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Slovo starostky

Zahrádkářská soutěž 

Vážení spoluobčané,
leden a únor už máme za sebou. Ještě jsme 

si nestačili odpočinout po vánočních svátcích 
a počáteční mírná zima vystrčila zuby a na 
poslední chvíli se projevila mrazem a sněhovou 
přikrývkou. Sotva jsme shrábli sníh z chodníků 
na cestu, tak nám sněhové pluhy nahrnuly hro-
mady sněhu opět zpátky na chodníky a vjezdy 
do domů. Ale zdá se, že toto každoroční soupe-
ření už skončilo a déšť smyje prach z cest.

Od tohoto roku očekáváme lepší zprávy 
než na konci toho roku minulého. Omezení 
dodávky zemního plynu, dopad finanční kri-
ze, to vše nás nutí uvažovat, co pořídíme za 
finanční prostředky, které máme k dispozici. 
Především musíme dokončit začaté investiční 
akce, a tak postupně uvolňovat peníze, aby se 
naše ekonomika i naší zásluhou zase rozhýbala 
a nabrala dech.

Na našem městském obvodu se s jarem bude 
pokračovat ve výstavbě hasičské zbrojnice, 

v květnu se započne s demolicí „Plata“. Na 
přednádraží budou následovat stavební práce 
na ulici Bílovecké v podobě dvou kruhových 
objezdů, nově se bude budovat prodloužení 
ulice Peterkovy podél trati ČD před opravou 
samotných svinovských mostů. Zvýšený 
stav na toku Porubky nám připomněl nutnost 
stavebních úpravy, především prohloubení 
a vyčistění koryta.

Jen příroda nepotřebuje rozpočet, finanční 
transfery a dotace z evropských fondů, prostě 
je na ni spolehnutí. Astronomické jaro začíná 
jarní rovnodenností zpravidla 20. března a kon-
čí letním slunovratem zpravidla 21. června. 
My nemusíme listovat v kalendáři, protože 
sněženky a bledule se vytahují na trávnících 
v celé své kráse a  hlásí nám příchod teplejších 
měsíců. Přeji všem občanům spoustu rozkvetlé-
ho jarního kvítí a veselé prožití velikonočních 
svátků!

Ing. Hana Hauptová, starostka

Základní organizace Českého za-
hrádkářského svazu – Svinov spolu 
s Radou MOb Svinov vyhlásila sou-
těž o  nejpěknější zahrádku. Přihlá-
šek se sešlo více a bylo velice těžké 
rozhodnout podle jednoho kritéria. 
Proto byl k vyhodnocení přizván pan 
Dvořák ze společnosti DVOŘÁK 
LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o., 
paní Beranová, zastupující společ-
nost HORNBACH BAUMARKT 
CS spol. s r.o. a paní Hauptová, 
starostka MOb Svinov.

Vzhledem k různému pojetí 
předzahrádek, balkonů, oken a okolí 
domu komise kladla důraz na pracnost udržova-
né zeleně a rozdělila jednotlivé návrhy na různé 
typy a vyhodnotila je takto:
- předzahrádku manželů Harazímových (cenou 

je 5 m3 mulčovací kůry společnosti DVOŘÁK 
LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o.),

- zahradu firmy SV UNIPS, balkon manželů 
Hranických, estetizaci domu (popínavou 
zeleň) paní ing. Broulíkové, okenní truhlíky 
manželů Kubalákových (cenou jsou 4 ks dár-

kových poukazů v hodnotě 500 Kč na zboží 
společnosti HORNBACH BAUMARKT CS 
spol. s r.o),

- předzahrádku trvalek u domu č.p. 679 (ce-
nou je zboží firmy ORION v hodnotě cca 
500 Kč).
Pevně věříme, že se příštím rokem setkáme 

s větším zájmem – vždyť každý může jednou 
vyhrát!
Drahoslava Kupková, předsedkyně ZO ČZS – Svinov
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MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ STADION
Ve středu 4. března měli občané Svinova 

a Polanky a další zájemci příležitost se setkat 
s představiteli statutárního města Ostravy – 
primátorem Ing. Petrem Kajnarem, náměstky 
primátora Ing. Zdeňkem Trejbalem, RNDr. Lu-
kášem Ženatým a Mgr. Lubomírem Pospíšilem 
při veřejné prezentaci záměru výstavby měst-
ského fotbalového stadionu na území městské 
části Ostrava – Svinov. O nám známých sku-
tečnostech „nestandartního“ rozhodnutí Rady 
statutárního města jsme vás informovali mimo-
řádným vydáním Svinovského hlasatele (SH).

Součástí setkání svolaného z naší iniciativy 
byla nad rámec tištěné informace v SH prezen-
tace některých skutečností stávající situace naší 
městské části, které jsou objektivně již v tuto 
chvíli na hranici únosnosti a v případě zamýšlené 
stavby stadionu jsou v budoucím čase zřejmým 
výrazně konf liktním prvkem ve funkčním 
schématu Svinova. Bylo naší povinností na 
tyto problémy upozornit a především vyzvat 
občanskou veřejnost naší městské části k dis-
kusi k problematice zamýšlené stavby a všech 
důsledků pro život ve Svinově.

Bylo nezbytné si uvědomit dva termíny, které 
předjímaly vzrušenou diskusi:

Rada statutárního města Ostravy rozhodla:
20. 1. 2009 o výběru lokality v Ostravě – 

Svinově pro výstavbu městského fotbalového 
stadionu na pozemcích ve vlastnictví města 
a 27. 1. 2009 o zadání veřejné zakázky a uza-
vření smlouvy na zpracování koncesního 
projektu.

Upozornili jsme na stav dopravy a komuni-
kací ve Svinově v příčinné souvislosti se zámě-
rem výstavby, na nadměrnou hlukovou zátěž 
území vymezeného na jihu ulicí Rudnou a na 
severu Opavskou patřící k nejvyšším v Ostravě. 
Součástí našeho připomenutí bylo upozornění na 
nadměrnou emisní vydatnost v lokalitě obytné 
zástavby podél Rudné, nadměrný výskyt oxidů 
dusíku (nejvyšší v západní části Ostravy) tamtéž 
a neúměrně vysokou frekvenci dopravy (nej-
vyšší v Ostravě). Z hodnot, které jsou všechny 
oficiálními statistickými údaji za rok 2007, je va-
rovný údaj o existenci tří kritických míst s ne-
hodovostí na našem území. Vysloveně konfliktní 
je bezprostřední blízkost hřbitova a také trasa 
biokoridoru. Ve světle aktuálních zkušeností 
s chováním jisté části „fanoušků“ fotbalových 
utkání jsme vyslovili obavy o schopnost zajistit 
bezpečnost a ochranu osob a majetku.

Veškerá fakta, která byla námi prezento-
vána, byla oficiálními statistickými daty roku 
2007 a lze důvodně předpokládat, že v roce 
následujícím – 2008 nedošlo ve sledovaných 
údajích ke zlepšení. Opak je zcela nepochybně 
pravdou. Je argumentačně nelogické to, čeho 
jsme byli svědky – komentovat námi předne-
sené skutečnosti (viz výše) tak, že v některých 
dílčích statistických hodnotách jsou na tom 
určité lokality Ostravy ještě hůř. Mělo by nás 
uklidňovat, že není zas tak zle, aby nemohlo být 
ještě hůř? Část diskutujících nebyla apriori proti 
záměrům výstavby – čekali spíše jednoznačné 
a především vstřícné stanovisko představitelů 

města k letitým nedostatkům a k nezpochybni-
telným a oprávněným potřebám Svinova. Nelze 
přehlížet, že ze strany svinovských občanů 
jednoznačně převažovalo odmítavé stanovisko 
k tak masivnímu zásahu do života. Celý průběh 
potvrdil oprávněnost předpokladu, že věcná 
debata nemůže a nesmí zúčastněné rozdělit 
na vítěze a poražené…

S ohledem na vysokou účast všech, kteří se 
přišli seznámit s okolnostmi „ostravského blobu“, 
ale především všech, kteří chtěli zaujmout osobní 
stanovisko, je jisté, že nemohly být vyslechnuty 
všechny názory a doporučení. Chceme proto 
vyslovit přání, abyste je formulovali a zaslali 
na e-mailovou adresu úřadu. Vaše připomínky 
a návrhy očekáváme do konce měsíce března.

Za Radu MOb Svinov J. Swierkosz

Pořad bohoslužeb 
v kostele Krista Krále 
v době velikonočních 

svátků 2009 

Květná neděle (5. 4. 2009)
Připomínka vjezdu Pána Ježíše do Jeru-
zaléma – svěcení ratolestí, mše sv.: 8.00 
a 10.00 h.

Zelený čtvrtek (9. 4. 2009)
Poslední večeře Páně, ustanovení mše sv., 
Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě 
a jeho zatčení, mše sv.: 18.30 h. a následná 
adorace do 21.00 h.

Velký pátek (10. 4. 2009)
Ježíš umírá na kříži za záchranu celého 
světa – den přísného půstu jako výrazu 
vědomí vlastních hříchů, obřady Velkého 
pátku: 18.30 h.

Velká (Bílá) sobota (11. 4. 2009)
Tělo Pána Ježíše je uloženo ve skalní 
hrobce, vchod je zavalen kamenem a hlí-
dán římskými vojáky, možnost modlitby 
u „Božího hrobu“: 8.30–19.30 h. slavnost-
ní bohoslužba Vzkříšení: 20.00 h.

Neděle – slavnost Vzkříšení Páně 
(12. 4. 2009)
Průvod vzkříšení a slavná mše sv.: 8.00 h., 
slavná mše sv.: 10.00 h. (svěcení pokrmů 
a velikonočních beránků)

Velikonoční pondělí (13. 4. 2009)
Mše sv.: 8.00 h.

Je pro mne vždycky milým, zároveň ale 
i nesnadným úkolem k tomuto výše nazna-
čenému pořadu velikonočních bohoslužeb 
vyslovit skrze náš svinovský zpravodaj 
všem svým farníkům, ale i nefarníkům 
aktuální velikonoční přání. Jistě by mělo 
být velikonoční, tj. nést v sobě křesťanské 
poselství, a jistě by mělo být srozumitelné 
pro každého, ať už křesťanem je, nebo není. 

To křesťanské mající svou zakotvenost 
v osobě Ježíše Krista tedy říká, že je možno 
každou krizi (společenskou, hospodářskou, 
osobní) zdolat a překonat. To lidské zase 
říká, že jsou vždy po ruce neobyčejně 
obyčejné prostředky jako je laskavé slovo, 
úsměv, podaná ruka, lidská vstřícnost, kte-
ré dávají lidskému srdci sílu k překonávání 
krize. Toto obojí dohromady spojené nám 
umožňuje navzájem si darovat prožitek 
velikonočního zázraku, nebo jinak řečeno, 
i přes vždy aktuálně přítomné náznaky 
různých krizí nám umožňuje dát druhému 
nezpochybnitelně zakusit a pocítit, že není 
jen statistickým číslem, pracovní silou či 
úřední rubrikou, ale člověkem – lidskou 
bytostí. V tom smyslu přeji všem pěkné 
prožití velikonočních svátků. 

P. Jan Larisch, řk. farář farnosti Svinov
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Kausa městského fotbalového stadionu zdaleka nekončí…
Původní návrh na změnu územního plá-

nu lokality u  svinovského vysílače se týkal 
výstavby tréningového areálu (travnatých 
hřišť se zázemím) pro žáky s provozní do-
bou od 6.00 do max. 22.00 hodin. Proto naše 
překvapení bylo souměřitelné s velikostí 
stadionu.

V ž d y ť 
naše priority 
spočívají v ji-
ných akcích 
(rekonstruk-
ce kanalizace 
a vodovodu, 
přeložka Bí-
lovecké ulice, 
kruhové ob-
jezdy na uli-
ci Bílovecké 
a Polanecké, 
výstavba MŠ, výstavba „sokolovny“..).

Takže je nutno si zopakovat, že vlast-
níkem zájmové parcely č. 1913/1, 1913/5, 
1913/104 je ze zákona obec – statutární 
město Ostrava.

Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ust. 
§ 84, odst. 2 je zastupitelstvu obce vyhraze-
no pod bodem b) schvalovat územní plán 
obce a regulační plán a vyhlašovat jejich 
závazné části obecně závaznou vyhláškou. 
Tato kompetence nebyla svěřena statutem 
města Ostravy městským částem. Přesto 
nás SMO požádalo o naše stanovisko. Dle 
Statutu města Ostravy pak má městský ob-
vod v územním a stavebním řízení přiznán 
statut účastníka řízení. 

V takovém právním rámci před RMOb 
ležel na stole návrh změny územního plánu 
na „Sportovní areály“ a Areály volného 
času“. 

Vhodné funkční využití sportovních 
areálů je zejména výstavba zařízení or-
ganizované tělovýchovy, otevřená i krytá 
sportoviště s nezbytným příslušenstvím 
– různá hřiště, dráhy, bazény, speciální plo-
chy, sjezdovky, tělocvičny, sportovní haly, 
kryté bazény, tribuny, šatny, sauny, zařízení 
technických sportů – areály a zařízení au-
toškol, areály zájmových klubů.

Vhodné funkční využití areálu vol-
ného času je zejména výstavba kulturně 
společenských zařízení – herny, klubovny, 

přednáškové, hudební a společenské pro-
story, letní amfiteátry, kino, lunaparkové 
atrakce, tělovýchovná zařízení : krytá 
a otevřená sportoviště, kondiční dráhy, 
kryté a otevřené vodní atrakce. Tedy nejen 
městský fotbalový stadión.

Protože se 
jedná o vel-
ký zásah do 
ž ivot a  naší 
městské části, 
RMOb svo -
lala otevřené 
jednání ob -
čanů s před-
staviteli měs-
t a Ost rav y. 
Další diskuse 
proběhla na 
Za s t upi t e l -

stvu MOb Svinov. Celkově lze výhrady 
občanů rozdělit na dvě skupiny. Jedni 
zdůrazňují, že obecní finanční prostředky 
se mají především využít pro opravu zasta-
ralých inženýrských sítí, místních komu-
nikací, kruhových objezdů, atd. sloužících 
všem občanům, nikoliv pro výstavbu 
stadionu sloužícímu jen vybrané skupině. 
Druzí se obávají především negativních 
jevů spojených s průchodem fanoušků – 
vandalů. Jedná se zejména o občany 
bydlící na ulici Polanecké (od přivaděče 
na Rudnou po přivaděč na mimoúrovňové 
křížení). Jsou zde i občané, kteří jsou pro 
výstavbu stadionu nebo je jim výstavba 
lhostejná a táží se, co za kompenzaci náš 
městský obvod dostane. Bude to vysněná 
„sokolovna“, nová mateřská školka, nebo 
Bártův park?

Není se co divit. Silnice Rudná a Opav-
ská spolu s dálnicí a železniční tratí roz-
řezaly náš obvod na díly, kde velké části 
stále hrozí záplavy a povodně – o emisích 
a hluku nemluvě. 

Procházíte-li pravděpodobnou cestou 
fanoušků, máte dojem, že tudy již šli. 
Uvidíte odpadky všeho druhu, polámané 
opěrné tyče u vysázených stromků, po-
malované části dálnice, chybějící poklopy. 
Jak jsme vychovali své děti a vnuky, že se 
jich musíme bát?

