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Rada MOb Svinov vyslovila 
nesouhlas s výstavbou „Větrníku“ 

Dne 18. února Rada městského obvodu Svinov 
projednala se zástupci bytových družstev na ulici 
Evžena Rošického výstavbu tzv. Větrníku. V prů-
běhu jednání zástupci bytových družstev vyjádřili 
jednomyslně nesouhlas s výstavbou i přes hrozbu 
investora,že zruší stávající parkovací místa (dosud 
užívaná obyvateli domů na Rošického), která jsou v 
tuto chvíli na jeho pozemcích. V souladu s vůlí obča-
nů vyslovila RMOb Svinov nesouhlas se vstupem na 
pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřené městskému obvodu Svinov a s umístěním 
stavby „Bytové domy Polská, Ostrava – Poruba“ 
s ohledem na nadměrnou výšku navržených objektů 
(domů – 60 metrů) a jejich umístěním v těsné blíz-
kosti bytových domů na ulici Evžena Rošického, 
na důvodně předpokládané výrazné zhoršení prů-
jezdnosti místních komunikací, na enormní zátěž 
statickou i dynamickou dopravou na dotčeném 
území, na předpokládané zhoršení kvality života 
stávajících obyvatel, na absenci systémového řešení 
dopravního napojení ve směru na Ostravu.

Rozhodnutí Rady předcházela jednání investora 
s občany, radních se zástupci bytových družstev 
a občanského sdružení Stop mrakodrapům. K nově 
vzniklému občanskému sdružení Stop mrakodrapům 
mi dovolte pár slov. S politováním musím konstato-
vat, že toto sdružení nebylo založeno s cílem prosa-
zovat zájmy občanů, zastavit nebo omezit výstavbu 
před bytovými domy na ulici E. Rošického, ale 
z politických důvodů s úmyslem nepravdivě infor-
movat občany o názorech Rady. Sdružení založila 
bývalá starostka Eva Poštová, jeho členem není nikdo 
z místních radních, protože si to vedení sdružení 
nepřeje. Sdružení není nakloněno rovněž spolupráci 
se svinovskou radou. Přitom spolupráce všech zain-

teresovaných je velmi důležitá. Bývalá paní starostka 
navíc bydlí v beskydské obci Pstruží, posuďte sami 
do jaké míry je obava o blaho Svinovských míněna 
upřímně. Vždyť především to byla ona, která měla 
v období svého starostování příležitost pozitivně 
ovlivnit podobu výstavby v oblasti ul. E. Rošického 
návrhem na změnu územního plánu, vypracováním 
regulačního plánu této oblasti nebo návrhem na změ-
nu katastru. Nestalo se tak. Současný stav je proto 
takový, jaký je: Pozemky soukromých vlastníků 
vykoupila izraelská společnost JUNCION, územní 
plán tohoto území nestanovuje povolenou výšku 
ani rozsah budoucích staveb, tři čtvrtiny pozemku 
jsou v katastru MOb Poruba. Možností, jak dnes lze 
ovlivnit výstavbu, kterou si občané v takové podobě 
nepřejí, je proto zoufale málo. V těchto souvislos-
tech je zřejmé, že investor na těchto pozemcích 
stavět bude. Úkolem svinovských radních je proto 
vyjednávat s investorem o úpravě stavby tak, aby 
respektovala okolní bytovou zástavbu a přijala naše 
podmínky. Vyjednáváme rovněž o kompenzacích 
pro stávající občany, zabezpečení dostatečného 
počtu parkovacích míst, omezení negativních vlivů 
souvisejících s výstavbou a zajištění únosného a bez-
pečného dopravního spojení. O dalším postupu Vás 
budeme pravidelně informovat.

Bc. Martin Kovalský – radní MOb Svinov

V rámci připravovaného cyklu koncertů se v čase po Ve-
likonocích představí veřejnosti známý dívčí vokální soubor 
ADASH se svými sólisty a komorním souborem Naches. Sr-
dečně zveme k účasti na této výjimečné hudební příležitosti 
všechny svinovské občany v sobotu 29. března v 18.00 hod 
v prostředí kostela Krista Krále v Ostravě – Svinově.

V programu koncertu zazní hebrejské a jidiš písně 
v interpretaci sboru ADASH s uměleckým vedoucím 

(pokračování na straně 2)
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Žijí mezi námi…
Úvodem musím vysvětlit, proč na tomto 

místě uvádím zcela nepochybně výraznou 
osobnost, nicméně znamenitost, se kterou 
se již od prosince loňského roku nemáme 
možnost potkávat – MUDr. Zdeňka Březinu. 
Ačkoliv ani to není zcela přesné – nelze pře-
hlížet početná svědectví přínosu jeho lékařské 
praxe. Je přítomen díky stovkám a tisícům 
dětských pacientů a jejich rodičů a zřetelným 
stopám v hlavách a srdcích… Také proto žije 
mezi námi i v tomto čase.

Nějakou dobu jsem odkládal rozhovor 
s osobou panu Zdeňku Březinovi nejbližší 
a také nejdražší – s jeho ženou paní Jarkou 
Březinovou.

Vracím-li se ve vzpomínkách na čas 
prvních setkání se Svinovem, patří k těm 
nezapomenutelným nedělní muzicírování 
tria či kvarteta u Přečků, v němž váš manžel 
hrál na housle…

Manžel mimo to pravidelně na ty housle 
cvičil, aby byl rovnocenným partnerem panu 
Přečkovi, který hrál na violoncello, a přede-
vším jeho dceři, učitelce klavíru. Hudba do 
jeho života patřila. On vlastně takovým způ-
sobem přistupoval ke všemu, co dělal. Neměl 
ve zvyku ani v povaze něco odbývat nebo dělat 
jen naoko, povrchně. Když už s něčím začal, 
nic po něm nezůstávalo nedokončené.

Nemohu si odpustit otázku na začátky 
vašeho vztahu, který ve srovnání s dnešními 
statistikami naplnil smysl manželského slibu 
beze zbytku…

Zdeněk byl jako medik nasazen na práci 
na statku mé rodiny, tam jsme se poznali. 
Oběma nám bylo jasné, že setkání bylo pro 
nás osudové. Svatbu jsme měli ještě před 
mou maturitou. Náš vztah po všechny dny 
provázela láska, kterou časem musela obohatit 
tolerance a respekt k potřebám toho druhého… 
Ano, respekt je to správné slovo.

Jak jste zvládala svou úlohu po boku muže 
s vysokými profesními ambicemi, s vědomím 

jeho vztahu a odpovědnosti k povinnostem, 
zvláště při vašem odpovědném a náročném 
postavení vrchní sociální sestry…

Sama se dnes divím tomu, jak jsem to moh-
la zvládnout. Vždyť manžel nikdy nedokázal 
začínat a končit pracovní den v nemocnici 
„podle píchaček“ a svůj čas podřizoval potře-
bám pacientů a oddělení. Musel mít znalosti 
aktuálního stavu svého oboru, zajímal se o no-
vinky, a to ho přivedlo ke studiu cizích jazyků 
a nikdy nekončícího studia odborné literatury. 
Když jsme rekonstruovali rodinný dům, man-
žel v pauze na oddech mezi prací si ke kávě 
bral učebnici angličtiny. Jen nezbytná část 
našeho dne mohla být věnována odpočinku, 
oba jsme studovali. Dnes se tomu, myslím, 
říká dvoukariérové manželství, jenže v naší 
tehdejší situaci bez mnoha věcí a vymožeností, 
které dnes usnadňují oběma zaměstnaným 
manželům život. Když tak vzpomínám, já vám 
vlastně ani neumím na tu otázku odpovědět 
beze zbytku.

Po překročení hranice „pozdní dospělosti“ 
si až příliš často připomínáme časy minulé. 
Ne snad, že bychom je chtěli resuscitovat 
či exhumovat. Jen si myslíme, že některé 
hodnoty mají obecnou platnost a přesah i do 
dnešních časů. Jaký byl z tohoto hlediska 
občan Březina…

Vždy bylo pro oba důležité nejenom 
v místě bydlet, ale především ve Svinově 
žít, pozorně vnímat jeho problémy a potřeby 
a činorodě přispívat k rozvoji společenského 
života. V minulosti bylo zcela samozřejmé, 
že jsme hráli divadlo, zpívali ve sboru, byli 
jsme aktivními členy Sokola. Měli jsme 
potřebu vše, co mohlo mít význam pro obec 
– obci dávat. Po sametové revoluci jsme se 
připojili k občanskému hnutí a dokonce jsme 
se stali později členy ODS. Lidské zklamání 
z některých jejich členů nás po čase přivedlo 
k rozhodnutí opustit jejich řady. Manžel léta 
pracoval v zastupitelstvu a bez jakýchkoli 

omezení spolupracoval s každým, kdo byl 
ochoten pracovat pro blaho obce.

PhDr. Hana Kuzníková, tajemnice ÚMOb 
v letech 1991–1999, měla příležitost poznat 
MUDr. Březinu ve zcela jiných souvislostech – 
jako zastupitele a radního našeho městského 
obvodu.

O jeho lidských a odborných vlastnos-
tech nám podali svědectví jeho manželka 
paní Jarka Březinová a také přednosta 
Kliniky dětského lékařství Fakultní nemoc-
nice Ostrava a děkan Zdravotně sociální 
fakulty Ostravské univerzity prof. MUDr. 
Jaroslav Slaný, CSc. Doplňte nám portrét 
připomenutím vašeho setkání s  jeho prací 
v zastupitelstvu…

Nejen jako lékař, ale také v komunální 
politice byl MUDr. Březina vnímán jako vý-
razná osobnost. Od roku 1990 se stal na dvě 
volební období váženým členem svinovského 
zastupitelstva, jehož názory a podněty byly 
brány mnohdy za klíčové. Vzpomínám na jeho 
fundované otázky kladené uchazečům výbě-
rového řízení na funkci tajemníka úřadu. Ne, 
aby uchazeče znervóznil či znejistil, ale aby co 
nejlépe rozpoznal jejich rozhled, charakterové 
a pracovní vlastnosti. Jako zastupitel a později 
jako místostarosta se vysoce angažoval při 
posuzování negativního působení průmyslu 
a dopravy na životní prostředí a zdraví občanů, 
stovky hodin věnoval rozboru dopadů připra-
vované výstavby dálnice D47 na nás místní. 
Hlavní jeho  doménou byla sociální politika 
a péče o občany.

Všichni, kterých jsem se dotazoval se vzác-
ně shodli na něčem pro MUDr. Březinu zcela 
příznačném – jeho zaujetí problémy, dokonalé 
a podrobné přípravě, schopnosti vyslechnout 
a zvažovat názory druhých, značné sociální 
empatii…

Pokaždé si s notnou dávkou patriotismu
na něho vzpomenu, blížím-li se cestou 
vlakem domů a slyším hlášení „...stanice 

Oblast Svinov – Jižní 
svahy chceme dále 
rozvíjet

V letošním roce vybudujeme na ulici 
Evžena Rošického nové moderní dětské 
hřiště. V tuto chvíli dokončujeme jednání 
o převodu pozemků za obchodním domem 
Kaufl and do vlastnictví MOb Svinov za úče-
lem vytvoření víceúčelového sportovního 
hřiště. Intenzivně jednáme se soukromými 
majiteli o výkupu pozemků v oblasti tzv. 
lesíku, kde máme záměr vybudovat „Bártův“ 
park a zabezpečit bezpečný přístup k auto-
busovým zastávkám na ulici Nad Porubkou. 
V neposlední řadě jednáme o vyřešení pro-
blému nedostatku parkovacích míst v této 
oblasti. O dalších výsledcích jednání Vás 
budeme informovat.

Za Radu MOb Svinov Bc. Martin Kovalský 

(pokračování ze strany 1)
a sbormistrem Tomášem Novotným, s účastí 
komorního souboru Naches   (Jakub Černohor-
ský – housle, Igor Františák – klarinet, Tomáš 
Novotný – concertina, Jan Malina – kontrabas) 
a sólového zpěvu Barbary Baranové.

Dívčí vokální soubor Adash pod vedením 
doc. Tomáše Novotného se intenzivně za-
bývá interpretací židovských písní. Během své 
sedmileté historie vystupoval nejen v České 
republice, ale také v Německu, Švýcarsku, 
Polsku, Slovensku a ve Spojených státech 
amerických. Dosavadním vrcholem kariéry se 
stalo jeho vystoupení na festivalu Pražské jaro 
v červnu 2004. Adash vydal čtyři CD, na nichž 
posluchači naleznou písně v hebrejštině, jidiš 
nebo ladinu. Originální způsob výuky jazyka 
vytvořil doc. Tomáš Novotný. Studijní před-

mět s názvem Hebrejština písněmi vyučuje na 
Ostravské univerzitě od roku 1998. Účastníci 
kurzu se učí gramatiku a slovní zásobu heb-
rejštiny prostřednictvím písňových textů, zpěv 
napomáhá jejich snadnějšímu zapamatování. 
Všechny členky vokálního souboru Adash jsou 
absolventkami tohoto jazykového kurzu. 

Doc. ThDr. Tomáš Novotný je absolven-
tem Pražské konzervatoře (skladba, dirigo-
vání, lesní roh) a Evangelické bohoslovecké 
fakulty v Praze, kde také získal doktorát 
v oboru Starého zákona (Hebrejské mudro-
sloví). Obě své kvalifi kace ideálně spojil ve 
své činnosti se souborem Adash. V současné 
době vyučuje vedle Filozofi cké fakulty Os-
travské univerzity i na katedře religionistiky 
Evangelické teologické fakulty Karlovy 
univerzity v Praze.

