
13. června 2007

Obsah
Setkání se sousedy… 

Diskutovalo se o investicích 
ve Svinově

Žijí mezi námi…
Oslavy jubilea

Svinovská cyklotour – popáté
Dotazník 

Rady MOb Ostrava-Svinov
Pozvánka 

na Čechy–Morava 2007
Národní házená ve Svinově

Všichni chceme zdravé životní 
prostředí a dýchat čistý vzduch

Den první pomoci
Sdělení úřadu

Turnaj vybíjené dívek
Memoriál Marka Bílého

Májové setkání s důchodci
Dopravní soutěž

Zhodnocení výsledků  
nově otevřené 1. B třídy  

na ul. E. Rošického
Dětský den

Zájezd komise pro občanské 
záležitosti

Zájezd do Kroměříže
Jsme v letošním roce jubilanty
Nejen nostalgické vzpomínky 

na dětství
Setkání po čtyřiceti letech

Brigádní generál Jan Satorie
Policie informuje

Svinovský hasičský sbor  
v době okupace
Víte co je SOS?

Jak nakupovat na dovolenou
Policie informuje

Pozvánka 
na IX. setkání pěstounů psů 

z třebovického útulku
Mládež v akci  

„Pro zdravější Ostravu a okolí“
O nejhezčí předzahrádku,  

balkón či okno!
Čtvrtý ročník Svatováclavského 

hudebního festivalu
Venuše má rande s Měsícem

letní

Setkání se sousedy… 
Středa 30. května byla dnem ozvláštněným 

setkáním se zástupci obce Gorzyce v Polsku. 
Na tomto místě lze připomenout, že vše před-
znamenal dřívější společný projekt gorzycké-
ho Gymnazia a naší základní školy, o kterém 
jste byli informováni v jarním vydání Svinov-
ského hlasatele. Přirozeným pokračováním 
byl širší zájem o bližší vzájemné poznání 
případných partnerských subjektů, sblížení 
a součinnosti při pojmenování společných 
problémů, úkolů, při formulaci zadání, jejichž 
řešení nabízí možnost spolupráce, a sou-

činnosti v rámci regionu Slezska. K úvodní 
schůzce byla přizvána tajemnice Euroregionu 
Silesia Ing. Jana Novotná-Galuszková, která 

přítomné seznámila s posláním a metodikou 
účasti na čerpání prostředků z Fondu mikro-
projektů Euroregionu Silesia.

Tento fond je samostatnou součástí nového 
Operačního programu přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Polsko pro období 2007 až 
2013, prostřednictvím kterého Evropská unie 
podporuje různé česko-polské projekty. Pro 
tyto projekty je vymezeno pět krajů a kraj 
Moravskoslezský je samozřejmě také jeden 
z nich. Vhodnými žadateli jsou neziskové 
subjekty (obce, města, kraje, školy, občanská 
sdružení apod.). Finanční zdroje EU na pro-
jekty v ER Silesia činí pro českou republiku 
2,603.505 EUR, přičemž minimální výše 
dotace EU činí 2.000 EUR a maximální výše 
dotace 30.000 EUR a je poskytována do výše 
85% finanční výše projektu. Je tedy na nezis-
kových a dobrovolných organizacích, jak tuto 
možnost využijí a naplní poslání Euroregionu 
Silesia, tj. stírat hranice mezi republikami 
vzájemnými akcemi.

Setkání byli přítomni nejen zástupci samo-
správy a státní správy obou měst, ale především 
zástupci společenských organizací, školských, 
kulturních, sportovních a náboženských 

(Pokračování na straně 2)
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institucí. Svinovská radnice v čele se sta-
rostkou Ing. Hanou Hauptovou jednala 
s představiteli polské strany v čele s wójtem 
gminy panem Piotrem Oślizlo, ředitelé svi-
novských škol paní Marie Malinová, dipl.
um. a pan Mgr. Zdeněk Ivančo a také paní 
Ilona Štulová měli své partnery v osobách 
paní Mgr. Boguslawy Sochacké a paní Elž-

biety Kolek, pan farář ThLic. Jan Larisch se 
setkal s knězem Grzegorzem Gwóźdźem. 
Společná témata byla předmětem diskusí zá-
stupců svinovských tělovýchovných jednot 
a oddílů pana Ing. Zbyňka Planky, Františka 
Tataye a Arnošta Fucimana s představitelem 
polské strany panem Mgr.ing. Czeslawem 
Zychmou a debat zástupce Sboru dobrovol-
ných hasičů pana Radima Kotaly s panem 
Florianem Matuszkem, zástupcem náčelní-
ka obdobné polské instituce.

Ujistili jsme se o potřebě, možnostech 
a společném zájmu hledat projekty a opti-
mální řešení na obou stranách. Ověřili jsme 
si, že výrazně převažuje to, co nás sbližuje, 
spojuje, že nepovažujeme toto setkání za 
ojedinělé…

Rada městského obvodu 

Setkání se sousedy… Diskutovalo  
se o investicích 
ve Svinově

Ve čtvrtek 26. dubna se v prostorách 
radniční restaurace „U Huga“ uskuteč-
nila diskuse s občany o připravovaných 
investicích ve Svinově. Pozvání přijali 
náměstek primátora města Ostravy Zdeněk 
Trejbal, starostka Svinova Hana Hauptová 
a radní Svinova a zastupitel SMO Martin 
Kovalský.

Byly představeny investiční záměry 
Rady, mezi které patří: výstavba sportovně-
-kulturního centra, které by mělo nahradit 
zničené prostory Sokolovny, výstavba 
a modernizace dětských a sportovních hřišť, 
investice do základní a mateřské školy, 
výstavba hasičské zbrojnice, rozšíření par-

kovacích míst, vybudování nového parku 
a bezpečného přístupu z ul. Evžena Rošic-
kého na ul. Nad Porubkou, rekonstrukce 
chodníků, ulic a další.

Svinovští občané svou účastí dokázali 
svůj velký zájem o rozvoj a budoucnost 
Svinova. Z diskuse vyplynuly přínosné pod-
něty a názory. Vedení radnice se rozhodlo na 
tuto debatu navázat dalšími pravidelnými 
setkáními s občany. 

Svinovská pouť
Vážení spoluobčané !
Rada městského obvodu Svinov, komise 
pro sport, kulturu a mládež a farní spole-
čenství římsko-katolické církve Vás zve 
na tradiční Svinovskou pouť, konanou 
23.–24. června 2007 v prostorách koste-
la Krista krále a přilehlém okolí.

Připraveny jsou zajímavé pouťové 
atrakce pro malé, větší i největší, ob-
čerstvení, soutěže, kulturní vystoupení, 
hudba k poslechu i tanci.

Srdečně zvou pořadatelé

NeNápadNý soused 
Zdeněk Benek

Pane Benku, kdy jste začal sportovat?
Atletice jsem se začal věnovat po ukon-

čení války v roce 1946. Do té doby jsem 
dělal gymnastiku, dokonce jsem se stal 
dorosteneckým přeborníkem Moravsko- 
slezské sokolské župy ve cvičení na nářadí. 
Ale atletika přece jen zvítězila. Vedle de-
setiboje jsem se postupně věnoval i jiným 
vrhačským disciplínám. V té době jsem byl 
atletem pražského Ústředního domu armády 
a Rudé hvězdy. Pak následoval přestup do 
ostravského Baníku a od roku 1955 opět 
přestup do TJ Vítkovice. V době vrcholné 
kariéry jsem byl čtyři roky československým 
reprezentantem, tedy celkem dvacetpět let 
atletické kariéry.
A co následovalo po tak intenzivním spor-
tování ?

To čtvrtstoletí sportování jsem vydržel do 
41 roků, kdy jsem se oženil a stavěl rodinný 
domek. Po atletické kariéře jsem si dopřál 
odpočinek, ale udržoval jsem si formu tím, 
že jsem chodil hrát basketbal a fotbal, po-
siloval jsem, plaval a tak jsem se udržoval 
v kondici. A po dalších 25 letech, kdy jsem 
atletiku vůbec neprovozoval, mě to chytlo 
znova a opět jsem se vrátil k atletice. V roce 
2003 jsem překonal čtyři české atletické 
rekordy. V Dánsku na mezinárodním fóru 
v roce 2004 jsem se stal vícemistrem světa 
v hodu břemenem a obsadil jsem 4. místo 
v hodu kladivem.

V roce 2004 jsem se zúčastnil evropského 
šampionátu v dánském Aarhusu a přivezl jsem 
si první „veteránskou“ medaili v hodu břeme-
nem, kdy jsem se umístil na druhém místě.

Vím, že jste utrpěl úraz. Jak ten se podepsal 
na vašem sportovním životě ?

Mě neporazí ani otrava muchomůrkou 
zelenou. Ale nešťastná srážka s autem při 
jízdě na kole způsobila, že jsem neměl 
natrénováno a na šampionátu v San Sebas-
tianu ve Španělsku jsem se neumístil, jak 
bych chtěl. Bohužel na medailové umístění 
jsem neměl.

Vynahradil jsem si to v roce 2006 v Lin-
ci, kde jsem obsadil ve své kategorii 1. místo 
za hod břemenem a dvě 2. místa za hod 
kladivem a hod diskem
Kdepak trénujete ?

Pod Opavskou třídou na louce nedaleko 
domu trénuji břemeno, oštěp a kouli, na 
vítkovickém stadionu trénuji kladivem 
a diskem.
A co na vaše sportování říká rodina?

Manželka se věnuje svým zálibám, jezdí 
po cizině s ženským kolektivem na ozdravné 
pobyty. Syn hraje košíkovou za Orlovou, 
takže mi také fandí.
Kdo vám hradí náklady spojené s cestová-
ním a zápisným na závody?

Vše si hradím sám, například v Ri-
ccione jsem za startovné musel uhradil 
1 650 Kč, za každou další disciplínu 
730 Kč, za výsledky 440 Kč, přičemž 
cena zájezdu činila 12 500 Kč. Halové 
závody v Helsinkách jsem z finančních 
důvodů odhlásil a přitom podle výkonů 
ostatních závodníků bych určitě získal 
mistra v hodu břemenem a diskem. Je 
mi toho líto.

De facto jsem nejúspěšnějším veteránem 
co do zisku medailí, protože někdo se speci-
alizuje na jednu disciplínu a já se zúčastním 
všech disciplín – vrhu břemenem, kladivem, 

Žijí mezi námi…
V letním vydání Svinovského hlasatele vám chceme v rámci rubriky „Žijí mezi 

námi…“ představit další osobnost, která nesporně patří mezi znamenitosti, s nimiž 
se můžeme setkávat…
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diskem, oštěpem a koulí – a prostě sbírám 
medaile.

Když stojím na stupních vítězů a hraje 
česká hymna, někdy prostě nemohu uvěřit, 
že jsem to způsobil já.
Co byste si přál ?

Předně bych si přál stálé zdraví a kondici 
založenou na tréninku, abych mohl naplnit 

své ambice a využít schopnosti ke zviditel-
nění Svinova a naší republiky.

Děkuji Vám za rozhovor a ráda Vám předá-
vám tričko s čepicí a batohem s logem Ostravy, 
abyste i nadále úspěšně reprezentoval naši 
zemi, město Ostravu a městský obvod Svinov.

Se sousedem hovořila Ing. Hana Hauptová,  
starostka MOb Svinov

Tělovýchovná jednota Vítkovice-Svinov 
oslavuje v letošním roce jubileum 85 let 
od založení klubu. Patříme mezi nejstarší 
tělovýchovné organizace v našem kraji. Dne 
13. 8.1922 byla ustavující schůze v hostinci 
„U Váců“. Klub nesl název SK Slezák Svi-
nov a jeho barvy byly modrá a bílá. Zaklá-
dajícími členy byli pánové Oldřich Váca, 
Jan Bárta, Josef Kusák, Rudolf Matera, Petr 

Kudela, František Šerek, Antonín Foltýn, 
Rudolf Ruš, František Vařeka, Rudolf Grepl, 
Josef Grepl, JUDr. Milan Foltys, Vidlička, 
Černý, Štorfa. Prvním předsedou byl zvolen 
pan Vidlička.

