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POZOR ! POZOR !
• děti našich mateřských a základních škol! • naše mládeži! • naši dospěláci!

• naši starší dospěláci! • samozřejmě i všichni přespolní !

Pro vás všechny jsme letos opět připravili

TRADIČNÍ 
SVINOVSKOU POUŤ

s bohatým doprovodným programem

Dne 20.–21. června 2009
na prostranství před kostelem Krista Krále

Všichni si přejme jen příznivé počasí, ostatní je již zajištěno.
Pěknou zábavu přejí pořadatelé:

Rada městského obvodu Svinov, Komise pro sport, kulturu a mládež, ZŠ a MŠ Svinov,  
ZUŠ Svinov, Technický dvůr Svinov, SDH Svinov, Farnost Svinov

Program:

20. 6. – sobota

13:00 • zahájení 

13:15–14:00 • vystoupení dětí MŠ, ZUŠ 

14:30–15:50 • koncert cimbálové muziky Hradišťan

16:00–16:30 • vystoupení souboru písní a tanců Opavička

16:30–17:00 • ukázka SDH 

17:00–17:30 • vystoupení kapely Rádoby 

17:30–20:30 • vystoupení kapely EL-REY 

20:30–23:00 • diskotéka 

21. 6. – neDěle

dopoledne vystoupení kapely Skiblu 

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

Svinovská pouť

Ostrava má šanci stát se Evropským 
hlavním městem kultury roku 2015

Ostrava? Bílá kniha ostravské kultury

OSTRAVA? FILMOVÝ FESTIVAL 
Ostrava ve filmu – film v Ostravě 

(OFFO)

OSTRAVA? VÝSTAVA

Připomenutí historie

MÍSTOPISNÉ NEPŘESNOSTI…

Zapomenutý svinovský rodák Karl 
Scheit – 100 let od narození

Skutečně hovoříme o vítězství 
zdravého rozumu a zájmů Svinova?

Několik devítek v letopise Svinova 

Svinov v Londýně

Zájezd do Polska

Blahopřání našim jubilantům

Jízdní doklady

Změna trasy autobusové linky č. 45

Povodňová ochrana

Ostrava získá silnější povodňovou 
ochranu za sto dvacet milionů

Slovo starostky

Parkování ve Svinově

Finanční podpory

Opravy Frýdlantských mostů omezí 
tramvajovou dopravu

Technický dvůr informuje – údržba 
zeleně

VĚTRNÍK

Rozpočet městského obvodu Svinov  
za rok 2008

Co? Kdy? V knihovně Svinov

3. ročník Memoriálu Marka Bílého 
očima žáků školy

Náš Den Země 

Duben ve znamení turnajů

Dopravní soutěž

Volejbal Svinov – Turnaj osvobození

Národní házená potvrdila úspěchy 
roku 2008

TJ Sokol Svinov „volejbal“

Rodokmenový podvodník

Městská policie Ostrava provádí 
odchyty toulavých koček

Zelená linka Městské policie Ostrava 
slouží občanům již rok

Cyklistická sezóna je v plném proudu

Strážníkům se podařilo zadržet hned 
dva hledané muže

Hledala jej policie a pro odhozený 
papírek skončil v rukou policistů

Ostrava omezila pití alkoholu 
na veřejnosti

Bezpečný dům

Letní koncert cyklu „čtvero ročních 
potěšení“



2

SVINOVSKÁ 
POUŤ

Církevní oslavy 80. výročí posvěcení 
kostela Krista Krále ve Svinově

POZVÁNKA: 
Zveme tímto všechny farníky i občany, 

aby se naší svinovské poutě zúčastnili. 
Ta bude mít nejen svou „světskou“ část, 
kterou na dny 20. a 21. června přípravil 
ÚMOb Svinov, ale také v rámci slavení 
80. výročí posvěcení kostela Krista Krále 
svoji mimořádnou „duchovní“ část, jejíž 
program je uveden níže. 

Pro obojí platí – to je přáním všech, 
kteří se na organizování a přípravě poutě 
podílejí – aby se tato pouť skrze společně 
prožitý zážitek svátečních okamžiků, stala 
pěkným a intenzivním uvědoměním si naší 
svinovské a lidské sounáležitosti. 

PROGRAM:
Pátek 19. června v 18 hod. zahájení 

výstavy o historii kostela Krista Krále 
ve Svinově.

Neděle 21. června slavnost posvěcení 
svinovského kostela 
• mše sv. v 8 a 10 hod. slavnostní kazatel 

P. Adam Rucki, biskupský vikář
 (mši sv. v 10 hod. doprovodí chrámový 

sbor z Vřesiny u Ostravy),
• odpoledne v 16 hod. hudebně drama-

tické pásmo „Mojžíš“ v kostele.

Úterý 23. června v 17,30 hod. mše sv. 
za všechny zemřelé farníky a zvláště za 
zemřelé kněze. 

Po mši sv. obrazová prezentace bio-
gramů duchovních správců svinovské 
farnosti.

Středa – čtvrtek 24. a 25. června
• ve spolupráci se ZŠ Svinov a ZUŠ 

Svinov se bude od ranních hodin v prů-
běhu středy a čtvrtka na prostranství 
před kostelem z uzávěrů plastových 
lahví vytvářet doposud nedodělaná 
rozeta ze štítu střechy kostela, 

• od 15 hod. bude pro svinovskou veřej-
nost volný přístup na balkón kostela ke 
shlédnutí vybudovaného obrazu z ptačí 
perspektivy,

• od 15 hod. bude také možnost výstupu 
vždy po ½ hodině, (s výjimkou doby 
koncertu) ve skupinách 5–8 lidí do 
zvonice i do věže kostela,

• v 18 hod. se uskuteční v kostele 
koncert při příležitosti 80. výročí 
jeho posvěcení. Koncert připravuje 
ZUŠ Svinov pod vedením dr. Lydie  
Romanské.

P. Jan Larisch, 
farář Řím. kat. farnosti Svinov

25. 3. 2009 Ostrava 
Primátor města Ostrava Petr Kajnar ofi-

ciálně ohlásil kandidaturu Ostravy na titul 
Evropské hlavní město kultury (EHMK). 

Tým zodpovědný za přípravu projektu, 
jímž bude Ostrava o titul bojovat, představil 
dnes novinářům na tiskové konferenci. V čele 
týmu Ostrava 2015 stojí známý televizní a fil-
mový producent Čestmír Kopecký. „Čestmíra 
Kopeckého jsem oslovil s nabídkou vést pří-
pravný tým projektu Ostrava 2015 především 
proto, že je to muž, kterému se daří spojovat 
nejlepší lidi a projekty a vytváří koncepční 
mimořádná díla. Má k Ostravě blízko, natočil 
zde jeden ze svých filmů – Sluneční stát, ale 
především jsem přesvědčen o tom, že kandi-
daturu Ostravy obohatí nejen o své zkušenosti 
producentské a manažerské, ale především 
o odstup a nadhled, který jako Neostravák 
má,“ vysvětlil své rozhodnutí primátor Kajnar.