Cyklus koncertů „Čtyři roční období“
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Ostrava-Svinov“. Vždy se mi přitom vybaví 
časově náročná jednání s Českými drahami 
o změně názvu tehdy porubského nádraží. 
Váha osobnosti Zdeňka Březiny,  iniciativa 
a entuziasmus jemu vlastní napomohly dobré 
věci. Nádraží pojmenované Ostrava-Svinov 
je možná z dnešního pohledu pro většinu již 
jakási samozřejmost, pro druhé třeba nepod-
statnost. Avšak tehdy, v době zrodu nového 
samostatného městského obvodu, to byla 
záležitost velmi významná a citlivá.

Patřím mezi ty, kteří měli příležitost Zdeňka 
Březinu poznat blíž, měla jsem tu čest s ním 
léta spolupracovat. Dnes mi už nezbývá nic 
jiného než říci – odbornost, píle, vztah k li-
dem, takt, nadšení pro věc a životní moudrost 
charakterizují MUDr. Zdeňka Březinu, CSc., 
svinovského rodáka a občana, který ačkoli 
fyzicky nepřítomen, žije stále mezi námi.

Při rozhovoru s prof. MUDr. Jaroslavem 
Slaným, CSc., jsem si mimo jiné uvědomil, 
že nikdy nebyl MUDr. Březina označen jinak 
než pan primář…

Vaše současná funkce přednosty Kliniky 
dětského lékařství Fakultní nemocnice Os-
trava a děkana Zdravotně sociální fakulty 
Ostravské univerzity neubírá nic z vaší od-
borné pověsti uznávaného dětského lékaře. 
Za jakých okolností jste se setkal s pediatrem 
MUDr. Zdeňkem Březinou...

S panem primářem Březinou jsem se 
setkal – a na to naše první setkání se opravdu 
pamatuji naprosto přesně, i když od něj uply-
nula již hezká řádka let – v létě roku 1980, kdy 
jsem se jako medik přihlásil na prázdninovou 
stáž na jeho dětské oddělení Městské nemoc-
nice na Fifejdách. Právě k němu, protože jsem 
znal jednak jeho pověst vynikajícího pediatra 
a navíc – tehdejší dětské oddělení Městské 
nemocnice, které pan primář Březina koncem 
70. let  vytvořil, bylo v té době skutečně jedno 
z nejmodernějších v republice.

Moje další setkávání s panem primářem 
bylo téměř pravidelné, a to na tradičních 
klinických seminářích, které pořádala ostrav-
ská dětská lůžková zařízení a na kterých se 
prezentovaly zajímavé či problémové případy 
hospitalizovaných dětí. Tam jsem ho poznal 
jako opravdového znalce v oboru, vášnivého 
a kompetentního diskutéra, majícího přiroze-
ný respekt svou odbornou autoritou.

A také jsem o něm slýchával obdivně 
vyprávět od našich sester (pracoval jsem 
v Krajské nemocnici v Ostravě Zábřehu), 
které si ho pamatovaly jako ještě  mladého 
začínajícího sekundáře, který jako řada dal-
ších vynikajících pediatrů regionu (Malý, 
Růžica, Marten a další) vyrůstal pod vedením 
primářky Vránové – obdivně proto, že stále 
pilně studoval a prohluboval si poznatky – 
a to nejen medicínu, ale také jazyky – i během 
služeb…

Nemůžeme z pochopitelných důvodů 
shromáždit názory bezpočtu rodičů malých 
pacientů – proto chci představit našim spo-
luobčanům vaši refl exi významu a pozice 

lékaře Březiny v širším kontextu ostravské 
pediatrie...

Primář Březina byl a určitě i stále je vý-
raznou postavou ostravské (a nejen její) pedi-
atrie – jednak založil lůžkové dětské oddělení 
v Městské nemocnici Ostrava Fifejdy, dále pak 
řadu let organizačně i odborně vedl ostravskou 
pediatrii ve funkci „městského odborníka pro 
pediatrii“, v 80. letech založil a každoročně 
organizoval „Ostravské dny sociální pediatrie“ 
– akci, která měla velký ohlas mezi odborníky 
nejen z řad pediatrické veřejnosti. 

Právě pro tyto všechny jeho zásluhy jsem 
ho v roce 2004, když jsem byl prezidentem 
VI. Českého pediatrické kongresu, který se 
konal právě tady v Ostravě, navrhl na udělení 
čestného člena České pediatrické společnosti, 
což bylo, samozřejmě a jednomyslně, výborem 
společnosti přijato a pan primář v rámci slav-
nostního zahájení kongresu si toto významné 
ocenění osobně od prezidenta České pediat-
rické společnosti převzal…

S vědomím vaší velkorysosti se neobávám 
obvinění z nemístné indiskrece, když prozra-
dím, že jste si s MUDr. Březinou blízcí svým 
názorem na etiku vaší profese a potřebou širší 
společenské angažovanosti...

Pan primář Březina byl pro všechny ko-
lem velkým vzorem svým vztahem a odpo-
vědností k profesi, kterou vykonával – trvale, 
po celý svůj život pilně a neustále studoval, 
sledoval odbornou literaturu, samozřejmě 
včetně té zahraniční, k tomuto studoval 
jazyky, aby se tak lépe a snadněji dostal 
k těm nejnovějším poznatkům v oboru. Jako 
pediatr hodný tohoto označení neviděl dítě 
jen v kontextu somatického, tělesného one-
mocnění, ale jako biopsychosociální a vždy 
jedinečnou bytost – proto jeho orientace 
také na oblast sociální pediatrie, ve které 
byl ve své době výrazným a uznávaným 
odborníkem. 

Nebyla to však jenom medicína – byl si 
vědom toho, že lékař, aby byl opravdu pro 
pacienta tím, co je zapotřebí, tedy nejen od-
borně, ale i lidsky na výši, tedy že lékař musí 
být komplexně vyzrálou a bohatou osobností – 
a tomu nasvědčuje i šíře koníčků a zájmů pana 
primáře Březiny… 

Také nezanedbával – a to si právě jako 
pediatr také naléhavě uvědomoval, svou 
osobní a společenskou angažovanost v dění 
věcí veřejných, protože i toto je nutné k za-
jištění kvalitního prostředí pro vývoj nových 
generací.

Zaznamenané a otištěné rozhovory nebyly 
osamocené. Všechna setkání s MUDr. Bře-
zinou ve vzpomínkách mnoha svinovských 
spoluobčanů mi dovolují sdělit, že v jeho 
osobě jsme měli příležitost potkávat jednoho 
z těch nemnohých kolem nás, který kráčí 
životem vyrovnaným krokem, aniž věnuje 
pozornost všem těm, co jen  tančí „dobové 
tanečky“…

Tázaným pozorně naslouchal a jejich myš-
lenky zaznamenal Mgr. Josef Swierkosz.

Žijeme a dýcháme 
v Ostravě

Na mapě vlivu znečistěného ovzduší patří 
Ostravsko k nejhorším spolu s Opavskem, 
Karvinskem a polskými Katowicemi. Zatímco 
v průmyslových severních Čechách se situace 
zlepšila, na Ostravsku je tomu naopak. Město 
Ostrava je nadměrně a delší dobu postiženo 
drobným polétavým prachem. Tato situace se 
stále zhoršuje. Kromě velkých průmyslových 
podniků k tomu přispívají i občané, kteří kvůli 
zdražování tepla a energií topí levnými a nekva-
litními palivy. Vzhledem ke značnému dopadu 
znečistěného ovzduší na zdraví obyvatel je tedy 
nutno neustále kontrolovat nejen velké podniky, 
např. ArcelorMittal, ale i jednotlivé občany. Ti 
mohou zlepšit situaci tím, že budou dodržovat  
vydaná kolaudační rozhodnutí a nebudou spalo-
vat všechno, co hoří. 

Proti vypouštění tmavých zplodin má obec 
povinnost zasáhnout. Základním právním 
předpisem je zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší ve znění pozdějších předpisů. Všichni 
vlastníci domů mají tedy čas nechat si prověřit 
účinnost spalování, měření množství vypouš-
těných látek a kontrolu stavu spalinových cest 
u spalovacích zdrojů (pecí) a následně odstranit 
zjištěné závady. 

V případě tmavého kouře, který se měří meto-
dou dle Riengelmanna, se občan zřejmě dopouští

(Pokračování na straně 4)

Vážení spoluobčané,
i mírná zima má svůj konec a  rozkvétající 

sněženky hlásí příchod jara. Někde ale mají 
potíže s růstem, protože se musí prodrat mezi 
odpadky, které neznámí vandalové odložili na 
okrajích městského obvodu. Přestože městský 
obvod Svinov i další městské obvody jsou vy-
baveny sběrnými dvory k ukládání odpadů bez 
výběru poplatků, stále se setkáváme s hromadami 
stavební sutě,  částí automobilů, PET láhví, hadic 
a dalšího domovního odpadu v polích, lesích 
a u cest. Co to jsou za osoby? Nemůžeme být 
s takovým stavem spokojeni a průběžně vyzý-
váme vlastníky pozemků k úklidu. Některé  černé 
skládky jsou ale na našich pozemcích a ty musíme 
uklidit prostřednictvím pracovníků Technického 
dvora za značných fi nančních nákladů. Do řady 
uklízejících se zařadili i bezdomovci,  stanující 
u rampy nad areálem Technického dvoru, kteří 
vyčistili od odpadu své okolí.

Věříme, že jarní úklid bude prováděn jak 
v domácnostech, tak v našem okolí, abychom  
zimní šedobílou barvu změnili na barevnou. 
Na ošatce se budou lesknou nabarvená vejce, 
ve váze rozkvétat zlatý déšť a v květináči rašit 
zelené obilí. Připočtěme k tomu ještě vonícího 
velikonočního beránka a některé rozpustilé 
velikonoční tradice.

Přeji všem občanům veselé prožití veliko-
nočních svátků! 

Ing. Hana Hauptová, starostka

Slovo starostky
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Necelá padesátka členské základny svinovské 
základní organizace Českého zahrádkářského 
svazu (ČZS) na výroční členské schůzi hod-
notila svou činnost za loňský rok. Právě v roce 
2007 uběhlo 50 let od založení celostátního  
zahrádkářského sdružení a  už tehdy ve Svinově  
pracoval spolek pro sadařství a ovocnářství, který 
následně přešel se svými členy pod křídla ČZS. 
Nelze vyjmenovat všechny ty, kteří se na rozvoji 
zahrádkářské činnosti v minulosti podíleli. Dnes 
členové ZO realizují svou zájmovou činnost 
výhradně na vlastních zahrádkách, předzahrád-
kách či sadech a  při některých společenských 
akcích.

V loňském roce uspořádala pro své členy 
a příznivce tematický  zájezd do subtropického 
centra v ZOO Lešná a okolí, připravila podzimní 
setkání u moštu a v podzimním čase provozovala 
moštárnu ovoce. Všechny akce hradí ze svých 
prostředků a z příspěvků účastníků. Nehospodaří 
s velkým kapitálem, ale po schválení členské 
základny svůj rozpočet naplňuje.

V diskuzi si členové postěžovali na to, co je 
v jejich životě a bydlení ve Svinově trápí, přímo 
p. starostce, která se jednání zúčastnila coby 
nová členka. Zejména neudržované zahrady, 
polnosti, meze a zeleň některých přilehlých 
komunikací zanáší do pěstovaných zahrádek 
přehršel plevelů a býlí, kterých se pak jen stěží 
zbavují. Bez ohledu na to, zda jde o soukro-
mého vlastníka nebo společný majetek. Stíž-
nosti na zaplevelené majetky jsou opakované. 
Paní starostka doplnila, že se znovu a znovu 
objevují právě na těchto místech černé skládky, 
které se velmi rychle naplňují. Nikdo nikoho 

nepřichytí a neupozorní na nevhodné chování  
a zneužívání veřejných pozemků k odkládání 
zbytečných předmětů. 

V loňském roce vyhlásila obvodní rada soutěž 
o nejhezčí předzahrádku či balkon. K soutěži se 
přihlásil ( jak bylo otištěno v SH) jeden účastník. 
I tato situace zazněla kriticky v diskuzi. Myšl-
enka o soutěž mezi spoluobčany tady již v inulosti
 byla a členové ZO se jí pravidelně zúčastňovali. 
Nabízíme proto obvodní radě, že jsme ochotni 
na podobné soutěži v příštích letech participovat. 
Pravidla soutěže, pravidelné hodnocení a ná-
sledné ohodnocení nejlepších je možné s členy 
naší ZO poctivě nastavit. Zejména když odměny 
zajistí sponzoři a zahrádkáři – nadšenci.

V některých vystoupení bylo voláno po 
nových společenských prostorách ve Svinově. 
Současné podmínky společenského vyžití 
v prostorách školní jídelny jsou na hraně hygie-
nických předpisů. Je jen otázkou času, kdy tento 
stav užívání těchto prostot nebude příslušnými 
hygienickými orgány tolerován.

Zazněla i pozvánka na květnový tematický 
jednodenní zájezd do Bojnice (SR). Doprava 
i program je zajištěn. Volná místa nabízíme i na-
šim příznivcům. Zájezd se uskuteční dne 23. 5. za 
jednotný příspěvek 180 Kč za jednoho účastníka 
a zájemci se můžou přihlásit u kteréhokoliv člena 
výboru ZO.

