odry 
ve spolupráci s krajskými úřady Moravsko-
slezského a Olomouckého kraje. Byl schválen 
jako vůbec první z osmi plánů pro povodí 
zpracovávaných v České republice. „Plán jsme 
připravovali od roku 2003 tak, aby vyhovoval 
požadavkům Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2000/60/ES o vodní politice, k prevenci 
ochrany před povodněmi a dalšími škodlivými 
účinky vod a za účelem trvale udržitelného 
užívání vodních zdrojů a zajištění vodohos-
podářských služeb,“ popsal hlavní smysl 
nového plánu obchodní ředitel Povodí Odry 
Ing. Čestmír Vlček.

Hlavním nástrojem k dosažení základního 
cíle – dobrého stavu vod jak povrchových, tak 
i podzemních, jsou návrhy opatření, které mají 
v plánu obecnou podobu (správné postupy v ob-
lasti ochrany vod, ochrany před povodněmi a vo-
dohospodářských služeb) i konkrétní podobu 
(návrhy čistíren odpadních vod, kanalizací, revi-
talizací toků, úprav v krajině, zlepšení koloběhu 
vody v přírodě apod.). „V prvním plánovacím 
období v letech 2010–2015 se navrhuje v povodí 
Odry zavedení téměř dvou set opatření. Proces 
aktualizace plánu a vyhodnocení návrhů opat-
ření pak bude kontinuálně pokračovat v dalších 
letech,“ doplnil Ing. Vlček. 

Zpracování Plánu bylo provedeno v několika 
postupných krocích daných časovým harmono-
gramem. Součástí bylo posouzení vlivů tohoto 
koncepčního dokumentu na životní prostředí 
(SEA). Plán byl pořízen za účinné spolupráce 
s širokou odbornou a laickou veřejností a stává 
se jedním z podkladů pro vodohospodářskou 
činnost a výkon státní správy. Plán čeká v lis-
topadu schvalovací proces u Zastupitelstva 
Olomouckého kraje tak, aby od ledna roku 
2010 vstoupil v platnost. Současné plány oblastí 
povodí nahradí od této chvíle dřívější Směrný 
vodohospodářský plán České republiky. Podrob-
nější informace o Plánu oblasti povodí Odry jsou 
k dispozici u jeho pořizovatele, státního podniku 
Povodí Odry v Ostravě.

Další	informace:
Ing. Čestmír Vlček
Povodí Odry, státní podnik
Tel.: 724 273 444
e-mail: cestmir.vlcek@pod.cz

Charita Ostrava se pravidelně zúčastňu-
je Tříkrálové sbírky, kterou celostátně na 
pomoc lidem v nouzi pořádá Charita Česká 
republika. V Tříkrálové sbírce 2009, které 
se Charita Ostrava zúčastnila ve spolupráci 
s Charitou sv. Alexandra bylo celkem vyko-
ledováno 1 163 509 Kč. Částka 769 703 Kč, 
kterou Charita Ostrava obdržela byla použita 
pro tyto projekty:
1. Provoz komunitního centra pro seniory – 
Charitní středisko Gabriel 146	663,53	Kč
2. Provoz střediska Osobní asistence pro 
lidi zdravotně postižené 161	288,47	Kč
3. Rekonstrukce budovy Charitního domu 
sv. Václava 57	120,00	Kč
4. Rekonstrukce budovy Charitního domu 
sv. Alžběty 28	560,00		Kč
5. Pořízení nezbytného technického vyba-
vení pro vedení účetnictví ve střediscích 
Charity Ostrava 89	200,00	Kč
6. Vybavení a provoz Hospice  
sv. Lukáše 70	000,00	Kč
7. Humanitární pomoc pro osoby v nouzi 
v charitních střediscích CHO   41	416,00	Kč
8. Dar DCHOO (humanitární pomoc pro lidi  
postižené povodněmi 2009) 60	000,00	Kč
9. Rozvoj chráněných dílen a humanitární ak-
tivity (Charita sv. Alexandra)   115	455,00	Kč

Při rozdělení výtěžku sbírky (koledování 
i DMS) se postupuje následovně: 65 % se 
vrací zpět do míst, kde byly peníze vykoledo-
vány (oblastní a farní charity), 15 % podpoří 
projekty diecézních charit, 10 % putuje na 
podporu charitních projektů humanitární 
a rozvojové pomoci v zahraničí, 5 % jde na 
podporu projektů Charity ČR, 5 % je určeno 
na režii sbírky. Protože díků není nikdy dost, 
děkujeme všem dárcům i koledníkům Tříkrá-
lové sbírky 2009. Poděkování patří i těm, kteří 
se na zdárném úspěchu Tříkrálové sbírky 
2009 spolupodíleli – úřadům veřejné správy 
a farním úřadům.

Tříkrálová sbírka 2010 bude v rámci Cha-
rity Ostrava probíhat ve dnech 1.–14. ledna 
2010. Charita Ostrava se této krásné akce 
zúčastní opět ve spolupráci s Charitou sv. Ale-
xandra. Finanční prostředky získané v TKS 
2010 plánujeme využít na projekty:

1.	Humanitární pomoc pro osoby v nouzi ve 
střediscích Charity Ostrava
2. Rekonstrukce Charitního domu sv. Františ-
ka – azylového domu a noclehárny v Ostravě- 
-Vítkovicích
3. Výměna oken v Charitním domě sv. Vác-
lava – domově pokojného stáří v Ostravě- 
-Heřmanicích
4. Zabezpečení hygienických norem (technic-
kého zázemí) v Kontaktním místě pro osoby 
bez přístřeší – nízkoprahovém denním centru 
v Ostravě-Vítkovicích
5. Rozvoj chráněných dílen (pracovní 
uplatnění handicapovaných lidí) – Charita 
sv. Alexandra
6. Humanitární aktivity, uprchlíci, migranti 
(Charita sv. Alexandra)

Pro splnění našich projektů pomáhat 
odkázaným lidem v nouzi hledáme různé 
finanční a jiné možnosti. Obracíme se proto 
na Vás, vážení občané, o pomoc při této 
krásné celostátní akci, pořádané na pomoc 
těm, kteří to nejvíce potřebují. Všem, kteří 
se budou jakýmkoliv způsobem podílet na 
úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 2010, 
předem děkujeme.

Charita Ostrava, Kořenského 17, 703 00 
Ostrava-Vítkovice, tel./fax: 596 621 094, 
e-mail: ostrava@caritas.cz
www.ostrava.caritas.cz

Charita sv. Alexandra, Holvekova 651/28, 
718 00 Ostrava-Kunčičky,tel./fax: 596 237 831, 
e-mail: alexandr@charita.cz 
www.charitasvalexandra.cz

Všichni, kteří projíždíte Svinovem, mu-
síte zdolat v době dopravní špičky obtížně 
průjezdnou křižovatku ulic Bílovecká – Po-
lanecká – Nad Porubkou. Velké problémy 
s přecházením křižovatky mají také chodci 
a zejména žáci naší ZŠ a děti s rodiči a uči-
telkami MŠ Polanecká. Vedení radnice mělo 
ve svých prioritách a volebních programech 
realizaci kruhového objezdu, který by celou 
kritickou situaci vyřešil. Jen pár dnů po loň-
ských volbách do krajských zastupitelstev 
jsme spěchali, aby byly naše požadavky nejen 
vyslyšeny, ale aby se dostaly co nejdříve do 
přípravné a realizační fáze. V listopadu le-
tošního roku došlo k dalšímu, upřesňujícímu 
jednání s náměstkem hejtmana kraje a akce 
se dostává do přípravné fáze – zadání před-
projektových prací (geometrie lokality, ma-
jetkové poměry, vyjádření dopravní policie, 

vyjádření správců sítí). A právě na vyjádření 
správců sítí ohledně jejich případných přelo-
žek budeme netrpělivě čekat, protože právě 
tento parametr zásadně ovlivní cenu realizace 
celého kruhového objezdu. Běžný kruhový 
objezd, bez nutnosti přeložek sítí, o průměr-
ných rozměrech, lze „pořídit" za 3–4 mil. 
Kč. Ale opačný extrém – cena „kruháče“ 
s komplikovanými přeložkami sítí se může 
vyšplhat na desetinásobek. 

Musíme samozřejmě respektovat finanční 
možnosti kraje, ale jsme již ve hře a já si 
myslím, že pokud příští rok ještě do země 
nekopneme, budeme mít v ruce alespoň 
kompletní projektovou dokumentaci s potvr-
zením vlastní realizace nejpozději na začátek 
roku 2011.

Eduard Dvorský,
 místostarosta  

Tříkrálová sbírka 2010

kruhový objezd u kostela bude –  
termín má v rukou krajský úřad

inFormace
nájemníkům bytů ve správě 
městského obvodu Svinov  
Finanční prostředky z vybraného nájem-

ného jsou každoročně použity výhradně na 
údržbu a opravy bytového fondu ve správě 
MOb Svinov. V roce 2009 bylo za tyto pro-
středky provedeno velké množství prací pro 
zajištění běžné údržby domů a bytů a rovněž 
několik oprav velkého rozsahu a generálních 
oprav. Hlavním kritériem pro stanovení 
pořadí jednotlivých akcí v konkrétních 
objektech bytového fondu je bezpečnost 
nájemců v souvislosti s technickým stavem 
stavebních konstrukcí a vybavení budov 
v souladu se zvyšováním komfortu bydlení 
a v neposlední řadě vzhled a estetika domů. 
V souladu s těmito zásadami byly oddělením 
financí a správy majetku k dnešnímu dni 
provedeny tyto práce: 
1)	Běžná	údržba	(včetně	služeb):	
- opravy, revize a porevizní opravy elektric-

kých zařízení (Bílovecká 138, 155 a 256, 
Tichá 350 a 700, Axmanova 368)

- opravy, revize a porevizní opravy hromo-
svodů (Bílovecká 115, 118, 123, 138, 155 
a 256, Axmanova 368)

- opravy, revize nebo kontroly a porevizní 
opravy plynových zařízení ve všech do-
mech a bytech (v rozsahu – od hlavního 
uzávěru plynu po koncový spotřebič – 
včetně spotřebiče)

- výměny zařizovacích předmětů a vyba-
vení bytů (plynových sporáků, plynových 
a elektrických ohřívačů vody, umývadel, 
van, splachovačů, vodních baterií, zámků, 
zavíračů atd.)

- generální opravy koupelen (Bílovecká 
155/1, 123/12, Bratří Sedláčků 352/11)

- instalace rozvodů etážových topení s kom-
binovanými plynovými kotly (Bílovecká 
115/1, 123/12, 138/6, 138/4, Bratří Sedláčků 
55/5)

- opravy a čištění splaškových a dešťových 
kanalizací, čerpání septiků, opravy rozvo-
dů vody

- kominické a deratizační služby
- opravy hrubých podlah, schodišť, dlažeb 

ve SP, zábradlí, střešních krytin a oplecho-
vání, oken a dveří atd.

- opravy a sanace omítek ve SP a bytech
- opatření pro zlepšení statiky budov (Bílo-

vecká 115) 
K dnešnímu dni bylo na běžnou údržbu 

vynaloženo celkem 779 285,30 Kč
2)	Opravy	velkého	 rozsahu	a	 generální	
opravy	:
- generální oprava elektrických zařízení ve 

společných prostorech (Bílovecká. 123) za 
226 960 Kč

- instalace odvlhčovacího přístroje AQUA-
POL (Bílovecká 155) za 65 291 Kč

- oprava a nátěr oken (Bratří Sedláčků 352) 
za 94 860,90 Kč

- výměna oken a vstupních dveří (Bílovecká 
256) za 652 154 Kč

- výběr dodavatele a zahájení přípravných 
prací (výroba konstrukcí) pro výměnu oken 
a vstupních dveří (Bratří Sedláčků 55) za 
367 084 Kč

Hynek Plucnar
OFSM, 1. 12. 2009
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Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás informovali o pracovní náplni odboru výstav-
by, dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Svinov. Tento odbor, který 
je Vám pravděpodobně znám spíše jako „stavební úřad“, se ovšem zabývá mnohem širší 
problematikou, než je povolování staveb.

