
Volební svinovský hlasatel
říjen 2010

List občanů Svinova
mimořádné vydání SVINOV

Vážení spoluobčané! 
Ve dnech 15. a 16. října 2010 proběhnou volby do Zastupitelstva městského obvodu Svinov a do Zastu-
pitelstva města Ostravy. 
Městský obvod Svinov má tři volební okrsky s přibližně 3 650 voliči.

VOLEBNÍ OKRSEK č. 307
Volební místnost v Základní škole na ulici Bílovecké č. l0 pro voliče s trvalým pobytem na ulicích 

Bílovecká, Dr.Grudy, Elektrárenská,Glinkova, Opavská, Hradecká, Jarní, Kolofíkova, Kuršova, Lelko-
va, Leopolda Kříže, Lipová, Makarenkova, Malátova, Mičurinova, Sabinova, Stanislavského, Stratilova, 
Tichá, U Rourovny, Králka, Navrátilova, Peterkova.

VOLEBNÍ OKRSEK č. 308
Volební místnost v Základní škole na ulici Bílovecká č. l pro voliče s trvalým pobytem na ulicích Ax-

manova, Bratří Sedláčků, Dr.Kudely, Fibichova, Hečkova, Františka a Anny Ryšových, Hrabyňská ,Jan-
dáskova, Jelínkova, Kmochova, Krůčkova, Kutnohorská, Luční, Myslivcova, Zátiší, Na Rybníkách, Nad 
Porubkou, Polanecká, Psohlavců, Sokolská, Radhošťská, V Dubí, U Hráze, Soukromá, Podzimnní, Pře-
myšovská, K Lípě.

VOLEBNÍ OKRSEK č. 309
Volební místnost v Domě služeb, ul. Nad Porubkou 1084 pro voliče s trvalým pobytem na ulicích Evže-

na Rošického, Josefa Kainara, V Závětří, Oty Pavla, Elzy Trioletové, Marie Kudeříkové, Jánského, Jasná, 
Urbaníkova, Květinová, Letní, Chrpová, Sjízdná č. p. 1158. 

V komunálních volbách nelze volit mimo volební okrsky v místě trvalého 
pobytu voliče. Voličské průkazy se nevydávají.

Hlasovací lístky vám budou doručeny nejpozději 12. října do místa trvalého bydliště.
Protože se konají volby do dvou zastupitelstev, volební lístky budou dva.
Jeden pro volby do devatenáctičlenného zastupitelstva městského obvodu a druhý do padesátipěti-

členného zastupitelstva města. Spolu s hlasovacími lístky vám bude doručen informační leták s údaji 
potřebnými pro realizaci volebního práva.

Volební lístky budou v dostatečném počtu k dispozici i ve volebních místnostech. 

K průběhu samotných voleb
Volič prokazuje ve volební místnosti svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním 

pasem České republiky. Cizinec s trvalým pobytem ve Svinově se prokáže průkazem o povolení k pobytu.
Po úpravě volebního lístku za plentou vhazuje volič volební lístek do zapečetěných uren. 
Voliči, kteří z vážných zdravotních důvodů nemohou volit ve volební místnosti, mohou požádat o mož-

nost volit do přenosných volebních schránek. Jména těchto voličů je možno nahlásit osobně i telefonicky na 
ÚMOb Svinov. V den voleb mohou o toto požádat také příbuzní těchto voličů přímo ve volební místnosti. 

Volby do zastupitelstev obcí 



VOLTE .1 

VOLTE .1 

Volební program KS M Svinov pro volební období 2010–2014 
 

KS M v našem m stském obvodu se již dvacet let podílí na všech projektech, 
které souvisejí s rozvojem života ve Svinov . Rovn ž ve volebním programu pro 
volební období let 2010 až 2014 si KS M Svinov vytý ila reálné cíle v oblasti místní 
komunální politiky, které jsou pln  v souladu s celkovými cíli a postoji KS M v R. 
Zám r volebního programu:  
ANO – výstavb  nové mate ské školky za nevyhovující mate skou školku na ulici                           
             Bílovecká.                                      
ANO – napojení kanalizace  zbývajíci ásti Svinova na centrální istírnu odpadních vod. 
ANO – zlepšení dopravní situace a to obslužnosti ulic – k ižovatek: 