Stárnutí členské základny se nedá zastavit. 
Lze jen doufat, že pravidelný společenský 
a zájmový život naší organizaci zahrádkářů  
omladí.

Drahoslava Kupková
předsedkyně  ZO ČZS

Zahrádkáři bilancovali

Rada na svých schůzích v roce 2008:
• Schválila každoroční nákup a distribuci  sáčků 

na psí extrementy pro všechny poplatníky 
místního poplatku ze psů.

• Schválila investiční záměr na výstavbu hasič-
ské zbrojnice na pozemku parc. č. 1913/139 
v k. ú. Svinov.

• Schválila rozpočtové opatření, kterým byl 
navýšen účelový transfer na povinný plavecký 
výcvik žáku pro rok 2008 o 52 tis. Kč. 

• Vzala na vědomí závěry energetických auditů 
konstatující potřebnost fi nancí na odstranění 
závad na budovách Základní školy a mateřské 
školy ve výši: 

 ZŠ Bílovecká 1 projektová dokumentace 
337 tis. Kč, realizace 4.826 tis. Kč,

 ZŠ Bílovecká 10 projektová dokumentace 
605.500 Kč, realizace 8.648.500 Kč, 

 MŠ Polanecká 92 projektová dokumentace 
151 tis. Kč, realizace 2.146 tis. Kč.

• Schválila projektovou dokumentaci na zřízení 
4 tříd ZŠ v MŠ na ulici Evžena Rošického 
1082 a zmocnila starostku k podání žádosti 
o poskytnuní  fi nančních prostředků z rozpočtu 
města Ostravy ve výši 2.969 tis. Kč. 

• Nesouhlasila s umístěním  stavby Bytové 

domy Polská  (společnost MR Desing CZ 
s.r.o.) z důvodů

-  nadměrné výšky navržených objektů a ne-
vhodného umístění v těsné blízkosti stávajících 
bytových domů na ul. Evžena Rošického 

-  nadměrně zhoršené průjezdnosti komunikací 
(ul. Elzy Trioletové a ul. Polské) nejen v době 
dopravních špiček, a tím zvýšené riziko do-
pravních nehod. 

• Rozhodla zaslat výzvu k podání cenové 
nabídky na opravu chodníku podél ulice 
V Závětří. 

• Rozhodla  zaslat výzvu k podání cenové na-
bídky na zpracování projektu a žádosti o do-
taci z regionálního operačního programu na 
vestavbu multimediální učebny pro výuku ze-
měpisu a hudební výchovy na základní škole. 

• Rozhodla zaslat výzvu k podání cenové nabíd-
ky na zpracování projektu a žádosti o dotaci 
z regionálního operačního programu na zřízení 
4 tříd základní školy v objektu na ulici Evžena 
Rošického 1082.

• Schválila návrh plánu oprav domovního a by-
tového fondu na rok 2008 ve výši 610 tis. Kč 
(kromě běžné údržby, odstraňování havárii 
a výměn zařizovacích předmětů).

Ze schůzí Rady městského obvodu Svinov 
(Pokračování ze strany 3)
 přestupku na úseku ochrany životního prostředí, 
za který lze uložit pokutu do 10.000 Kč. Pokud 
stav přetrvává, je možné vést přestupková řízení 
opakovaně nebo může obec využít obecnou 
úpravu § 38 a uložit opatření ke zjednání nápravy.  
Nezlepší-li se stav, může být provoz stacionárního 
zdroje omezen nebo zastaven. Buďme ohledupl-
nými sousedy a využijme následujících měsíců 
k takovým opatřením, která by zamezila zhoršová-
ní ovzduší zplodinami z nekvalitního paliva. 

Ing. Hana Hauptová, starostka

Žijeme a dýcháme...

Obvodní rada městského obvodu Svinov v zá-
sadách na pronájem  bytů svěřených z majetku 
města Ostravy schválila, že v domě čp. 679 na ul. 
U rourovny (dříve Dům s pečovatelskou službou) 
chce zachovat věkovou skladbu dosavadních 
nájemníků. Účel a způsob užívání domu byl na 
stránkách SH již několikrát vysvětlen, zejména 
v souvislosti s investicemi, které se za poslední 
léta do tohoto objektu vložily.

Bytová komise při Radě MOb Svinov hledá 
vhodného nájemce do uvolněného bytu 0+1 o vý-
měře 22,8 m2 + koupelna, WC a sklep – celková 
plocha k užívání 31 m2, za nájemné 1.099 Kč. 
Měsíční úhrada zařizovacích předmětů 309 Kč 
tj. celkem 1.408 Kč. Zálohy na služby 440 Kč 
(vodné stočné, výtah, osvětlení a úklid společ-
ných prostor). V bytě samostatné měření spotřeby 
el. energie a plynu. 

Byt je vhodný pro osamělého důchodce 
s trvalým bydlištěm v našem městském obvo-
du. Přednost budou mít ti zájemci, kteří uvolní 
byt nebo rodinné bydlení na území městského 
obvodu pro  jakéhokoliv budoucího nájemce 
nebo vlastníka.

Zájemci nechť se neprodleně přihlásí na 
bytovém oddělení obvodního úřadu u p. Vaň-
kové, která poskytne další informace. Uzávěrka 
k přihlášení 31. 3. 2008

Bytová komise na svém pravidelném zasedání 
ověřila aktualizovaný seznam žadatelů o nájem 
obecního bytu a shodla se, že žádný z evidova-
ných zájemců  nevyhovuje podmínce zohlednění 
věkové skladby bydlících  nájemníků v domě 
bývalé DPS.

Jaromír Planka
předseda bytové komice při Radě MOb Svinov 

Nabídka k obsazení volného 
malometrážního bytu

Webové stránky pro Vás!

WWW.SVINOV.EU
• informace o činnosti Rady 
MOb Svinov

• napsali o Svinově v tisku
• pozvánky na akce pořádané 
MO ČSSD Svinov a Radou 
MOb Svinov

• a mnoho dalšího

www.svinov.eu
… a vím, co se ve Svinově děje!
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Květná neděle 
16. března v 10.00 hodin – bohoslužby
Zelený čtvrtek 
20. března v 15.30 hodin – pobožnost
Velký pátek 
21. března v 15.30 hodin – pobožnost 
(zpívané pašije) 
Hod Boží velikonoční 
23. března v 10 hodin bohoslužby

Přeji všem pěkné Velikonoce a do nadcháze-
jících jarních dnů radost, pokoj a pohodu. 

Tomáš Chytil
farář Církve československé husitské

Velikonoce 
v Husově sboru ve Svinově

Květná neděle (16. 3.)
Připomínka vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma – 
svěcení ratolestí, mše sv.: 8.00 a 10.00 h.
Zelený čtvrtek (20. 3.)
Poslední večeře Páně, ustanovení mše sv., Je-
žíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho 
zatčení, mše sv.: 18.30 h. a následná adorace 
do 21.00 h.
Velký pátek (21. 3.)
Ježíš umírá na kříži za záchranu celého světa – 
den přísného postu jako výrazu vědomí vlastních 
hříchů, obřady Velkého pátku: 18.30 h.
Velká (Bílá) sobota (22. 3.)
Tělo Pána Ježíše je uloženo ve skalní hrobce, 
vchod je zavalen kamenem a hlídán římskými 
vojáky, možnost modlitby u „Božího hrobu“: 
8.30–19.,30 h. slavnostní bohoslužba Vzkříšení: 
20.00 h.
Neděle – slavnost Vzkříšení Páně (23. 3.)
průvod vzkříšení a slavná mše sv.: 8.00 h. slavná 
mše sv.: 10.00 h. (svěcení pokrmů a velikonoč-
ních beránků)
Velikonoční pondělí (24. 3.)
mše sv.: 8.00 h.

V tomto roce budeme prožívat Velikonoce 
mimořádně brzy. Podle starého židovského pravi-
dla, které přejalo rozhodnutím niceského koncilu 
(r. 325) i křesťanství, se Velikonoce slaví vždy 
v neděli po prvním jarním úplňku. Teoreticky tak 
mohou Velikonoce přijít v rozmezí od 21. března 
do 25. dubna.

Datum letošních Velikonoc – 23. březen – je 
tak jedna z nejčasnějších možností. Při pohledu 

do kalendáře od roku 1900 až do roku 2099 
vidíme, že se Velikonoce v tak brzkém datu 
slavily v minulém a tomto století pouze v roce 
1913 a pak letos, v roce 2008. Další podobně 
časný termín připadne na 25. března – avšak až 
v letech 2035 a 2046. 

Další zajímavostí, která stojí za pozornost, je 
fakt, že Velikonoce jsou jako jedna z mála skuteč-
ností našeho života určovány jinak než solárním 
či pracovním kalendářem. Je to nezvyklé, neboť 
normálně má všechno svůj jasný řád a funguje 
v jasných a zřetelných rytmech, které máme 
víceméně pod kontrolou, například práce – odpo-
činek, školní rok – prázdniny. A najednou nám do 
života vždy tak trochu nečekaně vstupuje nějaké 
jiné počítání či měření času, než jsme zvyklí. To 
nemusí být vždy příjemné a někdy to dokonce 
může přinést i komplikace. Na druhé straně nám 
toto „vykolejení“ pomáhá si uvědomit, že existuje 
i jiné nahlížení na plynutí času, a tudíž i jiné vidění 
hodnot života, než jak je mnohdy zjednodušeně 
přijímáme z běžných pracovně-společenských 
stereotypů. V tomto smyslu nám mohou být 
Velikonoce každoročně inspirací a možná i vý-
zvou. Křesťanství, pro které jsou Velikonoce 
ústředním svátkem, pak nabízí jeden konkrétní 
náhled a přístup kodifikovaný osobou Ježíše 
Krista. Je to náhled nabízející jinou kvalitu života, 
jež je spoluprožívána v rámci výše oznámených 
bohoslužeb, na které Vás srdečně zvu. 

Všem nám pak přeji, aby prožitím velikonoč-
ních svátků byl náš život obohacen o nějakou 
novou, pozitivní a trvalou hodnotu.

P. Jan Larisch, farář řk. farnosti Svinov

Pořad bohoslužeb v kostele Krista Krále 
v době velikonočních svátků 2008

Pro velký úspěch akce uspořádané na konci 
loňského roku se komise OZ rozhodla učinit 
z návštěv divadelních představení tradici, kte-
rou hodláme společně s vámi přivítat vánoční 
a velikonoční svátky.

Tentokrát jsme vybrali operetu Franze Le-
hára Veselá vdova, kterou jsme si vychutnali ve 
středu 26. 2. 2008 v divadle Jiřího Myrona.

Myslím si, že jak pěvecké výkony, scéna 
i kostýmy všem zúčastněným svinovským ob-
čanům  pomohla navodit slavnostní atmosféru 
blížících se svátků.

Na další společné kulturní zážitky se za 
komisi OZ těší 
 Mgr. Lenka Hrušková

Návštěva divadelního 
představení

Celostátní soustředění národní házené ve Svinově

Komise mládeže svazu národní házené ve 
spolupráci s trenérskou radou pořádá XIV. 
ročník celostátního soustředění žactva v národní 
házené. Soustředění probíhá vždy v prvních týd-
nech letních prázdnin, letos byl stanoven termín 
28. 6. až 5. 7. 2008 a jako pořadatel byl vybrán  
oddíl národní házené Sokol Svinov. 

Na toto soustředění jsou každoročně vybírá-
ní zkušení a úspěšní trenéři mládeže (s nejvyšší 
kvalifi kací) ze všech koutů ČR, kde se národní 
házená hraje. Výběr nejlepších dětí – hráčů ze 
všech oddílů národní házené provádí trenérská 
rada. Předpokládá se příjezd 150 dětí – há-
zenkářů.

Soustředění býva rozděleno 
na starší a mladší žactvo. Vě-
ková hranice mladšího žactva 
je 6–12 let (včetně), staršího 
žactva 12–16 let (včetně). 

Ubytování a stravování 
všech účastníků bude zajištěno 
v prostorách svinovské školy.

Každý den budou hráči 
trénovat na hřištích národní 
házené či jiných sportovištích 
ve Svinově a v okolí. Tréninky 

budou probíhat jak v družstvech, tak indivi-
duálně nebo podle postů (brankář, obránce, 
útočník).

Po náročných trénincích se můžou děti 
zúčastnit různých her, například táborového 
Kasína, Loveckého safari či Slepého města. 
Bude připraven i výlet do okolí.

Během výcvikového týdne budou mladí 
házenkáři soutěžit v olympijském desetiboji 
(disciplíny jsou upravené pro národní háze-
nou), v celodenním turnaji národní házené či 
v jiných kolektivních sportech (obvykle je do 
programu zařazován fotbal, fl orbal, volejbal, 
softbal, ringo nebo vybíjená).

Celé soustředění každoročně završují vý-
běrová utkání Čechy – Morava, která se hrají 
vždy v pátek. Ze zúčastněných dětí se vyberou 
ty nejlepší z Moravy a z Čech a hrají proti 
sobě zápasy ve všech kategoriích – mladší 
žákyně, mladší žáci, starší žákyně a starší žáci. 
V posledních letech se zavádí novinka – úplně 
poslední utkání hrají proti sobě trenéři z Čech 
a trenéři z Moravy, kde názorně ukáží dětem 
své házenkářské dovednosti.

