
Milí spoluobčané, přátelé,

před krátkým časem jsme rozsvěcovali 
svinovský vánoční strom. Tento občanský 
obřad se stal již tradicí, letos poprvé byl 
provázen vánočním jarmarkem. Sešlo se 
nás opravdu hodně, ze všech vyzařovala 
dobrá nálada a pohoda blížících se nej-
krásnějších svátků v roce  – vánoc.

Prožíváme advent, období přípravy 
na vánoce, zamýšlíme se nad etickými 
hodnotami, které nejsou vidět, ale jsou 
bytostně důležité.  Čtyři adventní neděle 
jsou  čtyři šance pro zamyšlení nad naším 
životem. Zamyslet se nad hodnotami, 
které dávají lidskému životu smysl, jako 

jsou: hodnoty tvůrčí - člověk má radost 
když se dílo daří, hodnoty zážitkové – 
když člověk prožívá lásku, radost, humor, 
ale i  hodnoty postojové – když se třeba 
člověk zastane jiného, projeví občanský 
postoj k nepravostem apod. Je třeba 
říci, že advent je pouze jistý časový úsek, 
kdežto člověk žije, může tvořit, pomá-
hat jiným, zastávat se jiných ve jménu 
spravedlnosti ať jsou Vánoce, advent či 
kterýkoliv jiný všední den v roce. Advent 
je prostě signál, signál člověku, aby neza-
pomněl, proč je člověkem.

Mnozí z vás v rámci svých možností 
štědře přispívají potřebným. I to oboha-
cuje náš život, činí nás šťastnějšími.

V obci se nám ledacos podařilo, ať je to 
dokončení rekonstrukce mateřské školy 
na ul.Rošického, celková renovace ulic 
Sokolská, Hradecká, Makarenkova,opra-
va ul.Jelínkovy, přeložka ul. Bílovecké 
přestává být nedostižným přáním a je 

reálná možnost zahájení stavby v r. 2012  
(řeší se poslední 2 výkupy nemovitostí). 

Radost máme i z práce škol, počínaje 
mateřskými, z práce zájmových skupin, 
z velmi aktivního života seniorů, kteří 
spolu v posledních měsících prožili mno-
ho zajímavých akcí. Obrovským úspě-
chem je 2. místo mladších žákyň na Mis-
trovství České republiky pořádaném v 
červnu 2011 u nás ve Svinově. Všechna 
tato setkání a celý bohatý společenský 
život ve Svinově jistě přispěje k hledání 
stálých hodnot v životě,  jako je radost 
a přátelství.

 Živě se projevují i církve. Přitažlivou 
programovou náplní uspokojují zájmy 
farníků a přispívají v úsilí o vyvážený 
a kvalitní duchovní rozvoj těch nejmlad-
ších a kvalitní život nás všech.  

Jsou tedy dobré důvody k tomu, 
abychom mohli spokojeně zasednout 
ke svátečnímu stolu a po svém, v souladu 
s rodinnými tradicemi, oslavit svátky 
pokoje a míru.

V čase nadcházejících Vánoc Vás chci 
jménem svým i všech zastupitelů Svinova 
srdečně pozdravit, popřát Vám spokoje-
nost z výsledku vašeho snažení,  ze svá-
teční výzdoby, z dárků, které jste s láskou 
vašim blízkým připravili. Přeji vám hodně 
štěstí, lásku všech, které nezištně obdaru-
jete, přeji vám pevné zdraví. Do nového 
roku pak hodně úspěchů, dobré životní 
perspektivy a splnění všeho, co si přejete 
v nadcházejícím roce.

Vaše starostka
Eva Poštová

prosinec 2011www.svinov.ostrava.cz   
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Mikulášské setkání
seniorů

Ve středu 7. prosince jídelnu ZŠ 

zaplavili čertíci a andílci s Mikulášem, 

kteří předvedli velmi hezké pásmo pod 

vedením pí Burdíkové a Bohušové. Poté 

děti ZUŠ D. Lidmily soubor Krmáši za-

hráli pásmo písní z 80. let pod vedením 

učitelů Šimáčka a Martináka. Vystou-

pení naladilo příjemnou předvánoční 

atmosféru. Senioři dostali od Mikuláše 

pozornost - stolní kalendář a malý vá-

noční stromeček, který vyrobily děti ZŠ.

Paní Jančíková krátce informova-

la přítomné s akcemi letošního roku, 

které připravila Komise pro občanské 

záležitosti: 
- májové a Mikulášské setkání se  

 seniory
- setkání s jubilanty 70 a 75 let
- cvičení seniorů
- zájezdy Javorník a Bratislava

Za komisi pro občanské záležitosti
Radmila Jančíková

Projekt - Ekologická
škola

V kalendářním roce 2011, stejně jako 

v předchozích letech, byla zájmovému 

kroužku „Environmentální výchova“ při 

ZŠ a MŠ Ostrava – Svinov poskytnuta 

Účelová dotace na podporu celo-

ročních a dlouhodobých volnoča-

sových aktivit ve prospěch dětí a 

mládeže z prostředků Statutárního 

města Ostravy. Díky těmto fi nančním 

prostředkům byl zajištěn chod a fungo-

vání našeho kroužku, kterého se účastní 

25 dětí ZŠ a který se podílí na přípravě 

aktivit pro všechny žáky školy – například 

mezinárodního programu Ekoškola a Les 

ve škole, projektu Ovoce do škol, projektu 

Recyklohraní, který se zabývá odpadovou 

tématikou, projektu Zelený strom (sběr 

starého papíru) a Nakrmte Plastožrou-

ta (sběr vršků z Pet lahví). Pomáhali 

jsme také s přípravou školního projektu 

Tradiční lidová kultura Svinova – s jeho 

průběhem, výstavou, vystoupením apod. 

Pomohli jsme rozšířit koutek živé přírody 

a fi nancovat drobné úpravy interiéru ško-

ly. Pořídili jsme nové inhalační přístroje 

do relaxačního centra v budově ZŠ Bílo-

vecká 10, které 

slouží k prevenci 

onemocnění 

dýchacích cest 

u žáků 1. stup-

ně. Zakoupili 

jsme metodické 

materiály a knihy 

pro žáky a uči-

tele. Aktivně 

se účastníme 

soutěží s ekolo-

gickou tématikou 

– výtvarných, 

přírodovědných, sportovních aj. Průběžně 

zpracováváme i jiné projekty a žádosti 

o dotace, a snažíme se získávat fi nance na 

svůj provoz a akce školy. 

Radomíra Kostková – učitelka EV

V měsíci říjnu komise pro kulturu, 
mládež a sport při Radě městského 
obvodu Svinov uspořádala na škváro-
vém hřišti jako každoročně  drakiádu. 
I přesto, že bylo chladnější počasí 
dětem se akce velmi líbila a létající 
draci byli vidět z dálky.  Majitelé dvou 
nejúspěšnějších draků  byli odměněni 
dortem. Aby děti, kterým drak nelétal 
tak jak by chtěly, nebyly smutné, byl 
třetí dort rozkrájen mezi všechny 
zúčastněné.

Další zdařilou akcí komise pro 
kulturu, mládež a sport bylo bruslení, 
které se uskutečnilo 6.1istopadu.  Le-
dovou plochu zaplnily nejen děti, ale i  
rodiče. Všichni odcházeli domů s poci-
tem příjemně stráveného odpoledne. 

Metelková Jana 

Informace o uskuteč-
něných akcích 

Vážení jubilanti,

chceme i nadále zachovat zavedenou tradici blahopřání našim oslavencům. Obracíme se proto na všechny občany Svinova, kteří se 

v roce 2012 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. 2012, čímž dají 

souhlas k použití svých osobních údajů k uveřejnění gratulace na stránkách Svinovského hlasatele. Otištěním této informace bychom 

porušili zákon č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za drobnou komplikaci.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro účely blahopřání občanům u příležitosti životního jubilea.

Jméno a příjmení:…………………………………………………………………

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

Souhlas

Bydliště:………………………………………………………………………………

Vlastnoruční podpis: ……………………………………………………………
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Kdo by řekl, že Základní umělecká ško-
la Dobroslava Lidmily v Ostravě- Svinově 
pracuje už dvacátý školní rok. Napřesrok 
v únoru, který bude dvacátým v její histo-
rii, vyvrcholí toto nezanedbatelné výročí 
mimořádnými akcemi.  