    Bílovecká – Nad Porubkou – Polanecká 
 -  Nad Porubkou – Technický dv r 

             výstavbou semafor  nebo kruhových objezd . 
ANO – výstavb  d stojné smute ní sín  na místním h bitov  ve Svinov . 
ANO – podpo e drobného podnikání v oblasti obchodu a služeb, zejména prodejen  
             potravin a smíšeného zboží. 
ANO – budeme nápomocni  p i rozvíjení vzd lávacích program  v ZŠ a MŠ Svinov. 
ANO -  podpo íme innosti všech sportovních oddíl , sportovních, kulturních a  
             spole enských organizací a institucí ve Svinov  v etn  aktivit d tí a mládeže  
             ve volném ase ve spolupráci se ZŠ a MŠ Svinov a pokra ováním innosti místní  
             knihovny a  klubu d chodc . 
ANO – v rámci nového územního plánu m sta Ostravy budeme postupn  požadovat: 

  - vykázat rekrea ní plochu na území Dubí pro každodenní využití a oddech   
             obyvatel, zejména napojení cyklostezek tohoto území na další m stské obvody.   

  - vykázat území podél ulice Bílovecké v etn  p ednádražního prostoru jako  
             rozvojovou osu centra Svinova s d razem na OV, Bi, Bh s p esm rováním 
             dopravy  na „p eloženou“ Bíloveckou podél železni ní trati. 

   - s výhledem na výstavbu bydlení individualního i hromadného mezi ulicemi 
     Dr. Grudy a Polská budeme požadovat p eložku VVN ze vzdušného vedení do 
     vedení podzemního. 

  NE – výstavb  m stského víceú elového stadionu na území Svinova! 
  NE – výstavb  mrakodrap m pod názvem „V trník“ nad uzemím Jižní svahy Svinov! 
STOP ! – veškerým hazardním hrám na území Svinova (casina, výherní automaty, apd.) 
 
Kandidátka KS M do zastupitelstva m stského obvodu Svinov: 
 1. Ji í Kusýn      11. Zde ka Kusýnová 
 2. Jaromír Ivan     12. Zden k Tománek 
 3. Milada Strakošová    13. Jaroslav Ko enovský 
 4. Ji í Strakoš     14. Danuše Ivanová 
 5. Anna Gerlochová     15. Jana ežáková 
 6. udovít Šurányi     16. Jan Rapan 
 7. Mgr. Svatava Jasková    17. Irena urkotová 
 8. Martin Blažek     18. Alena Šuranyiová 
 9. Jarmila Pust jovská    19. Robert Lasek 
10. Miroslav Gerloch 
 
Kandidáti KS M  za m stský obvod Svinov do zastupitelstva m sta Ostravy: 

Jaromír Ivan a Ji í Strakoš. 
        



 

   
 
P IJ TE NÁS PODPO IT VE VOLBÁCH  
DO ZASTUPITELSTVA  
M STSKÉHO OBVODU SVINOV  
           
 
 
 

 
 
Chceme, aby ve Svinov  dob e fungovaly školy a školky, rozvíjela se 
zájmová innost pro d ti, dosp lé i seniory, byly upravené parky a zelené 
plochy, bezpe né chodníky, cyklostezky i silnice a snižovaly se negativní 
dopady m stského prost edí na obyvatele.   
 

Podporujeme  také kvalitní a neobt žující výstavbu nových byt , sportovních 
a relaxa ních areál , opravy inženýrských sítí a zasadíme se o dokon ení 
rozpracovaných a již vyprojektovaných staveb. 
 

Usilujeme o to, aby náš m stský obvod SVINOV byl vždy p átelský a 
vnímavý k pot ebám a oprávn ným požadavk m svých obyvatel a 
návšt vník . M žeme toho dosáhnout pouze poctivou prací a ne 
politika ením a nesmyslnými, um le vyvolávanými spory. Jsme pro 
ob anskou spole nost, ve které nebude v  komunální politice hrát roli 
stranická i politická p íslušnost, ale vst ícný a osobní p ístup k ešení 
problém  Svinova a jeho obyvatel. 
 
