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Milí spoluobčané, přátelé,
před několika dny jsme společně ve velmi 
slavnostní atmosféře rozsvítili svinovský 
vánoční strom. Začal advent, období pří-
pravy na Vánoce. Je to období, kdy se více 
než jindy zamýšlíme nad otázkami našeho 
směřování, našeho bytí jako takového.

Zamýšlíme se nad hodnotami, které dá-
vají našemu životu smysl, jako jsou hodnoty 
seberealizace – když se dílo podaří, hod-
noty zážitkové – přátelství, láska, radost, 
humor ale i hodnoty postojové – zastat se 
slabšího, čelit nepravostem. Advent, slav-
nostní období příprav, je jen krátký časový 
úsek roku, ale my žijeme, pracujeme, tvo-
říme po celý rok, po celý náš život. Advent 
je mj. signál člověku, aby nezapomněl, že je 
člověkem.

Rozzářené tváře účinkujících i přihlíže-
jících dětí na zmíněné slavnosti rozsvícení 
vánočního stromu nám všem dávají velkou 
optimistickou naději. Díky všem, kteří nám 
ty krásné chvíle připravili, učitelům MŠ, ZŠ 
a ZUŠ, pracovníkům úřadu a v neposlední 
řadě všem ochotným dobrovolnicím.

Svinov žije velmi společensky, tradicí je 
vázání adventních věnců, pečení perníčků, 

setkávání důchodců, množství uskuteč-
něných společných turistických výletů 
a poznávacích zájezdů. Velkou příležitostí 
a obohacením pro nás je i sportovní a spol-
kový život ve Svinově, namátkou Sokol, 
Junák, Pionýr, Opavička, pěvecké sbory, 
dobrovolní hasiči. Všechna tato setkání 
a bohatý společenský život jistě přispívají 
k hledání stálých životních hodnot, jako 
jsou radost a přátelství.

Svým dílem obohacují náš život ve 
Svinově i církve. Přitažlivým programem 
pro své farníky i jejich děti přispívají ke 
kvalitnímu a vyváženému duchovnímu 
rozvoji mládeže i nás všech.

Máme tedy dobrý důvod spokojeně 
usednout se svými nejbližšími k vánočnímu 
stolu a oslavit svátky pokoje a míru. 

Přeji vám krásné prožití vánočních svát-
ků, hodně štěstí, lásku všech, které nezištně 
obdarujete, přeji vám pevné zdraví. Do 
nového roku pak hodně úspěchů, životní op-
timismus a perspektivy, splnění všeho, co si 
přejete v prvém roce druhé dekády třetího 
tisíciletí uskutečnit.

Vaše starostka Eva Poštová

Vánoční pozdrav
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Vážení svinovští spoluobčané,
tak jako každý rok Vám přinášíme informa-
ce o zimní údržbě komunikací v naší obci. 
Zimní období pro nás začalo již prvního 
listopadu a o měsíc později paní Zima 
udeřila skutečně naostro a prověřila naši 
připravenost sněhovou nadílkou a nízkými 
teplotami. Nově jsme měli možnost prověřit 
náš nový komunální stroj Egholm, který se 
v létě staral o čistotu chodníků a předná-
dražního prostoru a nyní předvedl své mož-
nosti i v boji se sněhovou nadílkou a vedl si 
skutečně skvěle…

Základní pojmy a informace týkající 
se zimní údržby komunikací, které by 
Vás mohly zajímat.

V naší obci je pověřena zimní údržbou 
komunikací 3. a 4. třídy (chodníky) příspěv-
ková 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 zimními povětrnostními 
vlivy a podmínkami, nikoliv jejich odstra-
nění.

Sjízdnost místních komunikací je tako-
vý stav těchto komunikací, který umožňuje 
bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel 
přizpůsobenou stavebnímu stavu a doprav-
ně technickému stavu komunikací a pově-
trnostním podmínkám a jejich následkům. 
Závadou ve sjízdnosti komunikace se 
rozumí taková změna, kterou nemůže 
řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla 
přizpůsobeném stavebnímu stavu, dopravně 
technickému stavu komunikací a povětr-
nostním podmínkám a jejich důsledkům. 

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

Toliko 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, zařaze-
ných do 1. a 2. pořadí důležitosti:

Odstraňování sněhu se provádí pluho-
váním v jednom jízdním pruhu v každém 
směru jízdy v celé šířce jízdního pruhu. 
Po provedení pluhování může být sněhová 

vrstva silná nejvýše 3 cm s výjimkou ka-
lamitních situací nebo velmi nepříznivých 
podmínek. 

Na komunikacích vozidlových, zařaze-
ných do 3. pořadí důležitosti:

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

Závady ve schůdnosti místních ko-
munikací pro pěší (chodníků, pěších zón 
a obytných zón, přechodů pro chodce, 
schodišť, stezek pro chodce, pásů pro 
chodce, nástupišť zastávek MHD a ČSAD) 
se zmírňují odstraňováním sněhu v celé 
šířce komunikace. V případě většího spadu 
sněhu, souvislých námraz, oblevy, mrznou-
cího 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 napadané-
ho 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 sněhu a posypáváním náledí 
a zbytkové vrstvy sněhu po jeho odklizení 
o tloušťce menší než 3 cm.

Jaké jsou časové limity při odstraňo-
vání závad?

Závady ve sjízdnosti MK způsobené 
povětrnostními vlivy za zimních situací 
musí být odstraněny, nebo alespoň zmírně-
ny, 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 schůdnosti musí být započato bez 
zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé 
situaci. 

Od loňského roku platí novinka pro 
údržbu chodníků, podle které není ze záko-
na povinen starat se o jejich údržbu majitel 
přilehlé nemovitosti, nýbrž jeho vlastník. 

Vlastníci chodníků (s výj. chodníků 
uvedených v odstavec 1 NMO 7/2009 jsou 
povinni odstranit závady ve schůdnosti 
v minimální šíři 80 cm). Plán vyznačených 
chodníků, kterých se to týká, najdete na:

Zimní údržba komunikací  
ve Svinově 2010–2011

Komunální volby v říjnu 2010 změnily 
složení Zastupitelstva městského obvodu 
Svinov. Ve volebním období 2010–2014 
bude Zastupitelstvo pracovat v tomto 
složení:

Ing. Eva Poštová – ODS
Lumír Pščolka – ODS
Ing. Jiřina Broulíková – ODS
Stanislav Soukal – ODS
Mgr. Viktor Kojdecký – ODS
Ing. Hana Hauptová – ČSSD
Mgr. Lenka Hrušková – ČSSD
Ing. Radim Smetana – ČSSD
Ing. Petr Zdražil – ČSSD
Josef Veselý – ČSSD
Jiří Kusýn – KSČM
Jaroslava Pustějovská – KSČM
Ing. Helena Wieluchová – SSNK
Jaromír Planka – SSNK
Ing. Eduard Dvorský – KDU-ČSL
Radmila Jančíková – Nezávislí
Ing. Pavel Mitura – Strana zelených
Zdeňka Popková – HNPD
Dne 15. 11. 2010 se v jídelně ZŠ na 

ul. Bílovecká konalo ustanovující Zastupi-
telstvo, které projednalo tento program:
- slavnostní slib členů Zastupitelstva
- volba starostky a místostarostek
- volba členů Rady
- volba členů kontrolního a finančního výboru

Starostkou městského obvodu Svinov byla 
v tajném hlasování zvolena Ing. Eva Poštová 
a místostarostkami byly zvoleny paní Radmi-
la Jančíková a paní Zdeňka Popková.

Rada MOb Svinov je pětičlenná. Její slo-
žení je: starostka, místostarostky, Ing. Jiřina 
Broulíková a Lumír Pščolka.

Dále proběhla volba finančního a kont-
rolního výboru.

Finanční výbor: Mgr. Viktor Kojdecký, 
Ing. Jana Klimešová, Ing. Simona Bonková, 
Stanislav Soukal, Jiří Strakoš, Ing. Tibor 
Tomanovič, Ing. Milan Pivec.

Kontrolní výbor: Jiří Kusýn, Mgr. Boh-
dana Kotulánová, Mgr. Zdeněk Krmášek, 
Ing. Ladislav Tetera, Bc. Jiří Vonšík.

Nové složení 
Zastupitelstva MOb 
Svinov

Děkuji za důvěru všem spoluobča-
nům, kteří mi dali v letošních volbách 
svůj hlas. Věřte mi, že si toho velmi 
vážím a že by mi bylo ctí opět v Zastupi-
telstvu pracovat. Tato práce byla mnoho 
let součástí mého života.

