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Dětský den ve Svinově byl ve 
znamení dětského smíchu a sluníčka

Komise pro kulturu, mládež a sport při Radě 
MOb Svinov připravila ve spolupráci se základní 
a mateřskou školou ve Svinově 5. června oslavu 
dětského dne. Program pro všechny malé ob-
čánky i ty dříve narozené, kteří si chtěli na svá 
dětská léta zavzpomínat, začal už v 8 hodin ráno 
v prostorách základní školy a Sokolovny. Mladší 
školáci mohli během dopoledne změřit síly v kla-
sických i netradičních disciplínách – běhu na 60 
metrů či skoku do dálky, slalomu se zahradními 
kolečky mezi překážkami nebo slalomového 
běhu mezi kužely. Pro žáky druhého stupně byla 
připravena soutěž ve skoku do dálky a házení 
medicinbalem. Uspořádán byl také velký turnaj 
v přehazované a ve fotbalu. Menší děti si mohly 
vyzkoušet skákání v pytli, trefit se kroužkem 

na cíl, zasoutěžit v chůzi s kufrem nebo ping-
pongovým míčkem na lžičce a v přenášení 
pytlíku s pískem na hlavě. Vítězové jednotlivých 
sportovních klání si odnesli věcné ceny a všichni 
sportovci dostali sladkou odměnu. 

Velké nadšení vzbudila návštěva ornitologů, 
kteří dětem představili život dravých ptáků. Od-
polední program zahájily děti ze školní družiny. 
Po jejich představení přišel svátek dětí oslavit 
kouzelník a policisté z oddílu jízdní policie na 
koních. O další veselou zábavu se potom po-
starala pionýrská skupina Ještěr. Od pozdního 
odpoledne se Svinovem nesly písničky malých 
zpěváků, kteří si v karaoke zazpívali své oblí-
bené písničky.

Doprovodný program zpestřila moderní 
hasičská vozidla, která si mohly děti zblízka 
prohlédnout, a skákací hrad, který celý den 
praskal ve švech. Načerpat další energii mohli 
všichni oslavenci v připravených stáncích 
s občerstvením. 

Naše velké poděkování za vydařenou 
oslavu Dne dětí patří pedagogům ZŠ a MŠ za 
pomoc při jeho organizaci, soutěžícím dětem 
a jejich rodičům. Těšíme se, že i v dalším roce 
společně připravíme dětem mnoho zážitků 
a překvapení.

Za komisi pro kulturu, mládež a sport při 
Radě Mob Svinov 

Bc. Martin Kovalský
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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.

Červenec
Alois Hrubý

Jiřina Michníková
Anna Vytřasová
Bedřich Dědoch
Vanda Kratěnová

Světluška Branžovská
Anna Malíková

Růžena Knoppová
Magda Nuzíková
Zdenka Krausová

Srpen
Josef Skopal

Zdeněk Picek
Karel Ston 

Ilona Stodůlková
Hilda Haškovcová

Září
Vojtěch Lubojacký
Jiřina Mojžíšová

Milada Přikrylová
Dagmar Slívová

Ludmila Kovaříková
Zdeněk Klos
Josef Hrbáč

Anděla Venclová
Jana Divíšková

Anna Hamplová

Setkání s jubilanty
Dne 23. 4. 2008 se v zasedací místnosti 

ÚMOb Svinov uskutečnilo setkání jubilantů, 
kteří v prvním pololetí tohoto roku oslavili 70 
nebo 75 let svého života.

Po vystoupení dětí ze školní družiny, 
které se svým krásným zpěvem a recitací 
připojily ke gratulantům, poblahopřála všem 
přítomným svým projevem i paní starostka  

Ing. Hana Hauptová. S kytičkou a malým 
dárkem se připojily i členky komise pro ob-
čanské záležitosti. Po slavnostním přípitku 
následoval „kulatý stůl“ – spontánní vyprá-
vění, vzpomínky na společné i vlastní zážitky, 
známé, přátele, kteří se bohužel již tohoto 
setkání rodáků a občanů Svinova nedožili. 
Setkání by trvalo mnohem déle nebýt obavy, 
že paní správcová budovu zamkne i s námi.

Další setkání jubilantů, kteří se stejně 
krásného věku dožívají v druhém pololetí 
roku a kteří dali souhlas se zveřejněním 
svých osobních dat, se uskuteční na podzim 
tohoto roku.

Za komisi OZ
Mgr. Lenka Hrušková

Májové setkání  
s důchodci

Komise pro občanské záležitosti při 
Radě měst. obvodu Svinov uspořádala již 

tradiční setkání důchodců, a to 
 7. 5. 2008 od 16.00 hod.  

ve školní jídelně.

Program:
1. Kulturní vystoupení dětí ze školní družiny.

2. Přivítání, projev paní starostky  
H. Hauptové.

2. Hudební vystoupení PETE-SAX.
3. Volná zábava + tombola.

Všechny ženy byly obdarovány kytičkou 
a dárečkem od dětí ze školní družiny, 

které s nimi vyráběla paní učitelka 
Simona Burdíková a které jistě potěšily 
u příležitosti blížícího se Dne matek.

Poděkování patří i všem členkám komise 
pro občanské záležitosti, které celou 

akci připravily a postaraly se i o bohaté 
občerstvení a tradiční prodej zákusků.

 Za komisi OZ Mgr. Lenka Hrušková

Komise pro občanské záležitosti při Radě 
městského obvodu Svinov uspořádala dne 
26. 4. 2008 zájezd na floru Olomouc.

Ráno před osmou hodinou byl přistaven 
velký autobus jako vždy na Bílovické ulici. 
Už po sedmé hodině se účastníci tohoto zá-
jezdu scházeli a besedovali mezi sebou. Do 
autobusu jsme nasedali ukázněně, pak paní 
předsedkyně komise pro občanské záležitosti  
Mgr. Lenka Hrušková provedla prezentaci 
a dala pokyn k odjezdu. Jeli jsme směr 
Klímkovice, Bílovec, Fulnek, Odry, Potštát 
a u Lipníku se najíždí na novou cestu, která 
pokračuje do Olomouce. Na autobusovém 
nádraží jsme dostali pokyn, že ve 14 hodin 
se sejdeme na stejném místě.

Počasí bylo nádherné, účastníci zájezdu 
příjemní. Rozešli jsme se do blízkého parku, 
cena vstupného pro důchodce byla 60 Kč 
a hůlkaři, tedy ZTP a ZTP-P, měli vstup 
zdarma, to se nám líbilo. Takových nás bylo 
víc. Výstava byla nádherná, tolik stánků po-
hromadě jsem už dlouho neviděla. Spousta 
občerstvení a rukodělných prací, dokonce tam 
byl i stánek indiánů a ten výběr výrobků, co 
tam měli, byl nádherný. Jedna věc nás pře-
kvapila – nebyly tam stánky vietnamských 
prodejců.

Zájezd na Floru Olomouc
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Individuálně jsme pokračovali a obdivova-
li hlavně záhony tulipánů. Pak začaly stánky 
a prodejny, které byly typické pro Floru. 
Myslím si, že si každý mohl vybrat rostlinu 
dle své představy. Byla tam i semena všech 
druhů, sazenice květin a zeleniny, keříky 
květinové, ovocné, jehličnany, stromky všech 
druhů, traviny, zeminy, truhlíky, květináče, 

nářadí, prostě vše, co potřebujeme k chalupě 
a zahrádce. To vše spojeno s odborným vý-
kladem prodejců.

Naše další cesta vedla do Bystrovan – 
přírodního ráje Horizont. V prodejně bylo 
mnoho krásných květin, obdivovala jsem 
hlavně letničky a rododendrony. Tak jsme 
prošli celým areálem, potěšili se pohledem na 
jezírko s rybičkami, zastavili jsme se rovněž u 
koziček a lamy. Překrásný byl i uměle vytvo-
řený vodopád. Kdo si nic nekoupil na Floře, 
určitě neodolal zde v Bystrovanech.

Náš výlet byl krásný, zanechal v nás mno-
ho dojmů a vzpomínek. 

Děkujeme vám za uspořádání zájezdu, paní 
Mgr. Lence Hruškové navíc za průvodcovství a 
informace o průběhu trasy. Těšíme se na další 
zájezd, jsme rádi, že na nás nezapomínáte.

 J. Gwardová

Úřad městského obvodu 
Svinov představil v květnu 
2008 nové webové stránky

Současnou úpravou www stránek rea-
gujeme na zvyšující se nároky internetové 
komunikace zejména v oblastech přehled-
nosti, intuitivity a srozumitelnosti infor-
mací poskytovaných veřejnosti a rovněž na 
současný vývoj užívaných programovacích 
jazyků. Z hlediska uživatelů bude jistě 
nejvýraznější změnou zcela nové grafické 
pojetí v souladu s uceleným prezentačním 
stylem Magistrátu města Ostravy.

Nové webové stránky budou občany 
i nadále informovat nejen o činnosti Úřadu 
městského obvodu, ale také o aktuálním 
dění v obvodu Svinov a věříme, že zde 
bude k dispozici i celá řada dalších uži-
tečných zpráv a sdělení.

Matěj Miczko

800 199 922 – zelená linka, tzv. ne-
urgentní, je spuštěna ode dne 1. 4. 2008. 
Tato linka je pro občany bezplatná a bude 
provozována Městskou policií Ostrava. 
Stávalo se často, že šlo o život nebo zdra-
ví občanů a značnou škodu na majetku, 
ale občan, který potřeboval okamžitou 
profesionální pomoc, se nemohl dovolat.. 

Hlavním důvodem je tedy uvolnění tísňo-
vých linek složek integrovaného záchranného 
systému (hasiči, záchranná služba, policie) od 
oznámení občanů, které snesou odklad řešení.

Na novou neurgentní linku 800 199 922 
mohou občané oznamovat závady a poškození 
dopravního značení, dětských a sportovních 
hřišť, laviček, veřejného osvětlení, signali-
začního zařízení křižovatek, závady na vodo-
vodních sítích, neschůdnost chodníků, černé 
skládky, poškozené uliční značení, nálezy 
uhynulých zvířat, aj.

Cílem zavedení této linky 800 199 922 je 
urychlené řešení aktuálních problémů. 

800 199 922 – zelená linka pro občany
Zrušení bezplatných 
autobusových linek 
Z1 a Z2

V návaznosti na sdělení odboru dopravy 
MMO Vás upozorňujeme, že od 16. června 
2008 budou zrušeny bezplatné autobusové 
linky Z1 a Z2, kterými je zabezpečována do-
pravní obsluha obchodního centra Shopping 
Park Avion (SPA) na Rudné ulici. Linkou 
Z1 je nyní zabezpečeno spojení SPA s jižní 
částí města (Zábřeh, Hrabůvka), linkou Z2 
se západní částí (Svinov, Poruba). Společnost 
Inter IKEA Centre Česká republika, s.r.o., 
která hradila provoz těchto linek jako důvody 
zrušení linek uvádí příliš vysoké finanční 
náklady a skutečnost, že v rámci výstavby 
3. etapy obchodního centra byly přiblíženy 
obchodní aktivity k ul. Výškovické s provo-
zovanou tramvajovou zastávkou. Z Poruby 
a Svinova bude dopravní obsluha zajištěna 
městskou hromadnou dopravou, a sice tram-
vajovými linkami č. 7 a 17.

Bc. Tomáš Mužík, správce místních komunikací

Asi není ve Svinově nikdo, kdo by ale-
spoň jednou neprošel po staré lávce přes 
Porubku u ulice Bílovecké. Po desítkách 
let, kdy byla v provozu, byl již její technic-
ký stav nevyhovující a lávka dosloužila. 
V březnu a dubnu tohoto roku proběhla 
výstavba nové lávky, během které byla 
provedena oprava obou opěr, opevnění 
levého břehu pod lávkou lomovým kame-
nem, usazení nové ocelové lávky a úprava 
přístupů. Nová lávka má délku 10,5 m, šířku 
1,5 m a hmotnost 2,5 t. Pod lávkou je v nové 
chráničce zavěšen telekomunikační kabel. 
Lávka je umístěna v dostatečné výšce, aby 
při zvýšení hladiny vody v Porubce ne-

bránila v průtoku dvacetileté vodě (Q20). 
Investorem stavby bylo statutární město 
Ostrava, zhotovitelem společnost Ostrav-
ské komunikace, a.s. Celkové náklady na 
rekonstrukci činily 200 tis. Kč. Věříme, 
že nová lávka bude veřejnosti sloužit další 
desítky let.

Bc. Tomáš Mužík
správce místních komunikací

Stará lávka přes Porubku sloužila
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V roce 2006 jsme v podzimním čísle 
Svinovského hlasatele otiskli část dopisu 
výrobně–technického ředitele společnosti 
Ostravské vodárny a kanalizace a. s. (OVAK 
a. s.) týkajícího se záměrů a rozpracovanosti 
vodohospodářských staveb na území městské-
ho obvodu Svinov. Rádi bychom Vás nyní, po 
roce a půl, seznámili s aktuálním stavem. 