Tento odbor je obsazen třemi pracovnicemi. RNDr. Yvona Heroutová je vedoucí 
odboru a pracuje na ÚMOb Svinov od roku 1997, z toho ve funkci vedoucí odboru 
od roku 2003. Má složeny tři zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, a to z územního 
rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění, na úseku silničního hospodářství 
a na úseku ochrany přírody a krajiny. Další dvě zaměstnankyně jsou paní Ivana Filáková 
(zaměstnána od roku 2007), která má vzdělání stavebního směru a rovněž má složeny 
zkoušky zvláštní odborné způsobilosti z územního rozhodování na úseku stavebního řádu 
a vyvlastnění. Novou pracovnicí od července letošního roku je paní Lucie Grygarčíková, 
která stejně jako paní Filáková má na starosti stavební agendu. Problematikou životního 
prostředí a silničního správního úřadu se zabývá vedoucí tohoto odboru.

Náplní odboru výstavby, dopravy a životního prostředí je řešení problematiky 
územního a stavebního řádu, státní správa v dopravě – silniční správní úřad, speciální 
stavební úřad, životní prostředí a vodní hospodářství. Odbor v tomto tříčlenném složení 
každoročně vydá přes sto rozhodnutí stavebního úřadu (rok 2006 – 141, r. 2007 – 116, 
r. 2008 – 137, r. 2009 dosud – 122 rozhodnutí), množství souhlasů s dělením pozemků, 
dále desítky usnesení a stanovisek stavebního úřadu a silničního správního úřadu, cca 
40 rozhodnutí silničního správního úřadu, u každé novostavby rozhodnutí o napojení 
nemovitostí ke komunikaci a ročně 10–20 příkazů k dopravnímu značení. Odborem jsou 
také vydávány souhlasy k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, stanoviska EIA 
ke stavbám ovlivňujícím životní prostředí a další náležitosti dle Statutu města Ostravy. Od 
prosince tento odbor také vydává povolení ke kácení dřevin mimo chráněná území.

 V tomto množství staveb povoloval a kolaudoval stavební úřad i složitější stavby 
jako např. přednádraží, dílčí stavby dálnice D47, RT TORAX, LIDL, Hornbach, 
Mountfield či OKAY.

RNDr. Yvona Heroutová, SMO – ÚMOb Svinov 

odvezte odpad do sběrného dvora 
a jezděte, sportujte a bavte se v ostravě rok zdarma, vyzývá oZo 

již 10 let se o veřejné osvětlení starají 
ostravské komunikace, a.s.

DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s.

Vážení cestující, právě vychází

jízdní řád ODIS 2009/2010
– oblast Ostrava 
platný od 13. 12. 2009

DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s., Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava-Mor. Ostrava
telefon: 59 740 1555, 1556 • fax: 59 740 1557 • mobil: 602 12 10 10

internet: www.dpo.cz • e-mail: infoservis@dpo.cz

• vázaný jízdní řád všech linek ODIS – 
oblast Ostrava s plánem sítě

– cena 30,- Kč

• elektronický jízdní řád na CD 
(obsahuje pouze linky Dopravního 
podniku Ostrava a.s.)

– cena 30,- Kč

Ve všech prodejnách jízdních dokladů 
Dopravního podniku Ostrava a.s. si 
můžete od 7. 12. 2009 zakoupit:

„Kampaň na propagaci sběrných dvorů a osvěta 
obyvatel města se nám velmi osvědčila. V průběhu 
a po skončení kampaní se objem nelegálně odlože-
ného odpadu snižuje. Nyní se navíc snažíme nalákat 
Ostravany do sběrných dvorů také soutěží,“ uvedl 
ředitel společnosti OZO Ostrava Ing. Karel Belda. 
Po kampani v červnu 2008, která byla zaměřena na 
zviditelnění sběrných dvorů, poprvé po několika 
letech klesl trend každoročního nárůstu černých 
skládek o 22 %. Za prvních osm měsíců roku 2009 
už sběrné dvory vybraly více než 4 400 tun odpadu. 
I přesto však pracovníci společnosti OZO Ostrava 
odstranili z černých skládek ve městě Ostrava dal-
ších 450 tun nelegálně odloženého odpadu.

V rámci snahy přiblížit sběrné dvory co nejvíce 
lidem, bude OZO Ostrava v nejbližších dnech do 
domácností distribuovat mapy sběrných dvorů 
s otevírací dobou. Do své schránky mapu dostane 
přes 100 tisíc domácností v oblastech, kde se černé 
skládky vyskytují nejvíce. „Mapy tak dostanou 
především lidé na sídlištích v Ostravě-Porubě, 
v Pustkovci, Bělském Lese, Dubině, Hrabůvce, 
Výškovicích, Zábřehu, Mariánských Horách a Hul-
vákách, Nové Vsi, Moravské Ostravě a Přívozu 
a Slezské Ostravě. Ostatní obyvatelé Ostravy je 
mohou získat v ostravských informačních centrech, 
na úřadech městských obvodů nebo v provozovnách 

společnosti OZO Ostrava v Kunčicích a v Přívoze,“ 
vypočítala místa, kde mohou Ostravané získat OZO 
mapu sběrných dvorů, Mgr. Vladimíra Karasová, 
vedoucí Centra odpadové výchovy a propagace 
společnosti OZO Ostrava.

Aby kampaň přilákala do ostravských sběrných 
dvorů ještě více lidí, spojila ji společnost OZO 
Ostrava se soutěží. Ceny do soutěže věnují městské 
společnosti Dopravní podnik Ostrava, a.s., SARE-
ZA, s.r.o., Ostravské městské lesy, s.r.o., Ostravské 
výstavy, a.s., a Zoo Ostrava, jejichž zřizovatelem je 
statutární město Ostrava. Výherci tak mohou v Os-
travě v roce 2010 získat roční jízdné v MHD Os-
trava, roční poplatek pro 4 osoby za odvoz odpadů, 
roční vstupné do sportovních zařízení SAREZA, 
roční topení dřevem, roční vstupné pro 2 osoby 
na Slezskoostravský hrad, Miniuni a Pohádkový 
sklep strašidel nebo roční rodinné vstupné do Zoo 
Ostrava. „Rozhodli jsme se připravit soutěž, která 
lidi nejen poučí o tom, jak mají správně nakládat 
s odpadem, ale která je také motivuje, aby odpad 
do sběrného dvora opravdu odvezli a nenechávali 
ho u kontejnerů na sídlištích, kde takto vytvářejí 
černé skládky,“ podotkla Mgr. Karasová.

Soutěže se mohou zúčastnit občané s trvalým 
bydlištěm na území města Ostravy, kteří přivezou 
odpad z domácnosti do kteréhokoli ze sedmnácti 

sběrných dvorů nebo některé ze dvou semimobil-
ních sběren společnosti OZO Ostrava ve městě 
Ostravě – především starý nábytek, koberce, elek-
trospotřebiče, nebezpečný odpad a zeleň. Sběrné 
dvory přijímají odpad z domácností zdarma až 
do objemu 4 m³ (přibližně jeden přívěsný vozík). 
Sběrné dvory naopak neodebírají stavební odpad. 
Zájemci o soutěž vyplní soutěžní evidenční lístek, 
který podepsaný vloží do nádoby umístěné u obslu-
hy sběrného dvora. Soutěž probíhá od 5. 10.–20. 12. 
2009 ve třech soutěžních kolech Za každé soutěžní 
kolo bude z evidenčních lístků vylosováno vždy 6 
výherců. Občané mohou losování výherců sledovat 
v pořadu Magazín Ostrava v kabelové televizi UPC 
EXPRES. Více informací o soutěži, termínech vysí-
lání losování a výhercích najdou také na webových 
stránkách www.ozoostrava.cz.

„Doufáme, že starý nábytek, koberce, televizory 
a další elektrospotřebiče, pneumatiky, plasty, papír, 
kovy, zeleň ze zahrádek stejně jako nebezpečný 
odpad už nebudou končit před kontejnery na 
sídlištích, ale v našich sběrných dvorech,“ řekl ke 
smyslu kampaně Ing. Belda. Občané mohou odpad 
ve sběrných dvorech odložit zdarma v množství do 
4 m³. Navíc tím šetří životní prostředí. 33 % sveze-
ného objemného odpadu lze totiž dále materiálově 
či energeticky využít. 

Kontakt:
Mgr. Vladimíra Karasová
tisková mluvčí OZO Ostrava
telefon: 596 251 241, 602 183 374
e-mail: karasova@ozoostrava.cz
www.ozoostrava.cz

Ostravské	komunikace,	a.s.	spravují	VO	
již	deset	let.	Veřejné	osvětlení	zde	však	bylo	
již	dříve.	Kdo	 za	 jeho	 stav	odpovídal	do	
roku	1999	a	proč	přešla	zodpovědnost	na	
Ostravské	komunikace?

„Mám-li se vrátit úplně do historie, tak 
před rokem 1989 se o VO staraly čtvery tech-
nické služby náležející tehdejším „obvodním 
národním výborům“. Po převratu začalo velké 
rozdělování na 22 městských obvodů, následně 
s Plesnou na 23. Ostrava se stala raritou, když 
si starostové prosadili rozdělení správy VO 
do jednotlivých městských obvodů. Jednotná 
tvář VO i přístup k údržbě tak mnohde vzaly 
za své, neboť převládal názor – však to svítí, 
tak co bychom do toho investovali. Až ne-
šťastná povodeň v roce 1997 a stav VO po ní, 
byly impulsem, aby došlo k sjednocení VO 
pod jednu městskou správu, k čemuž došlo 
v roce 1999.“

Jak	se	k	této	nové	povinnosti	Ostravské	
komunikace	před	10	 lety	postavily.	Došlo	
ke	změnám	nebo	byl	pouze	udržován	stav	
VO?

„Nově vzniklá správa zpočátku zajišťovala 
provoz a údržbu využitím původních kapacit 
(TS, soukromé firmy). Počet externích dodava-
telů byl postupně snižován, souběžně se tvořilo 
středisko údržby v rámci podniku, které již 
v současné době plně zajišťuje údržbu VO na 
území města Ostravy, a to včetně pohotovostní 
služby. Zavedli jsme například 24hodinový 
poruchový dispečink, na který se mohou lidé 
obracet. V žádném případě jsme nechtěli jít 
cestou nočního vypínání světelných míst, což 
by naši spoluobčané jistě neuvítali. Snahou bylo 
a je snižování příkonu soustavy na optimální 
mez, modernizace osvětlovacích soustav nebo 
výměna svítidel za nová s vysokou účinností. 
Důraz klademe také na ekologii a ochranu 
našeho životního prostředí a to jak snížením 
spotřeby elektrické energie, tak výběrem plně 
recyklovatelných svítidel.“

Čeho	se	vám	za	10	let	správy	VO	ve	městě	
podařilo	dosáhnout?