Titul Evropské hlavní město kultury bývá 
mylně spojován pouze s městy, která mají 
bohatou historii, oplývají architektonickými 
skvosty a mohou se pochlubit dlouholetou 
kulturní tradicí. Není tomu tak. EHMK 
se mohou stát, a mnohdy se i stala, právě 
průmyslová centra, města, která se potýkají 
s řadou problému a usilují o jejich nápravu 
(např. Lille, Glasgow, Essen, Košice). Ředitel 
připravného týmu projektu Čestmír Kopecký 
k tomu dodal: „Ostrava je město velkých 
a nenaplněných možností. Získání titulu by 
dalo její budoucnosti, ale i projektu Evropské 
hlavní město kultury smysl. Kultura ve městě 
a v regionu má obrovský potenciál. Je tu 
tvůrčí potenciál i ti, kteří kulturu potřebují. 
Titul Evropské hlavní město kultury je pro 
Ostravu nadějí. Nadějí uskutečnit své sny, 
postavit krásné nové stavby, zlepšit své životní 
prostředí, zkvalitnit svou kulturní infrastruk-
turu, místním nabídnout prostor pro šťastnější 
život a Evropě pak skutečnost, že může být 
tvořena krásnějšími městy.“

„Kulturní rozvoj města hraje klíčovou roli 
při přechodu k postindustriální ekonomice. 
Uvědomujeme si, že Ostrava stojí na začátku 
nové éry, která může zcela proměnit její 
současnou tvář. Ostrava potřebuje změnu, ji- 
nak ji čeká odchod zejména mladší, vzdělanější 
a kvalifikovanější části populace. Nechceme, 
aby Ostravu opouštěli právě ti, kdo se mohou 
zasadit o její rozvoj,“ doplnil Kopeckého 
Kajnar a pokračoval dále: „Zkušenosti jiných 
měst, která titul získala, potvrzují, že rozvoj 
kulturní infrastruktury města přinese rozvoj 
turismu a rozvoj ekonomiky ve sféře služeb. 
Studie, které máme k dispozici, hovoří o tom, 
že např. v Lille (průmyslové město ve Fran-
cii) 1 euro investované do projektu přineslo 
městu 10 euro. V Marsaille to byl poměr 1:8 
a v Liverpoolu 1:6.“

Město, které získá titul, má šanci se zvidi-
telnit, posílit svou kulturní scénu, realizovat 
odvážné projekty, zapojit do kulturního života 
širokou veřejnost, navázat mezinárodní kon-
takty, vybudovat nová kulturní centra a stát se 
jedním z center kulturní Evropy. Ostrava má bo-
hatou kulturní minulost i přítomnost, ale mohla 
by svoji kulturní scénu ještě posílit. Dostat šanci 
realizovat projekty, které budou mít dlouhodobý 
přínos pro město a jeho obyvatele. Může zlepšit 
svou infrastrukturu, ale i přístup ke kultuře. 
Kulturu nelze vnímat jen jako nadstavbu, bez 
které se můžeme obejít, kultura má být běžnou 
součástí každodenního života. 

Přínosem pro rozvoj kultury v severomo-
ravské metropoli je i kandidatura samotná. 
Budou ji doprovázet mnohé kulturní akce 
a aktivity jako OSTRAVA? Bílá kniha ostrav-
ské kultury, OSTRAVA? Výstava a OSTRA-
VA? Filmový festival OFFO (Ostrava ve 
filmu, film v Ostravě). Tvůrci projektu budou 
průběžně, prostřednictvím webových stránek 
www.ostrava2015.cz, představovat Ostravu 
z trochu jiného úhlu pohledu. Jako město, 
které má své poetické, dramatické i výbušné 
stránky, jako město plné pozoruhodných míst 
i obdivuhodných lidí. Zkrátka jako město 
kulturní. 

„Kultura vytváří „druhou – lidskou – 
přírodu“ – prostor k životu. Členitý exteriér 
a interiér, ve kterém zvíře Homo sapiens 
žije. Město jako „lidský les“ – s mýtinami 
náměstí, doupaty, norami a hnízdy domů. 
S věžemi katedrál jako korunami stromů. 
Vodopády kašen. Tamtamy kaváren. Lovištěm 
zaměstnání. Město jako „druhá příroda“ pro 
všechny lidské živočichy. Prostředí pro arti-
kulovaný smích i samotu a vzlyky. Něco, co je 
třeba pěstovat a chránit, co nikdy není jisté. 
Zvláště v Ostravě. V tom obnaženém místě,“ 
napsal Radovan Lipus.

Mezinárodní projekt Evropské město kul-
tury byl založen roku 1985 z iniciativy řecké 
ministryně kultury Meliny Mercouri. Titul 
EHMK umožňuje dvěma vybraným městům 
po dobu jednoho roku představit Evropě svoji 
kulturní jedinečnost a rozmanitost. V roce 
2015 poputuje tento titul do Belgie a do České 
republiky. Výběr města bude probíhat ve dvou 
fázích – uzávěrka přihlášky do prvního kola 
soutěže je 31. 10. 2009. O vítězných městech 
bude rozhodnuto koncem roku 2010. V obou 
případech budou jednotlivé žádosti hod-
noceny třináctičlennou odbornou komisí, 
složenou ze sedmi zástupců evropských in-
stitucí a šesti českých porotců. Tato komise  
pak předkládá návrh na udělení titulu Radě 
ministrů EU. Více se o projektu EHMK doz-
víte na stránkách Evropské komise. 

http://ec.europa.eu/culture/our-pro-
grammes-and-actions/doc413_en.htm 

Ostrava má šanci stát se 
Evropským hlavním městem 
kultury roku 2015 
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V rámci kandidatury Ostravy na titul 
Evropské hlavní město kultury 2015 
připravíme filmovou přehlídku, která se 
bude konat od 25. 9. do 4. 10. 2009. Ta 
bude jednak reflektovat filmový otisk měs-
ta Ostravy a současně uvádět v premiéře 
významná díla současné světové kinema-
tografie. V posledních dnech měsíce října 
představíme na šesti projekčních místech 
v Ostravě rozměrnou, žánrově i typově 
pestrou přehlídku filmů souvisejících fak-
ticky i tematicky s městem Ostrava a jejími 
nejznámějšími specifiky. Festival uvede 
v premiéře distribuční a festivalové snímky 
z celého světa za osobní účasti vybraných 
tvůrců a filmových hvězd.