V rámci celého soustředění bude sehráno 
množství utkání, přijďte podpořit mladé há-
zenkáře a házenkářky. 

Děkujeme všem, kteří nám budou pomáhat 
v organizaci tohoto soustředění.

Výbor Sokola Svinov
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Start volejbalového oddílu převýšil veškeré 
očekávání.

Se startem nové sezóny 2007–2008 začíná 
také naplno fungovat volejbalové dění v našem 
klubu TJ Sokol Svinov. Opět se nabírají noví 
adepti volejbalového umění. Znovu se rozbíhá 
pravidelný kolotoč tréninků a kvapem i různé 
soutěže, turnaje. 

Klub, který je součástí střediska výchovy 
mládeže pod křídly krajského celku žen TJ So-
kol Svinov, má v současnosti něco přes čtyřicet 
členů ve třech věkových kategoriích – přípravka, 
mladší žačky, starší žačky. Cílem volejbalového 
klubu je nejen vychovávat volejbalisty na špič-
kové úrovni pro extraligové celky, ale také dát 
v rámci svých možností příležitost co největšímu 
počtu dívek seznámit se s volejbalem.

Mladší hráčky klubu postupně zvyšují i úro-
veň volejbalových družstev jednotlivých škol 
na Ostravsku. Nejmarkantnější je to zejména na 
ZŠ Bílovecká v Ostravě Svinově, kde postaví 
z našich svěřenkyň kompletní družstvo. 

V loňském roce družstvo mladých volejba-
listek nastoupilo do soutěže okresního přeboru 
Ostrava, a to do kategorie starších žákyň. V soutěži 
se pohybuje ve spodní části tabulky. „Je to přece 
jenom rozdíl nastoupit do rozjetého vlaku, všechna 
družstva, která startují v této věkové kategorii, už 
mají něco za sebou a my začínáme. Naše hráčky 
zatím sbírají zkušenosti, ale jsem přesvědčen, že 
postupně se prosadí,“ říká trenér starších žákyň 
Svinova Bc. Jan Škoch. Na lepší časy mladých 
volejbalistek Svinova věří i kapitánka družstva 
Hana Klevarová. „Ze začátku sezony byl pro 
nás vstup do takové kategorie soutěže velmi 
těžký. Věřím však, že teď, když jsme se trochu 
rozkoukaly a máme za sebou řadu perfektních 
tréninkových příprav, mohly bychom už začít 
i vyhrávat. Myslím si, že pokud dnešní parta 
děvčat se nerozpadne, můžeme jednou důstojně 
reprezentovat Svinov nejenom v dorostenecké 
soutěži, ale také v ženském volejbale,“ nastiňuje 
skvělé perspektivy ženského volejbalu ve Svinově 
kapitánka starších žákyň Hana Klevarová.

TJ Sokol Svinov, oddíl národní házené

I. 1995 Dobruška (východní Čechy)

II. 1996 Řevnice (střední Čechy)

III. 1997 Miroslav (jižní Morava)

IV. 1998 Studénka (severní Morava)

V. 1999 Miroslav (již Morava) / Nové Město nad Metují (vých. Čechy)

VI. 2000 Rokytnice (sev. Morava)

VII. 2001 Stupno (Plzeňsko)

VIII. 2002 Nové Město nad Metují (východní Čechy)

IX. 2003 Ejpovice (Plzeňsko) – chlapci

2003 Kyšice (Plzeňsko) – děvčata

X. 2004 Krčín (vých. Čechy) / Stará Ves nad Ondřejnicí (sev. Morava)

XI. 2005 Miroslav (jižní Morava)

XII. 2006 Krčín (vých. Čechy) , Nové  Město nad Metují (vých. Čechy)               

XIII. 2007 Stará Ves nad Ondřejnicí (severní Morava)

Historie celostátního soustředění žactva v NH

Rozlosování I. ligy – jaro 2008
13. 4. 2008 10.30 Žeravice – Svinov 
20. 4. 2008 15.00 Svinov – Studénka 
26. 4. 2008 16.00 Plzeň-Újezd – Svinov 
27. 4. 2008 10.30 Stupno – Svinov
  4. 5. 2008 15.00 Svinov – Stará Ves
10. 5. 2008 16.00 Svinov – Nýřany 
11. 5. 2008 10.30 Svinov – Příchovice 
18. 5. 2008 14.00 Brno – Svinov
24. 5. 2008 16.00 Svinov – Čakovice 
25. 5. 2008 10.30 Svinov – Stará Huť 

Po podzimní části soutěže je naše družstvo na 6. místě:
Bilance – 4 vítězství, 4 remízy, 4 porážky, celkem 12 bodů, skóre 184:185  
Srdečně zveme naše fanoušky na zápasy jarní části I. ligy. Přijďte povzbudit naše družstvo 

v bojích o play-off, do kterého postoupí 8 týmů. 
O přestávkách zápasů opět proběhne tombola o hodnotné ceny, které věnuje fi rma Rostislav 

Franek – Restaurace u Dvou Králů.
Výbor oddílu národní házené 

Pionýrská skupina Ještěr minulý rok rozšířila 
svou činnost a obnovila turistický oddíl ve Svi-
nově pro všechny děti školního věku. Malí turisté 
se tak mohou scházet na našich pravidelných 
schůzkách každý čtvrtek od 16 do 18 hodin u ha-
sičské zbrojnice, kde mají možnost zahrát si spous-
tu her a vždy se něco přiučit z cestovatelských tajů 
a zásad. Ty pak mohou využívat při orientačních 
i jiných hrách, během našich společných výletů, 
na které teď díky přicházejícímu jaru můžeme 
jezdit stále častěji. Na našem programu jsou taky, 
u dětí asi nejoblíbenější, vícedenní výlety, na které 
nám kolikrát k noclehu ráda poslouží naše chatová 
základna v Beskydech na Řehucí.

Díky mnohaleté praxi z letních táborů se o děti 
v oddíle starají zkušení vedoucí, kteří zajišťují 
nejen bohatý program, ale i bezpečnost dětí. Naši 
členové se tak mohou bezstarostně oddávat zábavě 
s kamarády a rozumně tak strávit svůj volný čas. 
Zkušenosti v oblastech vysokohorské turistiky 
nám navíc dovolují obohatit dětem program 
o kurzy na horolezecké stěně a podobně.

Stále je v našem oddíle dostatek volných míst, 
máte-li zájem přidat se k nám, není nic jednoduš-
šího, než přijít na naši pravidelnou schůzku nebo 
nás kontaktovat pro bližší informace na telefon-
ním čísle 777 02 35 22 nebo na e-mailové adrese 
klimesh@seznam.cz. Budeme se na Vás těšit.

Vedoucí oddílu, Petr Klimeš

Turistický oddíl ve Svinově

PS Ještěr bude v období letních prázdnin 
pořádat 2 letní tábory pro děti ve věku od 
6–15 let na turistické základně Šance v krás-
ném prostředí Moravskoslezských Beskyd.

Termíny:
12. 7.–26. 7. 2008, kontaktní osoba: 
Radim Kotala, tel. 602 726 126, 
e-mail: radimhasic@seznam.cz
26. 7.–9. 8. 2008, kontaktní osoba:
Lukáš Král, tel. 732 759 925,
e-mail: klubkosh@centrum.cz.

Srdečně zveme všechny děti na naše tábo-
ry. Více informací Vám rádi sdělíme na výše 
uvedených tel. číslech a e-mailových adresách, 
nebo na www.sance.ic.cz.

vedení PS Ještěr

Tábory 2008

Startující nový volejbalový oddíl TJ SOKOL SVINOV

Rada statutárního města Ostravy se dne 
4. 3. 2008 rozhodla svým usnesením ocenit 15 
pedagogů u příležitosti Dne učitelů. V katego-
rii „Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogic-
kou činnost“ byli oceněni i naši pedagogové, 
a to paní Mgr. Šárka Havránková a paní Jana 
Bailová ze Základní školy a mateřské školy 
Bílovecká 10 v Ostravě – Svinově.  

Slavnostní ocenění pedagogů se uskuteční 
dne 28. 3. 2008 v Národním divadle Antonína 
Dvořáka v Ostravě.

RMOb Svinov 
srdečně blahopřeje 
oceněným učitelům!
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Dne 8. prosince se v tělocvičně ZŠ Bílo-
vecká konal tradiční mikulášský turnaj smíše-
ných družstev ve volejbale. Turnaj uspořádal 
oddíl volejbalu TJ Sokol Svinov. I přes předvá-
noční shon si našlo chvilku na rozptýlení dosta-
tek hráček a hráčů na to, aby byla nalosována 
4 družstva. Ta v přátelské atmosféře nelítostně 
bojovala o vítězství a hodnotné ceny. Zvítězila 
samozřejmě družstva Svinova, která se všechna 
umístila na stupních vítězů i mimo ně.

A tak již se všichni těší na 12. ročník volej-
balového turnaje smíšených družstev O pohár 
starostky k 63. výročí osvobození Svinova, 
který se uskuteční v sobotu 26. dubna. Na něj 
pak hned v neděli 27. dubna naváže volejba-
lový turnaj žaček. To aby měl kdo v dalších 
letech pokračovat v tradici. Tak přijďte po-
vzbudit naše sportovní naděje.

Karel Luňáček

Mikulášský turnaj

Stojící zleva: trenér Bc. Jan Škoch, Veronika Schebestiková, Hana Klevarová, Karolína Hanusová, 
Lenka Swierezková, Petra Kuchařová, Jana Zubková, Tereza Vršanová, Elen Vlachopulosová, 
Dominika Krajčovičová, Adéle Guzková a trenér Petr Fucimam.
Zleva sedící: Adéla Slívová, Athina Akritidu, Zuzana Titurusová.

„Myslím, že vstup do letošní sezony se velice 
podařil,“ říká manažer volejbalového klubu TJ 
Sokol Svinov Arnošt Fuciman, „je sice pravdou, 
že prozatím nemáme žádné pořádné hráčské 
výsledky, ale pevně věřím, že na ně dlouho čekat 
nebudeme.“

„Chtěl bych především poděkovat trenérům 
(Bc. Janu Škochovi, Petru Fucimanovi, Karlovi 
Adámkovi) za trpělivost a vysoké trenérské na-
sazení, které přivedlo mládež zase zpět ke sportu 

a tak i k volejbalu do Svinova. Přejme si teda, 
ať je volejbalová sezona úspěšná,“ řekl manažer 
Arnošt Fuciman.

 Loňským začínajícím přebornicím oblastního 
přeboru volejbalistek, žákyň Svinova, se zatím 
nedaří podle jejich představ. Na snímku mladé 
volejbalistky Svinova po druhém kole okresního 
přeboru Ostrava

Bc. Jan ŠKOCH

Obyvatelé Svinova vyjeli 24. února za sněhem 
a lyžováním do Velkých Karlovic. Ve dvou plně 
naložených autobusech panovala veselá nálada, 
proto i samotná cesta byla pro děti a dospělé pří-
jemná. Když posilněni z domácích zásob dojeli 
Svinovští na místo, zjistili nepříjemný problém: 
Sníh nebyl k nalezení a svítící sluníčko rozpalo-
valo i to, co ze sněhové nadílky ještě zbylo. Jednu 
z posledních možností si na Moravě kvalitně 
zajezdit nabídl nakonec lyžařům Skiareál Razula. 
Prudší, výborně udržovaná červená sjezdovka 
umožňuje užít si zimních radovánek zejména pro 
zkušenější milovníky zimních sportů. Zdatnější 
lyžaře proto zavezl autobus k parkovišti u areálu. 
Druhý autobus odvezl rodiče s dětmi k několik 

kilometrů vzdálenému modře označenému svahu 
u hotelu Horal, kde si mladší účastníci zájezdu 
užili mírný svah a poslední sníh. Dospělí mohli 
relaxovat na prosluněné terase či se občerstvit 
v některé ze zdejších výborných horských re-
staurací. Ti, kdo si zde chtěli zalyžovat, pak 
ocenili upravenou, 800 metrů dlouhou sjezdov-
ku. Lyžovalo se a relaxovalo celý den. Když už 
se slunce začalo schovávat za obzor, zamířilo 

šedesát příjemně unavených obyvatel Svinova 
domů. A protože se výlet líbil, na podobnou cestu 
za sněhem zorganizovanou zdarma svinovskou 
radnicí se můžeme vydat společně zase příští rok. 
Snad nám dopřeje zima více sněhu! 

Za komisi při Radě MOb Svinov pro kulturu, 
mládež a sport – Bc. Martin Kovalský

Svinovští vyrazili společně za sněhem na hory 

!!!!! DOŠLO K ZÁMĚNĚ 
LYŽAŘSKÝCH BOT. KDO ODJEL 

S ČERNÝMI LYŽÁŘSKÝMI 
BOTAMI ZNAČKY NORDICA 265, 

KONTAKTUJTE, PROSÍM, RADNICI: 
MARTIN KOVALSKÝ

 TEL: 605 77 67 22 !!!!!