„Podařilo se nám již nahradit 75 % ven-
kovních sítí VO s holými vodiči, které byly 
zdrojem častých poruch, za vodiče izolované. 
Průběžně také odstraňujeme poruchy na 
kabelových rozvodech v zemi, které vznikají 
stářím nebo stavebními pracemi. Podařilo se 
nám v průběhu oněch 10 let snížit průměrný 
instalovaný příkon na 1 světelné místo ze 
140 W na 125 W, jsou používána moderní sví-
tidla s lepšími světelně technickými parametry. 
Veškeré rozvaděče, kterých je v Ostravě téměř 
2 tisíce, jsou ve velmi dobrém stavu a původní 
oceloplechové jsou již z větší části vyměněny 
za plastové s modernějšími spínacími i jistící-

mi prvky. A v neposlední řadě jsme odstranili 
oblasti s kritickým stavem ocelových stožárů, 
kterých je v Ostravě 26 tisíc, díky provádění 
pravidelných technických prohlídek, ročně jich 
stihneme bezmála tři tisíce.“

Jaká	hlavní	ponaučení	 si	 z	10	 let	kaž-
dodenních	starostí	o	kvalitu	VO	v	Ostravě	
ponesete	do	další	práce?

„Za uplynulé desetileté období jsme získali 
hodně zkušeností, poučili se z chyb a věřím, že 
jsme svou prací značně přispěli k podstatnému 
zlepšení technického stavu VO a zvýšili jeho 
spolehlivost tak, aby odpovídala jeho důle-
žitosti pro město a jeho obyvatele. V tomto 
duchu určitě chceme pokračovat i v dalších 
letech, stále je co zlepšovat a stále je na čem 
pracovat.“

Jaké	jsou	tedy	plány	s	VO	v	Ostravě	do	
budoucna?

„V oblasti zavedení úsporných opatření 
do soustavy VO chceme jednat s vlastníkem 
o převedení kompetencí spojených s rozhod-
nutím o zavedení a výběru dodavatele regulace 
s případným následným rozšířením o instalaci 
dohledu VO. Budeme navrhovat zajištění 
finančního krytí ze strany OK, a.s. I nadále 
plánujeme důslednost při výběru lokalit, kde 
je nutná rekonstrukce soustavy VO. Naše le-
tité zkušenosti a znalost celého systému nám 
umožňují jeho rozdělení do několika skupin. 
Podle toho zda je rekonstrukce potřebná v celé 
oblasti nebo pouze v některé její části. Naši 
pracovníci díky deseti letům práce v tomto 
oboru umí přesně vytipovat jednotlivé lokality, 
a tím snížit náklady na údržbu a renovaci VO. 
Město Ostrava má schválen také „Generel VO 
statutárního města Ostrava“, což je závazný 
dokument, který stanoví cíle a povinnosti 
majitele a zejména hlavní zásady koncepce 
v oblasti VO. Chceme pokračovat v práci, 
která zde byla v uplynulých 10 letech započata, 
a věřím, že vlastník, tedy statutární město Os-
trava, neopomene ani v těchto těžkých dobách 
při sestavování rozpočtu důležitou funkci VO 
v našem městě.“

Společnost	OZO	Ostrava	pokračuje	 v	boji	 proti	 černým	 skládkám.	Obyvatelé	města	
Ostravy,	kteří	svůj	objemný	nebo	nebezpečný	odpad	odvezou	do	sběrného	dvora,	se	mohou	
od	5.	10.–20.	12.	2009	zúčastnit	soutěže	ROK	ZDARMA.	Mohou	tak	vyhrát	například	roční	
jízdné	v	MHD	Ostrava,	roční	poplatek	pro	4	osoby	za	odvoz	odpadů,	roční	vstupné	do	spor-
tovních	areálů	SAREZA	a	další	zajímavé	ceny,	které	věnovaly	obchodní	organizace	zřizované	
statutárním	městem	Ostravou.	Spolu	se	soutěží	zahajuje	OZO	Ostrava	třetí	velkou	kampaň	
na	propagaci	sběrných	dvorů,	aby	tak	zabránilo	vzniku	nových	černých	skládek.

Ostravské	komunikace,	a.s.,	si	připomínají	10	let	od	doby,	kdy	se	jednou	z	jejich	
nezanedbatelných	povinností	stala	správa	veřejného	osvětlení	(VO)	na	území	města	
Ostravy.	Na	otázky	čím	si	VO	za	uplynulých	deset	let	prošlo	a	jaké	jsou	plány	do	bu-
doucna	odpovídá	Ing.	Daniel	Lyčka,	který	je	pověřen	řízením	společnosti	Ostravské	
komunikace,	a.s.

informace o práci odboru výstavby, 
dopravy a životního prostředí (pokračování ze strany 7)

funkcionářka toho úřadu. Takže mě napadlo, 
že bychom mohli z osazenstva jídelny usta-
vit „stínový“ sbor zastupitelstva Svinova.  
Myslím, že kvalita by byla nesporná.

Do jídelny občas dochází i ředitel ZŠ, 
zřejmě aby dohlédl, zda je vše v pořádku. 
Sem tam sedne ke stolu, poobědvá s námi, 
což chválím. Mezi nás zavítá i paní ekonom-
ka a z vedení školy paní sexy postavy. Aby 
přehled byl úplný, tak nesmím zapomenout 
na dva učitele hudby a paní Janu, která při-
hlíží k „mému“ stolu na svého otce. Proč ne? 
Má přece roky a zaslouží si to.

V poslední době dochází do jídelny dvě 
mladé a hezké ženy. Pracují ve Svinově v ně-
jakém podniku. Jsou-li u „našeho“ stolu někdy 
dvě volná místa, rády si přisednou. Získávají 
tím moudra zkušených seniorů. I my senioři je 
rádi uvítáme, neboť nám ihned hodně klesne 
vysoký věkový průměr u stolu.

Atmosféru pohody vytváří také naše ku-
chařky. Nejen že dobře vaří, ale jsou všechny 
sympatické, vstřícné až kamarádské. Patří 
prostě do naší rodiny, proto je mohu jmenovi-
tě prezentovat. Před nedávnou dobou odešla 
na trvalou dovolenou paní Miluška. Znám ji 
dobře, neboť jsme spolu účinkovali v soubo-
ru „Opavica“. Vedoucí kuchyně paní Hana 
má zdravotní potíže, je na nemocenské. Tuto 
funkci převzala energická paní Jana a spadla 
chuděra do problémů oběma nohama. Blížil 
se totiž začátek školního roku a bylo třeba 
zajistit podmínky pro stravování 290 žáků 
školy. Pracovala jako šroub, až se z ní kouři-
lo, a to ji ještě zlobil počítač. Zvládnout tvrdé 
úkoly jí pomáhala tajemně vážná paní Svaťa 
a navíc ještě zaskakovala u výdeje obědů. Do 
osádky kuchařek ještě patří neustále veselá 
štěbetalka paní Alenka, s neustále přísným 
pohledem paní Zdeňka a další dvě pracovité 
pomocnice paní Jana a Maruška. Kolektiv 
kuchařek je prostě dobře sehraná parta. Ne-
jen vaří, ale i pečou. No koláče jsou božské, 
a nejen koláče. Nezbývá mi, než se obrátit 
s výzvou na obyvatele Svinova, zejména 
důchodového věku, nepachtěte se s vařením 
obědů doma a přijďte mezi nás do jídelny 
základní školy. Neprohloupíte, neboť nejen 
kvalita, ale i cena je velmi přijatelná. Určitě 
bude spokojeni jako já. 

Antonín Urbaník

rodinné prostředí
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Vážení spoluobčané,
tak jako každý rok Vám přinášíme informace 
o zimní údržbě komunikací v naší obci. Zimní ob-
dobí pro nás začalo již prvního listopadu, nicméně 
zima se svým příchodem zatím otálí. Proto mi 
dovolte předložit Vám základní informace o této 
problematice.

V naší městské části je pověřena zimní údržbou 
komunikací 3. a 4. třídy (chodníky) příspěvková 
organizace Technický dvůr Ostrava-Svinov. 
Údržbu komunikací I. a II. třídy – těch, na kterých 
je provozována MHD, je v kompetenci akciové 
společnosti Ostravské komunikace.

Zimní údržbou místních komunikací se rozumí 
zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na 
těchto komunikacích, které byly způsobeny zim-
ními povětrnostními vlivy a podmínkami, nikoliv 
jejich odstranění.

Sjízdnost místních komunikací je takový stav 
těchto komunikací, který umožňuje bezpečnou 
jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou 
stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu 
komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich 
následkům. Závadou ve sjízdnosti komunikace se 
rozumí taková změna, kterou nemůže řidič vozi-
dla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném 
stavebnímu stavu, dopravně technickému stavu 
komunikací a  povětrnostním podmínkám a jejich 
důsledkům. 

Schůdnost místních komunikací je takový stav 
komunikací (chodníků), který umožňuje bezpečný 
pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu 
a dopravně technickému stavu komunikací, pově-
trnostním situacím a jejich důsledkům. Závadou ve 
schůdnosti je taková změna ve schůdnosti, kterou 
nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůso-
beném stavebnímu stavu a dopravně technickému 
stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich 
důsledkům .

Tolik ve zkratce litera zákona č.13/1997 Sb. 
o pozemních komunikacích ve znění pozdějších 
předpisů.

Jaké	jsou	požadavky	na	sjízdnost	a	schůdnost	
místních	komunikací?

Na komunikacích vozidlových, zařazených do 
1. a 2. pořadí důležitosti:

Odstraňování sněhu se provádí pluhováním 
v jednom jízdním pruhu v každém směru jízdy 
v celé šířce jízdního pruhu. Po provedení pluhování 
může být sněhová vrstva silná nejvýše 3cm s výjim-
kou kalamitních situací nebo velmi nepříznivých 
podmínek. 

Na	komunikacích	vozidlových,	 zařazených	
do	3.	pořadí	důležitosti:

Odstraňování sněhu se provádí pluhováním 
v minimální šířce 3,5m středem komunikace. Po 
provedení pluhování může být sněhová vrstva silná 
nejvýše 3cm s výjimkou kalamitních situací nebo 
velmi nepříznivých podmínek.

Závady ve schůdnosti místních komunikací pro 
pěší (chodníků, pěších zón a obytných zón, přecho-
dů pro chodce, schodišť, stezek pro chodce, pásů 
pro chodce, nástupišť zastávek MHD a ČSAD) se 
zmírňují odstraňováním sněhu v celé šířce komu-
nikace. V případě většího spadu sněhu, souvislých 
námraz, oblevy, mrznoucího deště a jiné obdobné 

situace se udržují v šíři nezbytně nutné, min. však 
0,8 m, vyjma nástupišť MHD a ČSAD, které se 
odklízejí v celé délce a šířce.

V případě, že vrstva čerstvě napadaného 
sněhu bude vyšší než 20 cm, v případě souvislých 
námraz, oblevy, mrznoucího deště a jiné obdobné 
povětrnostní situace se udržují chodníky pouze 
v šíři nezbytně nutné, vyjma nástupišť hromadné 
dopravy.

Závady ve schůdnosti chodníků, které vznikly 
náledím nebo sněhem se odstraňují odklizením sně-
hu a posypáváním náledí a zbytkové vrstvy sněhu 
po jeho odklizení o tloušťce menší než 3 cm.

Jaké	 jsou	 časové	 limity	při	 odstraňování	
závad?

Závady ve sjízdnosti MK způsobené pově-
trnostními vlivy za zimních situací musí být 
odstraněny, nebo alespoň zmírněny a schůdnost 
zajištěna v souladu s jejich rozdělením podle pořadí 
důležitosti takto:
na	komunikacích	vozidlových:
1. pořadí důležitosti: do 4 hodin po celých 24 hodin
2. pořadí důležitosti: do 12 hodin po celých 24 hodin
3. pořadí důležitosti: po ošetření komunikací I. a II. 
pořadí důležitosti, nejpozději však do 48 hodin
na	chodnících: nejpozději do 24 hodin po spadu 
sněhu, přičemž se zmírňováním závad ve schůd-
nosti musí být započato bez zbytečných odkladů 
přiměřeně k vzniklé situaci. 

