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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
i když jste pravidelně informováni o rozhodujících 
akcích v našem obvodu a o činnosti rady a zastu-
pitelstva, v tomto posledním čísle Svinovského 
hlasatele v roce 2008 se chceme ohlédnout za 
plněním volebního programu – co se nám podařilo, 
na čem pracujeme a co připravujeme.

Vzhledem k tomu, že na Jižních svazích 
bydlí třetina obyvatel, humanizovali jsme tuto 
část výstavbou dětského hřiště, prostorným 
chodníkem podél ulice V Závětří a po vyřešení 
vlastnických vztahů hodláme dále pokračovat 
s výstavbou sportovního hřiště za areálem 
Kauflandu a řešením bezpečného přechodu na 
autobusové zastávky MHD. Jsme nuceni čelit 
záměrům výstavby objemných a výškových by-
tových domů, které znásobují stávající problémy 
v této části Svinova. Především jde o nedostatek 
parkovacích míst a hrozící nepropustnost místních 
komunikací. Proti územnímu rozhodnutí (akce 
Větrník) jsme podali odvolání ke Krajskému úřadu  
Moravskoslezského kraje.

V oblasti Svinova okolo toku Porubky se 
při úpravě koryta vypořádáváme s napojením 
rodinných domků na kanalizační řad. V oblasti 
okolí nádraží spolupracujeme při rekonstrukci 
Svinovských mostů a nového obchodního areálu 
Svinov-centrum, kde požadujeme dostatečný po-
čet parkovacích míst, zejména pro lidi, kteří jsou 
cestujícími Českých drah.

Pro děti a mládež jsme, kromě již zmíně-
ného dětského hřiště za domy na ulici Evžena 
Rošického, doplnili hrací a bezpečnostní prvky 
na dětských hřištích a po nabytí vlastnických 
práv k pozemku nás čeká vybudování sportov-
ního hřiště, jak uvádíme výše, ale také oplocení 
zmíněného dětského hřiště. Hřiště pro házenou 
dostalo nové ligové osvětlení a podali jsme žádost 

Nadaci ČEZu k dotaci na položení kvalitního 
hracího povrchu. Pro plánovanou mateřskou školu 
jsme zakoupili pozemek na Tiché ulici a čeká nás 
zpracování investičního záměru pro vyhledání 
dotačního programu. Rovněž naše ZŠ a MŠ se 
může pyšnit kvalitním vybavením kuchyně 
a výdejen jídel, opravou stropu v tělocvičně na 
Bílovecké ulici č. 1 a vyměněnými okny na ulici 
Evžena Rošického. Energetické úspory řeší za 
menší městské obvody Magistrát města Ostravy, 
na nás zůstává dokončit zateplení MŠ na ulici 
Evžena Rošického.

O kulturní vyžití našich seniorů, podporu 
zájmových organizací a sportovních oddílů se 
starají komise rady MOb jednak přípravou rozlič-
ných akcí, ale i finančními dotacemi. Svinovské 
pouti přeje i počasí a sami jsme zvědaví, které 
muzikanty uvítáme příští rok. Tradici svinovského 
hudebního festivalu jsme nezaložili, ale zapojili 
jsme se do řady koncertů předních uměleckých 
těles, jako je např. Svatováclavský festival, 
Čtvero ročních období. Musím poděkovat všem 
sponzorům, kteří naše akce finančně nebo věcně 
podporují, a především členům komisí a výborů, 
kteří svůj čas a schopnosti věnují společným 
věcem naší obce. 

V oblasti inženýrských sítí požadujeme re-
konstrukci rozvodů pitné vody a kanalizace. Tyto 
akce jsou v současné době projektovány a cílem 
dosáhnout napojení všech domů na kvalitní roz-
vody pitné vody a napojení splaškových vod na 
městskou kanalizaci. Tyto práce jsou ukryty pod 
povrchem, ale provedeny být musí. Po nich bude 
následovat oprava povrchu místních komunikací, 
ale je možné, že zjistíme nedostatečné podkladní 
vrstvy komunikace a budeme muset tyto opravy 
rozšířit o vybudování kvalitního podkladu.

(pokračování na straně 2)

Vážení spoluobčané, vážení obyvatelé Svinova!
I letos Vám za všechny zaměstnance Úřadu 

městského obvodu Svinov s radostí předávám 
pěkné adventní pozdravení s přáním pokojného 

a radostného prožití vánočních svátků.  
V novém roce 2009 vše dobré!  

Ať jeho dny patří k vašim šťastným!

Ing. Ludmila Lankočí
tajemnice ÚMOb Svinov
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Zeleň ve Svinově

Kdy na 
přelomu roku 

na Úřad?

Úřední hodiny ve středu 

31. prosince 2008 končí 

v 11.30 hodin. V pátek 

2. ledna 2009 je Úřad 

městského obvodu 

uzavřen, v ostatní dny 

zůstávají úřední hodiny 

nezměněny.

Technický dvůr Ostrava – Svinov zajiš-
ťuje na katastru Svinova údržbu městské 
zeleně, která zahrnuje i péči o dřeviny. 
U péče o dřeviny je hlavním kritériem udr-
žovat stromy a keře v takovém stavu, aby 
neohrožovaly občany. V letošním roce bylo 
provedeno skácení především těch stromů, 
které byly v havarijním stavu. Ve všech 
případech byl jejich havarijní stav způsoben 
povětrnostními vlivy a špatným zdravotním 
stavem těchto dřevin. Jednalo se např. o lípu 
na hřbitově, 2 ks škumpy v areálu ZŠ Bílo-
vecká 10, o planou třešeň u potravin BOMI 
a o lípu na konci ulice Urbaníkovy, která 
poškodila majetek našich občanů. Jedním 
z posledních stromů skácených následkem 
havarijního stavu, byl buk červený – chlouba 
Svinova, který rostl na křižovatce ulic Bílo-
vecké a Radhošťské naproti radnice. Tento 
strom měl nádhernou košatou korunu a jeho 
listy svým zbarvením dokázaly potěšit oči 
kolemjdoucích. Na konci měsíce října letoš-
ního roku došlo působením větru k odlomení 
větší části kmene stromu. Tímto se ovšem 
stal pro procházející občany i projíždějící 
vozidla nebezpečným. Při odstraňování 
odlomené části kmene a dále při kácení 
zbylého torza, byla zjištěna uvnitř kmene 
hniloba. Vnitřní poškození buku však nebylo 
možno dříve rozpoznat. Tento strom nám 
bude chybět nejen pro svou nenahraditelnou 

krásu a velikost, ale i dětem, které zde cho-
dily z nedaleké základní školy sbírat jeho 
bukvice. 

V našem městském obvodu byla zajištěna 
náhradní výsadba nových, mladých stromků 
a keřů na vytipovaná a určená stanoviště. 
Například v lokalitě hřbitova bylo vysázeno 
370 ks tisu červeného v uličkách mezi urno-
vými hroby v nové části hřbitova. Tyto tisy 
budou tvořit živý plot mezi hroby. Dále došlo 
k obnově stromů a keřů v Parku ČSA, kde 
se vysázelo 6 ks kulovitého tisu červeného, 
několik magnolií a ibišků. Zde bude ještě 
v příštím roce náhradní výsadba pokračovat. 
Dále byla vyměněna u parkoviště hřbitova 
a na ulici E. Rošického uschlá výsadba za 
nové stromky. Také u radnice bylo letos 
dokončeno vysazení 3 ks ibišků a 4 ks ja-
vorů červených. Velmi nás ale mrzí, když 
zjistíme, že nově vysázené stromky nebo 
keře zde chybí. 

Jedním z úkolů pro následující rok 2009 
je komplexní úprava sadu Míru. Zde bude 
prováděn ořez suchých větví a pahýlů stro-
mů, zdravotní ořezy, kácení suchých stromů 
(povolených Magistrátem města Ostravy, 
odborem ochrany životního prostředí), 
odstranění pařezů po předešlých káceních 
a následná úprava terénu.

Za Technický dvůr Ostrava – Svinov
J. Konopková

Slovo starostky

Údržba parkoviště

(pokračování ze strany 1)
Po výstavbě dálnice D47 jsme opravili po- 

vrchy cest, které byly provozem stavebních strojů 
poškozeny, ale při měření hluku z ulice Rudné 
jsme úspěšní nebyli. Naměřené hladiny hluku 
prokazatelně nepřekračují hygienický hlukový 
limit (den/noc – 70/60dB). V současné době není 
podklad pro vymáhání protihlukových opatření 
na ochranu obytných domů v této lokalitě. Hle-
dáme tedy jiné způsoby, jak vyřešit problémy 
hlukem postižených spoluobčanů.

Vzhledem k nárůstu hustoty provozu na na-
šich komunikacích je u novostaveb požadováno 
vybudování parkovacích stání, bohužel u starších 
domů, zejména obytných, jsou možnosti parková-
ní omezené, proto někde i předzahrádky ustupují 
parkovacím stáním. 

Při II. etapě výstavby přednádražního prosto-
ru řešíme i současné nedostatky, aby po chystané 
rekonstrukci Svinovských mostů (TRAM, BUS) 
a výstavbě obchodního areálu Svinov-centrum 
byli spokojeni naši občané i cestující.

Nejsou jen velké investiční akce, které hned 
padnou lidem do oka. Jsou i maličkosti, které 
řeší problémy jen několika občanů, ale bez nich 
by Svinov nebyl celý.

Co nás ještě čeká? Dostavět hasičskou 
zbrojnici, abychom mohli příští rok s vyšitým 
praporem slavnostně přejít do novostavby, 
dokončit projektovou dokumentaci na rekon-
strukci místních komunikací, zejména pro ulici  

Kuršovu, dokončit dětská a sportovní hřiště včetně 
oplocení, zpracovat investiční záměr pro výstavbu 
tolik potřebného multifunkčního objektu jako 
zázemí pro všechna naše sportovní, společenská, 
umělecká a zájmová sdružení. Rovněž obecní 
domy, zejména „červené“, čeká revitalizace 
odpovídající dnešním požadavkům na bydlení 
a také jejich zařazení mezi stavební památky.

K oblasti, ve které jsme nepříliš úspěšní, patří 
ochrana životního prostředí a ovzduší. Proto 
spolu s ostatními starosty a Radou města Os-
travy žádáme na kompetentních institucích, aby  
uzákonily takové normy a opatření, aby lidé ne-
byli ohroženi na zdraví. Jen stát má nástroje, jak 
zpřísnit limity emisí a zejména vymáhat nápravu 
u těch, kteří tak nečiní. Na znečišťování ovzduší 
se podílí i lokální topeniště rodinných domků. 
V důsledku zvyšujících se cen zemního plynu 
a elektrické energie se část domácností opět 
vrátila k topení uhlím, uhelnými kaly. Naprosto 
trestuhodné je spalování nevhodných odpadů – 
igelitů, gum, lakovaných dřev a překližky. Látky, 
které se uvolňují do ovzduší a které musíme 
dýchat všichni, jsou jedovaté, často karcinogenní 
a jednoznačně zdraví škodlivé. Přitom je to tak 
jednoduché – spalujme jen paliva pro daný kotel 
určená, separujme odpady a zbytek ukládejme 
do popelnic nebo ve sběrném dvoře.

Všechna naše společná práce směřuje k jedi-
nému cíli – a tím jsou spokojení občané. 

Ing. Hana Hauptová, starostka

Na parkovištích bude proplužen pouze 
průjezd parkovištěm, a ne jednotlivá místa 
na stání!

Je však nutné mít na zřeteli, že i tato 
práce vyžaduje určité technologické časy, 
a tak je nasnadě, že při vzniku nepříznivých 
povětrnostních podmínek nemohou být 
mechanismy a správci komunikací všude, 
stále a hlavně ihned. Jejich práce je také 
ztěžována špatně zaparkovanými vozidly, 
která znemožňují vjezdy mechanismů do 
zasypaných ulic.

Každoročně se tak stává například na 
křižovatce ulic E. Rošického, E. Trioletové, 
Lelkově a Stratilově. K propluhování dochází 
později, po uvolnění vjezdu.

Odstraňování sněhu je prováděno správ-
cem komunikací traktory s pluhem, tzn. že 
zařízení je zavěšeno v zadní části traktoru. 
Pluhy jsou nastaveny tak, aby vždy hrnuly 
sníh na pravou stranu komunikace, kde 
dochází k jeho hromadění. To je terčem 
kritiky některých občanů, kteří nás žádají, 
abychom hrnuli sníh na opačnou stranu. 
Vězměte prosím na vědomí, že nemůžeme 
hrnout sníh doprostřed komunikací. Stejně 
tak nemůžeme nutit řidiče traktorů, aby jez-
dili v jednosměrných komunikacích v proti-
směru a porušovali tak zákon o provozu na 
pozemních komunikacích.

Děkuji všem zaměstnancům Technické-
ho dvora a doufám, že společně tuto zimu 
zvládneme opět na výbornou.

Jsem přesvědčen, že i Vy, milí spoluob-
čané, budete ohleduplní a vstřícní.

Závěrem Vám chci všem popřát hodně 
zdraví a štěstí v novém roce.

 Lumír Němec, ředitel TD
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Stavby za dva roky – 2007–2008 Zkusme topit 
ekologičtěji

V srpnu 2007 bylo opraveno nástupiště 
autobusové zastávky Ostrava, Svinov, náměstí  
(u kostela Krista Krále, směr Poruba, Polanka 
n/O) a část chodníku od této zastávky, směrem 
k prodejně potravin. Stavbu realizovala společnost 
STAVEX Ostrava, s.r.o., nákladem 190 tis. Kč.

Stejný zhotovitel v září 2007 dokončil opravu 
chodníku na ul. Bratří. Sedláčků v úseku od ul. 
Krůčkovy po ul. Hrabyňskou. Náklady na opravy 
činily celkem 566 tis. Kč. 

Pro zvýšení bezpečnosti chodců byla také 
v září 2007 na ul. Kuršově provedena oprava 
chodníku u místní prodejny potravin, současně 
byl upraven tvar křižovatky ulic Kuršovy a Lipové. 
Cena této úpravy dosáhla 175 tis. Kč.

V listopadu 2007 byla po výstavbě kanalizace 
provedena obnova asfaltového povrchu místní  
komunikace ul. Kmochovy. Tuto veřejnou zakáz-
ku v hodnotě 873 tis. Kč získala ve výběrovém 
řízení společnost STRABAG a.s., jejíž pracovníci 
si museli poradit s pokládkou asfaltového koberce 
na velmi úzké komunikaci. 

Na ul. Luční (u „bečkárny“) byla při pod-
zimních deštích v r. 2007 stržena krajnice. Její 
oprava byla dokončena v listopadu 2007 nákladem 
51 tis. Kč.

Pro naše děti jsme nakoupili za 62 tis. Kč herní 
prvky – pružinové koníky a řetězovou houpačku, 
pracovníci Technického dvora je instalovali na 
dětské hřiště u budovy ÚMOb.

V březnu 2008 byla provedena oprava chodní-
ku podél ul. Kolofíkovy v úseku mezi ul. Kuršovou 
a U Rourovny. Oprava stála 85 tis. Kč. 

V březnu a dubnu byla také opravena lávka přes 
Porubku. Po opravě obou opěra opevnění levého 
břehu byla na místo staré usazena nová ocelová 
lávka a upraveny přístupy. Nová lávka má délku 
10,5 m, šířku 1,5 m a hmotnost 2,5 t a je umístěna 
v dostatečné výšce, aby při zvýšení hladiny vody 
v Porubce nebránila v průtoku dvacetileté vodě 

(Q20). Investorem stavby bylo statutární město 
Ostrava, zhotovitelem společnost Ostravské ko-
munikace, a.s. Celkové náklady činily 200 tis. Kč. 

V období letních prázdnin 2008 bylo na 
prostranství mezi ul. Evžena Rošického a ul. 
Květinovou vystavěno dřevěné dětské hřiště. Jeho 
výstavba, včetně terénních úprav stála celkem 
546 tis. Kč.

V průběhu srpna a září t. r. jsme zajistili opra-
vu chodníku na ul. V Závětří. Společnost KR  
OSTRAVA a.s., která stavbu realizovala na zákla-
dě výběrového řízení, odstranila původní chod- 
níky a vystavěla nový chodník z betonové zámko-
vé dlažby. Náklady stavby činily 1 160 tis. Kč.

Ne všechny stavby byly hrazeny z našeho 
rozpočtu. Oprava povrchu ul. Přemyšovské byla 
provedena z důvodu jeho poškození v průběhu 
výstavby dálnice. Získali jsme tak komunikaci 
s kvalitním povrchem. Obdobně byly vysprave-
ny ul. Bratří. Sedláčků a příjezd k Vrbenskému 
rybníku.

V listopadu a prosinci byla provedena oprava 
komunikace a chodníku na ul. Zátiší. I přes pro-
blémy se stabilizací konstrukčních vrstev na zvod-
nělém podloží byla stavba úspěšně dokončena. 
O náklady jsme se, díky úspěšnému jednání 
p. starostky podělili s Magistrátem města Ostra-
vy. Oprava chodníku byla provedena nákladem 
325 tis. Kč, oprava komunikace stála celkem 
1 598 tis. Kč, z toho dotace města činila 923 tis. Kč.