Ing. Hana Hauptová, starostka

Velikonoce v Husově 
sboru ve Svinově 

5. dubna 2009    10:15 
Květná neděle – bohoslužba

9. dubna 2009    17:00
Zelený čtvrtek – pobožnost

10. dubna 2009    17:00
Velký pátek – pobožnost (zpívané pašije)

12. dubna 2009    10:15
Boží hod velikonoční – bohoslužba

Na všechna shromáždění  
vás srdečně zveme.

Na Květnou neděli si připomínáme 
Kristův vjezd do Jeruzaléma na oslátku. 
Světská, lidská sláva v tento den je v kon-
trastu se slávou, která přijde za týden a kte-
rou připravil Bůh. Náladovost a protimluv 
davu (hosanna x ukřižuj) během několika 
dnů je věcí z dějin dostatečně známou. 
Přistupujeme k událostem následujícího 
týdne jako k tajemství, jemuž plně nepo-
rozumíme, na které se každý z nás bude 
dívat jinýma očima, ale které je středem 
křesťanské zvěsti a chtěli bychom k němu 
přistupovat s otevřeným srdcem. 

Na Zelený čtvrtek nás Pán Ježíš „vy-
učuje“, když pár hodin před svým zatče-
ním slouží učedníkům umytím nohou. 
Skutečnou zkouškou není, zda je někdo 
ochoten pěkně a zbožně mluvit, ale zda 
udělá něco podobného, jako je umýt nohy 
učedníkům – je ochoten udělat věci, které 
jsou podle lidských měřítek nedůležité, ale 
pro Boha jsou vším. Zamýšlíme se také 
nad vztahy ve společenství: co lidi spojuje, 
rozděluje, jak dobře se známe – vždyť jen 
Bůh vidí do srdcí lidí.

Na Velký pátek jsou středem pobožnosti 
zpívané pašije podle Janova evangelia, 
při kterých opět prožíváme soud, utrpení 
a ukřižování Ježíše Krista. V tak silnou 
chvíli se modlíme za nemocné, trpící 
a umírající, za ty, kdo ztratili svou víru, za 
svět, za lidskost, porozumění i toleranci. 

Na Boží hod velikonoční se při boho-
službách rozezní radostné Aleluja a my 
můžeme slavit vzkříšení Pána. Nehledej-
me Krista mezi mrtvými, snažme se mu 
otevřít prostor svého života a tam se s ním 
setkávejme, zakoušejme jeho proměňující 
moc. Kristus má být živý pro nás a v nás. 
Nevzdávejme se naděje a lásky, kterou nám 
Bůh dává. Radujme se z novosti života, 
z nových krásných věcí, z probouzející se 
přírody i z velikonočních lidových zvyků. 
Jsme tady, abychom každý svým způsobem 
byli světlem, které rozehřívá lidská srdce 
a Boží radost předává dál.

Do nadcházejících dnů přeji všem pěkné 
Velikonoce, radost, pokoj a pohodu – aby 
nezáležely jen na vnějších okolnostech, ale 
aby to byl trvalejší vnitřní stav, stav duše. 

Tomáš Chytil
farář Církve československé husitské

Na jednání Zastupitelstva MOb Svinov 
dne 11. 3. 2009 předložila rada zastupitel-
stvu k projednání návrh na změnu Územ-
ního plánu města Ostravy – změnu funkční 
plochy „Orné půdy“ na „Sportovní areály“. 
Jedná se o pozemky naproti našeho hřbitova 
mezi ulicemi Ostravská a Rudná. Důvodem 
změny je záměr výstavby fotbalové arény 
pro cca 30 000 diváků ve městě.

Rada městského obvodu Svinov, zvo-
lená deseti koaličními zastupiteli z ČSSD 

+ NEZÁVISLÍ + KDU-ČSL + SZ, dopo-
ručila Zastupitelstvu městského obvodu 
Svinov souhlasit s návrhem zadání změny 
územního plánu s podmínkami určitých 
kompenzací města Svinovu.

Kdo byl na veřejném setkání občanů 
s představiteli města Ostravy – ví své 
a slyšel přímo z úst primátora, že žádné 
přísliby dát nemůže. 

(Pokračování na straně 4)

Zdravý rozum a zájmy Svinova tentokráte zvítězily
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CO? KDY? 
V KNIHOVNĚ SVINOV

duben
Výstava obrazů Lenky Mecové 
a Veroniky Kolmášové
18. 3.–3. 6. 2009

Hádankový zábavník
soutěž pro děti
2. 4.–30. 4. 2009

 …u bosorky
čarodějnická noc  
v knihovně 
24. 4. 2009 od 18.00 hod.

…u maminky I
výtvarná dílna
úterý 28. 4. 2009 (15–17 hod.)

květen
Výstava obrazů Lenky Mecové 
a Veroniky Kolmášové
18. 3.–3. 6. 2009

… mezi rytíři
zábavná soutěž pro děti
4. 5.–28. 5. 2009

…u maminky II
výtvarná dílna          
úterý 5. 5. 2009 (15–17 hod)

… ve Svinově
soutěžní  v ýstava fotograf i í 
Svinova
14. 5.–3. 9. 2009

červen
Za sedmi divy světa
zábavná poznávací  
soutěž pro děti
1. 6.–30. 6. 2009

Knihovnické šlápoty V.
19. 6. 2009

… ve Svinově
soutěžní  v ýstava fotograf i í 
Svinova
14. 5.–3. 9. 2009

Obrázky a knížky za školou 
vernisáž
zahájení výstavy prací ZUŠ 
Svinov  
10. 6. 2009 v 17.00 hod.

Akce se koná pod záštitou ÚMOb Svinov 
v rámci grantu

Kdepak ty ptáčku hnízdo máš?

(Pokračování ze strany 3)
Všichni opoziční zastupitelé z ODS, 

SNK-ED a KSČM podporovali jedno-
značné zamítnutí návrhu na změnu územ-
ního plánu. Pomineme-li, že primátor ani 
nic neslíbil, jakýkoliv slib by byl stejně 
jen slibem právně nevymahatelným.

Zhruba za 1,5 roku budou volby 
a nikdo nemůže předjímat k jakým po-
litickým, přinejmenším personálním, 
změnám na obou radnicích (MMO i Svi-
nova) dojde. 

Takže „Sliby se slibují, blázni se radu-
jí“ a my jsme měli schválit změnu. 

V drtivé většině se v našem zastupi-
telstvu, pokud se jedná o sporný nebo 
diskutabilní bod, hlasuje 10:9 (koali-
ce:opozice), což je nejtěsnější většina 
jaká může být (dle zákona o obcích je 
usnesení přijato, když jej podpoří nad-
poloviční většina z celkového počtu, 
u nás devatenácti, zastupitelů). Takový 
výsledek jsme očekávali, po minulých 
zkušenostech oprávněně, i tentokrát.

Po velmi konstruktivní a věcné debatě 
se zastupiteli SZ p. Miturou a NEZÁVIS-
LÝCH p. Znišťalovou, zvážení pro i proti 
se tito koaliční zastupitelé přiklonili 
k názoru zamítnout změnu územního 
plánu, nepodpořit výstavbu megastadio-
nu ve Svinově. Pak již byly marné snahy 
radních, konkrétně představitelů ČSSD, 
jejichž stranická disciplina a politické 
ambice převážily nad zájmem svinov-
ských občanů, získat podporu dalších 
členů zastupitelstva (z řad opozice) 
pro schválení změny územního plánu.

Vlastní jednání zastupitelstva probí-
halo za účasti nebývalého počtu občanů, 
kteří jednoznačně vyjádřili nesouhlas se 
stavbou stadionu ve Svinově. 

Jasné NE zaznělo z úst předsedy 
občanského sdružení Cesta pro Svinov 
p. Šimunského, předsedy KSČM p. Vaška, 
zastupitelky p. Trtílkové, dříve jmeno-
vaných p. Znišťalové a p. Mitury, všech 
opozičních zastupitelů – p. Broulíkové, 
Havránkové, Poštové, Vonšíka, Soukala, 
Pščolky a Gerlocha .

Po dlouhé věcné diskusi a prezentaci 
negativních vlivů a dopadů provedenou 
p. Swierkoszem se přidali i ostatní zastu-
pitelé a hlasování dopadlo tak, že všichni, 
kromě p. starostky Hauptové a radního 
Kovalského, hlasovali proti změně územ-
ního plánu a tedy v této první fázi proti 
výstavbě stadionu.

Včerejší projednávání změn územního 
plánu bylo první z mnoha bitev, vyhráno 
zdaleka ještě nemáme. Důležité bylo, že 
jsme jasně a výraznou většinou hlasů, 
téměř jednotně, prezentovali svébytnost 
našeho obvodu a demokratickou vůli 
občanů, že jsme se nesklonili před aro-
gancí moci.

 Nejúčinněji se v dalších projednává-
ních mohou zapojit občanská sdružení. Ve 
Svinově máme tři sdružení – Cesta pro 
Svinov, Svinov a STOP MRAKODRA-
PŮM a tato se již dohodla o vzájemné 
spolupráci. 

Eva Poštová, zastupitelka za ODS
Jiří Vonšík, zastupitel za SNK-ED

Jiří Kusýn, zastupitel za KSČM

Jak jistě víte, Rada města Ostravy 
rozhodla o nejvhodnější lokalitě pro vý-
stavbu městského fotbalového stadionu 
právě v našem městském obvodě. 

Po tomto rozhodnutí se konalo jednání 
s panem náměstkem primátora města Os-
travy Ing. Zdeňkem Trejbalem a zástupci 
všech svinovských politických stran. Na 
úvod jednání se pan náměstek Trejbal 
omluvil zástupcům našeho obvodu, že 
předem neinformoval o tomto záměru 
a předložil důvody tohoto rozhodnutí. 
Proběhla konstruktivní debata a byly 
předloženy problémové body spojené 
s výstavbou a následným provozem 
městského fotbalového stadionu. Byli 
jsme ujištěni o vzájemné spolupráci, 
která povede k vyřešení všech problé-
mových bodů, a o intenzivní komunikaci 
se zástupci a občany našeho městského 
obvodu. 

Z naší strany byly představeny velmi 
potřebné investiční akce, na které měst-
ský obvod nemá finanční prostředky, 

mezi které patří: výstavba náhrady za 
„sokolovnu“ – sportovně-společenský 
komplex, výstavba mateřské školky, vý-
kup pozemků pro úpravu tzv. „Bártova 
parku“ (vedoucího k zajištění bezpečného 
přechodu na autobusové zastávky z ulice 
E. Rošického na ulici Nad Porubkou, 
možnost rozšíření parkovacích stání 
a vytvoření místa k trávení volného času 
v upraveném parku) a další. Byla nám 
přislíbena okamžitá finanční pomoc jako 
kompenzace výstavby stadionu v našem 
obvodu.

Musím podotknout, že v tomto voleb-
ním období dostává náš městský obvod 
ve srovnání se stejně velkými obvody od 
města Ostravy zdaleka nejvíce finančních 
prostředků pro realizaci našich investič-
ních záměrů (výstavba hasičské zbrojnice, 
výkup pozemků, opravy cest, investice 
do základní a mateřské školy a další). 
Jednání s panem náměstkem Trejbalem se 
účastnila také paní zastupitelka Poštová, 
která na návrhy Rady připravit k této 

Zdravý rozum a zájmy Svinova tentokráte zvítězily
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problematice dotazníky pro občany jasně 
dala najevo své uvědomění, že záměru 
města Ostravy vystavět nový stadion 
právě ve Svinově není možné z pozice 
městského obvodu zabránit. 

Musím s paní Poštovou v tomto souhla-
sit, náš městský obvod doopravdy nemá 
žádné právní možnosti této výstavbě 
zabránit. Pozemky, na kterých se má 
městský stadion stavět, jsou ve vlastnictví 
města Ostravy. 

Rada Mob Svinov proto navrhla při 
projednávání změny územního plánu pro 
výstavbu městského stadionu souhlasné 
stanovisko s podmínkami, které zahrnují 
vyřešení negativních vlivů a kompenzace 
městskému obvodu. I přes předložení 
všech těchto skutečností navrhla právě 
paní zastupitelka Poštová nesouhlas se 
změnou. Tento návrh byl odsouhlasen. 
Chtěl bych se zeptat: „Co toto usnese-
ní Svinovu přinese a komu prospěje?“ 

Připadá mi, že se především opoziční 
zastupitelé snaží za každou cenu zalíbit 
potencionálním voličům z řad občanů, 
kteří nesouhlasí s realizací městského 
stadionu a slibují jim nesplnitelné. Na 
druhé straně se obávají, že Rada získá 
další finanční prostředky na realizaci 
významných investičních akcí v našem 
obvodě. Myslím si, že populismus ten-
tokrát v zastupitelstvu vyhrál nad zájmy 
Svinova. 

Úkolem Rady MOb Svinov je hájit 
zájmy občanů, a to také děláme. Svinov-
ská rada bude nadále upozorňovat na 
problémové body spojené s výstavbou 
a provozem městského fotbalového stadi-
onu a trvat na jejich řešení. Po připravení 
urbanistické studie proběhne ve Svinově 
další veřejná beseda občanů s vedením 
města Ostravy. 

Martin Kovalský
radní MOb Svinov za ČSSD

Někteří obyvatelé ostravské městské 
části Svinov se obávají, že výstavba nové-
ho stadionu v jejich klidné lokalitě města 
může pro ně znamenat i strach z řádění 
fanoušků či poškozování majetku. Člen 
dozorčí rady FC Baník Ostrava Jakub 
Kahoun, který má ve svém popisu práce 
přípravu celého projektu ve spolupráci 
s magistrátem, však Svinovské chce 
uklidnit.

„Myslím si, že obavy občanů městské 
části jsou zcela zbytečné. Město velice 
pečlivě vybíralo lokalitu rovněž s ohledem 
na to, aby organizace sportovních i spo-
lečenských akcí na stadionu proběhla co 
možná nejbezpečněji,“ konstatoval Jakub 
Kahoun a dodal, že místo, kde bude stát 
nový stadion, splňuje nejvyšší bezpeč-
nostní kritéria.

O fotbalových fanoušcích, ale i výtržní-
cích nyní média obsáhle informují. „Kolem 
stadionu na Bazalech je ale klid, přitom 

se také nachází v klidné zóně s rodinným 
bydlením. Opravdu velice úzce spolupra-
cujeme s policejními složkami, které mají 
organizaci kolem stadionu na starosti. 
Ano, policisté se stáhli ze stadionu, ovšem 
v jeho okolí zůstávají a bedlivě dbají na 
dodržování klidu i pořádku,“ upozornil 
člen dozorčí rady FC Baník.

Praxe v Ostravě je taková, že fanoušci 
hostů jsou přímo ke stadionu přiváženi 
v autobusech ostravského dopravního 
podniku z nádraží a hned po skončení 
zápasu jsou stejným způsobem převáženi 
zpět. „Prakticky vůbec nepřijdou do styku 
s místními lidmi,“ uvedl Jakub Kahoun. 
Asi jediným příkladem, kdy v Ostravě 
vládla obava z fanoušků tábora hostů, byl 
zápas Poháru UEFA se Spartakem Moskva: 
„Ale klub ve spolupráci s policisty udělal 
vše, aby to proběhlo bez problémů. Stálo 
to hodně práce i úsilí, ale všichni viděli, 
že to jde.“ Baník před každým rizikovým 

zápasem na Bazalech svolává bezpečnost-
ní poradu, které se účastní zástupci všech 
složek bezpečnostního systému.