První hřiště bylo vybudováno v prostoru 
dnešního římsko-katolického kostela. Druhé 
hřiště vzniklo později v blízkosti ulice Bří 
Sedláčků a konečně v roce 1932 po projednání 
s místní školou a ředitelstvím válcovny trub 
Mannesmann byl klubu pronajat pozemek 
pro stavbu třetího hřiště. Tak vzniklo škvárové 
hřiště v prostoru dnešního sportovního areálu.

V době vzniku měl klub jen fotbalové 
družstva dospělých a dorostu, která začínala 
soutěž od nejnižší třídy. Později byl založen 
oddíl základní tělesné výchovy. V této podo-
bě klub existoval až do roku 1938. V násle-
dující době okupace byl veškerý sportovní 
život zakázán a sportovní klub byl zrušen. 
Nebyly organizovány sportovní soutěže, ale 

kopaná se hrávala mimo Svinov. Přátelské 
a turnajové zápasy v okolních vesnicích 
Němci tolerovali. Po osvobození v roce 
1945 se opět zásluhou bývalých členů oddílu 
obnovila činnost SK Slezák Svinov.

V současné době má tělovýchovná jed-
nota oddíly fotbalový, hokejový, tenisový 
a šachový. Nejpočetnější fotbalový oddíl, 
vedený panem Vladimírem Kabátem, 
má 128 členů. Oddíl má jedno družstvo 
dospělých, dvě družstva dorostu a žáků 
a širokou základnu těch nejmladších 
benjamínků.

Dlouholetá a bohatá sportovní činnost 
fotbalového oddílu měla své dosavadní vyvr-
cholení v letech 1996–2000, kdy se družstvo 
mužů probojovalo do župního přeboru, kde se 
pravidelně umísťovalo na předních místech 

tabulky. V současné době prochází svinov-
ský fotbal krizi. Družstvo dospělých bojuje 
v městské soutěži, což není úroveň, která 
by odpovídala dlouholeté tradici svinovské 
kopané. Nedostatek finančních prostředků, 

zchátralé sociální zařízení a nekvalitní 
hřiště neláká do svinovské kopané ani hráče 
a trenéry, ale ani dobrovolné pracovníky do 
organizačního štábu, bez nichž se amatérská 
sportovní činnost neobejde.

V oddíle rovněž působí družstvo seniorů, 
kteří v minulosti aktivně hrávali kopanou ve 
Svinově a nechtějí se aktivního pohybu vzdát. 
Seniorské družstvo hrává přátelské a turnajo-
vé zápasy po celé republice a úspěšně repre-
zentuje svinovskou kopanou i v zahraničí. 

Sportovní areál je využíván místní 
školou a společenskými organizacemi, 
působícími ve Svinově i mimo obec. 
V minulých letech se v něm pořádal na

(Pokračování na straně 4)

OSLAVY JUBILEA

Svinovská 
cyklotour – popáté

Před pár lety padl z řad svinovských 
lidovců návrh pořádat kromě již tradičních 
a oblíbených společenských a kulturních 
akcí také něco pro povzbuzení těla. A to 
něco se zrodilo, je tím svinovská cyklotour, 
která již pátým rokem letos zahajovala nám 
mnohým cyklistickou sezónu.

Rok od roku se začátkem května účastní 
tohoto výletu po hranicích Svinova víc a víc 
účastníků, letošní peloton čítal 17 cyklo-
turistů. 

Trasa výletu je stále stejná a noví se 
jen diví, kudy hranice našeho obvodu 
prochází. Start je již tradičně na jižních 
svazích U Blažků a jedeme: Kaufland, 
Polská, Tesco, Elektrárenská, chodník 
za Hornbachem, svinovské mosty (po 
schodech nahoru), sjezd do Dubí, přes 
most na pravý břeh Odry, podél Odry až 
na most do Polanky, Polanecká, Příměst-
ská, Janová, Hranečník, Sibiř, Jelínkova, 
za Technický dvůr, Nad Porubkou, po 
schodech na Rošického a zpět dolů až do 
Slunka na tvarůžky. Pravidelné jsou kaž-
doročně i zastávky, ať už občerstvovací 
nebo poznávací – soutok Porubky a Odry, 
splav (letos bylo možno přejít Odru pod 
splavem suchou nohou), památník obětem 
2. světové války a mnohé další zajímavos-
ti, které připravuje příroda, spoluobčané 
nebo silničáři. 

Kolik kilometrů každoročně ujedeme, 
záměrně neuvádím, připojte se příští rok 
k nám, sami uvidíte. 

 Eduard Dvorský

Mužstvo mužů z r. 1937
Horní řada zleva: Kotara, Birtus, Ruš Rudolf, 
Grepl Oldřich, Stoch, Birman, 
Dolní řada zleva: Jančík, Závada, Posládek, Janák

Mužstvo starých pánů na hřišti u kostela v r. 1930

Mužstvo starých pánů z r. 1982 – 60leté jubileum

Mužstvo mužů z r. 1947 – 25leté jubileum Mužstvo mužů

Mužstva Svinova a TJ Vítkovic A – 40leté jubileum 
r. 1962



4

(Pokračování ze strany 3)
příklad Den dětí, Sportovní den rektora 
VŠB-TU, mezinárodní turnaj tělesně posti-
žených hráčů pod záštitou Charity Ostrava 
a řada dalších významných akcí.

Oslava jubilea se uskuteční dne 30. 6. 
2007 v areálu tělovýchovné jednoty. Od 
rána až do odpoledních hodin se utkají 
na hřišti všechna družstva. Soupeřem jim 
budou fotbalisté FC Baník Ostrava a FC 
Vítkovice.

Program: 
9.00 hod. mladší žáci 
10.00 hod. starší žáci 
11.00 hod. dorost 
13.00 hod  senioři 
14.30 hod.  muži A 
16.00 hod.  slavnostní schůze členů 
 a přátel kopané
18.00 hod.  večerní karneval s živou hudbou
Zveme všechny příznivce a přátele sportu  
k účasti na těchto oslavách

Ing. Miroslav Vojtas

OSLAVY JUBILEAP o z v á n k a
na Čechy – Morava 2007

Mezizemské utkání Čechy–Morava 
2007 se letos uskuteční dne 24. června 2007 
na hřišti ve Studénce. V rámci progra-
mu budou sehrány následující zápasy:
 9.30 ženy MORAVA–ČECHY
11.00 muži MORAVA–ČECHY 

V rámci přípravy reprezentačních 
celků proběhnou v sobotu 23. června 
na hřišti TJ Sokol Svinov následující 
zápasy:
15.00 ženy ČECHY–OSTRAVSKO
16.15 muži ČECHY–OSTRAVSKO
Srdečně zveme příznivce národní házené.

TJ Sokol Svinov národní házená ve Svinově
V prvním červnovém víkendu byly 

ukončeny dlouhodobé mistrovské soutěže 
v národní házené – sezóna 2006/2007.

Do soutěží bylo zapojeno pět družstev 
našeho oddílu: muži A – družstvo hrálo 
I. ligu – nejvyšší soutěž v České republice. 
Ostatní družstva – mladší žáci, starší žáci, 
dorost a muži B – hrála krajský přebor 
(společná soutěž pro družstva z Moravsko-
slezského a Olomouckého kraje).

Jak si jednotlivá družstva vedla v dlou-
hodobých soutěžích:

Muži A – po dlouhých 9 letech se druž-
stvo probojovalo do I. ligy a jako nováček 
soutěže skončilo na 9. místě s počtem bodů 
18. Do posledního kola mělo družstvo na-
ději postoupit do play-off, a nakonec se tak 
nestalo jen díky pasivní bilanci vzájemných 
zápasů s družstvem Žeravic, se kterým mělo 
družstvo stejný počet bodů. Je to škoda, ale 
pro další sezónu je povzbuzením, že druž-
stvo dokázalo hrát vyrovnané zápasy se vše-
mi soupeři a v žádném zápase nepropadlo. 
Na výsledcích družstva se podíleli následu-
jící hráči: brankáři – Vladimír Lubojacký 
a Lukáš Bordovský, obránci – Milan Beneš, 
Michal Matoušek, Petr Rucký, Zbyněk Plan-
ka, útočníci – Vít Horáček, Jiří Tománek, 
Karel Schwarzer, Bohuslav Mlčák, Kamil 
Moravec, Vojtěch Beneš, Ondřej Bordov-
ský a Tomáš Kalina. V posledních kolech 
již dostávali příležitost zahrát si I. ligu 
i někteří dorostenci, s cílem získávat cenné 
zkušenosti a postupně se zapracovávat do 
sestavy prvoligového družstva. Trenérem 
družstva je Aleš Matoušek. Do výběru druž-
stva Moravy pro nadcházející mezizemské 
utkání Čechy–Morava byli nominování dva 
hráči z našeho oddílu – Vít Horáček a Jiří 
Tománek. Trénováním družstva Moravy byl 
v letošním roce pověřen Aleš Matoušek.

Muži B – družstvo by mělo být zásobár-
nou prvoligového družstva. Je nutné říct, že 
tomu zatím tak není. Doufáme, že s přecho-
dem dorostenců do kategorie mužů se zvýší 
konkurence v družstvu, a tím se zvedne 
tréninková činnost. V dlouhodobé soutěži 

družstvo obsadilo 3. místo ze šesti účastní-
ků. Vedoucím družstva je Petr Hrbáč.

dorost – družstvo se potýkalo s nedostat-
kem hráčů (8). Z toho 6 hráčů v příští sezóně 
přechází do kategorie mužů. Cílem družstva 
bylo pohybovat se v popředí tabulky a pokusit 
se probojovat do pohárových soutěží České 
republiky. To se nakonec nepovedlo a druž-
stvo skončilo na předposledním, 6. místě. 
Trenérem družstva je Milan Beneš. 

Starší žáci – ve velmi kvalitní soutěži, 
které se zúčastnilo 11 týmu, naše družstvo 
obsadilo konečné 4.místo. Toto není jistě 
špatný výsledek, ale máme za to, že po-
tenciál a věkové složení družstva mohlo 
přinést i lepší výsledky. Trenéry družstva 
jsou Michal Lach a Tomáš Závodný.

Mladší žáci – největším kladem tohoto 
družstva je rozšíření členské základny (cca 
20 hráčů). Toto je nejlepší cesta k zajištění 
světlé budoucnosti národní házené ve Svi-
nově. Družstvo obsadilo celkově 4. místo 
z 8 účastníků. Trenéry družstva jsou v sou-
časné době Zdeněk Kadlčík, Tomáš Strniště 
a Klára Benešová. Na podzim vypomáhal 
s trénováním Ondra Bordovský. 

Soutěžní ročník 2006/2007 se dá z na-
šeho pohledu popsat jako stabilizovaný. 
Kladem je udržení družstva mužů v prvo-
ligové soutěži a rozšíření členské základny 
v kategorii mladších žáků. 

Děkujeme statutárnímu Městu Ostrava, 
městskému obvodu Svinov a ostatním 
sponzorům za podporu, bez které bychom 
nemohli hrát náš oblíbený sport – národní 
házenou. Velký dík patří firmě Rostislav Fra-
nek – Restaurace u Dvou Králů za zajištění 
hodnotných cen do tomboly a pro nejlepší 
hráče utkání.