Program festivalu představí velkou retro-
spektivu díla ostravské rodačky, režisérky 
Věry Chytilové, a profil herce a režiséra Jana 
Kačera, který byl rovněž po významnou část 
své kariéry s Ostravou spjat.

Projekce v kinosálech doplní promí-
tání v plenéru, ve veřejné zástavbě – na 
fasády domů. Filmovou přehlídku doplní 
také série hudebních koncertů a fotogra-

f ických a multimediálních výstav i mo-
derované debaty a setkání s f ilmovými 
autory. Na netradičních místech v ple-
néru proběhnou projekce „ostravských“ 
f ilmů a f ilmů, jejichž vizuální značkou 
je „industriál“.

Samostatná sekce představí tvorbu ost-
ravského studia České televize. Návštěvníci 
přehlídky tak budou moci zhlédnout unikátní 
archivní záznamy a seznámit se s širokým 
profilem filmové a televizní produkce ostrav-
ského studia České televize.

Paralelně s filmovým programem a pro ty, 
kteří budou chtít dát odpočinout unaveným 
očím, uvede festival také nejslavnější roz-
hlasové hry Českého rozhlasu se slavnými 
českými herci (R. Lukavský, J. Libíček, 
R. Hrušínský, I. Trojan).

Proč pořádat v Ostravě filmový festival?
- za prvé: město Ostrava má kapacitu 

a takřka idální geografické i topografické 
předpoklady k tomu, aby mohlo každoroč-
ně hostit rozsáhlý filmový festival mezi-
národní úrovně. Severomoravský region 

přitom dosud postrádá velkou filmovou 
přehlídku.

- za druhé: ostravské prostředí je proslulé 
svou fotogeničností i orientací na kulturu 
a její hlavní estetická devíza, „industriál“, se 
skvěle uplatňuje ve filmu (připomeňme filmy: 
Každý den odvahu; Rok ďábla; Skřivánci na 
niti; Sluneční stát; Karamazovi; Kdo hledá 
zlaté dno; Postav dom, zasaď strom; Fajně).

- za třetí: přehlídka charakteru, jenž je 
zde popisován, nabízí jedinečnou příležitost 
vytvořit a do jisté míry zveřejnit „soupis“ 
kinematografických i dalších audiovizuál-
ních děl s Ostravou rozličně spojených, ať už 
osobou autora, sídlem produkční společnosti 
či lokacemi. Uspořádaná navíc ve městě vý-
znamu Ostravy by se mohla stát příkladem 
dalším českým metropolím.

- za čtvrté: taková přehlídka nemusí skon-
čit posledním dnem. Má se stát jistou iniciační 
opěrou. Evropské kulturní metropole (např. 
Paříž či Milán) vytvořily na základě festivalu 
takového formátu instituci, která městský au-
diovizuální odkaz schraňuje a konzervuje.

- za páté: v České republice, která je uni-
kátní četností a z mezinárodního pohledu také 
vysokou úrovní zdejších filmových přehlídek, 
právě zmíněný typ přehlídky zcela chybí, 
a přitom skvěle doplňuje přehlídky ostatní.

OSTRAVA? FILMOVÝ FESTIVAL
Ostrava ve filmu – film v Ostravě (OFFO)

Od 17. 9. do 25. 10. 2009 v pavilonu 
A na výstavišti Černá louka proběhne 
pod názvem „OSTRAVA?“ výstava, která 
představí obrazy, sochy, fotografie, grafiky, 
videa, pohlednice, běžné předměty a výrobky, 
spojené s minulostí, ale i současností Ostravy. 

Bude se jednat o expozici mimořádnou svým 
obsahem, ale i rozsahem. Expozice doprovází 
kandidaturu Ostravy na titul Evropské 
hlavní město kultury 2015.

Návštěvníci výstavy se budou moci 
seznámit s tím nejzajímavějším, co bylo 

o Ostravě a v Ostravě vytvořeno. Budou 
moci poznat prostřednictvím obrazů, fo-
tografií, soch a jiných výtvarných děl tvář 
města, zachycovanou od minulosti až do 
současnosti. K vidění zde budou nejcennější 
výtvarná díla vytvořená v Ostravě, mezi 
nimiž se objeví i díla nová, doposud nezná-
má, objevená teprve nedávno. Nejen počet

(Pokračování na straně 4)

OSTRAVA? VÝSTAVA

Z historie EHMK
V letech 1985–1999 bylo každoročně 

držitelem titulu pouze jedno město (jako 
první Athény), od roku 2000 získávají tento 
prestižní titul města dvě, jedno ze staré 
a jedno z nové členské země EU. Výjimkou 
byl rok 2000, kdy ve spojitosti se vstupem 
do nového milénia získalo titul EHMK hned 
devět měst, mezi nimiž byla i Praha. 

Proč se v místě, v němž měla být převláda-
jící ideou účelnost a efektivita výroby, stavěla 
krásná architektura, psala poezie, hrálo divadlo 
a zakládaly galerie výtvarného umění?

Bylo tomu tak proto, že bez kultury by se-
belépe organizované místo bylo neobyvatelné? 
Je to výraz vzdoru a nepoddajnosti těch, kdo 
nedokázali být redukováni jen na stroje? 

Jak toto jejich úsilí ovlivnilo město, nás samé 
a celou Evropu? Co vše považujeme za kulturu, 
co z toho vnímáme jako ryze „ostravské“, nač 
jsme hrdí a co bychom raději skryli?

Najít odpovědi na tyto a mnohé další otázky 
a popsat ostravskou kulturní krajinu ze všech 
světových stran je cílem Bílé knihy ostravské 
kultury. V úvodu jednotlivých kapitol se objeví 
osobní komentáře zajímavých a inspirativních 
ostravských osobností, které čtenářům nabídnou 
svůj čistě subjektivní pohled na to které téma. 

Kniha bude členěna do kapitol, jako jsou 
Literatura, Divadlo, Architektura, ale např. 
i kapitola „O kultuře všedního dne“, kam by 
se měly dostat všechny atrakce typu cirkusů, 

poutí, restaurace, hospody a podobně.
Skupina autorů, kteří se budou na „Bílé 

knize“ podílet (Petr Hruška, Jan Balabán, Ja-
kub Chrobák, Zdeněk Smolka, Libor Magdoň, 
Radovan Lipus, Martin Strakoš, Naďa Urbáš-
ková, Petr Bydzinský, Věra Koutecká, Dalibor 
Záruba, Monika Horsáková, Ivo Kaleta a mno-
ho dalších), bude sice vycházet ze známých 
základních fakt, ale historii kultury v Ostravě 
se pokusí prozkoumat od samotných počátků, 
zevrubně a v souvislostech. Cílem je vytvořit 
kulturní mapu místa – našeho města, kterému 
pak budeme moci lépe porozumět. 