Mimo tyto zakázky jsme průběžně prováděli 
obnovu a údržbu svislého i vodorovného doprav-
ního značení, čištění a opravy odvodnění našich 
komunikací, drobné vysprávky povrchů, výtluků, 
obrubníků, zábradlí, zábran a dalších součástí 
a příslušenství místních komunikací, které máme 
ve správě. 

V Ostravě – Svinově, dne 11. 12. 2008 
 Ing. Tomáš Mužík, 

odbor financí a správy majetku

Vytápění rodinných domů z lokálních tope-
nišť je velkým ekologickým problémem v celé 
naší republice. Jemný polétavý prach z těchto 
tepelných zdrojů na sebe váže organické uh-
lovodíky a další škodlivé látky, jež výrazně 
zatěžují vzduch, který potom vdechujeme. 
Lidem však vadí, že přechod na ekologičtější 
způsoby vytápění je příliš drahý. Proto Minis-
terstvo životního prostředí až do konce roku 
poskytuje domácnostem finanční podporu. Dle 
informací ze Státního fondu životního prostředí 
bude možno dotace čerpat i v příštím roce, kdy 
podmínky čerpání budou zveřejněny počátkem 
roku 2009. Každý, kdo nahradí kotel či kamna 
na fosilní paliva moderním kotlem na biomasu 
či tepelným čerpadlem, popř si pořídí solární 
systém, má šanci dotaci získat.

Žadateli mohou být pouze vlastníci bytu 
nebo rodinného domu a dotaci nemohou dostat 
chalupáři, kteří svou nemovitost využívají pouze 
víkendově. Podpora není poskytována ani na 
instalaci zařízení do průmyslových objektů nebo 
do novostaveb na kotel nebo čerpadlo uvedené 
do provozu po 30. dubnu letošního roku, pokud 
lze objekt vytápět plynem nebo jej lze připojit 
na centrální rozvod tepla.

Částky ve formě dotací dosahují u kotlů na 
biomasu a solárních systému na ohřev vody až 
50 % nákladů (max. 50 000 Kč na jeden zdroj), 
u tepelných čerpadel a solárních systémů pro 
přitápění až 30 % nákladů (do 60 000 Kč na jeden 
zdroj). Pro objasnění např. pro rodinný domek 
se ceny kotlů na biomasu pohybují mezi 70 000 
až 80 000 Kč.

Jelikož se jedná o dotace vyhlášené přímo 
pro fyzické osoby, zájemce si celou záležitost 
vyřizuje sám bez součinnosti s obecními, měst-
skými či krajskými úřady. Vše koordinuje Státní 
fond životního prostředí, který bude akceptovat 
všechny žádosti, které obdrží do letošního sil-
vestra. Lidé nemusejí jezdit s každou žádostí do 
Prahy, řešeny jsou i na krajských pracovištích 
fondu, která po předchozí telefonické domluvě 
zdarma poskytují i osobní konzultace. Jednotlivé 
žádosti projednává Rada Fondu a schvaluje je 
ministr životního prostředí. 

Pro Ostravu se jedná o krajské pracoviště 
SFŽP na ulici Českobratrské 7 v Ostravě. Žádosti 
zde vyřizují dvě pracovnice: Martina Breuerová 
(tel.: 596 138 314, martina.breuerova@sfzp.cz,  
fax: 596 110 713) a Alena Matyášková (tel.:  
596 110 173, alena.matyaskova@sfzp.cz, fax:  
596 110 713). Pracoviště je pro veřejnost otevřeno 
v úterý a ve středu (8.30–12.00 hod. a 13.00–
17.00 hod.). V ostatní dny je návštěva možná  
jen po předchozí domluvě. 

Přispět ke snížení znečištění ovzduší a tím 
ke kvalitnějšímu životnímu prostředí může 
takto každý z nás, a to alespoň výběrem ekolo-
gičtějšího paliva nebo instalací nového způsobu 
vytápění.

 RNDr. Yvona Heroutová, SMO – ÚMOb Svinov

Usazení nové lávky přes Porubku 11. dubna 2008

Nové herní prvky na dětské hřiště u ÚMOb 
Svinov

Oprava chodníku a komunikace – ul. Zátiší

Oprava vjezdu do sportovního areálu TJ Svinov 
na ul. Bílovecké
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Povinnost mít k vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových nebo podzemních povolení 
není nově zavedeným požadavkem, ale tuto po-
vinnost ukládal už zákon č. 138/1973 Sb. i zákon 
č. 11/1955 Sb. V našem právním řádu je tedy tato 
povinnost zakotvena od roku 1955.

Vypouštění odpadních vod do vod povrcho-
vých nebo podzemních bez povolení vodoprávní-
ho úřadu je tedy již od roku 1955 nelegální – a to 
bez ohledu na datum 1. 1. 2008.

Pokud není v obci obecní kanalizace sloužící 
veřejné potřebě zakončená čistírnou odpadních 
vod nebo není napojení nemovitosti na tuto 
kanalizaci technicky možné či ekonomicky 
únosné, mají majitelé nemovitostí možnost řešit 
čištění odpadních vod pomocí zařízení určených 
pro individuální zneškodňování odpadních  
vod, tj. v žumpách, septicích nebo v domovních 
čistírnách odpadních vod. 

Žumpa je bezodtoková jímka, ve které se 
shromažďují splaškové vody z objektu. Obsah 
žumpy je nutné vyvážet ke zneškodnění na 
čistírnu odpadních vod. Žumpy se nepovažují 
za vodní díla a vodoprávní úřad k nim nevydává 
povolení k vypouštění odpadních vod. Septik 
funguje jako usazovací nádrž, navíc v něm do-
chází k částečnému odstraňování organických 
látek bez přístupu vzduchu a na dně pak dochází 

k postupné anaerobní stabilizaci kalu. Ze septiku 
je nutné alespoň jednou za rok vyvézt kal. Samo-
statný septik je s ohledem na jeho čisticí účinek 
přijatelný jen jako mechanický stupeň, za nímž 
by měl následovat další – biologický –stupeň 
čištění, např. zemní filtr. 

Domovní čistírna odpadních vod je zařízení 
určené k čištění splaškových vod z objektů do 
50 ekvivalentních obyvatel. Domovní čistírna 
odpadních vod je vhodným řešením k čištění 
odpadních vod u trvale obývaných domů a za 
předpokladu správného provozování. Není 
vhodná v případě čištění odpadních vod ze 
staveb pro individuální rekreaci či domů, které 
jsou majiteli využívány pouze občas. Pro tyto 
stavby je nejvhodnějším řešením septik spojený 
se zemním filtrem.

Septik a domovní čistírna odpadních vod jsou 
vodními díly a jejich majitel si musí vyřídit u vo-
doprávního úřadu povolení k vypouštění odpad-
ních vod do vod podzemních nebo povrchových 
a nebo povolení k vypouštění odpadních vod do 
kanalizace pro veřejnou potřebu, která je zaús-
těna do vod povrchových bez čištění. Povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod podzemních 
lze podle § 38 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů, v platném 
znění, výjimečně povolit pouze tzv. nepřímé 

vypouštění odpadních vod do vod podzemních 
(přes půdní versty) z jednotlivých rodinných 
domů a staveb k individuální rekreaci na základě 
posouzení jejich vlivu na jakost podzemních vod. 
Při povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových postupuje vodoprávní úřad podle 
§ 38 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, 
a také dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Pokud 
majitel nemovitosti vypouští odpadní vody do 
kanalizace pro veřejnou potřebu, která není za-
končena čistírnou odpadních vod, musí požádat 
vodoprávní úřad o povolení k vypouštění odpad-
ních vod dle § 18 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů, v platném znění.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že ten, kdo 
vypouští odpadní vody do vod povrchových 
nebo podzemních, musí mít vyřízeno povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod povrcho-
vých nebo podzemních dle ustanovení § 8 
odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů, v platném znění.

V případě, že občané ze svých nemovitostí 
nemají tato povolení vyřízena, dopouštějí se 
přestupku dle ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném 
znění. V tomto případě lze uložit pokutu do výše 
50 000 Kč. 

1.  Před napojením na kanalizaci si musí staveb-
ník (investor) zjistit následující informace:
- zda se v oblasti nachází kanalizace ve správě 

společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s.,
- jaký typ odpadních vod je možné kanalizací 

odvádět (splaškové, dešťové),
- zda je kanalizace zaústěna na čistírnu odpadních 

vod,
- polohopisné a výškové uložení kanalizace 

(hloubku uložení potrubí).
Uvedené informace lze bezplatně získat na 

oddělení dokumentace v sídle společnosti OVAK 
a. s. na základě vyplněné „Žádosti o vyjádření 
k záměru stavby“, ve Vašem případě kanalizační 
přípojky. Formulář žádosti naleznete na webových 
stránkách společnosti www.ovak.cz v sekci Doku-
menty ke stažení.

2. Na základě zjištěných skutečností (dle bodu 
ad 1) zpracovat projektovou dokumentaci stavby 
v požadovaném rozsahu. Rozsah projektové doku-
mentace se bude lišit podle níže uvedených situací:

2.1 Nová kanalizační přípojka
Rozsah projektové dokumentace předkládané 

k žádosti o vyjádření:
- technická zpráva s výpočtem množství a kva-

litou vypouštěných odpadních vod, popisem 
způsobu odstranění předčisticích zařízení 
(septik) a způsobu napojení na stoku,

- přehledná situace (katastrální snímek) pro 
určení místa stavby,

- situace přípojky v měřítku 1 : 500, 1 : 200 nebo 
1 : 100 se zákresem inženýrských sítí (koordi-
nační situace),

- podélný profil. 

2.2  Na stávající kanalizační přípojce je osazen 
septik a přípojka je napojena do jednotné kanali-
zace (odvádí se jak splaškové, tak dešťové vody) 
ve správě OVAK a. s.

Rozsah projektové dokumentace předkládané 
k žádosti o vyjádření:
- technická zpráva s popisem způsobu odstra-

nění předčisticích zařízení (septik),
- situace stávajícího a navrhovaného stavu 

s vyznačením trasy, profilu a materiálu potrubí 
navrhované kanalizační přípojky a revizní 
šachty minimální světlosti DN 400,

- v případě nevyhovujícího technického stavu 
stávající kanalizační přípojky a její nutné 
rekonstrukce bude rozsah projektové do-
kumentace stejný jako u nové kanalizační 
přípojky.
2.3 Na stávající kanalizační přípojce je osa-

zen septik a přípojka je napojena do splaškové 
kanalizace ve správě OVAK a. s.

Rozsah projektové dokumentace předkládané 
k žádosti o vyjádření:
- technická zpráva s popisem způsobu odstra-

nění předčisticích zařízení (septik) a způsobu 
likvidace dešťových vod,

- situace stávajícího a navrhovaného stavu 
s vyznačením trasy, profilu a materiálu potrubí 
navrhované kanalizační přípojky a revizní 
šachty minimální světlosti DN 400,

- v případě nevyhovujícího technického stavu 
stávající kanalizační přípojky a její nutné 
rekonstrukce bude rozsah projektové do-
kumentace stejný jako u nové kanalizační 
přípojky.

2.4 V rámci výstavby nového kanalizačního 
řadu jsou vybudovány kanalizační přípojky 
ukončeny revizní šachtou minimální světlosti 
DN 400 mm pro možnost napojení kanalizačních 
přípojek.

Rozsah projektové dokumentace předkládané 
k žádosti o vyjádření:

2.4.1 když příslušný stavební úřad nebo 
OVAK a.s. po dohodě poskytne podklady  
z projektové dokumentace
- popis technického řešení kanalizační přípojky, 

• profil a materiál kanalizační přípojky,
• popis stávajícího stavu odvádění a likvida-

ce odpadních vod (žumpa, septik – jejich  
likvidace),

• popis nového (budoucího) stavu, 
- kopie situace z projektové dokumentace  

nového uličního kanalizačního řadu
- kopie podélného profilu kanalizačního uličního 

řadu s vyznačením místa napojení kanali-
zační přípojky na nově vybudovaný uliční  
kanalizační řad;
2.4.2 když příslušný stavební úřad neposkyt-

ne podklady z projektové dokumentace, je rozsah 
požadované projektované projektové dokumenta-
ce stejný jako u nové kanalizační přípojky.

3. Zpracovanou projektovou dokumentaci 
a „Žádost o vyjádření ke stavbě kanalizační 
přípojky“ předložit ke schválení na oddělení 
dokumentace společnosti OVAK a. s.

4. Na místně příslušném úřadu, odboru vý-
stavby, dopravy, investic a životního prostředí 
požádat podle charakteru stavby o stavební 
povolení, ohlášení stavby či územní souhlas 

Vypouštění odpadních vod z domácností do vod povrchových nebo podzemních

Napojení na kanalizaci ve správě společnosti Ostravské vodárny 
a kanalizace a. s. (dále jen OVAK a. s.)
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Napojení na kanalizaci ve správě společnosti Ostravské vodárny 
a kanalizace a. s.
podle stavebního zákona č. 183/2006, ve znění 
pozdějších předpisů.

Požadavky na provádění kanalizačních přípo-
jek (požadavky na provádění vodohospodářských 
staveb naleznete na internetových stránkách 
společnosti www.ovak.cz v sekci Dokumenty 
ke stažení): 
- Každá nemovitost, případně popisné číslo 

u domů s více vchody, má mít samostatnou 
kanalizační přípojku. 

- Více přípojek pro jeden objekt nebo rozsáhlejší 
areál je možno zřídit jen výjimečně po dohodě 
s provozovatelem. 

- Pro napojení přípojky na stávající stoku nebo 
vstupní šachtu se používá vývrt a speciální 
průchodka zaručující vodotěsnost (tvarovka, 
B kroužek, …).

- Standardním materiálem kanalizačních pří-
pojek je kamenina, případně PVC nebo PP 
u přípojek do DN 200.

- Profily přípojek vychází z hydrotechnického 
výpočtu.

- Nejmenším dovoleným profilem dle ČSN je 
DN 150.

- Přípojky jsou napojovány přednostně do šachet 
na stoce do horní třetiny profilu, v případě 

napojení na potrubí stoky je na přípojce osa-
zena revizní šachta minimální světlosti DN 
400 mm a to přednostně na veřejně přístupném 
pozemku.

- Zástupci provozu kanalizační sítě musí být 
před záhozem přizváni ke kontrole způsobu 
napojení přípojky na kanalizační řad.
5. Uzavřít smluvní vztah na odvádění odpad-

ních vod na zákaznickém oddělení společnosti 
OVAK a. s. a začít platit stočné. Povinnost uza-
vřít smlouvu o odvádění odpadních vod vzniká, 
pokud odpadní vody vtékají z kanalizační 
přípojky do kanalizace, a to bez ohledu na sku-
tečnost, zda je kanalizace zakončena čistírnou 
odpadních vod. Vypouštění odpadních vod do 
kanalizační sítě bez uzavřené smlouvy je poklá-
dáno za neoprávněné vypouštění odpadních vod 
a podle zákona je postihováno sankcemi. Na-
proti tomu odpadne úhrada nákladů spojených 
s čerpáním, odvozem a likvidací odpadních vod 
ze septiků a žump. 

Dovolujeme si upozornit, že není dovoleno 
vypouštět do splaškové kanalizace dešťové 
vody a vody předčištěné v septicích, stejně jako 
není dovoleno do dešťové kanalizace vypouštět  
splaškové vody. Odvádění těchto vod musí být 

proto odděleno vybudováním samostatných 
přípojek. Kanalizační přípojku pořizuje na své 
náklady majitel nemovitosti. V opačném pří-
padě by byl porušen zákon o vodách a o změně 
některých zákonů (zákon o vodách) a zákon 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů (zákon 
o vodovodech a kanalizacích), za což by mohla 
být uložena pokuta. 

Zrušení předčisticího zařízení, ale i zřízení 
nové kanalizační přípojky je nutné konzul-
tovat se zaměstnanci OVAK a. s. z oddělení  
dokumentace. 

Adresa sídla společnosti: Ostravské vodárny 
a kanalizace a. s., Nádražní 28/3114, 729 71 
Ostrava – Moravská Ostrava.

Na Vaše případné dotazy Vám rádi odpovíme 
na zákaznické lince číslo 848 100 700 nebo při 
Vaší osobní návštěvě na zákaznickém centru 
v sídle společnosti. 

Úřední hodiny: Pondělí 8.00–17.00 hod.
  Úterý 8.00–15.00 hod.
  Středa 8.00–17.00 hod.
  Čtvrtek 8.00–15.00 hod.
  Pátek 8.00–14.00 hod.

Ing. Vladimír Vašíček

 Na podzim roku 2006 začalo nové čtyř-
leté volební období, ve kterém bylo úspěšně 
realizováno několik investičních akcí a další 
jsou připravovány. 