Máme-li se alespoň letmo podívat 
do historie vzniku, musíme vyzvednout, 
že  to byla vlna  Občanského fóra, uvolně-
ní, které dovolilo existenci nové vzděláva-
cí umělecké instituce.. Myšlenka na zříze-
ní hudební školy ve Svinově byla poprvé 
formulována na závěrečném posezení 
po zdařilém koncertě Ženského pěvec-
kého sboru Svinov, Dětského pěveckého 
sboru Svinov a Dětského pěveckého sboru 
Doubraváček z Chotěboře. DPS Svinov 
pracoval tehdy pod vedením manželů Lid-
milových při základní škole, již už tehdy 
vedl nynější ředitel Mgr. Zdeněk Ivan-
čo. Šťastnou okolností bylo, že koncert 
navštívili místní radní včetně starosty, 
pana Jaromíra Planky a místostarostky 
RNDr. Jarmily Tůmové, a že přišel také 
důležitý člověk, který vznik školy mohl 
posvětit, RNDr. Jiří Čech, tehdejší ředitel 
Školského úřadu v Ostravě. Díky organi-
zátorskému talentu pana ředitele Ivanča 
byla dřív než do roka po koncertě, který 
vzbudil u přítomných tak velké nadšení, 
škola otevřena.

Škola má z kapacitních důvodů povo-
leno 310 žáků. V žádném roce jsme tento 

počet nepodkročili, všechny hudební 
obory i obor výtvarný jsou beze zbytku 
naplněny. Děti vzdělává erudovaný uči-
telský kádr, který s ostatními zaměstnan-
kyněmi školy tvoří kreativní a přátelský 
pracovní kolektiv. Stále se rozšiřuje 
sortiment vyučovaných nástrojů, přibývá 
také příležitostí k využití hudebních do-
vedností žáků. Budova dostala koncertní 
sál i místnosti pro vedení školy a učitelský 
sbor, je vybavena koncertním křídlem, 
varhanami, stále se zlepšuje vybavení tříd, 
a také hygienických zařízení a chodeb. 

Škola už léta udržuje pracovní přá-
telství se spřízněnými školami z Polska, 
Slovenska a Maďarska, je pravidelně za-
pojena do mezinárodního projektu, který 
obnáší hudební soutěže a festivaly s cent-
rem v maďarském Törökszentmiklós.   

V režimu školy jsou pravidelné třídní 
a  školní předehrávky, žákovské, sborové, 
komorní a absolventské koncerty, žáci  se 
účastní soutěží, zahraničních koncertních 
zájezdů, vystupují na veřejnosti v naší 
obci a jejím okolí, natáčejí na elektronické 
nosiče své hudební výkony. Výtvarníci 
vystavují ve škole, v knihovně, ale také 
v měřítku městském, krajském a celostát-
ním. Ke konci hlavních  školních prázdnin 
pořádají příměstský dětský tábor s důra-
zem na výtvarné činnosti s pohádkovou 
motivací.

Po rekonstrukci části budovy se nám 
zatím nepodařilo obnovit činnost taneč-
ního oboru. Zato nás těší, že stále více 
dětí navštěvuje dechové soubory Krmaši 
a Krmášci, houslový Ašmytec, soubor 
kytarový a pěvecký sbor menších dětí 
Zvonoklíček.

Ti všichni se budou podílet na slav-
nostním Jubilejním koncertu ve středu 
22. února 2012 v podkrovním sále školy, 
kde bude zároveň pokřtěno nové CD. 
Tomu budou předcházet koncerty našich 
žáků; klavírní recitál Terezy Bastlové 
18. 1. 2012, koncert klavírní třídy Je-
katěriny Garbové 25. 1. 2012, pěvecký 
koncert Barbory Čechové s hosty z řad 
sólistů operety ND Moravskoslezského 
26. 1. 2012,  koncert komorních her a sou-
borů 15. 2. 2012, dále výstava výtvarného 
oboru. Sérii akcí doprovodí mimořádné 
číslo novin Šušky svinovské Zušky s pře-
hledem aktivit školy za uplynulých dvacet 
let.

Jsme rádi, že se můžeme podílet na vý-
chově a duchovní profi laci dětí a mládeže 
našeho města. Těch šest tisíc žáků, kteří 
prošli branami základního uměleckého 
vzdělávání v naší škole, jsou nositeli dob-
rého vztahu k hudbě, který formuje jejich 
charakter, vztah k umění i k lidem. 

Lydie Romanská

Základní umělecká škola Dobroslava 
Lidmily Ostrava-Svinov dvacetiletá   

Informace ZŠ
Vážení spoluobčané,
uplynul více než rok od voleb do Zastu-

pitelstva městského obvodu Ostrava-Svi-
nov. 15.11.  loňského roku byla zvolena 
starostka, členové Rady městského obvo-
du Svinov. Začalo pracovat zastupitelstvo.

Volební programy všech stran a hnutí, 
které se dostaly do toho zastupitelstva, 
daly mimo jiné slib voličům, že budou 
prosazovat výstavbu nové školky. Už tento 
fakt, že volební program byl v tomto bodě 
napříč politickými stranami a hnutími, 
dokazuje nutnost této stavby. Budova stá-
vající školky Bílovecká 303/26 už několik 
let dosluhuje. Provádíme sice záchovnou 
údržbu, ale to podstatné nemůžeme 

změnit – hluk z frekventované ulice Bí-
lovecká, kapacitu budovy a stavební stav. 
Rada městského obvodu Svinov rozhodla 
o umístění nové MŠ na ul. Stanislavského 
a zadala vypracování projektu. Doufejme, 
že brzy po ukončení projekční činnosti 
nastoupí stavaři a postaví novou, krásnou 
budovu školky.

Ve školním roce 2011/2012 máme opět 
zcela naplněny všechny budovy mateř-
ských škol především svinovskými dětmi.  
Základní školy Bílovecká 1, Bílovecká 10 
a Rošického 1082 navštěvuje 330 žáků 
a žákyň v šestnácti třídách.

Počátkem tohoto roku jsme začali 
aktivně naplňovat projekt fi nancovaný 
EU, určený pro všechny mimopražské 
základní školy. Naše škola v průběhu 
trvání projektu – 30 měsíců může využít 
celkovou částku 1 688 351 Kč. Z ní je část 
použita na vytváření výukových programů 
pro žáky, školení vyučujících a zlepše-
ní ICT vybavení. Do budovy Bílovecká 
10 pořídíme 3 interaktivní projektory, 
které spolu s dalšími projektory zajistí 
výuku moderní technikou, podobně jaká 
je instalována v odloučených pracovištích 

Bílovecká 1 a Rošického 1082.
Rok 2011 se blíží ke konci. Děkuji touto 

cestou všem občanům, kteří vychováva-
jí naše děti i mimo školu v době svého 
osobního volna. Děkuji pracovníkům 
Úřadu MOb Svinov vedeného tajemnicí 
Ludmilou Lankočí za celoroční pomoc při 
realizaci všech projektů a grantů, zastupi-
telům Svinova, Radě městského obvodu 
vedené Evou Poštovou za aktivní prosa-
zování zájmů svinovských školek a školy 
v součinnosti se Školskou radou vedenou 
předsedkyní Janou Štekbauerovou. Podě-
kování patří také kolektivu Technického 
dvora Svinov řízeného ředitelem Pavlem 
Miturou za údržbu zeleně v okolí školek 
a škol. Všem dětem ve školkách a škole, 
zaměstnancům ZŠ a MŠ Ostrava – Svinov 
p.o., sponzorům školy a všem občanům 
Svinova přeji klidné prožití svátků vánoč-
ních, pevné zdraví a hodně úspěchů v roce 
2012

ZŠ a MŠ Ostrava – Svinov p.o.
             Zdeněk Ivančo

       (redakčně upraveno)

Děkujeme všem rodičům za celo-

roční dobrou spolupráci, které si velmi 

ceníme. Zároveň si dovolujeme popřát 

krásné a pohodové vánoce rodinám 

všech našich dětí a do nového roku 

2012 hlavně hodně zdraví.
Kolektiv zaměstnanců

svinovských MŠ
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Akce se vydařila

Znáte někoho
kdo …?

Zajištění přístupu handicapovaným 
do budovy ZŠ Bílovecká 1

Krásné podzimní počasí podtrhlo 
úspěch již tradiční akce – za ovocnou 
vůní, určenou pro rodiče a děti, která se 
konala 27. září v mateřské školce Polanec-
ká. V místním parku bylo připravené pro 
děti několik stanovišť se zábavnými úkoly, 
které děti s nadšením splnily. O smích 
a pošťuchování nebyla nouze. Poté jsme se 
přesunuli na zahradu, kde bylo zajištěné 
občerstvení. Maminky se měly možnost 
také „blýsknout“ a upéct svůj oblíbený 
ovocný koláč. Účast byla hojná a podle 
ohlasů se všichni dobře bavili. Poděkování 
patří všem zaměstnancům mateřské školy, 
kteří se podílejí na organizaci těchto akcí.

Za rodiče Dedková Hana  

Znáte někoho ze svého okolí, kdo byl 
žákem svinovské základní školy nebo měl 
jinou vazbu k této škole? Považujete ho za 
osobnost něčím zajímavou a výjimečnou?

V září příštího roku oslaví Základní 
škola v Ostravě-Svinově sté výročí svého 
založení. 