 
 
 
   

           
 

      Bc. Ji í VONŠÍK          Ing. Tomáš Mužík       Ing. Ivan Harazím        Ing. Jaroslav Pasek   Barbora Samková 
 
 

              PODPO TE NÁS SVÝM HLASEM   ! 
                           seznam všech kandidát  najdete na další stran       
 

 
 

SNK  EVROPŠTÍ  
DEMOKRATÉ 
 
 

 
 
 
 
VOLTE íslo  
  

V našem týmu jsou také : 

 
 
 
 
VOLTE íslo  
 

3 
 

SNK   Evropští demokraté 
 

 

Priority pro nadcházející volební období : 
 

- aktivní vytvá ení kvalitního územního plánu Svinova na základ  ve ejné diskuze s ob any 
- dokon ení rozpracovaných oprav vodovod  a kanalizací a dalších sítí  
- p im ená bytová hromadná i individuální výstavba v etn  ob anské vybavenosti 
- zbudování volno asového sportovního areálu pro ve ejnost, nejen pro aktivní sportovce 
- estetizace ve ejných prostranství a obnova poškozených zelených ploch 
- realizace relaxa ní klidové zóny na prostranství za Kauflandem 
- zefektivn ní místní dopravy a realizace nových parkovacích míst 
- bránit nevhodné výstavb , která by mohla být na obtíž obyvatel m Svinova 
- výstavba nové mate ské školy 
- p eložka ulice Bílovecká v etn  jejího odhlu n ní, stejn  jako odhlu n ní železni ního  

koridoru a ulice Rudné 
- bezpe nost ob an  a jejich majetku ve spolupráci s m stskou policií 
- podpora a pomoc imobilním nebo osam le žijícím obyvatel m a senior m zvlášt  v dob   

extrémních klimatických podmínek 
- aktivní ešení problém  obyvatel okrajových ástí Svinova  

 
 

Naši kandidáti pro volby do Zastupitelstva m stského obvodu Svinov, 
konané ve dnech 15. a 16. íjna 2010 

 
1.   Bc. Ji í VONŠÍK                      51 let, editel firmy          Svinov 
      len SNK Evropští demokraté 
 

2.   Ing. Tomáš MUŽÍK             39 let, ú edník                 Svinov 
      bez politické p íslušnosti 
 

3.   Ing. Ivan HARAZIM               64 let, d chodce              Svinov 
      bez politické p íslušnosti 
 

4.   Ing. Jaroslav PASEK               66 let, d chodce              Svinov 
      bez politické p íslušnosti  
 

5.   Milan KA KA                         56 let, OSV                     Svinov 
      bez politické p íslušnosti 
 

6.   RNDr. Petr JAN AR              52 let, vysokoškolský  Svinov 
      bez politické p íslušnosti                               pedagog   
 

7.   Ing. Lucie JANDÍKOVÁ         35 let, OSV                     Svinov 
      bez politické p íslušnosti 
 

8.   Kate ina GEBAUEROVÁ      37 let, asistentka             Svinov 
      bez politické p íslušnosti 
 

9.   Milan MEZEI                           51 let, masér                     Svinov 
      bez politické p íslušnosti 
 

10. Ing. Pavel KOTARA               69 let, d chodce              Svinov 
      bez politické p íslušnosti 
 

11. Ing. Jana Imrišková                     28 let, OSV                      Svinov 
      bez politické p íslušnosti 
 

12. Barbora SAMKOVÁ               36 let, bankovní          Svinov 
      bez politické p íslušnosti                             ú ednice 
 

13. Tomáš IMRIŠEK                     28 let, projektant,             Svinov 
      bez politické p íslušnosti 
 

14. Zde ka GREPLOVÁ              69 let, d chodkyn ,         Svinov 
      bez politické p íslušnosti 
 

15. Iva VRÁTNÍKOVÁ                 47 let, ekonomka,            Svinov 
      bez politické p íslušnosti 
 

16. Marie HYNKOVÁ                    66 let, d chodkyn ,      Svinov 
      bez politické p íslušnosti 
 

17. Jan KUPKA                              63 let, d chodce,            Svinov 
      bez politické p íslušnosti 
 

18. MUDr. Mojmír SEDLÁ EK  58 let, léka ,                      Svinov  
      bez politické p íslušnosti 
 

19. Ing. Ji í BORUTA, Csc.            75 let, d chodce,           Svinov 
      bez politické p íslušnosti 
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         KOMUNÁLNÍ   VOLBY 