Mezi nejrozsáhlejší stavby, které byly 
dokončeny, patří „Rekonstrukce stravovací 
části ZŠ Bílovecká 10. První etapa byla re-
alizována v roce 2005 s finančními náklady 
6 466 tis. Kč. Ve výstavbě bylo pokračováno 
v roce 2007, kdy byla stavba v měsíci září 
předána do užívání. Náklady v tomto roce 
činily 7 785 tis. Kč a byly plně pokryty 
z rozpočtu statutárního města Ostravy. Vlastní 
kuchyň byla kompletně rekonstruována a vyba-
vena novou gastrotechnologií. Stavební úpravy 
se dotkly rovněž jídelny, kde byla provedena 
rekonstrukce elektroinstalace a výměna oken za 
okna plastová. Celkové náklady na rekonstrukci 
činily 14 251 tis. Kč.

Dalšími akcemi v oblasti školství bylo zřízení 
dvou tříd základní školy z bývalých nebytových 
prostor v objektu na ul. Evžena Rošického 1082. 
Součástí rekonstrukce bylo i zřízení nových šaten 
a sociálního zařízení pro žáky a kabinetu pro 
učitele. Stavba si vyžádala náklady ve výši 1 056 
tis. Kč a je užívána od září 2007. Na tomto objektu 
byla v prosinci roku 2007 vyměněna všechna 
okna, která byla v havarijním stavu. Na výměnu 
byla poskytnuta dotace z havarijního fondu statu-
tárního města Ostravy ve výši 3 164 tis. Kč.

V návaznosti na vybudování dvou tříd 
v mateřské škole byla zpracována projektová 
dokumentace v hodnotě 120 tis. Kč na pokra-
čování rozšíření výuky základní školy v ob-
jektu mateřské školy na ul. Evžena Rošického. 

Obsahem tohoto projektu je zřízení dalších čtyř 
tříd, aby byla zabezpečena kompletní výuka 
prvního stupně základní školy včetně školní 
družiny. První etapa této akce byla ukončena 
v srpnu 2008 nákladem 1 667 tis. Kč. Součástí 
této stavby jsou dvě třídy, kabinet, sborovna, 
šatny a sociální zařízení sloužící i pro imobilní 
žáky. V roce 2009 by stavba měla pokračovat 2. 
etapou, tj. zřízením dalších dvou tříd základní 
školy s potřebným zázemím. Tato etapa si vy-
žádá náklady 2 085 tis. Kč.

V současné době probíhá oprava stropu a pod-
hledu tělocvičny základní školy Bílovecká 1. 
Tuto opravu si vyžádal havarijní stav, který byl 
potvrzen odborným posudkem TAZÚS Ostrava. 
Na žádost městského obvodu poskytlo statutární 
město Ostrava finance ve výši 906 tis. Kč. Z této 
částky byla uhrazena projektová dokumentace ve 
výši 55 tis. Kč, vlastní náklady na opravu stropu 
budou činit 844 tis. Kč a za výkon autorského 
dozoru 6 tis. Kč.

Významnou stavbou, která bude přínosem pro 
celý městský obvod, je výstavba nové hasičské 

zbrojnice. V letošním roce byla pořízena 
projektová dokumentace na tuto stavbu 
za částku 385 tis. Kč. Stavba je umístěna 
na ul. Jelínkově a bude osahovat garáž 
pro dvě hasičská vozidla, šatny a sociální 
zázemí a v 2. NP klubovnu, kuchyňku 
a sociální zařízení. Stavba byla zahájena 
v říjnu 2008 a náklady budou činit 3 000 
tis. Kč. Z této částky bude provedena hru-
bá stavba včetně zastřešení, přípojek in-
ženýrských sítí a oplocení. V roce 2009 je 
přislíbena finanční dotace od statutárního 

města Ostravy ve výši 8 100 tis. Kč na kompletní 
dokončení stavby.

V městském obvodu Svinov jsou plánovány 
i další investiční akce, jako např. sportovní hřiště 
na ul. Evžena Rošického, sportovní areál na ul. 
Bílovecké, vestavba multimediální učebny na ZŠ 
Bílovecká 10. Na tyto a další akce byl podán poža-
davek na kapitálový rozpočet statutárního města 
Ostravy pro rok 2009 a kapitálový výhled na 
léta 2010–2012. Mimo to městský obvod rovněž 
usiluje o získání dotací na rozpracované projekty 
a plánované akce z externích zdrojů. V říjnu 2008 
byla podána žádost o dotaci u Regionální rady 
regionu soudržnosti Moravskoslezsko na stavbu 
„Zřízení 4 tříd ZŠ v MŠ Rošického 1082“ a je 
připravována žádost o dotaci na stavbu „Vestavba 
multimediální učebny pro výuku zeměpisu a hu-
dební výchovy na ZŠ Bílovecká 10“. U Nadace 
ČEZ byla podána žádost o poskytnutí dotace na 
položení umělého povrchu na hřiště národní há-
zené TJ Sokol Svinov v rámci grantového řízení 
„Podpora regionu pro rok 2009“.

Oldřich Dolák, OVDIŽP

Investiční akce v městském obvodu Svinov
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Mimo základní drobnou údržbu bytů 
a domů:
- elektrikářské, plynařské, zámečnické, instala-

térské, zednické a jiné práce 
- základní služby (čištění kanalizací, čerpání 

septiků, dispečerskou pohotovostní službu)
- periodické předepsané revize a kontroly vy-

hrazených technických zařízení, včetně jejich 
servisu a porevizních oprav, byla provedena 
celá řada větších oprav, rekonstrukcí a jiných 
akcí pro zlepšení technického stavu, estetiky, 
komfortu bydlení a bezpečnosti budov a bytů 
a pro zhodnocení majetku SMO svěřeného do 
správy MOb Svinov, např.:

Axmanova 368 
- výměna ležaté kanalizace (49 800 Kč)
- instalace nových splachovacích záchodů 

(23 300 Kč)
- zpracování odborného posudku technického 

stavu budovy – pro rozhodnutí o rentabilitě 
investic do rekonstrukce budovy (19 504 Kč) 

- deratizace proti parazitům (21 889 Kč)
Bratří Sedláčků 352
- oprava a nátěr soklu pod průčelní zdí 

(21 960 Kč)
- položení okapníkové dlažby pod oběma štíto-

vými stěnami (probíhá)
- rozsáhlejší rekonstrukce bytu č. 11 a jeho 

příslušenství (35 777 Kč)
Bratří Sedláčků 55
- výměna ležaté kanalizace ve dvoře 

(22 516 Kč)
- výměna okapního svodu (4 469 Kč) 

Bílovecká 115, 118, 123, 138, 155, 256
- odstranění zkorodovaných a nebezpečných 

kovových konzol a trubek z vnějšího líce 
obvodového zdiva budov (19 066 Kč)

- odstranění graffiti z povrchu režného zdiva 
budov (34 825 Kč)

- opravy napojení okapních žlabů na systém 
veřejné kanalizace, vybudování jímek s pře-
padem na odvod srážkové vody (46 580 Kč)

Bílovecká 118 a 123
- opravy a vyčistění okapních žlabů a svodů 

(19 849 Kč)
Bílovecká 115
- rekonstrukce elektrorozvodů a rozvodu zvon-

ků ve společných prostorech (136 366 Kč)
- výměna vstupních dveří do domu 

(49 980 Kč)
- vymalování schodišťového prostoru (probí-

há)
Tichá 350 a 700
- zateplení celého obvodového pláště a úprava 

terénu (1 352 188 Kč) 
Bílovecká 118,123,155
- posouzení technického stavu budov pro roz-

hodnutí o postupu revitalizace (49 980 Kč)
Bílovecká 256
- oprava prošlapaných a tím nebezpečných scho-

dišťových stupňů a podest – vydlážděním částí 
schodišť ve dvou vchodech domu(27 140 Kč) 
Celkem bylo ke dni uzávěrky Svinovského 

hlasatele (některé práce jsou v průběhu a budou 
do konce roku 2008 dokončeny) vloženo do byto-
vého fondu MOb Svinov na jeho provoz, údržbu, 
služby, opravy, rekonstrukce: 2 454 720 Kč.

Hynek Plucnar
OFSM – bytové oddělení 

Dne 1. listopadu 2008 začala zimní sezóna, 
která potrvá do 31.5.2009 a s ní spojená zimní 
údržba místních komunikací (dále jen MK)  
v našem obvodě. Pro Vaši informaci uvádíme:

Za městský obvod Svinov zajišťuje zimní 
údržbu místních komunikací III. a IV. třídy 
(chodníky) příspěvková organizace Technický 
dvůr Ostrava – Svinov. O vozovky I. a II. třídy se 
stará akciová společnost Ostravské komunikace. 
Jsou to ty komunikace, na nichž je provozovaná 
hromadná doprava.

Kromě toho se v zastavěném území obce 
nacházejí komunikace IV. třídy (chodníky), které 
hraničí s nemovitostí jiného vlastníka. Tento 
ze zákona odpovídá za škody, jejichž 
příčinou byla závada ve schůdnos-
ti na přilehlém chodníku, která 
vznikla znečištěním, náledím nebo 
sněhem, pokud neprokáže, že  
nebylo v mezích jeho možností 
tuto závadu odstranit!

Jinými slovy řečeno, o chod-
níky přilehlé k nemovitostem 
jsou ze zákona povinni se starat 
vlastníci těchto nemovitostí. Patří 
zde i přístupové chodníky do by-
tových domů např. ul. E. Rošického.

V neposlední řadě existují i chodníky, které se 
v zimě neudržují. Jedná se o méně frekventované 
chodníky, které mají minimální dopravní význam. 
Jejich seznam je součástí plánu zimní údržby.

Je nutné si však uvědomit, že zimní údržbou 
se závady způsobené povětrnostními situacemi  
a podmínkami ve sjízdnosti a schůdnosti  
komunikací neodstraňují, pouze zmírňují. 

A co jsou to závady ve sjízdnosti a schůd-
nosti?

Náplň tohoto termínu upřesňuje zákon 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve 
znění pozdějších předpisů.

Výčet některých akcí OFSM – bytového oddělení v roce 2008 

Zimní údržba místních komunikací

Tradiční předvánoční divadelní 
představení

Komise pro občanské záležitosti 
při Radě městského obvodu 

Svinov pozvala svinovské občany 
na druhou premiéru operety 

Rudolfa Frimla:

 Tři mušketýři,
která se uskutečnila 7. 12. 2008  

v Divadle Jiřího Myrona.

Krásné představení 
s příjemnými melodiemi 

navodilo sváteční atmosféru, 
která, jak si všichni přejeme, 

nám vydrží co nejdéle.
Za komisi OZ  

Lenka Hrušková

VÁNOČNÍ STROM 
PŘÍŠTÍM GENERACÍM

Datum 15. listopad 2008 se zapíše do svi-
novské kroniky jako den, kdy lidovci a zelení 
zasadili z rozhodnutí Rady nový svinovský 
vánoční strom, který bude zdobit adventní 
a vánoční období mnohým příštím generacím. 
My, současníci, si ještě pár let počkáme na jeho 
první nazdobení, než naše kavkazská jedlič-
ka povyroste. Byla přivezena z Toskánska, 
má za sebou zhruba 10 let růstu a zasazena 
byla na prostranství mezi radnicí a kostelem 
Krista Krále v kvalitním transportním balu, 
do kvalitní zeminy, za odborného dozoru 
dodavatele.

Současné počasí a pravidelná zálivka dává 
velké předpoklady, že dobře zakoření, že nám 
všem poroste pro radost.

K potěšení našich dětí, vnuků, pravnuků, 
kteří snad budou jednou pyšní na to, že máme 
ten nejkrásnější vánoční strom v širokém 
okolí.

 Za Radu městského obvodu
Ing. Eduard Dvorský 
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Zimní údržba místních komunikací

Mikulášské vystoupení

Komise pro občanské záležitosti při Radě 
městského obvodu Svinov srdečně blahopřeje na-
šim jubilantům, kteří se v měsících lednu, únoru, 
 březnu dožívají 70, 75, 80 a více let. Přejeme 
hodně zdraví a radosti v kruhu rodiny a přátel.

Ján Rapan 
Milada Matoušková

Anna Vilášková 
Ladislav Klement

Milena Vojtovičová 
Anděla Ambrožová
Miroslav Formánek 

Stanislav Baťka
Irena Šripková 

Margita Kotlárová
Emerich Rončka 

Božena Sitnovová
Anna Janíková 

Drahoslava Malíková
Františka Vytřasová 

Josef Gurin
Jiřinka Bigošová 
František Bárta 

Juraj Kontra 
Adolf Režnar

Marie Ščerbová 
Vasil Hutník
Pavel Rousek 

Vlasta Malková
Josef Drkula 

Ludmila Malíková
Jilja Tomečková 
Ladislav Bartoň

Josef Lička 
Oldřich Čechovský
Libuše Poláčková 
Božena Žilková
Marie Giričová 

Jaroslav Konečný
František Stalzer 

Božena Hofmanová
Františka Šajnarová 

Lev Mařádek
Anna Bujnochová 

Věra Veselská
Josef Mieres 

Gertruda Kovalská
Jarmila Kydalková
Milada Kohoutová
Zdeňka Olšáková
Ladislav Klement

Oldřich Šolc
Anna Vilášková

Jan Slovák
Věroslava Fučíková

Františka Režná
Jiří Just

Irena Slívová
Irena Traplivá

Helena Hrabalová
Josefa Nesitová
Anna Homolová

Naši století spoluobčané: 
Alžběta Čermáková
Františka Slivková 

Srdečně gratulujeme!

Blahopřání 
našim jubilantům 

Závadou ve schůdnosti se rozumí taková 
změna ve schůdnosti pozemní komunikace 
(chodníku), kterou nemůže chodec předvídat 
při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu, 
dopravně technickému stavu, povětrnostním 
situacím a jejich důsledkům.

Stejně tak i závada ve sjízdnosti je taková 
změna ve sjízdnosti místní komunikace, kterou 
nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu při-
způsobeném stavebnímu a dopravně technickému 
stavu místní komunikace, povětrnostním situa-
cím a jejich důsledkům.

Jinak řečeno, v zastavěném území obce jsou 
místní komunikace sjízdné a schůdné, jestliže 
umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných 
vozidel a chodců, přizpůsobený stavebnímu 
stavu, dopravně technickému stavu pozemních 

komunikací a povětrnostním situacím a jejich 
důsledkům.

Místní komunikace, které jsou spravová-
ny městským obvodem, jsou zařazeny do tří 
pořadí důležitosti a závady v jejich sjízdnosti 
a schůdnosti způsobené povětrnostními vlivy 
za zimních situací musí být odstraněny nebo 
alespoň zmírněny po spadu sněhu v těchto 
časových limitech.
- na komunikacích vozidlových:
1. pořadí důležitosti do 4 hodin,
2. pořadí důležitosti do 12 hodin,
3. pořadí důležitosti po ošetření komunikací 

1. a 2. pořadí důležitosti, nejpozději však 
do 48 hodin;

 - na chodnících:
nejpozději do 24 hodin.

Jsme dobrovolníci – my děti ze školní družiny.
Začaly jsme před měsícem, abychom všechno stih-
ly. S paní vychovatelkou Burdíkovou jsme vybraly 
básničky a písničky, které jsme každé odpoledne 
ve školní družině procvičovaly. Pozvaly jsme si 
paní učitelku Kostkovou, která nás u písní a koled 
doprovází na keyboardu. Mezitím jsme si společně 
připravovaly kostýmy – děvčata byla za anděly 

a chlapci představovali čerty. V den premiéry 
(3. prosince 2008) jsme dopoledne měly generál-
ní zkoušku před našimi spolužáky a odpoledne 
jsme naše kulturní vystoupení předvedly našim 
starším občanům, kteří měli Mikulášské posezení.  
Děvčata andělsky zpívala a chlapci čertovsky 
tančili.Sklidily jsme potlesk a všechno se povedlo. 

Děti ze školní družiny

Komise pro občanské záležitosti při Radě měst. obv. Svinov
připravila pro naše seniory již tradiční

 Mikulášské setkání,
které se uskutečnilo 3. 12. 2008 od 16.00 hod. ve školní jídelně.

Přes sto dvacet hostů bylo uvítáno malou mikulášskou nadílkou a krásným programem dětí 
ze školní družiny, se kterými komponované pásmo s čerty, písněmi a říkankami nacvičila paní 
učitelka Simona Burdíková.

Následovalo vystoupení cimbálové muziky Šajtar a výstavka ručních prací s vánočními 
motivy. Výhra v tombole pak nejednomu návštěvníkovi jeho radost ze společného setkání ještě 
umocnila.

Členky komise pro občanské záležitosti přejí všem svinovským občanům hezké prožití  
vánočních svátků a těší na na další společné akce v roce 2009.

Za komisi OZ Mgr. Lenka Hrušková
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Základní škola a mateřská škola Ostrava –  
Svinov, p. o., letos již třetím rokem získala úče-
lovou dotaci SMO na provoz hřišť a školských 
zařízení bezúplatně zpřístupněných pro veřejnost, 
tj. po ukončení provozu školy – v odpoledních 
hodinách, o víkendech a prázdninách. 