Je mi moc líto, že mě problém se 
zdravím přinutil se pověření vzdát.

Přeji současné Radě a Zastupitelstvu, 
aby se ve zdraví, pohodě a svornosti 
podařilo všechna rozhodnutí úspěšně 
směřovat k prospěchu Svinova a spoko-
jenosti nás všech.

Krásné Vánoce. Šárka Havránková
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Blíží se závěr roku a s ním čas vánočních 
svátků a silvestrovských oslav. V tomto ob-
dobí snad v žádné domácnosti nechybí bo-
hatá výzdoba často s hořlavých materiálů, 
jejíž neodmyslitelnou součástí jsou v mnoha 
případech i svíčky. Za všechny jmenujme 
adventní věnce, svícny nebo vánoční kytice. 
Ať už jsou tyto výrobky koupené v ka-
menných obchodech, na stáncích drobných 
prodejců nebo vyrobené domácími kutily, 
vždy by měly splňovat určité bezpečnostní 
zásady. Obecně lze vánoční dekoraci se 
svíčkami rozdělit do dvou kategorií – na 
tu, na které se svíčky smí zapalovat, a na 
dekorativní výrobky, na kterých se svíčky 
zapalovat nesmějí. V návodu výrobce by 
tato informace vždy měla být vyznačena. 
Pokud plánujete zapalovat svíčky na de-
koraci, vždy se přesvědčte, zda jsou řádně 
upevněny na nehořlavé podložce nebo 
v nehořlavém držáku tak, aby nemohlo dojít 
k jejich převržení. Hořící svíčky musí být 
navíc vždy umístěny v dostatečné vzdále-
nosti od hořlavých materiálů použitých na 
dekoraci, tím zabráníme přenesení ohně ze 
svíčky např. na hořlavé chvojí adventního 
věnce. 

Za zamyšlení rovněž stojí místo, kam 
dekoraci se zapálenými svíčkami umístit. 
Samozřejmostí by měla být nehořlavá pod-
ložka pod dekorací. Vyloženým hazardem 
je pak umístění zapálených svíček do 
prostor nábytkových stěn a skříní nebo do 
blízkosti záclon a závěsů, kde i lehký prů-
van dokáže přemístit záclonu do nebezpeč-
né blízkosti hořící svíčky. Základní zásadou 
ale zůstává neponechat zapálenou svíčku 
nikdy bez dozoru.

Na zvýšenou pozornost byste měli dbát 
rovněž v kuchyni. Intenzita vaření a pečení 
se v období Vánoc násobí a soustředěnost 
hospodyněk je neustále odpoutávána spous-
tou jiných „vánočních úkolů“. Aby vás při 
tom všem vánočním shonu v domácnosti 
nepřekvapila nemilá událost a případný 
požár jste včas zjistili, instalujte si v bytě 
 hlásič požáru, který vás intenzivním 
zvukovým signálem upozorní na hrozící 
nebezpečí. Požární hlásič by mohl být 
takovým malým předvánočním dárkem pro 
bezpečí celé rodiny. 

Rovněž oslavy závěru roku s sebou 
nesou řadu nebezpečí. K nejčastější 
příčině poranění nebo smrti patří manipu-
lace s neodborně podomácku vyrobenou 
pyrotechnikou. V dnešní době je profesi-
onálně vyrobená zábavná pyrotechnika 
k dostání v širokém spektru obchodních 
řetězců a kamenných prodejen. Ale i při 
jejím nákupu je nutné být obezřetný 
a dbát na to, aby výrobek byl opatřen 
návodem výrobce v českém jazyce spolu 
s vyznačením třídy nebezpečnosti. Je 
nutné mít také na paměti, že prodávat lze 
pyrotechnické předměty pouze osobám 
starším 18 let, a to navíc pouze pyrotech-
nické předměty I. a II. třídy. K nákupu 
pyrotechniky III. třídy musí mít zájemce 
kromě plnoletosti také průkaz odpalovače 
ohňostrojů. Pro IV. třídu jsou pravidla 
ještě daleko přísnější. Pyrotechniku 
skladujte v chladu, suchu a mimo dosah 
dětí. Při manipulaci nemiřte na sebe ani 
na ostatní osoby a nepoužívejte pyrotech-
niku pod vlivem alkoholu. 

(Pokračování na staně 4)

http://www.ostrava.cz/jahia/webdav/site/
ostrava/shared/UD/2009/10/verze1/grafi-
kaA4/A4Svinov.pdf.

Tímto opatřením se přenáší povinnost 
pečovat o jejich schůdnost na obce,což bude 
mít za následek zvýšení finančních nákladů 
na zimní údržbu. Proto bychom se chtěli 
spolu se zástupci svinovské radnice obrátit 
na ty občany, kteří v minulém zimním 
období chodníky před svými domky udr-
žovali, aby nám i v tomto zimním období 
zachovali přízeň a s úklidem případné 
sněhové nadílky pomohli. Dle mé dlou-
holeté 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 par-
kujících na komunikacích, chtěli požádat, 
abyste v období sněhových nadílek parko-
vali 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 ko-
munikace a nikoliv do jejího středu. Rovněž 
apelujeme na majitele vozidel parkujících 
na komunikacích u svých rodinných domků 
a v zimním období je málo nebo vůbec 
nepoužívají, aby v případě sněžení parko-
vali dle možností mimo tyto komunikace 
– např. před vjezdy do garáží, na zahradě 
apod. Tato stojící vozidla pak činí problémy 
projíždějící technice zimní údržby, komu-
nikace mohou být nedočištěné a může dojít 
i k nechtěnému poškození vozidla radlicí 
pluhu. K tomuto docházelo např. na ul. Kur-
šově, kde mnohdy stála vozidla naproti sobě 
v obou směrech a znemožňovala průjezd 
vozidlům ZÚ. Oproti tomu se osvědčila 
kooperace majitelů vozidel parkujících 
v ul. Rošického, kdy přeparkováním umož-
nili technice vyčistit uvolněná místa.

Na závěr bychom chtěli všem svinov-
ským občanům popřát krásné Vánoce 
(i s tou bílou nadílkou!) a do nového roku 
popřát hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Ing. Pavel Mitura,
ředitel TD 

TOPNÁ SEZÓNA 
2010–2011 (a dále)

Blíží se topná sezóna a s ní i nebezpečí 
vzniku požáru zahořením sazí a dehtových 
usazenin ve špatně udržovaných komínech. 
Že se nejedná o planou hrozbu, potvrzuje 
statistika Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje, podle které od 
komínů a topidel vznikly v MS kraji od 
počátku roku 2010 desítky požárů.

Hlavní příčinou vzniku těchto požárů 
bývá zanedbaná údržba spalinových cest – 
komínů a kouřovodů (propojení spotřebiče 
s komínovým tělesem). I malé nečistoty ve 
spalinových cestách mohou způsobit velké 
nepříjemnosti, jednak dlouhodobé žhnutí 
a následný otevřený požár nebo otravu 
obyvatel domu oxidem uhelnatým.

Nezapomínejte proto na pravidelné čiště-
ní, vybíraní sazí a kontrolu technického stavu 
komínů a kouřovodů (spalinových cest). 

Pravidelnou údržbu spalinových cest 
by měl provádět odborník – kominík. Dle 
nového nařízení vlády č. 91/2010 o pod-
mínkách požární bezpečnosti při provozu 
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, která 
nabude účinnosti 1. ledna 2011 je povinnos-
tí majitele nemovitosti zajistit vyčištění celé 
spalinové cesty – od hrdla spotřebiče – přes 
kouřovod – po komínový průduch (včetně). 
Četnost čištění 
u spotřebičů na pevná paliva do 50 kW:
- při celoročním provozu 3× ročně
- při sezónním provozu 2× ročně (nejlépe 

před a po skončení topné sezóny)
u spotřebičů na plynná paliva 1× ročně

Dále je povinností majitele nemovitosti 
zajistit kontrolu spalinové cesty u spotřebi-
čů na pevná a plynná paliva 1× ročně.

