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Vážení spoluobčané,
prožili jsme horké letní prázdninové období, 
většina z nás má za sebou dovolenou s dětmi 
někde v přírodě, a tak si ledaskdo může mys-
let, že i školská zařízení odpočívala v očeká-
vání nového školního roku.

Zrovna u nás však tomu tak nebylo. Zastu-
pitelstvo statutárního města Ostravy finančním 
transferem posílilo náš rozpočet o 8 841 tis. Kč, 
určených na dokončení rekonstrukce stravo-
vacího zařízení a zřízení školní výdejny jídel.

I. etapa rekonstrukce školní jídelny ZŠ na 
Bílovecké ulici č. 10 byla zahájena v roce 
2005 a provedena firmou SV UNIPS, s.r.o., 
s cenou díla 6 161 tis. Kč. V rámci dokon-
čení II. etapy ve výši díla 7 785 tisíc Kč je 

prováděna montáž vzduchotechniky včetně 
podhledů, montáž a kompletace elektroinsta-
lace, zastřešení rampy, rekonstrukce střechy, 
dodávka a montáž plastových oken a gastro-
technologie.

V budově MŠ na Rošického ulici č. 1082 
byly zřízeny dvě třídy základní školy a vzhle-
dem k plánovanému rozšíření o další třídy je 
zapotřebí zřídit školní výdejnu stravy ve výši 
ceny díla 1 056 tisíc Kč, aby byly rovněž 
splněny hygienické požadavky.

Díky tomu panoval ve svinovských škol-
ních budovách nebývalý ruch. Školní kuchyň 
byla plná lešení, drátů, nerezových součástí, 
řemeslníků. Zatímco jedna část firmy vymě-
ňuje okna, druhá vrtá otvor přes stropy, třetí 
rozkládá výkresy, ředitel školy neustále kon-
troluje kvalitu prováděných prací… a všude 
víří neuvěřitelné množství prachu. Na druhém 
konci budovy dokončují nové rozvody elek-
trického vedení, internetu. Takže po zednících 
nastupují elektrikáři, pak opět zedníci a omít-
ky nestačí vyschnou, když malíř už přeměřuje 
plochy stěn a míchá Primalex. 

Aby toho nebylo málo, provedly se staveb-
ní úpravy i v MŠ na Bílovecké ulici č. 303. 

(Pokračování na straně 2)
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(Pokračování ze strany 1)
Těmito úpravami jsme získali odpovídající 
prostor pro hygienický provoz výdejny 
jídla. 

Zdálo se, že do zahájení nového školní-
ho roku bylo času dost a dost. Ale náročný 
úklid nastal teprve po odchodu posledních 
řemeslníků, a tím korunuje dílo. Teprve 
pak lze rekapitulovat vykonané dílo v celé 

kráse. Na památku nám zůstane fotogra-
fická dokumentace, nad kterou si ředitel 
školy se svým kolektivem zavzpomíná, 
ale jen na chvíli. Vždyť je ještě třeba za-
teplit budovy, vyřešit kanalizaci, vyměnit 
okna…

Tak vás vítám, milí žáci, do nového škol-
ního roku! Škola už netrpělivě čeká !

Ing. Hana Hauptová, starostka

Vážení spoluobčané…

Není pravidlem této rubriky uvádět 
osobnost, kterou pro zcela mimořádný 
rozsah zájmů, odborné, profesní, vědecké 
a pedagogické zaneprázdnění jen stěží po-
tkáme při procházkách Svinovem a už vůbec 
ji nezastihneme při „sladké nečinnosti“. 
Prof.  Ing. Vítězslav Kuta, CSc., kterého 
chceme představit, je natolik plně zaujat 
svou prací a také mnohostrannou činností 
veřejnou, že se nabízí jako jediné vysvětlení 
– může jít o „renesanční osobnost“. Toto 
označení není nikterak nadnesené. Mimo 
obsáhlý výčet aktivit, lze pana profesora 
s ženou pravidelně potkávat na většině kon-
certů, divadelních představení, kulturních 
a společenských událostí. 
Posuďte sami…

V této souvislosti bychom měli vědět 
alespoň o zlomku toho, čím jsou naplněny 
jeho dny všední. Prof. Ing. Vítězslav Kuta, 
CSc. je mimo další vedoucím oddělení 
městského stavitelství, členem Vědecké 
rady FAST VŠB-TU Ostrava, členem vě-
decké rady Filosofické fakulty Ostravské 
univerzity, členem správní rady Ostravské 
univerzity, předsedou oborové rady a ško-
litelem doktorského studia oboru „Městské 
inženýrství a stavitelství“. Kromě rozsáhlé 
odborné a související činnosti pedagoga je 
rovněž předsedou redakční rady čtvrtletníku 
„Urbanismus a územní rozvoj“, členem 
poradního sboru hlavního architekta města 
Ostravy, členem dozorčí rady Letiště Leoše 
Janáčka Ostrava-Mošnov, a.s., členem vý-
konného týmu a předsedou pracovní skupi-
ny „Územní rozvoj“ projektu „Strategický 
plán rozvoje statutárního města Ostravy“, 
členem investiční komise rady města Ostra-
vy, členem zastupitelstva Moravskoslezské-
ho kraje, předsedou výboru pro územní plán 
zastupitelstva MS kraje, předsedou komise 

pro vědu, výzkum a vy-
soké školy rady MS kra-
je, působil rovněž jako 
člen rady města Ostravy 
a náměstek primátora, je 
autorem množství učeb-
ních textů a publikací 
z oboru urbanismu, územního plánování 
a investičního procesu. Za zmínku stojí 
obsáhlá monografie „Rozvojové problémy 
ostravské aglomerace“ a pozornost odborné 
veřejnost věnovaná jeho vystoupením na 
vědeckých konferencích a jeho rozsáhlé 
publikační činnosti…

Životopis Svinova je prokazatelně starší 
než samotné Ostravy. Jak vy vnímáte a po-
suzujete jeho současné postavení?

V poslední době význam a postavení 
Svinova v rámci Ostravy jako regionální 
metropole a ostravské sídelní a průmyslové 
aglomerace mimořádně vzrostl. Svinovské 
železniční nádraží není sice ostravským 
hlavním nádražím, ale v poválečném období 
se postupně stalo nádražím z hlediska osobní 
přepravy nejfrekventovanějším. Prostorem 
Svinovského nádraží zejména při cestě za 
prací projdou každodenně desetitisíce ces-
tujících. Pozice byla posílena i rekonstrukcí 
železničního koridoru včetně všech nástu-
pišť a na ni navazující rekonstrukcí historic-
ké nádražní budovy a částí přednádražního 
prostoru. Rovněž výstavba dálnice D47 
a šťastné přemístění její původně uvažované 
trasy z prostoru mezi Svinovem a Porubou 
do prostoru mezi železniční trať a koryto 
řeky Odry znamená další posílení pozice 
městského obvodu Svinov. Celkovou pozi-
tivní situaci dokresluje a podtrhuje výstavba 
mimoúrovňového křížení trasy dálnice D47 
a rychlostní komunikace Rudná, která pře-
vezme roli státní silnice č. 11. Křižovatka  

Žijí mezi námi…

Péče o pozemky 
je povinností…

Mnoho vlastníků, nájemců, uživatelů po-
zemků (fyzické a právnické osoby), které nejsou 
zastavěny, tj. zemědělsky využívány, se domnívá, 
že tyto nemusí udržovat v řádném stavu. Opak je 
pravdou, a proto je žádáme, aby se zaměřili na 
skutečný stav svých pozemků a zaplevelené bez 
odkladu dali do pořádku, tj. pokosili. Teplé a vlhké 
počasí přeje růstu trávy a plevelů. Jejich postupné 
odkvétání nepříznivě ovlivňuje zejména zdravotní 
stav alergiků a současně přispívá k dalšímu bujení 
plevelů. Zaplevelené pozemky nejsou dobrou vi-
zitkou majitelů, nepřispívají rovněž k příznivému 
vzhledu celého obvodu a navíc ohrožují plevely 
okolní zahrady. U všech, kteří pečují o své pozem-
ky, vzbuzují oprávněné rozhořčení.

Pracovníci odboru výstavby, dopravy, investic 
a životního prostředí provádí postupnou kontrolu 
stavu pozemků na území městského obvodu 
a následně vyzývají vlastníky (uživatele) neudr-
žovaných a neupravených pozemků, aby je bezod-
kladně uvedli do řádného stavu. Vzhledem k počtu 
je tato procedura však časově i finančně náročná, 
neboť část je ve vlastnictví občanů žijících mimo 
náš obvod. Pravidelná péče o pozemky má být 
samozřejmostí i bez výzvy „papíru“. Plnění povin-
ností k pozemkům, tj. péče o ně a jejich udržování 
v řádném stavu, upravuje zákon č. 334/1992 Sb. 
– o ochraně zemědělského půdního fondu, v jeho 
plném znění. Neudržovaný pozemek nelze považo-
vat za udržovaný v řádném stavu. Na situaci, kdy 
pozemek není udržován v řádném stavu, tj. kdy 
narušuje i vzhled městského obvodu, pamatuje 
i přestupkový zákon s finančním postihem.

(převzato a upraveno ze sdělení zveřejněného v RaB 
novinách ze srpna t.r.)

Součástí toho, co ohrožuje „příjemné a es-
tetické životní prostředí obce“ mimo rámec 
předchozích řádků, je „plevel nevšímavosti 
a nezájmu“ k jevům v těsné blízkosti našich hlav. 
Mnohé z nás trápí velmi reálné exkrementy na-
šich domácích psích miláčků všude kolem. Pokud 
budete mít příležitost debaty s jejich majiteli, 
budete ujišťováni, že ten jejich to nedělá a pokud 
ano, pak vědí co a kam s ním (rozuměj s exkre-
mentem). Jediným vysvětlením skutečnosti jsou 
snad jen soustředěné nájezdy hříšníků odjinud. 

Mohl by nás trápit také plevel všelikého smetí, 
který pečlivě vykazujeme za hranice soukromého 
či námi viditelného podle hesla „co není na mém 
či na očích, hlavu netrápí“. Zvažujeme, jak by nás 
asi vnímalo naše okolí, pokud bychom zvelebovali 
a udržovali sami a z vlastního zájmu i to, co je v na-
šem bezprostředním okolí, a přitom je to kupříkladu 
obecní majetek. Co je příčinou toho, že mezi námi 
na štěstí stále ještě žijí lidé, kteří osadí květinami, 
zbaví plevele předzahrádku, posekají trávník, i když 
na obecním. „Obec“ prostě někdy nestíhá a není to 
proto, že by nechtěla. Je příjemné být přesvědčo-
ván ve zjištění, že mnohým není lhostejná podoba 
jejich okolí. Mohlo by to být proto, že kolem sebe 
mají rádi věci zrovna takové… sázené, posekané, 
zvelebené, pěkné, čisté… Rada MObv



3

se tak nejspíše stane nejužívanějším sjezdem 
z dálnice při cestách do města Ostravy. 
Svinov se tedy stává rozhodující „vstupní 
branou“ pro návštěvníky Ostravy, aniž 
budou dotčeny životní podmínky a život-
ní prostředí obyvatel městského obvodu. 
Naopak zklidněním dopravy na Opavské 
ulici a jmenovitě na Svinovských mostech 
Svinov získá na atraktivitě.

Co podle vašeho názoru, názoru občana 
Svinova a také respektovaného odborníka 
na tuto problematiku, naše městská část 
postrádá k úplné spokojenosti svých ob-
čanů?

Co postrádá Svinov k úplné spokojenosti 
svých občanů je samozřejmě věc individu-
álního názoru. Já sám trochu postrádám 
jasnější definování centra městského ob-
vodu, absenci některých typů občanského 
vybavení, širších možností v bydlení a tro-
chu obtížnější přístup k ryze přírodnímu 
prostředí, a to jak směrem k lesům, kolem 
řeky Odry, tak i do rekreačního prostoru 
podél řeky Opavice. 

Můžete přijmout, alespoň hypoteticky, 
roli člověka s rozhodujícími pravomocemi 
a načrtnout souvislosti reálných řešení, 
podmínky a součinosti opatření k rozvoji 
našeho městského obvodu?

V souvislosti se směry rozvoje městské-
ho obvodu Svinov a reálnými podmínkami 
řešení a součinnosti považuji za nejaktuál-
nější tři směry a navazující aktivity:
1. Realizaci výstavby tzv. Nové Bílovické 

jako městské komunikace

2. Využít následného zklidnění stávající 
Bílovické ulice k rozvinutí konceptu 
obvodního centra a celkové rehabilitaci 
a případnému stavebnímu doplnění této 
ulice. 