Od letošního roku platí novinka pro údržbu 
chodníků, podle které není ze zákona povinen sta-
rat se o jejich údržbu majitel přilehlé nemovitosti, 
nýbrž jeho vlastník. 

Vlastníci chodníků (s výj. chodníků uvedených 
v odst 1 NMO 7/2009) jsou povinni odstranit 
závady ve schůdnosti v minimální šíři 80 cm.) 
Plán vyznačených chodníků, kterých se to týká, 
najdete na:
http://www.ostrava.cz/jahia/webdav/site/os-
trava/shared/UD/2009/10/verze1/grafikaA4/
A4Svinov.pdf

Tímto opatřením se přenáší povinnost pečovat 
o jejich schůdnost na obce, což bude mít za následek 
zvýšené finanční náklady na zimní údržbu.Proto 
bychom se chtěli spolu se zástupci svinovské radni-
ce obrátit na ty občany, kteří v minulosti chodníky 
před svými domky udržovali, aby nám i v tomto 
zimním období zachovali přízeň a s úklidem 
případné sněhové nadílky pomohli. Dle mé dlouho-
leté zkušenosti je to výborná rozcvička a možnost 
probrat se sousedy svinovská i jiná témata a utužit 
sousedské vztahy třeba i něčím na zahřátí…

Zároveň bychom Vás , majitele aut parkujících 
na komunikacích, chtěli požádat, abyste v období 
sněhových nadílek parkovali svými vozidly tak,aby 
bylo umožněno mechanismům provádějícím zimní 
údržbu konat jejich práci. Mějte, prosím, rovněž 
na paměti, že i vozidlo vykonávající tuto činnost 
musí dodržovat dopravní předpisy a nejezdit např. 
v jednosměrce v protisměru a radlice pluhu musí 
hrnout sníh ke kraji komunikace a nikoliv do 
jejího středu.

Na závěr bychom chtěli všem svinovským obča-
nům popřát krásné vánoce (i s tou bílou nadílkou!) 
a do nového roku hodně zdraví a spokojenosti.

Ing. Pavel Mitura, ředitel TD 

Městský obvod Svinov podobně jako v předcho-
zích letech vložil i letos nemalé finanční prostředky 
na opravy a údržbu místních komunikací III. a VI. 
třídy. Kromě toho, že jsme průběžně zajišťovali 
drobné opravy povrchů, čištění odvodňovacích 
systémů a výměny nevyhovujícího dopravního 
značení, podařilo se nám získat finanční prostředky 
na tyto stavby:
- Oprava povrchu ul. Lelkovy, na tuto stavbu 

byla statutárním městem Ostrava poskytnuta 
účelová dotace ve výši 1 800 tis. Kč. Za tyto 
finanční prostředky byly kompletně vyměněny 
všechny dešťové vpusti, vč. přípojek, odstraněny 
staré betonové obrubníky a nahrazeny žulovými 
silničními obrubami doplněnými o dvojřádek 
z žulových kostek. Nový povrch komunikace 
tvoří dvě vrstvy střednězrnného asfaltobetonu, 
každá o tloušťce 5 cm.

- Oprava části ul. Mičurinovy, na tuto stavbu byla 
rovněž statutárním městem Ostrava poskytnuta 
účelová dotace ve výši 450 tis. Kč. Opraven byl 
úsek mezi ulicí Sabinovou a Lelkovou. 

Stavební práce na realizaci obou oprav byly za-
hájeny 11. listopadu 2009, protože jim předcházela 
oprava jednotné kanalizace v ul. Lelkově. Nové as-
faltové povrchy byly dokončeny 10. prosince 2009. 

Z rozpočtu městského obvodu Svinov byla reali-
zována akce „Opravy místních komunikací III. třídy 
v Ostravě – Svinově. V rámci této ucelené akce 
bylo odstraněno celkem 463 m² výtluků a závad ve 
sjízdnosti, opraveno 7 dešťových šachet, provedeno 
zpevnění 460 m² komunikací a odstavných ploch 
a oprava odvodňovacího žlabu na ul. Dr. Kudely. 
Náklady na tyto opravy činily 656 tis. Kč vč. DPH 

Nezapomněli jsme ani na chodníky – realizová-
ny byly opravy chodníku u křižovatky ul. Bílovecké 
a Nad Porubkou a části chodníku podél ul. Polanec-
ké. Celkové náklady přesáhly 1 000 tis. Kč.

V říjnu byla nákladem 135 tis. Kč uskutečněna 
obnova vodorovného a svislého dopravního znače-
ní. Ve spolupráci se Správou silnic Moravskoslez-
ského kraje a Ostravskými komunikacemi, a.s., byl 
zřízen nový přechod pro chodce na ul. Bílovecké 
– u fotbalového hřiště TJ Svinov. 

Pro obyvatele místní části Dubí je dobrou zprá-
vou, že máme zpracovaný projekt nové autobusové 
zastávky na ul. Fr. a A. Ryšových (u patrových 
garáží). V průběhu příštího roku bychom rádi vy-
řídili stavební povolení a pokud získáme potřebné 
finanční prostředky, zajistíme i její výstavbu. 

V listopadu rozhodla Rada městského obvo-
du zaslat výzvy k podání cenových nabídek na 
zpracování projektové dokumentace pro územní 
a stavební řízení akce „Rekonstrukce ul. Kuršovy 
v Ostravě – Svinově na obytnou ulici“ Na uvedené 
místní komunikaci jsou odstavovány osobní cizí 
automobily, zcela zde chybí parkovací místa, chod-
níky jsou v nevyhovujícím stavu a vzrostlé dřeviny 
jsou vysázeny nad podzemním vedením inženýr-
ských sítí. Situaci chceme řešit rekonstrukcí celého 
uličního prostoru na obytnou ulici. Předcházet jí 
bude investiční akce statutárního města Ostravy 
„rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov“, 
která byla zahájena 30. 11. 2009.

Ing. Tomáš Mužík
odbor financí a správy majetku

Zimní údržba komunikací ve Svinově nové nařízení města k zimní údržbě 
místních komunikací

opravy místních komunikací  
v r. 2009 Soutěž společnosti oZo 

ostrava „rok zdarma“ 
stále rozdává ceny 

Společnost	OZO	Ostrava	nadělila	první	
ceny	v	soutěži	„Rok	zdarma“	zaměřené	na	
podporu	sběrných	dvorů.	Vítězové	prvního	
kola,	kterého	se	zúčastnilo	téměř	pět	tisíc	
lidí,	přiznali,	že	sběrné	dvory	OZO	Ostra-
va	navštěvují	několikrát	 ročně.	Kampaň	
však	stále	pokračuje	a	návštěvníci	sběrných	
dvorů	mohou	soutěžit	o	hodnotné	ceny	až	
do	20.	prosince.

Soutěže „Rok zdarma“ se jen za měsíc 
říjen zúčastnilo 4 802 občanů města Ostra-
vy. V prvním kole soutěže byli vylosováni 
a ceny vyhráli:
Roční	 jízdné	v	MHD	Ostrava	–	Dalibor	
Motyka,	Ostrava-Pustkovec
Roční	poplatek	pro	4	osoby	za	svoz	odpadů	–	
Pavel	Kvíčala,	Ostrava-Poruba
Vstupné	do	sportovních	zařízení	SAREZA	–	
Rostislav	Staněk,	Ostrava-Stará	Bělá
Topení	dřevem	–	Zdeněk	Dvorský,	Ostrava-
Proskovice
Roční	 vstupné	pro	 2	 osoby	na	Slezsko-
ostravský	 hrad,	Miniuni	 a	 Pohádkový	
sklep	strašidel	–	Josef	Makový,	Ostrava-	
-Proskovice
Roční	rodinné	vstupné	do	Zoo	Ostrava	–	
Helena	Konečná,	Moravská	Ostrava

Většina vítězů prvního kola přiznala, že 
sběrné dvory společnosti OZO Ostrava pro 
ně představují snadný způsob, jak se zbavit 
objemného odpadu, a využívají je poměrně 
často. „V Proskovicích bylo vybudování 
sběrného dvoru provázeno odporem části 
obyvatel. A přitom ti, kteří tenkrát proti 
sběrnému dvoru brojili nejvíce, ho teď vesele 
využívají. I jim totiž došlo, jak užitečný je 
sběrný dvůr, kde může člověk udat prakticky 
jakýkoli nepotřebný kus odpadu, který by se 
jinak válel někde kolem domu,“ uvedl napří-
klad výherce ročního topení dřevem Zdeněk 
Dvorský z Proskovic.

Každý Ostravan, který do 20. prosince 
2009 odevzdá odpad v některém sběrném 
dvoře ve městě, má šanci vyhrát některou 
z cen. Do konce roku 2009 se bude šestice 
vítězů z návštěvníků sběrných dvorů loso-
vat ještě dvakrát. Občané mohou losování 
výherců sledovat v pořadu Magazín Ostrava 
v kabelové televizi UPC EXPRES. Více infor-
mací o soutěži, termínech vysílání losování 
a výhercích najdou zájemci na webových 
stránkách www.ozoostrava.cz.

Soutěž a kampaň „Rok zdarma“ má za úkol 
přiblížit sběrné dvory lidem a ukázat výhody 
jejich využívání. „Doufáme, že starý nábytek, 
koberce, televizory a další elektrospotřebiče, 
pneumatiky, plasty, papír, kovy, zeleň ze 
zahrádek stejně jako nebezpečný odpad už 
nebudou končit před kontejnery na sídlištích, 
ale v našich sběrných dvorech,“ řekl ke smyslu 
kampaně Ing. Belda. Občané mohou odpad ve 
sběrných dvorech odložit zdarma v množství 
do 4 m3. Navíc tím šetří životní prostředí. 
33 % svezeného objemného odpadu lze 
totiž dále materiálově či energeticky využít. 
Další	informace:
Mgr. Vladimíra Karasová 
vedoucí Centra odpadové výchovy a propa-
gace OZO Ostrava s.r.o. 
e-mail: karasova@ozoostrava.cz
telefon: 596 251 241, 602 183 374