„Máme všechno připravené. Opravdu 
jsme v Ostravě neřešili jediný zásadnější 
problém,“ doplnil Jakub Kahoun s tím, že 
lokalitě může stavba stadionu přinést řadu 
výhod: „Zcela jistě to bude lepší dopravní 
dostupnost i díky posílené síti MHD. Už 
nemluvím o tom, že návštěvníci stadionu 
budou v dané lokalitě utrácet nemalé fi-
nanční prostředky. Opravdu se ve Svinově 
občané nemají čeho bát.“

Jakub Kahoun, FC Baník

Svinovští se stadionu nemusejí bát

Komise pro občanské záležitosti
při Radě městského obvodu Svinov
srdečně zve všechny aktivní seniory na 

POZNÁVACÍ ZÁJEZD
Kam?  Slezská Harta a Kružberk
Kdy? 28. 3. 2009 – kdy zde probíhá 
 Den otevřených dveří na vodních dílech

Sraz v 7.00 hod. u ÚMob. Svinov, doprava hrazena z prostředků komise OZ. Zájemci se mohou přihlásit u Mgr. Lenky Hruškové 
na mob. 604 120 541  nebo na sekretariátě úřadu u paní Lucie Kocichové na tel. čísle 599 421 020.

SVINOV NA LeDĚ

Po velmi úspěšném výletu za sně-
hem na Praděd připravila komise pro 
kulturu, mládež a sport při Radě MOb 
Svinov ve spolupráci se základní a ma-
teřskou školou již tradiční bruslení na 
ledě. V neděli odpoledne patřila na dvě 
hodiny ledová plocha zimního stadionu 
v Porubě především svinovským dětem 
a jejich rodičům. Ti, kteří si přinesli ho-
kejku, si mohli zahrát hokej a kdo ji ne-
měl, mohl třeba vyzkoušet slalom mezi 
kužely. Pro velký zájem se tato velmi 
oblíbená akce bude opakovat v letoš-
ním roce ještě na podzim. A možná 
připravíme nějaké zpestření.     

za komisi pro kulturu, 
mládež a sport při Radě MOb 

Martin Kovalský
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jarní sběr velkoobjemových 
odpadů v MOb Svinov  

v roce 2009
Sdělujeme občanům, že přistavení kontejnerů 

pro sběr velkoobjemového komunálního odpa-
du v městském obvodu Svinov se uskuteční ve 
dnech 6. 4.–10. 4. 2009, a to dle níže uvedeného 
rozpisu.

Kontejnery nejsou určeny pro stavební suť 
a odpad ze zeleně! Na tento druh odpadu byl 
zřízen „sběrný dvůr OZO Ostrava s.r.o.“, který 
je umístěn v areálu Technického dvora! Sběr 
nebezpečného odpadu se taktéž provádí v areálu 
Technického dvoru ve Svinově, dle provozního 
řádu stálých sběren objemových a nebezpečných 
odpadů provozovaných společností OZO Ostrava 
s.r.o. Tato služba je poskytována svinovským 
občanům zdarma. Není určena pro podnikatele! 
Ostatní stavební odpady (eternit, IPA, lepenka 
a skelná vata) lze odvézt za úplatu do areálu OZO 
Ostrava s.r.o., Frýdecká 44, Ostrava – Kunčice.

„V Ostravě třiďte dál!“ vzkazuje OZO Ostrava

OZO Ostrava v minulém roce svezla z Os-
travy 70 259 t komunálního odpadu. Tříděný 
odpad tvoří přibližně 13 % z tohoto množství. 
V současnosti však klesly výkupní ceny dru-
hotných surovin na nulu, mnohde i pod ni. Ani 
taková situace však nemůže vést k zastavení 
třídění odpadů. 

Ročně je občany Ostravy do kontejnerů 
a popelnic na separovaný odpad uloženo 
přibližně 9300 t odpadu. Z toho největší část 
tvoří papír, přibližně 4900 tun, plasty před-
stavují 2400 tun a sklo 2 000 tun.

V Ostravě se nachází cca 2700 nádob na 
separovaný odpad. Modré na papír, žluté na 
plasty a nápojové kartony a zelené na sklo. 
K dispozici je 18 sběrných dvorů.

„Vyznění mnoha zpráv v médiích by mohlo 
občany odradit od třídění odpadu. Chtěl bych 
všechny ujistit, že i za současné situace má 
tříděný odpad své uplatnění a je to pořád lev-
nější, než ho vozit na skládku,“ komentoval 
situaci ředitel OZO Ostrava Karel Belda.

Sklo a plasty jsou sváženy na ruční do-
třiďovací linku společnosti OZO Ostrava 
v Ostravě-Kunčicích. Po dotřídění na své 
separační lince v Ostravě – Kunčicích 
prodává OZO Ostrava druhotné suroviny 
k dalšímu zpracování. Papír je nutno také 
dále třídit. K tomu využívá OZO Ostrava 
nedaleké třídicí linky v Ostravě-Kunčičkách 
a ve Vratimově.

„Propad trhu s druhotnými surovinami nás 
částečně zasáhl. Byli jsme nuceni pozastavit 
výkup papíru, avšak odbyt všech druhů se-
parovaného odpadu je nyní zajištěn,“ dodal 
dále ředitel Belda. 

Na podporu fungování celého systému 
sběru a následného využití odpadů z obcí má 
velký vliv autorizovaná obalová společnost 

EKO-KOM. Ředitel Petr Balner prohlásil: 
„Jako odpověď na narůstající problémy 
s odbytem druhotných surovin vyhlásila 
společnost Stabilizační program. Cílem pro-
gramu je omezit dopad poklesu cen druhot-
ných surovin na systémy třídění domovního 
odpadu. K opatřením v rámci programu patří 
navýšení celkových prostředků především pro 
provozovatele dotřiďovacích linek. 

Takto jsou v současné době využívány 
separované složky odpadu, které sváží OZO 
Ostrava:

Plasty se v Ostravě sbírají spolu s nápo-
jovými kartony do žlutých kontejnerů. Jsou 
sváženy na dotřiďovací linku v Ostravě – 
Kunčicích. Zde jsou z plastů vytříděny ma-
teriálově využitelné typy plastů - PET lahve, 
polyetylenové obaly (tvrdé plasty a fólie) a ná-
pojové kartony, které OZO Ostrava dodává 
jednotlivým zpracovatelům.

PET lahve jsou dále většinou zpracová-
vány na umělá vlákna. Tvrdé plasty slouží 
k výrobě lisovaných plastových výrobků, na-
příklad zatravňovacích dlaždic či plastových 
plotů, fólie k výrobě nových plastových fólií. 
Nápojové kartony se po vytřídění vracejí zpět 
do papíren. Zbytek plastu, který po dotřídění 
na lince zůstává, je využit energeticky. OZO 
Ostrava z něj (a dalších spalitelných materi-
álů) vyrábí náhradní palivo pro cementárny. 
Kromě tradičního odběratele paliva se pro 
spalitelné odpady podařilo v nedávné době 
najít odbyt v další cementárně.

Sklo se v Ostravě sbírá pomocí zelených 
kontejnerů – zvonů. Cílem třídění je získat 
odděleně sklo bílé (alespoň 30 %) a barevné, 
navíc vyčištěné od nežádoucích příměsí, které 
se v kontejnerech vyskytují. Na třídicí lince 
OZO Ostrava se připravuje pro zpracování 

nejen sklo svezené ze svozové oblasti OZO, 
ale dovážejí ho sem i další svozové společnos-
ti, které svážejí separovaný odpad například 
v Karviné, Havířově nebo Bohumíně.

Pro takto roztříděné sklo má OZO Ostrava 
zajištěn odbyt ve specializovaném závodě, 
který připravuje skleněné střepy pro zpraco-
vání ve sklárnách, kde se vyrábějí nejrůznější 
typy obalového skla pro potravinářské závody 
v celé republice i v zahraničí.

Papír se v Ostravě sbírá prostřednictvím 
modrých kontejnerů. 

Papír svezený z modrých kontejnerů 
i z ostravských škol dodává OZO do dvou 
společností, kde se papír na lince dotřiďuje 
podle jednotlivých typů. Ty pak papír po 
dotřídění dodávají papírnám nejen u nás, ale 
i v zahraničí.

Výkupní ceny papíru byly sníženy na mi-
nimum, avšak sběr i další zpracování nadále 
pokračuje. Papír je významnou druhotnou 
surovinou, bez které se současná výroba 
papíru jen těžko obejde. Ani ostravské školy, 
které se na začátku roku přihlásily do 5. roč-
níku soutěže Papírová škola, nemusejí mít 
obavy, že jim OZO Ostrava nasbíraný papír 
neodveze. Výkupní ceny byly sice sníženy na 
minimum, ale o finanční odměny na konci 
roku se hraje stále.

Speciální druhotné suroviny, které se 
získávají zejména tříděním objemného od-
padu získaného prostřednictvím mobilních 
kontejnerů či na sběrných dvorech, jsou 
také dále zpracovávány. Jedná se například 
o podrcené dřevo, které se dodává společnosti 
vyrábějící dřevotřískové desky či obrazovko-
vé sklo, pro které se nedávno podařilo získat 
odbyt v Německu. 

Další informace:
Mgr. Vladimíra Karasová
tisková mluvčí OZO Ostrava
tel.: 596 251 241, 602 183 374
e-mail: karasova@ozoostrava.cz
www.ozoostrava.cz

V posledních týdnech došlo k výrazným změnám na trhu s druhotnými surovinami. 
Pokles zájmu i výkupních cen u zpracovatelů papíru, plastů a dalších materiálů razantně 
snížil výkupní ceny druhotných surovin. Společnost OZO Ostrava se snaží situaci čelit 
zintenzivněním jednání s odběrateli vytříděných surovin a hledáním nových možností 
odbytu separovaných složek odpadu. 

KONTejNerY PrO VeLKOOBjeMOVÝ ODPAD BuDOu PŘISTAVeNY

6.–7. 4. 2009 ul. Psohlavců naproti domu čp. 422
ul. Lelkova konec komunikace (parkoviště)
ul. Polanecká vjezd vedle domu čp. 68
ul. Mičurinova křižovatka s ul. Tichou (parkoviště)
ul. Kolofíkova křižovatka s ul. Malátovou

7.–8. 4. 2009 ul. Jelínkova na křižovatce s ul. Dr. Kudely
ul. Stanislavského plocha před bývalým TONY Marketem
ul. Stanislavského nad parkem naproti domu čp. 528
ul. Bílovecká mezi domy čp. 115 a 117 2×

8.–9. 4. 2009 ul. Elektrárenská před telefonní budkou
ul. F. a A. Ryšových křižovatka ulic Ryšových a V Dubí
ul. Bří Sedláčků parkoviště u potravin Jarmar
ul. Polanecká naproti prodejny AutoProgres
ul. Luční naproti Rybaspolu

9.–10. 4. 2009 ul. E. Rošického u křižovatky s ul. E. Trioletové 2×
ul. E. Rošického před domem čp. 1072/2 – obratiště
ul. Urbaníkova parkoviště nad Domem služeb 2×

Lumír Němec – ředitel TD ve Svinově
 Dudík Jaroslav – dispečer

 tel.: 596 964 133, 596 911 090
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Kroužek 
environmentální edukace

Stejně jako v předchozích letech i ve 
školním roce 2008/2009 začal při škole pra-
covat přírodopisný kroužek. Navštěvuje ho 
29 dětí ze 4.–6. tříd naší ZŠ a scházíme se 1× 
za 14 dní na 2–3 hodiny. V prvním pololetí 
jsme se zapojili do projektu Ekoškola, který 
probíhá na naší ZŠ. Provedli jsme celkovou 
analýzu školy a navrhli náměty pro další 
činnost. Pomáháme při třídění odpadu, 
navštívili jsme výstavu „Afrika – divočina 
v srdci“ a „Betlémy“ na Slezskoostravském 
hradě. V Ostravském muzeu nás čekala 
interaktivní výstava „Hry a klamy“. Pra-
covníci sdružení Vita nás naučili vypočítat 
si svou vlastní Ekostopu. Podnikli jsme 
exkurzi do obchodu s chovatelskými potře-
bami, vybavili tropické terárium a zakoupili 
chameleona jemenského, o kterého se již 
2 měsíce staráme. Ještě nás čeká spousta 
zajímavých besed, exkurzí a výprav do 
přírody. Takže se těšíme na jaro. 

 Děti z kroužku EV

VZPOMíNKA NA SVINOVSKOu 
VáCLAVíKOVu DeCHOVKu

Mimorozpočtové finanční zdroje 
pro svinovskou školu

Mnozí starší občané Svinova si jistě 
pamatují na dechovou hudbu, kterou ustavil 
už v roce 1930 a dlouhá léta řídil Karel Vác-
lavík. Největšího rozvoje a popularity však 
dosáhla v šedesátých a sedmdesátých letech 
min. století, kdy měla až 35 členů. V té době 
už začal přebírat kapelnickou taktovku jeho 
syn Oldřich, který ji de fato stále drží, byť 
se letos dožije 87 let. Svinovská dechová 
hudba byla uznávaným tělesem a při kvali-
fikačních soutěžích v rámci kraje, republiky 
i v zahraničí získala řadu ocenění!

Od roku 1945 až do roku 1996 zkoušela 
dechovka v sále kulturního domu svinovské 
rourovny a tam byla také „ubytována“. Po 
roce 1995 byly závodní kluby u podniků 
rozpouštěny a tak dechový soubor musel 
své sídlo opustit.

Proto jsme požádali ředitele Základní 
školy pana Ivanča, zda bychom mohli 
zkoušet někde v prostorách školy. Pan 
ředitel k nám byl velmi vstřícný a poskytl 
nám v jídelně této školy „azyl“, a tak jsme 
tam „ubytováni“ dodnes. Snad také proto, 
že kapelník Václavík tam byl dlouhá léta 
školníkem. Škola nám moc pomohla a po-
máhá, za což mu patří náš dík. Na oplátku 
i my jsme vycházeli vstříc potřebám školy. 
Kupříkladu jsme mnohokrát doprovázeli 
školáky na Mezinárodní den dětí průvodem 
na hřiště u Sokolovny nebo účinkovali při 

slavnostním zahájení provozu 
v nové tělocvičně apod.

Starší členové dechového sou-
boru posupně odcházeli do „vý-
služby“ a mladí nepřicházeli, dá-
vali přednost jinému stylu hudby. 
Tak se z „velké“ dechovky utvářela 
„malá“, která aktivně působila až 
do roku 2005. Tehdy už tento sou-
bor čítal jen 9 členů. Také těmto 
docházely síly, přibývaly roky i ne-
moci, a tak Václavíkova dechovka 
po 75 letech své existence přestala 

veřejně vystupovat. V současné době je 
nás jen 8 členů. Je však pozoruhodné, že 
i v tomto složení se neustále jednou za měsíc 
scházíme s laskavým svolením pana ředitele 
ve školní jídelně. Přijdeme-li všichni, tak 
si i zahrajeme, když ne, tak pobesedujeme 
a zavzpomínáme. Máme opravdu na co.