3. Dokončit dostavbu a regeneraci předná-
dražního prostoru, a umožnit tak výstavbu 
polyfunkčního vícepodlažního objektu 
v místě dnešního „plata“ s širší škálou 
občanského vybavení (např. distribuce, 
restaurační zařízení, hotel, zábava…), 
jenž by definitivně a efektivně propojil 
prostor nádraží s prostorem nástupišť na 
Svinovských mostech. 
Posledně jmenovanou aktivitu bych snad 

považoval za prvořadou mimo jiné i proto, 
že by umožnila širokou účast soukromého 
kapitálu na realizaci. Ostatně šlo by o po-
čin celoměstského významu, který by jen 
podtrhnul roli nejpoužívanějšího vstupu do 
města Ostravy. 

Mám připravenu ještě jednu otázku. Co je 
nezbytnou podmínkou partnerského vztahu 
manželů, z něhož neutíkají ti dva šťastlivci 
ani po 50 letech společného života?

To kdybych věděl, mohl bych kdekomu 
radit a snad bych byl pro tuto znalost všeo-
becně vyhledávaný. Bohužel i při hlubším 
zamyšlení musím říci, že odpověď neznám. 
Snad je to velká míra projevené tolerance 
a vzájemná trpělivost, ale dost možná, že je 
to spíše náhoda, která nás nepřestává znovu 
a znovu překvapovat. 

Prof. Ing. Vítězslava Kuty, CSc. 
 se ptal J. Swierkosz 

V dubnovém Svinovském hlasateli jsme 
vyhlásili velkou jarní soutěž o nejlépe upra-
venou předzahrádku či okno v naší obci. 
Při procházkách svinovskými ulicemi bylo 
vidět, jak se s postupujícím jarem okna 
našich domků, zahrádky a předzahrádky 
mění před očima a rostou do krásy barva-
mi svých květů, ustrojením keřů a stromů 
a zelení listů.

Bylo by to těžké rozhodování, kdo je nej-

lepší, kdyby… Bohužel do uzávěrky soutěže 
nám došla pouze jediná přihláška. A tak se 
komise rozhodla udělit cenu za účast – za-
hradnický materiál věnovaný Zahradnickým 
centrem Bálek ze Staré Vsi nad Ondřejnicí –  
získává rodina Trlicova, Kuršova 403.Vý-
hercům blahopřejeme a těšíme se na příští 
ročník – doufejme s větší účastí.

Přikládáme fotografii pro inspiraci
Hezký podzim přeje Pavel Mitura

Pozvánka 
na jednodenní zájezd

Komise pro občanské záležitosti zve 
všechny aktivní svinovské seniory na pozná-
vací zájezd, který se uskuteční 23. 9. 2007, 
tentokrát za krásami našich nejstarších lázní 
– do Karlovy Studánky a na zámek Velké 
Losiny s přilehlou historickou papírnou. 

Sraz: neděle  23.  9.  2007  v  7.30  před 
ÚMOb Svinov
Cena: 
Vstupenky do zámku 40 Kč/důchodci
  70 Kč/dospělí
 do papírny 40 Kč/důchodci 
  70 Kč/dospělí.

Doprava autobusem hrazena z prostřed-
ků komise OZ.

Přihlásit se můžete u Mgr. Lenky Hruš- 
kové na tel. č. 604 120 541, nebo na sekre-
tariátě ÚMOb Svinov u paní Lucie Fuci-
manové – tel. č. 599 421 020.

Na vaši účast se těší členky komise pro 
občanské záležitosti.

Komise pro kulturu, mládež a sport 
při Radě MOb Svinov

zve všechny děti  
s doprovodem rodičů

 na

Výlet do ZOO 
Olomouc, 

který se koná 
6. října 2007,

odjezd v 8.00 hod.  
od Úřadu městského obvodu 

Svinov 

Rezervace míst  
u p. Jany Metelkové  

tel. 599 421 036

Doprava zdarma. 
Vstupné si hradí účastníci  

zájezdu sami. 

• Soutěž • Soutěž • Soutěž •
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Svinovská pouť je pravidelnou součástí 
akcí pořádaných pro potěšení všech našich 
spoluobčanů. Zařadila se mezi ty události, 
kterým přísluší přívlastek „tradiční“, a po-
řadatelům tak dává příležitost promýšlet 
následující ročníky, abychom měli příleži-
tost společně se potkávat, prožívat a kladně 
zhodnotit. Letošní pouť, mohu-li citovat 
slova poutníků, se vydařila.

Sáhli jsme po jiných kartách než v před-
chozích létech, větší reklama a oslovení 

většího množství provozovatelů stánků 
s širší nabídkou a většího počtu provozo-
vatelů atrakcí udělalo své. Rozpaky nám 
připravilo odřeknutí velkého stanu s občer-
stvením obchodním zástupcem Budvaru, 
s jehož podmínkami jsme souhlasit, už 
z principu, nemohli. Téměř veškeré po-
hoštění zůstalo na našich hasičích, a ti se 
ukázali jako pozorní hostitelé, pohoštění 
uzeninami (ryby, klobásy, masová směs) 
i výčepem piva a kofoly, muselo uspokojit 
každý i mlsný jazyk.

Pouťové atrakce pro všechny věkové 
kategorie našich juniorů byly v obležení, 
zpestřením bylo kolo štěstí, polanecká de-
chovka, tradiční poníci i vystoupení břišní 
tanečnice.

Bezprostředně po skončení velké nedělní 
mše svaté bylo završením pouti odhalení 
dřevěné sochy sv. Hedviky, patronky Slez-
ska, před kostelem Krista Krále. Tuto sochu 
vytesanou z kmene topolu věnovala obci 
naše spoluobčanka, umělecká řezbářka, 
paní Vytřasová. Touto cestou ji chci vy-

slovit poděkování za její velkorysý dar ve 
prospěch obce.

Kolotoče se točily, slunce většinou 
svítilo, stánkaři obsluhovali do pozdních 
odpoledních hodin, lidé přicházeli zvědaví 
a odcházeli spokojení, a my pořadatelé 
máme o čem přemýšlet a zvažovat, co 
v příštím roce udělat lépe a zajímavěji ku 
potěše nás všech.

Eduard Dvorský

KDo PŘIŠEL, NELItoVAL

Dne 8. 8. 2007 nás navštívil pan David 
Vinitzky, jednající za společnost Juncion, 
s.r.o., a Right zone, s.r.o., s panem Ing. Ty-
lem ze společnosti Mr. Design CZ, s.r.o., za 
účelem prezentace zástavbové studie lokali-
ty u Polské ulice na hranici mezi porubským 
a svinovským katastrem. Vzhledem k tomu, 
že se dispozice vyvíjí v souvislosti s poža-
davky správců sítí a zřejmě také nároků 
vlastníků nemovitostí, lze předpokládat 
úpravy řešení. A takové jsou tedy představy 
investora zpracované architekty: 

„Výstavba v lokalitě Větrník znamená 
kvalitní bydlení v samotném centru městské 
části Ostrava-Poruba. Na místě vedle nákup-
ního střediska KAUFLAND u ulice Polská 
a Elzy Trioletové navrhujeme vystavět 
rezidenční bydlení s doplňkovými službami 
a podzemními parkovišti. Lokalita je zají-
mavá z toho důvodu, že v její těsné blízkosti 
se nachází kvalitní dopravní napojení na 
městskou dopravní síť včetně veřejné do-
pravy, v blízkosti je také kvalitní sportoviště 
a možnost volnočasových aktivit, bazén, 
tenisové kurty. V dosahu je kvalitní zdra-
votnické zařízení, školy základní i střední, 
mateřská škola. Nedaleko se nachází také 
studentský campus VŠB-TU Ostrava.

Dopravní napojení: Pro umístění obytné-
ho souboru Větrník do lokality je nutno upravit 
napojení křižovatky ulic Polská a Elzy Trio-
letové pro větší propustnost zvýšeného počtu 
osobních automobilů rezidentů a návštěvníků. 
Proto navrhujeme zbudovat kruhový objezd 
r = 10 m, který zklidní dopravu na ulici Polská 
a umožní plynulé dopravní napojení přijíždějí-
cích vozidel do lokality. Z kruhového objezdu 

je vedena nově trasa ulice Elzy Trioletové dle 
dispozičního schématu půdorysného kruhu 
s umístěním parkovacích stání na povrchu 
pro návštěvníky pronajímatelných prostor 
a pro rezidenty. Ulice je v místě stávajícího 
křížení s ulicí Evžena Rošického opět osazena 
kruhovým objezdem r = 10 m pro zklidnění 
dopravy a pro plynulé napojení vjezdu pro 
zásobování obytných ploch a podzemního par-
kování rezidentů. Komunikace a parkovací 
stání  jsou většinou vedeny na pozemcích 
investora  a  jen  částečně na pozemcích 
Města Ostravy.

Parkování v podzemí je založeno opět na 
kruhové dispozici celého souboru staveb. 
Automobily budou zajíždět do podzemí 
z úrovně terénu ulice E. Rošického pod 
překryvem nasypané zeminy pro snížení 

hlukové zátěže okolních budov. V části 
půdorysu je také umístěn prostor jednodu-
chého servisování a mytí parkovaných vozů. 
Vzhledem k tomu, že tubusy komunikačního 
jádra obytných domů zasahují do jízdního 
profilu vnější komunikace, je navržen jen 
jednosměrný pravotočivý objízdný režim 
pro parkování v podzemí. 

Ze strany ulice Rošického bude terén 
upraven tak, aby automobily zajíždějící do 
podzemního parkingu a vozidla zásobování 
byly skryty pod úrovní terénu. Proto i nástup 
z úrovně terénu do budovy YELLOW bude 
veden po šikmých rampách umožňujících 
přístup osobám se sníženou schopností 
pohybu a orientace (invalidé). 

Pro pěší budou upraveny přístupo-
vé chodníky k jednotlivým vstupům do  

Výstavba v lokalitě Větrník
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rezidenčních objektů a ke vstupům do ob-
chodní galerie v 1. N. P. Chodníky budou 
také navazovat na stávající uliční síť a na-
pojeny na zastávky MHD. 

Situování objektu: Situačně je projekt 
umístěn na parcelách 2982, 899/10, 2983 
k. ú Poruba, 802/361, 802/372/390 k. ú. 
Svinov ve vlastnictví investora na stávající 
zelené a nezastavěné ploše. Projekt sestává 
ze čtyř obytných věží pojmenovaných 
PINK, GREEN, BLUE, YELLOW. Každá 
má šestnáct obytných podlaží a jedno pod-
laží technické pro umístění strojovny VZT 
a výtahu. Věže jsou umístěny na třípodlažní 
podnoži, ve které jsou umístěny pronajíma-
telné obchodní a kancelářské prostory.

Dispoziční řešení: Dispozice rezidenční-

ho souboru Větrník je založena na kruhovém 
půdorysném schématu. Čtyři rezidenční 
věže jsou půdorysně pootočeny cca o 45 
stupňů oproti pozicím stávajících objektů 
výškových a deskových panelových domů 
z výstavby 70. let. Tím získávají větší od-
stup od stávajících objektů a také vizuální 
odlišnost. 

V projektu se prolínají dvě funkční 
úrovně. Jedna rezidenční, druhá obchodní 
a komerční. V případě rezidenční funkce 
se snažíme obyvatelúm obytného souboru 
vytvořit maximální pocit bezpečí a kvalit-
ních sousedských vztahů tím, že z úrovně 
ulice budou vedeny do bytových domů 
hlavní vstupy odděleně od nástupů do 
pronajímatelných jednotek případně do ob-

chodní galerie. Obyvatelé domů vstoupí do 
haly s pultem ostrahy, která bude současně 
sloužit jako místo pro údržbu a servis bytů. 
Následuje dvojice schodišťových tubusů pro 
požární evakuaci a pěší přístup do vyšších 
pater. Mezi schodišti je umístěna výtahová 
šachta s jedním evakuačním výtahem a dvě-
ma obslužnými výtahy. Zde navrhujeme 
použití novinky Thysen Krupp – výtahový 
systém TWIN se dvěma kabinami nad sebou 
v jedné šachtě, které jezdí nezávisle na sobě, 
a to různými rychlostmi a směry. 

Z komunikačního jádra jsou přístupna 
jednotlivá obytná podlaží. Ta začínají od 
úrovně 4. N. P. a to proto, aby se odclonil 
hluk ulice a zajistilo se maximální pohodlí 
obyvatel. Od 4. do 7. patra je umístěno na 
podlaží 6 bytů, z nichž dva jsou řešeny jako 
mezonetové byty na dvou úrovních. Od 
8. do 11. úrovně bude umístěno vždy 6 bytů 
ve skladbě 2 a 3 pokojových bytů. V 12.–15. 
úrovni budou umístěny čtyři 3 pokojové 
bytové jednotky. Ve dvojici 16. a 17. úrovně 
je první ustupující podlaží, kde budou opět 
umístěny čtyři 3 pokojové jednotky, které 
budou navíc vybaveny terasou. Stejně je 
řešeno bydlení v 18. a 19. úrovni. 