Činnost správce hřiště spočívá v otevírání 
a zavírání hřiště dle provozní doby, před sa-
motným otevřením zkontroluje, zda se v areálu 
nenachází nebezpečný odpad (sklo, injekční 
sety apod.), provádí údržbu a estetizaci areálu,  
průběžně dohlíží na bezpečnost uživatelů hřiště. 

Za tuto práci, která nejde plně odměnit pe-
nězi, patří poděkování paní Zdeňce Greplové 
a Marii Kopecké, „dobrým vílám“ bdících nad  
bezpečím našich dětí.

Daniela Košařová
referent ZŠ a MŠ Ostrava – Svinov,p.o.

Skoro se nechce věřit, ale většina dnešních 
žáků devátých ročníků nastoupila do první třídy 
ve školním roce, kdy dvacáté století přecházelo 
ve století jednadvacáté. Čas plyne velmi rychle 
a tito žáci budou už za několik měsíců podávat 
přihlášky ke studiu na střední školy. 

dne 30. listopadu uplynuly již dva roky od 
zvolení nové starostky a Rady městského obvo-
du Svinov. Čekali jsme, jestli se podaří novému 
vedení radnice navázat na bezchybnou péči 
o svinovské školky a školy, nastartovanou mi-
nulým vedením v čele s bývalou starostkou Ing. 
Evou Poštovou, CSc. V polovině tohoto voleb-
ního období můžeme konstatovat, že ano. Ing. 
Hana Hauptová se členy rady a zastupitelstva 
navázala na podporu výuky angličtiny v po-
sledním ročníku mateřských škol a v prvním 
a druhém ročníku základní školy. V roce 2005 
proběhla první etapa rekonstrukce a moderni-
zace školní kuchyně a jídelny na Bílovecké 10 
nákladem více než šesti miliónů korun. Druhá 
etapa této akce se uskutečnila v roce 2007 ná-
kladem přes osm miliónů korun. V témže roce 
se rovněž rekonstruovala kuchyně v objektu 
E. Rošického 1082 na moderní výdejnu jídel 
se zázemím k tomu náležejícím v hodnotě přes 
milión korun. V roce 2007 byl také odstraněn 
havarijní stav oken, meziokenních vložek 
a dveří v budově E. Rošického 1082 nákladem 
více než 3 300 000 korun. Touto opravou došlo 
k podstatnému zkvalitnění tepelné pohody 
v objektu a k úspoře energií na vytápění. 

V letošním roce pokračovala péče zřizova-
tele školy investováním do vybudování dalších 
dvou tříd v budově E. Rošického 1082 nákladem 
1,7 miliónu korun. Od 1. září se v jedné ze tříd 
učí děti prvního ročníku a ve druhé se počátkem 
následujícího roku vybuduje počítačová učebna 
tak, aby žáci 1. stupně na odloučeném praco-
višti E. Rošického 1082 měli stejné podmínky 
pro vzdělávání jako v budovách Bílovecká 1 
a Bílovecká 10. 

Naše škola patří již několik let k úspěšným 
v získávání grantů z města, kraje, MŠMT ČR 
a EU. Jen v letošním roce se nám podařilo 
získat a realizovat čtyři granty v celkové výši 
400 000 korun. Pro příští rok jsme podali žádost 
o pět grantů z prostředků SMO v celkové výši 
přes 220 000 korun. Projekt, který zpracovaly 
učitelky ZŠ Svinov s názvem Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost v celkové výši způsobi-
lých výdajů téměř 2,2 miliónu korun je určen 
pro žáky 1. stupně. Je z oblasti grantů KÚMK 
a je financován ze státního rozpočtu a EU. 
Realizace tohoto grantu potrvá od roku 2009 
do roku 2011. Od října 2008 dochází k odstra-
ňování havarijního stavu stropu tělocvičny v ZŠ 
Bílovecká 1 nákladem více jak 900 000 korun. 
Mimo uvedené velké rekonstrukce a opravy se 
uskutečnila řada drobných oprav díky příspěvku 
zřizovatele ve všech pěti budovách ZŠ a MŠ 
Ostrava – Svinov, p. o. V současné době probíhá 
pasportizace ZŠ a MŠ na území města, která 
je důležitá pro zpracování projektu SMO na 
dosažení energetických úspor a jejich možného 
financování podle kritérií Operačního programu 
životního prostředí. 

Péče vedení radnice o školu nekončí jen 
výčtem finančních prostředků vkládaných na 
rekonstrukce a opravy. Komise pro kulturu, 
mládež a sport podobně jako v minulých le-
tech spolupracuje se školou také na přípravě 
a realizaci kulturně-společenských akcí. Škola 
poskytuje ve spolupráci s komisí pro občanské 
záležitosti jednou týdně prostory gymnastického 
sálu pro bezplatné cvičení žen ze Svinova a dva-
krát ročně prostory školní jídelny pro posezení 
důchodců. 

Rok 2008 bude za několik dní minulostí. 
Vážení spoluobčané a zaměstnanci školy 
a školek, přeji Vám spokojené a klidné prožití 
svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a úspěchů 
v roce 2009. 

Mgr. Zdeněk Ivančo, ředitel školy

Rok 2008 končí

Školní hřiště Bílovecká 10 

Svinovský Jěštěr se letos rozhodl oživit ko-
nec října netradičním způsobem, který ocenily 
především děti. Ty měly na den 31. 10. 2008 za 
úkol převléci sebe i rodiče do strašidelných masek 

a s připravenou vydlabanou dýní večer přijít do 
areálu bývalé sokolovny. A tak od pěti hodin 
odpoledne se zde začala scházet ta nejděsivější 
strašidla z celého Svinova s dýněmi, ze kterých 
přecházel zrak. Jak se areál postupně zaplňoval 
bubáky všeho druhu, houstla s rostoucí tmou 
i atmosféra. Za pár chvil ve tmě zářily už jen 
lampióny a spousta krásných dýní, které porota 
mohla začít hodnotit. Mezitím si děti mohly 
zkoušet svou zdatnost v různých soutěžích, 
které byly součástí doprovodného programu. Po 
vyhlášení nejkrásnějších dýní a ukončení všech 
soutěží se uspořádal velký lampiónový průvod 
centrem Svinova, který byl zakončen krotiteli 
ohňů a jejich fireshow. Halloweenský večer se 
vyvedl a spokojenost velkých i malých strašidel 
nám dává sílu do organizace podobné akce 
i v příštím roce. 

PS Jěštěr
Petr Klimeš

Halloween

Program vánočních 
bohoslužeb v kostele 

Krista Krále ve Svinově 
Středa 24. 12. Štědrý den
15.00 h. otevírání betléma = pobožnost pro 
děti (možnost odnesení „Betlémského světla“ 
ke štědrovečerní večeři)
24.00 h. půlnoční mše sv. se sborovým 
zpěvem
Čtvrtek 25. 12. slavnost Narození Páně 
(Boží hod vánoční)
8.00 + 10.00 h. slavná mše sv. 
možnost návštěvy betléma: 11.00–16.00 h. 
Pátek 26. 12. svátek sv. Štěpána
8.00 h. mše sv.
možnost návštěvy betléma: 9.00–16.00 h.
Neděle 28. 12. svátek Svaté rodiny Ježíše, 
Marie a Josefa
8.00 + 10.00 h. mše sv. s obnovou manžel-
ských slibů
možnost návštěvy betléma: 11.00–16.00 h.
Středa 31. 12. 2008 sv. Silvestra – poslední 
den roku 2008
15.00 h. mše svatá na poděkování za  
uplynulý rok
Čtvrtek 1. 1. 2009 slavnost Matky Boží 
Panny Marie – Nový rok
8.00 + 10.00 h. slavná mše sv.
možnost návštěvy betléma: 11.00–16.00 h. 
Úterý 6. 1. 2009 slavnost Zjevení Páně 
(slavnost Tří králů)
17.30 h. mše sv. se svěcením vody, křídy 
a kadidla
Neděle 11. 1. 2009 svátek Křtu Páně – závěr 
vánoční doby
8.00 h. mše sv.,
10.00 h. mše sv. se sborovým zpěvem za 
všechny pokřtěné v uplynulém roce 2008

Všem svinovským spoluobčanům vyslo-
vuji tímto své přání prožít vánoční svátky 
způsobem, který promění duši, prozáří tvář 
a k sobě přiblíží lidská srdce. Kéž i výše uve-
dené bohoslužby, na které všechny srdečně 
zvu, napomohou k uskutečnění tohoto vánoč-
ního zázraku, který tak moc všichni potřebu-
jeme, zvláště v dnešní době, zakoušet. 

P. Jan Larisch, řím. kat. farář
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Základní umělecká škola v Ostravě – Svi-
nově má za sebou bohatý podzim.To množství 
činností a zážitků nejsou jen výjimečné udá-
losti, ale výsledky důsledné práce, která tkví 
v naplňování edukačního programu v jeho 
širokých souvislostech. Žáci se učí hrát, ale 
také poslouchat druhé, pokoušejí se o souhru 
s nimi v komorní hře a v doprovodech jiných 
nástrojů, zúčastňují se koncertů a předehrávek, 
v neposlední řadě také podle vlastního uvážení 
soutěží.

Kdybychom měli jmenovat, čím vším se 
škola prezentovala na veřejnosti, byl by to 
především VI. ročník festivalu základních 
uměleckých škol Ostravy. Naši žáci se jako 
účinkující zúčastnili čtyř koncertů, zahajovací-
ho se sborem, komorního s varhanami, koncertu 
populární hudby a koncertu s instrumentálními 
sólisty.

Na škole proběhla řada předehrávek a kon-
certů, jednak z jednotlivých tříd hudebního 
oddělení, jednak v celoškolním měřítku. Na 
všechny měla přístup veřejnost, ale především 
rodiče a příznivci, kteří nikdy nenechají děti 
bez pozornosti. Velkému zájmu se těší koncert 
žáků, kteří postoupili z přípravky do 1. roč-
níku. Na památku svého prvního vystoupení 
před veřejností dostávají pamětní list a dárek, 
fotografují se a vůbec, je to slavnostní chvíle, 
na kterou si možná v budoucnu nejeden z nich 
s dojetím vzpomene.

Škola také přijímá hosty odjinud, přivítali 
jsme ženský pěvecký sbor z Valašského Meziří-
čí, v čase Mikuláše dětem hráli bílovečtí Čerti – 
kapela pod vedením Pavla Klose, na předvánoč-
ním koncertě vystoupil dívčí sbor sbormistra 
Jaromíra Bazela v Valašské Polanky.

Spolupracujeme s pěveckým oddělením 
Múzické školy z Mariánských Hor a také 
se spřátelenými školami v Polsku (Mielec), 
Slovensku (Detva, Tornalja), v Maďarsku 
(Törökszentmiklós), okrajově také se ško-

lou v Srbsku a Rumunsku. Škola se účastní  
pravidelných setkávání, přehlídek a soutěží.  
Počátkem prosince hrála naše žákyně Tereza 
Bastlová ze třídy Jekatěriny Garbové v Ma-
ďarsku na jednom z těchto koncertů; ten se 
uskutečnil k 45. výročí vzniku ZUŠ Zoltána 
Kodályho v tureckém sv. Mikuláši, tam, kde 
v červnu t. r. úspěšně reprezentovaly školu 
děti z Opavičky, tanečního oddělení školy, pod 
vedením paní učitelky Svatavy Bohušové.

Za zmínku stojí také výsledek pražské pě-
vecké soutěže, v níž se koncem listopadu Bar-
bora Čechová ze třídy Romany Ježkové stala 
laureátkou. Brzy nato zazpívala veřejnosti na 
varhanním koncertu po rozsvícení svinovského 
vánočního stromu.Tam také s pásmem vánoční 
muziky vystoupil houslový soubor školy pod 
vedením paní učitelky Marcely Hájkové. 

Úspěšní byli také žáci výtvarného oboru. 
Nejen že průběžně vystavují obdivuhodné 
výkresy a obrazy na chodbě školy (a nyní mají 
i nabídku z dětského oddělení Fakultní nemoc-
nice v Porubě), ale jezdí do televizního studia, 
kde se zúčastňují pořadu pro děti s názvem 
Šikulové. Učitel výtvarného oboru, pan Ond-
řej Langr, s televizním studiem spolupracuje, 
a jeho žáci tak dostávají šance s ním. 

Prosincový vánoční koncert v kostele 
Krista Krále je velkou šancí k setkání školy 
s veřejností, a to nejen svinovskou. Tradičně 
na něm vystupují svinovské sbory a jejich host 
a v posledních letech i Opavička, která dodává 
koncertu folklórní ráz a zpřítomňuje vánoční 
legendu svým pojetím Betléma. Koncert se 
pravidelně opakuje v Nové Vsi, v této sezóně 
k tomu dojde 11. ledna 2009.

Jménem kolegů i našich žáků přeji svi-
novským občanům a všem našim příznivcům 
všechno dobré a krásné k vánočním svátkům 
a úspěšný, ve zdraví a štěstí prožitý nový rok 
2009.

Lydie Romanská-Lidmilová 

Každý z nás v posledních dnech určitě  
uslyšel větu „To snad není možné, jak ten čas utí-
ká, už tu zase budou Vánoce…“. Je to tak a každý 
konec roku přináší tradičně bilancování. Protože 
ve školkách a školách hodnotíme obvykle v červ-
nu, na konci školního roku, ohlédněme se tedy za 
tím, co jsme v naší MŠ zvládli od září.

Tak třeba úspěšně a slavnostně zahájit další 
školní rok (mimochodem už 24.) a nejen no-
vým dětem a rodičům jsme se snažili připravit  
příjemné, bezpečné, milé a klidné prostředí.

Jako každý rok i letos naše nejstarší děti 
navštěvovaly kurz předplaveckého výcviku na 
bazénu v Porubě, a to i s dětmi MŠ Bílovecká 
a Polanecká.

Zvládli jsme i několik návštěv stanice mla-
dých přírodovědců, pohádkových představení 
i program ekologického sdružení VITA. Mezi 
dlouholeté úspěšné aktivity s rodiči patří i bri-
gády na školní zahradě. Ta letošní, podzimní, 
se také vydařila. Společnými silami s rodiči ale 
i dětmi naší ZŠ se nám podařilo zahradu uklidit 
a nezapomněli jsme ani na oblíbený táborák 
s opékáním párků.

Přičiněním našich obětavých rodičů byl opra-
ven i zahradní domek pro hry dětí.

Opravdu kus práce.
No a teď zábava. S podzimem a zvířátky 

jsme se rozloučili na Reji broučků, kterým nás 
provázel oblíbený Hopsalín. Jeho poutavý pro-
gram byl ukončen v podvečer průvodem broučků 
a berušek. Po celou dobu akce jsme rodičům 
i dětem podávali teplé nápoje, tak že nikomu 
zima nebyla a všichni se dobře bavili. Vydařené 
bylo podzimní odpoledne Halloween, kde děti 
s rodiči vyráběli známá dýňová strašidla. A naše 
čertoviny? Také se líbily a podle soustředěných 
výrazů rodičů, prarodičů i dětí bylo jen těžko 
poznat, kdo se víc baví a hraje si. Všichni vyrobili 
spoustu čertů a čertíků z krabic, přírodnin, látek, 
brambor a mnoha dalšího materiálu.

No a teď už opravdu přijdou Vánoce. Nejdříve 
však ještě Mikuláš s čertem a spravedlivou nadíl-
kou. Pak stromeček a dárky, za které děkujeme 
Sdružení rodičů při MŠ. Dary některých našich 
rodičů jsou opravdu štědré a díky jim se budou 
u vánočního stromku všechny naše děti opravdu 
radovat.

Všem Vám, milí rodiče, děkujeme za skvě-
lou spolupráci a pochopení. Přejeme Vám, aby 
ste se svými dětmi a rodinami prožili krásné 
a pohodové Vánoce a všem taky mnoho zdraví 
v novém roce 2009.

Kolektiv MŠ E. Rošického

Pohyb je pro všechny děti přirozený a po-
třebný. Pohyb kultivovaný je pro děti důležitý 
a pohyb v rytmu hudby je u dětí velmi oblíbený. 

Dát to všechno dohromady je výsledek 
už několikaletého trvání tanečního kroužku 
v naší MŠ. 

Již sedm let pod odborným vedením lek- 
torky tanečního studia Ostrava p. Pavly Rich-
terové mají naše děti možnost se seznámit se 
základy kultury pohybu, naučit se prvním 
tanečním minikrůčkům a získat lásku k tanci. 

O výsledcích a pokrocích, které děti každo-
ročně dosahují – a jsou markantní a viditelné – 
se mohou rodiče přesvědčit vždy na konci 
školního roku na dni otevřených dveří, kde 
pravidelně vystupují i žáci Tanečního studia 
Ostrava. Jejich vystoupení je vždy ozdobou 
i na oslavách MDD, které jsme v minulých le-
tech pořádali na naší školní zahradě. U těchto 
hochů a dívek je vidět už opravdový krásný 

taneční pohyb. Je to výsledek nejen talentu 
a nadání, ale několikaletého působení trenérů, 
každodenní dřiny, odříkání a obětavosti, i od 
rodičů. Tím ve své vrcholové fázi společenský 
tanec opravdu je. Nejen pozlátko krásných 
šatů a účesů, ale tvrdá práce a vytrvalost. Pak 
vše vypadá jako velmi působivá, přirozená 
a krásná věc. 