Rada města Ostravy se usnesla dne 
20. 10. 2009 vydat v souladu s § 11 odst. 1 
a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a podle § 27 odst. 5 a 6 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komuni-
kacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“) nové nařízení. Toto nařízení města 
č. 7/2009 je platné od 1. 11. 2009 a stanovuje 
se jím rozsah, způsob a lhůty odstraňování 
závad ve schůdnosti místních komunikací 
a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky 
místních komunikací a chodníků, na kterých 
se pro jejich malý dopravní význam nezajišťu-
je sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu 
a náledí. Podstatnou část nařízení tvoří Člá-
nek 2 – Rozsah, způsob a lhůty odstraňování 
závad ve schůdnosti komunikací: 
(1) Závady ve schůdnosti místních komunika-
cí a průjezdních úseků silnic včetně chodníků 
na mostech, náměstí, pěších a obytných zón, 
přechodů pro pěší přes vozovky, stezek, pásů 
pro pěší, nástupních ostrůvků se odstraňují 
v celé šířce a délce vozovky, která je určena 
k pohybu pro pěší.
(2) Vlastníci chodníků s výjimkou chodníků 
uvedených v odst. 1 jsou povinni odstranit 
závady ve schůdnosti chodníků a to v mini-
mální šíři 80 cm.
(3) V případě, že vrstva čerstvě napadaného 
sněhu bude vyšší než 20 cm, v případě sou-
vislých námraz, oblevy, mrznoucího deště 
a jiné obdobné povětrnostní situace se udržují 
chodníky pouze v šíři nezbytně nutné, vyjma 
nástupišť hromadné dopravy.
(4) Závady ve schůdnosti místních komunika-
cí, průjezdních úseků silnic a chodníků, které 
vznikly náledím nebo sněhem, se odstraňují 
odklizením sněhu a posypáváním náledí 
a zbytkové vrstvy sněhu po jeho odklizení 
o tloušťce menší než 3 cm.
(5) K posypávání náledí a zbytkové vrstvy 
sněhu po jeho odklizení se používají zdrsňují-
cí inertní materiály nebo chemické rozmrazo-
vací prostředky. V pěších zónách je zakázáno 
používat škváru nebo popel.
(6) Při odstraňování závad ve schůdnosti míst-
ních komunikací, průjezdních úseků silnic 

a chodníků se použije přiměřeně technologie 
stanovená v příloze č. 7 k vyhlášce Minister-
stva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou 
se provádí zákon o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů.
(7) Závady ve schůdnosti místních komuni-
kací, průjezdních úseků silnic a chodníků 
způsobené povětrnostními vlivy a podmín-
kami za zimních situací musí být odstraněny 
a schůdnost zajištěna v souladu s jejich rozdě-
lením podle pořadí důležitosti takto:
a) na průjezdních úsecích silnic zařazených do :
I. pořadí do 3 hodin po celých 24 hodin,
II. pořadí do 6 hodin po celých 24 hodin,
III. pořadí do 12 hodin po celých 24 hodin,
Pozn.: Na území Svinova se nacházejí silni-
ce Bílovecká, Polanecká, Opavská a Rudná. 
MOb Svinov nemá ve správě žádnou z nich, 
jejich zimní údržbu zajišťují Ostravské 
komunikace, a.s.
b) na místních komunikacích zařazených do:
I. pořadí do 4 hodin po celých 24 hodin,
II. pořadí do 12 hodin po celých 24 hodin,
III. pořadí do 48 hodin
c) na chodnících nejpozději do 24 hodin 
po spadu sněhu, přičemž se zmírňováním 
závad ve schůdnosti musí být započato bez 
zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé 
situaci.
(8) Povinnosti plynoucí z čl. 2 tohoto nařízení 
se nevztahují na místní komunikace III. a IV. 
třídy a chodníků na území města Ostravy, na 
kterých se pro jejich malý dopravní význam 
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňová-
ním sněhu a náledí.

Celý text tohoto nařízení naleznete na 
stránkách: http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/
lang/cs/pid/5071. 

Na internetové adrese: http://www.os-
trava.cz/jahia/webdav/site/ostrava/shared/
UD/2009/10/verze1/GRAFIKA/Svinov.pdf 
naleznete přílohu č. 1 výše uvedeného naří-
zení, ve které jsou zakresleny všechny místní 
komunikace a chodníky na území Svinova, 
které se v zimě pro jejich malý dopravní 
význam neudržují.

Ing. Tomáš Mužík,
odbor financí a správy majetku

A tentýž dopis dostala v říjnu i většina 
mých spoluobčanů.

Připravil jsem obsažnou odpověď na 
tento dopis, ale jelikož se mne dotazovalo 
mnoho čtenářů, co tím vlastně chtěl autor 
říci, že tomu nerozumí - nebudu odpověď 
zveřejňovat v tomto hlasateli ( nebudu vám 
ji ani doručovat domů nebo vylepovat po 
Svinově ).

 Pokud se někdo chcete otevřeně poba-
vit o dění na radnici, o dění ve Svinově, 
o aktivitách politických stran a zastupitelů, 
kdo? – co? – a jak? udělal či dělá, o jejich 

morálce, jsem připraven vám osobně vě-
novat čas potřebný k objasnění motivace 
pisatelů zeleného psaní.

Na nesmysl odpovídat prostě nebudu, 
zelený dopis definuji jako:
• Nicneříkající
• Zbytečný
• Účelový
• Skvrnitý (důvod tohoto pojmu vysvětlím 

osobně)
• Prostě hloupý 

Eduard Dvorský
místostarosta

Dostal jsem zelený dopis…
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Dne 19. 10. 2009 jsem obdržela zelený ote-
vřený dopis, ve kterém jsem nařčena z tolika 
věcí, že sama nevím, jak jsem to všechno stačila 
zvládnout. Jak se k uváděným údajům postavit? 
Co tedy bylo příčinou napsání tohoto dopisu?

Pro snazší orientaci uvádím, že v  tomto 
volebním období se devatenáct zastupitelů měst-
ského obvodu Svinov rozdělilo na dvě části. Na 
jedné straně se seskupilo 9 zastupitelů za ODS, 
KSČ a SNK-ED, na straně druhé 10 zastupitelů 
ČSSD, KDU-ČSL, SZ a Nezávislých K odhlaso-
vání usnesení je tedy třeba nadpoloviční většina, 
tj. 10 hlasů.

Na jednání zastupitelstva dne 16. 9. 2009 se 
nedostavil jeden zastupitel opozice a dva zastu-
pitelé koalice, bylo tedy přítomno 16 zastupitelů. 
Pro neočekávané zařazení bodu „odvolání 3 čle-
nů rady“ nehlasovala potřebná většina 10 zastu-
pitelů, ale pouze 8 zastupitelů. Na oplátku pro 
předložený program rovněž nehlasovalo 10, ale 
pouze těch druhých 8 zastupitelů. Přitom dle 
programu byly předloženy materiály o rozhod-
nutí k záměru prodeje pozemků občanům, návrh 
dodatku k Zásadám na pronájem bytů v majetku 
města Ostravy, zprávy z finančního a kontrolní-
ho výboru, návrhy zřizovacích listin příspěvko-
vých organizací a zejména návrhy na poskytnutí 
investiční dotace (pro povrch hřiště TJ Sokol 

Svinov v celkové výši 2 256 tis. Kč), na poskyt-
nutí dotace z Revitalizace Moravskoslezského 
kraje (sad Míru ve výši 4 520 tis. Kč) a dotace 
na zřízení multimediální učebny pro výuku ze-
měpisu a hudební výchovy (ve výši 6 900 tis.Kč). 
Tato usnesení ZMOb byla potřebná pro splnění 
úkolů daných nám zákonem a k podání žádostí 
o dotace k vyhlášenému termínu. Kupodivu na 
dalším jednání zastupitelstva dne 19. 10. 2009 
byly předloženy stejné materiály a byly převážně 
schváleny všemi 19 zastupiteli.

Snad někdo z občanů ví, jak během letoš-
ního srpna a září spatřil světlo světa návrh na 
rekonstrukci Rady městského obvodu Svinov 
a jaká další jednání se vedla. Věřím, že vše, co 
je skryto a co se nevysloví, stejně jednou vyplave 
na povrch, jako olej na hladinu vody.

Rozhodně jsem byla překvapena, že mi 
dne 2. 9. 2009 osobně paní Poštová s paní Ha-
vránkovou za celou opozici vyjádřily podporu 
a jsem jim za to vděčna. Tenkráte jsem byla na 
svém místě. Pak nám jeden koaliční zastupitel 
onemocněl, nezúčastnil se zasedání ZMOb dne 
16. 9. 2009 a politická situace se začala odvíjet 
jako v akčním filmu. V té době jsem stála před 
rozhodnutím, zda mám neustále svolávat zastu-
pitelstvo s tím, že nebude odhlasován program, 
ani žádný z materiálů – tzn. nesplnit termíny 

a nepodat žádost o dotace anebo přijmout návrh 
opozice na změnu obsazení v radě městského 
obvodu Svinov a rozhodovat dle zákona o žádos-
tech občanů. Jedinou neznámou veličinou byla 
délka absence nemocného zastupitele. V prosinci 
roku 2007 měla absenci rovněž jedna koaliční 
zastupitelka a požadavek na změnu obsazení 
rady jsem nedostala. Proč to tehdy nevadilo? 
Nemohla jsem se smířit s tím, že absence jedné 
osoby z devatenácti, způsobí výpadek dalších 
9 zastupitelů… A kdybych přistoupila na změnu 
členů rady, čí ruce by se zvedly? Jsem členkou 
ČSSD a současně se svou funkcí musím dodr-
žovat i naše stanovy. Proto jsem postupovala při 
jednání s opozicí vždy se souhlasem MO ČSSD. 
K předloženému opozičnímu návrhu dohody 
jsem nezískala podporu MO ČSSD, a proto jsem 
ji nemohla podepsat a vrátila jsem ji s tímto 
sdělením panu Soukalovi. 

Dospěla jsem k závěru, že mou povinností 
je plnit volební program a dodržovat zákony 
a všechny související právní normy. Občané 
chtějí mít své žádosti vyřízeny v době co nejkrat-
ší a politická soupeření je příliš nezajímají. Úřad 
MOb Svinov plní své úkoly a existenci Svinova 
rozhodně neohrožuji. Důlní poklesy dozněly.

Ing. Hana Hauptová
starostka

Jen pár dní před 28. říjnem, významným 
dnem v historii českého státu, nám do schránek 
doručili dva předsedové zastupitelských klubů 
svinovského sboru zastupitelů otevřený dopis 
s výzvou k odstoupení pí. starostky a vlastně 
všech dalších členů svinovské rady. Jestli jsem 
to dobře pochopil, jde o to, že pí. starostce sdělili 
své představy o řízení našeho městského obvodu 
a ona coby nejvyšší představitelka samosprávy 
městského obvodu je nevyslyšela a neudělala 
vlastně nic, aby oni svůj model mohli uskutečnit. 
A  tak, milý občane, vzkázali nám pisatelé, roz-
hodni, na čí straně je pravda a hlavně nám pomoz 
starostku z funkce odvolat.

„Zelenému poselství“, kterému značná část 
občanů příliš nerozumí, jsem, přiznám se, ani já 
neporozuměl. Co vlastně pí starostka a ostatní 
radní udělali tak špatného (či snad neudělali…), 
že je vyzývají k odstoupení a volají po místech 
v radě pro své osoby?

To, že jsem hned úvodu připomněl významný 
den historie našeho státu, s touto polemikou úzce 
souvisí. Přední politici a významní představitelé 
státu ve svých projevech připomínají, že politika 
je veřejná služba státu, obci a veřejnosti a de-
mokracie je diskuzí o nalezení nejlepších cest 
a řešení. Jen parafrázují některé myšlenky projevů 
politiků, a také článků v tištěných médiích Ty by 
si měli vážení zastupitelé – zelení pisatelé opsat, 
vylepit před oči a naučit se nazpaměť. Předsedové 
klubů p. Vonšík (mimochodem ve volbách zvolen 
138 hlasy) a Soukal mající pocit, že umí obvod 
řídit a vést k lepším zítřkům všech, opomněli 
významný trumf mající ve svých rukách Byli 
v demokratických volbách zvoleni zastupiteli 
za nás občany. Mohou podávat návrhy, žádat 
vysvětlení k věcem veřejným, podílet se na 
schvalování rozvoje obce, podílet se na hlasování 
o majetkových převodech, rozhodovat o rozpočtu. 
To vše bez toho, že by zastupitelé jejich klubů, 
museli být členy rady městského obvodu. Zákon 
o obcích umožňuje všem zastupitelům, aby se 
podíleli na práci v komisích i výborech, které si 
samospráva vytvoří. Mandát zastupitele je podle 
stejného zákona povinen vykonávat zastupitel 

osobně v souladu se svým slibem a nemůže při 
tom být vázán žádnými příkazy. V tom slibu se 
zavázali zastupitelé vykonávat mandát svědomitě 
a v zájmu obce a jejich občanů.