                  2010 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vážení spoluob ané, 
op t máme p ed sebou komunální volby a bude jen na Vás, jak dob e nám bude ve Svinov  nejen v následujících 
ty ech letech. Jako p edsedovi KDU- SL mi dovolte, abych vám p edstavil kandidátku lidí, kte í se budou ucházet o 

vaši p íze . Oslovíme-li vás více, mohu vás ujistit, že tito lidé jsou lidmi slušnými, kte í ctí zásadním zp sobem 
rodinný život, soužití s p áteli, jsou ochotni v novat sv j as rozvoji Svinova a kte í ctí n co více než základní 
lidskou slušnost a zodpov dnost.  
                                                   SVINOV – DOBRÉ MÍSTO PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT 

 
   1. Dvorský Eduard, Ing.   8. Schmidt Kurt, Ing.   14. Valder Tomáš, Ing. 
    2. Teichmannová Dagmar, Mgr  9. Chvátal Dalibor Zdislav  15. Frydrychová Zde ka   
    3. Machá  Martin   10. Blažková Pavla   16. Leváková Marie                                                  
    4. Novák Antonín   11. Dvorská Marta   17. Korpas Josef 
    5. Blažek Jan    12. Machá ová Radmila, Ing  18. Dluhošová Pavla 
    6. Ko istka Petr   13. Korpasová Eva     19. omová Marie 
    7. Trtílková Hana, Ing.        

                                               KDÚ- SL  – LIDÉ, KTERÉ JE VE SVINOV  VID T  
 

  Volební program  KDÚ – SL Svinov – komunální volby  2010 
 

 Rozpracované projekty dle finan ních a asových dispozic m sta a obvodu uvád t do stádia realizace 
(kanalizace Svinov – sever, jih, Nad Porubkou, p eložení Bílovecké, kruhový objezd u kostela) 

 Zvyšovat úrove  bydlení intenzivní údržbou bytového fondu, výstavba d tského h išt  u radnice 
 Výstavba kulturn  spole enského komplexu v etn  mate ské školy (urbanistická studie p ijata s velkým 

zájmem ob an ) 
 Realizace zásadní doprovodné stavby k dálnici D1 – protihlukové bariéry na Rudné podél celého Svinova 
 Oprava a údržba chodník , komunikací, travnatých ploch, náhradní výsadbu zelen  p evést z dodavatelských 

organizací na Technický dv r Svinov 
 Pokra ování a zdokonalování aktivit KDU – SL, které se setkaly nejen u svinovských spoluob an  s velkým 

ohlasem (svinovská pou , rozsv cování váno ního stromu, vázaní adventních v nc , po ádání sportovn -
kulturních akcí typu Cyklotour po hranicích Svinova a mnoho dalších kulturn -spole enských akcí) 

 

Nevolte slep  – volte lidi, kte í nejen že žijí s námi, ale kte í 
cht jí žít pro vás – pro SVINOV. 

 

TOP 09
Tradice – Odpovědnost – Prosperita

„Čisté, zdravé a moderní město.
Taková by měla být Ostrava, aby v ní žili spokojení lidé,“
říká Aleš Juchelka, lídr TOP 09 a kandidát na primátora

Ostravy pro říjnové komunální volby.

www.top09.cz

Informace a komunikace

Školství

Doprava

Rozhodování

Využití internetových stránek Městského obvodu
a periodika Svinovský hlasatel jako nástrojů k většímu
zapojení občanů do rozhodování a diskuze o věcech,
které ovlivňují život ve Svinově.

Podpora urychlené výstavby mateřské školky.

Dokončení cyklistických stezek a jejich propojení
v rámci Ostravy.
Snaha o lepší využití dopravního uzlu Nádraží Svinov
ku prospěchu občanů Svinova.

V rámci strategického rozhodování na obecním úřadě
podpora takových rozhodnutí, která budou projednána
nejdříve s odborníky a veřejností.

Sport
Podpora výstavby a vybavení moderního
a bezpečného dětského hřiště.

Bezpečnost

Zdravotnictví

Kvalita bydlení

Zasazení se o systém „znám svého strážníka
městské policie“.

Pokus o návrat ordinace zubního
lékaře do Svinova.

Prosazení pravidelného a častého přistavování
velkoobjemových kontejnerů na komunální odpad.
Zavedení přísné kontroly dodržování nočního klidu,
zvláště v okolí restauračních zařízení.