Odkanalizování a rekonstrukce vodo-
vodu v ul. Bří Sedláčků, Axmanova, Hra-
byňská, Hečkova, Krůčkova, Radhošťská, 
Králka, Navrátilova a Jarní – v roce 2006 
s realizací stavby investiční plán statutární-
ho města Ostravy (SMO) nepočítal. Stavba 
byla nazvána „Odkanalizování jižní části 
Svinova“, projektována je včetně výměny 
vodovodního řadu a přípojek. Územní 
rozhodnutí bylo vydáno na jaře t. r., pro-
jektanti společnosti KONEKO, spol. s r.o., 
nyní intenzivně pracují na projektové do-
kumentaci pro stavební povolení. 

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace 
v oblasti vymezené ul. Bílovecká, Dr. Gru-
dy a Tichá – v roce 2006 s realizací stavby 
investiční plán statutárního města Ostravy 
(SMO) nepočítal. V současné době je tato 
oblast součástí stavby „Rekonstrukce ka-
nalizace a vodovodu Svinov“, dokončuje se 
projekt pro územní řízení. Projektantem 
stavby je společnost Projekt 2010, s.r.o. 

Propojení kanalizace z ul. Kmochovy 
do ul. Bílovecké – také tato stavba nebyla 
v r. 2006 zařazena do investičního plánu sta-

tutárního města Ostravy (SMO). V současné 
době je dokončena a zkolaudována. Ul. 
Kmochova byla následně v celé šířce a délce 
opatřena novým asfaltovým povrchem.

Rekonstrukce kanalizace Peterkova – 
ani tato stavba nebyla v r. 2006 zařazena do 
investičního plánu statutárního města Ostravy 
(SMO). Dne 26. 5. 2008 byla projektová 
dokumentace pro územní řízení odsou-
hlasena Radou městského obvodu Svinov 
a v nejbližší době bude požádáno o vydání 
územního rozhodnutí.

Oprava vodovodu ul. Polanecká – tato 
stavba rovněž nebyla v r. 2006 zařazena 
do investičního plánu statutárního města 
Ostravy (SMO). V současné době probíhají 
koordinační práce, protože stavba bude 
realizována v souběhu s výměnou veřej-
ného osvětlení na ul. Polanecké. Všechny 
zainteresované strany se snaží o realizaci 
v letošním roce. 

Protože stále platí, že s opravami pod-
zemních inženýrských sítí úzce souvisí také 
opravy komunikací, konáme všechno pro to, 
aby byly projekty zpracovány kvalitně, v sou-
ladu s požadavky občanů a co nejrychleji. Po 
realizaci těchto staveb budeme moci nejen 
opravit povrchy ulic, ale také provést stavebně 
technické úpravy komunikací v souladu se 
stupňujícími se požadavky na zajištění bez-
pečného pohybu pěších a odpovídajícího po-
čtu parkovacích míst pro svinovské občany.

Bc. Tomáš Mužík, správce místních komunikací

Aktuální stav investic 
vodohospodářských stavech ve Svinově

Boj potkanům  
je vyhlášen

Zastupitelstvo města Ostravy na svém 
zasedání schválilo obecně závaznou vyhláš-
ku č. 6/2008 o provedení speciální ochranné 
deratizace na území města Ostravy. Tato vy-
hláška se vztahuje na všechny uživatele staveb 
nadzemních a podzemních, včetně kanalizací 
a teplovodních kanálů a uživatele pozemků 
a vlastníky těchto staveb a pozemků. Tito 
jsou povinni zajistit provedení celoplošné 
ochranné deratizace prostřednictvím 
speciálních firem, tzn. že každý si bude 
muset na své vlastní náklady objednat speci-
alizovanou firmu, která deratizaci provede. 
Ochranná deratizace bude provedena v době 
od 10. 9. 2008 do 10. 11. 2008. 

Tato celoměstská deratizace je vzhledem 
k přemnoženým potkanům naprosto nezbyt-
ná. Byla-li by provedena pouze v některých 
částech města, hrozí nebezpečí, že tito hlo-
davci by se přestěhovali tam, kde jim nebez-
pečí otrávených návnad nehrozí.

Za porušení povinností vyplývajících 
z této vyhlášky lze uložit sankce dle ust. § 92 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, ust. § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích a ust. § 58 odst. 4 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů. (dle usn. ZMO)

Chceme bydlet 
v pěkném prostředí?

V rámci zlepšení životního prostředí 
našeho městského obvodu se na mnoha mís-
tech stále provádí náhradní výsadba dřevin 
a keřů, a to i cizokrajných. V současné době 
se především intenzivně dosazuje a vytváří 
„Park ČSA“ na ulici Bílovecké naproti zá-
kladní škole. Výsadba probíhá dle schválené 
architektonické studie a naším úmyslem bylo, 
aby park sloužil jako odpočinkové místo ke 
zpříjemnění volných chvil pro občany. 

Bohužel na celém našem území, a to včetně 
parků, stále dochází k projevům vandalismu, 
ničení výsadby, laviček, odpadkových košů 
a především odhazování odpadků na zem 
a tím k tvorbě větších či menších černých 
skládek. Tímto vandalstvím naše parky a další 
okolí zcela ztrácejí svou kulturní a estetickou 
hodnotu a posezení nebo procházka se zde 
mění v kličkovaní mezi odpadky a exkremen-
ty našich domácích mazlíčků.

Pokud bude k takovýmto negativním je-
vům docházet i nadále, důkladně zvážíme, zda 
místo zelených zákoutí nebude lepší vytvořit 
z parků pouze přehledné zatravněné plochy. 
Jestli nám není lhostejný vzhled a upravenost 
našeho okolí, nebojme se neprodleně jmeno-
vitě na tyto prohřešky upozorňovat, vždyť se 
jedná o vizitku nás všech.

 RNDr. Yvona Heroutová
SMO – ÚMOb Svinov 

S pravidelným jarním úklidem řešíme 
otázku, kam se starými a nepotřebnými věc-
mi, které se nevejdou do kontejnerů u domu. 
Zeptali jsme se proto Ing. Karla Beldy, ředite-
le společnosti OZO Ostrava, která má na sta-
rosti odpadové hospodářství na území města 
Ostravy, co s takovým odpadem dělat. 

Co se starým kobercem, skříní nebo led-
ničkou, které už doma nepotřebujeme? 

Možnosti jsou dvě. Tou první je odvézt 
větší odpad do některého z našich 18 sběr-
ných dvorů, které jsou právě pro tento druh 
odpadu určeny. Řada obyvatel našeho města 
však této služby nevyužívá – buďto neví, že 
je bezplatná, anebo nemá tušení, kde sběrné 
dvory jsou. Vyhazují nepotřebné věci k po-
pelnicím a kontejnerům a tak vznikají černé 
skládky. 

Druhou možností je využití velkoobjemo-
vých kontejnerů, tedy jednorázových sběrů 
v místě bydliště. Kontejnery jsou přistavovány 
několikrát do roka, lidi o tom informuje úřad 
příslušného městského obvodu. 

Odložení odpadu ve sběrných dvorech či 
kontejnerech napomáhá jeho dalšímu využití. 
Z objemného odpadu jsou vytříděny věci, kte-
ré se dají energeticky využít po zpracování na 
náhradní palivo pro cementárny. Zpracovávají 

se i další využitelné materiály (např. kovy). 
Nebezpečné odpady jsou likvidovány v zaří-
zeních k tomu určených (např. spalovny). 

Jak se tedy občané dozvědí, kde se poblíž 
jejich bydliště nachází sběrný dvůr? A kdy 
jsou tyto dvory otevřeny? 

Sběrné dvory máme v Bartovicích, Hoš-
ťálkovicích, Krásném Poli, Kunčicích, Mari-
ánských Horách, Martinově, Michálkovicích, 
Petřkovicích, Polance nad Odrou, Porubě, 
Proskovicích, Přívoze, Radvanicích, Slezské 
Ostravě, Staré Bělé, Svinově, Vítkovicích 
a Zábřehu. Pro snazší orientaci jsme nechali 
vyrobit navigační tabule. 

V městských informačních centrech a na 
dalších místech, jako jsou nemocnice, knihov-
ny, sportovní zařízení atd., jsou umístěny 
speciální mapy, kde jsou vyznačeny přesné 
adresy a otevírací doby všech sběrných dvo-
rů. Obyvatelé obvodů s největším výskytem 
nepovolených skládek obdrží mapu do svých 
schránek. Věříme, že tyto mapy pomohou. 

A nakonec jsou všechny potřebné infor-
mace na webových stránkách naší společnosti 
www.ozoostrava.cz nebo je lze zjistit na bez-
platné telefonní lince 800 020 020 (číslo se 
dobře pamatuje, protože trojčíslí 020 vizuálně 
připomíná název OZO). 

Když už tedy vím, kde najdu sběrný dvůr, 
co všechno tam mohu odvézt? 

Sběrné dvory
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Hrozí pokuta až 
20 000 korun

V poslední době se v MOb Svinov množí 
případy rušení nočního klidu. Někteří občané 
zřejmě špatně pochopili všeobecně proklamo-
vanou a oblíbenou zásadu „Co není výslovně 
zakázáno – je povoleno“. Chyba! Zákon o pře-
stupcích č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, § 47 řeší problém porušování noční-
ho klidu a umožňuje správním orgánům uložit 
porušovatelům pokutu do výše 1 000 korun. 
Poslanecká sněmovna ČR nyní projednává 
zvýšení této pokuty až na 20 000 korun.

ÚMOb Svinov doporučuje občanům, kteří 
jsou v noci rušeni nedisciplinovanými a bez-
ohlednými sousedy, aby neprodleně využili 
bezplatnou telefonní linku 156 (městská policie) 
nebo 158 (Policie ČR) k přivolání hlídky, která 
zaručeně sjedná klid a pořádek s návazností pro-
jednání přestupku před komisí ÚMOb Svinov.

Hynek Plucnar
odbor financí a správy majetku

Přednostní 
pronájem bytu

Účelem tohoto článku je seznámit občany 
s možností získání bytu formou přednostního 
pronájmu. Zvolili jsme konkrétní případ bytu 
č. 1 na Bílovecké 138, který byl po exekučním 
vystěhování bývalého nájemce ve špatném 
stavu. 

Rada MOb Svinov rozhodla o přednost-
ním pronájmu tohoto bytu, stanovila podmín-
ky pro podávání nabídek a kritéria pro jejich 
vyhodnocení. 

Výzva k podání nabídky byla předložena 
všem žadatelům o byty, kteří byli registrováni 
na OFSM ÚMOb Svinov, dále byla výzva 
k podání nabídky zveřejněna na úřední desce 
ÚMOb Svinov a úředních deskách ostatních 
městských obvodů.

Rada MOb vyhodnotila nabídky a k před-
nostnímu pronájmu byl vybrán budoucí nájemce 
pan Filip Štěpán. Na základě smluv o opravě 
bytu, o výpůjčce bytu a smlouvy o budoucí 
nájemní smlouvě provedl budoucí nájemce na 
vlastní náklady poměrně rozsáhlou rekonstrukci 
všech podstatných technických konstrukcí 
a zařízení s velmi dobrým výsledkem. Stav 
bytu před rekonstrukcí a po ní byl fotograficky 
zdokumentován.  Hynek Plucnar

odbor financí a správy majetku

Veškerý objemný odpad. Tedy nábytek, 
koberce, televizory a další elektrospotřebiče, 
pneumatiky, plasty, papír, kovy. 

Lze zde také odevzdat nebezpečný odpad, 
jako jsou autobaterie, články, zářivky, léky, ole-
je, barvy, rozpouštědla, chemikálie a také těmito 
nebezpečnými látkami znečištěné obaly. 

Ve sběrných dvorech přijímáme také zeleň ze 
zahrádek občanů – trávu, listí, spadané ovoce. 

Občané města Ostravy mohou uvedené 
odpady odevzdat zdarma v množství, které 

lze naložit do přívěsného vozíku za osobní 
automobil, což jsou přibližně tři kubické 
metry. V každé sběrně máme stálou obsluhu, 
která pomůže určit, do které z nádob jaký 
odpad dát. 

Do sběrných dvorů však nelze vozit sta-
vební suť ani jiné odpady pocházející ze sta-
vebních úprav (okna, dveře…). Ty přijímáme 
za úplatu v areálu OZO Ostrava v Ostravě 
– Kunčicích na Frýdecké ulici. 

Městská záchranná služba Ostrava, pří-
spěvková organizace statutárního města 
Ostravy spustila v českých podmínkách na-
prosto unikátní projekt. Dne 1. 5. 2008 otevřela 
ambulanci praktického lékaře pro dospělé ve 
společných prostorách ambulance Lékařské 
služby první pomoci Ostrava – Centrum, 
Varenská 5. Tímto krokem vyvrcholila snaha 
lékařů sloužících na LSPP vyřešit problém 
v zajištění primární péče pacientům, kteří 
nejsou registrováni u praktického lékaře nebo 
měli s registrací problémy a se svými zdravot-
ními problémy přichází na pohotovost. Jistě 
znáte tu magickou větičku: „Tady máte recept 
a na kontrolu běžte ke svému obvodnímu lé-
kaři.“ Ročně je na ostravských pohotovostech 
ošetřeno cca 70 tis.pacientů a tento problém se 
týká několika tisíc ošetřených. Možnosti léčby 
lékaři LSPP jsou omezené, ať už v oblasti dia-
gnostikování, kdy zde není přímá součinnost 
s odbornými ambulancemi, nebo v rozsahu 
předepisovatelných léků apod.