Poruchy na veřejném 
osvětlení

Informujeme veřejnost, že nahlašování po-
ruch bude pro lepší spolupráci s veřejností a lepší 
lokalizaci poruch zaznamenáváno od 1. 4. 2008 
do geografického informačního systému. Za 
tímto účelem žádáme volající, aby dispečerovi 
nahlásili:
1. městský obvod,
2. ulici, kde je porucha – pokud možno přesný 

název,
3. upřesnění místa poruchy -č. popisné, dvůr, 

komunikace, případně číslo stožáru,
4. specifi kace poruchy – nesvítí plošně, nesvítí 

x ks světel, blikající svítidlo, poškozené zaří-
zení apod.,

5. kontakt na oznamovatele – pro případné 
dotazy techniků, kdy poruchu nelze přesně 
lokalizovat.
Kontaktní telefonní číslo na dispečink 

Ostravských komunikací, a.s., 596 622 922.
Za nahlášení těchto údajů předem děkujeme 

a těšíme se na spolupráci s Vámi při odstraňování 
poruch na veřejném osvětlení ve vašem okolí.

Správa veřejného osvětlení
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Mnoho tváří knihovny
Myslím, že svinovským občanům knihovnu 

představovat nemusím. Je součástí jejich života 
už více než 120 let. Jen její tvář se podstatně změ-
nila. Od května 2007 patří minulosti i papírové 
legitimace, které nahradily nové s číselným kó-
dem. Samotné půjčování knih se díky počítačům 
zrychlilo a knihovník se může více věnovat svým 
čtenářům. Odzvonilo i papírovým katalogům 
a všichni velmi rychle pochopili výhody katalogu 
elektronického. Nezapomínáme ani na seniory. 
V bezplatném školení o internetu se doví i zá-
klady vyhledávání v on-line katalogu. Školení je 
určeno pro úplné začátečníky a nepředpokládá 
jakékoliv znalosti v této oblasti. 

Knihovní fond je pravidelně doplňován 
z fi nančních prostředků  Knihovny města Os-
travy a díky sponzorským darům JUDr. Hany 
Švábenské a Ing. Arch. Jaroslava Kotka můžeme 
zakoupit i více cenově nákladnějších knih. 

Pro děti je knihovna centrem zábavy. Fi-
nanční záštitu nad celoročním programem pro 
děti už před léty převzal ÚMOb Svinov a naše 
poděkování patří všem, kteří v této tradici pokra-
čují. Naším cílem je dohled nad volným časem 
dětí a mládeže, jeho plnohodnotným využitím, 
a to zábavnou, zároveň však vzdělávací a pro 
děti atraktivní formou. Pořádáme tvůrčí dílny, 
soutěže, jezdíme na výlety, konec školního roku 
oslavujeme Knihovnickým karnevalem. Nej-
větším lákadlem je stále „bosorácká noc“. Děti 
se měsíc předem na noc připravují vědomostní 

soutěží s botanickým a zoologickým zaměřením. 
Zájem o spaní v knihovně značně převyšuje naše 
kapacitní možnosti, a proto se podvečerních akcí 
mohou zúčastnit všichni čtenáři. Noc samotná 
je odměnou pro ty nejvzornější. Loňská akce 
Městské policie se služebními psy přilákala 
mnoho diváků i z řad svinovských občanů. 
Samotná noc si klade za úkol posílit víru v sebe 
a své schopnosti.

Naše divadelní představení pro mateřské škol-
ky, besedy a knihovnické lekce jsou spíše známy 
pedagogům. O jejich kvalitě svědčí zájem i  šesti 
porubských škol. V této oblasti nám vypomáhají 
sponzorské dary fi rmy SDI s.r.o., kteří nám za-
koupili DVD přehrávač a paravan.

Výstavy se v knihovně již staly tradicí. Jarní 
výstava s vernisáží patří umělcům dospělým, 
během prázdnin vystavuje ZUŠ Svinov a před 
Vánocemi nás vždy potěší výtvory dětí MŠ 
a 1.–3.tříd ZŠ. 

Zapojujeme se do různých grantových pro-
gramů, aby naše činnost byla pestrá a lákavá pro 
všechny. Uvítáme i nové podněty, připomínky 
a návrhy na zlepšení naší činnosti, které nám 
můžete sdělit osobně nebo prostřednictvím 
e-mailu na adresu svinov@kmo.cz. Další infor-
mace o naší knihovně získáte na internetových 
stránkách www.kmo.cz.

Na vaši návštěvu se těší kolektiv knihovny.
Jana Synková

vedoucí knihovny Svinov

CO? KDY?
V KNIHOVNĚ SVINOV? 
DUBEN
výstava:
Černá a bílá
výstava z tvorby Lenky Kocierzové  
vernisáž výstavy 2. 4. 2008 v 17.30 hod
2. 4. – 6. 6. 2008
soutěž:
Jak znáš čaroknihy?
Kontrolní test  před nocí v knihovně 
1. 4. – 29. 4. 2008
výtvarná dílna: 
Maminečko moje!
přáníčka a dárečky pro maminky   
úterý 29. 4. 2008 v 15–17 hod
Čáry,  máry knihovna
Tajemná noc v knihovně 
z 30. 4. na 1. 5. 2008  

KVĚTEN
soutěž:
Mezi piráty
Vědomostní soutěž o moři 
5. – 30. 5. 2008
výtvarná dílna: 
Pro tebe, maminko!
přáníčka a dárečky pro maminky
úterý 6. 5. 2008 v 15–17 hod

ČERVEN                    
výstava:
Obrázky a knížky za školou
Výstava dětských prací výtvarného oboru 
ZUŠ Svinov
Slavnostní zahájení spojené s vernisáží 
18. 6. 2008 v 17.30 hod
soutěž:
Za krásami naší vlasti
Vědomostní soutěž o České republice 
2. 6. – 24. 6. 2008 

Knihovnický 
karneval
Rej masek 
6. 6. 2008 od 16.00 hod

Knihovnické šlápoty 
IV. ročník
Pojďte s námi na výlet  20. 6. 2008

Od 3. dubna do 13. června 2008
V době půjčovní doby knihovny:

Po: 12.30–18.00
Út: 8.00–12.00; 13.00–18.00

Čt: 12.30–18.00
Výstava bude zahájená vernisáží 

2. 4. 2008 v 17.30
Vystoupí dívčí komorní sbor 

DAJŠ pod vedením 
Mgr. J. Šimáčka

č e r n á  A  b í l á
Výstava obrazů ostravské grafi čky 
Lenky Kocierzové

KNIHOVNA  MĚSTA OSTRAVY –  PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
28. října 2, 702 00  Ostrava, IČ: 00097586, KB Ostrava 66033-761/0100, 

tel.: 599 522 611, email: kmo@kmo.cz, www.kmo.cz

Vzpomínka na jeden ochotnický divadelní soubor
Historie není vytvářena jen velkými událost-

mi. Její součástí jsou také děje probíhající mimo 
„hlavní proudy“ dějin. Nicméně do historie patří 
i lidské osudy, z nichž se – v lepším případě – po 
letech uchovají jen střípky. Mnoho prožitých ži-
votů upadne v zapomnění,  jako by nikdy nebyly. 
To je případ Vácova divadelního souboru, který 
od roku 1918 do padesátých let minulého století 
působil ve Svinově (dříve samostatné město 
v opavském Slezsku na levém břehu Odry s 5 000 
obyvateli, krátce po válce městská čtvrť Ostravy). 
Náhodou se mi dostalo do rukou několik fotografi í 

a výstřižků z dobového tisku. Je to pohled do 
jiného světa.

I když ochotnická divadla zcela nezanikla, je 
dnes stálý divadelní soubor provozovaný  divadel-
ními ochotníky spíše raritou. V každém případě se 
taková náročná činnost, byť ji ochotníci vykonávali 
ve svém volném čase a bez nároku na odměnu, bez 
vydatné pomoci štědrých mecenášů neobejde.  Pro-
story, vybavení a energie něco stojí. Vždyť se stává, 
že i některé profesionální scény ve velkých měs-
tech se potýkají s existenčními problémy. Přitom 
před několika desetiletími byly četné ochotnické 

divadelní soubory běžné i v malých obcích. Právě 
zmíněný Svinov byl svého času proslaven vynika-
jícím ochotnickým divadlem. Zdejší mimořádně 
aktivní ochotnické divadlo bylo známé jako Vácův 
divadelní soubor. Vznikl v roce 1918 z iniciativy 
Oldřicha Vácy, který jej léta vedl a nastudoval s ním 
mnoho divadelních her.  Oldřich Váca se nevyhýbal 
ani hrám náročným, které obvykle do repertoáru 
divadelních amatérů nepatří (Pygmalion, Úklady 
a láska, Matka aj.). V celostátní soutěži divadel-
ních souborů pořádané před válkou získal soubor 
se svým režisérem Oldřichem Vácou třetí místo. 
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Historie divadla ve Svinově za dobu od jeho vzniku 
do padesátých let minulého století, kdy divadlo 
zaniklo, by jistě vydala na samostatnou publikaci. 
Ostatně několik pamětníků se snaží tuto světlou 
stránku místní historie uceleně popsat a zachovat 
pro budoucnost. Materiálu je dost. Každé předsta-
vení se fotografovalo a zmiňovalo v tisku. Snímek 
z roku 1930 pochází z představení Ondráš pán Lysé 
hory, které se dne 7. července 1930 hrálo v příro-
dě v Krásném Poli. Stará fotografi e divadelních 
nadšenců z dávno odehraného představení působí 
něčím zvláštním. Pokud můžeme věřit dobovým 

ohlasům a kritikám, Vácův divadelní soubor hrál 
dobré divadlo. Ostatně i fotografi e, silně evokující 
atmosféru 18. století, ukazuje vynikající práci mas-
kéra a tvůrce kostýmů. Snahy o obnovení činnosti 
Vácova divadelního souboru, ke kterým došlo v še-
desátých letech minulého století, byly bezúspěšné. 
Dnes v samotném Svinově málokdo ví, že zde 
bylo známé divadlo. Nicméně do historie ochot-
nického divadelnictví Vácův divadelní soubor patří. 

Aleš Uhlíř
(uveřejněno v Neviditelném psu 19. 1. 2008, 

převzato se souhlasem autora a redakce)

Historie se připomíná...
Pořad slavností:
30. ČERVNA:

V 7 hod. večer sraz u Sokolovny, společný 
odchod na místní hřbitov

K PIETNÍ TRYZNĚ
Pořad:

1. Počášek: V náručí boží. Smíš. sbor.
2. Proslov bra. Nováka.
3. Ozdobení hrobů.
4. Počášek: Zavazvel anděl. Ženský sbor.
Sbory zpívá pěvecký kroužek sokolský za řízení 
br. Klase.

V 8½ hod. ve dvoraně Sokolovny
ZAHAJOVACÍ SLAVNOSTNÍ VEČER

1. Národní hymny.
2. Letní zrání.
Scéna ze života Tyrše a Fügnera. Napsal K. Do-
morázek. Symfon. doprovod Lad. Prokop. Režie 
br. Váca. Dorogent: br. Klos.
Osoby:
Ph. Dr. Miroslav Tyrš   . . . . .Dr. Grygar.
Jindřich Fügner  . . . . . . . . . .br. Váca.
Touha srdce Tyršova . . . . . .s. M. Faltysová
Děj v pracovně Tyršově v pražské tělocvičně 
začátkem září 1825.
3. V studni
Opera o 1. dějství. Hudbu složil V. Bobek. 
Slova od K. Sabiny. Dirigent: br. Klos. Režie: 
br. Váca.
Osoby:
Janek, sedlák  . . . . . . . . . . . .br. Tomis
Vojtěch, selský synek . . . . . .Dluhoš j. h.
Lidunka, selské děvče  . . . . .s. Starůstková
Veruna, stará žena  . . . . . . . .s. Fridrichová
Venkovská chasa obojího pohlaví.
Děj koná se poblíže vesnice o svatojanském 
večeru.

1. ČERVENCE 1928 DOPOLEDNE:
V 6 hod.: Společné zkoušky.
V 9 hod.: Vítání hostí a průvod od nádraží 
k Sokolovně
V ½ 10 hod.:
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SOKOLOVNY
Pořad:
1. Slezská hymna. – Mužský sbor.
2. Zahájení bratrem starostou.
3. Proslov bratra Nováka.
4. Projevy hostí.
5. Pozdravné přípisy.
6. Národní hymny.
Prohlídka Sokolovny a cvičiště.

ODPOLEDNE:
O půl 2. hod. sraz k průvodu před restaurací 
br. Vácy.
O 2. hod. průvod k Sokolovně. – Předání 
Sokolovny a hřiště veřejnosti. – Slavnostní projev 
bratra Fr. Flanderky.
O 3 hod.:

VEŘEJNÉ CVIČENÍ
Pořad:
1. Žáci a žačky: Prostná.
2. Dorost: Prostná pro zájezd do Olomouce.
3. Žáci: Cvičení s prapory.
4. Dorostenky: Cvičení se stuhami.
5. Žačky: Hra na koníčky.
6. Muži: Nářadí.
7. Ženy: Cvičení s raketami.
8. Muži: Prostná pro zájezd do Olomouce.
9. Ženy: Prostná VII. sletu.
10. Muži: Erbenova devítka.
Po cvičení: Sokolská veselice. – Ochutnavárna. – 
Kavárna. – Cukrárna. – Různá obveselení.

28. března 2008 budou ke Dni učitelů 
oceněny spolu s dalšími pedagogy města Os-
travy i naše kolegyně Mgr. Šárka Havránková 
a Jana Bailová. Slavnostní předávání pro-
běhne v Národním divadle Moravskoslez-
ském, v budově divadla A. Dvořáka.