Jednotlivá témata budou popsána prostřed-
nictvím činů a osudů mužů a žen, kteří ovlivnili 
veřejný prostor Ostravy. Vtiskli mu jeho podobu 
a ráz bez ohledu na to, zda se jednalo o vý-
znamné architekty, kapelmaistry, šéfkuchaře, 
velkorysé mecenáše, básníky, učitele, kněze 
nebo vydavatele.

Kniha bude popisovat historii kultury v Ostravě 
i mimo její tradiční formy. Otevře témata, jako 
jsou móda, průmyslový design, spolková činnost 

nebo již zmiňovaná kultura všedního dne a mnoho 
dalších. Autoři doufají v objevy pozapomenutých 
děl i osobností, vztahů a souvislostí jdoucích napříč 
regionem, kontinentem a časem, to vše s pomocí 
laické i odborné veřejnosti.

Redakční rada, kterou tvoří Ivo Kaleta, Petr 
Hruška, Zdeněk Smolka, Jan Balabán, v čele 
s Miroslavem Zelinským a Ivo Kaletou, je 
zodpovědna za to, že výsledkem jejich histo-
ricko autorského dobrodružství bude čtivá Bílá 
kniha ostravské kultury, dostupná v tištěné 
i průběžně aktualizované elektronické podobě. 
Veřejnosti bude představena v říjnu roku 2009 
a následně se stane přílohou přihlášky kandida-
tury Ostravy na titul Evropské hlavní město 
kultury 2015.

OSTRAVA? BíLÁ KNIhA 
OSTRAVSKé KULTURy
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O pROjekTu
Je realizován ostravskou ekumenou ve spolupráci se studenty Ostravské univerzity 

pod záštitou primátora statutárního města Ostrava Ing. P. Kajnara jako slavnost k uctění 
památky věrozvěstů Cyrila a Metoděje a Mistra Jana Husa.

Celodenním programem chceme oslovit širokou veřejnost a zprostředkovat bohatý 
kulturní zážitek a vědomí sounáležitosti občanů města Ostravy.

Slavnost přiblíží historické postavy a státní a církevní svátky jako důležité milníky 
našich dějin široké veřejnosti (hlavně dětem a mládeži).

Program: 10.30 – 19.30
10.30 – 14.00 dopolední blok • dětské pěvecké sbory a soubory ZUŠ, divadelní před-

stavení pro děti, historické tance 
14.00 – 14.30 slavnostní zahájení primátorem společně s představiteli města, církví 

a dalšími hosty
14.30 – 19.30 odpolední blok • středověké a barokní písně, šermířská vystoupení, di-

vadelní představení – Cyril a Metoděj, Mistr Jan Hus, místní kapely 
16.00 – 17.00 Kvarteto svatého Vavřince s originální interpretací husitských chorálů 

(premiéra)
17.00 – 17.30 slavnostní zapálení hranice
18.00 – 19.00 Tomáš KOČKO a ORCHESTR – world music z Moravy, kejklířská show 

s ohněm 

(Pokračování ze strany 3)
vystavených exponátů, ale především 

jejich kvalita nominují tuto událost na 
největší výtvarnou událost v Ostravě. 

Nebude to výstava patetická, ale ne-
chce ani u Ostravanů vzbuzovat pocity 
výjimečnosti. Její energie bude spočívat 
i v odstupu, humoru, ironii, sebereflexi. 
Bude se snažit dohledat zajímavosti, 
o nichž mnozí Ostravané nevědí, a dát je 
do nových souvislostí. Nebude podporo-
vat staré mýty regionu (Černá Ostrava, 
Ocelové srdce republiky atd.), ale naopak, 
pokusí se vytvořit mýty nové.

Výstava bude vnitřně rozdělena do násle-
dujících témat a oddílů: 
-  reprezentace (ukázky z historie umělecké 

scény)
-  osobnosti (výrazní umělci, kteří měli 

něco společného s místem)
-  akce (důležité i zapomenuté události)
-  kuriozity (to, co sami obyvatelé Ostravy 

objeví)
Výstava nejenže bude prezentovat ty nej-

lepší umělecké kusy z ostravských sbírek, 
ale má také ambice překvapit. Plánuje před-
stavit díla významných ostravských umělců 
historie jako Ernsta Wilhelma Knippela, 
Heleny Salichové, Heleny Železné-Schol-
zové i jiných.

O světovosti ostravských sbírek pak 
svědčí třeba grafiky Picassa či Goyi stejně 
jako obrazy klasiků české moderny Jana 
Zrzavého, Emila Filly, Toyen, Vojtěcha 
Preislera nebo významných autorů druhé 
půlky 20. století Václava Boštíka, Adrieny 
Šimotové a rodáka Eduarda Ovčáčka.

Z pozdějších let jsou zajímavé práce 
konceptuálních autorů (Wojnar, Adamus, 
Lasota, Klimeš), jejichž věhlas přesáhl 
území regionu.

Ze současných autorů jmenujme neo-
dolatelné práce Jiřího Surůvky, Daniela 
Balabána a Petra Lysáčka.

Kromě uměleckých děl přinese expozice 
i okrajové kuriozity, které určitě vyvolají 
emoce všech místních obyvatel. Na druhé 
straně některými aktuálními videi a foto-
grafiemi připomeneme i odvrácenou tvář 
kulturně dlouho zanedbávaného města.

Výstava má i ambici díky veřejnosti 
představit knihu Josefa V. Plevy – Malý 
Bobeš s originálními ilustracemi Jana 
Provazníka, ostravského rodáka, o němž 
málokdo ví, že byl žákem malíře Františka 
Kupky.

Výstava bude tvořena exponáty zapůjče-
nými od městských, státních, soukromých, 
zahraničních sběratelů a dalších subjektů, 
které je pro tuto mimořádnou výstavu 
laskavě zapůjčí. Seznámíme se i se zapo-
menutými, neznámými i nově objevenými 
exponáty zapůjčenými od obyvatel, kteří se 
ozvou na naše výzvy. 

OSTRAVA…

Místní dráha Svinov–Vítkovice–Těšín 
s odbočkou do Fryštátu, takto byla nazvána 
trasa nové dráhy na koncesní listině ze dne 
28. VIII. 1909 č. 130 ř.z.

Dále se doplňuje o spojovací kolej k nově 
uvažované stanici poblíž zastávky Polanka 
n. Odrou.