Dalším kladem je udržení vysoké ná-
vštěvnosti na zápasech prvoligového týmu, 
za což je Vám fanouškům třeba poděkovat, 
a těšíme se na Vaši podporu i v příští sezóně, 
která začíná poslední srpnový víkend. Jak se 
říká, „publikum je náš osmý hráč“.

Výbor oddílu národní házené 
při TJ Sokol Svinov

Dotazn ík
Rady Mob ostrava-Svinov

Dotazníková akce zveřejněná v jarním vydání 
Svinovského hlasatele se nesetkala s očekávanou 
reakcí ze strany občanů, kterým byla určena. 
Rada má k dispozici omezený počet připomínek 
a námětů spoluobčanů. Výrazně mezi nimi pře-
važují žádosti o rozšíření počtu parkovacích stání 
v oblasti ulice E. Rošického, ale také v některých 
dalších místech Svinova. Dvě třetiny respondentů 
žádají zřízení bezpečného bezbariérového chod-
níku k zastávkám u bývalého Bytostavu a v trase 
ulic Nad Porubkou – E. Rošického – Kaufland. 
Je nutné zabývat se rovněž výzvami k úpravě 
Technického dvora, k příjmu a zpracování odpadu 
ze zahrádek, žádostmi systémového komplexního 
řešení stavu místních komunikací, chodníků, 
některých páteřních rozvodů elektro, kanalizace, 
přeložkou ulice Bílovecké, pravidelnou obnovou 
vodorovného značení.

Jen připomínáme, že dnešní výčet považu-
jeme za dílčí, neukončený a spoléháme se na 
společnou potřebu vzájemně se informovat. 
Děkujeme všem, kteří zaslali svá zjištění 
o stavu věcí veřejných a přidali své náměty.
Současně adresujeme všem svá přání vaší 
aktivní účasti na řešení věcí veřejných.

Rada MOb Svinov se rozhodla zjišťovat 
veřejné mínění občanů Svinova prostřednic-
tvím dotazníků. Tematické celky budou vždy 
vydávány ve Svinovském hlasateli. Formulář 
dotazníku můžete získat na svinovské radnici 
a také na webových stránkách. Vyplněný for-
mulář prosím vhoďte do připravené schránky 
ve vchodu do naší Radnice. Děkujeme za Vaše 
názory a náměty.  Radní MOb Svinov 

Rozesílání informací e-mailem
Rada MOb Svinov rozhodla informovat 

občany také pomoci e-mailů. E-mailem mů-
žete dostávat pravidelně důležité informace, 
pozvánky, texty z hlášení místního rozhlasu 
a mnoho dalšího. Máte-li o tuto službu zájem, 
napište na tento e-mail: posta@svinov.mmo.cz  
heslo: rozesílání informací ano.
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Zhoršující se životní prostředí se kaž-
dodenně podepisuje na zdravotním stavu 
všech Evropanů a tedy nás všech. Globálně 
životní prostředí nejvíce znečišťuje stále 
rostoucí doprava, průmyslová výroba a tě-
žební činnost.

Na území Ostravy došlo počátkem 90. let 
k poklesu imisního zatížení, které bylo 
způsobeno především útlumem průmyslové 
výroby a zaváděním nových technologií. 
Ovšem zhruba od roku 2000 opět dochází 
k mírnému zvyšování imisní zátěže, a to 
zejména polétavým prachem. Z hlediska 
celkového množství emisí jsou malé zdroje 
znečišťování ovzduší druhou nejvýznamněj-
ší skupinou znečišťování na území města 
Ostravy. Převážnou část těchto zdrojů tvoří 
lokální topeniště rodinných domů, dále ko-
telny v bytových domech a některé zdroje 
provozované menšími podnikatelskými 
subjekty. 

Přispět ke snížení znečištění ovzduší, 
a tím ke kvalitnějšímu životnímu prostředí 
může každý z nás. Zásadním faktorem pro 
snížení znečištění ovzduší je výběr ekolo-
gičtějšího 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 vysokou účin-

ností.
2. Spalujte v kotli pouze předepsané palivo.
3. Provozujte kotel pouze na projektovaný 

výkon.
4. Pravidelně čistěte komín.
5. Nechte si pravidelně seřídit spalovací 

zařízení.
Důležitým faktorem pro ochranu ovzduší 

jsou rovněž úspory ve spotřebě tepla, a tím 

rovněž v množství paliva. Tyto úspory mají 
dvojí efekt. Nejenže dojde ke snížení znečiš-
tění ovzduší, ale zároveň uspoříte peníze za 
neprotopené palivo. Zvláště v řadě starších 
budov uniká značná část tepla špatně izolo-
vanými zdmi a okny.
SNADNĚJŠÍ OPATŘENÍ:
- Utěsněte okna a dveře. Rezervy jsou 

zejména v prostupu tepla zabudovaným 
oknem.

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

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

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

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 příze-

mí.
- Pro ohřev vody instalujte solární panely 

nebo tepelná čerpadla.
Toto jsou opatření pro snížení finančních 

nákladů a zlepšení životního prostředí, 
která může učinit každý z nás. Příroda 
a krajina jsou součástí národního bohatství 
a na jejich stavu přímo či nepřímo závisí 
naše ekonomická úroveň. Váha, přikládaná 
ochraně přírody a krajiny, je odrazem kul-
turní úrovně společnosti. Chovejme se k ní 
tedy tak, aby tady ještě zůstala i pro ty, co 
přijdou po nás.

 RNDr. Heroutová, SMO – ÚMOb Svinov

všichni chceme zdravé životní 
prostředí a dýchat čistý vzduch

Sdělení úřadu
Ztráty a nálezy jsou Úřadu městského 

obvodu Svinov předávány občany Svinova, 
městskou policií, nebo také Českými dráha-
mi – žst. Svinov. V současné době jsou na 
technickém dvoře uloženy tyto nálezy:
Číslo nálezu popis nálezu
203 látková taštička s peněženkou a písem-

nostmi na jméno Petr Sicha
204 
205 kufr béžový – pánské oblečení
206 taška sportovní tmavězelená – pánské 

oblečení, toaletní potřeby, ručník
207 kufřík černý uzamčený
208 taška plátěná černá – dámské oblečení, 

dvě knížky, kosmetika
209 igelitová taška – dámský svetr, pánské 

spodní prádlo
210 plátěná vojenská taška – pánské oble-

čení, ručníky, wolkmen
211 ruční invalidní vozík
212 taška černá + batoh šedý, pánské ob-

lečení, toalet. potřeby, spací pytel
213 taška károvaná – dámské oblečení, 

ručníky froté
214 taška černá plátěná – pánské oblečení, 

písemnosti na jméno Milata Alois
215 batoh černošedý – pánské oblečení 
219 písemnosti na jméno Jozef Kováč
3 ks klíčů v černém pouzdře nalezené na 

Bílovecké ulici ve Svinově
 375 kg železného šrotu

Nálezy jsou v úschově úřadu po dobu 
6 měsíců, případné dotazy možno volat na 
tel. 599 421 035, nebo se osobně informovat 
v kanceláři č. 26 ÚMOb Svinov.

 Eva Kuhnová, vnitřní věci 

Dne 18. 4. 2007 se na naší škole uskutečnil 
„Den první pomoci“, který realizovali stu-
denti Ústavu algoterapie a urgentní medicíny 
Zdravotně sociální fakulty Ostravské univer-
zity v Ostravě. V rámci jednorázových akcí 
připravili projekt „Výuka první pomoci na 
ZŠ“. Žáci 5.–9. tříd ZŠ během tohoto kurzu 
zhlédli krátkou prezentaci o neodkladné resu-
scitaci, poskytnutí první pomoci postiženému v bezvědomí a při krvácení. Získali přehled 

o možnostech obvazové techniky a trans-
portu postiženého. Ke každému tématu byla 
vždy názorná ukázka. Následně si získané po-
znatky žáci sami vyzkoušeli na simulačních 
modelech a trenažérech nebo přímo na sobě 
či svých spolužácích. Tato praktická cvičení 
probíhala v malých skupinkách za asistence 
studentů oboru Zdravotnický záchranář, kteří 
si takto rozšiřují své edukační schopnosti 
a dovednosti.

Den první pomoci

turnaj vybíjené dívek
Dne 30. 3. 2007 se dívky IV. až VIII.

ročníků utkaly ve vybíjené. 
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Memoriál  
Marka Bílého

Dne 20. 4. 2007 se uskutečnil I. ročník 
Memoriálu Marka Bílého. Jedná se o školní 
turnaj chlapců v sálové kopané, který byl 
pojmenován po zesnulém žákovi naší ško-
ly – Marku Bílém, jenž zemřel v nedožitých 
jedenadvaceti letech. Turnaje se zúčastnili 
chlapci ze čtvrtých až pátých ročníků. 
Všechny zápasy organizoval a soudcoval 
p. uč. Kotala, ceny předávali – paní starostka 
Ing. Hauptová, maminka chlapce paní Bílá 
a pan ředitel Mgr. Ivančo.

Dne 4. května 2007 se na naší ZŠ usku-
tečnilo okrskové kolo dopravní soutěže pro 
děti Mladý cyklista, pořádané každoročně 
Ministerstvem dopravy, BESIP, MŠMT 
a Policií České republiky. Za obvod Po-
ruba se soutěže zúčastnilo 19 družstev ve 
dvou kategoriích. Děti soutěžily v těchto 
disciplínách: jízda zručnosti, zásady po-
skytování první pomoci, pravidla provozu 
na pozemních komunikacích. V obou 
kategoriích zvítězila družstva naší školy, 
která spolu s družstvy na 2. a 3. místě re-
prezentovala Porubu na městském finále 

11. května 2007 v Ostravě-Hrabůvce na 
ZŠ A. Kučery. Vítězové okrskového kola 
obdrželi pěkné ceny věnované BESIPEM, 
všichni zúčastnění potom výbornou svačin-
ku a sladkou odměnu, které byly zakoupeny 
díky finanční podpoře ÚMb Svinov a Po-
ruba. Ceny dětem předávala paní starostka  
ing. Hauptová.

Družstva naší školy úspěšně reprezen-
tovala Porubu i v městském finále, kde 

družstvo starších žáků zvítězilo a mladší se 
umístili na 4. místě.

Družstvo starších žáků ve složení Karolí-
na Adamčíková, Nikola Matějová, Jiří Kop-
ka a Daniel Štamko postoupilo do krajského 
finále soutěže, které se konalo 24.–25. 5. 
2007 ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde bojo-
vali mezi nejlepšími družstvy z celého kraje 
za město Ostrava. Také v tomto kole žáci 
naší školy nezklamali a byli velmi úspěšní, 
získali 3. místo. Patronem dopravních sou-
těží je Mgr. Marie Farkasová. 

Dopravní soutěž

Pro školní rok 2006–2007 zprovoznila Zá-
kladní škola a mateřská škola v Ostravě-Svi-
nově na odloučeném pracovišti v budově na 
ulici E. Rošického dvě nové třídy. Prvňáčci se 
zde učí podle nového školního vzdělávacího 
programu, který navazuje na program mateř-
ské školy, kde se děti vyučují bezplatně, a to 
formou tzv. Barevné angličtiny.

Jako rodičům se nám jeví, že výuka 
dětem nečiní potíže, jsou spokojené a do 
školy chodí rády. 

Funguje zde rovněž školní družina. 
Děti tuto družinu navštěvují velmi rády, 
neboť zde tráví plnohodnotně svůj čas po 
vyučování. Jak paní vychovatelka Kateřina 
Tarkotová, tak paní učitelka Ivana Gobelo-
vá se dětem plně věnují. Jsou zde pro děti 

často pořádány exkurse a výlety. Co se týká 
časové náročnosti, je paní vychovatelka 
ochotná s dětmi trávit více času nad rámec 
své pracovní doby.