Na druhé straně ostravská LSPP nabízí 
v českých podmínkách další unikát – vý-
jezdovou tzv. návštěvní službu lékaře LSPP 
v nepřetržitém režimu. V době, kdy ordinační 
doba LSPP byla ve většině okresů ČR razant-
ně omezena a v řadě míst je výjezdová LSPP 
pouze historií, vychází najevo význam této 
služby, zejména oblastech s hustým osídlením, 
protože její absence je příčinou suplování této 
činnosti výjezdovými skupinami rychlé lékař-
ské pomoci. Je velmi těžké posoudit zdravotní 
stav pacienta po telefonu a rozhodnout, že 
tento nespadá do kompetence zdravotnické 
záchranné služby. V této souvislosti se jeví 
tento dvojí ostravský unikát zajímavý i pro 
Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 
protože takováto struktura pracovišť spolu 
s širokou nabídkou návštěvní služby praktic-
kého lékaře či LSPP by mohla být přínosná 
v návaznosti na navrhované změny systému 
fungování zdravotnické záchranné služby. 
Nyní předkládaná verze zákona o zdravotnic-
ké záchranné službě získává podporu napříč 
celým politickým spektrem.

Aby tento projekt nezkrachoval, jako ně-
které předchozí snahy jiných provozovatelů, 
spolupracuje Městská záchranná služba Os-
trava s ostravskou Charitou a Armádou spásy. 
Předmětem této spolupráce je především 
možnost umístění osob, které se ocitly v tís-

ni, do azylových domů, kde lze poskytnout 
základní hygienu, vyřešit osobní doklady, 
případně vyřídit sociální dávky. Lékaři pak 
poskytnou zdravotní služby, které se nyní 
rozšiřují o možnost služby praktického lékaře 
včetně poskytování této služby v prostorách 
azylových domů. Pro další významné služby 
zasahující do sociální oblasti, např. při posky-
tování zdravotní péče občanům s ohrožením 
sociálního vyloučení, je přínosná součinnost 
s odborem sociálních věcí a zdravotnictví 
Magistrátu města Ostravy.

A to nejlepší nakonec. Odborným garan-
tem a lékařkou ambulance praktického lékaře 
MZSO je opravdová celebrita – MUDr. Karin 
Pavlosková, spisovatelka, jachtařka a cestova-
telka. Samozřejmě že ji podpoří zvláště při 
poskytování návštěvní služby v terénu tým 
lékařů v čele s MUDr. Tomášem Nyklem.

Tento projekt získal významnou podporu 
komise zdravotnictví statutárního města 
Ostravy a zdravotních pojišťoven. Je zcela 
otevřený, a máte-li zájem, můžete se přijít 
zaregistrovat.

Ing. Jaroslav Páník, ředitel Městské záchranné 
služby Ostrava, příspěvkové organizace

INfORmAcE PRO REGISTROVANé 
PAcIENTy AmBUlANcE 
PRAKTIcKéHO léKAřE  
PRO DOSPělé mZSO
Vedoucí lékařka: MUDr. Karin Pavlosková
Adresa ambulance: Varenská 5, 701 80  Ostra-
va (prostory LSPP Ostrava – Centrum)
Telefon ambulance: 596 618 851
Telefony návštěvní služby: 
 596 612 111, 731 446 690
Ordinační doba :
Po–St–Pá 7–11 hod.
Út–Čt 14–18 hod.

(Pokračování na straně 6)

Ambulance praktického lékaře při Lékařské 
službě první pomoci: unikátní projekt v ČR

Poděkování
Touto cestou bych chtěl poděkovat pracovníkům Technického dvora Ostrava – Svinov za 

obětavou pomoc při odstraňování následků po přívalových deštích a bouřce, která zasáhla 
v neděli 1. 6. 2008 nad ránem několik částí Svinova. Jsou to tito zaměstnanci TD Ostrava – 
Svinov: Jaroslav Dudík, Pavel Burian, Jiří Lukášek, Antonín Schmidt a Radek Bujnoch.

Po tomto prvotním zásahu Technický dvůr následně odstraňoval následky bouřky další 
tři dny za pomoci Ostravských komunikací, a.s., a soukromé firmy p. Jiřího Škoříka, která 
nám pomohla čistit chodníky. Lumír Němec, ředitel TD Ostrava – Svinov
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(Pokračování ze stany 5)
Ošetření v ambulanci praktického lékaře 

(LSPP Varenská) MZSO je možné v akutních 
případech pro registrované pacienty i mimo 
ordinační hodiny:

Po–Pá 7–19 hod. (reg. poplatek 30 Kč, ne-
jedná-li se o úkony osvobozené od úhrady).

Ve zbývajícím čase formou ošetření LSPP 
(reg. poplatek 90 Kč).

Návštěvní služba k registrovaným pacien-
tům (tel. 596 612 111, 731 446 690):

Po–Pá 7–19 hod. (reg. poplatek 30 Kč).
Ve zbývajícím čase návštěvní služba for-

mou LSPP (reg. poplatek 90 Kč).

Další služby MZSO: 
Sanitky – přeprava sanitními vozidly: 

 tel. 596 618 853, 731 446 690

BOHUŽEL  
I TAKOVÉ VĚCI SE 
VE SVINOVĚ DĚJÍ
Otevřený dopis neznámému pachateli z uli-
ce E. Rošického

V polovině května někdo úmyslně značně 
poškodil, nebo spíše přímo zničil chemickým 
postřikem mimo jiné dvě mladé meruňky se 
spoustou nasazených plodů na zahrádce rodi-
ny Bartošíkových na ulici E. Rošického 951. 
Při té příležitosti jsme si všimli, že podobně 
jsou na tom i dvě jabloně rostoucí v proluce 
mezi čp. 951 a 952. Pravděpodobně, soudě 
podle poškozeného živého plotu, byla postří-
kána také vzrostlá borovice rostoucí u rodin-
ného domu rodiny Bartošíkových na této ulici. 
Nejde jen o škodu páchanou zatím beztrestně 
na přírodě, ale také o nevyčíslitelnou škodu na 
lidských duších, počínaje nejmladší generací 
a konče prarodiči.

Je pro nás nepochopitelné, že se někdo vů-
bec může chovat takovýmto způsobem k pří-
rodě a ke stromům zvlášť, ať jsou již pohnutky 
jeho chování jakékoli. Jedno víme zcela jistě, 
takto určitě nejednal žádný obyčejný vandal 
nebo opilec vracející se z hospody a pachatel 
žije mezi námi. Pokud neznámého pachatele 
nechytneme přímo při činu, nezbývá než 
doufat, že na každého jednou dojde, protože 
boží mlýny melou pomalu, ale jistě. 

Bartošíkovi s vnukem Deniskem  
a jeho prababičkou

KAM S NIMI …?
Subjektem otázky v titulku jsou naše 

děti. Shodneme se, že ulice není ideálním 
místem a už vůbec ne ideálním animátorem 
našich dětí. Z toho příčinně vyplývá – vy-
užijme všeobecnou shodu od přesvědčení 
co nechceme, až k rozhodnutí hledat řešení 
lepší. Kromě početných středisek volného 
času se nabízí dětská hřiště nejrůznějšího 
typu, kvality a vybavení. V první etapě jsme 
přikročili k revitalizaci a doplnění dětského 
hřiště v parku u radnice. Prostor ožil dětmi 
a potvrdil oprávněnost rozhodnutí.

V dalším kroku je připravena rekonstrukce 
dvou hřišť v oblasti domů na ulici Evžena 
Rošického. V tuto chvíli byly vyzvány firmy 
k předložení cenových nabídek na realizaci 
hřiště v prostoru za Kauflandem pro děti škol-
ního věku. To by bylo v dopoledních hodinách 
využíváno žáky odloučeného pracoviště školy 
na ulici Evžena Rošického, odpoledne by bylo 
zpřístupněno dětem této lokality. Součástí 
komplexního řešení je potřeba oplocení areálu 

a způsob dohledu, údržby a využití. Pro děti 
od čtyř let chceme v prostoru pod panelovými 
domy vybudovat dětské dobrodružné hřiště 
a součástí řešení je rovněž potřeba hledat opti-
mální ohraničení hřiště, jeho údržbu a využití.

Jsme si vědomi, že vybudovat a vybavit – 
pokud se pro to rozhodneme a vyčleníme na 
realizaci finanční prostředky, je snadnější část 
celé akce. Tím spíše, že revitalizace této části 
Svinova je výsledkem obecné shody stejně 
jako potřeba vytvářet dětem odpovídající 
podmínky pro jejich volnočasové aktivity. 
Méně jednoduchou a méně snadnou, i když 
podstatnou součástí je zajistit, aby prostor 
sloužil svému účelu, byl využíván, dětem 
i jejich rodičům zajišťoval pocit bezpečí a byl 
pravidelně udržován. V těchto souvislostech 
jsme si vědomi odpovědnosti obce, rádi by-
chom však přesvědčili vás, kteří v místě žijete 
a věci společné veřejné vám nejsou lhostejné, 
že i vy byste se mohli cítit odpovědni za dění 
na hřištích…

J. Swierkosz

Stanovisko rady a starostky k petici (Větrník)
Rada a starostka městského obvodu Svi-

nov obdržely dne 2. 4. 2008 petici proti plá-
nované výstavbě výškových domů na Polské 
ulici (pozemek ohraničený ulicemi Polskou, 
Elsy Trioletové a dále bytovými domy na ul. 
E. Rošického čp. 1065–1070) na parcelách č. 
802/361, 802/36. 

Předmětem petice je chystaná stavba „By-
tové domy Polská, Ostrava – Poruba“. Inves-
torem je společnost Juncion, s.r.o., se sídlem 
Praha 4 – Kamýk, U Kamýku 284/11, PSČ 
14200, IČ 27450210. Projektová dokumenta-
ce stavby byla investorem předložena MOb 

Svinov dne 18. 2. 2008 (usnesení č. 653/M). 
Na základě nesouhlasného stanoviska RMOb 
Svinov byla změněna. Dne 24. 4. 2008 jsme 
byli telefonicky informováni Ing. Buryško-
vou, pracovnicí odboru stavebně správního 
MMO, že společnost Juncion, s.r.o., požádala 
dne 2. 4. 2008 o vydání územního rozhod-
nutí k upravené projektové dokumentaci. 
Podle této se výstavba nedotýká pozemků 
ve vlastnictví SMO svěřených MOb Svinov. 
Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní 
řízení stavby, doposud však ing. Buryšková 
nevypsala oznámení o zahájení územního 
řízení. Důvodem toho je skutečnost, že ža-

datel nedoložil dosud všechny požadované 
podklady. Termín na doplnění podkladů byl 
30. 4. 2008.

Stanovisko k petici: 
Investor stavby „Bytové domy Polská, 

Ostrava – Poruba“ nepožádal o pronájem 
ani o prodej žádné z částí pozemku ve vlast-
nictví SMO svěřeného MOb Svinov. Stavba 
sama ani žádná z jejich dílčích částí (parko-
viště…) nebude podle upravené projektové 
dokumentace na pozemcích svěřených MOb 
Svinov umístěna. V této situaci není důvod-
né opodstatnění vydávat další nesouhlasné 
stanovisko. 
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Projekt pro územní řízení schvaluje 
a územní rozhodnutí vydává odbor stavebně 
správní MMO, tento úkon není v kompetenci 
ÚMOb Svinov. Rada městského obvodu vy-
dala nesouhlasné stanovisko k původnímu 
projektu a následně se může vyjádřit v územ-
ním řízení ke stavbě jako účastník územního 
řízení po jeho oznámení. 

Výstavbu bytových domů označovanou 
jako „Větrník“ jsme projednávali s investo-
rem, projektantem a zástupci MOb Poruba, 
v jehož katastru má Větrník stát. S občany 
byla projednána dvakrát. Nejprve – investor 
a projektant představili svůj projekt a sezná-
mili s ním veřejnost (v jídelně základní školy). 
Poté – se zástupci bytových družstev a ob-
čanů bydlících v dotčené lokalitě v zasedací 
místnosti ÚMOb Svinov. Na tomto jednání 

jsme ujistili shromážděné o nesouhlasném 
stanovisku rady k předložené variantě pro-
jektu výstavby, a to i s vědomím, že přijdeme 
o parkovací stání, která v tom okamžiku byla 
již na pozemku investora.

Vzhledem ke skutečnosti, že došlo ke 
změně projektu a stavba se nedotkne majetku 
MOb Svinov, nelze předpokládat, že budeme 
k dalším jednáním přizváni. Městský obvod 
Svinov je ze zákona účastníkem územního ří-
zení. Ve stejném postavení s možností vyjad- 
řovat se jsou i občanská sdružení, ale pouze 
v případě, že se přihlásí jako účastník řízení 
do 8 dnů od vydání oznámení o zahájení 
územního řízení. Oznámení bude zveřej-
něno na úředních deskách a internetových 
stránkách MMO, MOb Poruba a MOb Svinov 
a dále na místě stavby. O zveřejnění oznámení 

bude petituenty telefonicky informovat také 
zdejší stavební úřad.