Trať Svinov – Velké Kunčice se začala 
stavět v letech 1914–1918. Měla spojit Opavu 
s Těšínem a uvolnit tak dopravnímu uzlu při 
dopravě z východní oblasti uhelného revíru. 
Naší předkové jí říkali Kunčická dráha. Po 
vypuknutí války byla urychleně vybudována 
z jednokolejné trati odbočka na Přerov, aby 

mohla být rychleji zásobována východní 
fronta. Do konce války však trať do Svinova 
nebyla dokončena a odbočka na Přerov kon-
čila v kolejišti nazvaném výhybna Polanka 
n. Odrou. Trať nebyla nikdy zprovozněna. 

Po roce 1918 ztratila význam, byla roze-
brána a v roce 1941 i most přes řeku Odru. Ko-
lejiště výhybny bylo stanicí Ostrava – Svinov 
používáno k odstavování a tvoření vlaků.

Po vypuknutí druhé světové války, aby 
nebyl narušován hustý provoz na uhelné 
trati, byla mezi Svinovem a výhybnou polo-
žena třetí kolej, která pak byla v roce 1996 
zrušena.

Připomenutí historie

Četl jsem v denním tisku, že vysílací sta-
nice je v Polance, že tvoří Vrbenský rybník 
v Polance a na mapě Ostravy – Svinova už 
nenajdeme les Černík, ale jen Polanský les. 
Při cestě do Polanky zjistíte, že místo býva-
lé Zeleniny je Polanskou společnost s.r.o., 
obalovnu v Polance a místo Kovošrotu ve 
Svinově, což je ještě uvedeno na plotě podni-
ku, máme TSR v Polance, ale poštovně patří 
podnik do Svinova.

Nedávno vydala obec Polanka DVD o Po-
lance a k mému překvapení je tam uveden 
i starý kamenný mostek na bývalé mlýnské 
strouze na svinovském katastru.

Prolistujeme proto minulost, jak nám tato 
polanecká lokalita vznikla.

Po druhé světové válce vzrůstala hutní 
výroba, a tím narustaly i zvýšené nároky na 
železniční dopravu. V roce 1960 byl proto 
schválen starý plán na výstavbu jednokolejné 
trati, která by uvolnila provoz ostravskému 
železničnímu uzlu. Dne 15. XI. 1961 byl však 
záměr změněn na trať dvoukolejnou s jedno-
kolejnou tratí do stanice Svinov a druhou kolej 
odbočující do výhybny Polanka n. Odrou. 
Práce byly zahájeny 1. II. 1962. V září 1963 
vydala vláda pod číslem 830 a 237 zvláštní 
usnesení o výstavbě „Polanecké spojky“, 

MíSTOPISNé NEPŘESNOSTI…
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Několik devítek 
v letopise Svinova 
1889 • Založen sbor dobrovolných 

hasičů 
  • Vystavěn lihovar 
1909 • Založena DTJ 
1929 • Zasáhla Svinov a okolí největší 

zima, jaká kdy byla zaznamenána.  
Napadlo nejen hodně sněhu, ale mrazy 
dosahovaly -40 °C. Vázla železniční 
doprava a pro nedostatek uhlí byly 
uzavřeny školy 

25. 4. 1929 • Začalo zkušební vysílání 
svinovské radiostanice 

23. 6. 1929 • Proběhlo svěcení katolic-
kého kostela 

1929 • Proletěla nad Svinovem vzducho-
loď LZ 127 Graf Zeppelin 

14. 3. 1939 • Vtrhlo přes svinovskou 
celnici na Odře do Ostravy německé 
vojsko 

15. 3.1999 • Byl za účasti vládních 
činitelů proveden slavnostní výkop 
dálnice D47 

17. 12.1929 • Zemřel zakladatel smíšené 
měšťanské školy ve Svinově Jan Jan-
dásek. Mimo jinou činnost organizoval 
založení Církve československé, byl 
při zrodu svinovského Sokola a Čes-
kého srdce

a tím mohl být k urychlení stavby použit vý-
jimečný režim. Ke stavbě železničního mostu 
přes řeku Odru byly použity staré podpěry 
a jeden pilíř, které byly již v minulosti vybu-
dovány pro dvoukolejný provoz. 

To svědčí o tom, že trať byla stavěna s pro-
myšleným výhledem. Výstavba se prováděla 
po etapách a úsek Ostrava – Kunčice – Ostra-
va Svinov byl dán do provozu 22. XII. 1964. 
Celá trať je elektrifikována a cestující se 
dostanou za cca 50 minut ze Svinova do 
Českého Těšína.

Značná výhoda spočívá v tom, že zaměst-
nanci z Opavska se dopraví bez přestupu do 

bývalých železáren VŽ a Nové huti. Trať 
dostala název „Polanecká spojka“. Přestože 
leží stejně jako Polanka výhybna i zastávka 
Polanka n. Odrou na svinovském katastru. 
Dnes patří výhybna k zastávce Polanka n. Od-
rou, která má jen jedno nástupiště pro oba 
směry a vlečkaři podávají a přijímají zásilky 
ve stanici Ostrava – Svinov.

Snad by tyto problémy vyřešilo, kdyby 
se kolejiště s vlečkami převedlo do stanice 
Ostrava – Svinov, která vždy kolejiště ob-
hospodařovala.

Firmy by pak věděly, kde vlastně sídlí. 
Vlastimil Vrbka

 Tak, jak se u nás v závislosti na politické 
situaci v průběhu minulého století měnily 
názvy ulic, měnily se i seznamy zasloužilých 
či známých rodáků. Některé osobnosti prošly 
jako stálice všemi režimy, zatímco jiným se 
dostalo té cti jen v tom či onom režimu. Karl 
Scheit, svinovský rodák, od jehož narození 
uplynulo 21. 4. 2009 sto let, patří do kategorie 
rodáků zcela zapomenutých. 

Popravdě řečeno, neznal jsem 
jej ani já, přestože s ním sdílím 
stejné rodiště, Svinov (od roku 
1957 městská část Ostravy na 
levém břehu Odry).

O Velikonocích v roce 1994 
jsem si ve Vídni na jednom ozná-
mení koncertu všiml místa na-
rození skladatele – Schönbrunn 
v bývalém rakouském Slezsku. 
Byl to Karl Scheit, který ne-
dlouho předtím (22. listopadu 1993) ve Vídni 
zemřel. Jedná se o Svinov a Karl Scheit je tak 
na Ostravsku neznámým rodákem. V různých 
hudebních slovnících je u jeho jména uváděno 
místo narození Schönbrunn s poznámkou, že 
je to Svinov, městská část Ostravy.