Čištění spalinových cest u spotřebičů 
do 50 kW (včetně) lze provádět svépomocí, 
přesto je lepší zadat tuto práci kominíkovi, 
který o provedeném čištění nebo kontrole 
vystaví doklad (v případě revize – revizní 
zprávu). Tyto dokumenty mohou být velmi 
prospěšné u případného uplatňování nároků 
vůči pojišťovně.
Cenné rady závěrem:

Pokud dojde k požáru v komíně, doporu-
čuji následující postup:
- snažte se jednat v klidu a s rozvahou!
- neprodleně podejte zprávu na jednu 

z bezplatných telefonických linek pro tís-
ňové volání 150 nebo 112

- požár v komíně nikdy nehaste vodou, 
komín by popraskal, mohlo by dokonce 
dojít k výbuchu 

- do příjezdu hasičů je možné požár mírnit 
vhazováním suchého písku vymetacími 
dvířky nebo přímo do komína ze střechy 
domu, pokud tomu nebrání závažné nepří-
znivé okolnosti

- v žádném případě nejednejte neuváženě 
a riskantně

- vždy si uvědomujte, že nejdůležitější je ži-
vot a zdraví – teprve až potom majetek

Hynek Plucnar, OFSM, správce BF a NP

Myslíte i na bezpečnost?
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(Pokračování ze strany 3)
Před silvestrovskými oslavami je vhodné 

také vyklidit případný hořlavý materiál 
z balkónů a lodžií, aby jej nějaká zatoulaná 
petarda nezapálila. 

I přes každoroční varování hasičů dochá-
zí v období Vánoc a Silvestra k řadě tragic-
kých událostí v domácnostech, při kterých 

se zraní desítky osob a materiální škody 
dosahují mnoha miliónů korun. Zamyslete 
se proto nad požární bezpečností u vás 
doma, abyste se do této smutné statistiky 
nezařadili i vy. 

Klidné Vánoce a šťastný Nový rok přeje 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezské-
ho kraje. 

oddělení prevence HZS MSK
www.hzsmsk.cz

Myslíte i na…

Rada MOb Svinov blahopřeje 
panu Jaroslavu Lacinovi 
k významému životnímu jubi-
leu, kterého se dožívá v měsíci 
prosinci.
Přejeme mu hodně zdraví, spoko-
jenosti, lásky a radosti.

Pokud se řekne „požární prevence“, 
tak většina lidí jen mávne rukou s pře-
svědčením, že se jich to netýká. Ani si 
neuvědomí, jak vysoký počet požárů 
v domácnostech souvisí právě s tím, že 
se doma cítí bezpečně a často podceňu-
jí situace, které mohou vést ke vzniku 
požáru.

Stačí pohled do kuchyně. Zcela běžně, 
automaticky a bez velkého přemýšlení za-
pínáme varnou konvici, na pánvi připra-
vujeme oblíbené hranolky nebo omelety, 
používáme elektrické a plynové sporáky, 
topinkovače, toustovače a jiné pomoc-
níky. Přitom každý z těchto výrobků 
v sobě skrývá potencionální zdroj požáru. 
Vždyť většina z nich pracuje s otevřeným 
ohněm nebo alespoň s teplotou dostatečně 
vysokou na zapálení hořlavých materiálů 
v našem okolí. 

Stačí si jenom odskočit od smažení 
hranolků k zajímavému televiznímu po-
řadu a brzy nás může do kuchyně přivolat 
štiplavý kouř z hořící pánve nebo fritova-
cího hrnce s olejem. V tom okamžiku je 
nutné zachovat chladnou hlavu. Nelik-
vidovat takovýto požár přívalem vody, 
který by zapříčinil ještě větší vyšlehnutí 
plamenů a následné rozšíření požáru do 
celého bytu, ale okamžitě vypnout zdroj 
tepla a pokusit se zadusit hořící olej na 
pánvi poklicí nebo vlhkou utěrkou. 

V poslední době se častým zdrojem 
požáru stávají elektrické kuchyňské 
spotřebiče. Většina z nich je neustále 
zapojena v síti. Proto je vhodné elektrické 
spotřebiče, které nemusí být trvale zapo-
jeny v síti, např. varné konvice, po jejich 

použití buď odstavit ze zdrojového pod-
stavce, nebo rovnou odpojit ze zásuvky. 

Není také výjimkou, že majitel bytu 
při vaření usne nebo byt opustí a spotře-
bič či vařící se potraviny ponechá bez 
dozoru. Pak už stačí drobné zpoždění při 
návratu a neštěstí může být na světě. Při 
používání plynového sporáku, pak může 
během naší nepřítomnosti dojít k uhasnutí 
plamene a po dosažení dostatečné kon-
centrace unikajícího plynu až k výbuchu. 
Častým nešvarem jsou rovněž v blízkosti 
plynových a elektrických spotřebičů, tak 
říkajíc „při ruce“, umístěné chňapky, 
utěrky, zástěry apod. Pak stačí chvilka 
nepozornosti nebo průvan a máme zalo-
ženo na požár. 

Výše zmíněné jsou jen příklady 
potencionálního nebezpečí, které nás při 
používání otevřeného ohně při vaření, 
mohou potkat. Zejména v předvánočním 
období, kdy se intenzita vaření a pečení 
násobí a soustředěnost hospodyněk je 
odpoutávána spoustou dalších vánočních 
úkolů, je třeba věnovat zvýšenou pozor-
nost prevenci. Vzhledem k vysokému 
množství potencionálních zdrojů požárů 
v domácnosti se jistě vyplatí pořídit si do 
domácnosti zařízení schopná včas upo-
zornit na vznikající požár a prostředky 
k jeho uhašení. Hlásič požáru a funkč-
ní hasicí přístroj by se měl stát stejně 
samozřejmým bezpečnostním vybave-
ním domácnosti jako kvalitní zámky na 
dveřích. 

prevence HZS MSK 
www.hzsmsk.cz

Nástrahy v domácnosti aneb trocha 
požární prevence neuškodí

Informace Městské 
policie Ostrava
 Podezřelá osádka vozidla a řidič 
bez oprávnění

Dne 5. 9. 2010 prováděli strážníci 
městské policie zákrok v souvislosti s po-
dezřelou osádkou osobního motorového 
vozidla, pohybujícího se v Ostravě-Svinově 
v prostoru, kde probíhají demoliční práce. 
Existovalo podezření na možné zcizová-
ní kovového materiálu. Strážníci vozidlo 
záhy spatřili, a to ve chvíli, kdy jeho řidič 
nerespektoval dopravní značení a vjel do 
zákazu vjezdu. Po zastavení vozidla vyšlo 
najevo, že 21letý muž za volantem nevlastní 
řidičské oprávnění a navíc mu byl udělen 
zákaz řízení motorových vozidel. Pro pode-
zření ze spáchání trestného činu strážníci 
na místo přivolali Policii ČR.

 Opilý muž poškodil tramvajovou 
zastávku

Dne 8. 11. 2010 zasahovali strážníci 
městské policie na tramvajové zastávce 
v Ostravě-Svinově, kde opilý 24letý muž 
obtěžoval ostatní cestující, čekající na svůj 
spoj, a navíc poškodil zastávku. Několika 
skleněnými výplněmi zastávky prohodil 
odpadkový koš. Strážníkům tvrdil, že se 
dostal do sporu se skupinkou jiných osob 
a ve chvíli, kdy spor vyvrcholil, hodil proti 
nim odpadkový koš. Mladý muž se choval 
agresivně, vyjadřoval se vulgárně a neustá-
le vyhrožoval dalším napadením lidem na 
zastávce. Strážníci byli nuceni ho nakonec 
spoutat a pro podezření ze spáchání trestné-
ho činu ho předali přivolaným policistům.

 Nemocný muž nedokázal otevřít 
dveře svého bytu

Dne 15. 11. 2010 krátce po 3. hodině 
ranní přijal operátor na tísňové lince 156 
oznámení muže, který byl ve svém bytě 
v Ostravě-Svinově postižen zdravotními 
komplikacemi a potřeboval akutní pomoc. 
Jednalo se o tělesně postiženého 54leté-
ho muže, který trpěl dýchacími potížemi 
a vzhledem ke svému stavu nedokázal ani 
otevřít dveře do bytu. Strážníci proto na 
místo přivolali hasiče, kteří byt zpřístupnili 
a také sanitku s lékařem, který rozhodl 
o převozu nemocného muže do nemocnice. 

Když se blíží Vánoce…
… tak se mnozí z nás v tom předvá-

nočním shonu alespoň na chvilku zastaví, 
pomyslí si, že Vánoce jsou čím dál častěji, 
a zamyslí se, co v uplynulém roce zvládl 
a co méně. Ohlédněte se s námi také za 
podzimem v naší mateřské škole.

Začátek školního roku 2010–2011 už 
je minulostí a všechny nové děti, které 
naši MŠ začaly v září navštěvovat už se 

v novém prostředí cítí jistě a chodí k nám 
s radostí.