Původní projektová dokumentace a ostat-
ní listiny jsou založeny ve spisu, který je 
uložen na odboru financí a správy majetku  
u Bc. Tomáše Mužíka. Jsou k nahlédnutí všem 
občanům Svinova. Zápis z jednání s občany 
je k nahlédnutí. Od vydání stanoviska rady, 
které je uvedeno výše, jsme s investorem ani 
projektantem nevedli žádná další jednání, 
nebyli jsme osloveni, případně o cokoliv žá-
dáni. Pokud obdržíme další listiny, budou tyto 
rovněž k nahlédnutí všem občanům Svinova. 
Pokud bude mít petiční výbor záměr některou 
z listin zveřejnit, bude o této skutečnosti nej-
prve informována starostka MOb Svinov. 

Rada MOb Svinov

Rada městského obvodu Svinov má záměr 
získat na rozmezí Svinova a Poruby pozemky 
soukromých vlastníků k vybudování parku, 
zabezpečení přechodu silnice mezi ulicemi 
Evžena Rošického a Nad Porubkou k auto-
busovým zastávkám a část pozemku využít 
k vybudování parkoviště.

Současný stav je neudržitelný. Občané 
přecházejí nepřehlednou křižovatku bez 
přechodu pro chodce k zastávkám (Bytostav) 
autobusů číslo: 37, 43, 45, 65. V této lokalitě 
je také nedostatek parkovacích míst. Situaci 
ještě více zhorší výstavba tzv. Větrníku 
a další stavby soukromých investorů na sou-
kromých pozemcích v katastru městského 
obvodu Poruba.

V březnu se proto ve Svinově uskuteč-
nilo jednání, kterého se zúčastnili zástupci 
městských obvodů Svinova a Poruby, 
útvaru hlavního architekta města Ostravy 
a také náměstek primátora pro dopravu 
Vojtěch Mynář. Z jednání vzešel komplex-
ní návrh uspořádání území řešící všechny 
tyto problémy. Území by se mělo rozčlenit 
na plochy rekreační zeleně, parkovou zeleň 
a plochy parkovišť. Park by měl nést název 
vlastníků, kterým v minulém režimu tyto 
pozemky byly ukradeny, a ne všechny 
vráceny, proto by se park měl jmenovat 
Bártův. Tento návrh má také podporu sta-
rosty městského obvodu Poruba Miroslava 
Nováka. 

V současné době se jedná se zástupci 
města Ostravy o možnosti finanční spolu-
účasti při vykoupení pozemků. Na úpravu 
parku by tak bylo možno využít prostředků 
operačního programu Životní prostředí ze 
strukturálních fondů EU. Město v současné 
době prodává mnoho pozemků příkladně též 
v oblasti Svinov – Polská, proto věříme, že 
finanční prostředky na vykoupení pozemků, 
ve prospěch občanů Svinova a Poruby budou 
poskytnuty.

Za radu MOb Svinov Bc. Martin Kovalský 

Výstavba Bártova parku mezi Svinovem a Porubou 
by vyřešila řadu problémů

Přehled poskytnutých finančních příspěvků 
neziskovým organizacím z rozpočtu MOb 
Svinov v roce 2007 a 2008

V loňském roce byly poskytnuty z rozpočtu MOb Svinov příspěvky v celkové výši 
200 000 Kč, pro letošní rok je na účelové dotace uvolněno 250 000 Kč. K 31. 5. 2008 zbývá 
k přerozdělení rezerva ve výši 12 000 Kč.

Název poskytnuto  
v roce 2007

poskytnuto  
v roce 2008

1 Sbor dobrovolných hasičů Svinov 12 000,00 Kč 16 000,00 Kč
2 Knihovna města Ostravy 8 000,00 Kč 11 300,00 Kč
3 Ženský pěvecký sbor Svinov 5 000,00 Kč 6 000,00 Kč
4 Slezský soubor písní a tanců Opavica 17 000,00 Kč 0,00 Kč
5 Český rybářský svaz 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč
6 JUNÁK – svaz skautů a skautek 15 000,00 Kč 20 000,00 Kč
7 TJ Vítkovice Svinov 50 000,00 Kč 55 000,00 Kč
8 Pionýrská skupina Ještěr 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč
9 TJ Sokol Svinov 5 000,00 Kč 4 400,00 Kč
10 TJ Sokol Svinov, oddíl národní házené 40 000,00 Kč 54 300,00 Kč
12 TJ Sokol Svinov, oddíl volejbalu 11 000,00 Kč 13 000,00 Kč
15 Slezská diakonie 2 000,00 Kč 5 000,00 Kč
16 Ostravské muzeum, p. o. 0,00 Kč 2 000,00 Kč
17 Podané ruce, o. s. 0,00 Kč 10 000,00 Kč
18 SOS – sdružení obrany spotřebitelů 0,00 Kč 1 000,00 Kč

celkem 200 000,00 Kč 238 000,00 Kč
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Historie se 
připomíná…

V jarním čísle Svinovského hlasatele 
jsme uvedli pod titulkem „Historie se připo-
míná…“, bez zjevné souvislosti, faksimile 
programu slavnostního otevření sokolovny 
ve Svinově ve dnech 30. června a 1. července 
roku 1928. Tato událost sama o sobě by mohla 
být dostatečným důvodem k oslavám, pokud 
bychom neznali její (sokolovny) další osud. 
Postupně se ztrácejí pamětníci, jejichž rodiče 
a prarodiče vlastní prací pomáhali při stavbě, 
přispívali finančními i materiálními dary – vše 
„ku prospěchu mládeže, k potěše lidí, k okrase 
obce…“. Připomeňme, že u zrodu myšlenky 
bylo přesvědčení o potřebě takového zaříze-
ní, pozemek ke stavbě, projekty a především 
odhodlání... Ještě ve chvílích rozhodování 
24. dubna 1927 v hostinci u Hurníků „proti 
sobě stálo sobecké opatrnictví a obětavost…“. 
Veřejným hlasováním 49 hlasy proti 27 hla-
sům „zvítězila myšlenka stavby…“. 1. srpna 
1927 se začaly kopat základy. 

Dobové dokumenty nás od tohoto data  
seznamují s odhodláním, s obětavostí, vy-
trvalostí a zaujetím pro myšlenku stovek 
svinovských občanů. Někteří mají svá jména 
(jejich potomci dosud žijí mezi námi), velká 
část je pro nás anonymní. Dozvídáme se 
o nejméně 25 tisících hodinách odpracovaných 
bez nároku na odměnu, o množství dílčích 
prací a činností, které byly provedeny fir-
mami i jednotlivci jako bezplatný příspěvek, 
o množství materiálu poskytnutého zdarma 
či „za hubičku“…

„Ani ne celá čtyři procenta obyvatelstva 
svinovského vytkla si cíl, který tak mnohým 
zdál se nedosažitelným. A přece byl dosažen 
svornou vůlí a vytrvalou prací. Co dokázalo 
naše členstvo (rozuměj členové Sokola) – lidé 
prostí – vlastní silou, nechť je pobídkou těm, 
kteří by mohli udělati pro dobro celku daleko 
více…“

Našim předkům (?) trvalo necelý rok, aby 
před osmdesáti lety slavnostně předali celé 
svinovské veřejnosti k užívání nejen centrum 
tělovýchovné a sportovní, ale také společen-
ské, osvětové, kulturní… označeno dnešním 
jazykem – víceúčelové zařízení. V podstatě 
vše, co dnešní Svinov – osmdesát let poté – 
postrádá. Rozhodněte sami – zda nám dnes 
nechybí vědomí potřeby, projekt a odhodlání, 
„svorná vůle…“? Zda bychom nemohli „udě-
lati pro dobro celku daleko více…“

S využitím dobových dokladů zapůjče-
ných panem Zdeňkem Pickem u příležitosti 
osmdesátého výročí otevření něčeho dnes 
již ztraceného(?) vám k úvahám předkládá 
Josef Swierkosz 

Jsem přesvědčen, že by se Antonio Vival-
di, pokud by to vůbec bylo možné, nebránil 
výpůjčce názvu své skladby k označení 
čtyřdílného cyklu koncertů. Už v jarním 
Svinovském hlasateli jsme zvali na úvodní 
vystoupení pěveckého sboru Adash a komor-
ního souboru Naches a současně jsme si díky 
článku JUDr. Uhlíře připomněli úctyhod-

nou kulturní tradici Svinova. Je zřejmé, že 
kulturní události měly vždy ve Svinově své 
početné přející publikum a velmi často do-
konce činorodé spolutvůrce a organizátory 
a nemám jediný důvod pochybovat o tom, že 
je tomu v současné době jinak. Ostatně toto 
přesvědčení je oprávněné s ohledem na pře-
kvapivě početnou návštěvu a zejména na živý 
ohlas publika v průběhu samotného koncertu. 
Cyklus „Čtvero ročních období“ nabízí kon-
certy s duchovním zaměřením, počínaje tím 
zmíněným úvodním v období velikonočním 
a závěrečným čtvrtým – adventním.

V sobotu 5. července v 18.00 hodin se 
v kostele Krista Krále představí komorní 
orchestr camerata Janáček s uměleckým 
vedoucím Pavlem Doležalem ve skladbách 
Arcangela Corelliho, Wolfganga Amadea 
Mozarta a Felixe Mendelsohna-Bartholdyho 
v pořadí druhém koncertě celého cyklu. 

Komorní orchestr Camerata Janáček vznikl 
na sklonku roku 1998. Je orchestrem mladým 
dobou své činnosti i průměrným věkem hu-
debníků, převážně předních hráčů Janáčkovy 
filharmonie Ostrava. Orchestr vystupoval 
na velikonočním festivalu duchovní hudby v 
Brně, na pražských Jarních svátcích hudby, na 
festivalu Janáčkův máj v Ostravě, na festivalu 
Bohuslava Martinů v Basileji, na festivalu 

Struny podzimu v Praze. Orchestr koncerto-
val v Rakousku, Německu, Itálii, Švýcarsku 
a Španělsku, spolupracuje s významnými 
sólisty, např. s kytaristou Lubomírem Brab-
cem, houslisty Václavem Hudečkem a Pavlem 
Šporclem, ale i s mnoha zahraničními sólisty. 
Na podzim roku 2003 uskutečnil turné po 
Japonsku a Koreji. Repertoár obsahuje skladby 

všech slohových období od barokní hudby až 
po díla současných skladatelů. K aktivitám 
souboru Camerata Janáček patří i natáčení 
kompaktních disků.

Houslista Pavel Doležal – umělecký 
vedoucí orchestru, se narodil v roce 1965 
v Ostravě. Již v době studií na Janáčkově 
konzervatoři v Ostravě a AMU v Praze se 
s úspěchem zúčastnil četných národních i me-
zinárodních soutěží (je např. dvojnásobným 
laureátem Beethovenovy houslové soutěže 
v Hradci nad Moravicí). Od roku 1989 působí 
v JFO, kde v současné době zastává funkci 
koncertního mistra. Již řadu let se pravidelně 
věnuje komorní hudbě (je členem ostravského 
klavírního M-tria) a příležitostně sólové kon-
certní činnosti. Jako koncertní mistr a komor-
ní hráč absolvoval již řadu úspěšných turné 
po Evropě, Asii i Severní Americe. V roce 
1998 se stal uměleckým vedoucím a sólistou 
Camerata Janáček.

Program koncertu:
Arcangelo Corelli – Concero Grosso op. 6 č. 12
Wolfgang Amadeus Mozart – Divertimento 
D dur
F. Mendelsohn-Bartholdy – Symfonie č. 9 
c moll

J. Swierkosz

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ
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Opět zlatý
Pan Zdeněk Benek se vrátil z mistrov-

ství světa veteránů ve francouzském Cler-
montu ověnčen třemi zlatými medailemi 
za hod diskem, kladivem a břemenem. Ve 
vrhu koulí se nedopatřením dostal později 
na zahájení a málo rozcvičen obsadil až 
třetí příčku s bronzovou medailí. Počasí 
nebylo ideální, obzvláště při hodu kla-
divem soutěžící zasáhla doslova sněhová 
bouře. Nyní se chystá na mistrovství sta-
rého kontinentu ve Slovinsku, kde bude 
startovat v pěti disciplínách. 

Zastupitelstvo městského obvodu Svinov 
schválilo na svém zasedání dne 17. prosince 
2007 usnesením číslo 93/6a rozpočet měst-
ského obvodu Svinov pro rok 2008 :

Běžné příjmy: Rozpočet  
v tis. Kč

- daňové 4 284
- nedaňové 13 741
K a p i t á l o v é  p ř í j m y 
( z  p r o d e j e  p o z e m k ů )  0

Dotace 16 342
Financování  574
Celkové zdroje 34 941
Běžné výdaje:  
- odvětví hospodářství 4 360
- služby pro obyvatelstvo 16 906
- sociální věci  0 
- požární ochrana  55
- veřejná správa a služby  4 151
- prostředky na platy 8 325
Kapitálové výdaje  1 144
Celkové výdaje  34 941

 

Pro srovnání uvádíme výši rozpočtu roku 2007:
schválený rozpočet 31 730 tis. Kč
upravený rozpočet 52 627 tis. Kč 

Výrazné navýšení rozpočtu v roce 2007 
ve výši bylo způsobeno zejména zvýšením 
příjmů z BH ve výši 440 tis. Kč, pronájmem 
parkoviště u nádraží ve výši 230 tis. Kč, 
příjmy z prodeje pozemků ve výši 190 tis Kč 
a dále dotací na rekonstrukci místní komuni-
kace Kmochová ve výši 900 tis. Kč, dotací na 
odstranění havarijního stavu MŠ Rošického 
ve výši 3 164 tis. Kč, dotací na zabezpečení 
provozu CzechPOINT ve výši 50 tis. Kč, dota-
cemi na dávky\ a podpory v nezaměstnanosti 
4 400 tis. Kč, na zabezpečení sociálně právní 
ochrany dětí 206, dotacemi do škol 8 841, 
zapojení volných prostředků ve výši 1 651 
tis. Kč a finančním vypořádáním roku 2006 
ve výši 1 130 tis. Kč. 