S výukou hudební výchovy jsme rovněž 
spokojeni. Pan učitel za dětmi dochází, takže 
děti z 1. třídy nemusejí dojíždět do Základní 
umělecké školy na Bíloveckou ulici. 

V příštím školním roce přibudou další 
prvňáčci a věříme i nadále, že chod tohoto 
nově otevřeného odloučeného pracoviště 
na ul. E. Rošického nic neohrozí. Tímto 
bychom chtěli jako rodiče dětí, kteří tuto 
první třídu navštěvují, poděkovat všem, co 
mají zásluhu na otevření tohoto odlouče-
ného pracoviště Základní školy v Ostravě-
-Svinově.  Rodiče dětí

zhodnocení výsledků nově otevřené 
1. B třídy na ul. E. Rošického

Májové setkání 
s důchodci

Komise pro občanské záležitosti při Radě 
MOb Svinov připravila pro naše důchodce 
tradiční posezení, které se uskutečnilo 9. 5. 
2007 od 16.00 hodin. 

Všechny ženy byly obdarovány krásnou 
kytičkou a malým dárkem, dále byl pro ně 
připraven bohatý program:
1. kulturní vystoupení dětí ze školní 

družiny v režii paní učitelky Simony 
Burdíkové a Jany Kutačové. Dárečky 
vyráběla s dětmi ze ŠD na ul. Rošického 
paní vychovatelka Kateřina Tarkotová.

2. Zdravá maminka – prezentace výrobků 
zdravé výživy a potravinových doplňků.

2. krásná maminka – kouzlo proměny 
aneb kosmetická poradna, prezentace 
a prodej prádla.

4.  Prohlídka školního muzea Mgr. Márii 
Černíkové spojená s výstavkou ručních 
prací, které zapůjčila řada svinovských 
žen.

5. Tombola.
Za vaši účast děkuje a na další setkání se těší 

komise pro občanské záležitosti.

V sobotu 2. 6. 2007 se v areálu TJ Svinov 
uskutečnilo odpoledne plné her a soutěží, 
děti mohly u příležitosti svého svátku ob-
divovat hasičskou techniku – včetně vyso-

kozdvižné plošiny, členové městské policie 
měli připraveny soutěže a ukázku výcviku 
policejních psů.

Krátkým vystoupením se představily 

Dětský den
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i děti ze ZŠ Bílovecká, které naši školu 
reprezentovaly v soutěži zručnosti v jízdě 
na kolech.

Velké poděkování patří našemu sboru 
dobrovolných hasičů a vedoucím a instruk-
torům z PS Ještěr, kteří se zasloužili nejen 
o pestrý program, ale také o občerstvení 
všech zúčastněných. Ceny do soutěží byly 
nakoupeny z prostředků komise pro mlá-
dež, kulturu a sport . Zvláštní poklona patří 
paní Janě Metelkové, která se spolu s výše 
jmenovanými organizacemi na akci nejvíce 
podílela.

Počasí si s námi však bohužel zalaško-
valo a prudký déšť neumožnil dokončit 
všechny dlouho připravované soutěže. 
Přesto věříme, že se akce líbila a všichni se 
dobře pobavili.

 Mgr. Lenka Hrušková

Dne 9. 6. 2007 připravila komise pro 
občanské záležitosti jednodenní výlet pro 
svinovské seniory.

Cílem poznávacího zájezdu byl zámek 
Bruntál a hrad Sovinec, časová rezerva umož-
nila i návštěvu Pradědovy galerie u Halouzků 
v Jiříkově, která byla pro všechny milým 

překvapením. Historické památky, sochy, 
řezbářské práce, ale jistě i dobrá nálada, kterou 
pomohli vytvořit všichni zúčastnění, přispěla 
k získání nových poznatků a hezkých zážitků.

Za komisi pro občanské záležitosti dě-
kuje za velmi milou společnost a příjemnou 
atmosféru  Mgr. Lenka Hrušková

Zájezd komise pro občanské záležitosti

zájezd 
do kroměříže

Komise pro mládež, kulturu a sport při-
pravila na 3. 6. 2006 zájezd pro rodiče s dět-
mi – tentokrát do moravských Athén – města 
Kroměříže, které návštěvníkům nabízí řadu 
historických památek a kuriozit. Plně obsa-
zený autobus vyjížděl od Úřadu městského 
obvodu v 8 hodin, po příjezdu do Kroměříže 
byla objednána prohlídka místního zámku 
a zámeckého parku. Po pauze na oběd děti 
vyzkoušely svůj orientační talent v bludiš-
tích Květné zahrady, dospělí obdivovali 
umění zahradních architektů. 

Myslím si, že výlet obohatil všechny 
zúčastněné nejen novými poznatky, ale 
i hezkými zážitky.

Mgr. Lenka Hrušková

Našim jubilantům
kteří se dožívají 70, 75, 80 a více let.

Přicházíme s přáním stálého zdraví 
a životního optimismu. 

Ať je provází jen samé radosti 
a spokojenost. 

Červen:
Jana Kirschnerová 
Vlasta Kajfošová

Anna Slívová
Drahomíra Hlavicová

Zdenka Palupová 
Jarmila Michalíčková

Červenec:
Anna Vytřasová

Jiřina Michníková
Bedřich Dědoch
Vanda Kratěnová

 MUDr. Karel Kopec
Alois Hrubý

Karel Schwarzer

Září:
Leo Žídek

Marie Onderková
Zdeněk Klos

Ludmila Kovaříková
Dagmar Slívová

Milada Přikrylová

Samozřejmě gratulujeme i těm 
oslavencům, kteří nedali souhlas se 
zveřejněním svých osobních údajů. 
A omlouváme se, že z technických 

důvodů uvádíme jména jubilantů až od 
měsíce června.

 Komise pro občanské záležitosti
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V letošním roce uplynulo 60 let od 
ukončení naší povinné školní docházky 
ve Svinově a dožíváme se 75 let, to je tři 
čtvrtě století.

Naše svinovská škola je dobře zapsaná 
v historii, byla to škola s velmi dobrou 
úrovní, to vlastně všichni víme. Naše školní 
docházka nebyla jednoduchá, vždyť jsme 
prošli první republikou, dobou okupace 
a poválečnými léty. To je téma na vzpomí-
nání a na zhodnocení našeho dosavadního 
života.

Někteří z nás jsou žáci od počátku škol-
ní docházky, někteří z nás přišli po válce 
a někteří ukončili docházku o rok dříve. To 
všechno víme, ale o mnohých spolužácích 
nevíme vůbec nic.

Máme již dvacet let organizační skupinu 
ve složení Radek Malík, Ing. Lumír Bula, 
Ladislav Dostál, Luboš Glumbík, Vlasta 
Vavricová, Olga Černá a Jarmila Gwardová, 
tato se dohodla, že v letošním roce se setká-
me 19. května 2007 v restauraci U Strakošů 
v Krásném Poli. Všem spolužákům pošleme 
pozvánky a pozveme i elitu třídy B. Poslali 
jsme 38 pozvánek a sešlo se nás 26 a 5 
se omluvilo pro rodinné zaneprázdnění 
a nemoc.

Ve 14 hodin jsme se sešli, připomněli 
jsme si organizační záležitosti a pak paní 
Gwardová zahájila naše setkání takto:

Milé spolužačky, milí spolužáci, milí 
hosté.

Dovolte mi abych Vás dnes přivítala na 
setkání, kterému bude za pár dnů 60 let od 
skončení naši školní docházky měšťanské 
školy ve Svinově. Většina z nás se dožívá 
v letošním roce 75. let, někteří mají o rok 
více, ale táhnou to celou dobu s námi.

Co si připomenout? Byli jsme dobrá třída 
A, ale měli jsme velkou konkurenci ve třídě 

B, která byla opravdu lepší, což se projevilo 
i v množství vystudovaných. Prostě mají 
víc titulovaných spolužáků. Ale pro nás je 
radostné to, že se scházíváme pravidelně 
a poslední roky vždy v květnu podle doho-
dy z roku předcházejícího. Kulaté výročí 
bylo vždy slavnostní. Třída B se neschází 
vůbec, ale dnes někteří přišli mezi nás, což 
je potěšující. 

Vzpomeňme naše pany učitele. Pan učitel 
Kubajura, náš třídní – to byla kapacita mate-
maticko-fyzikální s přidáním chemie a zpě-
vu. Ten nás skutečně naučil a obhajoval. 
Pan učitel Kameníček – třídní B, nás naučil 
hodně, ale naučil nás i podvádět, a to tím, 
že rozděloval otázky z dějepisu a zeměpisu 
a my jsme si vypočetli, která otázka na nás 
padne a tu jsme se naučili perfektně, ale jeho 
čeština, jako český jazyk, neměla chybu.

Jeho nápaditost pro slohové práce byla 
unikátní. Ale stále nám předhazoval svou 
skvělou třídu B. My jsme to nebrali vážně. 
A co další učitelé? Paní učitelka Pekárková 
to měla těžké, vždyť s ruštinou začínala, 
a to byla spíš slovensko-ruština, ale nau-
čili jsme se ji. Pan učitel Lysík – skvělý 
matematik a malíř. Hodně výkresů bylo 
na výstavkách, a některé prý jsou ve ško-
le dodnes. Paní učitelka Važanská – její 
hodiny pro nás děvčata byly obrovským 
přínosem do života a rovněž se uplatnila 
jako poradkyně pro naše další povolání. 
Ještě je třeba vzpomenout paní učitelku 
Dolanskou, která si nás vybírala pro kul-
turní a recitační činnost a mnozí se dobře 
uplatnili. Obecnou školu dnes nebudu 
rozebírat, tu si rozebereme u stolu.

Moji milí, jsem ráda a vlastně Vám všem 
vděčná, že jste přišli v tak hojném počtu do 
hezkého prostředí restaurace u Strakošů, 
která v minulosti patřila k naší kultuře. Zde 
se v neděli skvěle tančilo.

Teď vás jednotlivě představím a žádám 
Vás o povstání představovaného.

Ze třídy B – Ing. Bárta s manželkou, 
Baudyš Zdeněk s manželkou a Ulrych 
Lubomír s manželkou, třída A – Ing. Bula 
Lumír, Bilalková Bětka, Besta František, 
Gwardová Jarmila, Denk Karel, Franková 
Bohuslava, Dostál Ladislav, Teichmanová 
Jiřina, Glumbík Lubomír, Černá Olga, Gren 
Zdeněk, Šnorková Marie, Hečko Otmar, 
Vavricová Vlasta, Ing. Holuša Jan, Víchová 
Danka, Malík Radomír, Valdrová Ludmila, 
Ing. Planka Zdeněk s manželkou, Vaculíko-
vá Božena, Vejčík Lubomír.

Děkuji Vám.
Nyní žádám pana Radka Malíka, aby 

předal ženám našich spolužáků pozornost, 
červenou růžičku.

Děkuji.
Prosím o povstání a minutu ticha : Vzpo-

meňme naši spolužačku paní Boženu Thi-
elovou-Opletalovou, která nás v loňském 
roce opustila. Děkuji.

Tak uvítací část máme za sebou, proto 
Vás žádám znovu o povstání a ujměte se 
své skleničky a připijme si na radost ze 
setkání, pohodu, spokojenost. Připijme na 
naše slavné výročí. 

Děkuji, Jarmila Gwardová
Asi ve tři hodiny bude podáváno ob-

čerstvení, po kterém nás každý seznámí se 
svými životními úspěchy i problémy. Začalo 
se podle seznamu, nejdříve pánové. Musím 
přiznat, že průřez našich životů za 60 let byl 
skutečně zajímavý a všichni jsme pozorně 
poslouchali.