Třeba i některé z našich dětí dostane 
příležitost a svou pílí a úsilím se dotančí  
k úspěchům. 

Děkujeme tímto p. trenérce Pavle Richterové 
za její mravenčí práci a trpělivost. 

P. Leoně Bankové (majitelce TSO) za to, že 
tuto činnost na naší MŠ umožnila, a celému 
Tanečnímu studiu Ostrava se sídlem DK Po-
klad krásné vánoce, hodně zdraví a tanečních 
úspěchů v roce 2009. 

 Jana Bailová
 učitelka MŠ E. Rošického

Hrajeme, zpíváme, tančíme, malujeme... Zase rok za námi

Star Dance  aneb když děti tančí
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V soutěžním ročníku 2008/2009 výbor oddílu 
přihlásil do soutěží pořádaných Svazem národní 
házené 7 družstev – 5 mužských (mladší žáci, 
starší žáci, dorostenci, muži A a muži B) a 2 dívčí 
družstva (mladší žačky a starší žačky).

V podzimní části soutěže naše družstva ode-
hrála rekordní počet 51 utkání, z toho 24 zápasů 
na domácím hřišti a 27 zápasů na hřištích soupe-
řů. Naše družstva k utkáním na hřištích soupeřů 
procestovala celkem 4 600 km, což oddíl stálo 
nemalé finanční prostředky na cestovné.

Jak si vedla jednotlivá družstva:
Mladší žačky (v soutěži 5 družstev) 

– trenéři Klára Benešová a Vojtěch Beneš 
– bilance: 4. místo 1 0 7 40:123  2 body
– nejlepší střelkyně: Kristýna Kratochvílová 

21 branek, Leona Tišlerová 13 branek
Holky jsou mladé a začaly sbírat zkušenosti. 

Kladem je první výhra v soutěži a vysoká tré-
ninková účast.

Starší žačky (v soutěži 4 družstva)
– trenérka Kateřina Strnišťová 
– bilance:  4. místo 1 0 5  60:1113  2 body
– nejlepší střelkyně: Katka Strnišťová 38 branek, 

Katka Navrátilová 13 branek 
Všechny holky přešly letos do vyšší kategorie 

a na výsledcích je to zatím znát. Perspektivu však 
toto družstvo určitě má.

Mladší žáci (v soutěži 7 družstev) 
– trenéři Tomáš Strniště a Zdeněk Kadlčík 
– bilance: 3. místo 3 0 3  74:67  6 bodů
– nejlepší střelci: Radim Kratochvíl 33 branek, 

Jan Kubica 33 branek
Družstvo odehrálo vesměs vyrovnaná utkání 

i s favority soutěže Studénkou a Starou Vsí. Škoda 
nešťastné prohry s Vítkovicemi.

Starší žáci (v soutěži 7 družstev) 
– trenéři Michal Lach a Aleš Matoušek 
– bilance: 7. místo 1 0 5  105:143  2 body
– nejlepší střelci: Marek Lach 41 branek, Jan 

Geleta 36 branek, Hoang Noc Minh 27 branek 
Družstvo je sestaveno z poměrně mladých 

kluků menšího vzrůstu, kteří zatím fyzicky 
vyspělejším a starším soupeřům nemohou 
konkurovat.

Dorostenci (v soutěži 7 družstev) 
– trenéři Karel Schwarzer a Bohuslav Mlčák 
– bilance: 2. místo 6 0 2  177:135  12 bodů
– nejlepší střelci: Lukáš Franek 62 branek, Tomáš 

Mikysek 52 branek, Ondřej Černík 44 branek 
Družstvo dorostenců jsme po loňské odmlce 

opět přihlásili do soutěže. Kladem je vhodná 
věková prostupnost družstva, stmelení celého 
kolektivu a návrat tří hráčů zpět k národní 
házené. Škoda nepovedeného domácího utkání 
s Pustějovem. Pozice pro jarní část by byla ještě 
výhodnější.

Muži B (v soutěži 6 družstev) 
– vedoucí družstva Petr Hrbáč 
– bilance: 3. místo 3 1 1  91:86  7 bodů
– nejlepší střelci: Lukáš Franek 33 branek, Ondřej 

Černík 19 branek
Družstvo by mělo být především zásobárnou 

pro A tým mužů a za druhé by mělo sloužit 
dorostencům k získávání zkušeností v dospělé 
kategorii. V tom druhém se účel určitě splnil.

Muži A (v soutěži 12 družstev) 
– trenérem Milan Beneš 
– bilance: 6. místo 6 1 5  220:206  13 bodů
– nejlepší střelci: Jiří Tománek 86 branek, Vít 

Horáček 80 branek
 

I přes nepříznivé rozlosování (z úvodních 9 
zápasů jsme hráli 7× na hřišti soupeřů) si druž-
stvo udrželo naději na postup do play-off, do 
kterého letos dle ligových propozic postoupí jen 
4 družstva. Kladem jsou jasné výhry nad dvěma 
družstvy (Plzeň, Krčín), které se řadí do silné 
čtyřky ligových týmů. Záporem je nečekaná, ale 
zasloužená porážka v úvodním kole s nováčkem 
soutěže z Dobrušky.

V zimním období se všechna družstva zúčast-
ní minimálně třech přípravných turnajů v halách. 
Zimní příprava všech družstev probíhá pro mlá-
dežnické složky 2× týdně v tělocvičně základní 
školy ve Svinově a od ledna budou muži trénovat 
i v tělocvičně základní školy L. Štúra v Porubě.

Jak jsem již v úvodu naznačil, provoz všech 
družstev nás stojí nemalé finanční prostředky.  
Je na místě poděkovat statutárnímu městu  
Ostrava a městskému obvodu Svinov za po-
skytnuté účelové dotace na činnost oddílu. 
Dále děkujeme všem sponzorům za finanční 
nebo materiálovou podporu naší činnosti. Již 
po několikáté děkujeme Rostislavu Frankovi za 
zajištění hodnotných cen do oblíbené tomboly 
a nejlepším hráčům utkání. Chceme touto cestou 
požádat i další svinovské podnikatele o finanční 
či materiálové příspěvky našemu oddílu. 

Všem našim fanouškům děkujeme za přízeň 
a těšíme se na Vaši podporu i v příštím roce. 
Soupeři nám většinou naše skvělé publikum 
mohou jen závidět.

Na závěr bychom chtěli všem občanům 
městského obvodu Svinov popřát hlavně zdraví, 
spokojenost a sportovního ducha v roce 2009.
  Zbyněk Planka

TJ Sokol Svinov, oddíl národní házené

Volejbalový oddíl mládeže se rozrostl do 
počtu 45 stálých členů a v hlavě hlavního trenéra 
Bc. Jana Škocha a několika rodičů vznikla myš-
lenka uspořádat volejbalový turnaj rodičů a přátel 
naší mládeže, jejímž cílem mělo být vzájemné 
poznání rodičů a sblížení se s trenéry.

Tato myšlenka se stala skutečností druhou 
listopadovou neděli 9. 11. 2008, kdy se uskutečnil 

1. ročník turnaje rodičů a přátel volejbalu s velmi 
vysokou účastí. 

Vlastního hraní se zúčastnilo družstvo ka-
detek a dále pět družstev dospělých náhodně 
rozlosovaných a doplněných o trenéry. Družstva 
rodičů bojovala s takovou vervou a zapálení, že 
se kadetky nestačily divit a nevěřícně koukaly na 
stav počítadla. Když se k tomu připočte bouřlivé 
obecenstvo asi 20 nehrajících rodičů, vznikla 
v naší tělocvičně nádherná a neopakovatelná at-
mosféra, k níž přispělo i velmi dobré občerstvení 
v podobě švédských stolů.

Dále se akce zúčastnil i ředitel školy Mgr. 
Zdeněk Ivančo, který ve svém vstupu popřál 
všem účastníkům krásně prožité chvíle při 
společném zápolení rodičů a jejich potomků, 
a naše čestné pozvání přijala také paní starostka 
Mgr. Hana Hauptová, která provedla zhodnocení 
turnaje a účastnila se předávání cen.

A kdo zvítězil? Dobrá přátelská nálada všech 
zúčastněných. A z tohoto důvodu chci poděkovat 
těm, kteří akci vymysleli, kteří ji zrealizovali, 
těm, kteří byli sportovními aktéry, těm, kteří po-
vzbuzovali, i těm, kteří umožnili tuto akci usku-
tečnit, neboť konečný verdikt všech zúčastněných 
zněl: „HOŠI – ZOPAKUJTE TUTO AKCI!“

vedení oddílu volejbalu

V listopadu skončila podzimní část mis- 
trovských soutěží mužů a žen městského přeboru 
ve volejbalu – sezóna 2008/2009. Do soutěží 
byla zapojena tři družstva našeho oddílu. Muži 
A v městském přeboru I. třídy navázali na dobré 
výkony z jara a usadili se na třetím místě v těsném 
závěsu za špičkou. Muži B v městském přeboru 
II. třídy doplatili na již tradičně slabší vstup do 
sezóny a s nestabilizovaným kádrem přezimují 
na sedmém místě. Od čtvrtého místa je však 
dělí pouhé 4 body. Ženy B v městském přeboru 
soutěže budou v zimě stíhat vedoucí Hrabovou 
z druhého místa. Po loňském suverénním vítěz-
ství je letos tabulka podstatně vyrovnanější. 

Ženy A v krajském přeboru I. třídy mají 
odehráno 14 zápasů a drží se na sedmém místě. 
V následujících domácích zápasech v tělocvičně 
základní školy na Bílovecké ulici budou jistě 
potřebovat povzbuzení: 
13. 12. 10.00 Svinov A – Vratimov ženy 
24. 1. 10.00 Svinov A – Bílovec ženy 
7. 2. 10.00 Svinov A – Kylešovice ženy 
21. 2. 10.00 Svinov A – Odry ženy 

Přijďte povzbudit naše děvčata.
za TJ SOKOL SVINOV oddíl VOLEJBALU

Karel Luňáček

Házenkářský podzim

1. ročník turnaje rodičů a přátel volejbaluVolejbal ve Svinově
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Pomalu končilo léto a v Německu začal Ok-
toberfest, tak jsme opět po roce vyrazili směr 
Mnichov. Pro ty, co neví, tak se tam koná velký 
sokolský volejbalový turnaj za účasti mnoha 
družstev z celé republiky i ze Slovenska a sa-
mozřejmostí je účast domácího družstva Sokol 
Mnichov. Letos se nás sjelo 18 týmů. Ale vraťme 
se na začátek. 

V pátek ráno jsme naskládali 10 mužů, 6 žen, 
16 spacáků, karimatek, batohů a 4 balóny do čtyř 
aut a po výkřiku „na Plzeň, Vávro, na Plzeň“ jsme 
opustili rodné město a po mnohahodinové cestě, 
během které jsme se mohli kochat krásami naší 
země (při cestě z Ostravy jsme jí viděli pěkný 
kus), a pár nezbytných občerstvovacích zastáv-
kách jsme dorazili do Mnichova. Jako tradičně 
jsme na místě byli mezi prvními a po zabrání 
míst na nocleh a nezbytných přípravách „lůžek“ 
v tělocvičně jsme vyrazili nasávat, myslím tím 
atmosféru svátečního Mnichova. A protože zde 
jsou svátky piva, tak jsme ho i ochutnali. Po 
návratu do tělocvičny pokračovala zábava s ostat-
ními. Mnoho tváří jsme poznávali z minulých let 
a s těmi novými jsme se rychle seznámili. Pak 
jsme postupně šli spát (po předchozích zkušenos-
tech s hlasitým spaním některých protihráčů, ale 
i spoluhráčů jsme šli spát brzy, s nadějí, že vše 
zaspíme...marná to snaha). Po rušné noci přišlo 

ráno, nutno říct, že pro mnoho lidí v tělocvičně 
bylo velmi krušné, pak zrychlený přesun do 
haly, kam jsme dorazili plni odhodlání zahrát si 
pěkný volejbal. Někteří měli prostší přání – přežít 
den bez úhony. Turnaj opět zahájila sokolská 
hymna, starosta Sokola Mnichov Jenda Trunčík, 
generální konzul České republiky v Mnichově 
Mgr. Karel Borůvka a také pan farář Švehla, který 
přidal modlitbu pro bezúrazový průběh celého 
turnaje. Jak jsem již zmínil, letos dorazilo 18 
družstev, takže jsme byli rozděleni do tří skupin 
po šesti týmech a začaly lité boje o body. Díky 
dobrému losu, maximálnímu nasazení, obětavosti 
a v neposlední řadě podpory našich „sviňažerů“ 
(svinovských manažerů) obě družstva odehrála 

5 zápasů a bylo jasné, že SVINOV 1 nastoupí 
k bojům o první až třetí místo a SVINOV 2  
o 15.–18. místo. Po náročném sportovním pro-
gramu jsme vyrazili do centra všeho neklidu 
v Mnichově, na Oktoberfest . Jako již tradičně jsme 
se svezli na horské dráze a pak jsme vyzkoušeli 
i další atrakce. Tentokrát (po draze získaných a za-
placených zkušenostech z loňska) jsme se vyhnuli 
všem nevinně vypadajícím, leč o to zákeřnějším 
kolotočům, jako byla třeba lavice rotující třemi 
směry najednou. V neděli jsme nastoupili k zá-
pasům o konečné umístění. SVINOV 2 poznal 
chuť vítězství a skončil na druhém místě, bohužel 
od konce. No a my jsme naprosto nerespektovali 
papírové předpoklady soupeřů a nezměrnou 
bojovností jsme též skončili druzí, ale z té lepší 
strany. Odměnou nám byl pohár a skvělý pocit 
z dobře předvedeného volejbalového umění. 
Některým soupeřům, hrajícím vyšší soutěže než 
my, se jméno naší obce vrylo hluboko do paměti.

Takto letos probíhal již 4. ročník turnaje 
v Mnichově. Toto je velice stručný přehled, 
stala se spousta dalších věcí, ale některé jsem 
zapomněl, nebyl jejich účastníkem nebo se 
nedají vyjádřit slovy. Každopádně už se těšíme 
na pátý ročník.

 za TJ SOKOL SVINOV oddíl VOLEJBALU
 Petr Fuciman 

Tak zase po roce nastává vánoční čas a s ním nás 
čeká zhodnocení ještě letošního sportovního roku.

Jak všichni místní víme, svinovský fotbal je 
v současné době v krizi. Je to dáno financemi,  
zázemím i chybějícím „lidským materiálem“.

Snad se to týká pouze družstva dospělých, které 
v městském přeboru přezimuje na 7. místě.

V dorostenecké kategorii jsme letos doplatili na 
naprostý nedostatek hráčů. Odpovědnost musí nést 
i oba trenéři, kteří zřejmě nedokázali zaujmout větší 
počet chlapců; na druhou stranu hrát 4. nejvyšší soutěž 
s „kluky z ulice“ je opravdu nemyslitelné. Logickým 
vyústěním pak bylo opuštění této soutěže a „fúze“ 
kategorií starších a mladších do jednoho týmu.

V současné době tak máme konsolidovaný 
tým, který do jarní části krajské soutěže nastoupí 
z 8. místa, klidného středu tabulky.

Tím se dostávám k žákovské a přípravkové ka-
tegorii, která nám dělá největší radost. Na tréninky 
pravidelně dochází třicet (!) žáků v obou skupinách 
a v přípravce (benjamínci) máme stabilní účast  
25–30 (!) hochů a dívek převážně bydlících ve 
Svinově.

Za to musíme poděkovat pánům Vyležíkovi 
a Kovalskému, díky kterým vážně uvažujeme 
o přihlášení „B“ týmu do soutěže.

Když si uvědomíme, že na nábor do Sparty Praha 
přišlo letos 14 dětí, lze o množství našich „nadějí“ 
hovořit jako o zázraku.

Samozřejmě víme, že „úmrtnost“ – přestup 
nejlepších do bohatých klubů apod. je obrovská 
i logická, ale vítáme sportovní uplatnění našich  
odchovanců v regionálním až republikovém 
měřítku.

U dorostenecké kategorie se již také projevuje 
(mimo jiné) vnímání zázemí – tj. stav areálu, hřišť, 
šaten, sprch, WC,… A teď se dostáváme k jádru 
věci – tento stav je katastrofální.

Svinovský fotbal za tři roky oslaví devadesát 
let činnosti. Toto výročí bychom chtěli oslavit v co 
nejdůstojnějším prostředí.