Při této příležitosti bude vydána publi-
kace, v níž bychom rádi zajímavé osob-
nosti místní základní školy zmínili. Proto 
bychom vás chtěli požádat o vaše tipy. 

Pokud znáte osobnost, která by si 
zasloužila zveřejnění v připravované 
publikaci, kontaktujte prosím paní učitelky 
Zeinerovou nebo Vavrošovou osobně 
v ZŠ Bílovecká 10,

telefonicky na čísle 59 696 14 25 nebo 
e-mailem 100letzssvinov@seznam.cz.

Za vaše návrhy vám předem děkujeme.

S. Zeinerová a A. Vavrošová

ZŠ a MŠ Ostrava – Svinov p.o. žádala 
v uplynulých čtyřech letech v různých 
grantech a v nadacích fi nanční prostředky 
na šikmou schodišťovou plošinu do pří-
zemí budovy ZŠ Bílovecká 1, ve které sídlí 
mimo naši školu také ZUŠ Dobroslava 
Lidmily Ostrava – Svinov p.o. 

Od školního roku 2007/2008, kdy 
do naší základní školy začala dochá-
zet na odloučené pracovitě Rošického 
1082/22 imobilní žákyně, navštěvuje 
odpoledne rovněž výuku ve výtvarném 
oboru ZUŠ v budově Bílovecká 1. K tomu 
napomohla ochota vyučujících – mužů 
ZUŠ – kteří ji přenášeli i s vozíkem do 
vyvýšeného přízemí. 

Díky účelové dotaci SMO v roce 2011 
ve výši 90 000 .- Kč a daru p. Ing Tr-
tílkové na investiční výdaj se podařilo 
ředitelství ZŠ a MŠ Ostrava – Svinov p.o. 
a zákonnému zástupci imobilní žákyně za-
jistit instalaci repasované šikmé schodiš-
ťové plošiny SP OMEGA  fi rmou Altech, 
s. r. o. Schodišťová plošina byla uvedena 
dne 9. 9. 2011 do provozu. Zároveň byla 
poučena obsluha a další zainteresovaní 
o provozu tohoto zařízení.

V souladu s žádostí o uvedený grant 
byla dne 10. 10. 2011 uskutečněna hodina 
výtvarné výchovy pořádané ZUŠ Dobro-
slava Lidmily Ostrava – Svinov p.o. pro 
podobně handicapované děti. Této hodiny 
se zúčastnily (podle prostorové kapacity 

třídy) tři imobilní děti; všechny použily 
pro přepravu nově instalovanou šikmou 
plošinu. Děti se v průběhu vyučovací lekce 
za pomocí svých dopravních zařízení i asi-
stentů plně zapojily do práce s ostatními 
dětmi. 

Vedení ZŠ a MŠ Ostrava – Svinov p.o. 
a ZUŠ Dobroslava – Lidmily Ostrava – 
Svinov p.o. děkují ještě jednou touto ces-
tou vedení města , grantové komisi a paní 
Ing. Trtílkové za poskytnuté fi nanční 
prostředky na odstranění bariéry schodů 
pro handicapované osoby v budově ZŠ 
Bílovecká 1.

 
Základní um lecká škola Dobroslava Lidmily Ostrava – Svinov 

ve spolupráci se ZŠ a MŠ Ostrava – Svinov 
a Komisí pro kulturu, mládež a sport p i Rad  Mob. Svinov 

 
 

zve ve ejnost 
na 
 

P EDVÁNO NÍ 
KONCERT  

VE  SLEZSKÉM  DUCHU 

 
21. PROSINEC 2011  

18 hodin 
 

Kostel Krista Krále 
Ostrava – Svinov 

 
Vystoupí : 

tane ní soubor Opavi ka 
p vecké sbory: Zvonoklí ek, Cantabo, ŽKS D. Lidmily 

komorní soubory ZUŠ  
a sólisté 
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Úplná znění usnesení rady jsou k na-
hlédnutí občanům na Úřadě městského 
obvodu Svinov a také na www stránkách 
našeho Úřadu. Některá z nich pro vás 
vybíráme.
Rada MOb Svinov :
• jmenovala do funkce členky bytové 

komise paní R. Jančíkovou,
• projednala zprávu o kontrole plnění 

usnesení Rady a Zastupitelstva MOb 
Svinov ke dni 1.9.2011

• jmenovala do Školské rady při ZŠ 
a MŠ Ostrava – Svinov, Bílovecká 10 
Ing. E. Poštovou, CSc. a L. Pščolku,

• nesouhlasila se změnou v účelu 
užívání objektu č.p. 248 na ubytovnu 
na ploše určené pro „Lehký průmysl, 
sklady, drobnou výrobu“ na ul. Fran-
tiška a Anny Ryšových

• doporučila Zastupitelstvu MOb Svinov 
poskytnout neinvestiční příspěvek p.o. 
Technický dvůr Ostrava- Svinov ve 
výši 498 000,- Kč včetně DPH ke krytí 
výdajů na opravu vstupního schodiště 
veřejného pohřebiště Ostrava- Svinov

• nesouhlasila se stavbou „Pneuservis 
s přístřeškem pro parkovací stání“ 
na ploše určené pro „Bydlení individu-
ální“ na ul. Jandáskova

• rozhodla zadat společnosti TROJEK, 
a.s. se sídlem Praha 1, Nové Město, 
V Jámě 1371/8, PSČ 110 00 veřejnou 
zakázku malého rozsahu na odstraně-
ní věže na sušení hadic, nacházející se 
v objektu staré požární zbrojnice na 
ul. Nad Porubkou dle doručené cenové 
nabídky 

• rozhodla zadat veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu „Snížení emisí ze spalo-
vacích procesů v objektu Technického 
dvora Ostrava- Svinov“ – na zpraco-
vání a podání žádosti o dotaci  zájemci 
TEDEAS, s.r.o., se sídlem Kaštanová 
182, 739 61 Třinec za cenu nejvýše pří-
pustnou 138 000,- Kč a uzavřít s ním 
smlouvu o dílo

• rozhodla zadat zakázku malého rozsa-
hu „Studie odtokových poměrů vod-
ního toku Mlýnka, Ostrava- Svinov“  
společnosti HYDROPROJEKT CZ 
a.s., odštěpný závod Ostrava a uzavřít 
s ní smlouvu o dílo za cenu nejvýše 
přípustnou 288 000,- Kč vč. DPH

• rozhodla uplatnit námitku ke stavbě 
„Silnice III/4785 – Přeložka ul. Bílo-
vecké Ostrava, I. etapa, 1. a 2. stavba“ 
s požadavkem, aby vydání rozhodnutí 
k této stavbě bylo koordinováno se 
„Studií odtokových poměrů vodního 
toku Mlýnka“ od zadavatele SMO 
- MOb Svinov, popř. na základě 
výsledků této studie bylo požádáno 
o změnu stavby před dokončením

• souhlasila s textem výzvy k podání 
cenové nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Výměna oken, balko-
nových dveří a vstupních vchodových 
dveří v bytových domech č.p. 115, 
118, 123, 138 a 155 na ul. Bílovecké“, 
kterou pro MOb Svinov zpracovala 
společnost eCentre, a.s., se sídlem 
Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 
7 na základě uzavřené Mandátní 
smlouvy

• schválila nové znění Zásad, jimiž 
se stanoví pravidla pro nájem bytů 
v majetku SMO se svěřenou správou 
městskému obvodu Svinov

Z jednání rady:

Vánoční dílna
Rok s rokem se sešel a jídelny dvou 

budov naší školy – Bílovecká 10 a E. Ro-
šického se tradičně před Vánoci na chvíli 
proměnily ve vánoční dílny. Děti, jejich 
rodiče i ostatní obyvatelé Svinova  si 
mohli v úterý 29.11. a ve čtvrtek 1.12. 
vyrobit mnoho pěkných ozdob, např. ad-
ventní věnce, svícínky, zápichy, či závěs-
né ozdoby různých tvarů na stromeček. 

Paní učitelky a vychovatelky skvělými 
nápady opravdu nešetřily. Atmosféru 
blížících se Vánoc ještě umocnila vůně 
perníčků, cukroví a jiných dobrot z ob-
čerstvení i známé, krásné české koledy. 
Nejkrásnější ale byl pohled na spolupráci 
rodičů a dětí. Rodiče, kteří přišli aktivně 
strávit čas se svými potomky, udělali 
moc dobrou věc. A vy, co jste to nestihli, 

můžete se zúčastnit na jaře naší veliko-
noční dílny, na kterou vás už nyní srdeč-
ně zveme. Poděkování patří Komisi pro 
kulturu, mládež a sport Rady městského 
obvodu Svinov za finanční zajištění akce 
a paním učitelkám a vychovatelkám 
Základní školy Ostrava – Svinov za orga-
nizaci a nápady.