Obyvatelům bude uvnitř dispozice obyt-
ného souboru na úrovni střechy obchodní 
galerie a relaxačního centra (2nd floor) 
sloužit klidová část, určená k procházkám 
a odpočinku. Tato vnitřní zahrada bude pak 
terénní modelací a parkovými chodníky 
propojena s parkem, který bychom rádi 
situovali na zelené ploše u obchodního 
domu Kaufland.

Obchodní a komerční funkce budou 
přístupné pouze ze strany ulice s nástupy 
od parkovacích ploch. Dispozice 1.N.P. 
vychází opět z kruhového půdorysu. Stře-
dem je vedena obchodní ulice, ze které 
jsou přístupny jednotlivé pronajímatelné 
prostory. Předpokládáme zde umístění 
restaurace, barů, sportovních a fittness klu-
bů, bowlingu, kadeřnictví, pobočky banky, 
pošty, lékárny, prodeje novin a časopisů. 
Vzhledem k tomu, že tuto občanskou vy-
bavenost lokalita postrádá, bude vlastně 
sloužit cca 1000 obyvatel obytného souboru 
a rovněž cca 7500 obyvatel Jižních svahů, 
ulic Rošického, Alžírské, Vietnamské a Ku-
bánské. Uprostřed dispozice je navrhován 
malý relaxační bazén s vodními atrakcemi 
doplněný saunovacím a masážním provo-
zem a soláriem. Bazén má význam i pro 
požární zabezpečení objektu. Pro zásobo-
vání navrhujeme sklad, ke kterému budou 
vozidla zásobování zajíždět ze strany ulice 
Rošického do podzemního koridoru. 

V úrovni 2. podlaží budou umístěny 
pronajímatelné prostory kanceláří, ordi-
nací lékařů, cestovních kanceláří a dalších 
služeb. Předpokládáme zde umístění 
drobných provozoven ruční a lehké výroby 
– krejčovství, oprava obuvi, truhlářská dílna

(Pokračování na straně 6)
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(Pokračování ze strany 5)
 – údržba a opravy bytů, úklidové služby 
a pod. Obyvatelé domu budou odděleni od 
provozu pronájmů. Totéž funkční schema 
bude uplatněno i v 3. podlaží.Vytvoříme 
tak přepoklady k tomu, aby obyvatelé domu 
využili této nabídky komplexních služeb 
a nemuseli cestovat do městského centra. 

Architektonické řešení: Za námět pro 
architektonické řešení bylo přejato pojetí 
dětské hračky – větrníku. Proto bylo naší 
snahou, aby výraz objektů v sobě skrýval 
dynamiku a napětí. Čtyři obytné věže jsou 
pootočeny tak, aby se omezil přímý vizuální 
kontakt obyvatel vzájemně a také k soused-
ním stávajícím objektům. 

Během jednání zástupci městského obvo-
du investora seznámili se svými požadavky 
– zejména na zvýšení počtu bezplatných 
parkovacích míst, na změny pozic vjezdu 
do podzemních prostor, na optimalizaci 
provozu na místních komunikacích a na 
maximální odstup komplexu od stávající 
zástavby. 

Problémem bude řešení parkování, 
protože dosud občané parkovali nejen na 
obecních, ale i na soukromých pozemcích, 
které změnily vlastníka v souvislosti se 
zamýšlenou výstavbou Větrníku. 

Pro úplnost připojujeme:
Dle nového stavebního zákona č. 183/

2006 Sb. lze požadavky  a  připomínky 
uplatnit v rámci územního  řízení,  které 
bude provádět stavební úřad Magistrátu 
města Ostravy. 

Dle ustanovení § 85, odst. 1) účastníky 
řízení jsou:
a) žadatel
b) obec, na jejímž území má být požadovaný 

záměr uskutečněn, 
dle odst. 2) citovaného zákona jsou účast-

níky územního řízení dále: 
a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých 

má být požadovaný záměr uskutečněn, 

není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo 
má jiné věcné právo k tomuto pozemku 
nebo stavbě, nejde-li o případ uvedený 
v písmenu d), 

b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné 
právo k sousedním stavbám anebo sou-
sedním pozemkům nebo stavbám, na nich 
může být územním rozhodnutím přímo 
dotčeno,

c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní 
právní předpis,

d) společenství vlastníků jednotek podle 
zvláštního předpisu (zákona č. 72/1994 
Sb. ve znění pozdějších předpisů) v pří-
padě, že společenství vlastníků jednotek 
podle zvl. předpisu nemá právní subjekti-
vitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl 
na společenských částech domu činí více 
než jednu polovinu.

Dle odst. 3) Účastníky řízení nejsou ná-
jemci bytů, nebytových prostor nebo 
pozemků.
Zvláštní je postavení občanských sdruže-

ní v návaznosti na ustanovení § 70, odst. 3 
zákona o ochraně přírody a krajiny a podle 
§ 23, odst. 9 zákona o posuzování vlivu na 
životní prostředí. Podle prvního citovaného 
ustanovení může občanské sdružení nebo 
jeho organizační jednotka, jehož hlavním 
posláním je ochrana přírody a krajiny, poža-
dovat u orgánů státní správy, aby bylo pře-
dem informováno o zamýšlených zásazích 
a zahajovaných správních řízeních, při nichž 
mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody 
a krajiny. Tato žádost je platná jeden rok ode 
dne jejího podání, lze ji podávat opakovaně, 
musí být věcně a místně specifikována.

Touto úvodní informací o záměru soukro-
mého investora stavět ve zmiňovaném pro-
storu zdůrazňujeme potřebu znát váš názor 
na „Větrník“. Poskytněte nám možnost for-
mulovat své vyjádření ke studii s vědomím 
převažujícího mínění občanské veřejnosti…

Rada MOb Svinov

Bohoslužby 
v kostele Krista 
Krále ve Svinově

Z běžného pořadu bohoslužeb v katolic-
kém kostele je potřeba především zdůraznit 
neděli. Ta je významná a mimořádná nejen 
jako den pracovního klidu a odpočinku (což 
se dnes bohužel v naší společnosti úplně 
vytrácí) ale i jako den společného slavení, 
kdy si jako křesťané připomínáme událost 
vzkříšení Ježíše Krista. Obojí, jak odpoči-
nek, tak i povznášející prožitek slavnostní 
bohoslužby, patří do života člověka. Obojí 
je pro lidský život žádoucí a potřebné. 
To druhé jako svinovský farář nabízím 
a připomínám: v kostele Krista Krále jsou 
mše sv. v neděli vždy v 8.00 a 10.00 hodin. 
A všechny tímto srdečně zvu. 

Z mimořádných událostí je možné pro 
nastávající období vyzdvihnout:
• slavnost sv. Václava
  pátek 28. 9. v 17,30 h. – mše sv. Připo-

mínka tohoto světce a českého knížete 
je uložena hluboko v našich národních 
kořenech a určitě stojí za to si skrze slav-
nostní bohoslužbu tuto vazbu uvědomit 
a jí prožít. Ostatně svatováclavská koruna 
uložena ve svatovítském pokladu v Praze 
v nás může evokovat modlitbu a prosbu 
za naše národní společenství a všechny 
představitele našeho společenského a stát-
ního života. 

• slavnost Všech svatých
  čtvrtek 7.00 a 17.30 h. – mše sv. Tento 

svátek mimo jiné ukazuje směrem do bu-
doucnosti. Svatost není nějaký stav mimo 
lidský život, svatost je situace vítězství 
toho lepšího já v naší duši. V tomto smys-
lu pak může tento svátek slavit každý, kdo 
i přes všechny náznaky úpadku věří v to 
lepší v každém člověku i ve společnosti. 

• památka zemřelých „dušiček“
  pátek 2. 11. v 7.00 a 17.30 h – mše sv.

• neděle  4.  11.  v  15.00 h. – modlitba za 
zemřelé na svinovském hřbitově

Modlitba za zemřelé naznačuje, že naše 
vztahy přetrvávají i za hranici smrti. Smrt 
je něco bolestného a definitivního, avšak 
lidské srdce díky modlitbě je schopno vidět 
i za tuto hranici a zakusit jistotu naděje. 

P. Jan Larisch, řk.farář

Na sklonku léta bych Vás chtěl opět 
informovat o činnosti naší Pionýrské sku-
piny Ještěr.

V období letních prázdnin jsme opět 
uspořádali 2 turnusy letních táborů na naší 
turistické základně Šance v Beskydách. 
Těchto táborů se zúčastnilo 69 dětí a 9 
instruktorů. O děti se staralo 26 táborových 
pracovníků (oddíloví vedoucí, kuchaři, zdra-
votníci, hospodáři) pod vedením hlavních 
vedoucích – Radima Kotaly a Lukáše Krále. 
O tom, že jsme se na tábory dobře připra-
vili svědčí fakt, že obě kontroly z Krajské 
hygienické stanice MSK neshledaly žádné 
hygienické nedostatky. Dalším měřítkem 
připravenosti táborů je spokojenost dětí 
s programovou náplní tábora. Dle vyjádření 

několika dětí, s kterými jsem měl možnost 
po táborech mluvit, se tábory povedly i po 
této stránce. Za to patří velký dík všem tá-
borovým pracovníků, kteří se těchto táborů 
nejen zúčastnili, ale velkým dílem přispěli 
k bezproblémovému chodu letních táborů. 
Nutno podotknout, že všichni vedoucí a tá-
boroví pracovníci vykonávali tuto činnost 
bezplatně, většinou v rámci své dovolené 
nebo studentských prázdnin. 

Z dalších akcí, které pravidelně pořádá-
me, bych jmenoval víkendové výlety pro 
děti na naší turistické základně. Na začátku 
června jsme se zapojili do příprav a pořádání 
Dětského dne na házenkářském hřišti ve 
Svinově. Pro děti jsme připravili soutěžní 
atrakce, kolo štěstí, balónky a stánek, kde 

Pionýr ve Svinově

Výstavba v lokalitě Větrník

Redakce se omlouvá panu Vonšíkovi 
za neúplné označení volební strany, kterou 
zastupuje v Zastupitelstvu MOb. Přesný 
název strany je SNK-ED

Omluva
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Co? Kdy?  
V knihovně Svinov?
září
soutěž : 3.9. – 11.10.2007 Hádej,hádej,ne-
prohádej!
17.9.–23.9. Týden mobility – Jede, jede 
mašinka….
 – výstava, výlet, hry, soutěže
říjen
soutěž : 22.10. začíná BINGO
1.10.–4.10.2007 TÝDEN KNIHOVEN 
– soutěže, hry, kvízy
výtvarná dílna: úterý 16.10.2007 15–17 hod.
 „Návštěva z džungle!“
LIStOPAD
soutěž : BINGO – 29.11.2007 – ukončení 
I.kola
výtvarná dílna : úterý 20.11.2007 15–17 
hod Strašidelný čas soutěžní výstava prací 
ZŠ,MŠ : Hup do pravěku !
PROSIneC
soutěž : Bingo II. kolo – středa 12.12.2007 
v 15.00 hod.
výtvarná dílna : úterý 11.12.2007 15–17 hod 
Dárky a dárečky
soutěžní výstava prací ZŠ,MŠ : Hup do 
pravěku !

si každé dítě mohlo vyzkoušet svoji zruč-
nost při vytvoření originálních ozdob na 
hrníčcích. V lednu jsme uspořádali tradiční 
maškarní ples pro děti, na kterém se o zá-
bavu staral „klaun Hopsalín“, a tradiční 
pionýrský ples, který jsme zpestřili soutěží 
„StarDance – aneb když Svinov tančí“. 
Výherce taneční soutěže si odnesl hlavní 
cenu – LCD televizor. Plesy chceme znovu 
uspořádat na začátku roku 2008, a to v ter-
mínech 26. a 27. ledna.

Dalším cílem naší PS je obnovení pra-
videlné práce s dětmi – založení oddílu. Ve 
spolupráci s městským obvodem Svinov 
hledáme zařízení, ve kterém bychom mohli 
pořádat pravidelné schůzky. O zahájení čin-
nosti oddílu a dalších informacích budeme 
informovat na internetových stránkách naší 
PS – www.sance.ic.cz. Rozjezd oddílu je na-
plánován na říjen 2007, a jeho hlavní náplní 
bude pohyb v přírodě – výlety, hry, soutěže, 
noví kamarádi atd. Pokud již teď máte zájem 
o základní informace nebo o přihlášení Va-
šich dětí do oddílu, kontaktujte vedoucího 

oddílu Petra Klimeše na tel. 777 023 522 
nebo e-mail: klimesh@seznam.cz.