Pak následovala volná zábava, přese-
dali jsme z místa na místo, občas jsme se 
zastavili u obslužného pultíku, naše nálada 
byla skvělá. Zazpívali jsme si, zpěv řídil 
pan Luboš Vejčík. Setkání nemělo vadu 
a dohodli jsme se na dalším, a to předpo-
slední květnovou sobotu v roce 2008. Místo 
setkání bude určeno dodatečně.

Před ukončením setkání bylo poděková-
no organizační skupině za vzornou přípravu 
dnešního slavnostního dne.

Doporučuje se seznámit omluvené spo-
lužáky pana Plačka a dámy Baďurovou, 
Mrázkovou, Šimovičovou a Švidrnochovou 
o průběhu setkání. Luboš Glumbík a Jarmila 
Gwardová navštíví pana Plačka.

O našem setkání budeme informovat 
městský úřad Svinova s tím, aby alespoň 
část našeho setkání byla vytištěna v Hlasa-
teli – listu občanů Svinova.

Ve 20 hodin jsme se rozloučili, někteří 
odjeli tramvají číslo 5, pro vzdálenější přijeli 
příbuzní a Krásničané šli domů pěšky.

Tak skončilo setkání ročníku 1932 smí-
šené měšťanské školy ve Svinově.

Zpracovala
Jarmila Gwardová

Jsme v letošním roce jubilanty
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V sobotu 28. dubna 2007 se uskutečnilo 
setkání bývalých spolužáků třídy 9. B, kteří 
opustili školní lavice Základní školy v Ostra-
vě-Svinově v červnu roku 1972. Abychom si 
zavzpomínali na léta bezstarostného dětství, 
požádali jsem ředitele ZŠ pana Mgr. Zdeňka 
Ivanča o návštěvu a prohlídku školy. Vyšel 

nám vstříc a ochotně a rád nás provedl budo-
vou Bílovecká 10. S údivem jsme obdivovali, 
jak se „naše“ škola změnila za poslední roky. 
Jen namátkou vyjmenujme: nové vybavení 
do tříd, učebna výpočetní techniky, odborná 
učebna anglického jazyka, fyziky, výstavka 
historických předmětů v kmenové třídě, 

moderně vybavené místnosti pro školní 
družinu, skleník, dílny, kuchyňka. Všichni 
jsme byli nadšeni novým tělocvičným 
pavilonem s velkou i malou tělocvičnou 
a moderním sociálním zařízením v celém 
objektu budovy. Byli jsme překvapeni nejen 
rekonstrukcí a moderním vybavením, ale 
velmi nás překvapilo, jak pan ředitel pečuje 
o původní zařízení: okna, která si pamatuje-
me z let minulých, jsou v perfektním stavu, 
nově natřená. Při procházce školou jsme 
s radostí nacházeli rekonstruovaný nábytek, 
který slouží současným žákům. Prohlídku 
jsme ukončili ve školní jídelně opět s novým 
vybavením.

Žáci 9. B základní školy ve Svinově,  
školní rok 1971–1972

nejen nostalgické vzpomínky na dětství

Setkání 
po čtyřiceti letech

Ve dnech 7. a 10. května 2007 proběhla 
v tisku zpráva, že do hlučínských kasáren za-
vítá ministryně obrany Parkanová a propůjčí 
jim název brigádního generála Jana Satorie.

Plk. pěchoty Jan Satorie byl velitelem 
4. hraničářského pluku v Hlučíně. Ve dnech 
10. a 11. 9. 1938 se konalo v Ostravě pře-
vzetí hraničářského praporu. Po přísaze vo-
jáci obsazovali nově vybudované pevnůstky. 
Každý účastník obdržel pamětní medaili.

Po rozpuštění čs. branné moci měl být vy-
zván dne 18. 7. 1939 kurýrem div. gen. Ser-
gejem Ingrem k odchodu za hranice. Spojka 
však omylem doručila vzkaz k odchodu do 
Francie jmenovci Jana Satorie nar. 1. 6. 
1894 Podmoky, okrs. Havlíčkův Brod, čili 
nesprávnému člověku.

Ten, koho chtěl gen. Inger ve Francii mít, 
byl jeho osobní přítel Jan Satorie nar. 13. 5. 
1887, velitel 4. hran. pluku.

Pamětníci tvrdí, že pocházel ze Zárubku 
a byl také vězněn v Opavě, odkud se mu 
podařilo uprchnout.

Byl velký vlastenec a budil jak ve voj-
sku, tak mezi občany respekt. Zemřel 30. 4. 
1949. Vlastimil Vrbka

Brigádní generál 
Jan Satorie
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Svinovský hasičský sbor byl založen 
roku 1889 a byl jedním z prvních. Z velké 
části v něm byli organizováni svinovští 
sedláci a chalupníci, aby byli připraveni 
chránit své statky a usedlosti. Z kroniky se 
dozvídáme, že od založení do roku 1918 
vyhořelo 20 selských usedlostí, domů a Hrn-
čířův mlýn s pilou.

Mimo běžných cvičení pořádal sbor 
ukázková cvičení spojené s výlety a ta-
ké pořádal každoročně hasičské plesy. 
V národním duchu tištěné pozvánky byly 
doručovány příznivcům a reprezentantům 
obce. Výnosy byly používány k modernizaci 
výzbroje. 

Tato činnost byla ukončena německou 
okupací Svinova v roce 1938. Až do zřízení 
Protektorátu zůstal sbor v českém vedení. 
Pak byl dosazen za vedoucí svinovské 
pošty němec z Ostravy-Přívozu Janeczka 
a ten byl zároveň pověřen vedením sboru. 
Jeho zástupce byl Josef Berger, majitel 
Zamazalovy stolárny. V tuto dobu byla řada 
členů v pokročilém věku a některým se pod 
německé vedení nechtělo. Zůstali jen někteří 
z existenčních důvodů.

Aby se stav omladil a doplnil, předvolal 
obecní úřad všechny selské syny, učně 
a tovaryše na obecní úřad, kde bylo všem 
sděleno, že od této chvíle jsou všichni pří-
slušníky hasičského sboru. Je to v zájmu 
všech, aby v případě potřeby byli schopni 
chránit majetky své i veřejné. Mimo jiné 
bylo podotknuto, že to doba vyžaduje a proti 
tomu, kdo se nepodřídí budou vyvozeny 
sankce. Velitel Janeczka mluvil sice s pří-
slušníky sboru česky, ale povely se musely 
cvičit německy.

Při prvním nástupu ke cvičení dostal 
každý pracovní oblek a poukaz na pracovní 
obuv. Vycházkových obleků bylo jen něko-
lik, takže při konání požární služby v kině, 
nebo při hostování opavského divadla se 
obleky půjčovaly.

Cvičilo se každou neděli u Plankového 
rybníka (dnes již zasypán) naproti bývalé 
„Zeleniny“.

Při nočních alarmech se museli přísluš-
níci dostavit do hasičského skladiště a pak 
dohlížet na důkladné zatemnění v obci. 
Za německého vedení byl hasičský sbor 
přejmenován na Feuerschutzpolizei. Toto 
označení na pracovních oděvech nebylo, 

u vycházkových bylo toto označení jen na 
několika velitelských oblecích.

Po osvobození sbor provedl několik 
protipožárních zásahů, z toho ten první byl 
legrační.

V domě č. 382 nájemnice vařila bram-
bory, na které zapomněla, a když se vrátila, 
byla kuchyň plná černého kouře. Otevřela 
okno k vyvětrání a vycházející dým se dostal 
půdním oknem na půdu a vikýřem nad stře-
chu. Augustin Ryš, když uviděl stoupající 
dým nad střechou, v domněnce, že hoří, ne-
chal zatroubit na požár. Po příjezdu jednotky 
se zjistilo, co se stalo, a byla z toho legrace.

V srpnu 1944 byla ve Wilczkově statku 
opravna tanků a bojových vozidel. Bylo 
kolem poledne a na obloze se zaleskl letoun. 
Najednou něco bouchlo a začal hořet hnůj 
a kravín. Tanky začaly vyjíždět ze dvora 
na ulici a mezi hukotem motorů se ozývalo 
bučení krav. Sbor zasáhl, aby se oheň neroz-
šířil. Střecha shořela a zůstalo jen zdivo. Byl 
to první objekt zničený válkou.

Další zásah byl 29. 8. 1944. Do toho data 
jsme dokonce ze střech pozorovali bombar-
déry, jak letí do Polska. Toho dne byla za cíl 
určena Ostrava. Bomby padaly od Zábřehu 
do centra Ostravy. Z Rüttgersových závodů 
se valil k obloze černý dým. Hořící mazut 
a olej zaplavoval okolí a štiplavý dým ohro-
žoval vše živé. Na tento úsek byli nasazeni 
svinovští hasiči.

Když se fronta přiblížila k Opavě, 
a v Opavě vypukly ničivé požáry, dostal 
Svinov příkaz k zásahu. Již po cestě do 
Opavy musel čelit přecpané cestě vozidel 
ujíždějících z hořícího města. Ve městě 
panoval chaos, do hasičského auta narazilo 
vojenské auto a příslušníku Josefu Zučkovi 
byla naražena pánev. Návrat z tohoto zásahu 
byl tragický a Josef Zuček se s tímto úrazem 
trápil do konce života.

Poslední zásah provedli příslušníci 
hasičského sboru 27. dubna 1945. Bylo to 
zrána za silného ostřelování dělostřelectva 
a náletů letadel, pokusili se hasit hořící 
domy sedláře Prokopa a rolníka Kudely. 
Střelba byla tak hustá a ohrožovala vše, co 
se volně pohybovalo, že se od dalšího ha-
šení upustilo. Po tomto zásahu se již nikdo 
nepokusil hasit hořící domy, neboť lidské 
životy měly větší cenu.

Vlastimil Vrbka

Svinovský hasičský sbor 
v době okupace

Policie informuje
PřePAdení u řeky

Dne 27. 4. 2007 spatřili strážníci u řeky 
Odry v Ostravě-Svinově poblíž ulice Luční 
dva muže, kteří fyzicky napadali třetího 
muže. Ten ležel na zemi, útočníci (15 a 17 
let) do něj kopali. V útoku ustali teprve poté, 
co vůči nim strážníci byli nuceni použít do-
nucovací prostředky hmaty a chvaty, neboť 
na slovní výzvy nereagovali. Napadený (19 
let) uvedl, že byl přepaden spolu se svým 
kamarádem (18 let), kterému se podařilo 
utéci. Útočníci po něm požadovali pod 
pohrůžkou násilí peníze a mobilní telefon. 
Kamarád napadeného se po chvíli na místo 
vrátil a potvrdil verzi o napadení. Oba 
útočníci byli předáni Policii ČR, hrozí jim 
obvinění z trestného činu loupeže. 
nAPAdení 
neZleTilých chlAPců

Dne 9. 5. 2007 zasahovali strážníci MP 
pod Svinovskými mosty v Ostravě-Svinově, 
kde byli fyzicky napadeni tři nezletilí chlapci 
(9–10 let). Útočníky byli dva rovněž nezletilí 
chlapci, kteří po napadených pod pohrůžkou 
násilí požadovali vydání hotovosti, posléze do 
nich začali strkat a jednoho dokonce udeřili do 
břicha. V době, kdy na místo dorazili strážní-
ci, se zde nacházeli pouze napadení a jeden 
z útočníků (11 let), který postával opodál. 
Druhý mezitím utekl. Na místo byla přivolána 
hlídka Policie ČR, která událost dále šetří. 
Vloupal se do Vozidla  
A uSnul V něM

Dne 11. 5. 2007 byla hlídka MP vyslána 
do autobazaru v Ostravě-Svinově, kde zřejmě 
v noci došlo k násilnému vniknutí do jednoho 
z vystavených prodávaných vozidel (Tatra 603). 
Obsluha toto zjistila ráno. Pachatel (24 let) na 
vozidle rozbil okno ve dveřích na straně řidiče, 
vnikl dovnitř a ve chvíli, kdy strážníci dorazili 
na místo, ve vozidle spal na zadních sedadlech. 
Do vozidla se vloupal údajně pouze proto, aby 
v něm mohl přespat. Na místo byla přivolána 
Policie ČR, událost je v dalším šetření. 
kRádeŽ nA ZASTáVce

Dne 13. 5. 2007 zachytili strážníci MP 
díky mobilnímu kamerovému systému 
okradení podnapilého muže (54 let) na za-
stávce MHD před nádražím ČD v Ostravě-
-Svinově. Kolem muže se v době, kdy čekal 
na autobus, neustále pohybovala skupinka 
čtyř mladíků (16–19 let), z nichž jeden (19 
let) po chvíli přistoupil k opilému, objal 
jej a přitom mu sáhl do náprsní kapsy. Její 
obsah předal jinému ze skupinky (17 let) 
a všichni poté z místa odcházeli. Za nimi 
se ihned vydali strážníci a všechny čtyři 
mladíky po chvíli dostihli a zadrželi. Krát-
ce předtím však ten, který převzal obsah 
náprsní kapsy poškozeného, upustil na zem 
bankovku v hodnotě 1000 Kč. Mezitím další 
hlídka kontaktovala poškozeného. Na místo 
byla přivolána hlídka Policie ČR, událost je 
šetřena jako trestný čin krádeže. 