Svinovský úřad v čele se starostkou Ing. Ha-
nou Hauptovou vyvíjí maximální úsilí vedoucí 
ke změně této neutěšené situace. V těchto dnech 
se zpracovává předběžný projekt „Revitalizace 
svinovského sportovního areálu“. Jde o revoluční 

změnu a sloučení současných sportovišť. Jedná se 
o výstavbu nové haly, tribuny, zázemí, množství 
hřišť pro různé sporty a aktivní odpočinek nejen 
svinovských občanů.

Ve fázi rozpracovanosti došlo k několika kom-
plikacím (odmyslím-li finance), a to záplavová 
oblast a kanalizace v těchto místech – vše je ještě 
v jednání.

Toto řešení je pro (nejen svinovský) sport, po-
tažmo (svinovské) občany skvělé (placený správce, 
množství sportovních ploch – ať už jde o tenis, stol-
ní tenis, malou kopanou, basketbal, ZRTV, in-line 
bruslení, plážový volejbal i využití multifunkční 
haly), na druhou stranu je třeba otevřeně říct, zda je 
tato varianta reálná a v jakém časovém horizontu.

Proto TJ Svinov přichází s vlastním návr-
hem využití stávajícího prostoru, zajištění prací 
a finančních prostředků vedoucích ke zkrášlení 
a zlepšení funkčnosti areálu a bohatého sportovního 
a společenského využití i širokou veřejnost. Ale 
o tom až příště

S pozdravem „Svinovu zdar“
Jiří Šnajder

4. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev SOKOL CUP Mnichov 3.–5. 10. 2008

FOTBAL SVINOV
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Řada svinovských občanů, konkrétně 
1004, podepsala v březnu letošního roku 
petici proti megalomanskému rozměru zá-
měru výstavby komplexu bytů a občanské 
vybavenosti ve Svinově. Pracovním názvem 
stavby je VĚTRNÍK. Petice byla adresována 
orgánům městských obvodů Svinova a Poruby 
a hlavnímu architektu města Ostravy a odboru 
ochrany ŽP města Ostravy. Od všech zmíně-
ných orgánů a institucí jsme dostali prakticky 
totožná vyjádření – předmětná výstavba není 
v rozporu s …, splňuje požadavky na … atd. 
A jaký je další průběh?

V červnu 2008 zahájil odbor stavebně 
správní MMO územní řízení a na den 17. čer-
vence pozval účastníky řízení k veřejnému 
ústnímu jednání. Účastníky řízení jsou mj. 
MOb Ostrava – Svinov, MOb Ostrava – Po-
ruba, bytová družstva a vlastníci budov na 
ul. Evžena Rošického, manželé Hluchníkovi 
a dle zvláštního právního předpisu i občanské 
sdružení STOP MRAKODRAPŮM. 

V zákonném termínu jsme za občanské 
sdružení v souladu s dikcí výše uvedené pe-
tice občanů podali námitky účastníka územ-
ního řízení. Podané námitky byly podloženy 
komerčně zpracovanými posudky autorizova-
ných inženýrů. Namítali jsme zejména nepři-
měřenost objemu stavby, kterému neodpovídá 
počet parkovacích míst, poddimenzovanost 
příjezdových a přístupových cest, přetíženost 
dopravy na přiléhajících komunikacích a vliv 
stavby na denní osvětlení v bytech stávající 
zástavby bytových domů čp. 1065–1070 na 
ul. E. Rošického. 

Dne 22. 10. 2008 bylo umístěno na úřední 
desku MMO (z titulu velkého počtu účastníků 
řízení je doručováno veřejnou vyhláškou, na 
úřední desce) rozhodnutí o umístění stavby 
v nezměněné podobě. Námitkám našim ani 
jiných účastníků řízení nebylo vyhověno –  
příprava výstavby 60metrového monstra po-
kračuje. V zákonném termínu jsme prostřed-
nictvím města proti tomuto rozhodnutí podali 
odvolání ke Krajskému úřadu MSK. 

Vyrozumění o podaném odvolání je všem 
účastníkům řízení doručeno opět veřejnou 
vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dní na 
úřední desce, konkrétně od 1. 12. 2008 do 
17. 12. 2008. Přílohou Vyrozumění je 5× 
stejnopis podaných odvolání. Po dalších pěti 
dnech, kdy mají účastníci řízení možnost se 
k odvoláním vyjádřit, budou odvolání postou-
pena Krajskému úřadu MSK. 

O výsledcích odvolacího řízení a našich 
dalších krocích vás budeme včas vhodnou 
formou informovat. V případě nutnosti  
použijeme opravného prostředku žaloby. 

 Eva Poštová, Jiří Vonšík
STOP MRAKODRAPŮM o.s.

VĚTRNÍK
Informace občanského 

sdružení STOP 
MRAKODRAPŮM

Křest básnické sbírky L. Romanské

K zajímavějším nabídkám televizních sta-
nic patří programy s osobnostmi kulinářského 
společenství a s jejich kuchařským uměním. 
Přiznám se, že informace médií o úspěchu 
gastronomické prezentace dovednosti čes-
kých kuchařů, cukrářů, stylistů a floristů na 
Olympiádě kulinářského umění v Erfurtu 
v říjnu tohoto roku nijak zvlášť nepřekvapila. 
Příjemnějším bylo zjištění, že součástí tohoto 
„reprezentačního týmu“ byl náš svinovský 
spoluobčan pan Petr Dibdiak. Nebylo jedno-
duché dohodnout termín setkání s ohledem 
na pracovní zaneprázdnění, nakonec na ně 
došlo…

Pane Dibdiaku, po soustředěných útocích 
na „nectnosti“ našich stravovacích návyků 
a důrazu na větší uplatnění zeleniny, ryb, 
rostlinných tuků, atd. nám přiznejte – na čem 
vy si pochutnáte?

Přiznávám, že soukromě dávám přednost 
vepřové s knedlíkem a dobrým zelím, případně 
pečenému kolenu. Nemyslím si, že tato jídla 
nepatří do našeho jídelníčku. Spíše je důležité 
považovat je za součást pestrého a vyváženého 
jídelníčku.

Seznamte nás se svou profesní přípravou 
a zkušenostmi.

Vyučil jsem se v oboru kuchař-číšník v le-
tech 1977 až 1980. Považoval jsem za velmi 
potřebné, abych si kvalitu školní přípravy 
a vlastní připravenost ověřil v zahraničí. První 
cesta v roce 1991 vedla do Vídně, do české 
hospody v Prátru, kterou vlastní rodák z Pís-
ku – pan Kolarík. Ten vsadil na osobitost ryze 
české kuchyně, na dovednost českých kuchařů, 
které si sám osobně vybírá, a na specialitu 
jídelničku – pečená kolena a budějovický 
Budvar. V bohaté vídeňské nabídce restaurací 
zjevně nevsadil na „kulhavou kobylu“. Hostům 
nabízel 700 míst, obsluhu 55 číšníků, denně 
jsme připravili a servírovali až 1500 pečených 
vepřových kolen, v šesti výčepech se denně 
vytočilo 60 hektolitrů piva. Po pěti letech 

jsem se vrátil domů, abych dva roky pracoval 
v restauraci Morava v Porubě.

Vídeň nebyla vaše jediná zkušenost s vaře-
ním v zahraničních kuchyních...

V roce 1998 mi byla nabídnuta příležitost 
pracovat v hotelu v Düsseldorfu. Tam jsem se 
seznámil s přípravou jídel typické německé 
kuchyně – zejména steaky, drůbež, zeleni-
na, chřest, holandské omáčky. V německém  
prostředí jsem pracoval do roku 2000.

Kde máme příležitost setkat se s vámi 
v současnosti?

Od roku 2001 jsem šéfkuchařem restaurace 
IKEA v Ostravě.

Představte nám prostředí a zejména váš 
podíl na českém úspěchu na zmíněné Olym-
piádě kulinářského umění z října letošního 
roku…

„Českost“ úspěchu byla dána národností 
členů týmu. Naši skupinu vybrala a sestavila 
firma Nowaco v rámci FOODservisu a z dů-
vodů prezentace svých výrobků nabízených 
na českém trhu. Olympiáda je pořádána, jak 
jinak, vždy s čtyřletým odstupem a letošní 
se účastnily týmy z 54 zemí. V kategorii, ve 
které jsme soutěžili, jsme soupeřili s 20 kon-
kurenty a měli jsme dvě hodiny na přípravu 
tabule o rozměrech čtyřikrát čtyři metry. Na 
realizaci se kromě kuchařů podíleli cukráři, 
stylisté a květinářka. Naše tabule byla obsa-
hově zaměřena na „plody moře“ a přítomnými 
odborníky v porotě hodnocena jako třetí 
nejlepší. Před ní se na 1. místo dostal tým 
z Kanady s tabulí s nabídkou úprav skopového 
a jehněčího se spoustou zeleniny a na 2. místo 
tým ze Švýcarska se sýrovou tabulí. V jiné 
kategorii soutěžil také tým českých kuchařů 
sestavený a vyslaný firmou Makro.

Měli jsme příležitost seznámit se s osob-
ností úspěšnou v profesi, žijící s ženou a dvě-
ma dcerami mezi námi. Přesvědčil nás o svém 
zaujetí prací, ale především svou rodinou… 

Mgr. Josef Swierkosz

Žijí mezi námi…
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Posledního dne měsíce listopadu uplynuly dva 
roky, kdy zemřel hudební skladatel, sbormistr 
a pedagog Dobroslav Lidmila. Žil víc než padesát 
let v Ostravě – Svinově, téměř třicet let se věnoval 
vedení ostravských pěveckých těles a zde ve Svi-
nově Ženskému pěveckému sboru Svinov, který 
nyní nese jeho jméno, a Dětskému pěveckému 
sboru Svinov později přejmenovaného na Cantabo 
Svinov CZ. 

Dobroslav Lidmila byl osobností velkého 
formátu, jeho umělecký profil přerostl školní i svi-
novský rámec. Jako hudební skladatel se uplatňoval 
na přehlídkách Tvůrčího centra Ostrava, jeho díla 
pak přejímala další sborová tělesa a dnes jsou jimi 
uváděna v ČR i v zahraničí. Mnohé z jeho skladeb 
mají ve svém podloží texty a verše jeho manželky 
a spolupracovnice, básnířky PhDr. Lydie Roman-
ské-Lidmilové. Toto vzájemné spojení se výrazně 
projevilo na kvalitách díla obou umělců. 

Jedním z podstatných rysů práce Dobroslava 
Lidmily byla trpělivost, laskavost a pochopení, 
pro které byl svými žáky i sboristy akceptován, 
uctíván a milován. Jako učitel bohatě naplnil své 
pedagogické poslání, stejně jako naplnil své poslání 
sbormistrovské a skladatelské a nezapomenutelně 
se zapsal do historie sborů, do dějin hudební tvorby 
i do řad významných pedagogů našeho města. 
Stejně nesmazatelně se zapsal i do dějin Svinova, 
navázal tak na jeho bohatou kulturní tradici. 

Až jednou budou zastupitelé Svinova rozho-
dovat o pojmenování některé z budoucích ulic 
či náměstí našeho městského obvodu, dovedu si 
jako občan Svinova představit, že si vzpomenou 
na tohoto významného člověka a pojmenují je jeho 
jménem a příjmením. 

Mgr. Zdeněk Ivančo
  ředitel ZŠ a MŠ Ostrava – Svinov

Dobroslav Lidmila

Dovolil jsem si v titulku použít slengový 
výraz z řeči našich dědů a pradědů, když jejich 
tahouni nestačili na velké fůry s úrodou či 
formanským nákladem. To se zpravidla při-
přáhaly další posily nebo se měnil obsah stáje.

Ti, kdož přišli 2. října na zasedání svi-
novského zastupitelstva, se toho o obsahu 
a důvodech proč v polovině volebního období 
odstoupil takřka celý jeho kontrolní výbor 
(KV) moc nedověděli. Byli však svědky před-
stavení nových tváří a volby nové, na zbylé dva 
roky fungovaní současné samosprávy. Proč 
zvolení zastupitelé za ODS (Poštová, Brou-
líková), SNK-ED (Vonšík) a KSČM (Kusýn 
– předseda KV) složili své mandáty podáním 
demise na předešlém zasedání našeho nej-
vyššího orgánu samosprávy, se řadový občan 
vůbec nedozvěděl. Myslím si, že je to chyba. 
Všichni zastupitelé jmenovaných stran a jejich 
podporovatelé na kandidátkách se vyřadili 
z jakékoliv účasti na správě městského obvodu, 
kromě toho, že se čtyřikrát do roka sejdou v la-
vicích zastupitelstva. Výjimkou je Mgr. Šárka 
Havránková, pracující v komisi pro mládež, 
tělovýchovu a sport. Samozřejmě, že práce pro 
občany v té opoziční lavici je trošku složitější, 

ale budeme-li si vzájemně naslouchat, můžeme 
dosáhnout určitě lepších výsledků. Ta rétorika 
a souboje o vítězství toho svého názoru, svého 
výkladu zákona při péči o občana či majetku 
obce spíše škodí, než prospívá tomu, komu je 
určena. V mnoha případech této křiklavé kri-
tiky však jde více o ambice řečníka a kritika 
než o  podstatu věci samé.

Pracoval jsem v našich samosprávách cel-
kem 16 let v pozici koaličního i  opozičního 
zastupitele, ale taky v té první samosprávě, 
kde jsme si na žádné koaličníky a opozičníky 
nehráli. Tehdy nám šlo o ideály demokracie 
a vlastní samosprávu pro Svinov. Až později 
začala přerůstat mezi zastupiteli nedůvěřivost, 
ambice, závist a sílit politická příslušnost. Stál 
jsem v čele samosprávy, která snad v historii 
městského obvodu byla nejvíce kontrolována 
po stránce odborné, profesní i majetkové. Že 
šlo v těchto kontrolních zprávách a výstupech 
z velké části o útoky politické, profesionálně 
unikalo policii i  státnímu zastupitelství, kteří 
hledali viníka. Až soud, před kterým jsem se 
ocitl po jeho sedmiletém přešlapování a čekání 
jako největší viník a hříšník svinovských pro-
blémů, zametl s celým obviněním i žalobou 

tak, jak byla asi „ideově pevná“. Nepomohly 
ani občasné výpady novinářských spratků, 
kteří „velkým uchem a soustředěním“ hlu-
boce naslouchali mým kritikům a psali své 
kydy a bláboly na stránkách svých deníků 
a občasníků. To, jak to dopadlo skutečně, 
popsali až seriózní novináři v jiných denících 
z pravomocného rozsudku soudu a na to téma 
jsem se v SH vyjádřil už i já.

Proto si můžu dovolit varovat nejen součas-
nou politickou (svinovskou) reprezentaci, ale 
jejich minulé i budoucí voliče, že tudy cesta 
nevede. Nikdo není neomylný a měl by si to 
uvědomit, zejména jde-li o společnou věc, 
o společný majetek, o společný život v prosto-
ru, který je vymezen katastrální hranicí, a to 
území se jmenuje Svinov. 

Jedna skupina zastupitelů volených za 
ODS, KSČM a SNK-ED tímto aktem zcela 
rezignovala na jakoukoliv spolupráci při správě 
městského obvodu a vyloučila se v tomto vo-
lebním období i z úlohy obecního kontrolora. 
Jak chtějí tyto strany spravovat zájmy občanů, 
když jejich zvolení zastupitelé nezasednou 
za jediný stůl v komisích a výborech naší

(pokračování na straně 14)

Ráno, v poledne, večer a vždy před mší 
sv. slyšíme zvony. I o Vánocích budou znít, 
snad intenzivněji než kdy jindy. 

Dříve bývalo zvykem, že se lidé při zvo-
nění letmo přežehnali. Při mši – při pozdvi-
hování se rozklinkal sanktusník, aby i lidé 
venku a nemocní doma věděli, co se právě 
v kostele děje. Při pohřbu zase umíráček 
sděloval celé obci informaci o pomíjivosti ži-
vota. Večerní klekání, to byl přímo kázeňský 
předpis, děti museli být doma (v opačném 
případě je sebrala „klekánice“). 

A co dnes? Nedávno bylo možno číst 
v novinách, že v Dražkovicích na Vyškovsku 
nějaký třiadvacetiletý student přišel do kos-
tela, kde se kněz připravoval na mši. Žádal 
ho, aby zastavil zvonění. Když kněz odmítl, 
student ho zbil a zranil. Ten kluk plnil přání 
své matky, která si na zvonění stěžovala. 
Svého syna nábožensky nevychovávala, ani 
ho nevedla k jemnějšímu vnímání života 
nebo aspoň k civilní občanské toleranci. 

Náš současný moderní svět je plný růz-
ných zvuků, ba přímo hluků, a to i ve dny 
sváteční. Kamkoliv vstoupíme, všude zní 
nějaký zvuk. V obchodech, v restauracích, 
na nádražích, ve společenských prostorách, 
dokonce i v nemocničních pokojích neustále 
hraje televize nebo alespoň rádio. Ve svá-
teční dny se celou obcí rozeznívají motory 
sekacích a jiných strojů či přístrojů, neu-
stále vytvářející intenzivní kulisu rušivých 
zvuků. Můžeme se stále dokola podobně 
jako v případě kouření ptát: Co je tolerance 
nebo netolerance, kdo má být či nemá být 
tolerantní a vůči komu a čemu? 