PROČ NÁS VOLIT

1. Tibor Tomanovič, Ing., 39 let inspektor kvality

2. Pavel Zajíc, Ing., 29 let stavební inženýr

3. Harok Tomáš, Bc., 36 let provozní dispečer elektro

4. Jaroslav Hudeček, Ing., 26 let projektant požární ochrany

5. Škandera Martin, 45 let živnostník

6. Magda Bělařová, MUDr., 65 let lékařka - gynekolog

7. Mikeš Daniel, 43 let rozvodný elektrikář

8. Olga Škarpová, MUDr., 67 let lékařka - diabetolog

9. Janas Martin, 22 let student VŠ

Kandidátní listina TOP 09 do komunálních voleb
v Ostravě - Svinově 15. a 16. října 2010
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Volební programMO SSD Svinov
pro období 2010 2014
 

Volební íslo: 6
 

 

Vážení spoluob ané, 

v dalším volebním období hodláme p edevším pokra ovat v realizaci zapo atých akcí. Každá 
ást Svinova totiž pot ebuje krom  všeobecných problém  i n co ojedin lého. Rodinné 

domky v historické ásti pot ebují rekonstrukci kanalizace a vodovodu s následnou úpravou 
místních komunikací zejména chodník , panelová výstavba na ulici Evžena Rošického strádá 
nedostatkem parkovacích míst a ve ejné zelen , rodinné domky kolem železni ní trat  a 
dálnice pot ebují p edevším protipovod ovou  a protihlukovou ochranu. Všichni pak 
poci ujeme nedostatek víceú elové sportovní haly s takovým zázemím, aby se všem 
sportovním a kulturním neziskovým organizacím v jejich úsilí da ilo. 
S tímto výhledem se kolektiv našich kandidát  omladil a každý z nich zná d v rn  pot eby 
svého okolí. Jist  v tšinu z nich znáte, protože za nimi již stojí kus odvedené práce pro náš 
m stský obvod. A p ed námi jsou další cíle, malé i velké, ale vždy pro spokojenost ob an . 
Podrobné zhodnocení kon ícího volebního období bude uvedeno v podzimním Svinovském 
hlasateli a já pevn  v ím, že nám v íjnových volbách dáte svou d v ru. 
 
Ing. Hana Hauptová, starostka 
lídr kandidátky MO SSD 
 
 
Podpora: 
- dota ních program  pro ešení negativních vliv  tranzitních komunikací, zejména hluk,  
snižování emisí 
- rekonstrukce ásti Mlýnské strouhy pro protipovod ovou ochranu 
- innosti dobrovolných hasi  
- spolupráce ZŠ a ZUŠ se st edními školami a jejich prezentace.  
- sportovních a kulturních neziskových organizací a jejich akcí 
- pravidelných setkání svinovských senior  (májové a mikulášské setkání, pou , koncerty…) 
 
Realizace: 
- výstavba nové mate ské školy 
- výstavba víceú elového za ízení a sportovišt  pro širokou ve ejnost 
- stavební obnova svinovské základní školy a mate ských škol   
- postupné odkanalizování zbylých ástí m stského obvodu Svinov 
- vybudování nových parkovacích míst 
- rekonstrukce chodník  a místních komunikací po rekonstrukci kanalizace a vodovodu 
- rekonstrukce ul. Kuršovy a ul. Brat í Sedlá k  na obytnou ulici. 
- poznávacích zájezd  a osv tová innost pro seniory  
- intenzivního išt ní m stských a místních komunikací a ve ejných prostranství 

 
Sou innost: 
- p i realizaci výstavby rodinných dom  v lokalit  mezi ul. Sabinová - ul. Grudy 
- p i rekonstrukci svinovských most  a p ednádražního prostoru  
- p i výstavb  p eložky ul. Bílovecké. 
- s m stskou a státní policii s d razem na bezpe nost a ochranu majetku ob an  

 
 