I v letošním roce jsme pokračovali v obno-
vování „stanového parku“ a postavili 10 no-
vých dřevěných stanových podsad a zakoupili 
10 stanových celt. Stavbu stanů jsme provedli 
svépomocí, a ušetřili tím nemalé finanční pro-
středky. Pohodlí nových stanů nejvíc ocenily 
děti na táborech. Tuto, pro nás náročnou finanč-
ní investici, jsme si mohli dovolit zrealizovat 
díky účelové dotaci z města Ostravy, městského 
obvodu Svinov. Část dotace jsme použili i na 
dovybavení a opravy naší turistické základny, 
o kterou se v rámci svých možností staráme 
a udržujeme v provozuschopném stavu. Každý 
rok pořádáme cca 4 víkendové brigády, kterých 
se zúčastňují nejen členové PS, ale i někteří 
příznivci naší PS, kteří jsou ochotni přidat „ruku 
k dílu“. Ještě jednou za dotaci děkujeme a dou-
fáme, že i v příštím roce budeme moci díky 
podpoře města Ostravy, městského obvodu 
Svinov pokračovat v započatém díle. 

Zbyněk Planka
 Vedoucí PS Ještěr

V podzimním období patří k významným křes-
ťanským svátkům „dušičky“, kdy si připomínáme 
ty, co zemřeli. Listopadové putování k hrobům 
našich blízkých přivede mnohé lidi aspoň jednou 
za rok k vážnějšímu zamyšlení nad životem a jeho 
smyslem, smrtí a utrpením vůbec. Antoine de Saint-
-Exupery napsal: „Není nejdůležitější uložit tělo do 
země, ale jde o to, abychom jak z puklé urny sebrali 
všechno dědictví, jehož opatrovníkem zemřelý byl, 
abychom ani zrnko neztratili. Je obtížné zachránit 
vše, dlouho to trvá, než jsme schopni poskytnout 
odkazu mrtvých u sebe přístřeší. Je třeba dlouho 
oplakávat, přemítat o jejich životě a vzpomínat je-
jich výročí.“ Kdo podceňuje smrt, podceňuje i život. 
Snesitelný život na tomto světě může zajišťovat jen 
lidství, které je orientováno „za“ tento svět, které se 
vztahuje k věčnosti, k Bohu. Příležitost projevit úctu 
našim drahým zesnulým a zároveň se zamyslet nad 
tím, jak žijeme tady a teď, budeme mít také v neděli 
4. listopadu 2007 od 10 hod. v Husově sboru ve 
Svinově při bohoslužbách.

V minulém roce se na sklonku října uskutečnil 
v Husově sboru „Koncert z děl klasiků“, na kterém 
účinkovali zejména hudebníci z Polanky. Letos 
bychom chtěli pozvat varhaníka Mgr. Pavla Rybku, 
který by nám měl spolu s kolegy připravit hudební 
vystoupení u příležitosti výročí vzniku republiky. 
Koncert by se měl konat v neděli 28. října 2007 od 
17 hodin. Bližší informace, nebo případné změny 
budou jako obvykle včas oznámeny na vývěskách 
ve Svinově, či na nově zhotovených internetových 
stránkách: http://nosvinov.aspweb.cz/

Hezké prožití podzimních dnů přeje a na 
případné osobní setkání se těší

tomáš Chytil – farář

Památka zemřelých

Den 28. říjen a vznik Československa 
jako samostatného státu v roce 1918 byly 
od počátku spojovány s československým 
zahraničním vojskem, známým jako čes-
koslovenské legie. Název československé 
legie pro společné označení různých 
jednotek československého zahraničního 
vojska vznikl po první světové válce. Byly 
to vojenské jednotky utvořené z dobrovol-
níků, většinou rakousko-uherských váleč-
ných zajatců pocházejících z českých zemí 
a ze Slovenska (minoritní část), kteří se 
rozhodli svou vojenskou činností podpořit 
boj proti Rakousko-Uhersku a Německu. 
V československých legiích v Itálii bylo 
20 000 vojáků (350 padlých), ve francouz-
ských legiích bojovalo 9 600 legionářů 

(650 padlých) a do legií v Rusku vstoupilo 
61 000 dobrovolníků (4 112 padlých). 

Známa je anabáze československých 
legií v Rusku, završená návratem posled-
ních legionářů do Československa v roce 
1920. Název anabase si legionáři vzali ze 
starořeckých dějin, podle řeckého vojska, 
které se v zoufalé, zdánlivě beznadějné 
situaci dokázalo spořádaně a s minimálními 
ztrátami probojovat z Persie zpět do Řecka. 
Do historie nepatří slovo „kdyby“, přesto 
je zřejmé, že existence aktivního vojska 
90 000 dobře organizovaných a zkušených 
frontových vojáků padla při úvahách o bu-
doucím státě na mírové konferenci v roce 
1918 na misku vah. 

(Pokračování na straně 8)

Svinovští legionáři
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(Pokračování ze strany 7)
V řadách legií se boje o národní samo-

statnost zúčastnili také obyvatelé Svinova. 
Většinou v legiích v Rusku, kde z původní 
České družiny v síle praporu založené 
v srpnu 1914 českými krajany žijícími 
v Rusku, jejíž čety bojovaly v rámci ruské 
armády jako průzkumné jednotky, vznikly 
mohutným přílivem dobrovolníků z řad 
rakousko-uherských válečných zajatců 
v roce 1916 1. a 2. československý stře-
lecký pluk a Československá brigáda. Po 
známé bitvě u Zborova 2. července 1917, 
v níž Československá brigáda prolomila 
všechny tři rakouské obranné linie, získala 
1500 zajatců a množství těžké techniky, 
nebránila ruská vláda dalšímu vytváření 
československých jednotek a koncem roku 
1917 bojovalo v ruských legiích takřka 
40 000 dobrovolníků. 

Pozdější události v Rusku – bolševic-
ká revoluce, zhroucení fronty a uzavření 
míru v Brestu Litevském v březnu 1918 
vytvořily pro československé legie ne-
bezpečnou situaci. Válka na západní 
frontě pokračovala a z hlediska Německa 
a Rakousko-Uherska byli legionáři vlasti-
zrádci, které by v případě zajetí čekal trest 
smrti. Československé legie se snažily 
dostat do Francie, kde válka pokračovala. 
Bolševická vláda trvala na jejich odzbro-
jení, což se legionářům nelíbilo. Vlaky 
s československými legionáři byly 
bolševiky úmyslně zdržovány, zatímco 
transporty válečných zajatců Centrálních 
mocností na západ dostávaly všude před-
nost. Rakousko-uherští, němečtí, bulharští 
a turečtí váleční zajatci se tak s pomocí 
bolševiků z Ruska rychle dostávali domů, 
kde byli posílání jako nové síly na bojiště. 
Mezi bolševickou vládou a legiemi rostlo 
napětí. Střet se stal nevyhnutelným. Stala 
se jím událost, známá jako Čeljabinský 
incident, která měla nedozírné následky. 
Dne 14. května 1918 vhodil někdo z vlaku, 
kterým se vraceli rakousko-uherští váleč-
ní zajatci domů, kus železa do skupiny 
československých vojáků a jednoho těžce 
zranil. Přátelé zraněného vlak dostihli a pa-
chatele zabili. Bolševici legionáře uvěznili. 
Nato byli uvěznění svými spolubojovníky 
osvobozeni a bolševici zajati. Bolševická 
vláda tak měla dlouho hledanou záminku 
k likvidaci československého vojska. Vy-
dala rozkaz, podle něhož měl být každý 
Čechoslovák chycený se zbrání v ruce 
zastřelen. 

Osud československých legií v Rusku 
se zdál být zpečetěn. Stalo se však něco, 
co nikdo nečekal. V boji s bolševiky 
obsadili českoslovenští legionáři do 
podzimu 1918 území kolem transsibiřské 
magistrály o rozloze 1 500 000 km2 , 
představující střední Povolží, jižní Si-
biř, severní Kazachstán a severovýchod 
Číny. Ruští bojovníci proti bolševikům 

tak díky československým legiím svrhli 
bolševickou moc na rozsáhlém území 
Sibiře, Střední Asie a Dálného výcho-
du. Bělogvardějci uznali vůdčí roli 
československých legií, čímž se pod 
moc legionářů dostalo ohromné území 
17 500 000 km2 od Uralu po Vladivostok 
a o T. G. Masarykovi se ve Spojených 
státech, Anglii a Francii začalo hovo-
řit jako o „vládci Sibiře“. Ovládnutím 
transsibiřské magistrály československá 
armáda zabránila transportům zajatců na 
západ. V květnu 1918 se německá vojska 
dostala až k Paříži, očekávané posily za-
jatců a materiálu z Ruska však nedorazily 
a německá ofenzíva se zhroutila. Vojska 
státu, který dosud neexistoval, dopomoh-
la státům Dohody vyhrát válku. USA 
a další státy Dohody uznaly samostatné 
Československo, jehož armáda dokázala 
ovládnout Sibiř, udržet transsibiřskou 
magistrálu a přispěla k vítězství. 

Ještě před 40 lety se bylo možné ve 
Svinově s legionáři první světové války 
setkávat. V roce 1965 slavila obec 700 
let a v publikaci vydané k tomuto výročí 
nebylo uvedeno jméno jediného legionáře, 
přestože jich tehdy ve Svinově žilo ještě 18. 
Jejich jména by neměla být zapomenuta, 
sluší se je proto alespoň připomenout. 

Ruské  legie: František Bensch, Rudolf 
Bujnoch, Štěpán Fokt, Pavel Frenštátský, 
Josef Hejna, Vilém Holaň, Ludvík Hübl, 
Rudolf Chamrád (Žáček), Adolf Jedlička, 
Jan Kačena, Richard Koch, František 
Král, Jiří Krtička, Bohumír Kudela, Josef 
Kudela, Eduard Martiník, Konstantin 
Ohanka, Josef Piskoř, Richard Reder, 
František Schneider, Julius Spurný, 
František Sýkora, Josef Uhlíř, Antonín 
Urbaník, Jaroslav Váca, Josef Váca, 
Josef Valder a Leopold Valder

Francouzské legie: Rudolf Bujnoch, Ru-
dolf Schindler a Karel Šajnar 

Italské legie: Čeněk Adámek a František 
Drga

Se samotným seznamem svinovských 
legionářů je však jistý problém. Prameny 
se zde různí. Jména legionářů uvedená 
v roce 1926 Janem Kudelou v knize Svi-
nov paměti starobylé slezské obce se liší 
od seznamu svinovských legionářů v pub-
likaci Blaženy Przybylové Českoslovenští 
legionáři – rodáci a občané Ostravy, vyda-
né roku 2002. Kudela uvádí některá jména 
legionářů, kteří se v seznamu z roku 2002 
nevyskytují a naopak – řada jmen uvádě-
ných Przybylovou v Kudelově knize není. 
Zčásti je to způsobeno tím, že seznam 
svinovských legionářů z roku 1926 uvádí 
svinovské občany (osoby s domovským 
právem), zatímco do seznamu z roku 2002 

jsou pojati legionáři se vztahem ke Svino-
vu bez ohledu na domovské právo (tedy 
zde narození nebo žijící). To, že někteří 
legionáři z Kudelova seznamu v novém 
seznamu nejsou, může být také důsledkem 
jejich přestěhování a organizování v jiné 
legionářské obci. Abych byl spravedlivý, 
vyšel jsem při výčtu svinovských legio-
nářů z obou seznamů, neboť v každém 
případě bez ohledu na domovské právo, 
odstěhování nebo případné pozdější člen-
ství v legionářské obci mimo Svinov jde 
jednoznačně o osoby, které ke Svinovu 
vztah mají. 

V letech 1938–1945 a 1948–1989 byli 
legionáři záměrně opomíjeni. Přestože nás 
od návratu posledních legionářů z Ruska 
dělí 87 let, jde o téma, s nímž se česká 
společnost ještě zcela vypořádat nedokáže. 
Před nějakou dobou běžel na druhém pro-
gramu české televize dokument o osudech 
památníku na Žižkově. Monumentální 
stavba byla svého času morbidním pod-
nikem na vystavování a údržbu Gottwal-
dovy mumie a ponurou nekropolí. Dnes 
žižkovský památník představuje problém. 
Nikdo neví, co s ním. K věci se v televiz-
ním pořadu vyjadřoval Ivan Medek (syn 
ruského legionáře a spisovatele Rudolfa 
Medka). Památník na Žižkově, říká Ivan 
Medek, byl od počátku koncipován jako 
památník postavený legionářům, památ-
ník československých legií. Není žádná 
česká idea (podle Ivana Medka), která by 
se mohla měřit s odkazem legionářů, není 
hrdinství ani oběti, které by mohly být 
srovnávány s tím, co vykonali legionáři. 
Vše, říká Medek, je vedle legionářské ideje 
zcela nesouměřitelné. 

Příběh československých legionářů 
před každého nechtě staví zásadní otázku: 
Byl bys ochoten učinit něco podobného, 
dobrovolně podstoupit léta strádání a útrap 
a obětovat pro svobodu život? Je to otázka 
nadmíru provokativní, odpověď nutně vy-
povídá něco o nás samých. Je to hrdinství 
až příliš veliké, aby je dnes bylo možno 
bez rozpaků přijmout. Pro většinu lidí tak 
zůstává nepochopitelné. Nic srovnatelného 
u nás nebylo, není a nejspíše dlouho ani 
nebude. 