Nevíte si rady s délkou záruční doby, s re-
klamací, s podmínkami odstoupení od smlou-
vy, případně s dalšími základními informacemi 
o právech spotřebitele? Je tady pro vás SOS.

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) je 
nezisková, nevládní a nepolitická organiza-

ce. Již od roku 1993 se všemi dostupnými 
prostředky snaží hájit práva spotřebitelů, po-
skytuje základní informace o reklamačním 
řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení 
reklamace nebo podmínkách odstoupení od 
kupní smlouvy.

víte co je SoS?
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P o z vá n k a 
na IX. setkání pěstounů 

psů z třebovického útulku
Dne 23. června 2007 se od 8.00 hodin 

v areálu útulku pro nalezené psy v Ostravě-
-Třebovicích uskuteční v pořadí již IX. se-
tkání pěstounů psů z třebovického útulku.

Majitelé a pěstouni pejsků, kteří se chtějí 
tohoto setkání zúčastnit a předvést své do-
vednosti, se mohou přihlásit telefonicky na 
čísle 596 967 288 nebo osobně na adrese 
útulku pro nalezené psy v Ostravě-Třebo-
vicích, ul. Provozní 4, a to denně od 10.00 
do 17.00 hodin.

Předchozí ročníky se konaly jako sou-
část Mezinárodních setkání jízdních policií 
v areálu jezdeckého klubu TJ Baník v Os-
travě-Staré Bělé vždy v srpnu. Letos došlo 
z organizačních důvodů ke změně termínu 
i místa konání. Věříme však, že to nijak ne-
ovlivní chuť a nadšení všech účastníků a tak 
jako každým rokem si ze setkání odnesou 
všichni ty nejlepší zážitky.

Městská policie

Dnes si budeme povídat s Marcelou 
Reichelovou, koordinátorkou Sdružení 
obrany spotřebitelů ČR a budeme se věno-
vat nákupu letní dovolené a záludnostem 
cestovních kanceláří, na které bychom 
rozhodně neměli naletět.

Možná se Vám to už také stalo. Na 
internetu jste si vyhlédli atraktivní dovo-
lenou – čtyřhvězdičkový hotel, doprava 
letadlem, plná penze – vše za pár korun. Ale 
krásný sen se brzy rozplynul. V konečné 
fázi jste zaplatili za vysněnou dovolenou 
o několik tisíc korun víc. 

Aby se tak nestalo, co by měl člověk 
před nákupem dovolené udělat?

Zahraniční dovolená není pro žádného 
z nás levnou záležitostí, proto by každý 
spotřebitel, než podepíše jakoukoli smlou-
vu, měl udělat tři základní věci:
- měl by si dobře přečíst všechno o zájez-

du, na který se chystá
- pokud něčemu nerozumí, měl by se ob-

rátit se žádostí o vysvětlení na zástupce  
CK 

- měl by si vyžádat návrh cestovní smlou-
vy a v klidu si ji přečíst

Co všechno by taková cestovní smlouva 
měla obsahovat?

V základě by měla obsahovat pět zá-
kladních bodů – kdy, kde a kdo pojede, jak 
pojede, a to nejdůležitější – za kolik.
A právě na cenu se chci zeptat. To je právě 
nešvar některých našich CK. Vyberete si 

zájezd, a když pak přijdete do CK, zjistíte, 
že konečná cena zájezdu je o několik tisí-
covek vyšší. 

Podle právníků Sdružení obrany spo-
třebitelů by cena zájezdu měla být ko-
nečná. Měly by v ní být zahrnuty le-
tištní taxy, tarifní poplatky i palivové 
příplatky. CK může cenu zájezdu zvý-
šit, měla by to ale dát nejméně dvacet 
dnů dopředu na vědomí, a to ve třech  
případech: 
- v případě, že se změní cena benzínu
- v případě, že se změní tarifní a letištní 

poplatky
- pokud stoupne kurz koruny nejméně 

o 10 %

Co všechno by mělo být písemně zahr-
nuto ve smlouvě?

Smlouva by měla obsahovat kategorii 
a polohu hotelu včetně počtu hvězdiček, 
patro ubytování, polohu pokoje, stravování, 
vzdálenost od moře. Pokud mám napsá-
no – kontinentální snídaně – je třeba se 
zajímat, co tato snídaně obsahuje.

A poslední otázka. Pokud jsem přesto 
se zájezdem nebyla spokojená, mohu se 
nějak bránit?

Spotřebitel si může stěžovat, zájezd 
může reklamovat u cestovní kanceláře do 
tří měsíců od návratu z dovolené. Doporu-
čuji – vše zdokumentovat a stížnost podat 
písemnou formou – zaslat doporučeně  
s dodejkou.

Jak nakupovat na dovolenou

Policie informuje
nAhý MuŽ 

Dne 12. 5. 2007 zaznamenali strážníci 
MP na jednom z monitorů městského ka-
merového systému muže (27 let), který se 
zcela nahý pohyboval v čekárně nádraží ČD 
v Ostravě-Svinově. Zde v té době čekalo 
na vlakové spojení několik lidí a mezi nimi 
také žena s dvěma malými dětmi. Strážníci 
muže ihned zadrželi a předali přivolaným 
policistům. Nyní mu hrozí obvinění z trest-
ného činu výtržnictví.
ŽenA V PyŽAMu  
Na zastáVce MHd

Dne 20. 5. 2007 strážníci MP zasahovali 
na ul. Bílovecké v Ostravě-Svinově, kde se 
na zastávce MHD pohybovala starší žena (58 
let), bosá, oblečená pouze do pyžama. Chova-
la se zmateně a strážníci z obavy o její zdra-
votní stav přivolali na místo sanitu s lékařem, 
který rozhodl o převozu ženy do nemocnice. 
nAhý MuŽ Ve fOnTáně

Dne 5. 6. 2007 v ranních hodinách spatřil 
strážník MP na monitoru městského kamero-
vého systému v Ostravě-Svinově muže (33 
let), který se koupal ve fontáně před nádra-
žím ČD. Muž byl zcela nahý, a při koupeli 
použil dokonce mýdlo. Tou dobou se jedná 
o poměrně frekventované místo, procházejí 
tudy cestující na vlak a osoby docházející 
na zastávky MHD v okolí. Ve chvíli, kdy 
na místo dorazila nejbližší hlídka MP, se 
muž již opět oblékal do věcí, které předtím 
odložil. Na vysvětlenou uvedl, že přijel 
na koncert Iron Maiden a po dlouhé cestě 
vlakem se potřeboval osvěžit. Jednání muže 
bylo kvalifikováno jako přestupek a bude 
postoupeno k projednání správnímu orgánu. 

SOS vydává od svého založení vlastní 
časopis s názvem „Štít spotřebitele“, dále 
vydává řadu letáků, brožur i CD s infor-
macemi a doporučeními, jak postupovat 
v obtížných situacích. V zájmu ochrany spo-
třebitelů SOS připomínkuje zákony, usiluje 
o bezpečné potraviny, výrobky a služby.

SOS pomáhá získávat znalosti o spotře-
bitelských právech a umožňuje bezplatně 
konzultovat spotřebitelské problémy nejen 
na internetovém serveru www.spotrebitele.
info nebo na poradenské lince SOS po 
telefonu 900 08 08 08 (8 Kč/min.), ale také 
ve svých Spotřebitelských informačních 
centrech (SIC), které působí již ve všech 
krajích ČR. 

V Moravskoslezském kraji mohou ob-
čané svůj spotřebitelský problém bezplatně 
konzultovat od 2. dubna 2007 v krajské po-
radně v Ostravě na Střelniční ulici č.8.
Otevřeno: 
Po 14–18 hodin
Út 14–17 hodin
St po telefonické dohodě
Čt 9–12 hodin
Tel., fax : 596 111 252
E-mail: ostrava@spotrebitele.info

Kromě ostravské poradny máme v našem 
kraji spotřebitelskou poradnu také v Bohu-
míně na Okružní ulici č.1068.
Otevřeno: 
každé pondělí od 9.00 do 12.00 hodin  
a každý čtvrtek od 15.00 do 17.00 hodin.
Tel., fax: 596 018 012
E-mail: bohumin@spotrebitele.info

Protože SOS nemá ani kapacitu ani 
prostředky na poskytování poradenství ve 
všech obcích a městech republiky, připra-
vilo systém tzv. internetových partnerských 
poraden. Každá instituce může bezplatně 
provozovat pod hlavičkou města nebo obce 
poradnu – stačí na své internetové stránky 
umístit odkaz na tuto partnerskou poradnu, 
aby jejich občané věděli, kde mohou bez-
platně konzultovat svůj dotaz. 

Městský obvod Svinov, přičiněním 
starostky ing. Hany Hauptové, vstoupil do 
jednání se SOS a jeho občané dnes najdou 
na internetových stránkách svého města 
odkaz na tuto poradnu. 
Přijďte se dozvědět více o svých právech!

 Marcela Reichelová
 koordinátorka SOS ČR SIC Ostrava
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Mládež v akci 
„Pro zdravější 
Ostravu a okolí“

Od 1. do 7. července se v Ostravě Svi-
nov a okolí objeví mladí lidé, kteří budou 
formou zdravotně osvětové akce bojovat 
za zdravější životní styl. Akci zastřešuje 
občanské sdružení Život a zdraví.

 
„V posledních letech dochází k alar-

mujícímu nárůstu používání návykových 
látek mezi dorostem. Kouření, alkohol 
i distribuci drog lze běžně sledovat již 
v okolí základních škol. Nedostatek pohy-
bu a rostoucí problémy s nadváhou z nás 
udělaly třetí nejobéznější národ na světě,“ 
uvedl místopředseda sdružení Život a zdraví 
Čestmír Šťovíček. „Každé letní prázdniny 
proto organizuje občanské sdružení Život 
a zdraví osvětové akce s účastí mladých lidí, 
převážně studentů. Model akce převzatý 
ze zahraničí má u nás již dobrou tradici 
a osvědčil se v mnoha městech České repub-
liky. Za posledních osm let proběhlo téměř 
20 takových akcí.“ 

Jak bude osvětová akce vypadat? Někteří 
studenti, kteří působí jako brigádníci, jsou 
ze sociálně a zdravotně orientovaných škol. 
Jiní se učí principy dobrovolnické práce 
v sociální a zdravotní oblasti. Během zmí-
něného času budou navštěvovat domácnosti 
v Ostravě-Svinov a okolních obcích. 