Jaká je však skutečnost u nás ve Svinově? 
Všichni tzv. opoziční zastupitelé z ODS, SNK-

ED, KSČM (včetně dalších kandidátů z jejich 
kandidátních listin, mimo pí Havránkovou, nez. za 
ODS ) odmítli jakoukoli účast, součinnost a práci 
ve všech samosprávných orgánech zastupitelstva 
i rady. Jinými slovy odmítli se aktivně podílet na 
činnostech ve prospěch obce a jejich občanů. A to 
i v těch ze zákona povinných (finanční a kontrolní 
výbor), které musí být zřízeny. Máme tomu my ob-
čané rozumět, vážení pisatelé zelených psaní, tak, 
že jedinou podmínkou pro vaši práci ve prospěch 
obce jsou výhradně jen místa v radě? O výkon-
ných orgánech obecní (obvodní) samosprávy se 
vyjednává mezi zvolenými zastupiteli a stranami. 
To, že koalice ČSSD, NEZ, KDU-ČSL a SZ vytvo-
řila jen slabou většinu s rozdílem jednoho hlasu, 
není vinou starostky a není vůbec logické ji za to 
kritizovat a vyzývat k rezignaci. Na cokoli z jejího 
řízení můžeme mít osobní názor, ale mnohdy je to 
jen o pocitu. Nic nebrání kterékoliv z  politických 
stran, aby kdykoliv zahájila jednání o změnách 
nejen na postě starostky, ale i všech ostatních 
funkcí ve výkonných orgánech Není to však jen 
o osobách, ale především vždy o naplnění voleb-
ních programů, se kterými šly zvolené politické 
strany do voleb. Bohužel u nás se do jakési výměny 
na radnici pustili jen předsedové zastupitelských 
výborů a zapomněli k tomu jednání přizvat ostatní 
zvolené zastupitele. Tam by museli otevřít karty 
– kdo tedy na funkci starosty(ky), místostarosty 
a radních Kdo do čela výborů Zastupitelstva 
a komisí Rady. Platí tedy to, co nám páni předse-
dové klubů sdělujete v zeleném dopise? „Máte pí 
starostko Hauptová sice naši podporu, ale musíte 
nás poslouchat a hlavně uvolnit místa v radě.“ Tak 
to vyznívá z dopisu pp. Soukala a Vonšíka pro nás 
občany – voliče.

Je to neslýchaná drzost a neomalenost, které 
z veřejného dopisu vysílají občanům. Paní starost-
ka vůbec nemá ve svých pravomocech svěřených 

jí zákonem o obcích za povinnost dělat politická 
a manažerská rozhodnutí. Její práva a povinnosti 
jsou striktně dána zákonem o obcích Tam jste vy-
hodnotili, že pí starostka Hauptová není schopna 
řídit obvod ani formálně? Sdělte, prosím, obča-
nům, jaký to zákon uctíváte. Snad zákon „džun-
gle“! Považuji za velice dobré, že p. předsedům 
naznačila pí starostka, kde jsou mantinely jejího 
rozhodování v řízení městského obvodu.

A nyní pánové k vašemu angažmá pro Svinov, 
lépe vyjádřeno angažmá ODS (6 mandátů) a SNK 
–ED (1 mandát). KSČM ponechám stranou, 
poněvadž se nepodepsali a tak se předem sami 
vyloučili z vyjednávání.

Jaké jsou vaše nabídky? Po Svinově se špitá, 
že za pí starostku Hauptovou máte připravenou 
k prohlasovaní pí Poštovou, nyní předsedkyni 
ODS ve Svinově. Chci vám za hnutí NEZÁVISLÍ 
s určitostí sdělit, že v případě její kandidatury 
na tuto funkci naše hlasy získat nemůžete. My 
jsme pí Poštové již jednou k volbě do funkce 
starostky přispěli. V r. 1999 jsme hlasovali pro 
změnu v čele obvodu a pomohli ji dosadit na 
funkci starostky za tehdejší předsedkyni ODS 
p. Mikovou. Tu chybu už neuděláme! Naše 
volební cíle tím šly „k ledu“. Pí Poštová – tehdy 
v dresu „nezávislé za ČSSD“ – nám okamžitě po 
nástupu do funkce dala najevo, že si s volebními 
programy můžeme vycpat „klobouk“. Nastavila 
svoje. Zejména megalomanský hřbitov, který 
jsme my svinovští nemohli zaplnit i kdyby do 
roka a do dne přišla morová epidemie. Tak, aby 
se zachránila reputace, nabídla hrobová místa 
Porubě. Nic proti tomu, kdo najde spokojené spo-
činutí svých blízkých na svinovském hřbitově, 
ale proč jsme měli celou investici táhnout sami 
ze svých příjmů. Problém vyhořelé Sokolovny 
dopadl tak, jak dopadl. Na její záchranu jsme 
ničím nemohli přispět – „ta troufalost přispívat 
na něco, co není v majetku obce“, omílala pí 
Poštová stále a stále ve svých vystoupeních. 
Později jsme za jejího dalšího starostování ne-
chali ruinu strhnout a vyvézt na skládku. Dodnes 
jste se nedohodli, co s uvolněnou parcelou! 

(pokračování na straně 14)

K problému zveřejněnému v našem občasníku 
SH na adresu našeho vlastnictví k bytům v domě 
č.p. 556 bylo napsáno v minulosti už tolik článků 
a tolik nepravd, natočeno tolik metrů televizních 
záběrů, že nemůže vůbec překvapit vytištění 
stránky v duchu předešlých „právních názorů“ 
paní pisatelkou Poštovou, tzv bez komentáře. 
Škoda, že redakční rada našeho SH nám nedala 
v stejném čísle prostor k vyjádření našeho názoru. 
Myslíme si, že i po tříměsíčním odstupu od vydání 
minulého čísla lze náš komentář zveřejnit.

Podle p. pisatelky to má vypadat tak, jako by 
jsme byli ti nejhorší padouchové ve Svinově (dále 
jen obci), kteří si přisvojili obecní majetek a teď 
ho nechtějí vrátit. 

Tak jako jsme my byli řádnými nájemníky a pla-
tili obci nájem (a s námi dalších 600 nájemníků), tak 
jsme se stali vlastníky bytů na základě kupní smlou-
vy, kterou jsme podepsali a zaplatili požadovanou 
cenu. To, že nájemní a později smlouvy kupní měly 
snad chyby a závady není vůbec naše vina. Zodpo-
vědnost má ten, kdo o pronájmech a odprodejích 
tehdy rozhodoval, tedy samosprávné a výkonné 
orgány naší obce. Ostatně, stejné chyby měly asi 
všechny smlouvy, kterými tehdy přešlo vlastnictví 
k bytovým jednotkám na jejich nájemníky, podle 
stejných směrnic a vyhlášek, které přijala tehdejší 
samospráva. Jen ten náš vlastnický vztah k zakou-
penému majetku je trnem v oku zejména nynější 
p. předsedkyně ODS Poštové. Podle p. pisatelky je 
špatně všechno i tzv. prohlášení vlastníka, které je už 
12 let právním dokumentem v katastru nemovitostí 
a zatím ho nikdo nezpochybnil. Paní Poštová v čele 
naší samosprávy i našeho úřadu měla dostatek času 
a lhůt k tomu, aby na ty úkony, které nadepisuje jako 

dokonalá právní stanoviska „právního zástupce“ 
naší obce, podala příslušné žalobní návrhy. Zdá se, 
že všechny rozsudky vydané samosoudci i soudní-
mi senáty nemají právní kvalifikaci, když „právní 
zástupce“ naší obce (v článku anonymní a bez 
indentity) potažmo paní pisatelka to vidí jinak. To, 
zda správce bytového fondu v r. 1992 mohl či nemohl 
činit právní úkony ve věci pronájmu bytů, není 
vůbec naší věcí. Taktéž nás vůbec nezajímá, zda 
usnesení zastupitelstva bylo či nebylo v souladu se 
Statutem města Ostravy. Na to má obec v čele svou 
volenou samosprávu s kontrolními mechanizmy 
a ta by se měla zpovídat svým voličům, proč uvádí 
své občany v omyl. Úmysl shodit zodpovědnost 
na bývalého starostu, otce jednoho z nás, nevyšel. 
Soud jeho vinu odmítl v plném rozsahu. Kdo tedy 
byl zodpovědný za ty chyby, které se v článku 
právní zastoupení deklaruje jako důvody neplatnosti 
kupních smluv? Jaké je to „právní zastoupení“ obce 
když prohrálo všechny soudy na základě zpackané-
ho žalobního návrhu? To nemusíme ani popisovat ty 
ostudy u soudního jednání, kdy jsme byli žalování 
pro přivolení k výpovědi z bytů, které jsme vůbec 
neobývali. To vše za peníze nás daňových poplat-
níků a je asi jedno zda z pokladny města Ostravy 
nebo obvodu Svinov. Za prohraný spor o vlastnictví 
domu č.p. 556 zaplatilo město Ostravy jen našemu 
právnímu zástupci 36 tis. Kč. Po odpočtu soudního 
poplatku má stejný nárok i právní zastoupení žalob-
ce, tedy naše obec. O dalších neúspěšných pokusech 
u soudních sporů, které jsme absolvovali a skončily 
vždy nezdarem pro žalobce (obec) nemůžeme podat 
přesný součet nákladů, poněvadž nemáme k dokla-
dům tohoto typu přístup. Ale mohla vám je zveřejnit 
paní Poštová, je-li tak dokonale orientovaná v celém 

sporu. Ve svém obsáhlém výčtu zvaného genese 
zapomněla dodat, že rozsudek, který tzv. určil, 
že vlastníkem oněch dvou sporných bytů je obec, 
je nevykonatelný. A proč? No jednoduše proto, 
že „právní zastoupení“ naší obce špatně označilo 
předmět žaloby. Opravný prostředek na tuto chybu 
není, a tak obec sice vyhrála, ale neví co a zatím 
nemá nic (sleduj www.cuzk.cz)!

Žádnému právnímu zastoupení naší strany jsme 
nedali souhlas k dohodě o tzv. narovnání. Nebudeme 
platit právní zastoupení za to, že obec nadělala chy-
by. Samospráva v čele s p. Poštovou coby starostkou 
nás nikdy nepozvala k jednání a nepředložila žádné 
kompromisní návrhy na urovnání. 

Ano, podali jsme každý z nás žalobu na vy-
rovnání nákladů spojených s užíváním našeho 
majetku v období mezi dvěma pravomocnými 
rozsudky. Po tzv. vyrovnání (v r. 2005), které 
nám poslala bývalá p. starostka bez jakéhokoliv 
usnesení samosprávy a z kterého nám obec do-
dnes dluží jistou finanční částku jsme byli nuceni 
jednat a konat přesně v právním režimu občan-
ského zákoníku (OZ). Termíny z OZ, že jsou-li 
uznány smlouvy za neplatné, vrátí si účastníci 
vše, čeho nabyli, že za výkony při správě cizího 
majetku musí být poskytnuta peněžní náhrada, že 
musí být vydány i požitky, byly v zaslaném tzv. 
vyrovnání jen prázdnými pojmy. To, že máme 
zájem na urovnání soudní pře jsme jasně a sro-
zumitelně vzkázali našim současným zastupite-
lům. V bouřlivém jednání našeho zastupitelstva 
v březnu letošního roku o pokračování v sporu to 
snad zaniklo. Obec musí být však připravena na 
to, že za chyby, které vznikly jen na její straně, 
máme nárok na vyrovnání všech nákladů, které 

oTevŘenÝ DopiS

politika a demokracie v „zeleném psaní“

naše odpověď s komentářem

byly do jednotek vloženy a samozřejmě i na úrok 
ze zaplacené hotovosti. Společnost Ostreal, na 
kterou jsme jednotky převedli, umí tyto náklady 
a úroky vyčíslit, popsat i vymáhat, má na to pří-
slušnou právní kvalifikaci, jen aby ochota jednat 
a dohodnout se nezůstala pouze u prahu radnice 
z venkovní strany.