Ale s hlasem zvonů je to přece trochu 
jinak. 

Hlas zvonů není jen jakousi speciální 
zálibou členů náboženských církví, kteří 
by si ji měli pěstovat jen mezi sebou. Ne-
jde o nějaké oblíbené hoby určité skupiny 
lidí, ale o hlas, který důstojně a poklidně 
upozorňuje a odkazuje na hodnoty důležité, 
ba přímo nejdůležitější pro život člověka 
i společnosti. 

Hlas zvonů nám na pár minut v pravi-
delných rytmech v průběhu dne připomíná 
jiný – vyšší – trvalejší řád. Ten zvuk dobře 
znali i naši předkové. I jim připomínal 
hodnoty pro život podstatné. I ti, kteří ne-
byli a nejsou zbožní, ho uznávali a uznávají. 
Zvon je znějící konstantou do neustálého 
pohybu a proměny zvláště našeho dnešního 
uspěchaného a chaotického způsobu života. 
Jeho zvuk potřebujeme slyšet více než kdy 
jindy. Zvon trvá na svém názoru, ať si okolo 
myslí kdo chce, co chce. Zvon odkazuje 
na hodnoty, které utvářejí naše prostředí  
a dávají řád našemu životu. 

Zvon bude znít i o vánočních svátcích. 
To je vhodná chvíle, abychom si všichni 
jeho zvuk uvědomili, za něj poděkovali, ne-
chali ho někde uvnitř sebe – ve svém srdci – 
i s jeho vánočním poselstvím mocně rozeznít 
a dlouze, dlouze intenzivně znít. Takových 
hlasů není v naší společnosti mnoho. 

Zvuk zvonu nechť je naší oporou a po-
silou i orientačním bodem pro každý den 
nastávajícího nového kalendářního roku. 
      o. Jan Larisch

Hlas kostelních zvonů coby vánoční přání
aneb vánoční úvaha nad zprávou o útoku na kněze pro znějící zvony

V svinovském zastupitelstvu se přepřahalo
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(pokračování ze strany 13)
samosprávy? Že tomu tak není? Ale opravdu 
je. Žádný z tzv. opozičních zastupitelů nepra-
cuje v žádné komisi rady ani výboru zastupi-
telstva. Jde o truc, nebo o taktiku? Doufám, 
že nám (voličům) to na billboardech a plakáto-
vém předvolebním běsnění u příležitosti příš-
tích komunálních voleb tyto strany odtajní. 

Úloha kontroly ve všech činnostech ro-
diny, obce, společenských organizací, poli-
tických stran i státu je nezastupitelná. Lze 
jen doufat, že ono „přepřáhnutí“ v kontrolní 
funkci našeho zastupitelstva přinese zklidně-
ní vztahů ve sboru svinovských zastupitelů 
a potažmo i ve vztahu k občanům. Možná 
by naši spoluobčané stáli o bližší vysvětlení 
už dnes, ale nechci nikoho k ničemu vyzý-
vat. Ta podobnost v tom přepřáhání, kterou 
jsem vyslovil na začátku mě napadla zrovna 
v okamžiku, kdy se výměna členů kontrolního 
výboru v zastupitelstvu projednávala. Že za 
necelých čtrnáct dnů proběhnou volby na 
„růžovo“, jsem neměl vůbec tušení. Možná 
ho už tehdy měli jiní. 

 Jaromír Planka
bývalý zastupitel a exstarosta

Dle slov vedoucího ostravského týmu 
KAPSA nprap. Bc. Daniela Bárty pracují 
kapsáři v organizovaných skupinách. Ke 
krádežím využívají i nezletilých dětí. Způ-
sobů, které kapsáři využívají, je několik 
a můžeme je rozdělit dle několika míst.

1) Svou potenciální oběť si vyhlédnou 
již v dopravním prostředku. Sledují ji až 
k nákupnímu centru. Osobě může pachate-
lův „komplic“ dokonce nabízet nějaké zboží 
a vydávat jej za značkové. Takto odvede 
pozornost oběti, která je během několika se-
kund okradena. Pachatelé odchází z místa.

2) Akce „na obchodní ploše“. V prosto-
ru centra si pachatelé „vyhlédnou“ osobu 
odložící si zavazadlo přímo do nákupního 
vozíku. Oběť sledují a osloví bagatelním 
dotazem. Dotazovaná osoba se snaží pora-
dit a opět odvrátí pozornost od svých věcí. 
Znovu nastává prostor pro spolupachatele, 
který mezitím nic netušící osobu okrádá. 
Tázající se pachatel „slušně poděkuje“ 
a odchází pryč.

3) Akce „parkoviště“ nákupních cen-
ter. Při nakládání zboží do zavazadlového 
prostoru si oběť odloží své osobní věci na 
přední sedadlo svého vozu nebo je nechají 
zavěšené v nákupním vozíku, popřípadě 
v zavazadlovém prostoru. „Šestý smysl ne-
nechavců“ okamžitě „zafunguje“. Pachatelé 
monitorují prostor parkoviště, dokonce jej 
objíždějí ve vozidlech. Policisté zaregistro-
vali i několik případů plížící se kapsářky 
k oběti jako „kočka“. Žena otevřela přední 
dveře, odcizila kabelku a s „lupem“ odchází 
klidným krokem z místa činu. 

Zjevně nadčasovou platnost má myšlenka 
anglického renesančního filosofa, že důleži-
tější než odpověď je vždy otázka a způsob, 
jakým ji vyslovíme. Některé z otázek, které 
přináší život, nedávají příležitost k srozu-
mitelné a smysluplné odpovědi a většinou 
se nám př ipomene nej jednoznačnější 
a nejsmysluplnější z možných – typicky 
krajových odpovědí: „BO…“

Jak jinak chcete odpovědět na otázku 
zvídavého vnuka: „… proč má ta paní z te-
levizní reklamy s sebou na koncertě prací 
prášek?“ Pouze výše zmíněná odpověď 
„bo…“ umožní nezhodnotit rovnou úro-
veň oné reklamy významovým poklepem 
prstem na čelo. Jsem přesvědčen, že se 
všichni v životě setkáváme se situacemi, 
které nám kladou otázky, na něž je lépe od-
povídat právě oním „bo“ Může snad někdo 
poskytnout jinou uspokojivou odpověď na 
přespříliš častou otázku: „… proč má ten 
pán u vedlejšího stolu při jídle čepici na 
hlavě?“ Odpovídat nemusíme pouze v situ-
aci, kterou úporný nositel čepice kdykoliv 
zdůvodní péčí o svou „imidž“. Má-li to být 
podstatný znak, jak bylo před tisíci svědky 
řečeno, „imidže“ (synonymum pro image) 
jeho osobnosti, potom nám nepomůže ani 
„bo“. Snad přece jen při jiné příležitosti, 
v jiné společnosti, jak se říká indy (ne v tuto 
chvíli, případně někdy příště…). 

Občas se stává, že jsme obsazeni do role 
němých svědků ještě podivnějšího příběhu, 
v němž si otázku položíme sami: „… proč 
ten mladý adolescent, mladý muž, mladá 
dívka nenabídnou sedadlo v tramvaji, auto-
buse… starší paní, těhotné ženě, staršímu 
muži stojícím nad nimi ?…“ Nezazní hlasitě 
z obavy z jejich pravděpodobné odpovědi.

V některých příbězích mají stručná „bo“ 
pochopitelná vysvětlení – jsou užita lidmi 
diskrétními, skromnými, vyhýbajícími 
se velkým slovům, teatrálním gestům. 
A po nějakém čase jim přestanete klást 
tyto otázky. K vlastní škodě… Měl jsem 
příležitost setkat se s lidmi, kteří bez dlou-
hého zdůvodňování věnují svou energii, 
své schopnosti, své zaujetí… ne pro zisk, 
ni pro slávu… Jejich činnost je nejčitelněj-
ším darem i těm z jejich okolí, kteří zjevně 

o tom dosud nic nevědí. Je otázkou – jak 
by jej přijali. 

Žijí mezi námi takoví, kteří si ke svým 
povinnostem dobrovolně přibrali starost 
o zachování paměti nás všech. Sami při 
tom udivují rozsahem svých znalostí, a pře-
sto – nebo snad právě proto – vyhledávají 
a pořizují dokumety, shromažďují a inter-
pretují svědectví minulých časů… Nevím, 
co by mi odpověděli pánové Vrbka, Švej-
da, JUDr. Uhlíř na asi zbytečnou otázku: 
„Proč…?“ Zkusím si, promiňte, odpovědět 
sám: „bo“. Je zřejmé, že oni sami by k tomu 
ještě něco přidali. Pravděpodobně stejně by 
odpověděli na dotaz „proč?“ všichni, kteří 
nám každoročně darují nádherný zážitek 
společného vázání adventních věnců.

Žijí mezi námi takoví, kteří si ke svým 
povinnostem dobrovolně přidali ještě práci 
pro blaho obce, pro její rozvoj, pro dobré 
vztahy mezi lidmi. Přijali odpovědnost za 
podíl na činnosti výborů a komisí. Jejich 
výčet je na naše poměry úctyhodný stejně 
jako vše, co pro obec vykonali. Rád bych 
je jmenoval všechny – snad mi prominou, 
že za všechny alespoň paní Mgr. Lenku 
Hruškovou a paní Janu Metelkovou. Otázka 
„proč?“ je v jejich případě nemístná. 

Některé příběhy do naší zkušenosti 
s životem v obci vnášejí něco ne vždy 
racionálního – zvláštní dělení všech, co 
chtějí a mohou, na dvě skupiny: koalice/ 
/opozice, a také jev z „velké politiky“ – nu-
lovou toleranci. Je snad zamýšlená obludná 
výstavba Větrníku pro opozici ještě vyšší 
a objemnější než pro koalici, je snad pro 
opozici zřejmé zhoršení podmínek života 
a dopravy v tom místě jiným a naléhavějším 
důvodem k protestu a nesouhlasu. Jsou snad 
důvody ke dvojí společenské angažovanosti 
a interpretaci problémů Svinova – koaliční 
a opoziční? Odpovědět si musí každý sám, 
pokud je odpověď jiná než „bo“ Věřím, že 
stále máme šance, snad na ně dojde „indy“. 
Možná dokonce brzy…

Přijměte přání spokojených pohodových 
Vánoc a nového roku, co naplní všech-
na vaše očekávání, a nám všem dobrou 
vůli…

Mgr. Josef Swierkosz

Propracovaný plán, jak si přivydělat 
peníze, měli dva muži z Ostravy. Dne 
9. 10. 2008 přijeli k firmě v Ostravě – Svi-
nově, vozidlo nechali otevřené, klíčky v za-
palování a postupně do něj nakládali kovový 
materiál. Jednalo se o několik kusů kovo-
vých částí mobilního stavebního výtahu.

Vše jim však překazil strážník městské 
policie, který zde prováděl výkon služby. 
Vozidlo parkující před objektem se stráž-
níkovi zdálo podezřelé, navíc brána areálu 
byla zajištěna zamknutým visacím zámkem. 

Po chvíli spatřil v objektu firmy dva po-
dezřelé muže a požádal je o vysvětlení. Ti 
tvrdili, že jsou zde pouze na brigádě a že 
zde nakládají materiál na stavbu. Z místní 
znalosti však strážník věděl, že majitel 
objektu tyto osoby nezaměstnává. Majitel 
firmy, který se dostavil po telefonickém 
kontaktu, vyvrátil tvrzení podezřelých, že 
jsou brigádníci, a uvedl hodnotu výtahové 
konstrukce – 20 000 Kč. Strážník přivo-
lal Policii ČR, která si událost převzala  
k dalšímu šetření. 

V svinovském zastupitelstvu...

Taktika kapsářů

Bo … a … indy

Lež má krátké nohy – strážníka neobelhali
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S příchodem podzimu vrcholí práce na zahrád-
kách, které jsou připravovány na zimu. A s tím 
je spojeno i pálení spadaného listí, rostlinných 
zbytků, nebo dokonce k plošnému vypalování 
trávy, které je přitom zakázáno. Stejně jako hasiči 
varují před možným vznikem požárů při těchto 
činnostech, Městská policie Ostrava upozorňuje 
občany, že pálením rostlinného odpadu se mohou 
dopustit přestupku. Nehledě na skutečnost, že 
pálením trávy nebo listí vzniká velice nepříjemný 
dým, který obtěžuje ostatní. Hustý štiplavý dým 
mnohdy zahalí celé ulice, a má-li někdo ze sousedů 
právě otevřená okna nebo suší-li venku čerstvě vy-
prané prádlo, zcela jistě ho tento způsob likvidace 
rostlinného odpadu příliš nenadchne. 

Přitom biologicky rozložitelný odpad ze zahrad 
měl být přednostně kompostován v místě vzniku, 
jak to ukládá zákon o odpadech. V otevřených 
ohništích je možné spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, 
suché rostlinné materiály a plynná paliva určená 
výrobcem, přičemž nesmí být kontaminovány  
chemickými látkami (zákon č. 86/2002 Sb., o ochra-
ně ovzduší). Má-li občan větší množství spadaného 
listí nebo suché trávy, má možnost odvézt je do 
sběrného dvora firmy OZO Ostrava s.r.o. (pro ob-
čany města Ostravy se jedná o bezplatnou likvidaci 
odpadu). Bližší informace k tomuto lze dohledat 
na internetových stránkách www.ozoostrava.cz, 
popř. na bezplatné telefonní lince 800 020 020.

Obdobné podmínky přitom platí také při 
rozdělávání ohníčků k opékání. Ty navíc nesmí 
být zakládány v menší vzdálenosti než 50 metrů 
od lesa. 

Při spalování biologického odpadu může 
docházet k porušování hned několika právních 
norem souběžně (přestupkový zákon, zákon 
o odpadech, zákon o ochraně ovzduší, zákon 
o požární ochraně aj.). Je-li občan přistižen při 
pálení jiného materiálu než povoleného zákonem, 
je událost strážníky oznámena příslušnému 
správnímu orgánu pro podezření ze spáchání pře-
stupku. A podle stanovené kvalifikace v těchto 
případech hrozí pokuta až do výše 150 000 Kč.

V letošním roce přijali dosud strážníci městské 
policie na 250 oznámení o pálení rostlinného odpa-
du, zakládání ohňů, obtěžování dýmem a kouřem. 
Přitom nejvíce těchto událostí je zaznamenáno 
v období od března do dubna a od září do listopa-
du. Naprostá většina událostí je řešena přímo na 
místě, kdy dojde na základě domluvy k uhašení 
ohně za přítomnosti strážníků. Pouze přibližně 
desetina všech zjištěných případů skončí správním 
řízením. 

Dne 17. 10. 2008 spatřila hlídka městské policie 
při procházení ul. Axmanovou v Ostravě – Svino-
vě motorové vozidlo Ford Mondeo, které vyjelo 
z dvorní části domu na silnici. Jakmile však řidič 
(22 let) uviděl strážníky, vozidlo otočil a vjel zpět 
do dvora. To upoutalo pozornost strážníků a vy-
zvali proto řidiče k prokázání totožnosti a předlo-
žení řidičského průkazu. Ten však dotyčný neměl 
a navíc mu nebyl nikdy vydán. Pro podezření ze 
spáchání trestného činu strážníci událost předali 
přivolaným policistům. 

Dne 8. 9. 2008 na ul. Opavské v Ostravě – Svinově při přejíždění mostu přes řeku Odru 
motorové vozidlo Ford, jedoucí několik metrů před služebním vozidlem městské policie, náhle 
sjelo z vozovky přes travnatý pás do tramvajového kolejiště, kde zůstalo stát. Ve vozidle se 
nacházel řidič a dva spolujezdci. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění. Jelikož však vozidlo 
uvízlo v kolejišti, bylo nutno na místo přivolat kromě Policie ČR také hasiče, kteří museli auto 
vyprostit. Provoz tramvají se podařilo obnovit přibližně hodinu po nehodě. 

Při zjišťování totožnosti řidiče vozidla strážníci zjistili, že dotyčnému (42 let) byl soudně 
vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Muž je teď podezřelý ze spáchání trestného činu, 
událost dále šetří Policie ČR. 

Blíží se období vánočních svátků a také 
oslavy příchodu nového roku. Ve většině 
případů toto období probíhá ve znamení 
klidu, sváteční nálady, osobní pohody. Právě 
s blížícím se koncem roku také mnozí z nás 
nakupují zábavnou pyrotechniku, kterou  
chtějí oslavit konec starého a příchod nového 
roku. V ulicích se odpalují nejrůznější ra-
chejtle, dělobuchy, petardy, avšak používání 
zábavné pyrotechniky má svá pravidla. A aby 
se oslavy konce roku nezměnily v tragédii, je 
záhodno se těmito pravidly řídit.