Na závěr přidám jednu z významných 
událostí ze života Václavíkovy dechovky. 

Několik let jsme spolupracovali se sou-
borem písní a tanců „Opavice“, kterou vedli 
paní Bohušová s manželem. Tento soubor 
měl vysokou uměleckou úroveň a proto 
byl pozván v srpnu roku 1968 do tehdy 
západního Německa, konkrétně do města 
Rottweilu. I naše malá dechovka se toho 
zájezdu zúčastnila. Celý soubor měl v uve-
deném městě a jeho okolí několik úspěš-
ných vystoupení. Za odměnu nám němečtí 
pořadatelé připravili zájezd do Kostnice, 
města, kde byl upálen mistr Jan Hus. Shlédli 
jsem budovu, ve které byl odsouzen k této 
kruté smrti. Také jsme navštívili místo, kde 
byl upálen a u pomníku Jana Husa pobyli 
v tichém rozrušení a rozjímání (viz fotogra-
fie). Tohle byl pro nás a jistě pro každého 
Čecha nezapomenutelný zážitek. Zajímavé 
na tom také je, že se celý soubor z toho 
zájezdu vrátil zpět domů přesně 21. srpna! 
Co k tomu dodat?

Zavzpomínal Antonín Urbaník

Již několik let se svinovské škole daří 
získávat finanční prostředky z grantů, které 
obohacují výchovně vzdělávací proces ve 
škole a ve školkách.

V současné době realizujeme grant EU, 
který je spolufinancován ze státního roz-
počtu ČR a z Evropského sociálního fondu 
s názvem „Hraj si, spolupracuj, vzdělávej se!“ 
Rozvíjí schopnosti a klíčové dovednosti dětí 
prostřednictvím moderních metod učení a in-
formačních technologií. Ukončení realizace 
projektu je plánováno na konec srpna 2011. 
Výše finanční podpory činí 2 195 460 Kč. 
V současné době je z něj realizována nová 
učebna výpočetní techniky na odloučeném 
pracovišti ZŠ a MŠ E.Rošického 1082/22.

Žádost o grant Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy v rámci rozvojové-
ho programu „Podpora environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách 
v roce 2009“ jsme podali i letos. V loňském 
roce byl zcela naplněn především realizací 
projektu na ozdravných pobytech. Letos chce-
me v této oblasti navázat na minulý rok. Žáci 
školy v budově Bílovecká 10 už třídí odpady, 
pečují o drobná zvířátka (rybičky, křečka, 
chameleona) a podnikají řadu činností v rámci 
environmentálního vzdělávání.

Zastupitelstvo SMO schválilo na po-
sledním zasedání také účelové dotace 
na podporu celoročních a dlouhodobých 

(Pokračování na straně 8)

ZMĚNA OrGANIZACe 
DOPrAVY NA KŘIŽOVATCe 
uLIC POLANeCKÉ A BŘí 

SeDLáČKŮ NeBuDe
Jedním z mnoha současných do-

pravních problémů ve Svinově je od-
bočování z ul. Polanecké – vlevo na 
ul. Bří Sedláčků (při příjezdu od ul. 
Bílovecké). Odbočující vozidla zde 
zastavují v přímém jízdním pruhu a dá-
vají přednost protijedoucím vozidlům. 
Řidiči přijíždějící od Polanky n/O však 
v tomto místě nedodržují maximální 
povolenou rychlost a navíc mnohdy 
přejíždějí středovou čáru. Dostávají se 
tak do protisměru, čímž vzniká reálné 
nebezpečí čelního střetu s odbočují-
cími vozidly. Řidiči jedoucí ve směru 
na Polanku n/O jsou nuceni objíždět 
odbočující vozidla a dostávají se až do 
odstavného pruhu vpravo. 

Městský obvod Svinov v loňském 
roce požádal Správu silnic Moravsko-
slezského kraje, p.o. a odbor dopravy 
Magistrátu města Ostravy (OD MMO) 
o úpravu dopravního značení – vyzna-
čení odbočovacího pruhu, který by 
umožnil řidičům bezpečné odbočení 
vlevo – na ul. Bří Sedláčků. Odbor do-
pravy situaci posoudil a neodsouhlasil 
náš požadavek s odůvodněním, že se na 
této křižovatce nestala žádná hlášená 
dopravní nehoda, která by náš požada-
vek opodstatňovala. Rovněž intenzity 
směru odbočení vlevo podle sdělení OD 
MMO nevyžadují samostatný odbočo-
vací pruh. Námi požadovaná změna 
organizace dopravy na této křižovatce 
tedy realizována nebude.

Ing. Tomáš Mužík,  
odbor financí a správy majetku
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Mimorozpočtové finanční zdroje 
pro svinovskou školu

Komise pro občanské záležitosti při Radě 
městského obvodu Svinov srdečně blahopřeje 
našim jubilantům, kteří se v měsících duben, kvě-
ten, červen dožívají 70, 75, 80 a více let. Přejeme 
hodně zdraví a radosti v kruhu rodiny a přátel.

Jiří Hrdina
Emil Kudela

Jarmila Brodová
Arnold Martiňák

Zdeňka Dreslerová
Lubomír Káňa

Ludmila Bobrová
Božena Kučová

Anna Gavendová
Jaroslava Švejdová
Jana Kirschnerová

Věra Miková
Lieselotte Bulatová

Jaromír Mader
Bedřich Král

Vlasta Kajfošová
Josef Kalman

Drahomíra Kubínová
Marie Canalová
Oldřich Benda

Miluška Gurinová
Alena Šafaříková

Drahomíra Hlavicová
Rudolf Kraus

Ludmila Bedrníková
Jaromír Kružík

Zdeněk Drastich
Miroslav Onderka

Vlasta Vrbková
Oldřich Jasek

Vlasta Madrová
Josef Hofman

Milada Koczyová
Bohumila Mikesková

Srdečně gratulujeme!

Základním uměleckým školám se done-
dávna říkalo „lidušky“ (LŠU) a pořád je to 
ještě slyšet, nicméně „lidušky“ se změnily na 
„zušky“ (ZUŠ), to v nadpisu připomínám. 

Ostravské základní umělecké školy mají 
své organizace, je to Múza a navíc ještě Aso-
ciace, která sdružuje hudební školy celé ČR. 
V rámci organizovanosti pořádají mnohé 
společné akce národního významu, jednou 
z nich je třeba podzimní Festival základních 
uměleckých škol Ostravy, jehož se po všech 
stránkách účastní také svinovská škola.

Festival končí pozdě na podzim a sotva se 
potom přehoupnou vánoční koncerty a po-
loletí školního roku, začínají ve svinovské 
základní umělecké škole přípravy k jarním 
předehrávkám, které jsou veřejné a po-
stupně se na nich představí všechny třídy. 
Předehrávky začínají od středy 11. března, 
vždy v 17 hod., a končí až s poslední středou 
květnovou. Posluchači z řad veřejnosti jsou 
srdečně zváni.

Velmi zajímavou akcí v lednu byl uči-
telský koncert, na který byli pozváni hosté, 
kolegové z Polanky n/O. Ze svinovských 
vyučujících vystoupili Ivana Žáková (klavír), 
Marcela Hájková (housle), Pavel Marek (ky-
tara), Petra Kubenková (varhany), Romana 
Ježková (zpěv) a Jiří Šimáček (pěvecký sbor). 
Program zpestřil žák Zdeněk Kupka hrou 
na soupravu bicích nástrojů a účinkovala 
také houslistka Eliška Brumovská v duetu 
se svou vyučující. Z polanské hudební školy 
účinkovali Ludmila Ramíková (zpěv), Eva 
Kubicová (klarinet), Jindřich Czerný (saxo-
fon) a Alexandr Starý (klavírní doprovody). 
Koncert měl ze strany publika dlouhodobý, 
velmi příznivý ohlas.

Zvláštní kapitolou uměleckých škol jsou 
soutěže. Jejich výsledky nejsou mírou kva-
lity školy, ta se měří úrovní vyučovacího 
procesu, to je individuální péčí o každého, 
různou měrou talentovaného žáka. Přesto 
dělají výsledky uměleckého klání radost. 
Koncem února se zúčastnily okresní pěvecké 
soutěže žákyně pěvecké třídy Romany Jež-
kové. Dvě z našich soutěžících získaly první 

místa a postupují do umělecké konkurence 
na krajské úrovni. 18. března se tyto zpě-
vačky představí na zajímavé akci svinovské 
knihovny, která uspořádá vernisáž obrazů 
bývalé žákyně výtvarného oboru naší školy 
Veroniky Kolmašové, při níž bude zároveň 
pokřtěna knížka S babičkou za ruku polské 
básnířky Karoliny Kusek, jejíž česká verze 
je dílem Lydie Romanské. V březnu obsadí 
naše škola soutěž Per quattro mani v oboru 
čtyřruční klavír v Praze. 

Zároveň s touto přípravou se chystá účast 
na tradičním setkání vysegrádské skupiny 
základních uměleckých škol, které proběhne 
počátkem června v Maďarsku.

Ještě předtím bude moci veřejnost na-
vštívit žákovský koncert, který je plánován 
na 20. květen a posléze koncert letošních 
absolventů, jenž se uskuteční 27. 5. t.r. Letos 
končí své základní hudební studium šest 
žáků v I. cyklu a pět v cyklu II.; nejlepší 
z nich vystoupí veřejně.

Květen bude zároveň měsícem zápisu pro 
nový školní rok, který zodpovědně organi-
zuje ekonomka a zároveň sekretářka školy, 
paní Jarmila Hejduková. Kromě tradičních 
oborů, jako jsou klavír, housle, kytara (kla-
sická a basová), flétna (zobcová a příčná), 
klarinet, keyboard, varhany, sólový, sborový 
(komorní) zpěv, přípravka, taneční obor 
a obor výtvarný, bychom rádi našli žáky hry 
na violoncello, kontrabas a plechové nástroje, 
především saxofon. Z důvodu malé poptávky 
nebyly tyto obory dosud zavedeny. 

Ráda bych ještě vyzvedla přípravku 
tanečního oboru, která má před sebou pod 
vedením paní Svatavy Bohušové akce pro 
svinovskou veřejnost, a úspěchy výtvarného 
oboru, jehož žáci vystupují v televizním 
pořadu Šikulové, na němž obsahově spolu-
pracuje vyučující našich výtvarníků Mgr. 
Ondřej Langr.

Svinovská základní umělecká škola se 
letos dožívá sedmnácti let, což odpovídá 
elánu, který v ní panuje. Na své mládí pracuje 
zodpovědně a úspěšně.
 PhDr. Lydie Romanská-Lidmilová

CO Se DĚje V „ZušCe“

Blahopřání 
našim jubilantům (Pokračování ze strany 7) 

volnočasových aktivit ve prospěch dětí a mlá-
deže. Naše škola získala čtyři z pěti těchto 
dotací. Za podporu děkujeme zastupitelům 
města včetně našeho zastupitele v městě Bc. 
Martina Kovalského. Pro ekologický krou-
žek bude poskytnuto 35 tis. Kč. Pro kroužek 
„Delfínek“, který pracuje v budově E. Ro-
šického 1082/22, bude použita částka 30 tis. 
Kč z dotace města, a to především na nákup 
inhalátorů a pračky vzduchu do tříd.

V dubnu 2009 bude uspořádán již 3. ročník 
„Memoriálu Marka Bílého“, bývalého úspěš-
ného žáka školy, který zemřel ve věku 21 let. 
Turnaje ve vybíjené děvčat a fotbale chlapců 

se zúčastní družstva 3.–9. tříd. SMO na tento 
turnaj věnuje dotaci 15 000 Kč. 

V rámci projektu účelové dotace na provoz 
hřišť a školských zařízení bude pro veřejnost 
bezúplatně zpřístupněno hřiště základní školy 
Bílovecká 10 (asfaltová plocha) v termínu 
15. 4.–31. 10. 2009. Na tuto aktivitu přispělo 
SMO částkou 60 000 Kč.

Mimo uvedené granty a dotace přispí-
vají na naše dovybavení audiovizuální 
technikou, případně dalšími věcnými dary 
sponzoři školy. V peněžním vyjádření bylo 
v roce 2008 škole poskytnuto 39 400 Kč. 
Všem sponzorům děkujeme.

Mgr. Zdeněk Ivančo, ředitel školy
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Vážení spoluobčané,
možná ani nevíte, že v letošním roce slaví 

sbor dobrovolných hasičů 120 let od založení.
Dne 11. 2. roku 1889 se sešli v hostinci Fer-

dinanda Bergra obyvatelé na valné hromadě, 
kde došlo k založení SDH. 

Prvním starostou byl zvolen Josef Greipl, 
náčelníkem učitel Alois Otypka.

Hasiči se stali prvním spolkem v obci, který 
pořádal plesy a výtěžky používal na zakoupení 
výstroje a výzbroje. V roce 1899 měl již sbor 
2 stříkačky. Jednu od Fy Kraust z Vídně a dru-
hou od Fy Smekal s příslušenstvím.

Po 1. světové válce 15. prosince 1918 byla 
svolána valná hromada, kde došlo k obnovení 
činnosti a opět se hasiči dostali do povědomí 
občanů.

V roce 1929 byla zakoupena motorová stří-
kačka PS 16 od Fy Herald z Chomutova, která 
byla předána na zahradní slavnosti 14. června 
1929.

V roce 1939 bylo nastoleno německé vedení 
sboru a došlo k přejmenování na Požární policii 
(Feueschutzpolizei).

Po válce dne 13. června 1945 se sešel výbor 
hasičského sboru v předválečném složení, který 
si vytyčil v co nejkratším termínu opravu hasič-
ského skladiště, zabezpečení hasičské techniky 
a doplnění členské základny. V roce 1949 bylo 
přiděleno vozidlo Aero, které bylo bez střechy. 
Zastřešení opět provedli členové hasičského 
sboru. Toto vozidlo sloužilo do roku 1972.

V roce 1972 bylo přiděleno starší požární 
vozidlo DA 8 – Praga RN, které bylo používáno 

do roku 1979 a po vyřazení vozidla Praga RN 
bylo přiděleno požární vozidlo DA 8 – Tatra 
805. V roce 1981 bylo slavnostně přebráno nové 
požární vozidlo DVS 12 – Avia 30, které bylo 
novou motivací v činnosti požárního sboru. Toto 
požární vozidlo bylo v roce 1999 renovováno 
a je JSDH Svinov používáno dodnes.

V roce 1950 bylo také započato s výcvikem 
dorostu v počtu 27 chlapců, kteří se taktéž 
zůčastňovali soutěží, a s dorostem je střídavě 
pracováno dodnes. Dorost se v roce 1995 pro-
bojoval na Mistroství ČR v požárním sportu, 
kde získali stříbrnou medaili. Radim Švejda se 
stal v kategorii jednotlivců juniorským mistrem 
republiky a toto umístění zopakoval v roce 1996 
již v kategorii mužů.

Roku 1987 bylo započato s výcvikem 
mladých požárníků do patnácti let, kteří plnili 
úkoly celostátní hry Plamen. Dnes již mladí 
hasiči po dovršení patnácti let věku přecházejí 
do dorostu a po dovršení osmnácti let věku 
posilují JSDH.