Nemusíme vůbec nikomu vysvětlovat důvody, 
proč jsme dům převedli právě na tuto společnost. 
V době převodu to byl pravomocně jen náš ma-
jetek. Dlouhá doba handrkování o vlastnictví 
k jednotlivým jednotkám nemohla se nepodepsat 
na celkovém stavu nemovitosti. Ten už bylo třeba 
neprodleně řešit. Snad občana potěší, že dům je 
nyní po generální opravě, společnost postupně 
pokračuje na venkovních úpravách a v domě již 
bydlí noví nájemníci.

Od data podepsání kupních smluv na zmiňované 
bytové jednotky v domě č. 556 v r. 1997 je to již 
čtvrtá samospráva, která byla občany zvolena a měla 

by nedostatečný právní stav řešit. Nositelkou zaru-
čených právních názorů je, jak s článku vyznívá, p. 
zastupitelka Poštová. Stejná p. zastupitelka, která v r. 
1997 byla členkou rady, která už tehdy nejen že hla-
sovala „pro“ pronájem i prodej, ale mohla předkládat 
i návrhy na přijímaná usnesení naší samosprávy 
a tím je jen a jen vylepšovat. Ptáme se tedy i my, jak 
je možné, že k jejímu prozření došlo, až byly právní 
úkony provedeny. Hodí se možná připomenout, že 
jeden z nás s ní bydlí nyní v jednom domě – dooprav-
dy, p. Poštová „jen jako“. I to svědčí o jedné z tváří 
p. pisatelky – zastupitelky, t.č. předsedkyni ODS 
ve Svinově. Občané by určitě rádi přijali vysvětlení 
od p. bývalé starostky, jak dopadlo vymáhání více 
jak milionové pohledávky za společností, která za 
jejího starostování užívala obecní majetek v bý-
valém objektu Plato a zapomněla zaplatit nejen 
nájem, ale i za poskytnuté služby. Redakční rada by 
přednostně mohla do SH umístit její vysvětlení, jak 
lze provozovat v obecním majetku živnostenskou 

činnost, neplatit a dosáhnou toho, že se pohledávka 
odepíše. Údajně je nedobytná, koluje mezi občany. 
Sportovní stánky a zařízení v majetku obce stále 
čekají na vylepšení zázemí sportovců. Čekají marně, 
pohledávku za neplatícími obchodníky v objektu 
Plato zastupitelstvo asi „odepsalo“, a to určitě za 
jednohlasné podpory opozice, které p. zastupitelka 
Poštová udává směr. Nebo se snad mýlíme?

Falešné zpochybňování našeho vlastnictví 
uvozovkami v závěru článku bez popsání pravého 
stavu věci je tak jen další masáží svinovských 
voličů před volbami do nové samosprávy, které 
nás příští rok čekají. 

Ing. Zbyněk Planka, Ing. Tomáš Kuzník

Krajský	soud	v	Ostravě	ze	dne	13.	11.	2009	roz-
hodl	o	opravném	usnesení	o	určení	vlastnictví	
bytových	jednotek	č.	556/2,	556/4	včetně	spo-
luvlastnického	podílu	ve	prospěch	obce.	Proti	
tomuto	rozhodnutí	není	dovolání	přípustné.
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(pokračování ze strany 13) 
A můžu pokračovat. Na jednání zastupitelstva 

v červnu 2004 byl nám, dnes už bývalým zastu-
pitelům, předložen výpis dlužníků. První pohle-
dávka za firmou INACAL za užívání nebytového 
prostoru v bývalém objektu Plato (2000 až 2004) 
ve výši 669 tis. Kč byla z rozhodnutí zastupitelstva 
postoupena soudu. Prý je dobře ošetřena – vyjád-
řila se tehdy předsedkyně kontrolního výbor na-
šeho zastupitelstva o této pohledávce za kontrolní 
výbor. Tehdejší rada v plné režii pí Poštové vůbec 
nehlídla pronájmy obecního majetku. Tak se stalo, 
že dluh za spol. INACAL vyrostl nakonec přes 
milión Kč. Víte, vážení pisatelé, jak to skončilo? 
Ta pohledávka je nedobytná, a tak jste ji přes hlasy 
koaliční rady odepsali! Nikdo neprotestoval a ani 
necekl, když se objevila v prosinci 2008 mezi 
odepsanými nedobytnými pohledávkami v celko-
vé výši 1,7 mil. Kč spolu s dalšími nedobytnými 
jiných podnikavců.

S jídlem rostla chuť, a tak její kariéru na 
postu starostky v dalším volebním období završil 
„manažerský majstrštyk“, když volný obecní 
pozemek po zahrádkách za červenými domy 
na Bílovecké ul. za pomoci svých „věrných“ 
ze zrušené US-DEU, ODS, KSČM a SNK-ED 
(tehdy v koalici) svěřila do pronájmu pražské 
developerské firmě. Že okolo bydlící občané silně 
proti plánované přehuštěné výstavbě protestovali, 
to přece vůbec nebylo pro pí Poštovou na překáž-
ku. I zde dosud nic nestojí a jak vyplývá z další 
přípravy jednání, dlouho ještě nic stát nebude 
a pozemek je k naší škodě zablokován!

Další příklad. Na svém posledním zasedání 
jste odsouhlasili návrh na odprodej pozemku 
manželům K. za cenu, která je v rozporu se 
zákonem o obcích. Tentokrát jste jej podpořili 
takřka všichni bez rozdílu. Musím položit 
otázku – jak je možné, že občany svými rozhod-
nutími takto připravujete o pocit právní jistoty? 
To má být důkaz o tom, jak jste ne politicky, ale 
věcně vybaveni pro posty členů rady? 

Tak nevím proč tolik invektiv na pí starostku 
Hauptovou, p místostarostu Dvorského a ostatní 
členy rady. 

Výběr nového ředitele p.o. Technický dvůr 
a náhlá pracovní neschopnost onemocnělého 
člena rady (za ČSSD) jako by přilila benzínu do 
napjatých vztahů ve svinovském zastupitelstvu. 
Struktura založené p.o. k zabezpečení starosti 
o zeleň, čistotu a údržbu městského obvodu vyká-
zala závady. Ta závada byla založena za bývalého 
vedení obce v čele s pí Poštovou. Nové vedení si 
to neohlídalo a problém je na světě. Nebudu se 
o znění této kontrolní zprávy rozepisovat, ale 
jestli jste ji vzali na vědomí, měla už dávno viset 
na svinovských webových stránkách Na místo 
toho, aby se řešila náprava, hledají se důvody jak 
tento stav omluvit. Pan místostarosta Swierkosz 
jasně vysvětlil situaci při výběru nového ředitele. 
Ani to nepomohlo. To, že nový ředitel TD p.o. měl 
ze všech zájemců nejlépe připravenou její orga-
nizaci, vyhrál výběrové řízení „na body“, nabízí 
snížení nákladů o 3/4 mil Kč za rok a to, že i když 
je členem rady není v rozporu s žádným zákonem 
je skutečností. Proč tedy tolik humbuku.

Na nevydařeném zasedání zastupitelů dne 
16. 9. t.r. , za které svalujte vinu na pí starostku, 
jsem byl i s dalšími občany. Pánové, povinnost 
řídit se jednacím řádem máte všichni, nejen 
pí starostka. Každý z vás, a to i z těch, kteří 
nejsou podepsaní pod tímto dopisem, jste se 
mohli dohodovacího řízení domáhat. Ale po-
hodlnější bylo kalkulovat s tím, že nemocný 
koaliční zastupitel bude dále nemocný a bude 
snadnější tlačit, možná i  vyjednávat, případně 
dávat ultimáta ke změnám ve vedení obce. To, 
že jste nepodpořili se svými kluby program 
jednání našeho vrcholného orgánu svinovské 
samosprávy možná vaši voliči vyhodnotí 
zcela opačně něž předpokládáte. Nemocného 
zastupitele nelze vypárovat jako v parlamentu, 
ale určitě v hlasování programu schůze lze ze 
slušnosti zohlednit.

Ale abych byl spravedlivý. Musím objektivně 
přiznat, že ani já občan (nezastupitel) nejsem 
se vším co se odehrává při správě našeho 
městského obvodu naplno spokojen. Jde mi 
zejména o oblast rozpočtu, kde bezprostředně 
po jeho přijetí (schvalováno 27. 12. 2008, bez 
vaši účasti!) jsem upozorňoval na jeho riziková 
místa. Pokoušel jsem se svým článkem do SH 
své myšlenky a  názory k rozpočtu veřejně 
vyjádřit. Bohužel redakční rada můj názor do 
jarního výtisku SH nezařadila. Možná bychom 
s pisateli „otevřeného zeleného dopisu“ už 
dávno našli společnou řeč a  teď jsme mohli 
být v kapitole „kapitálových výdajů“ skutečně 
dále. Jsem totiž přesvědčen, že opět některé 
plánované kapitálové výdaje našeho letošního 
rozpočtu zůstanou jen na papíře.

To by mohlo být jedno z témat oné diskuze, 
kterou vrcholoví politici ve svých projevech při 
příležitostí výročí založení našeho státu tolik 
halasně vyvolávali. Přestaňte strašit pánové 
patovými situacemi, přestaňte vyzývat ke 
konstruktivní spolupráci a začněte se sami 
podílet na správě věcí veřejných, a to s největší 
vlastní odpovědností. Doufám spolu s dalšími 
občany, že v příštím otevřeném dopise nás se-
známíte se svými projekty a návrhy, které jste 
zpracovali a předložili zastupitelstvu našeho 
obvodu nejen ke schválení, ale i k realizaci. 
Pokud by je koalice nepřijala, pak ji vyzývejme 
k  rezignaci.

Závěrem musím konstatovat, že politické 
zařazení pí Poštové, které uvádím nemusí být 
přesné. Při jejím politickém turismu v našem 
zastupitelstvu od OF, nez. ČSSD, US-DEU, 
nezařazená, ODS) si to přestávám pamatovat. 
Co však vím určitě, že její adresa ve Svinově 
(Rošického 1062) je ryze politická, ve skuteč-
nosti bydlí v Pstruží u Čeladné č.p. 309.

Jaromír Planka
předsedající za NEZÁVISLÉ

Blíží se období vánočních svátků a také 
oslavy příchodu nového roku. Ve většině 
případů toto období probíhá ve znamení 
klidu, sváteční nálady, osobní pohody. Právě 
s blížícím se koncem roku také mnozí z nás 
nakupují zábavnou pyrotechniku, kterou chtě-
jí oslavit konec starého a příchod nového roku. 
V ulicích se odpalují nejrůznější rachejtle, 
dělobuchy, petardy, avšak používání zábavné 
pyrotechniky má svá pravidla. A aby se oslavy 
konce roku nezměnily v tragédii, je záhodno 
se těmito pravidly řídit.

Je namístě zvýšená opatrnost při manipu-• 
laci s pyrotechnickými výrobky.
Používejte pouze pyrotechnické výrobky • 
průmyslově vyráběné, zakoupené pouze 
v kamenných obchodech (stánkový prodej 
je povolen pouze u pyrotechniky I. třídy).
Je třeba se vyvarovat používání podomácku • 
vyrobených pyrotechnických výrobků.
Při používání dodržujte návod. Pokud • 
na výrobku není uveden návod k obsluze 
v českém jazyce, nekupujte jej. 
Pyrotechnický výrobek musí vždy nést • 
označení výrobce či dovozce, musí být 
označen třídou nebezpečnosti, číslem po-
volení k prodeji a musí na něm být uvedeno 
datum použitelnosti. 