Na tradičně dobrou spolupráci s rodiči 
jsme se mohli spolehnout, když jsme se 
zapojili do celostátní soutěže vypsané 
firmou KIRI o nejlepšího Kirirobota. Na 
jeho sestavení a slepení bylo zapotřebí vel-
ké množství krabiček od sýrů Kiri, takže 
rodiče nakupovali sýry ve velkém a děti 
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ADVENTNÍ 
VĚNCE 2010

Vázání adventních věnců, každoročně 
pořádané místní organizací KDU-ČSL 
ve Svinově, letos, 27. listopadu, navštívi-
lo zatím největší množství svinovských 
i přespolních (přes 250 dospělých a nespo-
čet dětí). Ti, kdož byli přítomni, odcházeli 
spokojeni, ti, kdož si čas nenašli, mohou 
jen litovat a přijít v letech příštích. 

Díky dobrovolným příspěvkům bylo 
vybráno 2 732 Kč a 2,00 Eura. 

Část výtěžku (2 000 Kč ) byla zaslána 
na konto adventního koncertu pořádané-
ho Českou televizí vysílaného z Baziliky 
sv. Jiří na Pražském hradě – určeno na 
rekonstrukce dílen provozovaných Českou 
asociací pro psychické zdraví v Mýtě. 

Zbytek finančních prostředků bude vě-
nován na Tříkrálovou sbírku v lednu 2011.

Všem dárcům ještě jednou děkujeme.
Ing. Eduard Dvorský 

za KDU-ČSL Ostrava-Svinov

Školní hřiště ZŠ 
Bílovecká 10

Dne 31. října 2010 se ve 20.00 hodin pro 
veřejnost uzavřely brány školního hřiště 
u základní školy Bílovecká 10, které denně od 
1. května vítaly své nejen dětské návštěvníky. 

Na bezpečí dětí, pořádek a dodržování 
provozního řádu dbali již pátým rokem 
správci hřiště, jejichž odměna byla hrazena 
z účelové dotace z rozpočtu SMO, číslo 
smlouvy 0784/2010/ŠK NEINV-c. Ochotu 
správců hřiště, jejichž tváře se již léta nemě-
ní, jsme ocenili zejména při pořádání Dne 
dětí a městského kola dopravní soutěže.

Správci hřiště úzce spolupracovali se spor-
tovním asistentem, který denně od 18.00 do 
20.00 hodin zajišťoval na hřišti sportovní ak-
tivity (turnaje ve fotbale, vybíjené, závody ve 
skoku dalekém apod.), zapůjčoval míče a sítě. 
Funkce sportovního asistenta mohla být zří-
zena díky projektu „Sportem proti kriminalitě 
mládeže ve Svinově“ k využití školního hřiště, 
který získal MOb Svinov z transferů SMO 
za účelem zabezpečení prevence kriminality 
usnesením č. 10475/RMO610/127. Participují-
cími subjekty byly – ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, 
p.o. (zajištění a financování sportovního asis-
tenta, nákup sportovních potřeb), Technický 
dvůr Ostrava-Svinov, p.o. (zajištění a montáž 
košů na basketbal, oprava a renovace zábradlí 
okolo budovy ZŠ Bílovecká 10 atd.) a Městská 
policie Ostrava, která se podílela na sportov-
ním odpoledni, strážníci (okrskáři) namátkově 
hřiště kontrolovali.

Myslím si, že práce všech zúčastněných 
je neocenitelná a chtěla bych jim touto ces-
tou poděkovat za jejich nezměrnou ochotu 
a chuť dělat něco navíc, za to, že jsou očima 
nás rodičů, kteří tak mohou nechat bez obav 
své potomky na školním hřišti skotačit.

nosily krabičky. I když se nám nepodařilo 
dostat se mezi nejlepší, povedlo se nám 
alespoň to, že jsme měli radost ze spo-
lečné práce a bezva nápadu. Naše robotí 
kamarádka „Roškira“ se podařila a jsme 
z ní opravdu nadšeni. 

Kromě této soutěže jsme se zúčastnili 
také pár výtvarných soutěží, navštěvovali 
jsme stanici přírodovědců v Porubě, také 
knihovnu ve Svinově i v Porubě na Polské 
ulici. Dětem se velmi líbil i dopravní den 
s policií. 

Také podzimní úklid naší škol-
ní zahrady by se bez pomoci rodičů 
neobešel. Spadaného listí byla pořádná 
hromada a všem, kteří se zapojili do 
úklidu, patří ještě jeden dík, stejně jako 
za opravu zahradního domečku pro 
děti. 

Na rozloučení s létem jsme připravili 
zábavné odpoledne s oblíbeným Hop-
salínem „Broučkiáda“. Stejně jako na 
jaře nás nepřízeň počasí provázela i nyní 
na podzim, takže se broučci a berušky 
bohužel nerozletěli po uklizené zahradě, 
ale museli využít prostory školní jídelny. 
Nicméně se akce vydařila ke spokojenosti 
dětí, rodičů i nás – zaměstnanců MŠ.

Pěkné odpoledne mohli rodiče s dětmi 
prožít také při výrobě dýňových strašidel, 
které pak dlouho zdobily budovu školky. 

Každý rok se aktivně účastníme při 
rozsvícení vánočního stromu u svinov-
ského kostela. Nejinak tomu bylo i letos, 
kdy společně vystoupily děti všech tří 
svinovských mateřinek. 

Když nám na školní zahradě nevyšla 
Broučkiáda, štěstí jsme měli při Čertím 
rojení. I když se dětí – čertíků – nesešlo 
moc, protože nás zmáhají dětské nemoci, 
ty, které přišly, se na krásně zasněžené 
zahradě opravdu dobře pobavily. Čekaly 
je soutěže, tanec, čertí babička i Miku-
láš s čertem a andělem. Všichni jsme se 
pak zahřáli teplým čajem a posilnili po 
čertech dobrými koláčky, které nám jako 
vždy napekly naše paní kuchařky.

No a teď už opravdu přijdou Vánoce. 
Čas plní tajemství, očekávání, překvapení 
a hlavně radost.

Přejeme všem našim dětem, jejich ro-
dičům a rodinám krásné, v klidu a pohodě 
prožité vánoční svátky. Do nového roku 
pak hodně zdraví.

Za kolektiv MŠ Rošického
 Jana Bailová

Vážení jubilanti,
Rada městského obvodu Svinov se omlouvá všem, kteří očekávali ve Svinovském 
hlasateli zveřejnění gratulace ke svému životnímu jubileu. Otištěním této informace 
bychom porušili zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
Zavedenou tradici blahopřání našim oslavencům však chceme i nadále zachovat. Obra-
címe se proto na všechny občany Svinova, kteří se v roce 2011 dožívají 70, 75, 80 a více 
let, aby vyplnili následující souhlas se zpracováním osobních dat. Dále je žádáme, aby 
vyplněné a podepsané sdělení předali osobně nebo doručili poštou na sekretariát Úřadu 
městského obvodu Svinov do 31. 1. 2011, čímž dají souhlas k použití svých osobních 
údajů k uveřejnění gratulace na stránkách Svinovského hlasatele. 
Děkujeme za pochopení a omlouváme se za drobnou komplikaci.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro účely blahopřání občanům u příle-
žitosti životního jubilea.

Jméno a příjmení: ................................................................................................................

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

Bydliště: ...............................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Vlastnoruční podpis: ...........................................................................................................

Jubilanti ve Svinovském zpravodaji
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V roce 2010 získal zájmový kroužek 
„Environmentální výchovy“ dotaci na pro-
jekt „Ekoškola“. S využitím účelové dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostravy 
v oblasti školství, který je určen na podporu 
celoročních a dlouhodobých volnočasových 
aktivit ve prospěch dětí a mládeže, se nám 
podařilo získat zájem dětí o přírodu a po-
stupně tak vytvářet a upevňovat ohleduplný 
vztah k životnímu prostředí, k péči o své 
vlastní zdraví, probouzet zájem o naši mi-
nulost a památky obce a regionu, získávat 
návyky kulturního chování, objevovat tou-
hu po poznání, sebezdokonalování apod.

Náš projekt měl charakter integrovaného 
celku, který čerpal z obsahu vzdělávacích 
oblastí a oborů našeho ŠVP a postupným 
propojováním, rozšiřováním, upevňováním 
i systematizací vědomostí a dovedností 
dosahoval vytyčených cílů.

Projekt rozvíjel poznatky, dovednosti 
a zkušenosti žáků získané ve výchově v ro-
dině, v předškolním vzdělávání, vycházel 
a rozšiřoval úkoly a obsah vzdělávacích 
oblastí školního vzdělávacího programu 
základní a mateřské školy. Po předchozím 
seznámení žáků s nejbližším okolím obce 
a regionu jsme na základě našeho projektu 
poznávali i některá zvláště chráněná území 
Moravskoslezského kraje i jiných krajů – 
jeho chráněné krajinné oblasti, přírodní 
rezervace, přírodní památky, významné 
krajinné prvky. 