Kapitálové výdaje – rekonstrukce ulice 
Kmochovy včetně kanalizační přípojky z čp. 
341 ve výši 11 071 tis. Kč, zřízení tříd ZŠ 
vč. PSD ve výši 1 156 tis. Kč a dokončení 
rekonstrukce zařízení ŠJ při ZŠ ve výši 6 
756 tis. Kč.

 

Schválený rozpočet MOb Svinov

Poděkování 
organizátorům

Chci z tohoto místa poděkovat všem 
pedagogům a vlastně všem organizátorům 
II. ročníku putovního turnaje Memoriál 
Marka Bílého a jmenovitě řediteli ZŠ panu 
Mgr. Zdeňku Ivančovi. Letos uspořádali 
mezinárodní turnaj v sálové kopané chlapců 
a ve vybíjené dívek dne 26. 3. 2008.

Projekt vznikl ve spolupráci svinovské 
základní školy a Gimnazjum v Gorzycach 
v Polské republice a je věnován památce mého 
syna Marka. Součástí programu byla i pietní 
vzpomínka u jeho hrobu. Slavnostního zahá-
jení a také závěrečného zhodnocení výsledků 
turnaje se osobně zúčastnila starostka MOb 
Svinov paní inženýrka Hana Hauptová.

 Všem patří můj dík…
Eva Bílá 

Ve středu 7. května 2008 se na naší škole 
uskutečnilo okrskové kolo dopravní soutěže 
Mladý cyklista. Ve dvou kategoriích sou-
těžila družstva z porubských základních 
škol. 

V kategorii starších žáků zvítězilo 
družstvo naší ZŠ. Mladší žáci se umístili 
na krásném druhém místě. Oba týmy tak 
postoupily do městského kola této soutěže. 
Medaile oceněným družstvům předávala 
také starostka Svinova Ing. Hana Haup-
tová.

Městské finále soutěže se konalo dne 
16. 5. 2008 na ZŠ H. Salichové v Polance. 
Obvod Poruba reprezentovalo šest družstev, 

z toho dvě z naší školy, a to pod vedením 
Mgr. Marie Farkasové. 

V mladší kategorii (4.–6. třída) se 
družstvo naší školy umístilo na 3. místě, 
ve starší kategorii (7.–8. tř.) družstvo ve 
složení Mario Tarkota, Zdeněk Kupka, Lu-
cie Trojáková a Nikola Matějová zvítězilo. 
Toto družstvo město Ostravu reprezento-
valo v krajském finále Moravskoslezského 
kraje ve Frenštátě pod Radhoštěm ve dnech 
29.–30. 5. 2008, kde se umístilo na krásném 
4. místě.

Žák naší školy mario Tarkota byl 
vyhlášen nejlepším jednotlivcem v Os-
travě.

Dopravní soutěž Mladý cyklista 2008



10

… a ani jsme se nenadáli a je tu opět konec 
dalšího školního roku.

Jak bývá zvykem na konci každého roku, 
dovolte i nám malou bilanci toho, co se nám 
během druhého pololetí podařilo a čím jsme 
přispěly k tomu, aby se děti v našich školkách 
cítily spokojeně a získávaly poznatky a vědo-
mosti o přírodě a společnosti tou nejpřirozeněj-
ší a nejzajímavější formou – prožitkem.

Protože při ZŠ ve Svinově pracují tři ma-
teřské školy, měli jsme zájem i na tom, aby se 
některými akcemi všech MŠ děti sblížily. Mezi 
společné akce tohoto pololetí můžeme zařadit 
návštěvu Divadla loutek v Ostravě, výukový 
program v ZOO Ostrava. Nejstarším dětem 
našich školek se také velmi líbila exkurze do 
televizního studia NOE v TELEPACE Ostra-
va. Velmi milým přístupem a srozumitelnou 
formou zde byl dětem vysvětlen způsob tele-
vizního vysílání a děti si prohlédly všechna 
pracoviště televize. Vydařená a pro děti pou-
tavá a zajímavá byla také beseda s ilustrátorem 
dětských knih – p. Dudkem, která se uskuteč-
nila v prostorách sálu ZUŠ ve Svinově.

 Nepříznivé počasí nás neodradilo ani od 
návštěvy u Policie ČR. Předškoláci všech tří 
školek se v areálu „Psinec“ v Nové Vsi sezná-
mili s náročnou prací policie. Představili se 
nám psovodi se svými čtyřnohými obránci 
přímo při nebezpečných zásahových akcích, 
děti si prohlédly výstroj a výzbroj policie a také 
policejní vozy. Zajímavou formou si procvičily 
své znalosti z oblasti dopravní výchovy, a aby 

vše nebylo tak vážné, celým dopolednem děti 
provázel oblíbený klaun Hopsalín.

Školní rok uzavřely nejstarší děti všech MŠ 
společným pobytem v malebném prostředí 
Beskyd na Horní Bečvě v hotelu Cherry. Spo-
lečně jsme zdolali Pustevny a Radhošť, navští-
vili skanzen v Rožnově pod Radhoštěm. Díky 
dalšímu bohatému programu a krásnému slu-
nečnému počasí pět dnů na horách uběhlo jako 
voda. Žádnému z dětí se nestýskalo a zvládly 
pobyt s úsměvem a statečně. Do Ostravy jsme 
se vrátili přesně na oslavy Mezinárodního dne 
dětí. Ten jsme také prožili společně, nejprve 
na dopolední oslavě na gymnáziu P. Tigrida 
v Porubě, kde si pro naše děti připravili studenti 
velmi zábavný program. Všichni byli oceněni 
diplomy a dárkovými balíčky. Druhá velká 
celodenní oslava proběhla na hřišti u ZŠ ve Svi-
nově.Myslíme si, že během všech těchto akcí 
se děti našich MŠ sblížily a společně prožily 
mnoho pěkných a zajímavých dnů.

Mezi akce, které jsme pro děti připravily 
na MŠ E. Rošického, bychom rádi poukázali 
na pravidelné návštěvy stanice přírodovědců, 
na přírodovědné výlety s ornitologem panem 
Závalským do přírodní rezervace Turkov a na 
rybník Štěpán. Dále na pravidelné pořady 
sdružení VITA v naší MŠ, kdy se děti pouta-
vou formou seznamují s ochranou životního 
prostředí.

Tak jako každým rokem proběhla i letos 
pravidelná jarní brigáda pro rodiče a děti na 
naší školní zahradě, která to po zimní výměně 

oken velmi potřebovala. Udělal se jako vždy 
velký kus práce a pak se oslavovalo večer 
při opékání párků a posezení na uklizené 
zahradě.

Mimořádným zážitkem byla pro nejstarší 
děti také návštěva planetária J. Palýzy.

Velmi rády děti navštěvují knihovnu ve 
Svinově. Naše mimořádné poděkování patří 
paní J. Synkové a kolektivu knihovny. V jejich 
hereckém podání jsou vždy všechny programy 
pro děti poutavé a přínosné. My se pak také rádi 
a téměř vždy úspěšně účastníme výtvarných 
soutěží – v tomto šk. roce např. „Putování do 
pravěku“.

Výčet našich akcí by mohl pokračovat, 
ale myslíme si, že je na každém z našich 
rodičů, aby sám posoudil, co a jak pro naše 
děti děláme.

My Vám, milí rodičové, tímto děkujeme 
za vaši spolupráci, pochopení a přejeme Vám 
krásné léto prožité ve zdraví a s úsměvem 
vašich dětí.

Dětem, se kterými se budeme slavnostním 
odpolednem loučit, protože odcházejí do zá-
kladní školy, přejeme radostný vstup do další 
životní etapy, jejich rodičům ještě jednou dě-
kujeme za několikaletou spolupráci a přejeme 
jim hodně trpělivosti s prvňáčky. 

Mějte se moc pěkně a vzpomeňte si na 
nás.

 Kolektiv zaměstnanců MŠ Rošického

Vážení spoluobčané,

konečně je tu léto se svým slunným po-
časím, bouřkami i deštěm. Rolníci již zaseli 
pole, zahrádkáři osázeli záhony, na okenních 
římsách se barví muškáty a petunie. Otcové 
rodin objednávají automobily na servisní 
prohlídky, maminky zase chystají výbavu 
na dovolenou. Žáci základní školy se těší na 
konec školního roku. A to nás před prázdni-
nami čeká  svinovská pouť, kde děti odměnu 
za pěkné vysvědčení roztočí na řetízkovém 
kolotoči.

Není ale vše růžové. Bez vaší účasti a bez 
vašeho zájmu se toho vyřeší jen málo. Mezi 
lidmi a zejména dětmi přibývá hrubého cho-
vání a agresivity. Skutečných příčin těchto 
změn je hodně. Za nevhodným chováním 
mohou být rodinné problémy, problémy v za-
městnání, ve škole, také lhostejnost a závist. 
Všichni bychom se měli nad tímto stavem 
zamyslet. Nebo je normální kouření či pití 
alkoholu nezletilých dětí, nebo pomlouvání 
souseda a úmyslné provádění schválností?  
Základní změna musí nastat v rodině jako 
základním kolektivu, kde by vztahy měly být 

založeny na důvěře, toleranci a slušnosti. Vy-
užijte tedy prázdninových dní  k rodinným 
sešlostem, výletům s dětmi, ke společnému 
sportování a hrám s vašimi dětmi. Dovíte se 
dětská přání i jejich obavy a možná užasnete, 
v čem vaše dítě vyniká. Dožeňte, na co nebyl 
po celý školní rok čas.

Přeji všem občanům příjemné prožití 
prázdnin a dovolených se šťastným návra-
tem domů!

Ing. Hana Hauptová
starostka

Čas běží jako voda

Slovo starostky

Hodnocení akce Memoriál Marka Bílého
První ročník memoriálu Marka Bílého 

se uskutečnil na jaře loňského roku. Turnaje 
se účastnili pouze chlapci naší základní 
školy, šlo o sálovou kopanou. Dívky byly 
přizvány pouze jako publikum. 

Memoriál se pořádá jako vzpomínka na 
žáka, který chodil do naší základní školy. 
Vždy si rádi připomeneme výrazné osoby 
z oblasti kultury, sportu, umění a dalších 
oblastí. Zde se jednalo o chlapce velmi nada-
ného, který se věnoval mnohým sportovním 
aktivitám ve svém bydlišti. Hrál házenou 

a zastupoval náš obvod i v turnajích proti ji-
ným městům, rekreačně se věnoval tenisu, byl 
velmi dobrým lyžařem, tančil ve folklorním 
souboru Opavička, později hrál amatérské 
divadlo v souboru Slezská lípa. Bohužel se ne-
dožil svých 20. narozenin, a to pouze o jeden 
jediný den. Sport byl jeho velikým koníčkem. 
Po domluvě s rodiči jsme se dohodli uctít 
památku tohoto nadaného chlapce konáním 
memoriálu nesoucím jeho jméno, a to v sálové 
kopané chlapců.

V letošním roce byl memoriál mezinárod-

ní. Turnaje se zúčastnili žáci naší partnerské 
školy v polských Gorzycích. Dvoudenní 
akce byla spolufinancována Evropskou unií 
z Fondu mikroprojektů regionu Silesia v rámci 
programu Iniciativy INTERREG III A Česká 
republika – Polsko, projekt Rozumíme si.

Po domluvě pravidel a dalších detailů 
mohla celá akce začít. Chlapci hráli v tělo-
cvičně budovy na Bílovecké 1. Atmosféra 
byla skvělá, nehrající žáci měli připraveny 
pokřiky, vlaječky. Těsno bylo také kolem 
tabule výsledků. Přepočítávaly se body, aby 
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snad nebylo favoritům ublíženo, tipovali se 
vítězné týmy. Hladina adrenalinu byla oprav-
du vysoká. Snížit si ji nebo lehce upravit bylo 
možno v malé tělocvičně. Zde byly připraveny 
soutěže v netradičních sportech. Jak dlouho 
vydržíte hrát badminton, kolik košů se podaří 
dát v určeném časovém limitu... I zde se fan-
dilo jako na olympijských hrách.

Chlapci a dívky, kteří nejsou příliš spor-
tovně nadaní, se zapojili společně s vyučují-
cími výtvarné výchovy a pracovních činností 
výroby všech transparentů, třepetalek a dal-
ších materiálů na podporu vítězství svého 
vybraného týmu. V hodinách jazyka české-
ho – slohu, tvořili žáci články do školního 
časopisu, ale také do Svinovského zpravo-
daje (místní noviny). Počítačové zpracování 
fotografií také není věc jednoduchá, máme 
ale skupinu fandů, které to velmi baví. Naše 
nové www stránky byly zařazeny do soutěže 
web stránek, do městského kola. I na těchto 
stránkách se můžete o akci dočíst více. Jsme 
přesvědčeni, že se nám podařilo zapojit do 
akce velkou část žáků a že všem se líbila.