To by bylo něco málo k historii sboru a teď 
co nás hasiče čeká:

 Stavění máje 30. dubna.• 
 Soutěž žáků 31. května dopoledne • 
a odpoledne soutěž mužů okr. 4.
 12. 6. slavnostní schůze v příležitosti • 
oslav 120 let.
 27. 6. soutěž mužů, která je zapojena do • 
Moravskoslezské ligy.
 Otevření nové hasičárny a vysvěcení • 
praporu.

Výbor SDH

Opět jsme využili volného víkendu 
k tomu, abychom se trochu více připravili 
na zbývající sezónu a potrénovali volejbal, 
a ne jen ten.

Sraz byl určen na pátek 6. 3. 2009, a to ve 
12.20 na vlakovém nádraží Ostrava – Svinov, 
odkud nás vláček dopravil do Oder. Asi prv-
ně, od založení mládežnického oddílu, jsme 
dívkám zařídili omluvenku ve škole. 

Po příjezdu na místo jsme se hezky 
zabydleli v malebném známém baráčku 
s názvem DDM. 

Zhruba asi po hodině urputných bojů 
s věcmi nám zbylo trochu času na to, 
abychom se rozkoukali. Poté následovalo 
posezení s trenéry v jídelně. Zde jsme se 
dozvěděli program na celý víkend včetně 
tréninkové zátěže. „Pěkně si to na nás páni 

trenéři vymysleli,“ prohodila jedna z hráček 
Veronika Doležilová. „Chvílemi jsem si 
myslela, že jsem přeslechla druhy cvičení 
a rozdělení fází tréninků anebo že si trenéři 
dělají legraci, protože těch informací bylo 
opravdu hodně,“ ještě podotkla. 

Zhruba okolo 15.00 hodiny začal odpoled-
ní trénink s video rozborem, ve kterém děv-
čata měla možnost vidět vlastní nedostatky 
v zápasové činnosti a dále správné technické 
prvky včetně chyb, které musíme postupně 
odbourávat. Video technika trvala zhruba 
do 17:00 hodin. Poté byl vyhlášen dvouhodi-
nový rozchod, který každý využil k obrazu 
svému. V 19.00 jsme se šli podívat na video, 

(Pokračování na straně 10)

V současné době jsou odehrány dva ze tří 
zimních turnajů mistrovských soutěží mužů 
a žen městského přeboru ve volejbale – sezóna 
2008/2009. Do soutěží jsou zapojena 3 družstva 
našeho oddílu. Zatímco se muži A v městském 
přeboru I. třídy potýkají se zraněními klíčových 
hráčů a výsledky nejsou tak dobré jako loni, 
muži B si v městském přeboru II. třídy drží svůj 
standart. Ženy B v městském přeboru soutěže 
předvedly výborné výkony a sehrály vítězné 
zápasy s družstvy z čela tabulky. Porazily i ve-
doucí Hrabovou. 

Ženy A v krajském přeboru I. třídy mají 
odehráno 30 zápasů a šest kol před koncem jsou 
na šestém místě. Přestože i ony jsou sužovány 
zraněními, tak ve vyrovnaném středu tabulky 
bojují o celkové čtvrté místo, na které jim chybí 
jeden bod. 

V dubnu nám již opět začnou zápasy jarní 
části městských soutěží. Přesto bychom ještě 
chtěli zvládnout uspořádání našich tradičních 
turnajů ve školní tělocvičně:

18. 4. druhý ročník turnaje mladších žaček 
O putovní pohár ředitele školy.
25. 4. třináctý ročník turnaje smíšených druž-
stev O putovní pohár starostky k 64. výročí 
osvobození Svinova.
26. 4. druhý ročník turnaje starších žaček 
O putovní pohár Rady MOb Svinov.

Přijďte se podívat a povzbudit zejména naše 
žačky, a tím je motivovat k tomu, aby u sportu 
vydržely a stále se zlepšovaly.

Karel Luňáček

Z historie Hasičského dobrovolného sboru Svinov

Volejbal 
ve Svinově

Tak a máme za sebou další jarní 
volejbalové soustředění!

Májové setkání 
s důchodci

 a tentokrát i milovníky 
dechové hudby

Na 6. 5. 2009 připravila komise pro 
občanské záležitosti již tradiční jarní 
setkání s důchodci, které bude tentokrát 
obohaceno o koncert dechové hudby 
z Polanky a také vystoupení Polanec-
kých písničkářů.

Akce začíná v 16.00 hod., tentokrát 
v sále Klubovny Tažíren trub Svinov 
(tzv. Boudě).

Členky komise pro občanské záleži-
tosti se těší na Vaši účast a přejí všem 
svinovským občanům příjemné a vese-
lé prožití velikonočních svátků!

 Za komisi OZ Mgr. Lenka Hrušková
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Tak a máme za sebou další jarní volejbalové soustředění!Komise pro občanské záležitosti
při Radě městského obvodu 

Svinov zve svinovské milovníky 
umění na divadelní představení:

Emmerich Kálmán: 
Fialka z Montmartru

Vstupné: 95 Kč

Doprava hrazena  
z prostředků komise OZ.

Autobus bude přistaven  
28. 4. 2009 v 18.10 hod. za 

restaurací U slunka, 
v 18.20 hod. u úřadu, 

v 18.30 hod. u Informačního 
centra na nádraží Svinov.

Vstupenky v prodeji u Mgr. Lenky 
Hruškové – mob.: 604 120 541 

nebo na sekretariátě úřadu u paní 
Lucie Kocichové.

Těšíme se na společný kulturní 
zážitek s Vámi!!

(Pokračování ze strany 9) 
jak hrají volejbal „profíci“. Pan trenér Bc. Jan 
Škoch nám v mezipauzách vysvětloval herní 
systém a taky pravidla volejbalu.

V sobotu jsme se zaměřili na vrchní odbití 
obouruč a nácvik smeče. Prsty už máme snad 
v malíčku, takže jsme je ještě vylepšovali. 
Zda-li jsme je zvládli, prověřil až turnaj 
dvojic. Pak nás čekal nácvik smeče. Nácviku 
jsme věnovali dost času a musím říct, že jsme 
si hodně mákli, ale základy jsme zvládli na 
výbornou!

No a pak jsme vyrazili do cukrárny na 
náměstí, kde jsme dobrali potřebné vitamíny 
a kalorie, o které jsme přišli v dopoledním 
tréninku! Zde proběhl i rozchod a páni 
trenéři šli připravovat vynikající obídek pro 
rozmlsané jazýčky. Podle jídelníčku by mělo 
být maso v sýrovém županu a bramborová 
kaše. Po obídku jedna z žaček prohlásila: 
„Doma mám profesionální kuchařku, ale od 
Vás, pane trenére, je to vynikající.“

Po poledním klidu a návratu do sportovní 
haly jsme si zahráli vybíjenou a florbálek. 
Myslím, že jsme si všichni sáhli na dno 
svých sil, protože ze všech, včetně trenérů, 
tekl pot.

Společně jsme povečeřeli a šli se podívat 

na film do počítačové učebny za panem 
trenérem Škochem, který večer připravoval 
jako bonus karaoke.

„Děvčata nás taky mile překvapila,“ po-
dotkl jeden z trenérů, protože si připravila 
scénky z filmu Kameňák alias svinovské 
žačky.

Po náročném dni si každý ustlal, kde chtěl, 
spacák a matračka, to je aspoň spaní!!!

Spát se nám moc nechtělo, ale dopoledne 
nás čekalo nepříjemné uklízení a balení či 
psychická příprava na návrat domů.

Ráno se nikomu nechtělo vstávat, byla 
znát i velice posmutnělá nálada, prostě šlo vi-
dět, že se žačkám vůbec nechce odjet. Velice 
často padaly hlášky ve stylu: „Pane trenére, 
zavolejte rodičům, že tady zůstáváme, a my 
budeme makat ještě víc.“

 Závěrem z úst trenéra: „Myslím, že 
to všem šlo, všichni makali a šlo to vidět! 
Všechny chválím a hrozně moc děkuji Zu-
zaně Scholzové a ostatním trenérům, kteří 
mi pomáhali! Nechci zapomenout na naše 
žákyně, které opravdu byly super.“

Realizační tým: Bc. Jan Škoch, Petr 
Fuciman, Arnošt Fuciman, Karel Adámek, 
Zuzana Scholzová, Bc. Petra Eichlerová

Napsal:Bc. Jan Škoch

PS Ještěr Svinov letos o prázdninách 
pořádá dva turnusy tradičních letních táborů 
pro děti. 

Tábory se uskuteční na naši turistické 
základně na Šancích, a to v termínech:

1. turnus 18. 7.–1. 8. 2009
hlavní vedoucí Vít Horáček

tel.: 724 88 29 73, vitja1@seznam.cz

2. turnus 1. 8.–15. 8. 2009
hlavní vedoucí Lukáš Král

tel.: 732 75 99 25, klubkosh@centrum.cz

V případě zájmu můžete kontaktovat výše 
uvedené hlavní vedoucí, kteří poskytnou 
bližší informace.

LeTNí TáBOrY

ZájeZD KOMISe PrO KuLTuru, MLáDeŽ A SPOrT ZA SNĚHeM
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Ostrava je v rámci služebního teritoria 
Krajského ředitelství Policie Severomoravského 
kraje “suverénně” nejbezpečnější co do počtu 
nejzávažnějších následků dopravních nehod. 
Nejzávažnějším následkem, smrtí člověka, 
skončilo osm dopravních nehod. Za celý rok 
2008 došlo v Ostravě k 5362 nehodám, při 
kterých zemřelo osm lidí (nejvíc lidí zemřelo 
při dopravních nehodách v teritoriu Nového 
Jičína, 29 mrtvých na 2118 nehod). Ve statis-
tických datech to znamená, že v Ostravě zemře 
člověk při každé 670 nehodě (srovnáme-li opět s 
nejnebezpečnějším teritoriem, znamená to smrt 
při každé 73 dopravní nehodě).

Porovnáme-li počty nehod v předešlých 
letech, zjistíme, že v roce 2008 prověřovali os-
travští policisté o 763 dopravních „karambolů“ 

méně. Na silnicích zemřelo o deset lidí méně 
než v roce 2007. Příznivá čísla prezentují také 
srovnání těžkých zranění, která se snížila o 21 
případů. Zaznamenali jsme též méně lehce zra-
něných, a to o 24 lidí. K poklesu o 36 707 300 
korun došlo u hmotných škod způsobených 
nehodami. I když ostravští policisté zjistili o je-
denáct osob řídících vozidla pod vlivem alkoholu 
při nehodách více, znamená to alkohol při každé 
30. nehodě. I toto mírně navýšené číslo znamená 
znovu prvenství v krajském služebním teritoriu. 
176 případů alkoholem ovlivněných řidičů v roce 
2008 představuje 3,28 procent ze všech nehod 
(srovnáme-li s posledním, v Jeseníku to před-
stavuje alkohol u řidičů dokonce při každé 10 
nehodě, procentuální podíl 10,02 procenta).

(Pokračování na straně 12)

Bezpečné ostravské silnice

Tj Sokol Svinov, 
oddíl národní házené

Rozlosování I. ligy – jaro 2009
 11. 4. 2009 12.00 Dobruška - Svinov 
 19. 4. 2009 15.00 Svinov  -  Stará Ves 
 25. 4. 2009 16.00 Svinov  - Plzeň-Újezd 
 26. 4. 2009 10.30 Svinov -  Nýřany
 1. 5. 2009 15.00 Svinov - Brno
 9. 5. 2009 16.00 Svinov - Stará Huť
 10. 5. 2009 10.30 Svinov - Stupno 
 17. 5. 2009 14.00 Krčín - Svinov
 23. 5. 2009 16.00 Příchovice - Svinov
 24. 5. 2009 10.30 Přeštice - Svinov

Po podzimní části soutěže je naše družstvo 
na 6. místě:

Bilance – 6 vítězství, 1 remíza, 5 porážek, 
celkem 13 bodů, skóre 220:206 

Srdečně zveme naše fanoušky na zápasy 
jarní části I. ligy. Přijďte povzbudit naše 
družstvo v bojích o play-off, do kterého po-
stoupí 4 týmy. 

Výbor oddílu národní házené

HáZeNKáŘSKá ZIMA
I když je v povědomí veřejnosti, že národní 

házená je převážně venkovní sport, i v zim-
ních měsících pokračuje činnost svinovských 
házenkářů. Všechna mládežnická družstva 
mají zajištěno od listopadu do března 2× 
týdně tréninkové vyžití v tělocvičně místní 
ZŠ. Mužské družstvo využívá 1× týdně tělo-
cvičnu ve Svinově a 1× týdně tělocvičnu v ZŠ 
L. Štúra. Zimní příprava slouží především 

k nabrání fyzické kondice hráčů a  k secvičení 
nových herních variant, na což již v průběhu 
sezóny není čas. 

Družstva se zúčastnila několika příprav-
ných turnajů, kde si mohla v soubojích se 
soupeři vyzkoušet nové herní varianty. Je 
třeba dodat, že zimní turnaje v halách jsou 
velice oblíbené a hráčům zpestřují zimní 
přípravu. 

jak si vedla jednotlivá družstva:
Mladší žačky se zúčastnily 4 přípravných turnajů 
Listopad 2008 ve Staré Vsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. místo (7 družstev) 
Prosinec 2008 ve Vracově . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. místo (5 družstev)
Leden 2009 ve Staré Vsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. místo (5 družstev)
Únor 2009 v Troubkách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. místo (5 družstev)
Starší žačky se zúčastnily 3 přípravných turnajů
Prosinec 2008 ve Vracově . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. místo (5 družstev)
Leden 2009 v Troubkách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. místo (4 družstva)
Únor 2009 ve Staré Vsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. místo (4 družstva)
Mladší žáci se zúčastnili 3 přípravných turnajů 
Listopad 2008 ve Staré Vsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. místo (5 družstev) 
Leden 2009 v Troubkách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. místo (7 družstev)
Leden 2009 ve Staré Vsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. místo (7 družstev)
Starší žáci se zúčastnili 2 přípravných turnajů 
Leden 2009 ve Staré Vsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. místo (7 družstev)
Únor 2009 v Troubkách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. místo (6 družstev)
Dorostenci se zúčastnili 2 přípravných turnajů
Leden 2009 v Žeravicích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. místo (6 družstev)
Únor 2009 ve Staré Vsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. místo (6 družstev)
Muži se zúčastnili 2 přípravných turnajů
Prosinec 2008 ve Vracově . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. místo (9 družstev)
Leden 2009 Český pohár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. místo (5 družstev)
Muže ještě v sobotu 7. března čeká přípravný turnaj ve Staré Vsi.

Z finančních důvodů byl bohužel zrušen 
přebor České obce sokolské, ve kterém se 
utkávají nejlepší týmy jednotlivých oblastí ze 
sdružení ČOS. Za severomoravskou oblast se 
měl přeboru zúčastnit náš dorostenecký tým.

Pomalu se blíží jaro, a to je pro národní 
házenkáře znamení, že je třeba se přesunout na 
venkovní hřiště, potrénovat na jiném povrchu 
a zvyknout si na venkovní podmínky. Jarní 
sezóna je totiž za dveřmi, začíná o velikonoč-

ním víkendu v sobotu 11. dubna. Předběžné 
rozlosování ligového družstva mužů najdete 
na jiném místě hlasatele. Rozlosování mlá-
deže bohužel zatím nebylo zveřejněno. Vše 
potřebné však najdete na našich internetových 
stránkách, které jsou průběžně aktualizovány:  
www.hazenasvinov.cz.