K. Vilčová, učitelka a také rodič

Dne 22. září se uskutečnilo 6. zasedání 
ZMOb Svinov, na kterém :
• rozhodlo úplatně nabýt pozem-

ky parc. č. 2444, parc.č. 2445, 
parc.č. 2449/8, vše v k.ú. Svinov 
od P. Bogdalíka za cenu sjednanou 
ve výši 301 950,- Kč za podmínky, že 
Rada města Ostravy vydá k nabytí 
předchozí souhlas

Z jednání

Zastupitelstva:

• rozhodlo prodat část pozemku 
parc.č. 1214/1 nově označenou jako 
pozemek parc.č.1214/5 o výměře 
264 m2 v k.ú. Svinov do společného 
jmění manželů P. a B. Bogdalíkovým 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 
111 000,- Kč a uzavřít kupní smlou-
vu dle přílohy č. 5 předloženého 
materiálu

• rozhodlo vydat souhlasné stanovisko 
k záměru prodeje  pozemku svěřené-
ho MOb Svinov parc.č. 242/1 zahrada 
o výměře 7 953 m2 v k.ú. Svinov 
za následujících podmínek :

•      - veškeré náklady spojené s pro 
 dejem hradí kupující

•      - předložení dispoziční studie
•      - za účelem výstavby bytových  

 domů s max. počtem tří        
 podlaží

•      - minimální cena 1 000,- Kč/m2

•      - termín podání nabídek     
 do 30 dnů od vyhlášení záměru  
 prodeje

•      - uchazeč nemá neukončené 
smluvní vztahy s městským obvodem 
Svinov 

• rozhodlo o poskytnutí neinvestičního 
příspěvku p.o. Technický dvůr Ost-
rava – Svinov ve výši 248 000,- Kč 
k dokrytí výdajů na opravu vstupního 
schodiště veřejného pohřebiště

• ukložilo fi nančnímu výboru pro-
věřit projektovou dokumentaci na 
opravu schodiště pohřebiště Ostrava 
– Svinov, prověřit výběrové řízení 
na dodavatele a stanovení ceny

• vzalo na vědomí zprávu o vývoji roz-
počtu MOb Svinov za 1 – 6 /2011

• projednalo zprávu o kontrole pl-
nění usnesení ZMOb Svinov ke dni 
1.9.2011

Jiřina Broulíková,
místostarostka
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Revitalizace přednádražního prostoru, II. etapa
Stavba se skládá ze dvou částí – z in-

vestice města a z investice kraje. Stavba 
města zahrnuje opravu tramvajových 
mostů, výstavbu přestupního terminálu 
včetně informačního systému pro cestující 
a odstavné plochy pro autobusy, výstavbu 
nové komunikace vedené z ul.Peterkovy 
podél železniční stanice pod Svinovský-
mi mosty s napojením na ul. Bíloveckou, 
přestavbu komunikací pro pěší, přeložky 
inženýrských sítí a další stavební úpravy, 
jejichž účelem je estetizace celé lokality. 
Část, jejíž investorem je kraj, předpokládá 
rekonstrukci a úpravu silničních mostních 
objektů na silnici II/479 ul. Opavská, 
rekonstrukci silnice III/4785 ul. Bílovecká 
v úseku mezi rampami pod ul. Opavskou 
včetně výstavby dvou okružních křižovatek 
Peterkova a Hornbach a odvodnění silnice. 

Nejprve dojde k opravě mostů jižních 
(silničního i tramvajového), tj. ve směru 
do centra města, a mosty severní budou 
v provozu. Ve druhé polovině roku 2012 
pak bude zahájena oprava mostů severních 
a opravené jižní mosty již budou v pro-
vozu. Zpracováním dopravní studie byla 
pověřena společnost UDIMO spol. s. r. o. 
Ostrava.

Řešení organizace dopravy 
přijaté po dobu rekonstrukce jižních 
Svinovských mostů

1) průjezd přes Svinovské mosty 
V době rekonstrukce jižního silničního 

svinovského mostu bude vodorovným 
dopravním značením upraven provoz 
na mostě severním – vedle dvou zachova-
ných jízdních pruhů ve směru na Opavu, 
kdy organizace dopravy zůstane nezmě-
něna, bude vytvořen nový jízdní pruh ve 
směru do centra města a to pouze pro vo-
zidla veřejné hromadné dopravy (autobusy 
Dopravního podniku Ostrava a.s. a ostatní 
dopravci veřejné linkové dopravy). Tento 
pruh bude využíván rovněž vozidly stavby 
a vozidly sanitními, hasičskými a policej-
ními. Z hlediska přehlednosti a především 
bezpečnosti silničního provozu - kdy je 
nutné dvojí přejíždění kolejí při špičkové 
frekvenci 72 tramvají za hodinu v obou 
směrech - nebude přes severní most ve 
směru do centra povolen provoz individu-
ální dopravy. 

2) individuální doprava - vedení 
základní trasy objížďky

Ve směru od Opavy bude základní 
trasa objížďky pro individuální dopra-
vu směrována dopravním značením po 
silnici I/11 - ul. Opavská s odbočením u        
rest. Slovan na ul. 17.listopadu, po silnici 
II/467 na dálniční přivaděč v Klimkovi-
cích, po dálnici D1 na mimoúrovňovou 
křižovatku (dále MÚK) Místecká, po nové 
přeložce silnice I/56 ul. Místecká, napojení 
na silnici III/4793 ul. Vítkovická a II/479 
ul. 28. října v oblasti Karoliny.

3) individuální doprava – alterna-
tivní trasy

Přestože bude uzavírka zahájena 
v zimních měsících a provoz individuál-
ní dopravy bude omezen, provedenými 
dopravními opatřeními dojde k výrazné-
mu snížení rychlosti vozidel, ke vzniku 
kolon a kongescí. Předpokládá se proto, 
že si stejně jako u obdobných dopravních 
omezení řada řidičů najde vlastní trasy, 
které považuje vzhledem k cílovému místu 
dojezdu za lepší nebo rychlejší. 

Jako alternativní trasy budou využívány 
především následující komunikace:

-    silnice I/11 ul.Rudná, kdy část řidičů 
zvolí před naváděním objížďky na Klimko-
vice v křižovatce pod nemocnicí variantu 
odbočení na tuto komunikaci s mož-
ným zpětným napojením na ul.28 října 
po ul. Plzeňské u vodárny, po ul.Výstavní 
nebo po ul.Místecké u Karoliny

-    místní komunikace ul.Hlavní třída 
v Porubě s možnými odbočeními na ul.Po-
rubskou nebo ul. Francouzskou a dále po 
rampě F na ul.Rudnou nebo po ul.Nad 
Porubkou a ul.Polanecké na MÚK Svinov 
(na dálnici nebo ul.Rudnou)

-    silnice II/479 ul.Opavská, která 
zůstane až po Svinovské mosty průjezdná, 
opět s možností odbočení na ul. Porubskou 
nebo ul.Francouzskou. Bude však možné 
odbočit i na ul.Bíloveckou, která bude 
v průběhu stavby stále průjezdná - z důvo-
du provádění prací však v určitých úsecích 
provoz pouze po provizorních komunika-
cích a tedy s časovým zpožděním, a dále 
na MÚK Svinov.

-    v menší míře je uvažováno i odbo-
čení ve Velké Polomi nebo v Krásném Poli 
s vyústěním na ul.Vřesinské pod nemocni-
cí, případně trasa po ul.17.listopadu přes 
Hlučín, určitý počet řidičů využije zřejmě 
i úrovňový přejezd u nádraží ve Svinově 
s napojením na ul. Ryšových.

4) veřejná osobní doprava
4.1) městská hromadná doprava  

(MHD)
V době opravy jižního tramvajového 

mostu bude provoz tramvají veden jedno-
kolejně po tramvajovém mostu severním. 
Dočasná obousměrná tramvajová zastáv-
ka „Svinov mosty horní zastávka“ bude 
přemístěna před opravovaný mostní objekt 
(ve směru jízdy do centra města). Přístup 
na zastávky bude zajištěn nově vybudova-
ným provizorním schodištěm. 

U autobusové dopravy nedojde ke 
změně trasování linek, v prostorách mostů 
však dojde k dílčím úpravám tras z důvodu 
potřeby přemístění přestupních autobuso-
vých zastávek.

Pro autobusové linky vedené ve směru 
do centra města bude zastávka „Svinov 
mosty horní zastávka“ přemístěna na nově 
zřízené sdružené tramvajové nástupišti 
(zajištěn úrovňový přestup mezi autobuso-
vými a tramvajovými linkami). Ve směru 
do Poruby bude zastávka „Svinov mosty 
horní zastávka“ zrušena s tím, že přestupy 

na tramvaj a mezi autobusovými linkami 
budou přesměrovány do několika přestup-
ních míst. Autobusová přestupní zastávka 
„Svinov mosty dolní zastávka“ bude pro 
zahájení stavby zachována v dnešní poloze, 
v dalších etapách stavby se předpokládá 
její přemístění na dobudovanou ul. Pe-
terkovu. Její umístění nebude mít vliv na 
rozsah dopravní obsluhy. 