Další doprovodnou akcí byla přednáška 
spojená s praktickými ukázkami první po-
moci. Spolupráce s vyučujícími a studenty 

Ostravské univerzity je velmi zajímavá. 
Vyzkoušet si první pomoc na vlastní kůži 
nebývá jednoduché.

Nejen chlapci soutěžili, ale letos jsme za-
pojili také dívky. Hrály vybíjenou v tělocvičně 
Bílovecká 1. Vyhodnocení týmů, fanoušků 
a diváků proběhlo těsně po zápasech a ve 
školním rozhlase. Byly to opravdu překrásné 
zápasy. Také dívky si mohly zkusit, jak vy-
světlit nedorozumění ve hře cizinci, popsat 
cestu do tělocvičny či do šatny... Vše ale dobře 
dopadlo v domluvě i ve hře.

Zorganizovat mezinárodní sportovní 
turnaj není jednoduchá záležitost, nám se to 
povedlo. Při organizování jsme vycházeli ze 
zkušeností předcházejících projektů. Většina 
projektů byla s mezinárodní účastí. Žáci se 
tedy museli domlouvat v angličtině, museli 
reagovat na problémy pozvaných účastníků. 
Jistě jsou dnes bohatší o mnohé zkušenosti 
v organizaci sportovních akcí, výtvarných 
soutěží, vystupování na veřejnosti, práce 
s počítačem přinesla intenzivní poznatky. 
Drobné chybičky jsou dnes snad již odpuštěny 
a žáci trénují hru na další ročník. 

Mgr. Mária Černíková

Program slavnosti 
Cyril, Metoděj 

a Hus na 
Slezskoostravském 

hradě
6. 7. 2008

10.30–10.50 posluchači Církevní kon-
zervatoře Opava představí barokní árie 
a českou písňovou tvorbu /Händel, Dvo-
řák, Janáček/
10.50–11.00 historické tance - soubor 
Rytíři Svatého Grálu
11.00–11.15 Budulínek – operka Svěrák, 
Uhlíř, malý stepař – posluchači Múzické 
školy Ostrava
11.15–12.00 Magnolie, Zpocený voko – 
posluchači a přátelé Múzické školy a ZUŠ 
Eduarda Marhuly
12.00–12.35 Kašpárek mezi piráty – diva-
dlo Oblázek – loutkové představení 
12.35–12.50 Záhorská muzika – folklór 
ze Záhoří
12.50–13.15 šermířský soubor – Rytíři 
Svatého Grálu 
13.15–14.00 Kajkery – folkrocková 
kapela
14.00–14.15 slavnostní zahájení za účasti 
primátora statutárního města Ostravy 
Ing. P. Kajnara, představitelů města 
a hostů: Mons. F. V. Lobkowicze OPraem, 
biskup ŘKC, Mgr. S. Pietaka, Ph.D., bis-
kup SCEAV, a Mgr. J. Šilerové, biskupka 
CČSH
14.15–14.30 historické tance - soubor 
Rytíři Svatého Grálu
14.30–15.00 Záhorská muzika – folklór 
ze Záhoří
15.00–15.35 Kašpárek mezi piráty – diva-
dlo Oblázek – loutkové představení
15.35–16.00 šermířský soubor – Rytíři 
Svatého Grálu
16.00–17.00 koncertní komorní provedení 
oratoria MISTR JAN HUS skladatele Ri-
charda Pachmana oceněného Nadací Vize 
97 manželů Havlových. Účinkují Richard 
Pachman a Dita Hořínková
17.05 – v závěru oratoria slavnostní za-
pálení hranice 
17.10–18.00 Gamosvar – world music-
ethno Ostrava

Odpoledním blokem programu ná-
vštěvníky provede moderátor Aleš Juchel-
ka, pro děti jsou od 13,00 hod. připraveny 
soutěže, v prostorách hradu lze využít 
meditační místnost, či stánky s občerst-
vením.

Slavnost „Cyril, Metoděj a Hus na 
Slezskoostravském hradě“ pořádá pro 
širokou veřejnost ostravská ekumena pod 
záštitou primátora statutárního města 
Ostravy Ing. Petra Kajnara.

Volejbalový oddíl v měsíci dubnu usku-
tečnil hned několik sportovních akcí na 
Základní škole Bílovecká 10 v Ostravě – 
Svinově.

První akci odstartoval volejbalový turnaj 
mladších žákyň „O putovní pohár ředitele 
školy“, který se uskutečnil v sobotu 12. dub-
na 2008.

Do volejbalového klání se přihlásilo šest 
týmů, a tak se proti sobě postavila družstva 
zastupující hned několik ostravských obvo-
dů. Základní školu a městskou část Svinov 
zastupovala děvčata z volejbalového oddílu 
TJ Sokol Svinov, mezi ostatní týmy patřila 
družstva VOKD Poruba, VK Šenov, DTJ 
Polanka, VK Vratimov a DHL Ostrava.

Celý turnaj se nesl v duchu sportovního 
nasazení a bojovnosti každé hráčky. Po 

celodenních bojích se do finále probojo-
valy celky DTJ Polanka a VK Šenov. Po 
poměrně vyrovnaném průběhu získal právo 
pozvednout velmi pěkný putovní pohár celek 
DTJ Polanka. Družstvo TJ Sokol Svinov se 
umístilo na bronzové příčce. 

Vzorně zorganizovaný turnaj zakončilo 
oficiální vyhlašování, kterého se zúčastnil 
pan Mgr. Zdeněk Ivančo, ředitel základní 
školy Bílovecká a jeden extraligový hráč 
DHL Ostrava – David Konečný. Po předání 
cen proběhla i autogramiáda s ostravským 
volejbalistou a vyhlášení nejlepší hráčky, 
kterou se stala Tereza Lausová z celku TJ 
Sokol Svinov.

Dne 26. dubna 2008 se v tělocvičně ZŠ 
Bílovecká konal již 12. ročník volejbalového

(Pokračování na straně 12)

Ve volejbalovém oddíle TJ SOKOL 
SVINOV je opravdu živo

Sraz abiturientů ZDŠ Svinov
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(Pokračování ze strany 11)
turnaje smíšených družstev „O pohár sta-
rostky“ k 63. výročí osvobození Svinova. 

Turnaj uspořádal oddíl volejbalu TJ Sokol 
Svinov ve spolupráci s komisí pro kulturu, 
mládež a sport při MOb Svinov. 

 Kromě tří našich smíšených družstev se 
turnaje zúčastnili loňští vítězové z Hrabové 

a naši přátelé a soupeři z VŠB. Turnaj měl 
velmi dobrou úroveň a velmi pestré spektrum 
hráčů od extraligy až po ryzí amatéry, kteří 
předváděli kvalitní výkony.

 Hodnotné ceny pro vítěze a umístěná 
družstva a náklady na organizaci věnoval 
MOb Svinov a turnaj zaštítila starostka Ing. 
Hana Hauptová. Ta se také zúčastnila zá-

věrečných zápasů a předala ceny a putovní 
pohár hráčům celku Hrabové, kteří obhájili 
vítězství. Po skončení sportovních bojů se 
již tradičně konalo posezení hráčů, přátel 
a rodinných příslušníků spojené s kulturním 
programem.

 O třetí a poslední sportovní akci se posta-
rali trenéři mládeže ve spolupráci s komisí pro 
kulturu, mládež a sport při MOb Svinov, kteří 
uspořádali první ročník volejbalového turnaje 
starších žákyň „O putovní pohár radních“ 
k 63. výročí osvobození Svinova.

 Účast na tomto turnaji byla opravdu 
reprezentativní. Byly zde týmy z krajského 
i okresnho přeboru. Týmů bylo celkem 6 (což 
je maximum pro jednu tělocvičnu). Pozvání 
přijala družstva DTJ Polanka, VOKD Poruba, 
Mittal Ostrava,VK Šenov a samozřejmě TJ 
Sokol Svinov A a B.

 Hrálo se podle pravidel českého volejba-
lového svazu s docela dost přísnými rozhod-
čími, kteří nás, jako domácí celek, nenechali 
vyhrát (ironicky řečeno).

 Po hlavním hvizdu rozhodčího v 9.00 se 
družstva pustila do nelítostného sportovního 
boje s urputným nasazením,velmi statečně 
a hlavně celým svým srdíčkem.

Pestřejší a hlavně lépe vypracovanou 
taktiku měly hráčky VOKD Poruba, které 
zaslouženě zvítězily nad všemi týmy. Pro své 
družstvo tak vybojovaly zlatý pohár – putovní 
trofej, která po dobu jednoho roku bude zdobit 
tento volejbalový oddíl. Ani ostatní týmy však 
neodešly s prázdnou. Za stříbrné a bronzové, 
ale i za ostatní umístění družstva obdržela 
věcné ceny včetně sladkostí a diplomu s pod-
pisem starostky Ing. Hany Hauptové, která 
na tuto sportovní akci přijala pozvání. Paní 
starostka byla pro hráčky velkým povzbuze-
ním, a tak každá z dívek chtěla předvést co 
nejlepší volejbalové výkony. A jak to teda na 
závěr všechno dopadlo?

1. místo VOKD Poruba 
 4. místo TJ Sokol Svinov „A“
2. místo VK Šenov
 5. místo TJ Sokol Svinov „B“
3. místo Mittal Ostrava
 6. místo DTJ Polanka
 Po urputných bojích paní starostka taky 

odměňovala nejlepší hráčky turnaje. Nejlepší 
blok Eva Kostelnáková z VOKD, nejlepší 
smeč Iva Semenďáková – TJ Sokol Svinov 
a nejlepší nahrávku měla Jana Riedlová – 
Mittal Ostrava.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, 
kteří se na akcích podíleli. Malým i velkým 
sportovcům za vynikající výkony, pánům 
trenérům a rozhodčím, divákům a rodičům 
za vytvoření výborné atmosféry, sponzorům 
a MOb Svinov za dodání upomínkových 
předmětů a darů, paní starostce Ing. Haně 
Hauptové, dále panu řediteli základní školy 
Mgr. Zdeňkovi Ivančovi, který nám pro ko-
nání těchto akcí připravil velmi dobré zázemí  
a samozřejmě volejbalovému oddílu TJ Sokol 
Svinov, který působí na této škole. Byla zde 
vidět pěkná ukázka vzájemné spolupráce od-
dílu, MOb Svinov a školy, proto doufáme, že 
bude se všemi pokračovat i nadále. 

Ve volejbalovém oddíle TJ SOKOL SVINOV…
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V pátek 21. února se vydal oddíl žaček 
čítající 27 členů se čtyřčlenným doprovodem 
směr Odry. Ve večerních hodinách nás s ote-
vřenou náručí přivítalo malebné městečko na 
úpatí Oderských vrchů. Ve spolupráci s DDM 
(„domu děti mládeže“) a díky vstřícnosti 
ředitele ZŠ Komenského pana Mgr. Josefa 
Hladného měl náš oddíl zařízené hezké 
ubytování a po celou dobu k dispozici plně 

vybavenou tělocvičnu. Po kontrole úrovně 
ubytování a celkové kvality objektu jsme se 
převlékli do dresů a šli otestovat tělocvičnu, 
ve které proběhnul turnaj hráček versus trené-
ři. Vítězné družstvo mohlo jít o něco později 
na kutě. Po urputných bojích na palubovce se 
nakonec jako vítězové radovali trenéři. Okolo 
desáté jsme zaveleli ke spánkovému režimu, 
abychom tak všichni načerpali potřebné síly 
na sobotní den. Po probuzení nastal přetěžký 
úkol, rozdělit děvčata do dvou výkonnostních 
skupin. První skupinu tvořila děvčata, která 
se teprve seznamují s míčem, a tak i příprava 
byla převážně zaměřená na míčovou a po-
hybovou techniku. Zato druhá skupina byla 
sestavena s děvčat, která už musela zvládnout 
i některé hrací situace. Trenéři stáli taky před 
nelehkým úkolem. Museli se na dopolední 
program rozdělit, a to na dva tábory. Dva 
trenéři mířili do tělocvičny a mezitím zbylí 
dva kuchtíci “trenéři“ začali připravovat oběd 
pro nenasycené žaludky.

Po obědě si holky vyslechly teorii základů 
volejbalu včetně pravidel a osobnosti hráče. 
Završení teorie byl pak odpolední trénink 
HČ se všemi trenéry. Večer pak proběhlo 1. 
kolo superstar za přítomnosti známé poroty 
Ondřeje Hejmy „trenér Karel Adámek“, Ond-
řeje Soukupa „trenér Petr Fuciman“ a Gábiny 
Osvaldové „trenér Bc. Jan Škoch“ a v přímém 
přenosu také pořad „Vypadáš skvěle“, kde 
holky kompletně změnily vizáž výchovné 

poradkyni Radce Majstrikové. Do soutěže 
superstar, byla zahrnuta i možnost, otevřené 
debaty v kolektivu. 

 Neděle již byla spíše zaměřená na turis-
tiku a běžecké závody, odpolední balení věcí 
a psychickou přípravu k návratu domů. 

„Z úst trenérů vyznělo“.
Pro velmi krátký čas na mini-soustředění 

se výsledky dostaví teprve po delší době. 