Paní Jana Bailová je učitelkou mateřské 
školy. Předškoláky seznamuje s angličtinou 
a ti pak své poznatky mohou využít na ZŠ. 
Svou činností se snaží usnadnit a zpříjemnit 
dětem přestup z mateřské školy na základní 
školu. Děti vychovává ke zdravému způsobu 
života a vede je k celkovému rozvoji osob-
nosti. Kromě své učitelské práce promýšlí 
a organizuje odpolední akce pro děti a jejich 
rodiče. 

Paní učitelka Mgr. Šárka Havránková po 
celou dobu své pedagogické činnosti velice 
zodpovědně přistupuje k práci s dětmi. Byla 
vždy především výbornou elementaristkou, 
která díky svým bohatým zkušenostem po-
máhala dětem zvládnout jejich školní začátky. 
I dnes, kdy učí na 1. stupni především starší 
děti, je jim nápomocná při jejich studiu a svý-
mi nápaditými pedagogickými metodami 
obohacuje každou vyučovací hodinu. Jmeno-
vaná je také od roku 1998 zástupkyní ředitele 
ZŠ a MŠ v Ostravě-Svinově a vykonává na 
naší škole funkci výchovné poradkyně.

Obě výše jmenované kolegyně svou čin-
ností přispívají mimo jiné i k upevnění přátel-
ských vztahů mezi základní školou a mateřský-
mi školami. Svou aktivní činností prezentují 
naši školu na veřejnosti. Díky svým profesním, 
ale i osobnostním a lidským vlastnostem jsou 
vzorem pro ostatní pedagogy.

Vypracovaly: Komorášová, Kohutová

Ocenění 
ke Dni učitelů

Družina je fajn, je v ní velká legrace. Paní 
vychovatelka nám čte různé veselé knížky, 
hrajeme spolu hry, např. vyvolávanou, vybíje-
nou, hry se slovy, dáváme si hádanky, jezdíme 
do kina, děláme různé obrázky, výrobky atd. 
Můžeme si hrát i na počítačích, ale tam více 
chodí kluci. Je tu fakt hodně dobrých hraček, 
ale nejlepší je, že tu máme fajn kamarádky 
a kamarády.

Nemáme rády, když paní vychovatelky 
musejí zbytečně po někom křičet. Tak jsme se 
všichni rozhodli, že už budeme hodní.

I když nemusíme, chodíme rády i do ranní 
družiny, ale ta je jenom chvilku.

Nejlepší je ta odpolední. Máme čas si spolu 
hrát na čarodějky W.I.T.C.H.

Strašně se nám tu líbí. Nejlepší jsou paní
vychovatelky, kamarádky a kamarádi a hrač-
ky.

Líbí se nám tu, chtěly bychom tu zůstat 
navždycky. No prostě družina je nejlepší.

Ellen Kocichová 
Katka Zemanová

O naší družině
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Velikonoční pracovní dílna
Tradičními akcemi naší základní školy spo-

lečně s Komisí pro kulturu, mládež a tělovýchovu 
při ÚMOb Svinov jsou dvě pracovní dílny. 

19. března 2008 se opět jedna z těchto dílen 
uskuteční.

Nejen děti se svými rodiči, ale i další návštěv-
níci této akce si budou moci vlastnoručně vyrobit 
z různých přírodních materiálů své vlastní veli-
konoční ozdoby. V letošním roce nám s výrobky 
a nápady poprvé pomohou studenti Střední školy 
odborné a speciální v Klimkovicích. Jejich vý-
robky bude možné si také zakoupit.

Pracovní dílna se uskuteční ve školní jídelně 
Bílovecká 10 od 14.00 do 16.30.

Na Vaši návštěvu se těšíme.

Memoriál Marka Bílého
Vždy je smutné, když zemře člověk, a dvoj-

násobný smutek nás obklopí při smrti mladého 
člověka. V loňském roce uspořádala ZŠ a MŠ 
Ostrava-Svinov I. ročník Memoriálu Marka 
Bílého jako vzpomínku na nedožitých 20 let 
svinovského rodáka a bývalého žáka naší školy. 
V pořadí druhý ročník tohoto memoriálu bude 
opět velkou sportovní akcí školy. Soutěží chlapců 
v kopané a dívek ve vybíjené se nově zúčastní 
také naše partnerská škola z polských Gorzyc. 

Sportovní klání proběhne v obou tělocvičnách 
základní školy, a to 26. března 2008 od 8.00 do 
13.30.

Základní škola 
informuje V úterý 4. 3. 2008 schválila Školská rada 

naší školy rozbory hospodaření za uplynulý 
kalendářní rok.

ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov p.o., získala fi nanční 
dotace poskytnuté Krajským úřadem Moravsko-
slezského kraje ve výši 17.235.270 Kč. Celá částka 
byla využita příspěvkovou organizací v oblasti 
neinvestičních výdajů v souladu se zákonem. 
Finanční prostředky poskytnuté zřizovatelem – 
SMO městským obvodem Svinov byly v neinves-
tiční části ve výši 8.167.180 Kč, když byly vráceny 
zřizovateli v souladu s předpisy příspěvky na 
odpisy investičního majetku ve výši 743.427 Kč. 
Nejvyšší částka – 3.164.000 Kč byla použita na 
výměnu oken a dveří v objektech budovy Evže-
na Rošického 1082/22. O této akci bylo psáno 
v minulém čísle Svinovkého hlasatele. Investiční 
příspěvek ve výši 1.156.000 Kč byl použit na 
zřízení výdejny jídel pro žáky ZŠ a projektovou 
dokumentaci budování dalších tříd na uvedené 
adrese. Škola hospodařila v doplňkové činnosti se 
ziskem 182.899,50 Kč, který zčásti, v souladu se 

zákonem, pokryl ztrátu z hlavní činnosti ve výši 
166.550,67 Kč. Celkový hospodářský výsledek 
školy je tedy 16.348,83 Kč.

Byť je v minulém odstavci přesně uvedeno 
kolik prostředků a z jakých zdrojů bylo použito 
,přesto to nejsou  všechny fi nanční zdroje. Chtěl 
bych zde poděkovat SRPŠ při ZŠ i MŠ, které 
fi nančními a věcnými odměnami přispělo na řadu 
akcí pro děti ve výši 16.142 Kč. Další sponzorské 
dary ve formě věcí nebo peněz, za které byly 
zakoupeny hračky nebo audiovizuální technika 
v roce 2007 ve výši 27.255,50 Kč poskytly 
tyto fyzické nebo právnické osoby: Zdeňka 
Špaltová, Ostrava, Dagmar Fialová, Ostrava – 
Svinov, Ing. Jaromír Chalupa, Ostrava 1, Alena 
Chovancová – Kos, Ostrava – Svinov , Satum 
Czech s.r.o., Ostrava a TERRY – TRADE s r.o 
Ostrava – Vítkovice. Uvedeným sponzorům 
srdečně děkujeme  a věříme, že nadále zachovají 
naší škole přízeň a našim přáním je i rozšíření 
sponzorů o další .

Mgr. Zdeněk Ivančo, ředitel školy

Hospodářská bilance ZŠ

     Konec února je již tradičně v rodinách žáků 
9. tříd spojován s podáváním přihlášek na střední 
školy. Letos měli všichni budoucí studenti spolu 
se svými rodiči den k dobru, kdy ještě mohli 
zvažovat, zda vybrali skutečně tu nejvhodnější 
střední školu. Školu, která je co nejlépe připraví 
na budoucí povolání. 

     A tak se 29. února v rukou ředitele naší 
základní školy sešlo třicet pět přihlášek ke studiu 
na středních školách od žáků letošních 9. tříd. Šest 
přihlášek bylo adresováno čtyřem ostravským 
gymnáziím, ostatní pak putovaly na adresy šest-
nácti různých středních odborných škol. Dvacet 
pět žáků si zvolilo studijní obory, které po čtyřle-
tém studiu zakončí složením maturitní zkoušky, 
deset žáků své studium na odborných školách 
ukončí obdržením výučního listu. Přihlášky ke 
studiu na středních školách však nepodávali jen 
žáci 9. ročníku, ale také děti z 5. a 7. tříd. Letos se 
z naší školy ke studiu na víceletých gymnáziích 
přihlásilo celkem jedenáct dětí. 

     Žákům, kteří 21. dubna budou skládat přijí-
mací zkoušky na výběrové střední školy, přejeme, 
aby v silné konkurenci úspěšně obstáli, a všem 
budoucím studentům, kteří v září letošního roku 
poprvé usednou do lavic středních škol, chceme 
popřát mnoho studijních úspěchů.

Mgr. Zdeněk Ivančo, ředitel školy

Vycházející žáci…
Žáci základní školy v budově E. Rošického 

měli zase jedno báječně prožité odpoledne! Ve 
vyzdobené školní družině se 27. 2. 2008 usku-
tečnil karneval plný zábavy a soutěžení. Děti se 
ve svých úžasných maskách nejprve předvedly 
v promenádě a pak už se soutěžilo a tančilo o sto 

šest. Zápolilo se v namotávání bonbónů na tužku, 
v praskání balónků při tanci, ve slalomu s ko-
rálkem na lžíci atd. Vyhrát chtěl každý, protože 
vítěz byl odměněn věcnou cenou. S napětím také 
holky a kluci očekávali vyhlášení Miss a Missáka 
karnevalu 2008. Vyvrcholením však byla bohatá 
tombola, ze které se nakonec radovaly všechny 
děti. Maminky, babičky a paní vychovatelka se 
postaraly o výtečné občerstvení, takže si i bříška 
přišla na své. Jedinou chybičkou bylo, že to skon-
čilo! Děkujeme SRPŠ při ZŠ Bílovecká a všem 
rodičům našich žáků, kteří fi nančně i materiálně 
podpořili tuto akci. Vážíme si toho a těšíme se 
na další karneval.

Paní učitelky a paní vychovatelka 
při ZŠ E. Rošického

Karneval ve školní družině

Internetové stránky ZŠ a MŠ Ostrava-Svi-
nov, p. o., (www.zsovasvinov.info) poskytují 
uživatelům mnoho důležitých, ale také zajíma-
vých informací.

Na úvodní stránce našeho webu naleznou 
rodiče i žáci denně obnovovaný seznam aktualit 
ze života školy. Dozví se tak například, která 
třída jde do divadla či kina a která se zúčastní 
dramatické výchovy. 

K dalším užitečným informacím patří bez-
pochyby termíny třídních schůzek, jídelníček 
školní jídelny na dva týdny a nově také náš 
školní časopis, který si mohou uživatelé stáh-
nout do svého počítače. Vedle seznamu vyuču-
jících (a jejich předmětů) se v sekci třídy nově 
objevují také rozvrhy hodin jednotlivých tříd.

K neposledním pak patří například stručný 
výtah z historie naší školy, dokumenty ke sta-
žení (Školní řád, Výroční zpráva atd.) a také 
krátké informace o různých akcích, které naše 

škola pořádá či kterých se zúčastňuje. Často 
nechybí ani poutavá fotodokumentace.

Tyto stránky jsou neustále upravovány 
a o bnovovány. Během několika týdnů se pak 
objeví kompletně nová, jistě mnohem lepší 
grafika.

V časopise Naše školní noviny se žáci každý 
sudý měsíc dozvědí další a podrobnější infor-
mace o připravovaných akcích. Několik stran je 
vždy věnováno jednomu tématu, které je v dané 
době aktuální. V ohlédnutí si pak žáci i vyučující 
připomenou některé zajímavé akce, kterých se 
zúčastnili, a to i na fotografi ích. 

Naši žáci mohou do časopisu také přispívat 
svými výtvory, a to jak textovými, tak obráz-
kovými. Jsem rád, že tak mnoho žáků činí. Ne-
chybí samozřejmě ani zábavná stránka s vtipy 
a sudoku. Na poslední straně si pak každý přečte 
rozhovor s některým z vyučujících.

p. uč. Petr Sedláček

Internetové stránky a školní časopis
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Zřízení nových okrsků 
Na území města Ostravy, již od poloviny roku 

2006, je v činnosti projekt s názvem „Okrskáři“. 
Principem je přiblížení práce strážníků městské 
policie občanům ve snaze zapojit co nejširší veřej-
nost do činnosti směřující ke zlepšení situace v ob-
lasti kriminality, veřejného pořádku a bezpečnosti 
na území města. Každý strážník-okrskář spravuje 
určitou lokalitu (okrsek) a v ní vykonává činnost 
vyplývající z povinností a úkolů strážníka městské 
policie. Velmi důležitou předností je dobrá místní 
znalost, ať už problematika dle složení obyvatel, 
dle páchaného protiprávního jednání apod. Během 
výkonu služby zejména dohlíží na dodržování ve-
řejného pořádku, chrání majetek a zdraví občanů 
a předchází páchaní trestné činnosti, odhaluje 
a dokumentuje přestupky a provádí preventivní 
opatření. Soustřeďuje poznatky o bezpečnostní 
situaci v okrsku, tyto vyhodnocuje a využívá je 
k plnění vlastních úkolů, případně je předává nad-
řízenému k přijetí potřebných opatření. V rámci 
obchůzkové činnosti úzce spolupracuje s místním 
oddělením Policie ČR, pracovníky, představiteli 
městského obvodu a samotnými občany.

Celkem bylo do konce roku funkčních 22 
okrsků. Tento počet se v průběhu roku 2008 
rozšíří a to zřízením nových okrsků ve městském 
obvodě Ostrava-Jih, Moravské Ostravě a Přívoze 
a ve Svinově. 

Na území městského obvodu Svinov bude od 
1. února 2008 strážník-okrskář plnit své povinnosti 
v jednom nově zřízeném okrsku.