Kromě pravidelných akcí zájmového 
kroužku Environmentální edukace se žáci 
naší ZŠ zúčastnili:

•	 besedy s odborníkem (Zayferus, společ-
nost na ochranu dravých ptáků )

•	 sběr starého papíru – zapojení dětí a veřej-
nosti do projektu „Zelený strom“

•	 sběr a třídění plastů – zapojení dětí a veřej-
nosti do akce „Sběr víček z PET lahví“

•	 sběr a třídění elektrospotřebičů – zapojení 
dětí a veřejnosti do projektu „Recyklohra-
ní

•	 sběr a třídění podzimních plodů (kaštany, 
žaludy, šípky, jeřabiny)-zapojení do soutěže 
pořádané ZOO Ostrava

•	 výlet do ZOO Ostrava, výlet do ZOO Vyš-
kov

•	 návštěva geologického pavilonu Technické 
univerzity Ostrava

•	 návštěva hvězdárny a planetária J. Palisy 
v Ostravě-Porubě

•	 výukové programy ekologické výchovy( 
Vita – středisko EV, Stanice mladých pří-
rodovědců Ostrava-Poruba)

•	 návštěva Slezskoostravského hradu
•	 zapojení do mezinárodního projektu Eko-

škola
•	 návštěva „Lesní školy“ v Ostravě-Hrabův-

ce
•	 zapojení do projektu „Škola v lese, les ve 

škole“
•	 zapojení do školního projektu „Tradiční 

lidová kultura Svinova“
• zapojení do celostátního projektu „Ovoce 

do škol“
• návštěva Dne Země v Ostravě-Porubě
• Zapojení do projektu „Klub Delfínek“
• exkurze s doprovodem odborníka (Ostrav-

ské muzeum)
• výukové programy v CHKO Beskydy 

(v rámci týdenního ekologického pobytu 
v obci Bílá – hotel Pokrok)

• návštěva skanzenu v Rožnově pod Radhoš-
těm

• vycházky a topografické značení do míst-
ních map (ve spolupráci s MOb Svinov)

• pomoc při sběrové akci pro humanitární 
organizace

• účast na akci Clean Up the World (Ukliďme 
svět!) v PR Rezavka

•	 návštěva vodního díla Morávka a pstruží 
líhně

•	 vydávání vlastního časopisu s přírodo-
vědnou tematikou, zaměřenou na životní 
prostředí pro zájemce z řad žáků ZŠ

•	 sběr a sušení plodů, ovoce, zeleniny, částí 
rostlin – výroba jednoduchých produktů

Radomíra Kostková – koordinátor EV

 Hraj si, spolupracuj, vzdělávej se!
CZ.1.07/1.1.07/11.0164 – projekt ZŠ a MŠ 

Ostrava – Svinov, p. o.
 V tomto školním roce vstupujeme do 

posledního roku realizace našeho projektu. 
Cílem je dosažení zkvalitnění vzdělávání 
žáků na I. stupni prostřednictvím aktivit 
zaměřených na využívání ICT ve výuce. 

Kromě těchto aktivit žáci naší školy 
získávali další poznatky v průběhu 
exkurzí, které se již uskutečnily v loň-
ském školním roce. Navštívili Arbore-
tum v Novém Dvoře u Opavy, prohlédli 
si přehradní nádrž Morávka a v rámci 
environmentální výchovy se seznámili 

s programem „Kam mizí odpady“ v OZO 
Ostrava.

V letošním školním roce se zaměřujeme 
na bezpečnost na silnici, a proto žáci navští-
ví dopravní hřiště nedaleko školy a seznámí 
se s dopravními značkami, vybavením kol 
atd. Proběhne druhé kolo soutěže „Zvířata 
kolem nás“, nyní na téma Zvířata žijící 
v ZOO, kterého se společně zúčastní tak 
jako v loňském roce i žáci našich partner-
ských škol, ZŠ a MŠ Krásné Pole, p. o., a ZŠ 
Heleny Salichové Polanka nad Odrou, p. o.

Mgr. Iveta Komorášová  
a Mgr. Marie Farkasová

Projekt Ekoškola



7

V sobotu 18. 9. 2010 základní organiza-
ce Českého svazu ochránců přírody Alces 
uspořádala, v rámci celosvětové kampaně 
„Clean up the World“, úklid v okolí naučné 
stezky v přírodní rezervaci Rezavka v Os-
travě-Svinově. Po květnových povodních, 
kdy s velkou vodou připlavala i spousta od-
padků, bylo nutno rezervaci uklidit. Dobro-
volníci vyčistili tento zachovalý kus přírody 
města Ostravy, který tak může opět volně 
dýchat. Zvláštní poděkování patří žákům 
4. třídy ZŠ Svinov (J. Samkovi, T. Hlav-
novi, V. Vytřasovi, P. Zedkovi), kteří se 
příkladně s paní učitelkou (Mgr. R. Kost-
kovou) a ochránci přírody, do boje s odpad-
ky pustili a výsledek jejich snažení je na 

fotografii. Odpadky byly poté odvezeny do 
sběrného dvora OZO k další likvidaci.

Další informace za ZO ČSOP Alces 
poskytne:

RNDr. Jan Mayer:, tel.: 733 726 250
Alena Pončová, tel.: 731 403 283

Velká voda na Rezavce v květnu

Rezavka je opět čistá

Wichterlovo 
gymnázium 
se představuje

S nadsázkou se dá říct, že se Wichter-
lovo gymnázium specializuje na přípra-
vu budoucích zdravotníků: sedmnáct 
absolventů nastoupilo na obor všeobecné 
lékařství na lékařských fakultách v Pra-
ze, Brně, Olomouci i Ostravě, dva studují 
zubní lékařství a zdravotní záchranář-
ství, další pak obory zdravotní laborant, 
biomedicínský technik a jeden absolvent 
veterinární lékařství. To je v součtu 
necelých 22 % všech absolventů školy 
v tomto roce. Další velké skupiny tvoří 
tradičně budoucí architekti (5 absolven-
tů), právníci (7 absolventů), ekonomové 
(10 absolventů), informatici (9 absolventů) 
a stavební inženýři (7 absolventů). Mezi 
zajímavé obory patří i studium politologie 
(4x), mezinárodních vztahů a obchodu 
(3x) a překladatelství a tlumočnictví 
z anglického jazyka (3x). Nejzajímavější 
obory jsou však asi sinologie, japanistika, 
baltistika, počítačová podpora archeolo-
gie a studium neželezných slitin a zbraní 
a munice (VŠ obrany). Dva studenti 
pokračují stejně jako v loňském roce v za-
hraničí – jeden na Slovensku a jeden ve 
Velké Británii (tam v roce 2009 nastoupili 
dva).

Na webových stránkách školy www.
wigym.cz se můžete dovědět další po-
drobnosti o škole, například jak si žáci 
vedou na jazykových a odborných soutě-
žích, můžete si prohlédnout učební plány 
nebo třeba vlastní učební texty. Samo-
zřejmostí jsou nejen zahraniční exkurze, 
lyžařské a adaptační kurzy, ale i studium 
deskriptivní geometrie, programování, 
ekonomie, ekologie, dějin moderního 
umění, moderní fyziky, pedagogiky 
a psychologie. Všichni žáci studují vedle 
angličtiny ještě jeden cizí jazyk. Vybírají 
si z nabídky němčiny (198 žáků), fran-
couzštiny (172 žáků), ruštiny (86 žáků) 
a španělšiny (160 žáků). Dále si mohou 
studenti zvolit v posledních dvou roční-
cích latinu (102 žáků).

Pokud vás nabídka zaujala, tak neza-
pomeňte, že se na Wichterlově gymnáziu 
v Ostravě-Porubě ve středu 12. ledna 
2011 od 14 do 18 hodin uskuteční tradič-
ní den otevřených dveří. Na gymnáziu, 
které je nejstarší v Porubě a největší v Os-
travě, lze studovat čtyřletý všeobecný 
obor (v přijímacím řízení bude přijímáno 
90 uchazečů z devátých tříd) a osmiletý 
všeobecný obor (v přijímacím řízení bude 
přijímáno 30 uchazečů z pátých tříd). 
Zároveň škola chystá na únor až duben 
přípravné kurzy.