Svůj život Karl Scheit zcela zasvětil hudbě. 
Přestože jeho otec byl hudebníkem, nepřál si, 
aby se hudebníky staly také jeho děti. Otcovo 
přání, aby studoval medicínu, Karl nesplnil. 
Nejdříve začal studovat hru na violu na kon-
zervatoři v Linci. Ke kytaře se dostal náhodou 
díky svému mladšímu kamarádovi Josephu 
Beckerovi. Becker dokázal ve svých deseti 
letech hrát na kytaru tak, jak dosud Scheit 
nikoho hrát neslyšel. Jeho obdivuhodná hra 
na něj udělala silný dojem a začal se proto 
o kytaru vážně zajímat. Studium rozšířil 
o hru na kytaru. Svá hudební studia započatá 
v Linci nakonec ukončil na Vysoké hudební 
škole ve Vídni (dnešní Univerzita pro hudbu 
a výtvarné umění) v roce 1929. Na této škole 
vyučoval od roku 1933 do roku 1984, od roku 
1952 jako profesor. 

Do hry na kytaru, nástroje používaného 
většinou pro doprovod lidových písní, přenesl 
náročnou techniku hry. Koncertoval po celé 
Evropě a získal mnoho cen. Ve své době byl 

uznávaným kytarovým virtuózem. Kytaru 
z doprovodného nástroje povýšil na sólový 
instrument. Dosáhl jedinečného mistrovství 
hry a říkalo se mu – podle slavného španěl-
ského kytaristy Andrése Segovie – rakouský 
Segovia. Skladby pro kytaru v jeho provedení 
se dochovaly díky množství nahrávek. Karl 
Scheit napsal četná oborná pojednání věnova-
ná kytaře. Z jeho podnětu byla založena Ra-

kouská kytarová společnost. 
Jeho jméno a dílo je známo 
všem vážným studentům 
kytary ve všech zemích. 

Karl Scheit také kom-
ponoval a byl významným 
hudebním pedagogem. Jeho 
pedagogická díla jsou stále 
používána, především jeho 
dosud nepřekonaná učebnice 
Lehrwerk für Gitarre. Řada 

současných známých hudebníků se k němu 
hlásí jako ke svému učiteli, např. rakouský 
kytarista a loutnista Konrad Ragossnig (nar. 
1932). Svým celoživotním dílem a publika-
cemi v němčině, angličtině, francouzštině 
a italštině se stal jedním z největších a nej-
uznávanějších publicistů kytarové hudby 
ve 20. století. Podařilo se mu objevit dávno 
zapomenutá díla renesanční a barokní 
hudby určená pro loutnu a kytaru, přepsat 
je a uvést je v novém pojetí do hudebního 
života. Mistrovsky dokázal staré skladby 
napsané pro zcela odlišný nástroj, jakým 
je barokní kytara, přepracovat pro moderní 
kytaru. 

Pokud jde o jeho pobyt na Ostravsku, je 
toho známo jen velmi málo. V univerzitní 
knihovně ve Vídni se podařilo zjistit, že Karel 
Scheit se narodil ve Svinově dne 21. dubna 
1909 a byl pokřtěn v kostele v Porubě, což 
odpovídá tomu, že Svinov má vlastní kostel 
až od roku 1929 a do té doby byla jeho matrika 
v sousední Porubě. Také se podařilo zjistit, 
že jeho otec byl kapelníkem vojenské hudby. 
Rodina se zřejmě vzhledem k tomuto povolání 
otce často stěhovala a pravděpodobně ještě 
v předškolním věku Karl Scheit ze Svinova 
s rodiči odešel. 

Žádný seznam osobností narozených 
v Ostravě Karla Scheita nezmiňuje. Není ani 
v podrobném Biografickém slovníku Slezska 
a severní Moravy z roku 1993. Nicméně svi-
novským a ostravským rodákem je. Ostatně 
sám vždy ve svých životopisných údajích 
uváděných v různých publikacích tuto obec 
v bývalém rakouském Slezsku neopomenul 
zmínit.  JUDr. Aleš Uhlíř

Zapomenutý svinovský rodák 
Karl Scheit – 100 let od narození

V článku minulého jarního Svinovského 
hlasatele z března 2009 s názvem „Zdravý 
rozum a zájmy Svinova tentokráte zvítězily“, 
který podepsali tři představitelé politického 
opozičního seskupení svinovského zastupi-
telstva – Eva Poštová za ODS, Jiří Vonšík za 
SNK-ED a Jiří Kusýn za KSČM k připravova-

né výstavbě městského stadionu, se jmenovaní 
hned v úvodu svého článku dovolávají ohledu 
k „našemu“ hřbitovu. Jsem přesvědčen, že to 
určitě není tak, jak to popisují.

Svinovský hřbitov už dávno není tak 
docela a doopravdy „náš“. Je to stejné jako

(Pokračování na straně 6)

Skutečně hovoříme o vítězství 
zdravého rozumu a zájmů Svinova?
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Skutečně hovoříme o…
(Pokračování ze strany 5)
s tzv. „městskými pozemky“, na kterých 
má vyrůst onen městský fotbalový stadión. 
Od roku 1960, kdy došlo k integraci naší 
samostatné obce (slovo samostatné podtrhuji) 
s městským obvodem Poruba a po r. 1990, kdy 
se městský obvod Svinov stal samostatným 
obvodem, tvořícím součást města Ostravy, 
všechny bývalé „obecní“ pozemky, tzn. i ty, 
na nichž se nachází svinovský hřbitov, byly ve 
vlastnictví jiného subjektu. To snad by měli, 
dnes už bývalí funkcionáři, kteří spravovali 
náš obvod do voleb v r. 2006, podepsaní pod 
tímto článkem, vědět. 

 Svinovský hřbitov zakládala obec Svinov 
od r. 1911, když se úspěšně vyrovnala s ma-
jetkovými a pozemkovými právy bývalých 
vlastníků těchto pozemků. To vše proto, aby 
obec umožnila místním občanům pohřbívat 
své zesnulé přímo na půdě obce a ne až 
v Porubě, kde se jejich pozůstatky až do té 
doby ukládaly. Dnes, po naší investici do 
rekonstrukce hřbitova v r. 2000, je tomu právě 
naopak, poněvadž městský obvod Poruba svůj 
hřbitov nezaložil a jiné místo k ukládání ostat-
ků svých zemřelých spoluobčanů k dispozici 
nemá. První hřbitovní řád Svinova je ze dne 
23. 5. 1913. Jeho originál a další dokumenty 
z doby jeho zakládání jsou uloženy v měst-
ském archivu. Lze jen doporučit spoluauto-
rům zmíněného článku, aby se s jeho obsahem 
důkladně seznámili. Snad jen potomci těch, 
kteří svinovský hřbitov zakládali nebo umož-
nili směnu pozemků za účelem jeho založení 
by mohli mít historické právo mluvit a psát 
o „našem“ hřbitově. 