Na Vaši návštěvu na utkáních našich druž-
stev se těší národní házenkáři ze Svinova.

Zbyněk Planka
Dne 23. 2. 2009 se na služebnu městské 

policie v Ostravě-Svinově dostavil mladý 
muž (21 let) s tím, že jej před chvílí v bytě 
matky fyzicky napadl jeho starší bratr 
(23 let). Muž měl rozbitý ret, vzhledem 
k chladnému počasí byl poměrně spoře 
oděn, jak narychlo byt opustil, a měl 
obavy, že jakmile se vrátí, bude napaden 
znovu. Navíc strážníkům prozradil, že 
bratra hledá Policie ČR. Nabízené lé-
kařské ošetření odmítl s tím, že lékaře 
vyhledá později sám. Strážníci muže 
doprovodili až k bytu jeho matky, kde 
se dosud nacházel také jeho bratr. Toho 
vyzvali k prokázání totožnosti a ověřo-
vali, zda je skutečně osobou hledanou 
Policií ČR. A to se jim záhy potvrdilo. 
Hledaného muže tedy předvedli na nej-
bližší oddělení Policie ČR a předali jej 
přítomným policistům. 

Dne 7. 12. 2008 byla hlídka městské 
policie na základě oznámení o vloupá-
ní do vozidla na linku 156 vyslána na 
ul. Jelínkovu v Ostravě-Svinově. Zde 
strážníci přistihli v zaparkovaném vo-
zidle Ford muže (32 let), který s pomocí 
svítilny prohledával interiér vozidla. Na 
vysvětlenou uvedl, že má auto půjčeno od 
známého a pouze něco hledá. Byl však 
nervózní a působil zmateným dojmem. 
Předložil technický průkaz k vozidlu na 
cizí jméno a potvrzení o ztrátě svého ři-
dičského průkazu, které však již pozbylo 
platnosti. Strážníci však zjistili, že muž 
užívá vozidlo bez souhlasu právoplatného 
majitele. Předali jej proto přivolaným 
policistům.

rodinná rozepře

Podezřelý mladík 
v autě
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(Pokračování ze strany 11)
Nejvíce se v Ostravě „bouralo“ v pátek, cel-
kem v 956 případech. Následuje samozřej-
mě „uspěchané“ pondělí s 930 „karamboly“. 
Nejklidnější jsou na silnicích neděle, v roce 
2008 došlo k nehodám ve 402 případech. 

Detekce závažné protiprávní činnosti na 
silnicích, řízení motorových vozidel pod 
vlivem alkoholu je prioritou ostravských 
policistů. Kontroly řidičů probíhají v rámci 

speciálních dopravně bezpečnostních opat-
ření, například Ostravanům dobře známým 
„Sítům“. Na silnicích policisté dohlíží 
samozřejmě i v rámci „běžného“ výkonu 
služby. V Ostravě jsou každodenně použí-
vány k detekci drogy u řidiče jednorázové 
detekční testy Drugwipe 5+, které po 3–10 
minutách policistům „prozradí pravdu“. 
„Ostřížím“ zrakem kontrolují ostravští 
policisté i existenci příslušných řidičských 

oprávnění nebo skutečnost soudy či odbory 
dopravy uloženého zákazu řízení motoro-
vých vozidel. V případech opakovaného 
páchání uvedené trestné činnosti řidiči je 
v Ostravě ve všech případech důsledně 
využit institut zajištění vozidla.

Všechna statistická data za rok 2008 
přílohou. 

 por. Bc. Gabriela Holčáková, 
komisařka

Bezpečné ostravské silnice

DOPrAVNí NeHODY V OSTrAVĚ V rOCe 2008
Počet 
nehod nárust o +/- Usmrceno nárust o +/- těžce zr. nárust o +/- Lehce 

zraněných nárust o +/- hm. škoda 
*100 Kč nárust o +/- Alkohol nárust o +/- obec nárust o +/-

5 362 -763 8 -10 29 -21 525 -24 2 100 953 -367 073 176 11 5 328 -794

PodLe 
zAvinění

Ridicem mot.
voz.

Ridicem nemot.
voz. z toho detmi Chodcem z toho detmi Jinym 

ucastnikem
zavada 

komunikace
tech zavadou 

voz.
Lesni zveri, 
dom. zvir. Jine zavineni

počet nehod 5106 36 5 66 22 10 8 20 88 28

PodLe obCe Počet nehod Usmrceno těžce zraněno Lehce zraněno hm. škoda Alkohol Usmrceno v % Úmrtí při 
nehodě Alkohol % Alkohol při 

nehodě

ostrava 5 362 8 29 525 210 095 300 176 0,15 % 670 3,28 % 30

Karviná 2 933 16 85 480 101 767 800 154 0,55 % 183 5,25 % 19
Frýdek-Místek 2 907 26 99 451 121 414 300 175 0,89 % 112 6,02 % 17

nový Jičín 2 118 29 49 347 110 981 100 117 1,37 % 73 5,52 % 18
olomouc 3 775 17 86 610 168 828 100 185 0,45 % 222 4,90 % 20
bruntál 1 025 4 34 261 40 986 200 67 0,39 % 256 6,54 % 15
opava 2 121 13 41 518 80 162 800 107 0,61 % 163 5,04 % 20
Přerov 1 721 18 82 241 69 212 400 82 1,05 % 96 4,76 % 21

Šumperk 1 298 8 22 300 40 710 900 100 0,62 % 162 7,70 % 13
Jeseník 419 3 11 86 22 912 000 42 0,72 % 140 10,02 % 10

Prostějov 1 173 13 42 183 52 143 900 61 1,11 % 90 5,20 % 19

PodLe 
MístA

Železniční 
přejezd v obci Mimo obec dálnice silnice 

1. třídy
silnice 
2. třídy

silnice 
3. třídy

Uzel (tj. 
Křižovatka 
sledovana)

Kom. 
sledovaná

Kom. 
místní

Polní,  
lesní cesty Parkoviště

počet nehod 3 5328 34 34 0 0 0 622 1954 2318 36 398

den v týdnu PonděLí ÚteRÝ stŘedA čtvRteK PÁteK sobotA neděLe
Počet nehod 930 849 867 875 956 483 402

Nehody ve dnech v týdnu v Ostravě v roce 2008
Celkem: 5 362 nehod

% podíl alkoholu při nehodách v roce 2008

Počet nehod a usmrcených osob při nehodách 
v roce 2008
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V souladu s novou koncepcí Městské policie 
Ostrava na období 2009–2013, která byla předlo-
žena a následně schválena Radou města Ostravy 
v loňském roce, byla zřízena řada nových okrsků, 
které budou spravovány konkrétními strážníky– 
okrskáři. 

Dosavadní počet okrsků byl navýšen z 35 na 
154, přičemž co se týče počtu okrsků v jednotli-
vých městských obvodech a městských částech, 
bylo zohledněno, o jak hustě osídlenou oblast se 
jedná, jaký je zde nápad trestné činnosti, jak je 
oblast bezpečná apod. 
Na městský obvod Svinov tak připadá celkem 
5 okrsků. Na klid a veřejný pořádek v každém 
z nich dohlíží jeden konkrétní strážník-okrskář. 

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. Okrskáři jsou 
rovněž v kontaktu s vedením jednotlivých měst-
ských obvodů, místně příslušnými odděleními 
Policie ČR, zástupci podniků, firem a společností 
ve svých okrscích. 

Pro kontaktování okrskáře mohou občané 
využít kteroukoli z následujících možností:
• prostřednictvím internetových stránek www.

mpostrava.cz
• elektronickou poštou na adrese info@mpostra-

va.cz
• na služebně městské policie na náměstí 

Dr. Brauna 369/6 v Ostravě-Svinově, tel. 599 
414 232, 599 414 235

• prostřednictvím bezplatné telefonní linky  
800 199 922 – zelená linka

• písemně na adrese Městská policie Ostrava, 
Hlubinská 6, 702 00, Moravská Ostrava. 
Cílem tohoto kroku je v podstatě jediné – aby 

každý občan našeho města znal „svého strážníka“ 
a s důvěrou se na něj obracel, kdykoli bude potře-
bovat jeho pomoc.

Městská policie 
Ostrava zřídila 
nové okrsky

Svinov – okrsek C 18
Rozloha okrsku: Část území městského obvodu Svinov.
Ulice: Peterkova, nám. Dr. Brauna, Bílovecká, Opavská.
Charakteristika okrsku:
Nádraží ČD, přednádražní prostor s parkovacími plochami a objekty 
občanské vybavenosti, autobusové nádraží, spojovací plato se zastávkami 
MHD, restaurace, tržiště, parkovací dům Koma, pošta. 
Problematika v okrsku:
Narušování veřejného pořádku a občanského soužití osobami bez přístřeší a v době konání 
fotbalových utkání výtržnosti fanoušků FC Baník Ostrava, kapesní krádeže, krádeže vloupáním 
do objektů, znečišťování veřejného prostranství, poškozování cizí věci (sprejerství), problémy 
se stacionární dopravou.
Okrskář: str. Libor Pochylý

Svinov – okrsek C 19
Rozloha okrsku: Část území městského obvodu Svinov.
Ulice: Bílovecká, Kolofíkova, Malátova, Kuršova, Tichá, Mičurinova, 
Stratilova, Lelkova, Sabinova, U Rourovny, Dr. Grudy, Glinkova, L. Kříže, 
Makarenkova, Hradecká, Sokolská, Lipová, Jandáskova, Elektrárenská, 
Opavská, Mongolská, Polská.
Charakteristika okrsku:
Okrsek je tvořen zástavbou rodinných domů se zahradami, dále pak zástavbou 
bytových domů, objekty občanské vybavenosti, OD Hornbach, Okay, Mountffild, fa Opel s autoba-
zarem a autoservisem, komplexem garáží, kostel husitské církve, mateřská školka a zdravotnické 
zařízení s lékárnou, budova České spořitelny.
Problematika v okrsku:
Narušování veřejného pořádku a občanského soužití sociálně nepřizpůsobivými osobami bydlícími 
v bytových domech, v letních měsících osobami bez přístřeší v zahrádkářské kolonii, zakládáním 
černých skládek, krádeže vloupáním do garáží, kapesní krádeže v OD, krádeže vloupáním do 
objektů, znečišťování veřejného prostranství, poškozování cizí věci (sprejerství).
Okrskář: str. Aleš Glogar

Svinov – okrsek C 20
Rozloha okrsku: Část území městského obvodu Svinov.
Ulice: Bílovecká, Rudná, Opavská, Polanecká, Bratří Sedláčků, Krátká, 
Radhošt’ská, Jarní, Navrátilova, Krůčkova, Hečkova, Hrabyňská, Axmanova, 
Luční, Františka a Anny Ryšavých, U Hráze, V Dubí.
Charakteristika okrsku:
Okrsek je tvořen zástavbou starších rodinných domů s přilehlými zahradami, 
rozsáhlou lesní plochou, polnostmi a  rybníky ČRS, Nachází se zde opuštěný 
areál fy Seliko, v prostorách bývalého dolu J. Švermy se nachází fa Unips, dále se zde nachází kom-
plex garáží, nově zřízený autobazar Big cars, průmyslový areál Tažírny trub, fa Rybaspol, fotbalové 
hřiště TJ Svinov, restaurace, základní škola, mateřská škola, areál dopravní fy PPL.
Problematika v okrsku:
Narušování veřejného pořádku a občanského soužití sociálně nepřizpůsobivými osobami bydlícími 
v domě na ul. Axmanova, drobné krádeže, krádeže vloupáním do odstavených vagónů ČD, zakládání 
černých skládek, krádeže vloupáním do garáží, pytláctví.
Okrskář: str. Roman Hanák

Svinov – okrsek C 22
Rozloha okrsku: Část území městského obvodu Svinov.
Ulice: Polanecká, Podzimní, Zátiší, Soukromá, Fibichova, Na Rybníkách, 
Dr. Kudely, Rudná, Jelínkova, Ostravská, Příměstská, K Lípě.
Charakteristika okrsku:
Oblast s převážně rodinnou zástavbou, rozsáhlými polnostmi, rybníky, lesním 
porostem a přírodními rezervacemi Rezavka a Polanecký les, místní hřbitov 
městského obvodu Svinov, areály velkých firem.
Problematika v okrsku:

Zakládání černých skládek, znečišťování veřejného prostranství, v letním období rušení nočního klidu v zahrádkářské kolonii, pytláctví, polní pych, 
poškozování cizí věci (sprejerství), páchání majetkové trestné činnosti krádežemi ze zahrad a zahradních domků, objektů firem a porušování zákona 
o ochraně přírody a krajiny v oblasti přírodních rezervací. 
Okrskář: str. Zdeněk Holinka

Svinov – okrsek C 21
Rozloha okrsku: Část území městského obvodu Svinov.
Ulice: Bílovecká, Sokolská, Psohlavců, nám. Komunardů, Nad Poroubkou, Myslivcova, Jasná, V Závětří, J. Kainara, O. Pavla, 
Písaříkova, Květinová, Urbaníkova, E. Rošického, E. Trioletové, Francouzská, M. Kudeříkové, Jánského, Kutnohorská, Jelínkova, 
Dr. Kudely, Kmochova, Rudná.
Charakteristika okrsku:
Okrsek je tvořen zástavbou starších i nových rodinných domů se zahradami a z části sídlištní zástavbou na ulici E. Rošického  
a E. Trioletové. Na ul. Nad Porubkou se nachází Dům služeb, jehož součástí je zdravotnické zařízení, knihovna, nachází se zde 
taktéž restaurace U Slunka. V okrsku se nachází ÚMOb Svinov, Technický dvůr, HM Kaufland, objekty firem, dále římskokatolický kostel Krista 
Krále, na ulici E. Rošického se nachází základní a mateřská škola. 
Problematika v okrsku:
Narušování veřejného pořádku a občanského soužití v okolí restaurace U Slunka, poškozování obecně prospěšného zařízení, zakládání černých skládek, 
krádeže vloupáním do objektů občanské vybavenosti a firem, stacionární doprava na ulici E. Rošického.
Okrskář: str. Dalibor Madzia
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Ostravští policisté intenzivně prověřují 
zavrženíhodnou trestnou činnost páchanou 
na seniorech. Pachatelé využívají důvěři-
vosti dříve narozených lidí a těží z jejich 
osamělosti. Pachatelé využívají stáří, neboť 
někteří senioři si nemohou vzpomenout 
na popis osoby, mnohdy nesouvisle ko-
munikují. 

V loňském roce jsme prověřovali celkem 
46 případů, jejichž obětí se stali senioři. 
Celková škoda na majetku dříve narozených 
není zanedbatelná, za loňský rok přesahuje 
1 514 000 korun! V letošním roce jsme do 
konce února přijali již patnáct trestních 
oznámení obětí ve věku od 75 do 90 let. 
Celková škoda letos přesáhla 494 000 
korun. Chceme upozornit touto cestou na 
místa, kde dochází k páchání předmětné 
činnosti nejčastěji. V Ostravě – Porubě je 
to ulice Sokolovská, Budovatelská a Opav-
ská, v Ostravě – Mariánských Horách ulice 
Nedbalova.