Ve školním roce 2010/2011 na něm 
studuje dvacet osm dětí ze Svinova!  
Těšíme se na další! 

Vážení spoluobčané,
ve dnech 15.–16. 10. 2010 se uskutečnily 

volby do zastupitelstva městského obvodu 
Svinov. Dovolte mi, abych touto cestou po-
blahopřál zvoleným zastupitelům městské-
ho obvodu Svinov. Čeká je čtyřletá náročná 
práce pro náš obvod. Věřím, že se Svinov 
posune dál ve vybavenosti a lepším prostře-
dí pro občany Svinova a jeho návštěvníky.

Před volbami vyšlo mimořádné vydání 
volebního Svinovského hlasatele. V tomto 
periodiku se představilo deset politických 
stran a hnutí usilujících o získání přízně 
voličů. Osm uvedených stran a hnutí bylo 
úspěšných. Téměř každá strana prezen-
tovala část nebo celý volební program na 
následující čtyři roky. Téměř všechny mají 
ve svém programu podpoření výstavby nové 
mateřské školy. Je to velmi dobrý signál 
pro společnou věc bez ohledu na to, kdo se 
nachází v zastupitelstvu v koalici či opozici. 
Vyzývám nově zvolené zastupitele o urych-

lenou přípravu projektu a realizaci stavby, 
abychom novou školku ve Svinově mohli 
otevřít co nejdříve. 

Uprostřed volebního období zastupi-
telstva uplyne 100 let od otevření 1. české 
měšťanské školy ve Svinově. Přesné datum 
tohoto okamžiku je 20. 9. 2012. Vážení 
spoluobčané, uvědomme si, že zakladatel 
a první ředitel této školy Jan Jandásek začal 
český jazyk vyučovat v době, kdy země 
stále patřila pod Rakousko-Uherské moc-
nářství. Do školy přijížděli a přicházeli žáci 
z širokého okolí. Už dnes zvažujeme, jakou 
důstojnou formou oslavit sté výročí otevření 
této první měšťanské školy ve Svinově. 
Byli bychom rádi za vaše náměty, případně 
fotografie z počátku školství ve Svinově. 
Předpokládám, že svinovští zastupitelé 
budou přípravě a realizaci oslav nakloněni.

A jak vypadá škola dnes? Od začátku 
září letošního roku se uskutečnila oprava 

(Pokračování na staně 8)
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(Pokračování ze strany 7)
spojovacího krčku tělocvičny Bílovecká 1. 
Oprava za více než 1,7 mil. Kč je téměř 
u konce. Zbývá dokončit novou podlahu 
v šatně před tělocvičnou a nářaďovnou. 
Od počátku ledna bude tento prostor zcela 
využíván ZŠ, MŠ, ZUŠ a cvičícími z tělo-
výchovných organizací ve Svinově.

Další velká stavba, jejímž zadavatelem 
je SMO-MOb Svinov, která je spolufinan-
cována EU-ROP Moravskoslezsko je půdní 
vestavba multimediální učebny zeměpisu 

a hudební výchovy v budově ZŠ Bílovec-
ká 10. Na počátku roku 2011 dojde k jejímu 
otevření včetně propojení všech učeben a ka-
binetů školy budovy Bílovecká 10 LAN sítí.

V závěru bych chtěl poděkovat bývalému 
vedení svinovské radnice, které celé čtyři 
roky bylo příznivě nakloněno potřebám škol 
a mateřských školek ve Svinově. Děkuji 
bývalým radním a zastupitelům vedeným 
Ing. Hanou Hauptovou za velmi dobou spo-
lupráci v uplynulém volebním období. 

Mgr. Zdeněk Ivančo, ředitel školy

Dne 1. 9. 2010 začal nový školní rok. Do 
tří budov školek (Bílovecká 303, Polanecká 
92, a E. Rošického 1082) dochází celkem 
157 dětí, což je bohužel jejich maximální 
kapacita. Z důvodu prostorového omezení 
nesmíme přijmout více dětí. V budovách 
základních škol (Bílovecká 1, Bílovecká 10 
a E. Rošického 1082) máme 326 žáků v 16 
třídách. V základní škole vyučujeme ve 
všech ročnících podle našeho „Školního 
vzdělávacího programu pro základní vzdě-
lávání“. 

Ve školní družině, která se nachází ve 
dvou budovách (Bílovecká 10, E. Rošického 

1082) je celkem 145 dětí, převážně z 1. až 
5. ročníku. Ve škole pracuje 22 kroužků 
zájmově zaměřených pro využití volnočaso-
vých aktivit. Kromě vyučujících vedou tyto 
kroužky také rodiče žáků, vedoucí sportov-
ních a rybářských organizací ze Svinova. 
Děkuji vedoucím kroužků za to, že věnují 
svůj volný čas právě výchově a vedení 
svinovských dětí. 

Vážení spoluobčané, jménem vedení 
a zaměstnanců školy Vám přeji klidné 
a šťastné prožití vánočních svátků a do no-
vého roku pevné zdraví a mnoho úspěchů.

Mgr. Zdeněk Ivančo, ředitel školy

Mateřské školky a školy ve Svinově v číslech

Dne 19. listopadu 2010 třídy 4. B  
a 5. B v rámci projektu Hraj si, spolupracuj, 
vzdělávej se navštívily ZOO v Ostravě. 
Pokročilý podzim ten den nachystal nečeka-
ně pěkné počasí, proto jsme měli možnost 
zahlédnout mnohá zvířata ještě venku. Za-
čali jsme s prohlídkou v pavilonu afrických 
zvířat. U vchodu jsme se mohli poměřit 
s dřevěnou maketou žirafy. Někteří jí sahali 
jen po kolena. Čekala nás zde ošetřovatelka 
se svým odborným výkladem. Vyprávěla 
o žirafách, zebrách, lemurech, marabu, 
pštrosech a antilopách. Dozvěděli jsme se 
třeba, že žirafa má půlmetrový jazyk, spí často vestoje, nemá horní řezáky. Dále už 

víme, že malá zebra bezpečně pozná svou 
matku mezi ostatními podobně proužkova-
nými zebrami a mnoho jiných zajímavostí. 
Měli jsme potom čas zastavit se v jiných 
pavilonech. Mnozí využili svůj fotoaparát 
a dychtivě si pořizovali fotky. Naprosto 
unešeni jsme byli z nově vybudovaného 
pavilonu medvědů, kde máte medvědy jako 
na dlani. Další skvělou zábavnou novinkou 
je statek s malými kozami a prolézačkami. 
Ani se nám nechtělo ze zoo odejít. Žáci se 
bezpochyby těší na zpracovávání projektů 
k soutěži ZVÍŘATA ŽIJÍCÍ V ZOO. Po-
znatků i materiálu mají dostatek. 

Za všechny zúčastněné Mgr. K. Vilčová

VÝLET DO ZOO
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PESTRÝ PODZIM
Komise pro kulturu, mládež a sport 

při Radě MOb Svinov ve spolupráci se 
ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, p. o., v průběhu 
tohoto podzimu pořádala pro žáky základní 
a mateřské školy různé sportovní i kulturní 
aktivity. V říjnu se konala drakiáda, kde 
žáci pouštěli své pestrobarevné draky, kteří 
létali nad hřištěm za tělocvičnou. Ve spor-
tovním duchu se nesla i další akce, kdy si 
děti spolu se svými rodiči přišly zabruslit na 
zimní stadión v Ostravě-Porubě. Ve čtvrtek 
25. listopadu 2010 proběhla mikulášská 
nadílka. Hopsalín svým představením 
„S Mrazíkem na konec světa“ pobavil žáky 
základní, ale i mateřské školy. Děti si při 
tomto programu mohly zazpívat, zatančit 
i zasoutěžit. Na závěr pak všichni žáci 
dostali malý mikulášský dárek.

Mgr. Iveta Komorášová

Pod vyjádřením „spolek rybářů“ si 
mnoho nezasvěcených představí skupinu 
lidí nazývaných též tichými blázny, kteří si 
ke svému rybníku či potoku přinesou své 
nádobíčko a snaží se ulovit nějakou šupinu, 
kterou by obohatili svou kuchyni. Toto je 
však pravdivé snad jen z jedné třetiny.

Spolek rybářů – ochránců vod Svinov sdru-
žuje 151 obětavých členů všech profesí, kteří na 
revírech Nový rybník, Rojkův rybník a úseku 
Mlýnská strouha vykonávají rybářské právo. 
Toto právo neznamená jen lovení ryb. Za úpla-
tu členského příspěvku „získají“ také možnost 
odpracovat spoustu brigádnických hodin při 
hospodaření na revírech. Vlastní hospodaření 
se zabývá chovem a výsadbou ryb, chráněním 
ryb a jiných živočichů, ale také ochranou pří-
rody v okolí těchto revírů. Všechny tyto revíry 
leží v katastru obce Svinov.