U autobusových linek vedených ve smě-
ru do Svinova (resp. Poruby) se dnešní 
jedno přestupní místo „Svinov mosty horní 
zastávka“ rozdělí do několika přestupních 
míst:

-   Stávající zastávka „Nová Ves vodár-
na“ na ul. 28. října bude vedle autobusové 
linky č. 48 nově obsluhována i linkou č. 37 
(přestup na tramvaj). 

-   Stávající zastávka „Nová Ves“ bude 
vedle autobusové linky č. 37 nově obslu-
hována i linkami č. 36 a 54 (přestup směr 
Poruba a nádraží Svinov)

-   Nově bude zřízená zastávka „Třebo-
vická“ u stejnojmenné tramvajové zastávky 
(předpoklad zastavování autobusové linky 
č. 36, případně 46 a 51).

4.2) příměstská autobusová do-
prava a dálková autobusová doprava

Dočasné zrušení zastávky „Svinov 
mosty horní zastávka“ ve směru do Poruby 
bude kompenzováno dojížďkou tramvají 
na jinou nejbližší zastávku (zastávka „Hul-
váky“, „Poruba vozovna“).

Dočasné zrušení zastávky „Svinov 
mosty dolní zastávka“ bude kompenzováno 
zastávkou Svinov nádraží, která bude po 
celou dobu v nezměněném provozu a bude 
plnit funkci přestupní zastávky k dopravě 
tramvajové a autobusové na horní zastávce 
podle aktuální potřeby.

5) provedená dopravní opatření 
V zájmu zlepšení průjezdnosti města, 

zkrácení kolon vozidel, alespoň částečné-
mu zrychlení provozu a z hlediska bezpeč-
nosti silničního provozu budou provedena 
následující dopravní opatření:

-    instalace světelné signalizace na kři-
žovatce ulic Nad Porubkou – Francouzská, 
na křižovatce ul.Bílovecká –  rampa MÚK 
Svinov

-    změna přednosti v jízdě na křižovat-
ce Nad Porubkou – rampa F k ul.Rudné

-    zúžení provozu do jednoho jízdního 
pruhu na ul.Rudné před napojením rampy 
F z důvodu plynulého napojení vozidel

-    přepočet signálních plánů vybraných 
křižovatek za účelem jejich zkapacitnění.

Zvláštní opatření budou provedena pro 
chodce v prostorách Svinovských mostů 
z důvodu úpravy přestupových míst – na-
vádění tras i světelná signalizace.

Pokud si dopravní situace po zahájení 
uzavírky Svinovských mostů vyžádá další 
opatření, budou podle potřeby realizována.

Materiál zpracovaný
odborem dopravy MMO

(redakčně zkráceno)
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Občany čekají v novém roce 
zásadní změny 

Od  l. ledna 2012 si občan již nebude 
moci podat žádost o vydání občanské-
ho průkazu na kterémkoliv matričním 
úřadu. 

Nové typy občanských průkazů se 
strojově čitelnými údaji budou na zákla-
dě novely zákona o občanských průka-
zech vydávat pouze obecní úřady obcí 
s rozšířenou působností, v Ostravě pouze 
Magistrát města Ostravy.

Na svinovské radnici bude v rámci 
agendy občanských průkazů  zachováno 
vydávání potvrzení o občanském průka-
zu, a to při ohlášení jeho ztráty, odcizení, 
poškození nebo zničení a také při ode-
vzdání občanského průkazu v zákonem 
stanovených případech.

Od l. ledna 2012 začnou být účinné 
změny, které přináší  sociální reforma.

Změny se týkají především některých 
dávek státní sociální podpory, dávek 
sociální péče pro osoby zdravotně posti-
žené či způsobu výplaty a administrace 
dávek. Reforma radikálním způsobem 
mění celý systém sociálních dávek v ČR, 
zavádí na jejich výplatu sociální kartu 
a zpřísňuje pravidla pro výplatu podpory 
v nezaměstnanosti.

Výplata dávek v hmotné nouzi 
bude zcela v kompetenci  Úřadu 
práce Ostrava. Kontaktní místo 
najdou občané v přízemí budovy 
C  Úřadu městského obvodu Poruba 
na ulici Gen. Sochora, kde bude 
umístěna pobočka Úřadu práce.

Eliška Tomaščiková
vedoucí odboru

Sběrný dvůr OZO ve Svinově končí, 

ale TD své služby  rozšíří a zkvalitní
Po ukončení činnosti sběrného dvoru 

ke dni 15.12.2011 v prostorách Technic-
kého dvoru  a jeho přemístění do areálu  
v průmyslové zóně Nad Porubkou budou 
moci nadále občané Svinova vozit do TD 
stavební suť , trávu a listí za stejných 
podmínek,jaké byly doposud.

Svinovský sběrný dvůr společnosti 
OZO Ostrava umístěný v areálu Technic-
kého dvora Svinov v ulici Nad Porubkou 
končí k 15. prosinci 2011 svou činnost. 
Občané, kteří si již zvykli využívat jeho 
služeb, se však nemusejí obávat – nový 
porubský sběrný dvůr, který byl otevřen 
v listopadu 2011 v průmyslové zóně 
Areál Nad Porubkou, je od něj vzdálen 
jen pár set metrů a navíc skýtá občanům 
větší komfort. Plocha vyhrazená pro 
nový sběrný dvůr má rozlohu větší než 
100 m2, což přináší řadu výhod pro ob-
čany, kteří sem přivezou odpady. Sběrný 
dvůr je průjezdný, což odstraní nutnost 
otáčení se s autem a přívěsným vozí-
kem a přinese snadnější a bezpečnější 
manipulaci s odpady. Zvětšení plochy 
umožňuje svozové společnosti OZO Os-
trava také přistavení většího množství 
kontejnerů, čímž je zajištěno dokonalej-
ší třídění a následné využití odpadů. 

Nový sběrný dvůr v Porubě je stejně 
jako ten původní svinovský pro občany 
otevřen denně (PO–NE) od 8 do 20 ho-
din. Občané města zde mohou zcela 
bezplatně (v rámci obecního systému) 
odložit prakticky všechny složky odpadů 

Matriční úřady od 1.1.2012 budou 

i nadále zajišťovat vydávání  potvrze-

ní o občanském průkazu při:

a) ohlášení ztráty, odcizení, 

poškození nebo zničení občanského 

průkazu,

b) zadržení neplatného průkazu,

c) odevzdání OP z důvodu, že 

občan pozbyl státní občanství nebo 

ukončil trvalý pobyt na území ČR 

a nebo požádal o jeho úschovu při 

dlouhodobém pobytu v zahraničí, 

nebo bylo prokázáno, že mu byl 

občanský průkaz vydán neoprávně-

ně, anebo občanský průkaz pozbyl 

platnosti, 

d) odevzdání občanského průkazu 

opatrovníkem nebo jiným zákonným 

zástupcem, který byl rozhodnutím 

soudu zbaven způsobilosti k právním 

úkonům,

e) odevzdání občanského průkazu 

nalezeného, po zemřelém nebo pro-

hlášením za mrtvého,

f) vydání potvrzení o změně údajů 

zapisovaných do občanského průkazu

Eliška Tomaščiková

vedoucí odboru

pocházející z běžného chodu domácnosti 
v množství, které se vejde na přívěsný 
vozík za osobní automobil (zhruba 4 m3 
odpadu). Větší množství odpadu pak 
lze bezplatně odevzdat jen ve sběrném 
dvoře v Ostravě-Kunčicích.

Sběrné dvory přijímají tyto složky 
komunálního odpadu: 

-   objemné odpady (nábytek, 
koberce...) 

-   nebezpečné odpady (léky, 
baterie a akumulátory, zářivky, výbojky, 
barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby 
jimi znečištěné...) 

-   separované složky odpadu 
(papír, plast, sklo, nápojové kartony 
a kovové obaly) 

-   starý textil (oblečení, obuv, byto-
vý textil, hračky) - za účelem dalšího vy-
užití textil nutno  odevzdat čistý, suchý, 
zabalený v igelitových pytlích 

-   vysloužilé elektrospotřebiče 
(ledničky, televize, monitory...) 

Kromě toho nový sběrný dvůr v Po-
rubě nabízí i své placené služby: příjem 
stavebních odpadů, oken a dveří a pro-
dej kompostu a zeminového substrátu. 

Společnost OZO Ostrava věří, že 
občané Svinova změnu přijmou, že si 
brzy na nový sběrný dvůr zvyknou a že 
ocení větší komfort i nové služby, které 
jim přináší.