Pachatelé využívají již tradičního modu 
operandi v podobě klasických „historek“ – 
přeplatky za platby plynu, vody či elektřiny 
ve výši 1000 korun. Pachatel však vždy 
přichází s bankovkou v nominální hodnotě 5 
000 korun. Senior je vždy požádán o vydání 
čtyř tisíc nazpět. Pachatel pozorně sleduje 
místo uložení peněz, aby následně nepo-
zorovaně a velmi rychle odcizil mnohdy 
celoživotní úspory oběti. V těchto konkrét-
ních případech platí – jakékoliv přeplatky 
jsou vždy vraceny prostřednictvím platební 
poukázky (složenky)!

Dr uhou zámin kou je t aké placen í 
příspěvků na léky. Pachatelé přichází za 
seniory jako domnělí pracovníci odboru 
sociálních věcí, úředníci magistrátu či 
zdravotních pojišťoven. Neustále hojně 
využíván je rovněž „vnuk“. Pachatelé v te-
lefonním seznamu vyhledávají dříve pou-
žívaná jména Boleslava, Božena, Anežka, 
Otýlie, Josefa, Valentin, Věroslav. Osoby 
pak telefonicky kontaktují s různými „po-
hádkami“, kdy vnuk potřebuje nutně peníze 
na opravu či zakoupení auta nebo dárku 
rodičům a mnohé další. Oběti sdělí, že se 
nemůžou dostavit sami, ale posílají kama-
ráda. Nic netušící senior pak desetitisícové 
částky svěří do rukou cizí osoby. 

Novým fenoménem je kontaktování se-
niorů přímo na ulicích v době od 11.00 do 
13.00 hodin, kdy na vytipovaných ulicích 
pachatelé kontaktují seniora s jídlonosičem 
jdoucího pro oběd. Záminka, jak se dostat 
do bytu, je různá. Pomoc s odnesením 
nákupu, jídla, opsání stavu vodoměru, 
plynoměru či rozměnění bankovky větší 
nominální hodnoty za menší. Záměr je vždy 
stejný, zjistit místo uložení financí oběti 
a jejich krádež v nestřežené chvíli.

Zaregistrovali jsme také případy fik-
tivních opravářů výtahů, kteří si nutně 
potřebovali zapůjčit tužku a papír. Při 
prověřování věci pak kriminalisté zjistili, 

že na vývěskách domů byli jeho obyvatelé 
informováni o skutečnosti realizace oprav 
výtahů v inkriminované chvíli. Poté, co 
oběť šla zapůjčit požadované psací pro-
středky, pachatel v nestřežené chvíli odcizil 
hotovost. 

Další variantou je také domnělá výhra 
v současnosti probíhající soutěži Orion – 
Hvězdná soutěž 2009. Soutěž bude probíhat 
do 27. března 2009. Tým Orion navštěvuje 
domácnosti pouze v pracovních dnech od 
17.00 hodin do 21.00 hodin, nikdy o ví-
kendu. Výhra je vždy upravena písemnou 
formou a finanční prostředky jsou předány 
bankovním převodem! Pracovníci týmu 
jsou oblečení do oděvu modré barvy s lo-
gem Orion, používají vozidlo zn. Opel, 
rovněž modré barvy, s výrazným logem 
Orion a symbolem hry Hvězdná soutěž. 
Tým doprovází kameraman. Při jakém-
koliv podezření kontaktujte Policii České 
republiky či Městskou policii Ostrava. 
Senioři v Ostravě mohou telefonovat také 
na linku Městské policie Ostrava na číslo 
800 199 922. Zásadní je policisty či stráž-
níky opravdu vyrozumět, byť v některých 
případech tzv. zbytečně, než váhat a věc 
neoznámit s následkem krádeže a úniku 
pachatele.

Oběti se shodují také na popisu pachate-
lů. Podezřelí jsou vždy seriózně oblečení, 
dokonce používají brýle, nosí složky s lis-
tinami nebo zavazadla tzv. „diplomatky“. 
Většinou na pachatele čeká poblíž vozidlo 
a po krádeži urychleně odjíždí z místa 
činu. Zaznamenali jsme případy, kdy se 
pachatelky převlékaly do dalšího oděvu 
hned po krádeži.

Podezřelí této trestné činnosti často 
migrují, nepáchají protiprávní jednání delší 
dobu na stejném místě. Důležité je zmínit 
také fakt vysoké latence této protiprávní 
činnosti. Mnozí poškození nad menšími 
škodami mávnou rukou a věc policistům 
neoznámí. V některých př ípadech se 
dokonce stydí, přiznat krádež i před nej-
bližšími s odůvodněním, že jsou každo-
denně varováni médii a stejně „naletěli“. 

Víc než v kterémkoliv případě nám po-
může informovanost seniorů a důrazný apel 
na zásady bezpečného chování. Policisté 
Městského ředitelství policie Ostrava pro-
vedli již desítky besed se seniory v různých 
klubech či domovech. Vzhledem k opa-
kovanému výskytu této trestné činnosti 
nabízíme preventivní besedy všem dalším 
skupinám dříve narozených. Policisté pre-
ventivně informační skupiny i kriminalisté, 
specializující se na tuto konkrétní trestnou 
činnost, k Vám rádi zavítají. Besedu lze 
domluvit telefonicky na čísle 974 725 239, 
nprap. Mgr. Kateřina Šimáková (vrchní 
inspektorka), nebo přímo u ostravských 
kriminalistů na tel. 974 726 717 (por. Hurta, 
por. Kopec). Možný je též kontakt formou 
emailové zprávy na adrese pvisova@mvcr.

cz. Reálná je i písemná žádost k rukám 
nprap. Mgr. Kateřiny Šimákové, Policie 
České republiky, Krajské ředitelství poli-
cie Severomoravského kraje, preventivně 
informační skupina Ostrava, 30. dubna 24, 
729 21 Ostrava.

Jeden z posledních případů fiktivního 
vnuka prověřují ostravští kriminalisté. Po-
dezřelého zadrželi krátce po činu (podvodu 
ve stadiu pokusu). Dne 26. 2. 2009 zazvonil 
kolem 17.20 hodin v pokoji domu s pečova-
telskou službou telefon. Ve sluchátku, jenž 
zvedla 91letá žena, se ozvalo: „Ahoj babi!“ 
Seniorka se otázala: „To jsi ty Lukášku?“, 
hlas v telefonu fakt potvrdil. Na babičce 
pak vnuk požadoval zapůjčení 70 000 korun 
k zakoupení dárku pro rodiče. Dárek má být 
překvapením. Oběť však sdělila, že tolik 
peněz u sebe nemá, proto se domluvili na 
vydání peněz následný den, kolem 10.00 
hodiny. Pachatel však netušil, že v době 
hovoru je v místnosti se svou matkou také 
její syn. Ten kontaktoval bratra, otce vnuka 
Lukáše a dotázal se na překvapení. Ani 
otec ani vnuk nic o celé situaci nevěděli. 
Proto 54letý syn kontaktoval policisty. Na 
druhý den se z telefonního sluchátka v Os-
travě-Mariánských Horách ozvala prosba 
vnuka, který nemůže k babičce dorazit, ale 
posílá kamaráda. Tomu měla babička peníze 
v obálce hodit oknem. Na místě byl 35letý 
důchodce z Ostravy, tzv. vnukův kamarád, 
zadržen kriminalisty. Později si vyslechl 
obvinění pro trestný čin podvodu ve stadiu 
pokusu a byl vzat do vazby. K věci odmítl 
vypovídat. Probíhá intenzivní vyšetřování 
skutku, dosud není vyloučeno ani další 
protiprávní jednání obviněného.

Opakování je matkou moudrost i , 
proto znovu každodenní apel. Varujeme 
seniory, aby do bytu nepouštěli cizí osoby 
pod žádnou záminkou!

Jak se tedy zachovat?
1. Buďte maximálně nedůvěřiví k cizím 

lidem. Nikdy nepouštějte do bytu (domu) 
cizí osobu!

 Nikdy neotvírejte automaticky dveře, 
nevíte-li, kdo je za nimi. Nevpouštějte 
do bytu cizí lidi. I na pohled sympatický 
člověk nemusí mít vždy dobré úmysly. 
I pokud Vás cizí člověk oslovuje jménem, 
popřípadě zná další Vaše osobní informa-
ce, nevěřte mu. Z tohoto důvodu je dobré 
neuvádět na dveřích jednotlivá jména, 
lepší bude množné číslo, např. Svobodo-
vi. Také není vhodné uvádět na dveřích, 
zvoncích akademický titul. Vzbudíte 
pozornost nenechavců k Vašemu majetku. 
Nebuďte důvěřiví k podomním prodej-
cům. 

2. Všímejte si svého okolí (i Vy můžete být 
svědkem události). Mějte na viditelném 
místě všechna potřebná telefonní čísla – 
Policie ČR, hasiči, záchranná služba... 
Na ulici se nesnažte zabránit útočníkovi 

Boj s větrnými mlýny?
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Boj s větrnými mlýny?
například fyzickou obranou oběti, bez-
pečnější je zavolat linku 158.

3. Pokud jdeme někam, kde to neznáme, 
vždy sdělme svůj záměr jiné osobě. Pokud 
k Vám má přijít cizí člověk, požádejte 
známého (příbuzného, souseda) o jeho 
přítomnost u jednání.

4. S sebou na nákup noste pouze nejnutnější 
obnos peněz. Peníze si nenechávejte ve 
větším množství doma, pokud je nemáte 
řádně zabezpečeny (např. uzamčeny 
v trezoru). Existují možnosti bezpečného 
uložení peněz – banka, pošta, spořitelna...
Pokud jdete vybrat větší částku peněz, 
opět požádejte příbuzného o doprovod. 
Neinformujte okolí o množství peněz, 
svého majetku.

5. Nenoste dohromady doklad totožnosti 
(občanský průkaz) spolu s penězi a kre-
ditní kartou. Nenoste je na povrchu ná-
kupních tašek, kabelek. Nechoďte blízko 

okraje vozovky s taškou přes rameno 
směrem do silnice, hrozí nebezpečí, kdy 
pachatel tašku strhne z ramene a odcizí ji. 
Nikdy nepřijímejte doprovod neznámých 
lidí. Vyhýbejte se neosídleným místům.

6. Pokud používáte kreditní kartu, nepište 
si PIN na kartu či své doklady. Pachatelé 
rádi přicházejí za seniory s vymyšlenou 
verzí určité události. Například, že vy-
hráli částku peněz a buď chtějí rozměnit 
bankovku vyšší nominální hodnoty, aby 
viděli, kde mají starší lidé uschovány 
peníze, které následně odcizí, nebo další 
verzí bývá zaplacení určitého manipulač-
ního poplatku k získání vymyšlené výhry. 
Velmi rozšířenou verzí je i tvrzení, že má 
senior zaslat peníze vnukovi či někomu 
z jeho blízkých rodinných příslušníků, 
který se ocitl v problému (například au-
tonehoda, dluh v zaměstnání apod.).

 por. Bc. Gabriela Holčáková, komisařka

NOuZOVÉ TLAČíTKO PrO SeNIOrY  
A OSOBY ZDrAVOTNĚ HANDICAPOVANÉ

Městská policie Ostrava vypracovala 
projekt zaměřený na oblast prevence u se-
niorů a osob tělesně či jinak zdravotně 
postižených. Ti jsou jednou z nejohrože-
nějších věkových skupin obyvatelstva. 
Stávají se v řadě případů oběťmi trestné 
činnosti, domácího násilí a podvodů. Svou 
roli sehrává značná důvěřivost až naivita, 
malá schopnost obrany, pomalejší reakce, 
ale také skutečnost, že řada těchto osob 
žije osamoceně, bez kontaktu s rodinou či 
přáteli nebo známými. Zdravotní indispo-
zice mohou vést i nepřímo k ohrožení na 
zdraví či životě. Ne všichni žijí v domech 
s pečovatelskou službou, v domově důchod-
ců nebo ve společné domácnosti s dalšími 
členy rodiny, kteří mohou v případě potřeby 
pomoci. Operátoři tísňových linek přijímají 
ročně několik oznámení od občanů, mají-
cích obavy o zdraví svých sousedů, kteří 
již několik dní nevyšli ze svého bytu nebo 
oznámení od příbuzných, kteří se nemohou 
dovolat svým rodinným příslušníkům. 
V řadě těchto případů se nakonec prokáže, 
že došlo k pouhému nedorozumění, avšak 
několik takových oznámení skončilo pře-
vozem osaměle žijící osoby do nemocnice, 
neboť si doma přivodila zranění a nebyla 
schopna si sama přivolat pomoc. Záměrem 
projektu je minimalizovat četnost těchto 
případů a umožnit osaměle žijícím senio-
rům a zdravotně handicapovaným lidem 
přivolat si pomoc, dostanou-li se do situace, 
kdy budou ohroženi na zdraví či životě a bu-
dou odkázáni pouze sami na sebe.

Podstatou projektu je instalace tzv. 
nouzového tlačítka v bytech seniorů a osob 
zdravotně handicapovaných žijících osa-
měle. 

Využitím nouzového tlačítka je možnost 
přivolání pomoci v případě náhlé nevolnosti 
nebo jiné zdravotní indispozice, kdy se oso-
ba stane nepohyblivou a nemůže se dostat 
k telefonnímu přístroji. Osoby z této cílové 
skupiny se často stávají oběťmi trestné 
činnosti, a to i ve vlastních bytech, kdy se 
pachatelé snaží pod různými záminkami 
(pomoc při autonehodě, vydávání se za 
vzdáleného příbuzného apod.) vnutit do 
bytu. I když by si poškození rádi přivolali 
telefonem policii, z nejrůznějších důvodů 
(ostych, zamezení přístupu k telefonnímu 
přístroji ze strany pachatele apod.) tak 
neučiní. 

Po stisku nouzového tlačítka nebo dál-
kového ovladače bude na tísňovou linku 
Městské policie Ostrava provedeno hlášení, 
které bude obsahovat předem formulova-
nou zprávu. Operátor si vyhledá potřebné 
údaje k dotyčné osobě, která signál vyslala 
(o koho se jedná, místo bydliště, kontakty na 
rodinné příslušníky nebo jiné blízké osoby, 
zda dotyčný trpí onemocněním, které mohlo 
přivodit náhlé zhoršení zdravotního stavu 
apod.). Na základě těchto údajů operátor 
vyšle na místo ihned nejbližší hlídku měst-
ské policie nebo další složku integrovaného 
záchranného systému (hasiče, Policii ČR, 
rychlou záchrannou službu). 

TeCHNICKé PODMíNKy PRO 
INSTALACI NOUZOVéHO 
TLAčíTKA:
1. Pokud má zájemce v bytě zřízenu funkční 

pevnou telefonní linku, je mu v bytě bez-
platně provedena instalace potřebného 
zařízení včetně přenosného nouzového 
tlačítka. Následný provoz zařízení je 

bezplatný, uživateli s jeho provozem 
nevzniknou žádné další náklady.

2. Pokud zájemce využívá služeb mobilního 
operátora (má funkční mobilní telefon), je 
mu v bytě bezplatně provedena instalace 
potřebného zařízení včetně přenosného 
nouzového tlačítka. Zájemce si pouze na 
své náklady pořídí jakoukoli funkční SIM 
kartu, která bude určena pouze pro provoz 
zařízení k nouzovému tlačítku. Následný 
provoz zařízení je zpoplatněn částkou 
400–500 Kč ročně (podle operátora 
mobilní sítě). Tuto částku hradí uživatel.