Je zapotřebí si uvědomit, že viditelnějších 
výsledků lze dosáhnout při delším a nároč-
nějším soustředění, které máme naplánované 
na měsíc srpen.

Hlavním účelem této akce v neposlední 
radě bylo i posílení a poznání ducha kolektivu 
volejbalového oddílu žaček Svinova. Podle 
názorů našich trenéru, toho bylo dosaženo.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem 
zúčastněným děvčatům za dodržování všech 
kritérií, které byly nastaveny. Dále bychom 
měli poděkovat i trenérům, kteří se dobře 
zhostili přísné role pedagogů, a tak splnili i 
roli kuchařů a zastoupili nepřítomné rodiče.

 Pevně věříme, že to nebyla naše poslední 
společenská akce.

 Bc.Jan Škoch

Volejbalový oddíl mládeže TJ Sokol Svinov 
absolvoval své první mini-soustředění 

 Blíží se konec sezóny a to přináší tenden-
ce rekapitulace uplynulých měsíců a soutěž-
ního roku. Těmto tendencím jsem podlehl 
společně se všemi trenéry díky zápisům Bc. 
Jana ŠKOCHA, který poctivě zaznamenává 
každé významnější události, a díky těm se 
pokusím shrnout letošní rok z pohledu mlá-
dežnického volejbalu ve Svinově.

 Děvčata nevstoupila do hracího roku 
nijak výjimečně. Jeden trénink týdně, zpra-
vidla zaměřený na fyzickou zdatnost a zdo-
konalování herních činností jednotlivce, se 
ukazoval jako nejslabší článek družstva. 
Změna přišla s koncem jedné trenérky 
a především přechodem na Základní školu 
Bílovecká 10, Ostrava – Svinov, kde je lepší 
zázemí pro tento sport. Dívky mohly začít 
trénovat 2x až 3x týdně, což mělo, v kombi-
naci s pečlivou přípravou tréninků a vysokou 
účastí na nich, velký vliv na postupné zlep-
šování družstev.

 V záři byly všechny hráčky TJ Sokol 

Svinov zaregistrovány do ČVS, ČOS a druž-
stva se tak mohla přihlásit do okresního 
přeboru.

První přípravný turnaj roku 2007, na který 
se děvčata vypravila, se konal 22. září ve 
Vratimově. Na tradičním dobře obsazeném 
turnaji jsme získali 6. místo, když holky ne-
zvládly zápas s Frýdkem-Místkem. O týden 
později absolvovala děvčata přátelský zápas 
proti družstvu VK Šenov. Bohužel ani tady se 
děvčatům nevedlo moc dobře, když doplatila 
na svou „nevyhranost“. Jeden celek podlehl 
soupeř 1:3 a druhý 0:3. Koncem října 2007 se 
rozběhlo kvalifikační kolo okresního přeboru 
žaček. I přes velkou motivaci a snahu druž-
stev TJ Sokol Svinova se umístila na 12., 9. 
a 7. příčce v soutěži. O mnohem větší drama 
se děvčata Svinova postarala ve třetím kole 
okresního přeboru, kde družstvo Svinov „A“ 
postoupilo do první skupiny a Svinov „B“ se 
probojovalo do druhé. Naše nejmenší bojovaly

(Pokračování na straně 14)
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(Pokračování ze strany 13)
pořád o poslední a předposlední příčku v sou-
těži. Tímto úspěchem pro náš oddíl skončila 
podzimní sezóna a rok 2007. 

 Zimní a jarní tréninkové fáze se především 
zaměřily na rozvoj síly hráček a herní kombinace, 
ale i na docela dost důležitý prvek, a to stmelení 
kolektivu díky několika minisoustředěním v Od-
rách. Děvčata nadále trénovala 2x až 3x týdně 
a vždy v hojném počtu. U mladších žákyň nám 
počet na tréninkovou jednotku neklesl pod 16 
 a u starších žákyň pod 18, za což bych chtěl 
děvčatům poděkovat. Během zimní části okres-
ního přeboru si děvčata vedla jako na houpačce. 
Chvílemi byly nahoře a pak zase dole. Ale tak 
to ve sportu chodí, nikdy se nedá udržet pořád 
jenom na špici.

 Na duben náš oddíl připravil plno zajímavých 
turnajů, na kterých reprezentoval nejen sám sebe, 

ale taky základní školu a městský obvod Svinov. 
Myslím, že turnaje měly veliký ohlas, ne jenom 
kvalitním obsazením krajskými družstvy, ale 
taky se líbily rodičům a sportovcům a pevně 
věřím, že i starostce Ing. Haně Hauptové a ře-
diteli školy Mgr. Zdeňkovi Ivančovi, kteří se 
akcí účastnili.

 Na konci května proběhlo poslední kolo 
okresního přeboru žaček. Na tomto turnaji se děv-
čata předvedla v nových dresech, které jim ušila 
firma „MPL Kauf Ostrava“. Děvčatům se jednalo 
o mnoho, protože mohly dosáhnout na bronzovou 
příčku, ale po vítězných utkáních s kvalitními 
soupeři podcenily ty “slabší“ a nesoustředěným 
výkonem plným nevynucených chyb dokráčely 
pro konečné 5. místo. 

Celková tabulka okresního přeboru žaček 
dopadla takto:

1. VOKD Poruba 7. VK Lizards „A“
2. DTJ Polanka „A“ 8. DHL Ostrava „A“
3. VK Šenov 9. TJ Sokol Svinov „B“
4. DHL Ostrava „B“ 10. Mittal Ostrava
5. TJ Sokol Svinov „A“ 11. VK Lizards „B“
6. DTJ Polanka „B“ 12. TJ Sokol Svinov „C“

Při pohledu na nehezky vypadající tabulku 
okresního přeboru by se mohlo zdát, že vý-
sledky nebyly uspokojivé, ale je zapotřebí si 
uvědomit, že holky volejbal začaly hrát před 
rokem. A mohu konstatovat, že během celého 
roku jsme mohli na výkonech týmů pozorovat 
obrovské zlepšení. Na úspěchu má velký podíl 
trenér Bc. Jan Škoch, který svou pečlivou přípra-
vou tréninků a zajišťováním administrativních 
záležitostí,vytváří dokonalé podmínky pro 
postupné zlepšování a bezproblémový „chod“ 
družstva. Do budoucího soutěžního roku se 
oddíl přihlásil do krajského přeboru kadetek, 
což je pro nás obrovský skok do vyšší úrovně 
a určitě ho nebudeme chtít podcenit, proto jsme 
děvčatům nakonec srpna naplánovali sportovní 
soustředění, kterým chceme družstva připravit 
na budoucí sezónu. 

Mladším i starším žačkám končí sezóna 
v pondělí 23. června a zároveň se bude konat 
i rozlučkové minisoustředění, které proběhne 
13., 14., 15. června v Odrách.

Nakonec mi nezbývá než popřát celému 
družstvu mnoho úspěchů v nadcházející sezóně. 
Doufejme, že bude alespoň tak úspěšná jako ta 
uplynulá. Díky všem, kteří se na tomto úspěchu 
podíleli včetně realizačního týmu. Přeji všem 
aktivní prázdninový odpočinek.

Bc. Jan ŠKOCH

Konec volejbalové sezóny 2007/2008

NETRADIčNí mEDIálNí KAmPAň 
„VEm SI mě!“

Jen v  roce 2007 způsobili v Ostravě pachatelé 
krádežemi věcí z vozidel škodu ve výši více než 54 
milionů korun! V prvních měsících tohoto roku, 
2008, vzrostl počet případů krádeží věcí z vozidel 
o více než 100 % (srovnáme-li první čtvrtletí roku 
2007 – 704 trestných činů, první čtvrtletí roku 
2008 – 1434 trestných činů). Ostravští policisté 
okamžitě reagují na kritickou situaci komplexem 
opatření. 

„VEm SI mě!“ – jako by volala každá věc, 
kterou zanecháte v prostoru automobilu, navíc 
velmi dobře viditelnou díky proskleným částem 
vozidla. 

„Kde nic není, ani zloděj neuspěje!“ – zlaté 
pravidlo: nenechávejte v zaparkovaném vozi-
dle žádné věci! Logicky pokud odstraníte cíl, 
nemotivujete pachatele! Ani v době manipulace 
s nákupem nenechávejte v prostoru vozidla žádné 
cennosti! Své věci mějte vždy na dosah i na do-
hled. Naše neopatrnost, nedbalost, nepozornost, 
přílišná důvěřivost pak přináší „bohatou úrodu“ 
pachatelům, při jejich tradičních procházkách 
parkovišti obchodních center. Lákadla odložená 
ve vozidlech obohacují nenechavce měrou vrcho-
vatou. Vždyť „komu není rady...“

Nepříznivou situaci řeší ostravští policisté 
okamžitě souhrnem efektivních postupů. Ne-
tradiční mediální kampaň je první nekonvenční 
akcí. Střídá v minulosti používané preventivní 
akce „auto není výloha“ či „auto není trezor“ 
(označením vozidel nálepkou či letákem – auto 
není trezor, mohlo dojít k jednodušší a velmi 
rychlé orientaci, ve kterém vozidle jsou cen-
nosti). 

„VEm SI mě!“ začíná 17. května 2008 a 
potrvá měsíc, do 16. června 2008. Je nepodstat-
né, zda heslo „vem si mě“ vyvolává polemiku 
pozitivní či negativní. Důležité je, že lidé o pro-
blematice diskutují, a tudíž i přemýšlí. Boj proti 

pachatelům krádeží věcí z vozidel je založen 
na proaktivním přístupu ostravských policistů 
k veřejnosti ve smyslu community policing. 
Občany se snažíme „vtáhnout“ do ofenzivy 
vůči „nenechavcům“. Ostravští policisté, spolu 
se strážníky Městské policie Ostrava a studenty 
Střední odborné školy ochrany osob a majetku 
Ostrava-Michálkovice, budou chránit majetek 
občanů, který zapomněli ve vozidlech na par-
kovištích těchto obchodních center:
 17. května 2008, od 09.00 do 10.00 hod.  

Kaufland, Ostrava Zábřeh
17. května 2008, od 10.00 do 12.00 hod. Avion 

Shoping park, OV-Zábřeh

Ostrava aktuálně: vloupání do motorových vozidel a krádeží věcí z vozidel

Krádež věcí z vozidel leden–březen 2007 – 2008
Počet TČ škoda v tis. Kč průměr TČ na den objasněnost objasněnost v %

2007 704 9575 8 87 12,36
2008 1434 24849 16 66 4,60

Krádež věcí z vozidel
počet TČ Škoda v tis. Kč Průměr na den Objasněnost Objasněnost %

2003 3 017 51 172 8 505 16,74
2004 2 224 38 958 6 332 14,93
2005 1 704 31 329 5 178 10,45
2006 2 789 41 347 8 402 14,41
2007 3 433 54 258 9 308 8,97
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20. května 2008, od 11.00 do 13.00 hod.  
Tesco Ostrava Hrabová

21. května 2008, od 09.00 do 11.00 hod.  
Kaufland Ostrava Poruba

28. května 2008, od 09.00 do 11.00 hod. 
 makro Ostrava Hrabová

 2. června 2008, od 11.00 do 13.00 hod.   
futurum Ostrava mariánské Hory

3.  června 2008, od 12.00 do 14.00 hod.   
Oc Karolina Ostrava mar. Hory

4.  června 2008, od 15.00 do 17.00 hod.   
Interspar Ostrava Dubina

9.  června 2008, od 14.00 do 16.00 hod.   
Interspar Ostrava Poruba

10. června 2008, od 11.00 do 13.00 hod. 
 Tesco Ostrava Poruba

16. června 2008, od 11.00 do 13.00 hod. 
 Kaufland, Ostrava mariánské Hory
Při akci budou používány visačky „vem si 

mě“. Visačky budou umísťovány na všechna 
vozidla, takže jako v minulosti nebudou „ná-
povědou“ zlodějům. Dle „obsahu“ vozidla pak 
budou na visačkách označeny a připomenuty 
majitelům jejich „prohřešky“. Pokud se ve 
vozidle nebudou nacházet věci, bude totožnou 
visačkou „vem si mě“, připomenuto právě zlaté 
pravidlo – kde nic není, zloděj neuspěje! 

„VEm SI mě!“ je komplexem opatření, 
který stojí na pěti pilířích. Prvním pilířem 
je speciální tým E 2. Tým tvoří policisté-spe-
cialisté prověřující trestnou činnost krádeží 
věcí z vozidel a krádeží vloupáním do vozidel. 
Početnější tým funguje měsíc (od dubna) a 
má enormní úspěchy. Zatímco v březnu bylo 
zadrženo 9 pachatelů, v dubnu to bylo dvakrát 
tolik, 18. Ruku v ruce jde logicky vysoká objas-
něnost spáchaných krádeží, kdy v březnu bylo 
objasněno pouhých 35 trestných činů, oproti 
dubnovým 57 skutkům. Zvážíme-li skutečnost, 
že za první tři měsíce roku 2008 bylo objasně-
no jen 66 případů a v dubnu 57, je evidentní 
obrovská úspěšnost týmu. Za čtyři měsíce od 
ledna do dubna 2008 bylo tak objasněno 123 
trestných činů. Samozřejmostí je pak snížení 
počtu případů uvedených krádeží zhruba o 
21 %. V číslech to pak znamená 464 případů 
v březnu a 367 případů v dubnu 2008 („nápad“ 
snížen o 97 případů). 