Svinov
Rozloha okrsku:
Tento okrsek se nachází v části městského 

obvodu Svinov. Lokalita je značně rozsáhlá, proto 
se zde plně uplatní místní znalosti vybraného 
strážníka-okrskáře.

Ulice:
Stratilova, Lelkova, Sabinova, Mičurinova, 

Kolofi kova, Malatova, Kuršova, U Rourovny, 
Stanislavského, Lipova, Peterkova, Glinkova, 
Makarenkova, L. Kříže, Hradecká, Jandáskova, 
Sokolská, nám. Komunardů, Psohlavců, Bratří 
Sedláčků, Krátká, Radhošťstká, Jarní, Navratilo-
vá, Axmanova, Krůčková, Hečková, Hrabyňská, 
Dr. Grudy, V Dubí, U hráze, Františka a Anny 
Ryšových.

Charakteristika okrsku:
Z hlediska frekvence pohybu lidí se jedná spíše 

o oblast klidnou, tvořenou převážně rodinnou 
zástavbou a sídly fi rem.

Problematika v okrsku:
I přes uvedenou charakteristiku se i zde vysky-

tují případy, kdy je narušován veřejný pořádek, 
občanské soužití – převážně pak rušení nočního 
klidu, zakládání černých skládek, znečišťování 
veřejného prostranství a poškozování majetku.

Okrskář:
strážník Libor Pochylý
Služebna městské policie Svinov
Dr. Brauna 369/6
tel. 599 414 232

Kontakt s okrskářem je možný prostřednictvím 
internetových stránek Městské policie Ostrava 
www.mpostrava.cz, pokud občan chce okrskáře 
kontaktovat osobně, může se dostavit na nejbližší 
služebnu městské policie, kde mu bude poskytnuta 
potřebná informace a zprostředkován kontakt 
s okrskářem.

Slovo velitele spádové oblasti Svinov – 
k občanům

Vážení spoluobčané městského obvodu Ostra-
va-Svinov, článkem bych Vám chtěl přiblížit práci 
strážníků Městské policie Ostrava, kteří působí ve 
vašem městském obvodě.

Předmětem činnosti městské policie je zabez-
pečování místních záležitostí veřejného pořádku 
v rámci působnosti obce. Při plnění úkolů stráž-
níci zejména přispívají k ochraně a bezpečnosti 
osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel 
občanského soužití, odhalují přestupky a jiné 
správní delikty v rozsahu stanoveném zákonem 
o obecní policii, resp. jiným zákonem přispívají 
k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích, upozorňují fyzické a právnické 
osoby na porušování obecně závazných právních 
předpisů a činí opatření k nápravě.

I když strážníci MP pouze přispívají k 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, 
patří mezi jejich úkoly zajištění průjezdnosti 
komunikací. Jelikož je v celém městském 
obvodě nedostatečný počet parkovacích míst, 
řeší strážníci prioritně nejzávažnější případy, 
kdy jsou komunikace těžko průjezdné a hrozí, 
že by nesprávným parkováním byl zcela zne-
možněn průjezd vozidlům složek Integrovaného 
záchranného systému, což je rychlá záchranná 
služba, hasičský záchranný sbor a policie. Na 
problematiku nedostatečného počtu parkova-
cích míst na území celého města Ostravy je 
dlouhodobě poukazováno v tisku. Jistě se s 
Vámi občany shodneme, že počty parkovacích 
míst nelze rozšiřovat do nekonečna, zvláště 
s ohledem na skutečnost, že počet vozidel 
provozovaných v Ostravě každoročně stoupá 
o několik tisíc. Bohužel není v moci městské 
policie tento, několik let trvající problém, vyře-
šit. Samozřejmě se snažíme, v rámci zákonných 
oprávnění a možností, poskytnout občanům 
pomoc v závažných případech, kdy zaparkovaná 
vozidla tvoří překážku v silničním provozu 
(např. zaparkované vozidlo brání zásobování, 
výjezdu jinému vozidlu nebo výjezdu z garáže). 
Dlouhodobé problémy s parkováním vozidel 
však nejsme schopni vyřešit.

Vzhledem k mnohdy neuspokojivému stavu 
veřejného pořádku v lokalitách se sídlištní 
zástavbou strážníci prioritně řeší zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku, což je náš 
prvořadý úkol. Nelze spatřovat v městské policii 
útvar, který by měl určitým způsobem „suplovat“ 
činnost Policie České republiky, ať už se jedná 
o službu dopravní nebo kriminální policie. Tím 
by byla zcela popřena základní fi lozofi e zřízení 
městské policie.

Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám sdělit, že 
dodržování veřejného pořádku a pravidel občan-
ského soužití je věcí nás všech – Vás poctivých 
občanů, abyste tyto právní normy dodržovali, 
a nás strážníků městské policie, abychom navíc 
dodržování obecně závazných právních norem 
kontrolovali.

 Ujišťuji vás, že strážníci městské policie jsou 
v rámci svých zákonných možností vždy připra-
veni vám pomoci při řešení protiprávního jednání, 
budou svým výkonem služby přispívat k ochraně 
vašeho majetku a vynaloží co největší úsilí elimi-
novat negativní jevy, které se v městském obvodě 
Ostrava-Svinov vyskytují.

Věřím, že ve spolupráci s Policií České repub-
liky, s vedením městského obvodu a ve spolupráci 
s občany, kterým není bezpečnost a pořádek 
lhostejná, se nám to podaří.

 str. Roman Konečný, velitel spádové oblasti 
Ostrava-Svinov

Činnost Městské policie Ostrava na území 
městského obvodu Ostrava-Svinov v roce 
2007

Městská policie Ostrava zadržela v roce 2007 
na území městského obvodu Svinov celkem 26 
pachatelů trestných činů.

Zároveň bylo v loňském roce v tomto měst-
ském obvodě předvedeno na Policii České 
republiky 24 osob, které fi gurovaly v seznamu 
hledaných osob. Dalším sledovaným ukazatelem, 
kterým monitorujeme činnost městské policie je 
i asistence při zajišťování bezpečnosti zdravotnic-
kého personálu, jsou-li převáženy osoby na pro-
tialkoholní záchytnou stanici. Těch bylo celkem 
14. Strážníci MP rovněž předávají poznatky Policii 
ČR v případech zjištění závažných skutečností, 
které by pomohly nebo vedly k odhalení pachatelů 
trestných činů. Těchto poznatků, které se týkaly 
pouze městského obvodu Svinov, bylo v loňském 
roce 27. Ve 4 případech pak strážníci zajišťovali 
místa trestných činů, kdy se jednalo převážně 
o násilná vniknutí do motorových vozidel nebo 
do objektů.

K další činnosti MP, kterou je provádění 
odchytu zatoulaných a volně pobíhajících zvířat 
ohrožujících bezpečnost a plynulost provozu na 
pozemních komunikacích nebo ohrožujících život 
a zdraví osob bylo provedeno na území městského 
obvodu v roce 2007 celkem 39. 

Rozdělení dle druhu odchycených zvířat
psů – 29

koček – 5

ostatní (zajíc, užovka levhartí, korela aj.) – 5

V jednom případě byl proveden regulovaný od-

chyt kočky, kdy ta byla po veterinárním zákroku 

vypuštěna zpět do původní lokality. 

Preventivní činnost
K preventivní činnosti MP patří již několik 

let provádění tematicky zaměřených besed se 

všemi věkovými kategoriemi obyvatel. Většinou 

se strážnice oddílu prevence a dohledu, oddílu 

s celoměstskou působností, zaměřují na děti 

(Pokračování na straně 12)

Městská policie informuje
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(Pokračování ze strany 11)
a seniory, tedy skupiny nejvíce ohrožené. Jednot-

livých besed bylo v roce 2007 na území obvodu 

realizováno celkem 6.

Rozdělení dle skupiny posluchačů
základní školy 5

mateřské školy 1

Další a velice důležitou preventivní činností 

MP je sběr použitých injekčních stříkaček a jehel. 

Těch bylo sesbíráno ve Svinově celkem 36 při 14 

provedených sběrech.

V rámci prevence se provádí i měření dodr-

žování nejvyšší dovolené rychlosti řidiči vozidel. 

Preventivních měření, kdy je řidičům prostřed-

nictvím světelné tabule zobrazována aktuální 

naměřená rychlost bylo na území městského ob-

vodu provedeno v loňském roce 6. Při nich bylo 

změřeno celkem 3365 vozidel, přičemž 11,98 % 

řidičů překročilo nejvyšší dovolenou rychlost. 

Vyhodnocení těchto výsledků mnohdy slouží 

pro rozhodování o nasazení tzv. ostrého radaru, 

na základě kterého jsou strážníci MP oprávněni 

řešit nerespektování příslušných ustanovení zá-

kona č. 361/2000 Sb., o bezpečnosti a plynulosti 

provozu na pozemních komunikacích. „Ostrých“ 

měření bylo provedeno celkem 7. Při nich bylo 

zjištěno a následně řešeno 23 přestupků, přičemž 

ve 21 případech řidiči překročili nejvyšší dovo-

lenou rychlosti do 20 km.h-1 a ve 2 případech 

šlo o překročení nejvyšší dovolené rychlosti nad 

20 km.h-1. 

Dohled nad dodržováním obecně závazných 
právních předpisů

Prioritou městské policie je zajišťování míst-

ních záležitostí veřejného pořádku. V rámci vý-

konu služby však strážníci MP plní i další úkoly 

vyplývající ze zákona č. 553/1991 Sb., o obecní 

policii. Častokrát jsou vysíláni řešit i oznámení 

občanů zaměřená na dopravu, tj. špatné parko-

vání aj. Počty řešených přestupkových jednání 

na území městského obvodu za rok 2007 ukazuje 

následující tabulka:

        §                                                    celkem
§ 22 – doprava 1 185

§ 47 – veřejný pořádek 2 284

§ 46 – nařízení města a OZV 1 400

ostatní – § 46, § 49, jiné §      33

celkem 4 902

Městská policie informuje

Zaparkujete-li vozidlo způsobem, kdy bude 
ohrožena bezpečnost účastníků silničního 
provozu nebo bude vozidlo tvořit překážku, 
může se vám stát, že své vozidlo na místě 
nenajdete. Důvodem může být jeho odtažení. 
Městská policie v současné době již disponuje 
odtahovým vozidlem, které je využíváno 
v rámci výkonu služby. 

Po odtažení bude vozidlo umístěno na odta-
hovém parkovišti, které se nachází v Moravské 
Ostravě na ulici Hlubinské (nedaleko nákupní-
ho centra Karolina, vedle ředitelství Městské 
policie Ostrava). Po předložení občanského 
průkazu nebo cestovního pasu, předložení 
dokladů k vozidlu (osvědčení o technickém 
průkazu) a po zaplacení poplatku za odtah, 
případně za střežení vozidla na odtahovém 
parkovišti bude vozidlo vydáno. Tyto po-
platky jsou stanoveny Nařízením města Os-
travy č. 3/2007 (maximální cena za nucený 
odtah je 1500,- a 200,- za střežení, a to za 
každý i jen započatý den následující po dni 

odtahu). Tato částka bude muset být zaplacena 
na místě v hotovosti. 

Veškeré informace k odtahování vozidel 
občané mohou najít na internetových stránkách 
Městské policie Ostrava www.mpostrava.cz.

Informaci, zda bylo vozidlo odtaženo, 
mohou občané získat na telefonním čísle 
974 723 042. 

Pokud budou strážníci ve výkonu služby 
řešit případy špatně parkujících vozidel nebo 
budou k takovým případům vysílání na zá-
kladě oznámení občanů, může dojít k tomu, 
že předmětné vozidlo nebude odtaženo. Dů-
vodů k neprovedení odtahu může být několik. 
V prvé řadě vozidlo nebude splňovat zákonné 
podmínky k provedení nuceného odtahu a za 
další to může být technická stránka nebo 
klimatické podmínky. V takovém případě 
budou strážníci využívat dalších zákonných 
oprávnění k řešení těchto situací.

Odtah vozidel800 199 922 
Zelená linka pro občany

Zelená linka, tzv. neurgentní, 
bude spuštěna od 1. dubna 
2008. Tato linka je pro občany 
bezplatná a bude provozována 

Městskou policií Ostrava.

Záměrem je snížení počtu neur-
gentních hovorů, kdy jsou na tísňové 
linky složek integrovaného záchran-
ného systému (hasiče, záchrannou 
službu, policii) oznamovány různé 
závady, které nepředstavují bezpro-
střední riziko pro občany. Těmito 
hovory jsou tísňové linky bloková-
ny a občan, který může potřebovat 
profesionální pomoc, se tak nemusí 
ihned dovolat a v případě, kdy jde 
o život, zdraví nebo hrozí větší či 
značná škoda na majetku, je každá 
vteřina drahá. 

Prostřednictvím této linky mohou 
občané oznamovat například: závady 
nebo poškození veřejně prospěšného 
zařízení (dopravní značení, lavičky, 
nefunkční veřejné osvětlení nebo sig-
nalizační zařízení křižovatek), závady 
na vodovodních sítích, rozvodných 
sítích, neschůdnost chodníků, černé 
skládky, neupravenou veřejnou ze-
leň, poškozené dřeviny, uliční značení 
orientační značky, atp. 