Společnost OZO Ostrava
a za TD Svinov Ing. Pavel Mitura

30.listopad 
2011 byl 
posledním 
dnem, kdy si 
občan mohl 
podat žádost 
o vydání 
občanského 
průkazu 
na matričním 
úřadu.
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Zimní údržba komunikací ve Svinově 2011-2012
Vážení svinovští spoluobčané,

tak jako každý rok Vám přinášíme in-
formace o zimní údržbě komunikací v naší 
obci.Zimní období pro nás začalo již první-
ho listopadu ale zatím to však vypadá,že si 
zima dává na čas.Poslední zprávy meteoro-
logů již však hlásí postupný příchod zimy 
včetně sněhové nadílky.

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,za-
stávky,přechody)příspěvková organizace 
Technický dvůr Ostrava Svinov.Údržbu 
komunikací I.a II.třídy – těch,na kterých 
je provozována MHD, je v kompetenci 
akciové společnosti Ostravské komunika-
ce.Údržbu komunikací III.tř letos získala 
fi rma Služba Spáčil,která již po několik let 
drží vysokou laťku kvality zimní údržby 
komunikací ve Svinově.

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

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

Schůdnost místních komunikací je 
takový stav těchto komunikací (chodníků), 
který umožňuje bezpečný pohyb chodců 
přizpůsobený stavebnímu stavu a doprav-
ně technickému stavu komunikací, pově-
trnostním situacím a jejich důsledkům. 
Závadou ve schůdnosti je taková změna 
povrchu komunikace, kterou nemůže 
chodec předvídat ani při pohybu přizpů-
sobeném stavebnímu stavu a dopravně 
technickému stavu komunikace, povětr-
nostním situacím a jejich důsledkům. 

V návaznosti na výše uvedená fakta  
doporučujeme všem občanům,aby v tomto 
období věnovali  zvýšenou pozornost výbě-
ru vhodné obuvi.

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, 
zařazených do 1. a 2. pořadí důleži-
tosti:

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 3cm s výjimkou ka-
lamitních situací, nebo velmi nepříznivých 
podmínek. 

Na komunikacích vozidlových, 
zařazených do 3. pořadí důležitosti:

Odstraňování sněhu se provádí plu-
hováním 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 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 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 ne-
zbytně nutné, vyjma nástupišť hromadné 
dopravy.

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

 Jaké jsou časové limity při od-
straňování závad ?

Závady ve sjízdnosti  MK způsobené po-
větrnostními 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 ko-
munikací I. a II. pořadí důležitosti, 
nejpozději však do 48 hodin

na chodnících:    nejpozději 
do 24  hodin

-po spadu sněhu, přičemž se zmírňo-
váním závad ve schůdnosti musí být za-
počato bez zbytečných odkladů přiměřeně 
k vzniklé situaci.  

    Od roku 2010 platí pro údržbu chod-
níků pravidlo podle kterého není ze zákona  
povinen starat 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.) 

  Tímto opatřením se přenáší povinnost 
pečovat o jejich schůdnost na obce, což  
bude má za následek  zvýšení fi nančních  
nákladů na zimní údržbu. Proto bychom se 
chtěli spolu se zástupci svinovské radni-
ce obrátit na ty občany, kteří v minulém 
zimním období  chodníky před svými 
domky udržovali, aby nám i v tomto zim-
ním období zachovali přízeň a s úklidem 
případné sněhové nadílky pomohli. Dle 
mé dlouholeté 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 proti-
směru a radlice pluhu musí hrnout sníh 
ke kraji komunikace a nikoliv do jejího 
středu. Rovněž apelujeme na majitele vo-
zidel parkujících na komunikacích u svých 
rodinných domků a v zimním období je 
málo nebo vůbec napoužívají,aby v případě 
sněžení parkovali dle možností mimo tyto 
komunikace –např.před vjezdy do garáží,-
na zahradě apod.Tato stojící vozidla pak 
činí problémy projíždějící technice zimní 
údržby, komunikace mohou být nedočiště-
né a může dojít i k nechtěnému poškození 
vozidla radlicí pluhu. K tomuto docházelo 
např. na ul. Kuršové, kde mnohdy stála 
vozidla naproti sobě v obou směrech a zne-
možňovala průjezd vozidlům ZÚ. Oproti 
tomu se osvědčila kooperace majitelů 
vozidel parkujících v ul. Rošického,kdy 
přeparkováním umožnili technice vyčistit 
uvolněná místa.

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

   Ing.Pavel Mitura,
   ředitel TD 



Na čistý vzduch má právo 
každý z nás

Stav životního prostředí v Ostravě 
byl v období od počátku devadesátých 
let minulého století provázen řadou 
podstatných pozitivních změn, a to 
především v důsledku nových zákonů 
a redukcí zejména těžkého průmy-
slu. S nástupem nového století jsou 
další pozitivní změny stavu životního 
prostředí pomalejší a diferencovaněj-
ší. Zatímco některé složky životního 
prostředí se zlepšují, nebo alespoň 
stagnují, jiné se začínají opět zhoršovat. 
Názorným příkladem je v našem regi-
onu zejména výskyt smogu v zimních 
měsících v době inverzí. 

Na úseku ochrany ovzduší se trend 
zlepšování zastavil zhruba na úrovni 
roku 2001 a od té doby se stav mírně 
zhoršuje. Důvodů je několik. U velkých 
zdrojů znečišťování, které jsou z hledis-
ka emisní vydatnosti rozhodující a které 
plní zákonem stanovené emisní limity, 
již bylo ve většině případů dosaženo 
tzv. technologického stropu. Případná 
další opatření ke zlepšení stavu již kro-
mě redukce výroby nejsou příliš reálná. 
Očekávaný přínos zavedení nejlepších 
dostupných technologií by byl v mnoha 
případech ve srovnání s investičními 
náklady ve výrazném nepoměru.

Významný lokální dopad, a to 
zejména v době zimních inverzí, má 
provoz malých zdrojů znečišťování, 
sloužících k vytápění rodinných domů 
a bytů. Území města je sice plně ply-
nofi kováno, avšak vlivem vzrůstajících 
cen zemního plynu a elektřiny se řada 
provozovatelů vrací k využívání méně 
kvalitních pevných paliv a bohužel 
zejména v poslední době i ke spalování 
komunálního odpadu. Tento trend má 
velmi nepříjemné dopady na kvalitu 
ovzduší zejména v obvodech s rodinný-
mi domy. 

Přispět ke snížení znečištění ovzduší 
a tím ke kvalitnějšímu životnímu pro-
středí může každý z nás. Zásadním fak-
torem pro snížení znečištění ovzduší je 
výběr ekologičtějšího paliva a instalace 
moderních kotlů s vysokou účinností.

Jako obecné zásady pro hospodárný 
provoz kotlů a nízkou tvorbu emisí jsou 
důležitá následující opatření:

1.   Používejte moderní kotel s vyso-
kou účinností

2.   Spalujte v kotli pouze předepsa-
né palivo.

3.   Provozujte kotel pouze na pro-
jektovaný výkon

4.   Pravidelně čistěte komín a kaž-
doročně si nechte udělat revizi komína.

5.   Nechte si pravidelně seřídit spa-
lovací zařízení.

Důležitým faktorem pro ochranu 
ovzduší jsou rovněž úspory ve spotřebě 
tepla a tím rovněž v množství paliva. 
Tyto úspory mají dvojí efekt. Nejen že 
dojde ke snížení znečištění ovzduší, ale 
zároveň uspoříte peníze za neprotopené 
palivo. Zvláště v řadě starších budov 
uniká značná část tepla špatně izolova-
nými zdmi a okny.

SNADNĚJŠÍ OPATŘENÍ:
-   Utěsněte okna a dveře. Rezervy 

jsou zejména v prostupu tepla zabudo-
vaným oknem.

-   Odstraňte překážky v cirkulaci 
tepla ve vnitřním prostoru (např. kryty 
radiátorů)

-   Instalujte za radiátor refl exní fólii, 
která odráží teplo zpět do místnosti. 

-   Větrejte krátce a intenzívně.
-   Regulujte vlhkost vzduchu na te-

pelnou pohodu pomocí odpařovačů 
vody, apod.

-   Namontujte na topení termo 
ventily, které udržují stejnoměrnou 
teplotu.

-   Namontujte kvalitní pokojový 
termostat napojený na kotel.

NÁROČNĚJŠÍ OPATŘENÍ:
-   Stará okna nahraďte novými 

s izolačními (vakuovými) dvoj- nebo 
trojskly.

-   Izolujte stěny budov.
-   Zateplete stěny, střechu, podlahy 

v přízemí.
-   Pro ohřev vody instalujte solární 

panely nebo tepelná čerpadla.

Toto jsou opatření pro snížení 
fi nančních nákladů na topení a sou-
časně zlepšení životního prostředí, 
která může učinit každý z nás. Váha, 
přikládaná ochraně přírody a krajiny, je 
odrazem kulturní úrovně nás všech. 
         