Kandidátní listina:   
1. Ing. Hana Hauptová B í Sedlá k  812 starostka  60 
2.  Mgr. Lenka Hrušková Hraby ská 218 st ed. u itel 41 
3.  Ing. Petr Zdražil E. Rošického 1079 odborný referent 44 
4.  Ing. Radim Smetana Urbaníkova 976/22 st ed. u itel 36 
5. Josef Veselý Kr kova 760 elektrotechnik 60 
6. Ing. Viktor Haupt B í Sedlá k  562 obch. zástupce 38 
7. Kamil Vencl Nad Porubkou 624/5 stola  26 
8. Ing. Pavlína Kurá ová  Zátiší 740 statistik 25 
9. Andrea Chamrádová Bílovecká 256 specialistka plánu 25 
10.  Bc. Jana Žebráková Zátiší 477 spec.pedagog 25 
11. Pavel Neuwirth B í Sedlá k  397 mistr  odb.výcviku 59 
12.  Horá ek Jaroslav Bílovecká 483 obch. zástupce 52 
13. Alena Žá ková B í Sedlá k  397 recep ní 58 
14. Šárka Honešová E. Rošického 1081 operátorka 36 
15. Dana Bosáková J. Kainara 930 skladnice 65 
16. Miluše Šášková B í Sedlá k  571 ekonom 63 
17. Karel Kempa B í Sedlá k  774 hutník 68 
18. Ing. Tereza Kozáková B í Sedlá k  828 projektant 31 
19. Marie Bedná ová B í Sedlá k   573  kontrolor  



 

PATŘÍTE MEZI 35 % VOLIČŮ, KTEŘÍ UVÁDĚJÍ, 
ŽE KDYBY MOHLI VOLIT DVĚ STRANY, BYLA 

BY JEDNOU Z NICH STRANA ZELENÝCH? 
V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH MŮŽETE! 

www.pulhlasuprozelene.cz 
NESTAČÍ JEN FANDIT, JE POTŘEBA VOLIT! 

 

Spolupráce ne konfrontace! 
 

Končí volební období. Na počátku se zdálo, že čtyři roky jsou  dostatečně dlouhá doba k uskutečnění 
všech myšlenek a záměrů ke zlepšení kvality života a bydlení v našem městském obvodě. Teprve nyní však 
člověk zjišťuje, jak krátká doba to byla. Co se podařilo je patrné a občané to dokáží zhodnotit a popřípadě i 
ocenit, mohli jsme však býti dále, pokud bychom dokázali všichni táhnout za jeden provaz. Bohužel někteří 
z nás raději volí konfrontaci než spolupráci, vlastní ego je nad společný prospěch. Jako by tu někde byla ukryta 
zlatá žíla a o ni se vedl bratrovražedný boj. Historie nás učí, že tudy cesta nevede. Moudrý si váží koaličního 
partnera a ctí konstruktivního oponenta. Není účelem vyjmenovávat to, co se podařilo, protivník to stejně vidí 
jinak. Výjimkou byla vzácná shoda při rozhodování o svinovském stadionu. Škoda že jich nebylo víc. Zanechme 
svatých válek a hledání zlatých žil, Svinovu to neprospělo a neprospěje. Zůstává hodně rozdělané práce, od které 
se neutíká a nové výzvy, které nutí člověka pokračovat dál. 

Občané Svinova, děkujeme Vám za přízeň, kterou jste nám projevili v uplynulém období a až budete 
stát u volební urny – buďte moudří! 

Ing.Pavel Mitura 
ZELENÉ DESATERO  PRO SVINOV  

1. NE - Výstavbě fotbalového stadionu u hřbitova ve Svinově, jako první jsme tento záměr odmítli -
 zábor  zemědělské půdy, pietní místo, megalomanské plýtvání  prostředky. daň. poplatníků. 

2. ANO - Výstavbě protihlukových stěn od D47 až po konec Rudné – enormní hlukové a emisní zatížení. 
Vymístění těžké dopravy z ulic Bílovecká, Polanecká, Nad Porubkou a prosazovat omezení 
provozu ostatních vozidel s.nadměrnou hlučností (i jednostopých). 

3. ANO - Výstavbě kruhového objezdu na křížení ul. Bílovecké a Polanecké, řešení křižovatky 
Nad Porubkou a přivaděče na ul. Rudnou a v neposlední řadě křížení ul. Nad Porubkou a 
Francouzské. 

4. ANO - Získání pozemků tzv. Bártova parku pro realizaci parku a klidové zóny pro obyvatele lokality 
Rošického, vyřešení dostupnosti zastávek na ulici nad Porubkou. Problém trvající již 20 let je 
nutné už konečně vyřešit! 

5. ANO - Komplexnímu zlepšení péče o zeleň a realizace nových výsadeb ve Svinově. Revitalizace 
Sadu Míru, Parku ČSA, doplnění výsadby na hřbitově a u domů lokality ul. Rošického. Použití 
tzv. mobilní zeleně na ul. Bílovecké, přednádraží apod. 