 Není taky žádným tajemstvím, že zesnulí 
příbuzní bývalé starostky Evy Poštové (ODS) 
jsou pohřbeni v rodinném hrobě v Hodo-
ňovicích, příbuzní Jiřího Kusýna (KSČM) 

jsou pochováni v Klimkovicích a náhrobek 
se jménem rodina Vonšíkova (SNK-ED) jsem 
na hřbitově ve Svinově nenašel. Nemohu 
proto jimi použitý slovní obrat, „náš hřbitov“, 
hodnotit jinak než jako předčasně zahájenou 
předvolební kampaň, zaměřenou rafinovaně 
na city občanů Svinova.

 Je dosti problémů i na svinovském hřbito-
vě, které volají po řešení – zejména památník 
obětí II. světové války umístěný nedůstojně 
skoro na zemi, chybějící mobilní odkladiště 
uschlých ozdob hrobů přímo v prostoru sa-
motného hřbitova, zvyšující se počet krádeží 
květinové výzdoby z hrobových míst nebo 
i nebezpečí pádu uschlých větví na náhrobky. 
To vše by si zasloužilo zvýšenou pozornost 
zastupitelů našeho městského obvodu. Ale 
bohužel, připomínky a stížnosti občanů na 
řešení těchto problémů, spojené se starostí 
o svěřený majetek a hospodařením na něm 
jsou pro některé naše zastupitele jen přítěží. 
Proto trojice opozičních zastupitelů vysílá 
občanům již nyní důvěrný prorocký signál 
o tom, jak to bude v brzké budoucnosti po pří-
padné realizaci výstavby městského stadionu 
pro provoz svinovského hřbitova nanejvýše 
nebezpečné. Jen aby opak nebyl pravdou!

Smutné na tom je to, že protagonisté 
zmíněného článku měli nejméně čtyři roky 
(od r. 2002 až do r. 2006) a p. Poštová jako 
bývalá starostka dokonce šest let na to, aby 
do Statutu města Ostravy prosadili taková 
ustanovení o správě „historického“ majetku 
a jeho náhradách, která by významně posílila 
vliv samosprávy a bývalého vlastníka tohoto 
majetku, tak jak to umožňuje zákon o obcích 
v současném platném znění.

Obecně by mělo ve městě Ostravě platit, 
že náhrada za využití bývalého historic-
kého majetku bývalých obcí sloučených 

do statutárního města Ostravy by měla být 
kompenzována investicemi z městských 
financích do příslušného městského obvodu. 
To se však v samosprávných orgánech města 
Ostravy nepodařilo dosud prosadit žádné ze 
současných ani bývalých koaličních a opo-
zičních politických stran a hnutí, se kterými 
by místní politické strany a hnutí měly být 
v dokonalé shodě.

Co říci závěrem. Je škoda, že unikají zrovna 
těmto a možná i dalším zastupitelům problémy 
současného každodenního života ve Svinově. 
Uvedu jen jeden příklad. Sportovnímu zařízení 
na ul. Sokolské / Stanislavského, který spravuje 
městský obvod Svinov, schází umělý povrch 
hřiště pro provozování vrcholového sportu 
– I. ligy národní házené mužů, mající u nás 
dlouholetou tradici a reprezentující rovněž 
samotné město Ostrava. Musím zdůraznit, že 
o tomto problému se ví na radnici (a rovněž 
také i v zastupitelstvu) již nejméně dva roky, 
nespadl proto tedy z „nebe“ včera . Jestli se 
nepodaří položit na tuto hrací plochu umělý 
povrch pro zvýšení bezpečnosti hráčů dle 
normativu EU do začátku sezóny 2009/2010 
(září 2009), nemůže se zde hrát I. liga národní 
házené mužů. Investice za 2,2 mil. Kč a její 
realizace tak, aby se stihl začátek hrací sezóny 
by byla důstojnějším dárkem hráčům národní 
házené všech věkových kategorií i jejich pří-
znivcům – svinovským občanům, než plané 
diskuse o „Zdravém rozumu a zájmech Svi-
nova“, které měly na minulém, jednání našeho 
zastupitelstva dne 11. 3. 2009 zvítězit.

Chcete snad Vy, představitelé zdravého 
rozumu a zájmů Svinova, aby hráči národ-
ní házené v žákovských a dorosteneckých 
kategoriích vyměnili házenkářský míč za 
některou z nebezpečných návykových látek? 
Nemusí jít vždy zrovna o heroin či alkohol! 

Znáte-li řešení těchto problémů, uveďte je 
do života, neznáte-li je, hledejte je!

 JUDr. Jan Bujnoch

Byla jednou jedna parta dobrých lidí roz-
manitého věku, která se rozhodla obohatit 
své já i znalostí anglického jazyka. I našla se 
i lektorka, která se jala jim tyto znalosti pře-
dávat, a po necelém roce výuky se rozhodla 
tuto dobrou partu odměnit – a vyvezla ji na 
celý týden do metropole Spojeného království 
Velké Británie – do Londýna.

Všichni účastníci zájezdu, svinovští i přes-
polní, se po návratu domů shodli na jediném 
konstatování: perfektní zájezd, organizace, 
poznání historických památek i moderní 
současnosti, nespočtu parků, …

A nyní jen heslovitě moje osobní zjištění 
pro ty, kteří v tomto zajímavém městě nebyli 
(ti, kdož byli, budou jistě souhlasit):

Doprava v Londýně je šílená – nejen jízda 
vlevo nám zpočátku činila problémy (a to 
jen jako chodcům). Metro je zde perfektně 
propracovaným mraveništěm – skládajícím 
se z 12 přehledně barevně značených i po-
jmenovaných tras. 

Lidé – absolutní změna mého názoru na 
černošské obyvatele Londýna – jsou to lidé 
slušní, pracovití, vkusně oblékaní a upravení, 
na rozdíl od anglických žen, které mají co 
dohánět, …

Obsluhy v obchodech a restauracích – pří-
jemné vystupování, úsměv, ochota.

Z každého kouta města na nás dýchala 
historie v podobě překrásných budov, mostů, 
soch, chrámů, hřbitovů. Udržována je zde 
vysoká čistota města a zeleně, značení ulic 
a směrové tabule jsou s propracovanou vypo-
vídací a orientační schopností. Žádné výplody 
sprejerů, žádné prodejny a bazary automobilů 
v centru města. Žádné hyper – super markety 
v centru, je zde ponechána možnost podnikání 
drobným prodejcům čehokoli.