RNDr. Heroutová,
SMO – ÚMOb Svinov

Blahopřání 
jubilantům

Komise pro občanské záležitosti a Za-
stupitelé městského obvodu Svinov přejí 
do dalších let hodně zdraví, spokojenosti 
a pohody v kruhu nejbližších všem, kteří 
v měsíci září, říjnu a listopadu oslavili 
svá životní jubilea.

Září Lubojacký Vojtěch

                     Blaštíková Věra 

                     Černý Jan

                     Žohová Věra

                     Přikrylová Milada

                     Hrbáč Josef

                     Slíwová Dagmar

                     Vraštilová Jiřina

                     Silberová Marie

                     Kubatková Vilma

                     Klos Zdenek

                     Sedláčková Vlasta

Říjen Fojtíková Štefania

                     KřístkováVěra

                     Bigoš Bohumír

                     Krůzová Božena

                     Burešová Helena

                     Petráš Antonín

Listopad Nosová Anežka

                     Neuwirth Valentin                                                                            

                     Mičicová Pavlína

                     Šebesta Radomil

                     Horák Jeroným

                     Kožušníková Marie

                     Mohylová Jarmila

                     Demiková Anna

                     Stonawská Olga

                     Habrnalová Danuška

                     Skýbová Elizabet

                     Stodůlka Petr

                     Vařeková Ludmila

                     Lubojacký Jaroslav 
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Městská policie Ostrava posiluje 
v předvánočním období výkon služby

Vánoce a oslavy konce roku

Blíží se vánoce, snad nejhezčí svátky 
roku. Je čas se zastavit po celoročním 
shonu, sejít se s přáteli a v rodinném 
kruhu, obdarovat blízké. Lidé berou úto-
kem obchody a nastalé situace využívají 
zejména kapsáři, kteří mívají v tomto 
období roku žně. Lidé u sebe mívají větší 
fi nanční hotovost než obvykle, jsou méně 
obezřetní a zlodějům nahrávají také 
tlačenice v obchodech, na poštách, v do-
pravních prostředcích. Městská policie 
Ostrava bude v tomto období zaměřovat 
pozornost při výkonu služby zejména 
na místa s větší koncentrací obyvatel, 
strážníci budou provádět pochůzkovou 
činnost zejména v okolí poboček České 
pošty, bankovních ústavů, obchodů 
a nákupních středisek, místech konání 
vánočních trhů, v okolí zastávek MHD 
a v neposlední řadě v okolí parkovišť. 

Blíží se nám nejkrásnější svátky roku 
Vánoce, které jsou vždy spojeny s bo-
hatou výzdobou bytů, domů, kanceláří 
a také veřejných prostranství.

Světlo svíček může přinést do každého 
domova atmosféru klidu, pohody, du-
chovna, ale také neštěstí, pláč, ztráty na 
majetku, zdraví a někdy i životech. Aby-
chom předešli podobným nepříjemným 
zážitkům s ohněm, je nutné dodržovat 
několik zásadních rad, jak nakládat se 
zapálenými svíčkami a to:

• Zapálené svíčky, nesmíme nikdy 
nechat během jejich hoření bez dozoru. 
Musíme je uhasit vždy, když opouštíme 
domov nebo jdeme spát. 

• Hořící svíčky vždy umisťujeme 
mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.

• Zapálenou svíčku nemůžeme 
položit kamkoliv a na cokoliv. Svíčka vždy 
musí být umístěna na stabilní nehořlavé 
podložce, bránící přímému kontaktu ho-
řící svíčky s hořlavým podkladem (např. 
ubrusem, ubrousky z hořlavého materiá-
lu, chvojím apod.).

• Také je třeba si dát pozor na 

Počet hlídek bude ve vytipovaných loka-
litách navýšen v maximální možné míře. 
V letošním roce bude toto preventivní 
opatření zahájeno 26. listopadu a potrvá 
až do Štědrého dne.

Silniční provoz v tomto období houst-
ne, parkoviště bývají přeplněná, řidiči 
mnohdy zaparkují na místech, kde je to 
zakázáno. Jistě není příjemným zážitkem 
platit posléze případnou pokutu za špat-
né parkování, také zjištění, že na špatně 
parkující vozidlo byla umístěna „botička“ 
nebo bylo dokonce odtaženo, není tou 
nejlepší předvánoční zkušeností. Při 
průjezdu městem a při parkování je proto 
nutno věnovat maximální pozornost 
dopravnímu značení. Rovněž je třeba mít 
na zřeteli, že špatně zaparkované vozidlo 
může znemožnit průjezd vozidlům 
integrovaného záchranného systému či 

průvan v místnosti. Průvan může plamen 
rozkmitat a zapálit okolní ozdoby na 
adventním věnci či svícnu nebo přiblížit 
záclonu nebo závěs do blízkosti svíčky.

Mějte na paměti, že každý prodávaný 
výrobek, i adventní věnec či elektrické 
svíčky, mohou být prodávány pouze 
s návodem na použití, kde má být jasně 
uvedeno, jak s předmětem bezpečně 
zacházet a jak ho správně používat.

Závěrem roku a s ním i čas silvestrov-
ských oslav jsou neodmyslitelně spjaty 
s používáním zábavné pyrotechniky. Pro 
hasiče toto období znamená nárůst práce 
při likvidaci zbytečných požárů vzniklých 
právě nevhodným používáním pyrotech-
nických předmětů. 

Při používání zábavné pyrotechniky 
se vyhněte konzumaci alkoholu. Abys-
te předešli zraněním nebo škodám na 
majetku, používejte pyrotechniku vždy 
v souladu s návodem výrobce. Při ma-
nipulaci nemiřte na sebe ani na ostatní 
osoby. S pyrotechnikou manipulujte vždy 
na volném prostranství, v dostatečné 
vzdálenosti od domů, zaparkovaných aut, 

vozidlům provádějícím údržbu silnic. 
Pokud je to možné, doporučujeme 
parkovat na vyznačených parkovištích, 
také v  okolí nákupních středisek bývají 
dostatečně velké parkovací plochy. Řidiči 
v Ostravě mají také možnost parkování 
v několika podzemních či nadzemních 
parkovištích. Strážníci v ulicích zcela jistě 
rádi poskytnou informace o místech, kde 
je možno zaparkovat či jak se nejsnáze 
dostat do místa určení.

Vybíráte-li hotovost z bankomatu, 
věnujte pozornost osobám ve svém okolí. 
Máte-li PIN k platební kartě zazname-
nán, nikdy tento záznam neukládejte 
spolu s kartou. 

Používáte-li při nákupu nákupní košík 
či nákupní vozík, neodkládejte do nich 
své osobní věci. Ty mějte vždy při sobě.

 Vladimíra Zychová
Městská policie Ostrava

kontejnerů, stromů a keřů (použití pyro-
technických výrobků v bytech a uzavře-
ných prostorách je zpravidla zakázáno). 
Na nevybuchlé petardy nikdy nesahejte 
a nesbírejte je. 

Před silvestrovskou nocí je vhodné 
vyklidit balkóny a lodžie, aby případná 
nevhodně odpálená petarda nezapáli-
la hořlavý materiál, který se na těchto 
místech často vyskytuje. Z tohoto důvodu 
rovněž nezapomeňte uzavřít okna a dve-
ře. Sázkou na jistotu je také přeparko-
vání vozidla na klidnější místo, kde se 
nepředpokládá manipulace se zábavnou 
pyrotechnikou. Vozidla neparkujte ani 
v blízkosti kontejnerů na odpad, které 
jsou častým cílem silvestrovských požárů. 
V neposlední řadě nezapomeňte na do-
mácí zvířata. Uvědomme si, že zvířata 
velice bolestně vnímají zvukové projevy 
při odpálené pyrotechnice. 

Šťastný Nový rok přeje Hasičský zá-
chranný sbor Moravskoslezského kraje.

Klidné prožití vánočních svátků
přeje Hasičský záchranný sbor

Moravskoslezského kraje.

Rada MOb Svinov svým rozhodnutím č. 655/M ze dne 5. 12.2011 schválila nový ceník inzerce ve Svinovském hlasateli platný 
od 1.1.2012.

Pro občany a podnikající FO (bez DPH)                          Pro podnikatele (bez DPH)

Velikost :   A4               1 000,- Kč                                   Velikost :   A4  2 000,- Kč

    A5           500,- Kč                                                            A5   1 000,- Kč

    A6                  250,- Kč                                         A6     500,- Kč

    A7                   125,- Kč            A7     250,- Kč

Zájemce o celoroční zveřejnění bude mít 25 % slevu, o půl roční zveřejnění 10 % slevu.

Inzerce nově



Publikace 
o Svinově

V závěru roky se podařilo vydat dvě 
nové publikace týkající se svinovské 
farnosti. 