„Lidé mají zkreslené představy o tom, 
co to znamená žít vyváženým, zdravým 
a plnohodnotným životem. Jiní jsou apatičtí 
a rezignují. Existuje mylná představa, že žít 
zdravě znamená žít draze nebo v odříkání,“ 
tvrdí Čestmír Šťovíček. „Mladí lidé budou 
pracovat pod dohledem zkušených osvěto-
vých pracovníků a hovořit s lidmi o jejich 
zdraví. Někteří budou měřit tlak a tuk. 
Budou představovat statistiky a nabízet 
materiály a publikace pro každou věkovou 
skupinu – od dětí z mateřských škol až do 
věku důchodového. Tyto akce pomáhají 
lidem z každé věkové kategorie. Motivují 
je zamyslet se nad tím, zda směrem, kterým 
jdou, chtějí jít i zbytek života. Ukazují, že 
postupnými změnami mohou předejít váž-
ným potížím a následné invaliditě.“

Studenti, kteří budou navštěvovat od 
1. do 7. července instituce i domácnosti 
v Ostravě-Svinov a okolí, se budou předsta-
vovat legitimací o.s. Život a zdraví. 

Jaromír Loder
koordinátor akce

Všichni si přejeme, aby naše obec byla 
co nejkrásnější, aby nás i oko návštěvníka 
potěšily při procházce rozkvetlé stromy, 
keře a květiny v našich zahrádkách, předza-
hrádkách, balkónech i oknech. Rada MOb 
se proto rozhodla uspořádat jarní zahrádkář-
skou soutěž v těchto kategoriích:
1) nejhezčí předzahrádka
2) nejhezčí balkón či okno

Pokud si chcete v zahrádkářských do-
vednostech zasoutěžit (a pro naši obec by 
bylo nejlepší, kdyby se do soutěže zapojilo 

co nejvíce obyvatel Svinova), přihlaste se 
do 15. 6. 2007 na sekretariátu naší radnice 
(osobně, telefonicky nebo emailem). Vítězo-
vé jednotlivých kategorií budou zveřejněni 
ve Svinovském hlasateli i s fotografiemi 
svých zkrášlených obydlí a odměněni věc-
nými cenami.  Rada MOb Svinov 

o nejhezčí 
předzahrádku, 
balkón či okno!

Je pro nás občany zástavba za červe-
nými domy nad Bíloveckou ulicí opravdu 
tím nejlepším řešením?

Když jsme v závěru roku 2005 přijímali 
ve svinovském zastupitelstvu usnesení 
o záměru prodeje bývalých zahrádek za 
červenými domy na Bílovecké ul., byl jsem 
jediný z patnácti přítomných zastupitelů 
proti. Nesklidil jsem sice mezi ostatními 
zastupiteli žádný obdiv, spíše opovržení, že 
opět bráním tak „významnému“ usnesení 
k rozvoji Svinova. Od samého počátku 
jsem „starostlivým“ cílům našeho vedení 
radnice a tomuto záměru nevěřil. Že se má 
obava naplnila, je dnes již veřejně známou 
věcí. V krátkosti občanům a čtenářům Svi-
novského hlasatele chci vysvětlit proč.

 Už prvé demokraticky zvolené za-
stupitelstvo městského obvodu z let 
1990–94 zadalo práce na zpracování 
územního plánu městského obvodu 
Svinov. Pracovní skupina tohoto zastu-
pitelstva zpracovala zadání územního 

plánu a se zpracovatelem vedla odbornou 
diskuzi o využití jednotlivých bloků 
území Svinova. Bylo totiž výhodou, že 
mezi zvolenými zastupiteli byla řada 
odborníků profesně znalých, blízkých 
nebo příbuzných stavebním oborům a ta-
ké se znalostí investiční politiky. Taková 
skupina odborníků se v žádném příštím 
zastupitelstvu již nesešla. Nechci vůbec 
přeceňovat tento fakt jako mimořádný 
ani jásat nadšením nad její moudrostí. 
Skutečností však je, že jsme v rámci 
města Ostravy patřili mezi ty rychlejší, 
zejména mezi novými městskými obvo-
dy, které vznikly po roce 1990. Zájemci 
o získání vhodných pozemků k rozmanité 
podnikatelské činnosti se předháněli 
v nabídkách a žádostech, a bylo proto 
přímo nutné vnést do systému zástavby 
a využití území Svinova nějaký pořádek 
V té době nebyl ještě ani náznak o tom, 
že celý územní plán města Ostravy jako 
jednolitý celek přejde výhradně pod 

Je to nejlepší řešní?
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schvalovací proces Zastupitelstva města 
Ostravy (ZMO). Stalo se tak až v roce 
1997, ale náš náskok v řešení území 
Svinova nám přinesl i některé návrhy 
v zónách a oblastech, o kterých jsme 
předpokládali, že budou nadále řešeny 
v naší obvodní kompetenci. Neřešili jsme 
proto intenzivně rajón přednádražního 
prostoru, ani oblast jihozápadní části 
Svinova s přepokládaným průchodem 
dálnice D 47. S výjimkou oblastí pro 
umístění čerpacích stanic pohonných 
hmot v oblasti ul. Opavské jsme neřešili 
ani navazující vazby na tuto komunikaci. 
Tam měla být prioritou účast městských 
orgánů, zejména Rady a Zastupitelstva 
města Ostravy.

Měli jsme ale velice pečlivě studijně 
rozpracovanou a zpřipomínkovanou část 
obce okolo naší radnice, římskokatolic-
kého kostela a základní školy, dále oblast 
mezi ulicemi Stanislavského a Bílovec-
kou, včetně vhodných regulativů do ul. 
Poslanecké a nad Porubkou. Právě území 
(bývalé zahrádky za červenými domy) 
jsme v tomto zastupitelském orgánu  
(v r. 1997) vyhlásili svým usnesením jako 
chráněnou rezervu pro případné umístění 
domova důchodců, nové mateřské školy 
a dvou domů s tzv. startovacími byty pro 
mladá začínající manželství. Vše jsme 
řádně prodiskutovali, projednali s obča-
ny a odsouhlasili v tehdejších orgánech 
svinovské samosprávy. Že jsme si to 
i „zavařili“, zejména u tehdejšího vedení 
svinovského ODS, to jsme bez ostychu 
otiskli ve Svinovském hlasateli. Zazněla 
tady velice ostrá kritika hlavně na to, že 
uvažujeme o jakési rezervě pro výstavbu 
mateřské školy, „… když v nějaké té 
blízké budoucnosti se o nějakém rozvoji 
mateřských škol vůbec neuvažuje, ja-
kožto přežitku socialismu …“. I takový 
panoval názor na to, jak to mělo „u nás“ 
v nejbližších letech v předškolní výchově 
dětí vypadat.

Za zhruba 10 let poté bez jakékoliv 
předešlé diskuze s občany rozhodla pěti-
členná obvodní rada našeho městského ob-
vodu bez výrazného politického mandátu  
(2× samozrušená býv. US-DEU, 2× ODS 
a 1× KSČM) o vítězi soutěže na zástavbu 
celkem dost významného a volného území 
městského obvodu a zavázala tak městský 
obvod spolu s dalšími šesti „oddanými“ 
zastupiteli k zástavbě této lokality 126 
byty a 130 parkovacími místy soukromým 
investorem. Bývalým aktérům tohoto hla-
sování jen vzkazuji, že ono číslo zahrnuje 
i pozemky, které novému nabyvateli ještě 
ani nepatřily včetně území po bývalém 
TONY marketu a dalších navazujících 
obecních pozemků. To vše za příslib, že 
byty pro nové svinovské občany budou 
asi za 23 tis. Kč/m2 (viz Právo ze dne 
1. 7. 2006).

Oslněným a přesvědčeným 11 zastupi-
telům (samozrušená býv. US-DEU, ODS, 
KSČM, SNK a nezařazení), kteří v hlučné 
atmosféře zasedajícího mimořádného 
zastupitelstva a za pískotu přítomných 
občanů zvedli onoho 29. 6. 2006 ruku pro 
vysněnou zástavbu, však snad záměrně (to 
zdůrazňuji) uniklo, že vedle návazně bydlí-
cích a protestujících občanů odnesou celý 
proces výstavby zejména děti ze sousedící 
mateřské školy. 

 Na ty jako by se  zapomnělo! Netrápilo 
to tak moc ani jejich rodiče včetně těch 
budoucích, kteří vůbec netuší, jaká past 
se pro jejich děti chystá.Všechny výkopy 
a vývozy zeminy, návozy sypkých i hru-
bých stavebních materiálů, oken, dveří, 
lepenek i dalšího spotřebního a stavebního 
materiálu včetně stavební techniky bude 
komplikovat křížení nájezdu z ul. Bílo-
vecké do ul U Rourovny v těsné blízkosti 
možná už sice přežité, ale stále sloužící 
mateřské školy, včetně její zahrady pro děti. 
Je to jediný příjezd do inkriminovaného 
území. Ledaže by se zvolil a odsouhlasil 
jiný nabízející se nájezd přes ul. Kuršovou 
se sjezdem po ul. U Rourovny, případně 
odbočením do ul. L. Kříže. 

Rodiče (možná i prarodiče) dětí umístě-
ných v mateřince na ul. Bílovecké budou 
zcela určitě proti všem řešením nájezdu do 
staveniště protestovat, psát petice a možná 
dojde i na jiné prostředky občanské nepo-
slušnosti. Jen aby tito ochránili své ratolesti 
před hrůzou dopadů ze zhoršeného životní-
ho prostředí po celou dobu výstavby oněch 
„vysněných“ pětipodlažních domů a možná 
i z jejich užívání. Možná se budou přidávat 
i ostatní poškozovaní občané. Nemíním 
však dále o možných protestech fabulovat, 
abych nebyl nařčen z navádění, ale vůbec 
se jim nemůžeme divit, když na ochranu 
zájmů svých dětí přitvrdí.

I o tom jsem nejen přemýšlel, ale i mlu-
vil při hlasování v červnu loňského roku, 
kdy už nás proti této výstavbě bylo už da-
leko více (KDU-ČSL, SZ, NEZ a ČSSD).
Jde opravdu o děti, o ty nejmenší, které 
potřebují naši ochranu. Nechci expresivně 
použít slovíčka zločin, i když se to pro 
tento politický tah bývalé koalice nabízí. 
Najít však novou lokalitu pro umístění 
slušné mateřinky v tomto rajónu nebude 
pro nové vedení městského obvodu nijak 
lehkým úkolem. A když dnes už veřejně 
slyšíme, že současná vládní garnitura české 
republiky hovoří nejen o nutnosti výstav-
by nových mateřských škol a zkvalitnění 
předškolní výchovy, ale i o přípravách na 
tolik kritikou odepsaného jiného dětského 
zařízení, kterému se říkalo jesle, musím si 
položit otázku: opravdu rozhodlo oněch 
bývalých 11 zastupitelů moudře a správ-
ně a mají vaši budoucí důvěru?

Mou důvěru neměli ani na okamžik, už 
když s tímto návrhem tzv. koaliční partneři 

v závěru r. 2005 do zastupitelstva přišli. 
To jsem ale vůbec ještě netušil, že celá 
akce byla vlastně v zákulisí již připravena 
a projednána s orgány státní správy, pří-
slušnými správci sítí a dodavateli médií, 
a to až za hranice nabízených pozemků. 
Připočtu-li k tomu schválenou cenu pozem-
ku (300 Kč/m2) nemá smysl o šlechetnosti 
celého projektu pro naše spoluobčany ani 
zapřemýšlet. Podaří-li se proto novým 
zastupitelům tuto výstavbu zredukovat, pří-
padně vyloučit a navázat na minulá usne-
sení samosprávy, anebo projednat návrh 
nového využití území ve shodě s občany, 
budu spokojený nejen za sebe. 