Ve Svinově byla odbočka Českosloven-
ské obce legionářské založena v roce 1923. 
Početná legionářská obec ve Svinově byla 
něčím neobvyklým. Její členové (učitelé, 
rolníci, živnostníci, zaměstnanci rourovny 
aj.) se významně podíleli na životě obce. 
Ve svém mládí vstoupili dobrovolně do 
bojových jednotek. „Lépe smrt nežli život 
otroka“, bylo jejich heslem. Nemělo by se 
zapomínat, že idea státnosti spočívá také 
na jejich odkazu. Povědomí o svinovských 
legionářích první světové války by nemělo 
zmizet. 

JUDr. Aleš Uhlíř
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V neděli 26. 8. 2007 se po letní přestávce 
znovu rozběhly soutěže národní házené.

Do soutěží jsme letos přihlásili 4 muž-
stva. Družstvo mužů A bude opět hrát I.ligu 
(nejvyšší soutěž v národní házené), družstva 
mužů B, starších žáků a mladších žáků bu-
dou hrát krajský přebor (spojená soutěž pro 
Moravskoslezský a Olomoucký kraj). 

V neděli 26. 8. 2007 bylo na našem hřišti 
za velmi pěkné divácké návštěvy odehrá-
no I. kolo ligové soutěže, ve kterém naše 
družstvo mužů po bojovné výkonu porazilo 
rivala ze Žeravic poměrem 15:13 a připsalo 
si do tabulky důležité dva body.

Srdečně zveme naše fanoušky na další 
zápasy podzimní části I. ligy. Přijďte po-
vzbudit naše družstvo v ligových bojích. 

O přestávkách zápasů opět proběhne 
tombola o hodnotné ceny, které věnuje  

firma Rostislav Franek – Restaurace u Dvou 
Králů. 

následující termíny utkání I.ligy
podzim 2007
2. 9. 2007 10:30 Studénka–Svinov
8. 9. 2007 16:00 Svinov–Plzeň-Újezd
9. 9. 2007 10:30 Svinov–Stupno
15. 9. 2007 16:00 Svinov–Krčín
23. 9. 2007 11:00 Stará Ves–Svinov
29. 9. 2007 16:00 Nýřany–Svinov
30. 9. 2007 10:45 Příchovice–Svinov
7. 10. 2007 11:00 Krčín–Svinov
14. 10. 2007 15:00 Svinov–Brno
20. 10. 2007 16:00 Čakovice–Svinov
21. 10. 2007 11:00 Stará Huť–Svinov

 TJ Sokol Svinov
oddíl národní házené

Turnaj O pohár 
starostky

Dne 5. května se v tělocvičně ZŠ Bílo-
vecká konal již 11. ročník volejbalového 
turnaje smíšených družstev O pohár starost-
ky k 62. výročí osvobození Svinova. Turnaj 
uspopřádal oddíl volejbalu TJ Sokol Svinov 
ve spolupráci s komisí pro kulturu, mládež 
a sport při MOb Svinov.

Kromě tří našich smíšených družstev nás 
také úspěšně reprezentoval tým žen hrající 
krajský přebor I. třídy. Jako hosté přijela 
družstva Zálomu Zábřeh a Hrabové.

Hodnotné ceny pro vítězné a umístěná 
družstva a náklady na organizaci věnoval 
MOb Svinov a zaštítila starostka Ing. Hana 
Hauptová. Ta se také zůčastnila finále turnaje 
a předala ceny hráčům a putovní pohár celku 
Hrabové. Po skončení sportovních bojů se ko-
nalo posezení hráčů s kulturním programem.

tJ Sokol Svinov, oddíl národní házené

V červnu byly ukončeny dlouhodobé mi-
strovské soutěže ve volejbale – sezóna 2006/
2007. Do soutěží byla zapojena 4 družstva 
našeho oddílu. Muži A v městském přeboru 
I.třídy obsadili první místo. Muži B v měst-
ském přeboru II. třídy obsadili třetí místo. 
Ženy A v krajském přeboru I. třídy skončily 
třetí a ženy B v městském přeboru druhé. 

Soutěžní ročník 2006/2007 byl z našeho 
pohledu velmi podařený. Všechna druž-
stva dosáhla nejlepšího umístění za celou 
existenci oddílu. Chtěli bychom poděkovat 

zástupcům městského obvodu Svinov za 
podporu a řediteli školy Mgr. Zdeňku Ivan-
čovi za vytvoření velmi dobrých podmínek 
pro trénink i soutěž. To se stalo základem 
zmiňovaných úspěchů v desátém, výročním 
roce existence oddílu volejbalu ve Svinově. 

I v další oficiální soutěži, Ostravské vo-
lejbalové lize smíšených družstev, se nám 
dařilo. Do soutěže jsme měli přihlášena tři 
družstva. Ta v konkurenci 51 týmů obsadila 
čtvrté, šesté a patnácté místo. 

Arnošt Fuciman

Volejbal ve Svinově

Doslechl jsem se, že se ve Svinově hrál 
v minulosti ženský a snad i mužský vo-
lejbal. K žádným pramenům jsem se však 
nedostal a tak to nemohu zaručit. Tak si 
dovolím shrnout novou, desetiletou činnost 
oddílu.

Koncem roku proběhlo jednání mezi 
výborem TJ Svinov a zástupci ASPV 
VOKD Poruba. Výsledkem jednání bylo, 
že se TJ Svinov od roku 1997 rozrostl 
o oddíl volejbalu mužů s 10 členy. Ještě 
tentýž rok družstvo přihlašujeme do oficiální 
soutěže Městského přeboru II. třídy ročník 
1997/1998.

V roce 1998 se oddíl rozrostl na 18 mužů 
a tak do soutěže Městký přebor. II. třídy 
přihlašujeme dvě družstva. Dobrá parta 
a solidní zázemí, to vše přispívá k utužení 
kolektivu a zájmu dalších hráčů o přijetí do 
oddílu, což celý výbor těšilo.

Ale 2. 12. 1998 na nás přišla pohroma 
v podobě požáru sokolovny. Uprostřed 
rozehrané sezóny jsme ztratili veškeré 
zázemí. Výbor ani hráči se však nevzdali 
a trpělivě sháněli různé tělocvičny na trénin-
ky a hlavně k odehrání mistrovské soutěže. 
A tak roky 1999 až 2002 pro nás byly léty 

kočování, kdy jsme vystřídali nespočet tě-
locvičen. Přes tyto problémy jsme družstva 
hrající soutěž pod hlavičkou Svinova udrželi 
a naopak jsme se rozrostli na 26 členů. 

K zahájení školního roku 2002 byla 
otevřena nová tělocvična při základní škole, 
která se stala naším novým krásným útočiš-
těm. Od té doby naší snahu podporuje ředitel 
školy Mgr. Zdeněk Ivančo, za což mu patří

(Pokračování na straně 10)

Deset let volejbalu ve Svinově
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Deset let volejbalu…
(Pokračování ze strany 9)
nesmírný dík. Téměř ideální podmínky pro trénink a dobrý 
kolektiv přivedly do našich řad i ženy, které měly zájem hrát 
za náš oddíl. A tak v roce 2003 zakládáme družstvo žen o deseti 
členkách a přihlašujeme jej rovněž do MěPř.

V roce 2004 jsme dosáhli maximální naplněnosti oddílu a to 
26 mužů a 24 žen. Od sezóny 2004/2005 rozdělujeme ženy do 
dvou družstev a silnější tým přihlašujeme do krajského přeboru 
II. třídy. Po skončení soutěže pak toto družstvo postoupilo do 
Kr.Př. I. třídy. 

Ročník 2006/2007 byl pak podle výsledků nejúspěšnější v celé 
desetileté historii volejbalu ve Svinově. Muži A v městském pře-
boru I.třídy obsadili první místo, z časových a finančních důvodů 
však nepřistoupili na postup z okresní do krajské soutěže. Muži B 
v městském přeboru II. třídy obsadili třetí místo a postoupili do 
I. třídy. Ženy A v krajském přeboru I. třídy skončily třetí a ženy 
B v městském přeboru druhé. Arnošt Fuciman

Přehled soutěžních zápasů mužů ve volejbale 
1 6.9. ČT 19:00 Svinov A : Stará Bělá B
2 11.9. ÚT 18:00 Polanka n/O/hala : Svinov A
3 20.9. ČT 19:00 Svinov A : Sokol Hrabůvka
4 27.9. ČT 17:15 Kunčičky A : Svinov A
5 4.10. ČT 19:00 Svinov A : VK Šenov
6 11.10. ČT 16:30 Kenny team : Svinov A
7 18.10. ČT 19:00 Svinov A : VŠB Ostrava B
8 30.10. ÚT 19:15 Natura : Svinov A
9 8.11. ČT 19:00 Svinov A : Svinov B

1 6.9. ČT 17:00 VK Šenov : Svinov B
2 13.9. ČT 19:00 Svinov B : Stará Bělá B
3 20.9. ČT 17:00 Kenny team : Svinov B
4 27.9. ČT 19:00 Svinov B : Polanka n/O
5 4.10. ČT 18:00 VŠB Ostrava B : Svinov B
6 11.10. ČT 19:00 Svinov B : Sokol Hrabůvka
7 16.10. ÚT 19:15 Natura : Svinov B
8 1.11. ČT 19:00 Svinov B : Kunčičky A
9 8.11. ČT 19:00 Svinov A : Svinov B

Přehled soutěžních zápasů žen ve volejbale
1 5.9. ST 19:00 Svinov B : TJ Stará Bělá
2 10.9. PO 19:30 TJ Sokol Poruba : Svinov B
3 17.9. PO 19:00 Svinov B : Sokol Hrabůvka JR
4 19.19. ST 19:00 Svinov B  DTJ Polanka n/O
5 26.9. ST 17:00 TJ Start Ostrava : Svinov B
6 3.10. ST 19:00 Svinov B : Dolní Lhota
7 10.10. ST 16:30 Sokol Hrabůvka : Svinov B
8 17.10. ST 19:00 Svinov B : VOKD Poruba 
9 24.10. ST 16:30 VOKD Poruba JR : Svinov B
10 31.10. ST 19:00 Svinov B : ZŠ Mitušova
11 7.11. ST 16:30 TJ Sokol Hrabová : Svinov B

Všechny domácí zápasy se hrají v tělocvičně ZŠ na Bílovecké ulici ve Svinově

utkání ve volejbale

ROZLOSOVáNí PODZIM MLADŠí ŽáCI 
Datum Čas Domácí Hosté

1.9. 9:00 Svinov – Vítkovice
8.9. 13:30 Stará Ves n/O – Svinov
9.9. 8:00 Svinov – Albrechtičky

16.9. 12:30 Osek n/B – Svinov
22.9. 9:00 Svinov – Studénka
6.10. 9:00 Svinov – Rokytnice

13.10. 10:00 Svinov – Žeravice
ROZLOSOVáNí PODZIM – STARŠí ŽáCI

Datum Čas Domácí Hosté
1.9. 10:00 Svinov – Vítkovice
8.9. 14:30 Stará Ves n/O – Svinov
9.9. 9:00 Svinov – Albrechtičky

16.9. 13:30 Osek n/B – Svinov
22.9. 10:00 Svinov – Studénka
23.9. 14:30 Pustějov – Svinov
6.10. 10:00 Svinov – Rokytnice
7.10. 14:00 Chropyně – Svinov

13.10. 11:00 Svinov – Žeravice
21.10. 13:30 Kokory – Svinov

ROZLOSOVáNí PODZIM – MUŽI B
Datum Čas Domácí Hosté
26.8. 9:30 Vítkovice – Svinov
1.9. 14:30 Pustějov – Svinov
8.9. 14:30 Svinov – Vítkovice

15.9. 14:30 Svinov – Albrechtičky
29.9. 11:00 Svinov – Pustějov
6.10. 11:00 Svinov – Studénka

13.10. 15:00 Studénka – Svinov
14.10. 8:30 Albrechtičky – Svinov

ROzLOSOVání PODzIM – I. LIgA MužI
Datum Čas Domácí Hosté
26.8. 15:00 Svinov – Žeravice
2.9. 10:30 Studénka – Svinov
8.9. 16:00 Svinov – Plzeň Újezd
9.9. 10:30 Svinov – Stupno

15.9. 16:00 Svinov – Krčín
23.9. 11:00 Stará Ves n/O – Svinov
29.9. 16:00 Nýřany – Svinov
30.9. 10:45 Příchovice – Svinov
7.10. 11:00 Krčín – Svinov

14.10. 15:00 Svinov – 1.NH Brno
20.10. 16:00 Čakovice – Svinov
21.10. 11:00 Stará Huť – Svinov