První je kalendář pro rok 2012. 
V něm je v různých ročních obdobích 
a z různých pohledů zachycen náš svi-
novský kostel Krista Krále. 

Druhou je kniha mapující život 
římskokatolické farnosti ve Svinově. Ta 
byla zřízena 1. prosince 1931 olomouc-
kým arcibiskupem Leopoldem Prečanem         
a v těchto dnech si připomíná 80. výročí 
jejího vzniku. 

Obojí je možno zakoupit na faře nebo 
kostele. 
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Vánoční svátky

– malé dítě v Betlémě 

- pramen lidského 

štěstí
Volby či změna politického nastavení, 

změna ekonomické situace či technologic-
ký pokrok? To všechno je jistě pro život 
člověka důležité, ale trvalý a bytostný po-
cit lidského štěstí vychází z jiných zdrojů. 

A o tom jsou vánoční svátky. Jestli-
že pohled do dětské tváře či přímo do 
betlémských jeslí dokáže proměnit naše 
srdce a vyvolat úsměv na naši tváři, pak 
se v nás otevírá plnohodnotný pramen 
lidského štěstí. Tato proměna je to 
podstatné: život může být prožíván jako 
lidský, člověk se stává člověkem.  

Přeji všem a u Pána Boha prosím, aby 
toto bylo základním pocitem nás všech 
nejen o vánočních svátcích, ale i každý 
obyčejný den roku 2012.  

P.Jan Larisch,
řím.kat. farář ve Svinově



Vánoční období v Husově 
sboru ve Svinově:

24. 12. 2011  22:00     Štědrovečerní bohoslužba – zpěv koled

25. 12. 2011  10:15     Boží hod vánoční – Narození Ježíše Krista

 26. 12. 2011  10:15     Svátek prvomučedníka Štěpána

 1. 1. 2012  10:15     Požehnání do nového roku 2012

8. 1. 2012  10:15     Křest Páně

     Vážení spoluobčané, opět je před námi posvátný vánoční čas. Pro většinu lidí 
toto období  znamená především vzájemné obdarování, spoustu dobrého a chut-
ného jídla i rodinné sešlosti. Koncerty a pohádky v televizi nám doprovázejí tuto 
zvláštní a každoročně neopakovatelnou atmosféru. Vnímáme to vše citlivě a po-
zorně. Celé nás to prostupuje více a více, až konečně se adventní očekávání plynule 
přehoupne v tajemství Vánoc. Zde se snoubí jak nebeská nádhera a vznešenost, 
tak naše každodenní skutečnost. V setkání s ostatními lidmi se můžeme i zamyslet: 
Jací opravdu jsou? Z čeho mají radost a co je zase trápí? V čem jsme si my všichni 
podobní? Co bychom tak mohli udělat pro naše mnohdy nelehké soužití? 

     Vánoce znamenají také, že Bůh nechce být vzdálen, ale dává se nám všem 
poznat. Ve slovu Bible, v druhých lidech a ve všem, co se děje. Volá nás, abychom 
procitli a učili se slyšet. Kdo chce prožít svátky i v této dimenzi, na místě, kde nás 
zvláštním způsobem oslovuje Bůh, je srdečně zván k našim bohoslužebným setká-
ním. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. 

     Přeji vám pěkné a požehnané Vánoce, ať nám radost ze vzájemného obdaro-
vání, laskavost a sváteční nálada přetrvají i do nového roku 2012.

Tomáš Chytil
– farář Církve československé husitské

Sobota 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

Neděle 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

Pondělí 26. 12.
Svátek sv. Štěpána

mše sv. v 8,00 h
možnost návštěvy betléma:

9,00 – 16,00 h

Pátek 30.12. Svátek Svaté
Rodiny Ježíše,
Marie a Josefa

mše sv. v 17,30 h s obnovou
manželských slibů 

Sobota 31. 12. Svátek
sv. Silvestra – poslední den

v kalendářním roce 2011
mše sv. v 15,00 h na poděkování za 

uplynulý rok 2011

Neděle 1. ledna 2012
Slavnost Matky Boží

Panny Marie
(Nový rok 2012)

mše sv. v 8,00 a 10,00 h
možnost návštěvy betléma:

11,00 – 16,00 h

Pátek 6. 1. Slavnost Zjevení 
Páně = svátek Tří králů

mše sv. v 17,30 h – bude posvěcena 
voda, křída a kadidlo

Neděle 8. 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 2011

Program vánočních

bohoslužeb

v kostele Krista Krále

ve Svinově
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Sbor dobrovolných hasi  ze Svinova 

si Vás dovoluje pozvat na již tradi ní 

MAŠKARNÍ PLES 
pro dosp lé 

Letos na téma „SUPERSTAR“ 
KDY?  v sobotu 17.b ezna 2012 od 19:30hod 

KDE?  v sále Autoškoly Spá il na ul.Bílovecká ve Svinov (vedle fotb.h išt ) 

ZA KOLIK? 250,-K /osobu (v cen  vstupenky je ve e e) 

Hraje kapela ŽÍZE  

Prodej lístk  bude zahájen u p.Radima Kotaly  (tel.602726126) 

od 20.února 2012 

BOHATÉ OB ERSTVENÍ A TOMBOLA ZAJIŠT NA 

Srde n  Zvou Svinovští 

      hasi i          

POZVÁNKA
na tradiční

Sousedský
ples

v pátek 3. února 2012
v 19.30 do klubovny

Autoškoly
Spáčil Svinov

K poslechu a tanci hraje
skupina TYRKYS

Cena vstupného je 250 Kč 
včetně večeře

Jménem přípravného výboru 
Vás srdečně zvou

Radmila Jančíková,
Jiří Vonšík,

Jiřina Broulíková
Jiří Kusýn

a Lumír Pščolka

Vstupenky je možno
zakoupit:

• ve středu 11., 18.
a 25. ledna 2012

v restauraci U Vlka od 16.00 
do 18.00 hod.

• osobně u paní
R. Jančíkové,

mob.: +420 605 463 558
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Sbor dobrovolných hasi  ze Svinova 

si Vás dovoluje pozvat na již tradi ní 

HASI SKÝ PLES 
KDY?  v pátek 17.února 2012 od 19:30hod 

KDE?  v sále Autoškoly Spá il na ul.Bílovecká ve Svinov (vedle fotb.h išt ) 

ZA KOLIK? 250,-K /osobu (v cen  vstupenky je ve e e) 

Hraje kapela LORD 

Prodej lístk  bude zahájen u pí.Sylvy Mar išovské   
(tel.731 701 875) od 3.ledna 2012 v 17hod v hasi ské zbrojnici 

na ul.Jelínkové 1192 ve Svinov . 

 

BOHATÉ OB ERSTVENÍ A TOMBOLA 
ZAJIŠT NA 

Srde n  Zvou Svinovští 

      hasi i          
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Vánoční jarmarkVánoční jarmark

V pátek 2. prosince bylo už dopoledne před kostelem Krista Krále velké hemžení – chystal se první vánoční jarmark. 
Prodejní stánky v počtu 12 kusů byly zapůjčeny z MOb Mariánské Hory a Hulváky, zájemci o prodej se hrnuli ze všech stran. 
Velkou atrakcí pro děti byl starodávný dřevěný kolotoč, který se nezastavil až do večerních hodin. I tak spousta dětí litova-
la, že nezůstal i v sobotu. Vánoční jarmark navštívil i Mikuláš s andělem a čertem, kteří rozdávali dětem sladkosti. Celým 
jarmarkem se linula vůně vánoc umocněná poslechem vánočních koled a vystoupením dětí ze svinovských mateřských škol 
a ZUŠ D. Lidmily. 

Korunou této akce je krásně vyzdobený vánočním strom před kostelem. Na výzdobě stromu před úřadem se podílely děti 
ze všech mateřských škol, základní školy, malí hasiči a skupina Ještěr. Doufáme, že výzdoba z rukou dětí se stane tradicí.
Poděkování za přípravu této akce patří místostarostce Zdeňce Popkové, Pavlu Miturovi  a zaměstnancům Technického dvoru 
Svinov. Velký dík patří všem sponzorům, kteří na akci přispěli. 

Sponzoři:

Stavební společnost Šurík, s.r.o., 
IMMOPROFIT s.r.o.,
Skanska Transbeton, s.r.o.,
Patrik Bogdalík – Big Cars,
MUDr. Radmila Fábriková,
Pavel Mokroš,
Ing. Milena Fucimanová,

Jana Vytřasová – řezbářství,
MUDr. Jiřina Tvrzová,
Lékárna Belladonna s.r.o.,
MUDr. Lucie Šragová,
Mgr. Viktor Kojdecký,
R.F.T.s.r.o.,
RT TORAX, s.r.o.,

Antonín Lichý,
Roman Laciok,
Martin Blažek,
Mgr. Rudolf Lankočí,
Ing. Ludmila Lankočí
Zdeněk Keller – OREM.