Je namístě zvýšená opatrnost při manipu-• 
laci s pyrotechnickými výrobky.
Používejte pouze pyrotechnické výrobky • 
průmyslově vyráběné, zakoupené pou-
ze v kamenných obchodech (stánkový 
prodej je povolen pouze u pyrotechniky 
I. třídy).
Je třeba se vyvarovat používání podo-• 
mácku vyrobených pyrotechnických 
výrobků.
Při používání dodržujte návod. Pokud • 
na výrobku není uveden návod k obsluze 
v českém jazyce, nekupujte jej. 
Pyrotechnický výrobek musí vždy nést • 
označení výrobce či dovozce, musí být 
označen třídou nebezpečnosti, číslem po-
volení k prodeji a musí na něm být uvedeno 
datum použitelnosti. 
Nemanipulujte s pyrotechnickými výrob-• 
ky, jste-li pod vlivem alkoholu nebo jiných 
látek ovlivňujících pozornost a schopnost 
reagovat (léky, drogy apod.).
Přestože pyrotechnické výrobky I. třídy • 
mohou být prodávány osobám mladším 
18 let, nenechávejte své děti manipulovat 
s nimi. 
Neodpalujte pyrotechnické výrobky v uza-• 
vřených prostorách.
Nesbírejte ze země nevybuchlé petardy, • 
poučte o tom také své děti.

Samotný prodej zábavné pyrotechniky 
upravuje vyhláška Českého báňského úřadu 
č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích 
a zacházení s nimi. Podle ní se pyrotech-
nické výrobky mj. člení do několika tříd  
nebezpečnosti. 

I. třída nebezpečnosti – např. prskavky, 
pistolové kapsle, třaskavé bonbony, blikavky, 

létající motýli, bouchací kuličky, vystřelovací 
konfety apod. 

Pyrotechnické výrobky spadající pod 
I. třídu jsou volně prodejné, a to kdekoli a ko-
mukoli bez omezení věku, tedy i na stánku 
a osobám mladším 18 let. 

II. třída nebezpečnosti – např. rakety, pe-
tardy, světelné fontány, dýmovnice, hvízdavé 
předměty, gejzíry, bengálské ohně apod. 

Pyrotechnické výrobky spadající pod 
II. třídu lze prodávat pouze v kamenných 
obchodech a pouze osobám starším 18 let. 

III. třída nebezpečnosti a vyšší – pyro-
technické výrobky vyšších tříd lze prodávat 
pouze ve specializovaných prodejnách 
a pouze kvalifikovaným osobám, které se 
prokazují patřičným povolením, vydaným 
Českým báňským úřadem.  

Silvestrovské oslavy a zvířata
Těmi, kdo jsou používáním zábavné pyro-

techniky na konci roku více či méně ohroženi, 
jsou také zvířata. Na hluk a efekty provázející 
používání pyrotechniky reagují větším či 
menším stresem, který může do jisté míry 
ohrozit jejich zdraví. V některých případech 
se stává, že např. hlukem vystresovaný pes se 
zaběhne a v lepším případě skončí v útulku, 
kde si ho posléze může majitel vyzvednout. 
Městská policie Ostrava na silvestra skutečně 
zaznamenává větší počet pobíhajících psů 
v ulicích města.

Všichni majitelé psů, koček či jiných zvířat 
se mohou informovat u svého veterináře, jak 
pomoci svým zvířecím miláčkům ve zdraví 
přečkat oslavy konce roku. Kdo má možnost 
odvézt svého zvířecího miláčka mimo hlavní 
dění oslav, měl by tak učinit. 

„Výbuchy“ pouze na silvestra
Je třeba také upozornit, že používání 

zábavné pyrotechniky s výjimkou povole-
ných ohňostrojů či obdobných akcí mimo 
období na přelomu roku lze posuzovat jako 
přestupek proti občanskému soužití, za který 
hrozí pokuta až do výše 3 000 Kč. Nehledě 
na skutečnost, že petarda hozená pod nohy 
osoby vyššího věku nebo například se sr-
deční chorobou se může velmi rychle změnit 
v tragédii. 

Havaroval přímo před strážníky

Pálení listí a trávy

Řídil bez oprávnění

Aby oslavy nebolely
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Velkým problémem všech větších měst, 
a město Ostrava není v tomto výjimkou, 
je zvýšený výskyt toulavých zvířat, která 
ohrožují zdraví a život občanů, mohou být 
nositeli infekcí, různých nemocí a v nepo-
slední řadě ohrožovat bezpečnost a plynulost 
silničního provozu. Z tohoto důvodu je nutno 
takováto zvířata nějakým způsobem odchy-
tit a na nezbytně nutnou dobu izolovat od  
ohroženého okolí.

V Ostravě provádí odchyty volně pobíha-
jících psů, koček i jiných zvířat pracovníci 
odchytu Městské policie Ostrava, kteří pů-
sobí na území celého města, ale také měst 
a obcí, se kterými má Ostrava uzavřenu tzv. 
příkazní smlouvu – Klimkovice, Petřvald, 
Velká Polom, Horní Lhota, Dolní Lhota 
a Havířov. 

Odchytávána jsou zvířata, která ohrožují 
život, zdraví nebo majetek osob a která 
se pohybují bez dozoru na veřejném pro-
stranství, ve veřejně přístupných objektech, 
v hromadných dopravních prostředcích nebo 
ve společných prostorách obytných domů. Při 
své činnosti jsou pracovníci úseku vybaveni 
potřebnými pomůckami pro bezpečný odchyt 
a manipulaci s odchyceným zvířetem, např. 
chytací síť, odchytová tyč apod. Pracovníci 
jsou k provádění odchytů také řádně odborně 
vyškoleni.

Odchycená zvířata jsou umisťována do 
karanténních kotců útulku v Ostravě – Třebo-
vicích, předávána Záchranné stanici v Barto-
šovicích nebo předávána jiným organizacím, 
které se specializují na ochranu zvířat. Vždy 
záleží na tom, o jaké zvíře se jedná. 

Specifickou náplní činnosti pracovníků 
úseku odchytu je odchyt toulavých koček 
v rámci tzv. regulace populace toulavých 
koček. Toulavé kočky jsou pro člověka 
nebezpečné především z epidemiologic-
kého hlediska, neboť se pohybují např. po 
skládkách, setkávají se v okrajových částech 
obcí s volně žijícími zvířaty (lišky, kuny, 
potkani atd.), a jsou původci některých pře-
nosných infekcí – vzteklina, toxoplazmóza,  
toxokaróza, salmonelóza, dermatomykózy 
a další. Proto je třeba mít jejich výskyt pod 
kontrolou a v maximální možné míře zamezit 
jejich množení. Z tohoto důvodu jsou takto 
odchycené kočky nejprve vyšetřeny, a nej-
sou-li nemocné, je u nich provedena kastrace. 
Poté jsou vypouštěny zpět do lokalit, kde 
byly odchyceny. 

Dne 18. 6. 2008 si strážník vykonávající 
dozor u kamerového systému v Ostravě – 
Svinově povšiml muže, který náhle upadl na 
zem a zůstal ležet. Strážníci vyslaní na místo 
zjistili, že muž (35 let) je opilý a pádem si při-
vodil silně krvácející zranění hlavy. Přivolali 
tedy sanitku a do jejího příjezdu zraněnému 
poskytovali první pomoc. Muž byl posléze 
převezen do nemocnice

Problematikou krádeží věcí tzv. „při sobě“ se 
v Ostravě zabývá speciální tým „Kapsa“. Všichni 
ostravští policisté každodenně bojují s „větrnými 
mlýny“, když prověřují desítky případů krádeží, 
které mají na svědomí „kapsáři“. Pachatelům 
„nahrává“ především nepozornost majitelů věcí. 
Zamezit „nenechavcům“ v jejich konání můžeme 
také tím, že budeme mít svě věci neustále v do-
hledu i v dosahu. Zásadní je rovněž všímavost 
lidí a ochota svědčit v trestním řízení.

Kapsáři vyhledávají místa se zvýšeným 
počtem lidí, např. nákupní centra, hromadné 
dopravní prostředky, sportovní a kulturní akce. 
Využívají pak nepozornosti lidí a nedbalého za-
cházení s majetkem a osobními doklady. Samotná 
krádež bývá blesková, předem pečlivě nacvičená 
akce. Kapsáři kradou „dokonale“ a nepozorova-
ně, okradený se mnohdy o krádeži dozví později 
a na zcela jiném místě. Jak se chovat, abychom se 
nestali obětí pachatelů této trestné činnosti?

Svá zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu. 
Zavazadla (batohy), ve kterých máte peníze či 
cennosti, nenoste na zádech, kam nevidíte. Své 
kabelky by ženy měly nosit u těla zapnuté. Nikdy 
kabelku neodkládejte do nákupního koše a ne-
nechávejte ji bez dohledu. Již klasický je scénář 
ženy vybírající si zboží z nabídky a odložené 
kabelky někde za zády majitelky v nákupním 
košíku. Nezřídkakdy pak žena zjistí krádež až 
u pokladny, protože nemá čím zaplatit. Dílo 
„zkázy“ je dokonáno, pokud majitelka „vystaví“ 
vše cenné, v podobě peněženky či jiné cennosti, 
v otevřené kabelce.

Své doklady nenoste v peněžence. Nenoste 
s sebou větší finanční hotovost, využívejte 

možnosti bezhotovostního platebního styku. 
Čtyřmístné identifikační číslo platební karty 
(PIN) mějte zásadně odděleně od samotné karty. 
Nejbezpečnějším způsobem je si ta pouhá čtyři 
čísla zapamatovat, nezaznamenávat je v písemné 
podobě. Ani uložená čísla PINu v mobilním tele-
fonu nejsou bezpečným způsobem ochrany Vaší 
platební karty. Dojde-li ke krádeži platební karty, 
okamžitě ji telefonicky zablokujte u Vašeho 
peněžního ústavu. Postup při krádeži mobilního 
telefonu je totožný. 

Samostatnou „kapitolu“ pak tvoří krádeže 
věcí z vozidel při manipulaci s nákupem. Situace 
začíná odemčením vozidla, do jehož prostoru od-
loží oběť kabelku, tašku s cennostmi. Následně 
se věnuje nakládání nákupu do zavazadlového 
prostoru. Popřípadě nechá věci v odemčeném 
vozidle v době, kdy jde vrátit nákupní košík. 
Pachatelé, mnohdy organizované skupiny, se 
pak v nestřežené chvíli zmocní kabelky či jiné-
ho zavazadla. Ačkoliv s sebou lidé nosí nemalé 
„hmotné statky“ v podobě desítek tisíc korun 
či většího počtu platebních karet i s pozname-
nanými PINy, nechávají je v prostoru vozidla 
bez dozoru. „Nenechavci“ si pak své tradiční 
procházky po parkovištích obchodních center 
vylepší obohacením se o desítky tisíc korun.

Pomozte nám v „boji“ s touto trestnou 
činností svou zodpovědností, všímavostí i „od-
vahou“ trestný čin oznámit a svědčit v trestním 
řízení. Výše popsané trestné činy naplňují 
lidovou moudrost „příležitost dělá zloděje“ 
beze zbytku. 

    por. Bc. Gabriela Holčáková
   komisařka

Městská policie Ostrava změní svou práci. 
Vyplývá to z nové koncepce na období 2009–
2013, která byla předložena a následně schválena 
radou města Ostravy v uplynulých dnech. 

Jejím cílem je v podstatě zefektivnit práci 
strážníků tak, aby byli mnohem více vidět 
v ulicích a všude tam, kde je to třeba, udělat 
z městské policie v mnohem větší míře službu 
občanům města.

Koncepce přinese řadu změn zejména v orga-
nizační struktuře městské policie včetně nižšího 
počtu vedoucích pozic, finanční úspory, změny 
v náplni práce části strážníků, ale tou nejvý-
znamnější a pro občany nejpodstatnější změnou 
je rozsáhlé navýšení počtu strážníků-okrskářů, 
kteří provádějí výkon služby v určité vymezené 
lokalitě, ve svém rajonu. Současný počet okrskářů 
bude postupně navýšen ze současných 35 na 
328. Území města Ostravy bude rozděleno na 
celkem 154 okrsků, z nichž každý bude mít svého 
okrskáře. S ohledem na stav veřejného pořádku, 
nápad trestné činnosti, polohu a rozlohu každého 
okrsku bude pro každý okrsek stanoven určitý 
počet okrskářů. Zatímco některé okrsky budou 
spravovány jedním okrskářem, jiné okrsky jich 
mohou mít až čtyři.

Výkon služby prostřednictvím okrskářů má 
řadu nesporných výhod, a to zejména pro samotné 

občany. Ti budou v mnohem užším kontaktu 
s těmi „svými“ okrskáři, budou vědět, na koho 
se mohou v případě potřeby obrátit, a také budou 
vědět, jak byla konkrétní věc řešena. Okrskář si 
také maximálně prohlubuje místní znalost ve 
vztahu k občanům, poměrům, které v daném 
okrsku panují, i stavu veřejného pořádku. Již 
v současné době působí v řadách Městské policie 
Ostrava několik okrskářů, které mohou občané 
kontaktovat např. prostřednictvím internetových 
stránek www.mpostrava.cz, některé městské 
obvody mají uveden kontakt na okrskáře také na 
svých internetových stránkách. Okrskáři jsou 
rovněž v kontaktu s vedením jednotlivých měst-
ských obvodů, místně příslušnými odděleními 
Policie ČR, zástupci podniků, firem a společností 
ve svých okrscích. 

Na území městského obvodu Svinov je v sou-
časné době zřízen jeden okrsek, kde na klid a ve-
řejný pořádek dohlíží jeden okrskář. Do budoucna 
v rámci nové koncepce Městské policie Ostrava 
je v tomto obvodě plánováno zřízení celkem pěti 
okrsků a navýšení počtu okrskářů na pět.      

Cílem tohoto kroku je v podstatě jediné - aby 
každý občan našeho města znal „svého strážní-
ka“ a s důvěrou se na něj obracel, kdykoli bude 
potřebovat jeho pomoc.

Odchyty zvířat

Zraněný muž

Nová koncepce Městské policie Ostrava

Krádeže v supermarketech



17

P O Z V Á N K A
Pionýrská skupina Ještěr Vás srdečně zve na 

tradiční pionýrský ples, 
který se koná dne 24. 1. 2009 od 19.30 hod. 

místo: 
kulturní sál Autoškoly Spáčil  

na Bílovecké ul.
Cena vstupenky:

200 Kč (v ceně vstupenky je večeře)
Předprodej vstupenek:

p. Planka – tel. 602 580 746
e-mail: zbynek.planka@strabag.com

*

Pionýrská skupina Ještěr společně s komisí 
pro kulturu, mládež a tělovýchovu při Radě 

MOb Svinov pořádají 

tradiční dětský  
maškarní ples 

dne 25. 1. 2009 od 14.30 hod.
Pro děti budou připraveny hry, soutěže, 
tombola, soutěž o nejlepší masku atd.

Rada městského obvodu Svinov
si Vás dovoluje pozvat na

OBECNÍ PLES
městského obvodu Svinov

který se uskuteční
dne 30. 1. 2009 od 19.30 hodin v sále Autoškoly Spáčil na ul. Bílovecké

Vstupné: 200 Kč včetně večeře

Program: 
předtančení, bohatá tombola, k tanci i poslechu hraje hudební skupina MIRABEL

Předprodej vstupenek od 5. 1. 2009 na:

 ÚMOb Svinov 
p. L. Kocichová, tel. č. 599 421 020
p. J. Metelková, tel. č. 599 421 036

V roce 2009 jsou 
v sále Autoškoly Spáčil 
plánovány tyto plesy:

10. 1. 2009 – ples KDU-ČSL
17. 1. 2009 – rybářský ples
24. 1. 2009 – ples PO Ještěr
25. 1. 2009 – dětský karneval
30. 1. 2009 – obecní ples
06. 2. 2009 – sousedský ples
07. 2. 2009 – ples Dánů
13. 2. 2009 – hasičský ples
14. 2. 2009 – sportovní ples 
28. 2. 2009 – ples Radamok
06. 3. 2009 – disco ples
14.3.2009 – maškarní bál
28.3.2009 – country bál

Angličtina od ledna ve Svinově
Skupinové kurzy•	
Ranní, odpolední i večerní kurzy•	
Kurzy pro dospělé i pro děti•	
Individuální kurzy u vás doma nebo u lektorky v Porubě•	
Den a hodina bude upřesněna podle požadavků studentů•	
Výuka pro firmy•	

Typy kurzů a cena za pololetí  
(leden až červen):

konverzace u lektorky   
(Poruba)

u klienta

Individuální hodiny 4000 Kč 4000 Kč 5000 Kč

konverzační 
kurzy

odpolední 
kurzy

večerní kurzy

Skupiny od 3 do 10 
studentů

2000 Kč 2000 Kč 2000 Kč

KONTAKT: Mgr. Petra Nejedlá
email: petra.nejedla@centrum.cz, tel.: 737 747 554
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Obecní ples

Dětský den

Setkání s jubilanty

Sázení vánočního stromu

Výročí osvobození

Svinovská pouť

Koncert Collegia 1704

Vázání adventních věnců