Rozlosování soutěží  
v národní hazené
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Poděkování 
Chtěla bych tímto poděkovat panu řediteli 

školy Mrg. Ivančovi, panu učiteli tělocviku 
Kotalovi a všem učitelům za to, že připravili 
I. ročník Memoriálu Marka Bílého. Udělali 
něco navíc, připravili putovní turnaj pro mla-
dé kluky. Hlavní myšlekou turnaje by mělo 
být, že kdo si hraje nezlobí! Tak aťse kluci 
raději věnují sportu anebo jiným koníčkům, 
jenom ať nesklouzávají tam, kde je neradi 
vidíme. Také bych chtěla poděkovat pani 
starostce Ing. Haně Hauptové, která se také 
tohoto turnaje zúčastnila. Sponzorem turnaje 
byla paní Ing. Zdeňka Špatová, které tímto 
také děkuji.Všem jěště jednou díky a dou-
fám, že se mladí kluci již těší na II. ročník 
Memoriálu Marka Bílého – maminka Eva 
a bratr Martin. Oprava: Marek Bílý se naro-
dil 29. ledna 1982 a zemřel 28. ledna. 2002, 
takže den mu scházel a měl by 20 let. Děkuji 
a těším se na další spolupráci – Eva Bílá

Ano, nechtěná obluda, a ještě k tomu 
betonová. Tou obludou je před očima 
rostoucí stavba super – hyper, nebo co 
to má být, marketu v Porubě u odbočky 
na Martinov. Nad touto stavbou se snáší 
obrovská spousta dotazů – proč právě zde, 
pro koho,  za kolik, ale také spousta velmi, 
velmi hanlivých názvů a nevybíravých 
slov. Osobně se musím k rozhořčeným 
obyvatelům Poruby připojit, neboť uniká 
veškerá logika, proč je tento market stavěn. 
Vždyť hodím-li kamenem, trefím Tesco, 
Lídl nebo Kaufland, a tato nákupní centra 
si myslím jsou schopny Porubu a přilehlé 
obvody dostatečně zásobit. Chtěl bych 
rozmlouvat s jedinou osobou, která je pře-
svědčena, že to je to, co nám tady chybělo, 
že máme konečně kde nakupovat, že se 
výborně využilo volné prostranství. NE-
SMYSL – takového člověka asi nenajdu, 
protože tato stavba je … hloupost. Hlou-
post někoho a já i všichni porubští by určitě 
rádi věděli koho. Snad se nám propagátoři 
stavby představí jmenovitě, to abychom 

měli komu poděkovat a abychom věděli, 
koho v příštích volbách volit…

Kdo byl ten, kdo protlačil tuto stavbu 
k realizaci? Městský obvod Poruba? Sta-
tutární město Ostrava? Moravskoslezský 
kraj? Nebo to byl snad státní zájem? Anebo 
osobní zájem, ne to určitě ne!

A když už se odvrátím od problému 
vlastní existence marketu, organizaci návo-
zu stavebního materiálu těžce nezvládá ani 
investor prostřednictvím dodavatelských 
firem, ani vedení městského obvodu, ani 
dopravní policie. Každodenně vládne 
v okolí stavby dopravní chaos, dělníci 
určeni ke skládání stavebních prefabrikátů 
si samovolně přemisťují dopravní značení, 
nemluvě o snaze řídit dopravu.

Od prvních staveb marketů uvnitř 
města se stále hovoří, jak na západě se 
tyto umisťují na předměstí, ale my si jimi 
zaplníme všechna volná místečka v centrech 
bydlení.

 Děkujeme…
 Eduard Dvorský, místostarosta

Nechtěná a nepotřebná obluda

Problém investiční výstavby bydlení 
v prostoru mezi ulicí Stanislavského a tzv. 
červenými domy na Bílovecké ulici po 
četných a nejednoduchých jednáních s in-
vestorem J.M.K. building spěje ke svému 
závěru. Během posledních setkání předložil 
investor k vyjádření Radě MOb Svinov stu-
dii, ve které původní bytové domy nahradil 
řadovými rodinnými domy.

Před zahájením nového územního řízení 
je tak nutno doplnit stávající nezpochybněná 

smluvní ujednání o dodatky k dosavadním 
smlouvám a vše předložit k posouzení 
a rozhodnutí zastupitelstvu městského ob-
vodu. Dosavadní průběh a výsledek všech 
jednání svědčí o tom, že Rada nebyla nikdy 
během zmíněné doby proti výstavbě a ani 
proti základnímu záměru dříve podepsaných 
smluv.

Září 2007, Rada městského obvodu  
Ostrava-Svinov

Slib zastupitele
Zastupitelem se kandidát zvolený ve 

volbách stane složením slibu „Slibuji věrnost 
České republice. Slibuji na svou čest a svědo-
mí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, 
v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou 
a zákony České republiky“.

V Zastupitelstvu Svinova jsem od roku 1990 
a výše uvedený slib jsem nikdy v nejmenším nepo-
rušila. Podstatné pak jistě je, zda zastupitel má mo-
rální vlastnosti a odborné schopnosti pro zastupová-
ní spoluobčanů v rozhodování o věcech veřejných.

A zcela bezvýhradně, zda je schopen od-
dělit své osobní zájmy od práce zastupitele, 
radního či starosty. Nepovažuji za volební 
téma to, že někdo nechce před svým domem 
výstavbu, která je v souladu s územním plá-
nem, odsouhlasena všemi odbornými institu-
cemi i výtvarně a esteticky ceněna. 

A z tohoto pohledu se za sebe i své kolegy, 
bývalé radní, p. Svatavu Bohušovou, jiřinu 
Broulíkovou, Karla Holáně a jiřího Kusýna 
ostře ohrazuji od napadajících a zavádějících 
tvrzení p. Znišťalové v článku „Výstavba 
nových bytových domů ve Svinově“ ve Svi-
novském hlasateli z dubna 2007.

Veškeré kroky Rady MOb Svinov i Za-
stupitelstva MOb Svinov byly transparentní 
a regulérní. Postup, po stížnostech p. Znišťa-
lové, prověřoval kontrolní odbor magistrátu 
města Ostravy, PČR, Krajský úřad MSK 
– vždy s výsledkem, že postup byl v souladu 
s právními předpisy i legislativními předpisy 
města. Naším jediným zájmem bylo získat 
kvalitní bydlení pro mladé rodiny s dětmi a tím 
rozvoj školy a infrastruktury Svinova. 

Naopak si myslím, že bez znalosti pro-
středí, potřeb lidí a Svinova vůbec, pouze ve 
vlastním zájmu něčemu zabránit, je mandát 
zastupitele velmi pochybný. 

Za výše jmenované bývalé radní
Eva Poštová, bývalá starostka

 

o Stanislavského ulici aktuálně

Škola nesmí být místem slz, bludištěm 
a dřinou, ale hrou, hostinou, rájem. 

J. A. Komenský
Jedním uchem tam, druhým ven! Denní 

snění, „vypínání pozornosti“, zbrklé chová-
ní, nezapnuté knoflíky, sešity počmárané, 
písmo neurovnané až nečitelné, nedokonče-
ná práce ve škole i doma, nepořádnost, stále 
v pohybu, ulpívání na zažitých postupech, 
konflikty s okolím, pošťuchování se spolu-
žáky – o jakém dítěti je vlastně řeč? 

Vypadá jako kterékoliv jiné, přesto je 
svým okolím přijímáno s rozpaky, případně 
zcela odmítáno. Zmateni jsou i jeho rodiče, 
mají mnoho otázek, na které hledají odpo-
věď. Především oni potřebují vysvětlení, 
pomoc, rádi by získali odstup a nadhled. 

Takové dítě – žák může trpět poruchou 
pozornosti nebo poruchou pozornosti s hy-
peraktivitou. Možná, že jste se už setkali se 
zkratkou ADHD, která je odvozená z an-
glického názvu poruchy (attention deficit 
disorder – ADD a attention deficit/hyperak-

tivity disorder – ADHD). Důležité je vědět, 
že úprava tohoto stavu je možná. 

Nejlepe je začít návštěvou odborníka. 
U předškolního i školního dítěte to jsou 
učitelé a lékaři. Poradí vám, případně do-
poručí návštěvu pedagogicko psychologické 
poradny nebo odborného lékaře (psychiatra, 
neurologa, …). V takovém případě neváhej-
te. Odborníci poruchu zhodnotí a nabídnou 
způsob pomoci a nápravy. 

Šanci máme, proto posilujme rozumové 
schopnosti dětí s diagnózou ADHD, usměrňu- 
jme jejich aktivitu sociální a co je velmi důleži-
té, poskytněme jim potřebnou dávku bezpečí. 

Máte-li potřebu ptát se, adresujte své 
dotazy Svinovskému hlasateli. Odpověď 
naleznete v příštím čísle. Na tomto místě 
připomenu slova Z. Matějčka:“ Pamatujte 
si, že největším ohrožením našich dětí je ne-
pochopení, neporozumění, nedostatek dobré 
vůle – je to jev nadčasový, proti němuž je 
nutné v každé době bojovat!“

PhDr. Jana Swierkoszová, Ostravská univerzita

Zlobí a ke všemu neumí… 
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Firma ŽDB Bohumín nabídla majitelům 
osobních automobilů možnost ekologického 
odstranění autovraků. Na porubském území se 
tato akce konala loni a na jaře letošního roku. 

Majitelé starých osobních vozů tak mají 
možnost odevzdat svůj starý či nepojízd-
ný vůz a zároveň obdrží potvrzení o jeho 
převzetí do zařízení ke sběru autovraků, 
které je podmínkou pro vyřazení automobilu 
z evidence motorových vozidel.
autovrak   Likvidace Odvoz Celkem
kompletní 0 Kč 0 Kč 0 Kč
bez motoru 600 Kč 0 Kč 600 Kč
bez převodovky 350 Kč 0 Kč 350 Kč

Potřebnými doklady jsou: občanský prů-
kaz majitele vozu a velký technický průkaz 
vozidla, popř. plná moc majitele vozidla se 
souhlasem k likvidaci. 

I svinovští občané mohou takto odevzdat 
nepotřebná auta dne 25. 9. 2007 v době od 
11.00 do 16.00 hodin na Skautské ulici před 
stadionem VOKD v Ostravě-Porubě a uvol-
nit tak tolik potřebná parkovací stání. 
Bližší informace: 
ŽDB Group, a.s. provoz Recyklace 
tel. 596 083 671, 596 082 646,
604 228 312. 

 Ing. Hana Hauptová, starostka

Likvidace autovraků

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.

 

Samozřejmě gratulujeme i těm oslavencům, kteří nedali souhlas
 se zveřejněním svých osobních údajů. 

 Komise pro občanské záležitosti

Městská policie 
I N f o r m u J E
Okradli spícího muže na zastávce

Dne 8. 6. 2007 zasahovali strážníci MP 
na autobusové zastávce v Ostravě-Svinově, 
kde čtyři muži okradli jiného muže, který 
usnul na lavičce, o batoh. Pachatelé se poté 
odebrali směrem k nedaleké tramvajové 
zastávce. Jejich počínání však sledoval 
svědek, který byl strážníkům nápomocen 
při jejich dopadení udáním jejich popisu 
a směru, kterým odešli. Nedlouho poté 
byli všichni čtyři podezřelí muži (36–56 
let) strážníky dostiženi. Při ověřování 
totožnosti podezřelých si strážníci nejprve 
všimli nedaleko ležícího černého batohu, 
po chvíli zpozorovali, že se kontrolovaní 
muži pokusili nenápadně odhodit mobilní 
telefon a peněženku. V těchto věcech 
poznal svůj majetek poškozený muž (27 
let), kterého mezitím strážníci na lavičce 
vzbudili a který nic z toho, co se událo, 
nepostřehl. Na místo byla přivolána Po-
licie ČR, která událost šetří jako trestný 
čin krádeže. 

Odcizili kanálové víko
Dne 8. 6. 2007 zadrželi strážníci MP 

v Ostravě-Svinově dva muže (34 a 36 let), 
kteří se pokusili zpeněžit ve sběrně litinové 
kanálové víko. Oba shodně tvrdili, že jen tak 
leželo pohozené na zemi, tudíž si ho vzali. 
I v tom případě se však dopustili protipráv-
ního jednání – zatajení nálezu. Celou věcí 
se bude zabývat správní orgán. 

žena napadená manželem
Dne 15. 6. 2007 se na služebnu MP 

v Ostravě-Svinově dostavila žena (27 let), 
která oznámila, že byla v bytě fyzicky 
napadena manželem. Žena měla poraněný 
obličej, stěžovala si na bolesti hlavy a zá-
vratě. Mezitím se na služebnu dostavil také 
manžel (29 let) poškozené. Muž byl pod 
vlivem alkoholu. Uvedl, že s manželkou 
doma něco vypili, poté mezi nimi došlo 
k hádce, ovšem popíral fyzické napadení. 
K manželce se choval na služebně hrubě 
a domáhal se jejího návratu domů s tím, že 
si vše vyřídí sami bez cizího zásahu. Služ-
bukonající strážník přivolal sanitu, která 
ženu převezla k ošetření do nemocnice. 
Byla přivolána rovněž Policie ČR, událost 
je v šetření. 