Nemanipulujte s pyrotechnickými výrobky, • 
jste-li pod vlivem alkoholu nebo jiných 
látek ovlivňujících pozornost a schopnost 
reagovat (léky, drogy apod.).
Přestože pyrotechnické výrobky I. třídy • 
mohou být prodávány osobám mladším 
18 let, nenechávejte své děti manipulovat 
s nimi. 
Neodpalujte pyrotechnické výrobky v uza-• 
vřených prostorách
Nesbírejte ze země nevybuchlé petardy, • 
poučte o tom také své děti.

Samotný prodej zábavné pyrotechniky 
upravuje vyhláška Českého báňského úřadu 
č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích 
a zacházení s nimi. Podle ní se pyrotechnické 
výrobky mj. člení do několika tříd nebez-
pečnosti. 

I. třída nebezpečnosti – např. prskavky, 
pistolové kapsle, třaskavé bonbony, blikavky, 
létající motýli, bouchací kuličky, vystřelovací 
konfety apod. 

Pyrotechnické výrobky spadající pod 
I. třídu jsou volně prodejné, a to kdekoli a ko-
mukoli bez omezení věku, tedy i na stánku 
a osobám mladším 18 let. 

II. třída nebezpečnosti – např. rakety, pe-
tardy, světelné fontány, dýmovnice, hvízdavé 
předměty, gejzíry, bengálské ohně apod. 

Pyrotechnické výrobky spadající pod 
II. třídu lze prodávat pouze v kamenných 
obchodech a  pouze osobám starším 18 let. 

III. třída nebezpečnosti a vyšší – pyrotech-
nické výrobky vyšších tříd lze prodávat pouze 
ve specializovaných prodejnách, a to pouze 
kvalifikovaným osobám, které se prokazují 
patřičným povolením, vydaným Českým 
báňským úřadem. 

Hodnocení podzimní část i sezóny 
2009/2010 musíme začít od toho nejdůleži-
tějšího, a to je zázemí pro naši činnost. Díky 
dotacím z Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy a ze statutárního města Os-
trava, městského obvodu Svinov, se podařilo 
zrekonstruovat povrch hřiště a položením 
umělého povrchu EPDM Conipur vytvořit pro 
hráče lepší sportovní a pro zdraví daleko pří-
znivější podmínky. Doufáme, že i v příštím 
roce budou ve spolupráci s vlastníkem objektu 
(SMO – městský obvod Svinov) probíhat další 
práce na vylepšení areálu. 

V soutěžním ročníku 2009/2010 výbor 
oddílu přihlásil do soutěží pořádaných Sva-
zem národní házené 7 družstev – 5 mužských 
(mladší žáci, starší žáci, dorostenci, muži 
A a muži B) a 2 dívčí družstva (mladší žačky 
a starší žačky).

V podzimní části soutěže naše družstva 
odehrála rekordní počet 52 utkání, z toho 22 zá-
pasů na domácím hřišti a  30 zápasů na hřištích 
soupeřů. Naše družstva k utkáním na hřištích 
soupeřů procestovala cca 5 200 km, což oddíl 
stálo nemalé finanční prostředky na cestovné.

Jak	si	vedla	jednotlivé	družstva:
Radost nám dělá především mládež. 

Všech 5 družstev mládeže se po podzimní 
části soutěže pohybuje na příčkách zname-
nající postup na Mistrovství nebo Pohár ČR. 
Doufáme, že tyto příčky družstva minimálně 
udrží a postoupí na uvedené turnaje, které 
znamenají zápolení s nejlepšími týmy v Čes-
ké republice. To by jistě přispělo k dalšímu 
výkonnostním růstu hráčů a hráček. Oproti 

minulým sezónám se tolik nedaří ligovému 
družstvu mužů, což je zaviněno především 
zraněními klíčových hráčů a nevýhodným 
rozlosováním. Doufáme, že v jarní části sezó-
ny se tým stabilizuje, zranění se doléčí a hned 
v úvodních zápasech tým odmítne sestupové 
starosti a v 7 jarních utkáních na domácím 
hřišti předvede kvalitní házenou, kvůli které 
naši příznivci na utkání chodí. 
Mladší	žačky	(v	soutěži	4	družstva)	
– trenéři Klára Benešová, Vojtěch Beneš, 

Libor Kahaj 
– bilance: 1. místo 4 1 1 – 53:36 – 9 bodů
– nejlepší střelkyně: Hanka Hoangová 21 bra-

nek, Leona Tišlerová 16 branek
Starší	žačky	(v	soutěži	4	družstva)
– trenéři Kateřina Strnišťová, Tomáš Strniště 
– bilance: 2. místo 4 0 2 – 113:96 – 8 bodů
– nejlepší střelkyně: Katka Strnišťová 66 bra-

nek, Kristýna Kratochvílová a Karolína 
Lachová 18 branek 

Mladší	žáci	(v	soutěži	8	družstev)	
– trenér Zdeněk Kadlčík, Jana Geletová 
– bilance: 2. místo 5 1 1 – 169:80 – 11 bodů
– nejlepší střelci: Radim Kratochvíl 97 bra-

nek, Adam Pham 60 branek
Starší	žáci	(v	soutěži	7	družstev)	
– trenéři Michal Lach a Aleš Matoušek 
– bilance: 1. místo 6 0 0 – 110:71 – 12 bodů
– nejlepší střelci: Petr Pessel 58 branek, Ho-

ang Noc Minh 29 branek 
Dorostenci	(v	soutěži	6	družstev)	
– trenéři Karel Schwarzer a Bohuslav Mlčák 
– bilance: 2. místo 6 1 3 – 206:167 – 13 bodů
– nejlepší střelci: Tomáš Mikysek 101 

branek, Jan Kubeš 49 branek, Jan Geleta 
47 branek 

Muži	B	(v	soutěži	6	družstev)	
– vedoucí družstva Petr Hrbáč 
– bilance: 3. místo 3 0 2 – 81:82 – 6 bodů
Muži	A	(v	soutěži	12	družstev)	
– trenér Milan Beneš 
– bilance: 8. místo 3 2 7 – 194:210 – 13 bodů
– nejlepší střelci: Tománek Jiří 77 branek, 

Horáček Vít 39 branek 
V zimním období se všechny družstva 

zúčastní minimálně 2 přípravných turnajů 
v halách Zimní příprava všech družstev probí-
há pro všechny složky 2x týdně v tělocvičnách 
Základní školy ve Svinově. 

Jak jsem již v úvodu naznačil, provoz 
všech družstev nás stojí nemalé finanční pro-
středky. Je na místě poděkovat statutárnímu 
městu Ostrava a městskému obvodu Svinov 
za poskytnutí účelových dotací na činnost 
oddílu. Dále děkujeme všem sponzorům za 
finanční nebo materiálovou podporu naší 
činnosti. Chceme touto cestou požádat i další 
svinovské podnikatele o finanční či materiá-
lovou podporu našemu oddílu. 

Všem našim fanouškům děkujeme za 
přízeň a těšíme se na Vaši podporu i v příštím 
roce. V příštím roce nás uvidíte častěji a dou-
fáme, že stále budete našim osmým hráčem.

Na závěr bychom chtěli všem občanům 
městského obvodu Svinov popřát hlavně 
zdraví, spokojenost a sportovního ducha 
v roce 2010.

 Zbyněk Planka
TJ Sokol Svinov, oddíl národní házené

politika a demokracie v „zeleném psaní“ Házenkářský podzim

používání zábavné pyrotechniky Seznam plesů  
pro rok 2010

 9. 1. 2010  ples KDU-ČSL
 23. 1. 2010  Rybářský ples
 29. 1. 2010  Obecní ples
 30. 1. 2010  ples Ještěr
 31. 1. 2010  Maškarní ples – děti
 5. 2. 2010  Sousedský ples
 12. 2. 2010  Hasičský ples
 13. 2. 2010  Sportovní ples
 20. 2. 2010  Radamok
 13. 3. 2010  Maškarní ples
 19. 3. 2010  Disco ples
 26. 3. 2010  Country bál

rada městského obvodu Svinov
si vás dovoluje pozvat na

oBecní pLeS
městského obvodu Svinov,

který se uskuteční
dne 29. 1. 2010 od 19:00 hodin

v sále autoškoly Spáčil na 
ul. Bílovecké

vstupné: 
200 kč včetně večeře

program:  
předtančení 

bohatá tombola
k tanci i poslechu hraje  

hudební skupina miraBeL

předprodej vstupenek od 4. 1. 2010 na:
 Úmob Svinov – j. metelková

tel. č. 599 421 036
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Nejsem si vůbec jist přiměřeností použitého označení textu. Rovněž tak si nejsem 
stoprocentně jist oprávněností tvrzení, že v podstatě se každá lidská pospolitost dělí na 
dvě nerovnoměrně početné skupiny: první – to jsou ti co především hledají a vysloví 
otázky a druhá – to jsou „majitelé“ souborů odpovědí a zaručených pravd. Ti první 
jsou mimo jiné zvědaví nebo zvídaví, ti druzí vlastní  návod na „použití“ světa a často 
působí na  ostatní spíše jako choroba či alespoň jako diagnóza. Oni navíc ke všemu trpí 
utkvělou představou, že ostatní jsou tu zejména pro vděčné a pozorné přijímání jejich 
neotřelých slovních průtrží a zaručených manuálů na úspěch v životě. 

Přirozený svět je také díky takovým skutečnostem velmi malebný a nejen zelený. 
Slušelo by se použít významově přesnějšího přívlastku „zvukomalebný“.

Přes veškerá protivenství současného světa, která na čas změnila jeho romantickou 
povahu „růžové zahrady“, bychom se mohli a měli shodnout na všem, co je mnohem 
důležitější než naše osobní ambice, než zbytnělé ego, než potřeba být hlavně viděn 
a slyšen. Pokud je v našich možnostech a schopnostech sloužit prospěchu věcí veřejných, 
učiňme tak a nečekejme zázrak ani trafiku. Zkusme na chvíli „kráčet vyrovnaným kro-
kem“, abychom dali zapomenout na ty, „co všude kolem tančí dobové tanečky“ – abych 
si pomohl citátem z klasika.

V adventním čase si připomeňme okamžik, který na moment navázal na bohatou 
kulturní historii Svinova a je ozdobou z nejzvukomalebnějších – koncert konaný 24. říj-
na v kostele Krista Krále. Znamenitá atmosféra, široký zájem veřejnosti, jedinečný 
společenský a hudební zážitek zprostředkovaný skvělým souborem a skvělými sólisty. 
Jsem si jist, že každý, kdo byl těmto slavnostním chvílím přítomen, přijme obrazové 
připomenutí. Když dokážeme překročit „stín“ každodenních lapálií a nedostatků, zjis-
tíme, že je pořád ještě hodně toho, co nás spojuje. A možná i hrdost  na místo, v němž 
jsme se rozhodli žít. A možná najdeme nejeden důvod pro vzájemnou pomoc a společné 
úsilí. A tak na tomto místě už jenom přání šťastných, spokojených vánoc mezi rodinou 
a mezi všemi „co spolu kamarádí…“

A mnoho velkých i malých důvodů těšit se, čím zaskočíme sami sebe v tom zcela 
určitě šťastném roce 2010.

Josef Swierkosz, místostarosta

cHváLa ZvěDavoSTi