Druhý pilíř reprezentuje každodenní inten-
zivní a aktivní výkon služby všech ostatních os-
travských policistů. Třetí pilíř představuje me-
diální kampaň „vem si mě“. Cílem kampaně je 
chránit majetek, aktivně informovat a vybudovat 
tak základní návyky ochrany majetku. Záměrem 
je také pomoci při informování o možnostech 
zabezpečení majetku. Dalším úkolem je rovněž 
včasná informace majitele vozidla o skutečnosti, 
kdy opomněl základní pravidla ochrany majetku 
a mohl se tak stát obětí trestného činu. Neméně 
významných záměrem je nejen podpořit všíma-
vost i pozornost, ale také apelovat na „lidskou“ 
zodpovědnost. Dosud máme bohužel zkušenosti 
většinou s lhostejností a nevšímavostí, ale na-
štěstí se „blýská na lepší časy“ a najdou se i první 
„vlaštovky“ – lidé, kteří neváhají a okamžitě 
oznámí tuto trestnou činnost. 

čtvrtý pilíř tvoří ostravští městští stráž-
níci. Při preventivní akci „vem si mě“ zde 
patří i studenti Soukromé střední odborné 
školy ochrany osob a majetku Ostrava-Michál-
kovice. Pátý pilíř zastupují samotní občané. 
Osvícený člověk chápe, že policisté nemohou 
být dvacet čtyři hodin na všech místech města, 
a přijímá tak zodpovědnost za svůj majetek ve 
smyslu základních zásad community policing. 
Osvojením základních zásad ochrany majetku 
pak nemotivuje pachatele odstraněním věcí 
z vozidel. Rozumný člověk ví, že lhostejnost 
a nevšímavost je nesprávným způsobem v boji 
s trestnou činností. Pokud váhá, zda oznámit či 
svědčit v trestném činu, pak je vhodné si uvědo-
mit, že příště může být obětí právě on. 

„Zlatá pravidla“: apelujeme na všechny, 
aby ve svých automobilech „nevystavovali“ 
žádné věci, byť i prázdnou igelitovou tašku nebo 
hračku… Při manipulaci s nákupem nenechá-
vejte žádné zavazadlo v prostoru odemčeného 
vozidla. Buďme všímaví ke svému okolí. Jste-li 
svědkem krádeže ihned informujete Policii ČR 
na lince 158. 

„VEm SI mě!“
netradiční mediální kampaň

V sobotu 17. května 2008 odstartovala ne-
konvenční mediální kampaň ostravské policie 
„VEm SI mě!“. Prvními místy akce byl Avion 
Shopping park a Kaufland Ostrava-Zábřeh. Na 

místě bylo zhruba 50 ostravských policistů, 
ostravských městských strážníků a studentů 
Soukromé střední odborné školy ochrany osob 
a majetku Ostrava-Michálkovice, kteří obsáhli 
více než 1500 parkujících vozidel. Dagmar Vác-
lavíková, zástupce ostravského Avion Shopping 
parku, sdělila, že tyto aktivity, tak jako všechny 
obdobné zaměřené ke zvýšení bezpečnosti, jsou 
vítány a podporovány.

Proběhnuvší aktivity ve výše uvedených 
v prostorách parkovišť nákupních center vy-
volaly pozitivní i negativní odezvy přítomných 
občanů. Setkali jsme se s názory, že „neděláme, 
co dělat máme, máme raději měřit rychlost nebo 
hlídat přechody“ apod. Naštěstí převládalo 
kladné mínění lidí. Mnohokrát jsme se setkali 
s poděkováním i vyjádřením potěšující reakce. 
Řidiči sdělovali uspokojení, že konečně probíhá 
akce tohoto typu a za všechny obdobné jsou 
vděčni. 

Mohu říci, že v každém třetím až čtvrtém 
zaparkovaném vozidle jsme viděli odložené 
věci – zavazadla, kabelky, kufříky. Bohužel 
ale v každém druhém vozidle bylo autorádio, 
i s čelním ovládacím panelem (tzv. „tatrankou“). 
Tato skutečnost je alarmující. Pachatelům 
rovněž nahrává skutečnost pootevřených oken 
vozidel. Zjištěný fakt nás pak utvrdil, že akce 
byla na místě a i další plánované aktivity jsou 
tak žádané. 

Závěrem: domníváte se, že neustálé opa-
kování je nadbytečné a neúčelné? Vzpomeňte 
na staletími ověřený výrok učitele národů 
J. A. Komenského „opakování je matkou 
moudrosti“. Jeden případ z mnoha za všechny 
podobné: Zhruba půlhodina devatenáctého 
květnového podvečera stačila v Moravské 
Ostravě neznámému pachateli k odcizení dvou 
kusů zlatých mincí, dámského a pánského ko-
ženého saka, navigace. Ke krádeži došlo poté, 
co pachatel rozbil skleněnou výplň okna vozidla 
zn. Mercedes. Svým jednáním tak způsobil škodu 
ve výši zhruba 196 000 Kč.

Zpracoval: por. Bc. Gabriela Holčáková
 komisařka MŘ PČR Ostrava

kontaktní údaje (problematika vloupání do vozidel): 
por. Holčáková (tel. 974725237)

30. dubna 24
městské ředitelství Policie ČR Ostrava

Tiskové zprávy
Další akce na nalévání alkoholu mladist-

vým
Ve dnech 15.–16. 3. 2008 proběhly další dvě 

akce zaměřené na nalévání alkoholu osobám 
mladším 18 let, a to v Moravské Ostravě ve 
známé lokalitě Stodolní a na území spádové ob-
lasti Svinov. I přesto, že tyto akce jsou pořádány 
poměrně často, bylo strážníky zjištěno několik 
protiprávních jednání. 

Spádová oblast Svinov
Zde byla provedena kontrola 5 zařízení, kdy 

byly zjištěny 4 osoby mladší 18 let pod vlivem al-
koholu, ve dvou případech byly řešeny přestupky 
na úseku ochrany před alkoholismem a jinými to-
xikomaniemi. V jednom ze zařízení, kde byla při 

předchozí kontrole zjištěna osoba mladší 18 let, 
která pracovala v rozporu se zákoníkem práce a 
zákonem o opatřeních k ochraně před škodami 
působenými tabákovými výrobky, alkoholem 
a jinými návykovými látkami, byla i při této 
kontrole zjištěna obsluha mladší 18 let. V tomto 
případě bude protiprávní jednání provozovatele 
oznámeno příslušným institucím.

mladík nesl tašku plnou drátů
Dne 15. 3. 2008 v době, kdy probíhalo opatře-

ní v souvislosti s výjezdem fanoušků na fotbalové 
utkání do Olomouce v Ostravě-Svinově, spatřil 
strážník tři mladíky přecházet kolejový svršek. 
Jeden z nich nesl tašku, ze které vyčnívaly dráty. 
Hlídka pojala podezření, že by se mohlo jednat o 

majetek Českých drah, a.s., proto byla na místo 
přivolána policie, která si mladíky (14, 16 a 21 
let) a materiál převzala a nyní věc šetří.

Nízké březnové teploty nutily osoby bez 
přístřeší vyhledávat teplejší místa k pře-
spání

Vlivem nízkých teplot v měsíci březnu se 
strážníci opět setkávali s oznámeními o spících 
cizích osobách na chodbách domů. Jednalo se 
o osoby bez přístřeší, které se do volně přístup-
ných domů uchylovaly z důvodu přespání v teple. 
Mnohdy zde osoby dělaly i nepořádek nebo 
přímo na chodbách vykonávaly svou potřebu, 
občas se na chodbu nebo do sklepních prostor

(Pokračování na straně 16)
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Dne 21. 6. – 22. 6. 2008
se na prostranství před kostelem Krista Krále

uskuteční

SvinovSká pouť
kolotoče, skákací hrad, poníci, stánky, hudba k poslechu i tanci

Zajištěno bohaté občerstvení
program 21. 6.

10.00–11.00 vystoupení dětí MŠ Svinov, 
žáci ZUŠ Svinov, tanečního souboru 

Třebovjáček
13.00–13.30 ukázka SDH

13.30–14.30 vystoupení kapely Rádoby
14.30–15.00 ukázka SDH

15.00–16.30 koncert kapely BUTY
 16.30–18.00 vystoupení kapely EL-REY 

s Michalem Žáčkem 
18.00–20.00 vystoupení Country kapely 

neděle 22. 6. – dopoledne hraje 
k poslechu dechová hudba z Polanky

(Pokračování ze strany 15)
dokonce stěhovaly. Nutno dodat, že pokud 
nebudou občané řádně zabezpečovat vstupní 
dveře, budou se s touto problematikou setkávat 
stále. Vedle osob bez přístřeší se do těchto 
prostor uchylují i osoby závislé na návykových 
a psychotropních látkách, aby si mohli aplikovat 
svou dávku. Stává se pak, že použité injekční 
stříkačky na místě ponechají. V takovém případě 
hrozí, že se o ně někdo poraní.

Neukáznění řidiči si stěžují, když jsou 
přistiženi při spáchání přestupku

Městská policie se občas setkává s událostmi, 
při kterých řidičům vadí, že byli přistiženi při 
spáchání nejrůznějších přestupků, a odkazují na 
jiné činnosti, které by měli strážníci dělat, a ne-
zamyslí se nad vlastním prohřeškem. Nelíbí se 
jim například, že byli při jízdě změřeni radarem 
při překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci. 
Přestože je prioritou městské policie zabezpe-
čování místních záležitostí veřejného pořádku, 
jedním z dalších hlavních úkolů je prevence a 
přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a ma-
jetku. Při provádění měření dodržování nejvyšší 
dovolené rychlosti, ať už informativním nebo 

ostrým radarem, působíme především preven-
tivně. Důvod je jednoznačný – snížit rychlost 
projíždějících vozidel. Tato měření jsou prová-
děna v místech, kde často dochází k dopravním 
nehodám, přes komunikaci přechází větší počet 
chodců či dětí do školských zařízení, v riziko-
vých místech, kde hrozí střety vozidel s chodci. 
I přesto, že jsou tato měření prováděna téměř na 
totožných místech, bohužel se skoro nestává, že 
by nedošlo k překročení rychlosti řidiči vozidel

Nejen měřením, ale i při dalších činnostech 
chráníme život, zdraví a majetek nejen chodců, 
ale i řidičů!

Odcizili měděné dráty
Dne 5. 4. 2008 spatřila hlídka MP čtyři mla-

díky v Ostravě – Svinově, kteří nesli kovové drá-
ty. Ti po spatření hlídky materiál odhodili a dali 
se na útěk. Byli však strážníky zadrženi. Mladíci 
se pak doznali, že kovový materiál o hmotnosti 
50 kg odcizili z nedalekých maringotek. Jeden z 
mladíků byl v posledních třech letech trestán za 
podobný čin, proto byl předán přivolané hlídce 
policie, pro důvodné podezření ze spáchání 
trestného činu. Jednání dalších mladíků bude 
oznámeno příslušnému správnímu orgánu pro 

podezření ze spáchání přestupku proti majetku, 
za což jim hrozí pokuta do výše 15 000 Kč.

Zaútočil na strážníka i na služební vo-
zidlo

Dne 10. 4. 2008 ve večerních hodinách byla 
hlídka MP vyslána v Ostravě – Svinově do jedné 
z restaurací, kde měl agresivní muž obtěžovat 
ostatní hosty. Na místě se po příchodu hlídky 
již muž nenacházel, proto byl kontaktován ozna-
movatel. Při zjišťování skutečností k oznámené 
události vběhl do restaurace muž a zaútočil na 
strážníka zezadu. K ochraně strážníka byly proti 
muži použity donucovací prostředky. V průběhu 
celého zákroku se ještě agresorovi podařilo na-
padeného strážníka udeřit pěstí do kolene. Muž 
byl pro podezření ze spáchání trestného činu 
omezen na osobní svobodě. Na místo byla přivo-
lána hlídka Policie ČR. Svědci události sdělili, že 
se jedná o původního agresora, který měl slovně 
a fyzicky napadat hosty. Dále bylo zjištěno, že 
muž před vstupem do restaurace kopal do služeb-
ního vozidla Městské policie Ostrava a způsobil 
jeho poškození. 24letému muži hrozí stíhání pro 
trestný čin útoku na veřejného činitele.

RT TORAX spol. s r.o.
Ing. Vladislav Uličný - INTEXT
SV  UNIPS s.r.o.

ŽP Tažírny trub Svinov, spol. s r.o.
PPL CZ, s.r.o.
IPO Security, s.r.o.

www.ckfilip.cz
150 MISTRŮ POD JEDNOU STŘECHOU

         LÉTo 2008 DovoLEná nA MÍRu
 za zážitky do celého světa……

- VYUŽIJTE SLEV ZA VČASNÝ NÁKUP
- PROGRAMY PRO ŽENY
- Sodexho POUKÁZKY
- NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

CK FILIP s.r.o., Ostrava, Puchmajerova 7 
Tel.: 596 116 086, 724 476 034,  mail: info@ckfilip.cz

Sponzoři, kteří přispěli na  Svinovskou pouť 21.–22. 6. 2008