Vloupání do zahradního domku
Dne 2. 7. 2007 zasahovali strážníci MP 

na ul. Elektrárenské v Ostravě-Svinově, kde 
došlo ke vloupání do zahradního domku na 
soukromém pozemku. Pachatel (48 let) se na 
místě nacházel ještě v době příjezdu hlídky 
a byl zadržen. U domku byla vypáčená oke-
nice. Zadrženého muže si převzali přivolaní 
policisté, událost je v šetření.

Říjen:
Alena Švandrlíková

 Libuše Kaňová
 Bohumír Bigoš

 Kavulák Miroslav

Listopad: 
Jiřina Kusynová

 Valentin Neuwirth

Prosinec: 
Vlastimil Vrbka

 Zdeněk Mikošek
 Antonín Fajkus
 Alois Šebesta
 Jan Polášek

 Alojz Kocifaj

Občané ulice E. Rošického si často stě-
žují na množství toulavých koček v okolí 
panelových domů. Proto jsme požádali 
Městskou policii o jejich odchyt a kastraci. 
Při první akci byly odchyceny 3 kočky, při 
druhé pouze jedna. Nastala zde pravděpo-
dobně situace, kdy po upozornění Městské 
policie na datum odchytu někteří občané 

zvířata uschovali, protože se obávali jejich 
utracení. Upozorňujeme, že utracená jsou 
pouze zvířata nevyléčitelně nemocná, zby-
tek je pouze vykastrován, ošetřen a vypuštěn 
na původní místo. 

Z důvodu neperspektivnosti již v nejbliž-
ší době nebudeme tento odchyt požadovat.

SMO – ÚMOb Svinov, RNDr. Heroutová

regulace populace toulavých koček
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Parkování v okolí nádraží 
Otázka parkování a odstavování moto-

rových vozidel na území Svinova, zejména 
v okolí svinovského nádraží, se postupně 
dostává mezi nejaktuálnější problémy, 
kterými jsme nuceni se zabývat. Rekon-
strukcí se železniční stanice Ostrava-Svinov 
stala nejmodernějším nádražím v republice 
a v očích cestujících „hlavním“ ostravským 
nádražím. Tím se výrazně zvýšil jejich počet 
a došlo rovněž k citelnému nárůstu množ-
ství motorových vozidel v této lokalitě. 
Při přípravě projektové dokumentace na 
rekonstrukci přednádraží jsme se snažili 
spolu s autorem studie a projektantem 
prosadit v omezeném prostoru výstavbu co 
největšího počtu parkovacích míst. Jednalo 
se o velice náročný úkol, protože se v lo-
kalitě nachází množství inženýrských sítí, 
je zde park s velkým počtem vzrostlých 
stromů, který musel zůstat v co největším 
rozsahu zachován, byly zde podzemní kryty 
(pozůstatek z 2. svět. války) a celé podloží 
je nestabilní (zatíženo stálou, vysokou hla-
dinou spodní vody). 

I když po rekonstrukci přednádražního 
prostoru a výstavbě parkovacího domu do-
šlo k navýšení počtu parkovacích míst, jsou 
automobily odstavovány nejen na místech 
k tomu určených. Z monitoringu, který jsme 
prováděli, bylo patrné, že několik desítek 
automobilů je v přednádražním prostoru 
odstavováno i na několik dní, čímž vznikal 
nedostatek míst pro ty, kteří zde chtějí par-
kovat krátkodobě. Protože  prostor  není 
záchytné parkoviště pro cestující z okolí 
Ostravy,  byli  jsme  nuceni  přistoupit 
k regulačnímu opatření. Setkávali jsme se 
s dotazy – proč parkovat za poplatek? 

Pokud se vrátíme do nedávné histo-
rie – tj. před zahájení rekonstrukce, jistě si 
vzpomenete, že na tehdejší ul. Peterkově, 
byla většina parkovacích míst zpoplatněna 
částkou 5 Kč/30 minut, přičemž řidiči, kteří 
zde zaparkovali, byli povinni zakoupit par-
kovací lístek v instalovaných parkovacích 
automatech. Zpoplatnění parkování mělo 
regulační účinek, automobily zde nebyly 
odstavovány dlouhodobě a průběžně se 
střídaly. 

V současné době je regulace parkování 
prováděna výběrem poplatku na parkovišti 
(na základě nařízení města  č.  9/2006) 
a časovým omezení stání na některých 
místech na dobu 30 minut. Přes dostateč-
nou nabídku parkovacích míst se zvyšuje 
počet odstavených automobilů na místních 
komunikacích, které se nacházejí v sousední 
zástavbě bytových a rodinných domů. Jedná 
se zejména o parkoviště u bytových domů 
na ul. Bílovecké, dále o parkování na ul. 
Stanislavského, Kuršově, Kolofíkově, Li-
pové, Mičurinově a dalších. Tato vozidla 
značně komplikují zdejší dopravu, obtěžují 
místní obyvatele a znemožňují opravy, 

údržbu a zimní údržbu komunikací. Řešení 
je možné, ale vždy bude mít dopad na zdejší 
občany. 

Varianta A
Vymístění nežádoucích vozidel lze zajis-

tit důslednými kontrolami ze strany policie, 
protože dochází k porušování §25, zák.
č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích (odstavec 3 – Při stání musí 
zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký 
nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zasta-
vení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní 
pruh široký nejméně 3 m pro oba směry 
jízdy.). Pokutováni ale mohou být všichni, 
kteří v lokalitě parkují na komunikaci, tedy 
i místní občané.

Varianta B
Zajistit změnu organizace dopravy, 

která by spočívala v úpravě dopravního 
značení a zřízení několika jednosměrných 
komunikací (z důvodu získání místa pro 
stání automobilů). Následně použít systém 
rezidentních a abonentních karet, který 
umožňuje parkování v dané oblasti osobám 
zde bydlícím a podnikajícím. Vydávání 
karet je ovšem zpoplatňováno, nikoliv za 
účelem zisku, ale na krytí nezbytných nákla-
dů na dopravní značení, pořízení karet apod. 
Naopak výhodou je důsledné vyloučení 
nežádoucích automobilů.

Na závěr Vám připomeneme všechna 
místa k parkování v lokalitě Nám. Dr. Brau-
na a nejbližším přednádražním prostoru:

Pro osoby postižené 
 6 míst před výpravní budovou 
 1 místo před budovou dopravního podniku

Krátkodobé parkování:
Pro návštěvníky pošty
 2 místa cca 10m vlevo od vchodu na poštu 
Pro  krátkodobé  stání  (vysazení, nebo 

vyzvednutí cestujících)
  4 místa vlevo od skleněné přístavby vý-

pravní budovy 
 5 míst vpravo od skleněné přístavby vý-

pravní budovy    
Pro návštěvníky DPO a MIS  (Městská 

info. služba)
  9 míst před budovou dopravního podniku
Dále je možno využít 
 24 míst u jižního BUS terminálu
 6 míst u jižního podchodu

Dlouhodobé parkování: (za poplatek)
 77 míst na parkovišti na nám. Br. Brauna
 cca  110  míst v parkovacím domě 

KOMA
Celkem • 244 parkovacích míst
Domníváme se, že nabídka parkova-

cích stání je dostatečná, projevuje se však 
(Pokračování na straně 14)

Městská policie 
I N f o r m u J E
Dva ztracení chlapci

Dne 21. 7. 2007 se na služebnu MP 
v Ostravě-Svinově dostavili dva chlapci 
((11 a 13 let) slovenské národnosti s tím, 
že jsou v České republice na táboře v Os-
travě-Plesné a ztratili se během výletu. 
Prostřednictvím centra tísňového volání se 
po chvíli podařilo kontaktovat odpovědného 
vedoucího, který si oba chlapce na služebně 
vyzvedl. 

nalezena pohřešovaná starší žena
Dne 23. 7. 2007 bylo Policií ČR vyhlá-

šeno pátrání po starší ženě (76 let), která 
odešla z bytu se psem a nevrátila se. Do 
pátrací akce byly zapojeny desítky policis-
tů a strážníků. Dne 25. 7. 2007 dopoledne 
přijal operátor centra tísňového volání na 
lince 156 anonymní oznámení o dezorien-
tované starší ženě se psem na ul. Polanecké 
v Ostravě-Svinově. Na místo byla ihned 
vyslána hlídka MP, strážníci zjistili, že se 
jedná právě o pohřešovanou ženu. Ta vůbec 
nedokázala vysvětlit, jak se na místo dostala, 
nevěděla, kde se po oba dny pohybovala, 
naštěstí nebyla zraněná. Žena byla ihned 
převezena na nejbližší služebnu Policie ČR 
i s pejskem. 

nelegální prodej nafty
Dne 26. 7. 2007 upoutala pozornost 

strážníků na obchůzce zaparkovaná cisterna 
na ul. Bílovecké pod Svinovskými mosty 
v Ostravě-Svinově, kolem které se pohybo-
vali dva muži (54 a 58 let). Ti odčerpávali 
pomocí přečerpávací pistole z cisterny její 
obsah do kanystrů, naložených ve vozidle 
(Renault), stojícím hned vedle. Při ověřo-
vání strážníci zjistili, že muži neoprávněně 
přečerpávali naftu, přičemž jedním z mužů 
byl řidič cisterny. Jednalo se o neoprávněný 
prodej paliva, jehož část byla již přečerpána 
do kanystrů a část přímo do palivové nádrže 
přistaveného vozidla. Jednalo se celkem 
o 220 litrů. Na místo byla přivolána Policie 
ČR, která celou událost nyní dále šetří. 



14

(Pokračování ze strany 13)
neochota řidičů za parkování zaplatit. Jako 
účinné řešení se jeví zřizování rezidentních 
a abonentních zón a důsledné kontroly dodr-
žování dopravních předpisů a značení. Nyní 
vstupujeme v jednání s odborem dopravy 

Magistrátu města Ostravy, jejichž výsled-
kem budou další regulační opatření v celé 
přednádražní oblasti. Vynasnažíme se, aby 
negativní dopady na svinovské občany byly 
co nejmenší. Zvýší-li se počet parkovacích 
míst při realizaci II. etapy přenádražního 

prostoru, budeme se snažit o aktualizaci 
a případnou změnu organizace dopravy ve 
prospěch občanů.

Ing. Hana Hauptová, starostka
Bc. Tomáš Mužík, správce místních komunikací

Parkování v okolí nádraží 

Informace občanům – technický dvůr
ukládání odpadu na technickém dvoru 
Ostrava-Svinov
• Sběr odpadu se provádí v areálu TD 

– Svinov dle provozního řádu míst ke 
shromažďování objemných a nebezpeč-
ných odpadů od občanů města Ostravy, 
provozovaných společností OZO Ostrava 
s.r.o.

• Tato služba je poskytována občanům 
Ostravy zdarma a není určena podnika-
telům

• V areálu TD – Svinov nelze ukládat 
stavební odpady (eternit, ipa, azbestové 
roury, skelná vata atd.).

• Tyto stavební odpady lze uložit za úplatu 
v areálu OZO Ostrava s.r.o. Frýdecká 44, 
719 00 Ostrava-Kunčice.

• Občané Svinova mohou každoročně 
ukládat stavební suť v množství nejvíce 
jeden přívěsný vozík na občana a rok.

• Stavební suť mohou ukládat pouze ob-
čané s trvalým bydlištěm v městském 
obvodě Svinov, kteří se prokáží platným 
občanským průkazem totožnosti strážní 
službě.

• Příjezd, množství uložené stavební suti 
a odjezd je vždy zaznamenáván do knihy 
evidence odpadů.

• V současné době se v areálu TD ukládají 
větve pouze do průměru 1 cm a maximál-
ní délky 0,5 m.

•  Provozní doba tD – Svinov: pondělí až 
neděle 07.00–17.00 hod.

Podzimní sběr velkoobjemového odpadu 
domácností

Kontejnery pro sběr velkoobjemového 
odpadu domácností budou přistaveny podle 
následujícího harmonogramu :
Pondělí až úterý 15.–16. 10. 2007:
ulice Psohlavců – naproti domu č.p. 422
ulice Lelkova – konec komunikace (par-

koviště)
ulice Polanecká – vjezd vedle domu č. 

p. 68
ulice Mičurinova – křižovatka s ul.Tichou 

(parkoviště)
ulice Kolofíkova – křižovatka s ulicí Ma-

látovou
Úterý až středa 16.–17. 10. 2007
ulice E. Rošického – křižovatka s ulicí E. 