Možná dojdou současní zastupitelé k zá-
věru, že ještě nenastala ta pravá chvíle, aby 
se volné území obecních pozemků neúměr-
ně zahustilo nadstandardní a předraženou 
bytovou výstavbou a nějaký ten rok bude 
nutné ještě vyčkat, až jeho využití podpoří 
i finanční prostředky městské pokladny, 
jenž přijímá a spotřebovává daňové výnosy 
i svinovských občanů.

Jaromír Planka
bývalý zastupitel a starosta 

Čtvrtý ročník 
Svatováclavského 
hudebního festivalu

Svatováclavský hudební festival (SHF) 
vznikl z iniciativy hudebníků, umělců, pe-
dagogů, hudebních teoretiků a milovníků 
hudby. Tato jedinečná přehlídka probíhající 
v celém Moravskoslezském kraji má za 
sebou tři úspěšné ročníky a letos ji zaští-
tily významné osobnosti našeho regionu: 
Ing. Evžen Tošenovský – hejtman Mo-
ravskoslezského kraje, Ing. Petr Kajnar –  
primátor města Ostravy, František Václav 
Lobkowicz – biskup ostravskoopavské di-
ecéze a Vladislav Volný – emeritní biskup 
Slezské církve evangelické a.v.

Festival je přehlídkou nejen duchovní 
a staré hudby, ale také duchovních a multi-
žánrových projektů. Jen v samotném městě 
Ostravě uvede deset koncertů. I letos je celý 
program vymezen významnými dny české 
státnosti – zahajovací koncert otevírá fes-
tival 28. září a závěrečný koncert 28. října 
přehlídku uzavírá.

Dne 12. října v 19 hodin se ve svi-
novském kostele Krista Krále představí 
jedinečným koncertem soubor Ensemble 
Inégal se skladbou Vespri Veneziani 
Claudia Monteverdiho. Jste srdečně zvá-
ni k účasti na tomto ojedinělém zážitku. 
V čase, který nám zbývá do tohoto zážitku, 
přejeme všem spoluobčanům příjemnou 
dovolenou se vším tak akorát a podle va-
šich přání, která vám přidá dostatek důvodů 
vrátit se v září s novou chutí ke společné  
práci…

Rada městského obvodu
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venuše má rande s Měsícem
Jen co Slunce zmizí pod obzor, objeví se na 

soumrakovém nebi neobvykle jasný, zářící bod. 
Každého svým jasem upoutá a většina lidí se ze-
ptá, co je to za objekt? Odpověď je jednoduchá –  
je to Venuše, jedna z nejvýraznějších planet, které 
můžeme na pozemské obloze spatřit. Již po něko-
lik měsíců určitě neunikla naší pozornosti, pro-
tože ji najdeme v podobě velice jasné „hvězdy“. 
Září jako Večernice vysoko na večerní obloze, 
nad západním obzorem. Pozorovat ji můžeme 
ještě dlouho po západu Slunce. V letošním roce 
nastávají unikátní podmínky pro její sledování. 
Další takovou možnost budeme mít až za osm 
let, v roce 2015. 

Jaká je viditelnost planety v letošním roce?
Jak jsem se již zmínila, podmínky viditelnosti 

planety jsou v letošním roce opravdu vynikající. 
Od začátku roku do poloviny července spatříme 
Venuši jako Večernici. Pak nám na krátkou dobu 
zmizí v záři Sluce (přejde na druhou stranu Slunce 
z pohledu ze Země – nejblíže Zemi bude 18. 8.) 
a od konce srpna se nám začne objevovat jako Ji-
třenka na ranní obloze. Na ranní obloze nás bude 
Venuše doprovázet až do konce letošního roku. 

 Při pohledu dalekohledem uvidíme jasný 
objekt, bez větších detailů. Pokud navštívíte ně-
kterou z blízkých hvězdáren, můžete ji pozorovat 
dalekohledem i na denním nebi. Jasnost planety 
je tak velká, že je viditelná i za denního světla 
pouhým okem, ale je velký problém ji na modrém 
přezářeném nebi najít. 

Venuše se k nám ze všech planet přibližuje na 
nejmenší možnou vzdálenost, ale bohužel přes 
její neprůhlednou a hustou atmosféru nespatříme 
žádné detaily jejího povrchu. Ve viditelném světle 
sledujeme pouze horní vrstvy atmosféry, které od-
rážejí sluneční světlo. Proto Venuši spatříme jako 
jasný kotouček bez detailů, u kterého můžeme 
pozorovat fáze podobné měsíčním. Ze Země je za-
jímavé sledovat pomocí dalekohledu, jak Venuše 
na své cestě kolem Slunce mění svou fázi a také 
úhlovou velikost. Když je od Země nejdál (až 
260 milionů km), pozorujeme ji v podobě úplňku 
a kotouček má úhlový průměr kolem deseti oblou-
kových vteřin. V tomto období pozorujeme celou 
její osvětlenou polokouli a planeta se vůči Zemi 
nalézá za Sluncem. Na své dráze putuje kolem naší 
nejbližší hvězdy a pomalu se přibližuje k Zemi. 
Její fáze se zmenšuje, ale její průměr kotoučku 
roste až na jednu úhlovou minutu. Když je Zemi 
nejblíže, její fáze je blízká fázi nov a v prostoru 
je mezi Zemí a Sluncem. Je k nám přivrácena její 
neosvětlená polokoule, a tudíž ji nevidíme. V prů-
běhu letošního roku dosáhne planeta nejmenší 
vzdálenosti od Země – 18. srpna v 11 h, a to 
0,28816 Au (astronomické jednotky), tedy 
43 108 100 km. 

Červnová viditelnost
Každý, kdo sleduje naše hvězdné toulky 

a občas obrátí svůj zrak k nebeské klenbě ví, že 

Venuše nás provází od počátku letošního roku. 
Jinak tomu nebude ani v průběhu června. 

Planeta se pomaloučku na obloze vzdalovala 
od Slunce. Zapadala postupně stále později a již 
koncem května se její západ posunul až kolem 
půlnoci. Maximální vzdálenosti od Slunce 
dosáhla v sobotu 9. června. Obě tělesa dělila 
na nebeské klenbě vzdálenost více než 45 úhlo-
vých stupňů. Této poloze říkáme, že je Venuše 
v největší, tzv. východní elongaci. Na obloze se 
nachází východně (tedy na levé straně) od Slunce 
a její kotouček má tvar písmena D. Jelikož se 
bude planeta současně přibližovat k Zemi, mů-
žeme dalekohledem po celý měsíc sledovat, jak 
roste její úhlový průměr i jas. Postupem doby se 
bude měnit i její fáze. 

Zákryt planety Venuše Měsícem 
V pondělí 18. června dokonce nastane 

zákryt planety Venuše Měsícem. A co tedy 
spatříme? Vzácný úkaz se odehraje na den-
ní obloze, a tak k jeho spatření bude lepší 
použít dalekohled a nebo navštívit některou 
z blízkých hvězdáren. Měsíc se pohybuje na 
obloze směrem k východu, za hodinu se oproti 
hvězdnému pozadí pohne asi o průměr svého 
kotouče. Tento den bude mít na své cestě rande 
s planetou Venuší. A proč je to tak vzácný úkaz 
a proč k němu nedochází pokaždé, když se obě 
tělesa na nebi potkají? Je to dáno tím, že měsíč-
ní oběžná dráha je od ekliptiky (což je rovina, 
po které obíhá Země okolo Slunce) skloněna 
o 5,1°, zatímco Venušina dráha jen o pouhé 
3,4°. Z toho plyne, že se obě tělesa častěji na 
obloze minou, než aby se těsně setkala, nebo 
dokonce došlo k jejich zákrytu. Pro pozorova-
tele pouhým okem je to tedy výjimečná příle-
žitost pokusit se Venuši najít na denní obloze. 
Pro majitele dalekohledů to bude jednodušší 
a určitě zajímavější zážitek. Jak jsem se již 
zmínila, Venuše má fázi srpku – D. Měsíc bude 
mít také tvar srpku – D, takže dojde k setkání 
dvou srpků na obloze, které jsou orientovány 
stejným směrem ke zdroji světla – ke Slunci. 
Srpek Měsíce se bude přibližovat k Venuši. Její 
srpek se svou oblou částí začne pomalu ztrácet 
za neosvětleným okrajem měsíčního kotouče 
a ke vstupu do zákrytu dojde v 16 h 23 min 
(15 h 23 min SeČ). Za více jak hodinu se 
Venuše zase objeví u osvětlené části měsíční-
ho kotouče. Výstup ze zákrytu a tím konec 
úkazu nastane v 17 h 45 min (16 h 45 min 
SeČ). Pro pozorovatele vybavené dalekohledy 
nastane asi čtvrthodinové období nejkrásněj-
šího pohledu – maličký srpek Venuše bude 
v těsné blízkosti velkého měsíčního srpku. 
V počáteční půlminutě výstupu bude Venušin 
srpek těsně přilepený na měsíční. Myslím, že 
se máme na co těšit a musíme jen doufat, že 
nám bude přát počasí a budeme mít trošičku 
toho astronomického štěstíčka. 

co nás čeká 18. června na večerní obloze?
 O pár hodin později, když již bude Slunce 

pod obzorem se budeme na večerní obloze ještě 
jednou pokochat oběma tělesy nad západním 
obzorem. Venuše již bude asi o 2° vpravo dole 
a krásný srpek Měsíc ji bude následovat. Neo-
světlená část měsíčného kotouče bude krásným 
namodralým popelavým svitem. Na druhou 
stranu od Měsíce pak nalezneme planetu Saturn, 
která je nejkrásnější planetou sluneční soustavy. 
Pohled na jeho krásné prstence nám umožní 
pouze dalekohled. K jeho zákryt s Měsícem, 
ale dojde následující den ráno ještě pod naším 
obzorem, proto nebude od nás pozorovatelný. 
Další zajímavostí na obloze je ještě krásná ote-
vřená hvězdokupa M44 – Jesličky v souhvězdí 
Raka. Najdeme ji asi 4,5° západněji od Venuše. 
Venuše se na obloze těsně mine se zmíněnou 
hvězdokupou večer 13. a 14. června.

Jaké zákryty planet Měsícem nás čekají 
do roku 2012?

V nejbližších několika letech budeme moci 
pozorovat čtyři zákryty jasných planet Měsícem, 
které se odehrají v dostatečné vzdálenosti od 
Slunce a dostatečně vysoko nad naším obzorem. 
Měsíc zakryje planetu Mars dne 24. 12. 2007; 
opět Mars – 10. 5. 2008; planetu Venuši – 1. 12. 
2008 a největší planetu Jupiter dne 15. 7. 2012.

Přeji všem jasnou oblohu a krásné zážitky 
z pozorování.

Renata Šilhánková

Opravy a prodej 
elektrospotřebičů

www.petr-servis.cz

-	praček,	myček,	el.sporáků,	
přímotopů,	vestavných	
spotřebičů

-	akumulačních	kamen,	bojlerů,	
průtokových	ohřívačů

-	záruční	opravy	zn.	MORA,	
Gorenje,	Tatramat

-	prodej	náhradních	dílů
 
Prodej	na	splátky	ESSOX
- bez ručitele, smlouva je 

vyřízena přímo u vás během 
několika minut

- výše splátky je neměnná po 
celou dobu splácení, neplatíte 
žádný poplatek za uzavření 
smlouvy

 Petr Kubenka
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