3. Pokud zájemce nemá v bytě zřízenu 
funkční pevnou linku ani nevyužívá 
služeb mobilního operátora, je mu v bytě 
bezplatně provedena instalace potřebné-
ho zařízení včetně přenosného nouzového 
tlačítka. Zájemce si pouze na své náklady 
pořídí jakoukoli funkční SIM kartu (není 
nutno pořizovat si mobilní telefon), která 
bude určena pouze pro provoz zařízení 
k nouzovému tlačítku. Následný provoz 
zařízení je zpoplatněn částkou 400–500 
Kč ročně (podle operátora mobilní sítě). 
Tuto částku hradí uživatel.

Máte-li zájem o tuto službu pro sebe 
nebo pro člena rodiny, kontaktujte prosím 
sociální pracovníky na úřadech dle místa 
bydliště, kteří jednotlivé požadavky předají 
Městské policii Ostrava. Sdělí Vám také 
podrobnější informace k celému projektu, 
popř. zodpoví Vaše dotazy. S těmi se mů-
žete obracet také přímo na Městskou policii 
Ostrava, tel. 599 414 165 (str. Vladimíra 
Kejdová, Dana Klišová a Pavel Balcar) 
nebo můžete využít emailovou adresu  
rizenivs@mpostrava.cz. 

Opilý cestující 
v autobuse

Dne 1. 12. 2008 došlo k incidentu 
mezi cestujícím a řidičem autobusu 
v Ostravě-Svinově. Vše začalo tím, 
že řidič požádal opilého muže (54 let) 
o předložení platné jízdenky. Ten se 
však na řidiče obořil a začal mu za-
sahovat do řízení, když v jednu chvíli 
strhnul volant. Autobus v té chvíli 
narazil do kolem jedoucího vozidla 
Škoda Felicia. Naštěstí se vše obešlo 
bez zranění. Řidič osobního vozidla 
z místa odjel ještě před příjezdem 
strážníků, nechtěl nikde nic hlásit. Na 
autobuse vznikla škoda poškozením 
předního nárazníku. Strážníci zadr-
želi opilého muže, který vše způsobil, 
a předali jej přivolaným policistům.  
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Výjimečný případ vyšetřují v současnos-
ti ostravští policisté. Trestný čin je odlišný 
od převážné většiny dalších právě osobou 
pachatele. Policejní komisař sdělil obvinění 
pro trestný čin podvodu 50letému muži po-
hybujícímu se na invalidním vozíku. 

Obv iněný měl  provést  v  době od 
2. 12. 2008 do 8. 12. 2008 celkem osm 
„kontrol“ různých provozoven na území 
celé Ostravy. Scénář byl vždy stejný. Muž 
na invalidním vozíku navštívil provozovnu, 
předložil smyšlený průkaz Státní obchodní 
inspekce č. 36587 na jméno Bc. Lubomír 
Hloušek a prováděl „kontrolu“, nalezl 
„pochybení“ personálu a uložil blokovou 
pokutu, většinou ve výši 2 500 korun. Pokud 
neměli zaměstanci tuto uloženou částku, 
pokutu snížil. Největší uložená pokuta byla 
ve výši 5 000 korun. Služební průkaz si měl 
obviněný vyrobit sám. Po uložení pokut 
dokonce vypsal inspekční listy, které si 
přinesl s sebou. Formulář inspekčních listů 
měl zakoupit v papírnictví. 

Personál provozoven „nachytal“ při kon-
trole zdravotních průkazů, buď scházel zá-
znam o hygienickém minimu, nebo průkaz 
neměl personál u sebe. Třikrát si „vystačil“ 
s prošlou záruční dobou na krabičce žvý-
kaček. Celkem tak muž „vymámil“ 17 500 
korun, původně však celkem požadoval 
26 000 korun.

Lidové moudro „s jídlem roste chuť“ 
pak gradovalo dalšími a dalšími falešnými 
kontrolami. Díky specifičnosti pachatele 
i shodného jména kontrolora Bc. Lubomí-
ra Hlouška pak policisté dne 10. 12. 2008 
podvodníka zajistili. 

Muž při podaném vysvětlení prokázal 
perfektní paměť při popisování jednotli-
vých skutků. Problematiku živnostenských 
provozoven měl také důkladně „nastudova-
nou“, aby vše působilo víc než věrohodně. 
I jmenování se do postu kontrolora Státní 

obchodní inspekce mělo svůj smysl. Tato 
organizace totiž neexistuje. Původcem 
vzniku nové organizace byla obava, aby mu 
policisté „na vrub“ nepřipočetli i trestný čin 
poškozování cizí věci nebo padělání veřejné 
listiny (výrobou průkazu). Obviněný sázel 
také na fakt poměrně malých částek ulože-
ných pokut i skutečnost, že lidé neradi při-
znají chybu a dosvědčí, že byli podvedeni. 
Podvedený personál provozoven uváděl, 
že byl překvapen znalostmi zákonů, proto 
důvěřoval a muže nepodezíral. 

Falešný kontrolor „úřadoval“ po celém 
území Ostravy, například: ve večerce na uli-
ci J. Kotase v Ostravě-Hrabůvce, ve stánku 
občerstvení na Porubské ulici v Ostravě-
Porubě, v cukrárně na Výškovické ulici 
v Ostravě-Zábřehu, v prodejně na Mírovém 
náměstí v Ostravě-Vítkovicích... Dle svých 
slov měl kontrolovat také prodejny v Opavě, 
Přerově, Havířově, Karviné. Celkem měl 
falešný kontrolor dle svého vyjádření zkon-
trolovat 70 provozoven. Z tohoto důvodu 
žádáme všechny osoby, jejichž provozovny 
Bc. Lubomír Hloušek, kontrolor Státní 
obchodní inspekce, zkontroloval a uložil 
blokové sankce, aby kontaktovali Policii 
České republiky na lince 158 nebo přímo 
komisaře ostravské služby kriminální poli-
cie a vyšetřování, por. Bc. Radka Haršanyho 
na tel. 974 726 795. Obviněný se pohybuje 
na invalidním vozíku, má amputované dolní 
končetiny.

Nevylučujeme mnohonásobné navýšení 
podvodně vylákané částky, ani odlišnou 
kvalifikaci skutku. V současnosti hrozí 
muži trest odnětí svobody až na tři léta. 
Rejstřík obviněného je víc než přepestrý. 
Muž byl v minulosti šestnáctkrát odsouzen 
za majetkovou trestnou činnost, jednou za 
maření úředního rozhodnutí a jednou za 
útok na veřejného činitele.

 por. Bc. Gabriela Holčáková, komisařka

LÉKárNA u ČerNÉHO OrLA
Nabízíme vám tyto služby: 

Možnost dodání našeho sortimentu až do domu, možnost telefonického a internetového objednání, 
poradenská a informační činnost, e-milová poradna. 

V naší lékárně mužete využít bezhotovostních plateb.

Nabízíme vám tento sortiment:
Humánní léky a léčiva, léčebná kosmetika, léčivé čaje a bylinky, homeopatika, vitamíny a minerály, 

potravinové doplňky, zdravotnický materiál, mléčná výživa a sortiment pro děti, individuální příprava 
léčiv, veterinární léčiva.

OTeVŘeNO Po–Pá 7.15–16.30 hod.
Bílovecká 661, 721 00  Ostrava –Svinov

 Tel.: 596 961 494
e-mail: cernyorel@razdva.cz 

 www.lekcernyorel.cz

FALešNÝ KONTrOLOr
Od počátku prosince dosud vyjížděli 

strážníci městské policie již ke 43 nahlá-
šeným krádežím v obchodech. A stejné 
oznámení přijal operátor na lince 156 také 
dne 8. 12. 2008 krátce po 19. hodině. Pra-
covník bezpečnostní agentury v prodejně 
v Ostravě-Svinově zadržel pachatele 
krádeže přímo při činu. Když strážníci 
dorazili, zjistili, že tím pachatelem je 
nezletilá dívka (9 let), která prošla přes 
pokladnu s pleťovým krémem a rukavi-
cemi bez zaplacení. Přitom krém jí dala 
do kapsy její matka (29 let), která mezitím 
vystála frontu u pokladny a zaplatila za 
svůj nákup. Dívka si ke krému cestou při-
brala pletené rukavice a za pokladnou na 
matku čekala. Odcizené zboží bylo v hod-
notě cca 120 Kč. Když strážníci vyzvali 
ženu k vysvětlení, uvedla, že výchovu 
své dcery nezvládá, avšak potvrdila, že 
krém do kapsy jí dala ona sama. Dívka 
strážníkům zase s úsměvem řekla, že 
z rukavic zapomněla sundat visačky. Věc 
bude postoupena k projednání správnímu 
orgánu a vyrozuměn bude také příslušný 
odbor sociální péče.

Dne 19. 12. 2008 se na služebnu 
městské policie v Ostravě-Svinově do-
stavil muž (32 let), který byl zjevně opilý 
a který začal před přítomnými strážníky 
vyhrožovat sebevraždou. Aby dodal 
svým slovům váhu, vyhrnul si rukávy 
a ukazoval jizvy na zápěstích, které si 
způsobil již dříve. Operační technik pro 
jistotu zavolal sanitku s lékařem, který 
rozhodl o převozu muže na protialkoholní 
záchytnou stanici. 

Matka s dcerou kradly

Opil se a vyhrožoval 
sebevraždou
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Při předložení této vizitky sleva 
na kosmetiku 

nebo 4 minuty opalování
ZDARMA

Při předložení této vizitky  
sleva na masáž

Při barvení vlasů a předložení 
tohoto kupónu sleva 

Salon Beauty
Nad Porubkou 319
Osrtava – Svinov

Při předložení této vizitky 
sleva na pedikúru nebo 
manikúru

10 %

10 %

10 %

100 Kč



Moravský komorní sbor (MKS) 
Vznikl na počátku roku 1998 a navazuje na bohaté tradi-

ce sborového zpěvu ostravského regionu i na profesionální 
uměleckou úroveň Ostravského filharmonického sboru. MKS 
je smíšené pěvecké těleso, jehož čtyřicetičlenný základ tvoří 
renomovaní zpěváci z profesionálních souborů a poloprofe-
sionálních sdružení. MKS se zaměřuje nejen na provádění 
klasických koncertních sborových skladeb, oratorií, mší, 
pašijí, kantátových cyklů našich a zahraničních autorů, ale 
i na úpravy lidových písní a spirituálů. Kromě vlastních 
vystoupení, ta se nejčastěji uskutečňují na teritoriu Moravy, 
se MKS podílel či bude podílet na významných koncertních 
akcích (např. Janáčkův máj, Janáčkovy Hukvaldy, Concentus 
Moraviae). Uměleckým vedoucím Moravského komorního 
sboru je docent Lubomír Mátl, který dlouhá léta působil jako 
sbormistr Filharmonického sboru v Bratislavě a Ostravě, 
ale také jako hlavní sbormistr Pražského filharmonického 
sboru při České filharmonii. Spolupracoval s významnými 
dirigenty (V. Neumann, W. Sawalisch, S. Baudo, H. Rilling, 
R. Mutti, C. Abbado, L. Bernstein, L. Pešek, J. Bělohlávek). 
Pravidelně nahrává pro velké gramofonové společnosti 
(Supraphon, Panton, Opus, Deutsche Gramophon) a také pro 
tuzemské a zahraniční rozhlasové stanice. Na festivalu Con-
centus Moraviae v červenci 1998 v Bystřici nad Pernštejnem 
zazněla v provedení MKS v české premiéře Apotheosa této 
země, skladba současného autora Karla Husy žijícího v USA. 
Ve spolupráci s agenturou GEM.ART natočil MKS sbory 
pro muzikál na ledě Mrazík, záznam z této spolupráce je na 
stejnojmenném CD (Popron, 1998).

šimáček jiří – sbormistr 
Narozen 15. 12. 1976 v Ostravě. Od dětství se věnoval 

zpěvu a hře na klavír. V letech 1991–1997 navštěvoval Janáč-
kovu konzervatoř v Ostravě, kde studoval hru na lesní roh. 
Dále rozvíjel své hudební vzdělání na Pedagogické fakultě 
Ostravské univerzity studiem oboru sbormistrovství-hudební 
výchova (1999–2004). Svou první sbormistrovskou praxi 
zahájil v Mužském pěveckém sboru Vítkovice (působil zde 
až do roku 2005) a ve Vysokoškolském pěveckém sboru (do 
roku 2006). Ještě v době studií (2002) se stal držitelem zlatého 
pásma na sbormistrovské soutěži studentů pedagogických 
fakult v Praze. Od roku 2001 vyučuje hru na dechové a kláve-
sové nástroje na ZUŠ v Ostravě – Svinově, kde začal pracovat 
s dětským pěveckým sborem Cantabo. S tímto sborem získal 
na podzim roku 2003 stříbrné pásmo na Mezinárodní sou-
těži vánoční a adventní hudby s cenou Petra Ebena v Praze. 
V roce 2003 založil dívčí komorní sbor DAJŠ. Na jaře roku 
2004 s ním získal zlatou medaili na mezinárodním festivalu 
„Svátky písní“ v Olomouci. V obzvlášť úspěšném roce 2005 
získal, opět s DAJŠem, hlavní cenu skladatele Zdeňka Lu-
káše na mezinárodním soutěžním festivalu „Jaro se otvírá“ 
v Kroměříži, zlatou medaili na mezinárodním festivalu 
„Svátky písní“ a zlaté pásmo na Mezinárodní soutěži vánoční 
a adventní hudby s cenou Petra Ebena. V roce 2006/2007 
absolvoval dvousemestrální kurz dirigování hudebního 
tělesa pod vedením prof. Lubomíra Mátla. V letošním roce 
obdržel Jiří Šimáček za vynikající sbormistrovskou činnost 
cenu „Sbormistr junior“ udělovanou Unií českých pěveckých 
sborů. V současnosti dirigentsky spolupracuje také s PSMU 
a Moravským komorním sborem.
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Cyklus „Čtvero ročních období“ – jArO
V úvodním koncertu cyklu „Čtvero ročních období“ jsme pro čas po Velikonocích připravili na pátek 17. 4. 2009 

v 18.30 hodin v kostele Krista Krále vystoupení Moravského komorního sboru za řízení sbormistra Jiřího Šimáčka. 
V programu zazní:

F. Mendelssohn-Bartholdy – Jauchzet dem Hernn alle Welt
O. Lasso – Domine convertere
G. Aichinger – Regina coeli

A. Bruckner – Locus iste
F. Poulenc – Salve Regina
J. Świder – Jubilate Deo

A. Tučapský – Pět postních motet
e. Grieg – Ave maris stella
R. Twardovski – Alleluia

P. I. čajkovský – Těbě pojem, Svjatyj Bože  
(ze mše sv. Jana Zlatoústého)

S. Rachmaninov – Bogorodice děvo
V. Miškinis – Ave Regina coelorum, Tibi laus, Gloria

M. Duruflé – Ubi caritas, Tota pulchra es,  
Tu es Pétrus, Tantum ergo

V. Miškinis – Cantate Domino