Mlýnská strouha – její koryto bývá 
často zanášeno bahnem a kamením z polí 

a břehů, proto je nutno koryto čistit, břehy 
zpevňovat, kosit pobřežní traviny, uklízet 
okolí od odpadků některých obyvatel, kteří 
si pěkného a čistého přírodního prostředí 
neumí vážit. 

Nový rybník – leží v oblasti Polanecká 
niva – chráněná krajinná oblast. Tento kus 
krásné přírody, bohaté na spoustu vzácných 
druhů flóry či fauny je nepříznivě ovliv-
ňován imisemi ostravské aglomerace, tak 
také hojnými návštěvami turistů s dětmi (ne 
vždy pořádnými), nacházejících zde pozná-
ní či odpočinek v nádherné přírodě. 

Aby tato příroda byla stále skutečně 
krásná, je potřeba i zde udělat spoustu práce 
spolkem rybářů. Od úpravy příjezdové ces-
ty, značení a údržbu turistických stezek, tak 
také v neposlední řadě úklid po nepořád-
ných turistech. 

Veškeré aktivity spojené s hospoda-
řením nás však každoročně stojí nemálo 
práce a finančních prostředků. Proto vítáme 
jakoukoliv pomoc. 

V obci zastoupené starostkou Haupto-
vou nacházíme z úřední moci podporu při 
mnoha jednáních. Fa Spáčil vypomohla 
s vybagrováním části Mlýnské strouhy. Ze 
společnosti ArcelorMittal jsme v letošním 
roce, byť snad končící ekonomické krize, 
obdrželi z rukou generálního ředitele šek ve 
výši 10 000 Kč.

Ocelářská společnost ArcelorMittal při 

své snaze naplňování vize stát se „Nejob-
divovanější ocelářskou firmou“ a v rámci 
programu sociální odpovědnosti firmy pod-
poruje formou přidělování tzv. minigrantů 
různé volnočasové aktivity svých zaměst-
nanců a obyvatel okolních obcí. Jsem rád, že 
v rámci tohoto programu byl projekt úpravy 
a údržby terénu a turistických stezek zařazen 
a posléze společností ArcelorMittal odmě-
něn. Darovaná částka bude použita na nákup 
techniky, která je nezbytná pro každoroční 
a celoroční údržbu okolí rybářského revíru 
našeho sdružení, jehož část zasahuje do bio-
centra Oderská niva, části CHKO Poodří.

 Proto bych chtěl poděkovat paní sta-
rostce Hauptové, panu Spáčilovi a hlavně 
také společnosti ArcelorMittal za finanční 
příspěvek. 

Přestože stále vedeme spoustu jednání, 
potýkáme se s nedostatkem financí a kaž-
doročně nás čeká mnoho práce, přesto svou 
zálibu máme rádi. Vždyť práce s tímto spoje-
né souvisí s čistotou a zvelebováním části 
obce také s údržbou a ochranou prostředí 
chráněné krajinné oblasti, kterou tak rádi 
navštěvujeme nejen my a naši blízcí, ale také 
každoročně stovky turistů z širokého okolí. 

Josef Veselý,
místopředseda Spolku rybářů a ochránců 

vod Svinov

Když se řekne „ spolek rybářů “
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Dovolte mi vyhodnotit náš skautský rok 
2010 a zároveň poděkovat všem, kteří se ja-
kýmkoli způsobem podíleli na běhu i budová-
ní našeho skautského střediska.

Pro skauty byl letošní rok opravdu plodný 
a plný zajímavých akcí. Mimo každotýdenní 
skautské schůzky jsme absolvovali i další 
různorodé akce. 

Již v lednu jsme hojně využívali toho, že je 
dostatek sněhu i u nás ve Svinově a tak jsme 
několikrát vyjeli na běžky do okolí Rezavky 
rovnou od klubovny. Párkrát jsme vyjeli i na 
lyže do Beskyd.

Také se nám díky vstřícnosti Pionýrské skupiny 
Ještěr v tomto roce podařilo čtyřikrát strávit s dětmi 
víkend na základně na Šancích. Na tyto výpravy se 
skauti vždy dlouho dopředu těší a užívají si každou 
chvilku, kterou můžou strávit hraním či soutěžením 
venku, ať už na louce nebo v lese. 

V dubnu jsme u příležitosti svátku svatého 
Jiří, patrona skautů, uskutečnili slavnostní vý-

stup na Ivančenu za účasti skautů z celé České 
republiky. Při takové akci si každý skaut 
uvědomí sounáležitost s ostatními a pochopí 
sílu svého hnutí... 

V květnu jsme absolvovali několik pracov-
ních brigád na i kolem naší klubovny a chtěli 
bychom tímto poděkovat obci Svinov za přidě-
lenou dotaci, díky níž se nám podařilo položit 
novou střešní krytinu na klubovnu a opravit 
již značně zchátralý plot. 

Samozřejmě, že jsme nezapomněli ani 
na kulturu. V zimě jsme byli v kině, ale ten 
pravý kulturní zážitek nás čekal v červnu, kdy 
jsme byli pozváni na představení Dodivadla, 
Dobroslavického amatérského divadelního 
spolku, kde vystupují i naši bývalí skauti. 
Pozvali jsme Dodivadlo i k nám do Svinova 
a tak doufáme, že budou moci zprostředkovat 
podobný zážitek i ostatním svinovským spolu-
občanům.

A konečně v létě nastal zlatý hřeb našeho 
programu – tábor, na který se celý rok těšíme. 
Letošní celotáborová hra nesla jméno „Eve-
rest“ a děti se v průběhu tábora naučily mimo 
jiné základům horolezení a samozřejmě si 
vyzkoušely i lezení v praxi, což se stalo jejich 
nejoblíbenější činností. Starší z nich se pak 
zúčastnily nočního výstupu na Lysou horu, 
aby si ve finále vychutnaly východ slunce 

z vrcholku hory. Byl to opravdu uchvacující 
zážitek, chvíle, na kterou se vzpomíná celý 
život.

V listopadu jsme využili nabídku jazykové 
školy Fishnet a s několika skauty jsme se zú-
častnili oslav amerického svátku Díkůvzdání 
v Beskydech, kde jsme se nejen dobře najedli, 
ale hlavně jsme si procvičili angličtinu ve 
společnosti Američanů, kteří pro nás zorgani-
zovali množství zábavných aktivit a her. Kluci 
asi nejvíce ocenili americký fotbal.

V dozvuku pocitů z právě absolvovaných 
letošních posledních Šancí, cítím, že se nám 
letošní rok povedl. Rozrostli jsme se o několik 
nováčků, přibyli k nám i noví vedoucí, další 
tři úspěšně složili čekatelskou zkoušku, která 
je opravňuje k samostatnému vedení oddílu, 
čímž se nám otvírá další prostor k rozšíře-
ní naší členské základny. Tímto tedy zvu 
všechny zájemce, kteří by se k nám chtěli 
přidat, ať směle přijdou! Na věku nezáleží! 
Pokud máte doma dítě, které rádo tráví čas 
v kolektivu svých vrstevníků, nejen ve všední 
dny, ale i o víkendech, pod vedením zkuše-
ných vedoucích, přiveďte ho k nám! Schá-
zíme se v klubovně na Krůčkově ulici: naši 
nejmladší – Světlušky a Vlčata (6–12 let) mají 
schůzky každý čtvrtek od 16.30 do 18.00 hod. 
a starší skauti a Roveři a Rangers se scházejí 
každé úterý od 16.45 tamtéž. Bližší informa-
ce najdete na webu, který si vytvořili skauti 
sami: http://skaut-svinov.blog.cz/

Přejeme všem krásné Vánoce a do nového 
roku hodně štěstí a zdraví! 

jménem skautského střediska Ještěr
 Barbora Samková

Skautský rok 2010

Příjemné prožití vánočních 
svátků a do nového roku 
hodně zdraví, lásky a ales-
poň špetku štěstí přeje všem 
svinovským občanům 

ČSSD a KDU-ČSL Svinov



11

Vánoce – betlémská událost 
narození Ježíše je více méně 
nenápadným lidským příběhem 
každého z nás. Hlavní protagonis-
té Josef a Marie jsou konfrontová-
ni s arogancí mocných, když musí 
putovat do Betléma kvůli sčítání 
lidu. Jsou zraňováni a ubíjeni 
nezájmem lidí, když shánějí v Betlémě nocleh, pro-
tože „doba je prostě taková“. Oba dva se z nějakých 
důvodů dostali do nemilosrdného soukolí tvrdého 
života a – jak to často i my odevzdaně říkáváme – 
nedá se nic dělat. Do této neutěšené situace se narodí 
dítě Ježíš. A toto malé dítě v betlémské stáji probudí 
sílu lásky tak veliké, že v srdcích jeho nejbližších – 
Josefa a Marie je radikálně překonána veškerá 
ubíjející nelidská nepřízeň doby. Když Maria a Josef 
říkají svému narozenému dítěti své ano, pak „nebe 
sestupuje na zem a andělé zpívají…“ 

A to je poselství vánočních svátků pro nás: 
narozené dítě – Boží syn – svou bezbranností 
a bezmocností po nás všech nepožaduje nic víc 
a nic míň, než abychom řekli své ano a alespoň 
na chvíli pocítili jaké štěstí a jaká radost je být 
druhému člověku člověkem. Všem přeji požeh-
nané prožití vánočních svátků. 