Trioletové 2x
ulice E. Rošického – obratiště před domem 

č. p.1072/2
ulice Urbaníkova – parkoviště nad Domem 

služeb 2x
Středa až čtvrtek 17.–18. 10. 2007
ulice Jelínkova – křižovatka s ulicí Dr. Kudely
ulice Stanislavského – plocha před býv. 

TONY Marketem
ulice Stanislavského – nad parkem naproti 

domu č. p.528

ulice Bílovecká – mezi domy č. p.115 
a 117, 2x

Čtvrtek až pátek 18.–19.10.2007
ulice Elektrárenská – před telefonní bud-

kou 
ulice F.a A.Ryšových – u plotu domu č. 

p. 61
ulice Bří Sedláčků – parkoviště u potravin 

Jarmar
ulice Polanecká – naproti prodejny Auto-

Progres
ulice Luční – naproti Rybaspolu

Při této příležitosti chceme poděkovat 
služebně Městské policie v Ostravě-Svino-
vě, která při pravidelné kontrole hřbitova 
zjistila přípravu ke zcizení čtyř laviček. 
Policisté si všimli demontovaných přípoj-
ných prvků laviček svědčících o záměru 
tyto odcizit a upozornili na tuto skutečnost 
náš TD. Díky tomu jsme mohli lavičky 
zkompletovat tak, abychom uvedli vše do 
původního stavu.

Jsme rádi, že máme oprávněný důvod 
poděkovat příslušníkům Městské policie 
a svinovské spoluobčany informovat o pří-
kladném přístupu policistů při ochraně 
našich majetků.

L. Němec, ředitel TD a J. Dudík, dispečer 
– telefon: 596 964 133 , 596 911 090

z jednání rady 4. 6. 2007 
zvýšení kapitálových výdajů o 8 841 tis.Kč 

Rada města na své schůzi dne 29. 5. 2007 
usnesením č. 1427/25 schválila poskytnutí 
investiční dotace městskému obvodu Svi-
nov v celkové výši 8 841 tis.Kč. Finanční 
prostředky jsou určeny na rekonstrukci 
stravovacího zařízení školní jídelny při ZŠ 
a MŠ Ostrava-Svinov, Bílovecká 10 (akce 
6744) a na zřízení školní jídelny pro třídy 
základní školy v objektu MŠ Evžena Rošic-
kého 1082 (akce 6745). 

z jednání rady 11. 6. 2007 
Rozpočtové opatření na krytí projektu do-
pravního značení 

Zpoplatněním parkování na parkovišti na 
nám. Dr. Brauna v přednádražním prostoru 
žel. st. Ostrava-Svinov dochází trvale k ne-

žádoucímu odstavování automobilů na ne-
dalekých místních komunikacích. Jedná se 
zejména o ul. Stanislavského, Kuršovu, Ko-
lofíkovu, Lipovou, Malátovu a Mičurinovu. 
Na tuto skutečnost upozorňují také místní 
obyvatelé, kteří mají mnohdy znemožněn 
vjezd na své pozemky, do garáží apod. 
Abychom zabránili tomuto stavu, je zapo-
třebí regulovat statickou dopravu v dané 
oblasti odpovídajícím dopravním značením. 
Pro jeho realizaci je nejprve nutné zadat 
zpracování projektu dopravního značení, 
který musí zpracovat odborný projektant. 

z jednání rady 11. 6. 2007 
Rada doporučila zastupitelstvu uvolnit 

15 000 Kč z přebytku hospodaření roku 
2006 na projekt dětského hřiště na ul. Ev-
žena Rošického. 

z jednání rady 23. 7. 2007 
Rada rozhodla o nákupu multifunkč-

ního zařízení – traktorku, rozhodla zaslat 
výzvu více zájemcům  o předložení cenové 
nabídky a schválila kriteria pro výběr doda-
vatele multifunkčního zařízení. 

Zájemci zašlou svou žádost – nabídku 
na dodávku traktoru v  zalepené obálce, 
označené slovy tRAKtOR – neOtVí-
RAt na adresu: 

Statutární město Ostrava 
Městský obvod Svinov 
Bílovecká 69, 721 00 Ostrava-Svinov 

z jednání rady 23. 7. 2007  
Rada rozhodla zveřejnit podmínky pro 

nabídku přednostního pronájmu bytu č. 1 
v domě čp. 138/20, ul. Bílovecká, Ostrava-
-Svinov a schválila kriteria pro výběr bu-

Z jednání rady MOb
Rada městského obvodu Svinov 
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Tento vyjímečný duchovní festival probí-
hající v celém Moravskoslezském kraji má 
za sebou tři úspěšné ročníky, a letošním roce 
ho zaštítily významné osobnosti regionu:
Ing. Petr Kajnar – primátor města Ostravy
Ing. Evžen Tošenovský – hejtman Morav-

skoslezského kraje
Mons. František Václav Lobkowicz, O. 

Praem. – sídelní biskup ostravsko-opav-
ské diecéze

ThMgr. Vladislav Volný – emeritní biskup 
Slezské církve evangelické a. v.

Mgr. Stanislav Piętak, PhD. – biskup Slez-
ské církve evangelické a. v.
SHF je nejen jednou z nejvýznamnějších 

společensko-kulturních akcí probíhající 
v Moravskoslezském kraji, ale zároveň 
největším festivalem prezentujícím du-
chovní artificiální umění v České republice. 
Tento projekt pozitivně působí na rozvoj 
a udržování tradice v regionu. Každoročně 
je ohraničen významnými dny české stát-
nosti – 28. září (sv. Václav – odtud název 
Svatováclavský hudební festival) a 28. října 
(vznik Československa), kdy probíhá 33 
koncertů výhradně v sakrálních prostorách 
více než dvou desítek míst. 

V rámci festivalu vystoupí v pátek, 12. 
10. 2007 v 19.00 hodin ve svinovském 
kostele Krista Krále soubor Ensemble Inégal 

s Vespri Veneziani (Benátské nešpory) Clau-
dia Monteverdiho. Koncertní vystoupení je 
rekonstrukcí slavnostních nešpor v Bazilice 
sv. Marka a je připomenutím 440. výročí 
narození Claudia Monteverdiho.

Soubor Ensemble Inégal se od svého 
založení v roce 2000 profiluje jako jedi-
nečné komorní těleso, věnující se zejména 
interpretaci skladeb období od renesance 

po romantismus. Řadí se ke špičkovým 
hudebním souborům, za dobu svého půso-
bení se mu podařilo vzbudit zájem hudební 
veřejnosti a získat mnoho nadšených ohla-
sů odborné kritiky v celé Evropě a USA. 
Ensemble Inégal vydal již několik velice 
úspěšných CD. 

Podrobné informace k programu a účin-
kujícím můžete získat na www.shf.cz 

Čtvrtý ročník Svatováclavského hudebního festivalu

doucího nájemce bytu č. 1 na ul. Bílovecká 
138/20, Ostrava-Svinov. 
z jednání rady 23. 7. 2007 

Zastupitelstvo města schvalilo dotaci 
na rekonstrukci místní komunikace ul. 
Kmochova ve výši 900 tis. Kč. Finanční 
spoluúčast MOb Svinov 100 tis. Kč. 
z jednání rady 23. 7. 2007 

Rada MOb rozhodla vyzvat min. 3 pro-
jektanty (projektové organizace) k předlože-
ní cenové nabídky na zpracování projektové 
dokumentace na výstavbu nové hasičské 
zbrojnice na ul. Jelínková 
z jednání rady 23. 7. 2007 

V rámci zlepšení dopravní situace 

v lokalitě na ul. E. Rošického rada MOb 
schválila rozpočtové opatření ve výši 25 tis. 
Kč k možnosti zpracování  projektové do-
kumentace . Cenová nabídka činí 24 871 Kč 
vč. DPH. 
z jednání rady 20. 8. 2007 

Rada MOb rozhodla o opravě mostu přes 
Porubku na ul. Františka a Anny Ryšových 
Ostrava-Svinov. 

Investor Ostravské komunikace, a.s., pro-
jektant stavby Ing. Jaromír Rušar – MOSTY. 
Zahájení stavby se předpokládá duben 2008, 
doba trvání stavby cca 3 měsíce. 
z jednání rady 20. 8. 2007 

Rada MOb souhlasí s prokopáním místní 

komunikace III. třídy ul. Tiché a ul. Kuršovy 
pro účely provedení stavby „Rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu Svinov“. 
z jednání rady 20. 8. 2007 

Výspravky povrchů místních komuni-
kací a strojního vyčištění pěti dešťových 
vpustí provede společnost Ostravské komu- 
nikace, a.s. 
z jednání rady 20. 8. 2007 

Opravy chodníků podél ul. Bratří Sedláč-
ků (od křižovatky Krůčkova – po křižovatku 
Hrabyňská), ul. Kuršovy (Lipová – napojení 
na nový chodník), odvodnění ul. Jarní pro-
vede společnost Stavex Ostrava, s.r.o.

Liturgie, ceremonie a hudba byly 
důležitými prostředky, jimiž byl, ve 
spojení s bohoslužebným provozem 
v Chrámu sv. Marka, reprezentován 
politický význam státní povahy Be-
nátského dóžectví. Během 17. století 
se v bazilice užívala vlastní liturgie 
a umělecky ztvárněný obřadní ritus 
vyžadoval hudbu nejrůznějších forem 
a stylů. Benátský dóže se pravidelně zú-
častňoval slavnostních nešpor, pořáda-
ných při příležitosti nejvýznamnějších  
svátků. 

Nešpory jsou předposlední částí osmi-
dílného římského oficia, velkou večerní 
modlitbou liturgických hodinek.U sv. 

Marka v Benátkách, kde působil Mon-
teverdi přes třicet let coby maestro di 
capella, se staly nešpory uměleckou udá-
lostí, kterou bychom mohli bez nadsázky 
pojmenovat jako Concert spirituel.

Po úvodních intrádách a varhanní 
intonaci zazní ve svém sledu všechny 
nešporní části tak, jak bývaly uváděny 
za Monteverdiho působení v bazilice sv. 
Marca, včetně gregoriánských antifon, 
hymnu a instrumentálních skladeb. Vy-
slechneme také kompozice jeho kolegů, 
G. A. Rigattiho, A. Grandiho a dalších, 
kteří se spolu s Monteverdim podíle-
li na přípravách těchto mimořádných  
slavností. 



16

Svinovský hlasatel. Vydává Statutární mìsto Os tra va, Mìstský obvod Svinov, Bí lo vec ká 69, 721 00 Ostrava-Svinov.  
Redakèní rada: Mgr. Josef Swierkosz, Ing. Eduard Dvorský, Ing. Hana Hauptová, Mgr. Lenka Hrušková, Bc. Martin Kovalský, Ing. Pavel Mitura  

Registraèní èíslo: MK ÈR E 12780 Tisk: REPRONIS, Ná draž ní 53, Moravská Ostrava. ÚMOb e-mail: posta@svinov.mmo.cz 
Neprošlo jazykovou úpravou • Uzávìrka pøíspìvkù pro pøíští èíslo bude 8. prosince 2007

PNEUSERVIS U HORNBACHU
TÝM, KTERÝ SE STARÁ O VÁŠ AUTOMOBIL

NABÍZÍME TYTO SLUŽBY:
- PRODEJ PNEUMATIK VŠECH SVĚTOVÝCH 

ZNAČEK
- KOMPLETNÍ PNEUSERVISNÍ PRÁCE,

(osobních ,dodávkových a malých nákladních 
automobilů)

- OPRAVY PNEU
- ODBORNÉ PORORADENSTVÍ

- VÝRAZNÉ SLEVY PRO STÁLÉ A SVINOVSKÉ 
ZÁKAZNÍKY 

- VÝHODNÉ SLEVY PRO FIRMY

ADRESA: 
Bílovecká (u Hornbachu) • 721 00 Ostrava-Svinov
Tel. a fax: 595 627 306 • Hotline: 774 830 749

E-mail: tpaprota@seznam.cz
Navštivte nás s touto reklamou a my vám,  

uděláme cenu přímo pro vás.
A zároveň tímto děkujeme naším stávajícím zákazníkům  

za přízeň a těšíme se na další spolupráci.
Při zakoupení 4 pneu. nebo disků sleva na práci a materiál 30%.

Moto:
„Pokud budete s našimi službami spokojeni, řekněte to 

ostatním. Nebudete-li spokojeni, řekněte to nám.“

KOUPÍM
RODINNÝ DŮM
SVINOV A OKOLÍ

PŘÍPADNĚ  
STAVEBNÍ PARCELU

Tel : 776 246 236

KOUPÍM
RODINNÝ DŮM
SVINOV A OKOLÍ

PŘÍPADNĚ  
STAVEBNÍ PARCELU

Tel : 739 018 614

TÝM KTERÝ SE STARÁ O VÁŠ AUTOMOBIL