6. NE - Všem neprůhledným zakázkám a projektům - viz kauza výstavby na ul. Stanislavského. 
7. ANO - Výstavbě  nového areálu -  kulturně sportovního centra s novou MŠ ve Svinově mezi ulicemi 

Bílovecká a Navrátilova. 
8. ANO - Vyřešení úpravy koryta "Mlýnky" - zamezení zaplavování domů při povodních. 
9. ANO - Podpoře výstavby další občanské vybavenosti - domu pro seniory, startovací byty pro mladé. 
10. ANO - Podpoře ekologické výchovy již od MŠ, mladých umělců a sportovců, udržení a rozšíření 

kulturních akcí jako je např. v současnosti cyklus koncertů „Čtvero ročních období“ v kostele 
Krista Krále. 

NAŠI KANDIDÁTI PRO VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
OBCE SVINOV NA OBDOBÍ 2010-2014. 

Poř. č. Příjmení, Jméno Věk Povolání Poř. č. Příjmení, Jméno Věk Povolání

1 Mitura Pavel Ing. 54 ředitel přísp. org. 11 Malík Jiří 52 OSVČ - zemědělec
2 Bednářová Čestmíra 55 stavební technička 12 Grabacká Kateřina 33 kuchařka
3 Víšek Jindřich Ing. 30 manažer obchodu 13 Bordovská Monika 49 pečovatelka
4 Picek Zdeněk 85 důchodce 14 Malíková Eliška 54 podnikatelka
5 Tračík Štěpán Mgr. 28 učitel 15 Matušková Jana 34 referentka
6 Rutarová Vladimíra Mgr. 59 učitelka 16 Burešová Anna 22 studentka OSU
7 Dyl Miroslav 58 výtvarník 17 Zajíc Pavel 25 prodejní technik
8 Tračík Josef Mgr. 31 geoinformatik 18 Šebeková Sylva 32 administ. pracovnice
9 Blažková Hana Bc. 24 studentka VŠB 19 Zajícová Alenka 62 důchodkyně
10 Běl Jiří Ing. 58 podnikatel

 

8



a4.indd   1 9/7/10   9:27:53 AM

ODS
ODS

PODSTATNÝ JE PRO NÁS 
10www.odssvinov.cz

   

   

-

-

Ing. Eva Poštová, CSc.
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V rukou držíte mimořádné vydání volebního svinovského hlasatele. Prezentují se v něm jednotlivé 
volební strany, které se ucházejí o vaši přízeň při volbách do Zastupitelstva městského obvodu Svinov. 
Volební strany jsou seřazeny v pořadí, které bylo vylosováno pro hlasovací lístky:

číslo l – Komunistická strana Čech a Moravy
číslo 2 – Svinovské sdružení nezávislých kandidátů –  

sdružení politického hnutí „Starostové a nezávislí“ a nezávislých kandidátů 
číslo 3 – SNK Evropští demokraté
číslo 4 – Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
číslo 5 – TOP 09
číslo 6 – Česká strana sociálně demokratická 
číslo 7 – Nezávislí
číslo 8 – Strana zelených
číslo 9 – Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků
číslo 10 – Občanská demokratická strana

Z kandidátů bude podle počtu odevzdaných hlasů zvoleno devatenáctičlenné zastupitelstvo našeho ob-
vodu, které na svém ustavujícím zasedání zvolí starostu, místostarostu a další členy rady městského obvo-
du. Na čtyři roky tyto orgány převezmou do svých rukou správu věcí veřejných našeho obvodu. Věříme, 
že důvěru, kterou jim dáváme nezklamou a náš obvod bude dále vzkvétat.

Rozhodnutí, komu dáte svůj hlas, vám chceme právě tímto mimořádným volebním číslem Hlasatele 
usnadnit. Volební strany zde představují svůj volební program, své kandidáty, své priority.

Zvolte tu nebo onu volební stranu, zvolte levici nebo pravici, to je na vás, ale v žádném případě svou 
neúčastí ve volbách nenechávejte za sebe rozhodovat ostatní. 

Přijďte k volbám do vaší volební místnosti, kde můžete odevzdat svůj hlas dne 

pátek 15. října 2010 
od 14.00 do 22.00 h

sobota 16. října 2010 
od 8.00 do 14.00 h

Eliška Tomaščiková, vedoucí odboru