P. Jan Larisch, řím. kat. farář

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
  Sobota 25. 12. slavnost Narození Páně = Boží hod vánoční
	 mše	sv.	v	8.00	a	10.00	h	•	možnost	návštěvy	betléma:	11.00–16.00	h
  Neděle 26. 12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
 mše sv. v 8.00 h a 10.00 h s obnovou manželských slibů 
 možnost návštěvy betléma: 11.00–16.00 h
  Pondělí 27. 12. svátek sv.Jana, mše sv. v 7.00 h.
  Úterý 28. 12. svátek zavražděných betlémských dětí, mše sv. v 17.30 h.
  Středa 29. 12. mše sv. v 7.00 h
  Čtvrtek 30. 12. mše sv. v 17.30 h
 Pátek 31. 12. Svátek sv. Silvestra – poslední den v kalendářním roce 2010
 mše sv. v 15.00 h na poděkování za uplynulý rok 2010
 Sobota 1. ledna 2011 Slavnost Matky Boží Panny Marie (Nový rok 2011)
	 mše	sv.	v	8.00	a	10.00	h	•	možnost	návštěvy	betléma:	11.00–16.00	h
 Neděle 2. ledna 2011
 mše sv. v 8.00 a 10.00 h
 Čtvrtek 6. 1. Slavnost Zjevení Páně = svátek Tří králů
 mše sv. v 17.30 h – bude posvěcena voda, křída a kadidlo
 Neděle 9. 1. Svátek Křtu Páně (závěr vánoční doby)
 mše sv. v 8.00 h a 10.00 h
 mše sv. v 10.00 h se sborovým zpěvem za všechny pokřtěné v uplynulém roce 2010

Vážení čtenáři, kalendářní rok 2010 je 
téměř u konce a my se opět můžeme těšit z vá-
nočních svátků, které snad i letos budou ve 
znamení radosti, pokoje, vzájemného setkává-
ní i obdarovávání. Když jeden vědec obhajoval 
myšlenku mezinárodních výměnných studij-
ních pobytů, prohlásil, že nejlepší způsob jak 
odeslat, předat informaci, myšlenku, pojem 
nebo nápad, je zabalit to do člověka. Přesně to 
prožíváme o Vánocích. Bůh zabalil skutečnost 
své lásky do Syna, do lidského těla. Boží Syn 
přišel k nám, na zem, abychom my mohli 
k němu, do nebe. Zvláště v dnešní době vidí-
me, jak mnoho záleží na obalu. Je-li přitažlivý, 

poutající, může si leckdy odesílatel dovolit 
uvnitř uschovat i obsah nevalné kvality. Také 
jsme neustále svědky, jak moc lidé pečují 
o svůj zevnějšek – bez plastických operací 
aby si člověk pomalu připadal nenormálně. Na 
stránkách časopisů pózují samí krásní lidé. Co 
by mohlo tento dojem kazit je vyretušováno, 
upraveno. Vánoční dárek nám všem, Ježíš, 
poukazuje na to, že důležitý je i obsah, Slovo 
Boží. Vnější i to vnitřní má být v harmonii. 
Člověk má být krásný i uvnitř. Tady však péče 
mnohdy pokulhává…

 Vánoční příběh dokládá i další věc: Bůh 
se neštítí lidské porušenosti a hříšnosti. Může 

to být, a je, velká a svatá věc být člověkem. 
Jen je třeba lidství své i těch ostatních vzít 
jako dar, vděčně a odpovědně jej přijmout jako 
poslání na tomto světě. Už v tom se můžeme 
setkat s Bohem. Ve jménu této Boží důvěry 
v člověka zvěstujme velikost a krásu člověčen-
ství všem, kteří si zoufají. Lidský život, i ten 
ukrytý v lůně matky, je posvátný. Potřebujeme 
Boží Slovo, potřebujeme se s ním setkat, jinak 
by ho Bůh neposílal. Boží Slovo zabalené do 
života člověka. Jak je nám zvláště o Vánocích 
blízké a srozumitelné!

 Zelené jehličnany o Vánocích nám při-
pomínají, že Boží láska neopadává a je stálá. 
Světla svíček pak ukazují, že tma nemůže 
pohltit světlo. Do tmy lidského života sestu-
puje světlo naděje a lásky. Přeji vám, ať světlo 
a požehnání vánoční noci prozáří vaše životy 
a zůstává s vámi po celý nový rok 2011! 

Tomáš Chytil – farář Církve československé 
husitské

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

si Vás dovoluje pozvat na 7. ročník

Maškarního bálu pro dospělé 
Tentokrát na téma – Olympijské hry

KDY? v sobotu 19. března 2010 od 19.00 hodin
KDE? Kulturní sál autoškoly Spáčil vedle fotbalového hřiště ve 

Svinově
oceněny budou nejlepší masky věcnými cenami

daný styl masek není podmínkou
prodej lístků bude zahájen od 16. února 2010, rezervace vstupe-

nek u Radima Kotaly na tel. 602 726 126
Srdečně zvou svinovští hasiči!!!

Sbor dobrovolných hasičů ve Svinově

si Vás dovoluje pozvat na tradiční

HASIČSKÝ PLES
Kdy? 11. února v pátek od 19 hod.
Kde? Kulturní sál autoškoly Spáčil  
vedle fotbalového hřiště ve Svinově

Prodej lístků bude zahájen 4. ledna 2010, rezervace vstupenek 
u pí Marčišovské na tel. 731 701 875

 SRDEČNĚ ZVOU SVINOVŠTÍ HASIČI

Vánoční období v Husově sboru ve Svinově:
  24. 12. 2010 – 22.00 Štědrý den – noční pobožnost
  25. 12. 2010 – 10.15 Boží hod vánoční – narození Ježíše Krista
  26. 12. 2010 – 10.15 Prvomučedníka Páně Štěpána
  2. 1. 2011 – 10.15 Požehnání do nového roku 2011
  9. 1. 2011 – 10.15 Křest Páně
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PF 2011
Přejeme Vám, ať jsou letošní Vánoce 
těmi nejkrásnějšími a nadcházející 
rok tím nejúspěšnějším.

Starostka, radní a zastupitelé  
městského obvodu Svinov.
Dále se připojují zaměstnanci 
Úřadu městského obvodu Svinov.

Rada městského obvodu Svinov

si Vás dovoluje pozvat na

OBECNÍ PLES
městského obvodu Svinov

který se uskuteční

dne 28. 1. 2011 od 19.00 hodin
v sále Autoškoly Spáčil  

na ul. Bílovecké

Vstupné: 230 Kč včetně večeře

Program: 

• předtančení 
• bohatá tombola

• k tanci i poslechu hraje hudební  
skupina TYRKYS

Předprodej vstupenek od 3. 1. 2011 na:
 ÚMOb Svinov – J. Štekbauerová

tel. č. 599 421 036

POZVÁNKA
na tradiční

Sousedský 
ples

v pátek 4. února 2011  
v 19.30 do klubovny Autoškoly  

Spáčil Svinov

K poslechu a tanci hraje skupina TYRKYS

Cena vstupného je 230 Kč včetně večeře

Jménem přípravného výboru Vás srdečné zvou 

Radmila Jančíková, Jiří Vonšík,  

Jiřina Broulíková a Jiří Kusýn

Vstupenky je možno zakoupit: 

• ve středu 12., 19. a 26. ledna 2011  

v restauraci U Vlka od 16.00 do 18.00 hod.

• osobě u paní R. Jančíkové,  

mob.: +420 605 463 558