Cílem je zkvalitnění a rychlé řešení 
aktuálních problémů, které občané 
zjistí při pohybu v ulicích. 
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Tisková zpráva SOS 
SOS – Sdružení obrany spotřebitelů nabízí 

zájemcům nový on-line kurz, který je dostupný 
na webu SOS www.spotrebitele.info. Kurz byl 
vytvořen za fi nanční podpory Ministerstva prů-
myslu a obchodu.

Kurz poskytuje zájemcům základní přehled 
o problematice ochrany spotřebitele. Absolvent 
kurzu  bude znát základní principy ochrany spo-
třebitele a svoje práva, což mu pomůže k jejich 
aktivnímu prosazování. „Stačí znát málo informa-
cí a spotřebitel si ušetří velké množství problémů,“ 
dodává právní poradce SOS Martin Rezek.  

Máte-li zájem vyzkoušet si bezplatný spotře-
bitelský on-line kurz, prosím, následujte odkaz: 
http://kurzy.spotrebitele.info.

Kurz je rozdělen do 9 lekcí, ve kterých je 
spotřebitel postupně seznamován se svými právy.

Lekce jsou systematicky rozděleny podle ob-
lastí problematiky ochrany spotřebitele a řeší 
nejčastější problémy, s nimiž se poradci SOS 
setkávají v osobních poradnách, v on-line poradně 
www.spotrebitele.info/poradna nebo na poraden-
ské lince 900 08 08 08. 

Na závěr každé lekce má spotřebitel možnost 
překontrolovat své nově nabyté znalosti v krát-
kém testu, jež bude ihned vyhodnocen. Každý 
spotřebitel, který úspěšně zodpoví alespoň 2 ze 3 
otázek na konci každé lekce, se může považovat 
za spotřebitele znalého svých práv.

Kontakty:
Krajská organizace MS kraje
Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)
Střelniční 8,  702 00 OSTRAVA
Tel., fax 596 111 252
E-mail: ostrava@spotrebitele.info

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)
Tel. 224 239 940, fax: 224 239 941
www.spotrebitele.info
Ivana Picková, tisková mluvčí
pickova@spotrebitele.info, 604 956 114
SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, založené 

v roce 1993, je nevládní, nezávislé a neziskové 
občanské sdružení hájící zájmy spotřebitelů. 
Provozuje svá Spotřebitelská informační centra 
ve dvanácti krajích ČR, informační spotřebitelský 
portál www.spotrebitele.info, vydává časopis 
SOS magazín a realizuje řadu dalších aktivit, 
zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů. Je 
členem evropské spotřebitelské organizace BEUC 
i celosvětové Consumers International. Od roku 
2003 je signatářem Etického kodexu občanských 
spotřebitelských organizací; rejstřík signatářů je 
přístupný na adrese kodex.spotrebitele.info. 

Nový bezplatný on-line kurz pro spotřebitele

Tisková zpráva SOS 
Na SOS – Sdružení obrany spotřebitelů se 

obracejí spotřebitelé s dotazy, co se změní se 
spotřebitelskými právy od našeho vstupu do 
schengenského prostoru. Operují pojmy jako 
„eurozáruka“ apod. v přesvědčení, že nyní budou 
mít naprosto stejná práva ve všech zemích tohoto 
otevřeného prostoru.

Názory těchto spotřebitelů nemají reálný 
podklad. I když se možnosti našich občanů 
po vstupu do Schengenu rozšíří ve smyslu, že 
cestování bude pohodlnější a tím i přeshraniční 
nákupy častější, na spotřebitelských právech se 
nezmění nic.

Už před naších vstupem do EU byla do české 
legislativy implementována celá řada evropských 
směrnic a různých dalších právních ustanovení, 
která výrazně zlepšila postavení spotřebitelů. 
Byla zavedena dvouletá záruční doba, stanove-
na pravidla pro poskytování spotřebitelského 
úvěru, upraveny povinnosti při prodeji obuvi, 
spotřebitelé získali výrazná práva při prodeji 
pomocí prostředků komunikace na dálku či mimo 
prostory obvyklé k podnikání.

„Ale i když se o ní stále mluví, neexistuje 
nic jako eurozáruka, tedy právo spotřebitele 
reklamovat ve své zemi ty výrobky, které 
koupil v jiné zemi Evropské unie,“ připomíná 

mluvčí SOS Ivana Picková. „Celoevropsky 
působícící výrobní společnosti, které posky-
tují i u nás servis pro výrobky koupené v jiné 
zemi EU, bychom spočítali na prstech jedné 
ruky,“ upozorňuje Picková. „Spotřebitelé by 
si před výhodným nákupem v zahraničí vždy 
měli uvědomit, že mohou mít doma problémy 
s reklamacemi i servisem,“ dodává.

Evropští spotřebitelé mají v podstatě ve 
svých zemích velmi podobná práva, na tom 
se rozšířením schengenského prostoru nic ne-
změní ani k horšímu, ale ani k lepšímu. Přesto 
je pro spotřebitele nakupování v zahraničí 
zajímavé, protože je láká jiná nabídka na trhu 
i lepší ceny či vyšší kvalita vybraných produk-
tů. Nelze to však brát paušálně, tudíž nákup 
v cizině nemusí být vždycky nejvýhodnější, 
upozorňuje SOS.

Protože odstranění hranic povede k nárůstu 
drobných přeshraničních nákupů, zintenzivňuje 
SOS spolupráci s partnerskými organizacemi 
v Německu, Polsku, Slovensku a Rakousku, 
působícími v příhraničních regionech, kde 
mohou poskytovat pomoc spotřebitelům vychá-
zející z lokálního kontextu. Při problémech se 
vzdálenějšími částmi EU je vhodné se obrátit 
na specializované Evropské spotřebitelské 
centrum (esc@mpo.cz), které prostřednictvím 

dalších center v evropských zemích zprostřed-
kuje kontakt s prodávajícím a pokusí se o řešení 
případu. 

Kontakty:
Krajská organizace MS kraje
Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)
Střelniční 8,  702 00 OSTRAVA
Tel., fax 596 111 252
E-mail: ostrava@spotrebitele.info
Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)
Tel. 224 239 940, fax: 224 239 941
www.spotrebitele.info
Ivana Picková, tisková mluvčí
pickova@spotrebitele.info, 604 956 114
SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, založené 

v roce 1993, je nevládní, nezávislé a neziskové 
občanské sdružení hájící zájmy spotřebitelů. Pro-
vozuje svá Spotřebitelská informační centra ve 
dvanácti krajích ČR, informační spotřebitelský 
portál www.spotrebitele.info, vydává časopis 
SOS magazín a realizuje řadu dalších aktivit, 
zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů. 
Je členem evropské spotřebitelské organizace 
BEUC i celosvětové Consumers International. 
Od roku 2003 je signatářem Etického kodexu 
občanských spotřebitelských organizací; rejstřík 
signatářů je přístupný na adrese kodex.spotre-
bitele.info.

Schengen a čeští spotřebitelé

Blahopřání našim jubilantům 
Komise pro občanské záležitosti při Radě městského obvodu Svinov srdečně blahopřeje našim jubilantům. 

Do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví a občanské spokojenosti.

DUBEN:
Věra Miková 
Jaromír Mader 
Marie Holaňová
Bedřich Král

Anna Gavendová
Ludmila Bedrníková
Miroslav Onderka

Drahomíra Kubínová
Marie Žídková
Rudof Kraus 

Jaroslav Štark
Libuše Tylková

KVĚTEN:
Vlasta Vrbková

Jaroslava Švejdová
Jarmila Schvarzerová

Břetislav Malík
Cecilie Kalužová
Zdeňka Paučírová
Václav Hejtmánek

ČERVEN:
Anna Slívová

Vlasta Kajfošová
Drahomíra Hlavicová
Jana Kichnerová
Marie Canalová
Antonín Trčka
Božena Kučová
Svatava Marková
Marie Čomová
LudmilaHrdinová 
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ŠOTKOVA RUBRIKA
Vzhledem k pravidelnému „řádění“ šotka zvaného tiskařského zavádíme pro jistotu nepravidelnou rubriku 

"ŠOTKOVA RUBRIKA". V tomto vydání se omlouváme za chyby nejčerstvější v zimním vydání:

• Bible, zvaná Kralická nebyla vydána, jak bylo vytištěno L. P. 613, od školních let víme, že správný rok je 1613;
• přesné a nadmíru zvukomalebné citované verše mají znění:
                                       „Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle..."

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 9. června 2008

Lze topit levně – pohodlně - ekologicky?
Neustálé zdražování plynu vede domácnosti a firmy
k zamyšlení čím topit. Jedno z řešení je použití auto-
matického kotle na tuhá paliva, kdy šetříte neuvě-

řitelných 60% ročně (rodinný dům cca 20.000

Kč/ročně), ve srovnání s koksem je to dokonce 65%
ročně. U větších tepelných zdrojů je finanční úspora
ještě vyšší. 

Vaše pohodlí zajišťuje automatika kotle, která zajiš-
ťuje přikládání paliva ze zásobníku a stará se, aby ko-
tel nevyhasl. Jednou za 3 dny nasypete uhlí do zá-

sobníku a vyberete popel. Moderní konstrukce kotle
a spalování s podporou ventilátoru zajišťuje dokonalé
spalování - komín nekouří. Kotle jsou vyráběny v širo-
ké řadě výkonů od 18 kW do 350 kW. Kotel EKO
KOMFORT s ocelovým výměníkem (záruka 5 let) a EKO
PERFEKT s litinovým výměníkem (záruka 10 let) vám zajistí
levné vytápění s možností využití třech paliv (černé uhlí – hnědé
uhlí – pelety). Navíc u kotle EKO PERFEKT lze v ručním režimu použít jakéko-li ku-

sové palivo (dřevo, koks apod.). Možnost financování na splátky (RPSN od 8,3%).

GAS KOMPLET s.r.o. • Slezská 1288 • 735 14 Orlová Poruba • tel : +420 596 515 020  

• fax: + 420 596 515 080 • www.ekokomfort.cz  • info@gaskomplet.cz

Neděle 22. června 2008
Prostranství kolem kostela Krista Krále

SVINOVSKÁ POUŤ 2008

• DECHOVKA K POSLECHU 
I TANCI

• POHOŠTĚNÍ V REŽII SVINOVSKÝCH 
HASIČŮ

• POUŤOVÉ ATRAKCE PRO MALÉ, 
MLADÉ I POKROČILÉ

• KOLOTOČE, PONÍCI, KOLO ŠTĚSTÍ, 
STŘELNICE, STÁNKY, SKÁKACÍ HRAD

• PÓDIOVÉ VYSTOUPENÍ

Všechny občany Svinova i přespolní 
srdečně zve Rada městského 

obvodu

Tahákem obecního plesu byla kvalitní tombola
Rok se s rokem sešel a opět nastal čas hod-

nocení, hodnocení tentokrát akcí příjemných, 
které nás provázejí mnoho víkendů od ledna 
až téměř do Velikonoc. Mám na mysli plesy, 
o které nemáme u nás ve Svinově nouzi. Ale…, 
je tu jedno ale. Když se ohlédneme o nějakých 
dvacet let zpátky, zjistíme, že se tehdy pořá-
dalo plesů ve Svinově mnohem více než nyní. 
Některé organizace či spolky začaly pořádat 
akce určené pro zábavu nás všech, avšak v ji-
ných obdobích roku, které se úspěšně ujaly 
a staly se vítaným zpestřením léta a podzimu. 
Mluvím o vinobraní pořádaném SRPŠ při ZŠ 
a MŠ ve Svinově nebo mysliveckých hodech 
v Hranečníku, které úspěšně pořádá naše 
myslivecké sdružení.

V posledních letech to vypadá tak, že se lidé 
nemají chuť bavit. Pořadatelé se mohou „pře-
trhnout“, ale zájem rok od roku klesá. Faktem 
je, že Svinov nemá pro konání společenských 
či kulturních žádný reprezentační sál. Přestože 
se Spáčilovi snaží investovat do „naší boudy“ každoročně nemalé prostředky, je výstavba 

něčeho nového rok od roku aktuálnější.
Vraťme se však k právě zakončené plesové 

sezóně a k obecnímu plesu 2008.
Co dělá ples dobrým plesem? 
Výzdoba sálu, příjemné prostředí, rozma-

nité pohoštění, dobrá večeře, kulturní vystou-
pení, hudební produkce, kvalitní tombola. 
Pokud je tento výčet střípků, které dělají 
dohromady úspěšný ples, úplný, můžeme 
s drobnými výtkami říci, ples se podařil. O 
výzdobu sálu a výbornou večeři se postarala, 

jako již tradičně, paní Spáčilová. Občerstvení 
nám tentokrát zpestřila široká paleta kvalitních 
moravských vín ze sklepů Tomáše Krista 
a Habřiny.

Do hudební produkce dvakrát za večer 
vstoupilo vystoupení tanečnice se světelnými 
holemi a závoji. No a zlatým hřebem večera 
byla tentokrát opravdu kvalitní tombola. 
Sponzoři z řad svinovských podnikatelů dodali 
do tomboly pěkné ceny ve velkém množství, 
takže kdo si zakoupil i malé množství losů, 
určitě neodcházel domů s prázdnou.

Ing. Eduard Dvorský

Foto: Tomáš ŽertFoto: Tomáš Žert

Foto: Tomáš ŽertFoto: Tomáš Žert

Foto: Tomáš ŽertFoto: Tomáš Žert

Foto: Tomáš ŽertFoto: Tomáš ŽertFoto: Tomáš ŽertFoto: Tomáš Žert
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