Parky, zahrady a zeleň – no to je kapitola 
sama o sobě – čistota, udržované trávníky, 
mnoho lidí a zároveň klid. Žádné psí exkre-
menty, za týden pobytu a nachozených desít-
kách kilometrů jsme potkali jen 2 pejsky!

A pokud mohu sám za sebe: neválejte se 
u moře, věnujte hodinu u internetu vyhle-
dávání, najděte nízkonákladovou leteckou 
společnost, ubytovnu – hostel na periferii 
Londýna a bude-li ve vaší partě alespoň 
jeden, kdo se domluví anglicky, zažijete 
kvalitní dovolenou, nákladově níže, než za 
tu u moře – se spoustou zážitků a poznání 
krásného a zajímavého města.

 Eduard Dvorský

Svinov v Londýně
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Vážení občané
Dovolte mi, abych se Vám představil. Jmenuji se Fraxinus excelsior, teda pardon česky 

Jasan ztepilý a bydlím kousek od Vás. Pejskaři a ostatní šmejdilové mne už určitě znají, 
vždyť jsem hned kousek od vás občanů z Rošického a Květinové. Na rozdíl od Vás už 
tu bydlím hrozně dlouho, hodně přes 100 let, a za tu dobu jsem pořádně narostl. V pase 
mám bez pěti centimetrů čtyři metry a koruna mi sahá do 20 metrů. Býval jsem ozdobou 
Bártova statku a teď mé okolí pomalu zarůstá růzým náletem. Stojím tu na takovém 
místě, že vlastně nevím, zda jsem svinovský,či porubský starousedlík. Na druhou stranu 
řečeno, kde byla před sto lety Poruba, že. Dokonce jsem zaslechl, že snad ani v Porubě 
nemám kamaráda vrstevníka. A co toho pamatuju… Chodí tu kolem mne různí lidé. 
Někteří s metry a plány v klotových rukávů mluví něco o nějakém přivaděči či co a že 
to tu všechno půjde pryč, že prý zájem města. Řeknu Vám, ti se mi pranic nelíbí, ti by 
nejraději srovnali se zemí a vykáceli všechno. Chodí tu ale jeden chlápek s pejskem a ten 
se mi celkem zamlouvá. Občas se mnou prohodí pár vět a hned je stromu líp. Že je tady 
pár podobných, kterým se nelíbí ty řeči „klotových rukávů“ a chtěli by tady kolem mne 
udělat pro lidi oázu klidu a zeleně, aby si maminky mohly s dětmi vyjet s kočárkem a děda 
s babičkou sednout pode mne 
na lavičku a pozorovat to ptačí 
hemžení, aby tu byly cestičky, 
které lidi bezpečně dovedou na 
autobus do práce a zase zpátky, 
no prostě takový malý parčík 
a já že bych tady dělal takový-
ho, jak vy říkáte, ředitele.Jo 
a jedna paní dokonce říkala, 
že už mám nárok být uveden 
do síně slávy, teda pardon být 
prohlášen za památný strom 
a to by celé té věci s parkem 
hodně pomohlo. Tak co lidi, 
líbí se vám tento nápad?

Mně Jasan!

Komise pro občanské záležitosti připravila 
pro všechny aktivní svinovské seniory jarní 
poznávací ZÁJEZD DO POLSKA.

V zahradnickém centru Pudelko v Bialsku 
všichni zúčastnění obdivovali výstavu azalek 
a rododendronů, japonské zahrady, trochu té 
krásy jsme si měli možnost přivézt i domů.
Unaveni procházkou pak někteří v odpoled-
ních hodinách relaxovali v aquaparku hotelu 
Golebiewskij ve Wisle, jiní si prohlédli měs-
tečko a krásnou okolní přírodu.

Akce se uskutečnila v sobotu 23. 5. a mys-
lím, že se vydařilo nejen počasí, ale díky všem 
účastníkům i program celého zájezdu.

Za komisi OZ Mgr. Lenka Hrušková

Zájezd do Polska

Komise pro občanské záležitosti při Radě 
městského obvodu Svinov si dovoluje blahopřát 
našim spoluobčanům, kteří se v měsících červen-
ci, srpnu a září dožívají významného jubilea:

Branžovská Světluška
Bártová Antonie 

Hrbáč Josef 
Vytřasová Anna 
Kružíková Emília 

Klos Zdeněk 
Picek Zdeněk 
Skopal Josef 

Kratěnová Vanda 
Křikalová Vlasta 
Holušová Věra 

Slíwová Dagmar 
Přikrylová Milada 
Rykala Vítězslav 

Hába Jiří 
Svobodová Zdenka 
Kašpaříková Darina 

Fialová Alenka 
Novák Vilém 

Hurníková Věra
Malíková Anna

Knoppová Růžena
 Fujáková Anna
Píštěková Marie

Sviták Jan
Smička Jiří

Ondrůšková Libuše
 Grepl Vlastimil
 Bujnoch Václav
 Vahala Lumír
Stojková Viola
 Beniš Václav
 Žebrák Viktor

 Grundmann Milan
 Vencl Bronislav
 Kuta Vítězslav
 Peroutka Jan

 Čoma Ladislav

Všem přejeme, aby i další léta prožili ve zdraví 
a spokojenosti – stejně jako paní Ludmila 
Bobrová, která v květnu oslavila krásnou 

devadesátku.

Blahopřání 
našim jubilantům
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Jízdní doklady
Vážená paní starostko,
k Vašemu dotazu na prodej jízdních 
dokladů v souvislosti s uzavřením naší 
prodejny v objektu svinovského plata Vám 
sdělujeme, že cestující mohou k nákupu 
jízdních dokladů využít prodejní místo, 
které se nachází přímo v budově vlakového 
nádraží Ostrava – Svinov (pokladna ČD), 
která zajišťuje prodej celého sortimentu 
jízdenek ODIS.

S pozdravem
Ing. Jaroslav Šimčík 

vedoucí odboru Řízení příjmů 

Vážení spoluobčané,
sotva jsme odložili nářadí na úklid sněhu, 
museli jsme vytáhnout travní sekačky nej-
různějšího typu. Nabrousit kosu málokdo, 
sušit seno králíkům je už také zbytečné. A tak 
motorové sekačky, mulčovačky a samosběry 
mají co dělat, aby trávníky byly upraveny na 
sametově zelený koberec. Kosíme od pondělí 
do pondělí, od rána do večera. 

Některé obce vydaly obecně závaznou 
vyhlášku o povinnosti pokosit travnaté plochy 
alespoň dvakrát ročně a především o povin-
nosti ponechat v sobotu odpoledne a neděli 
celý den naše motorové pomocníky v klidu. 
Jedná se o vzájemnou ohleduplnost jednotli-
vých sousedů. Vždyť naši nejmenší potřebují 
odpolední spánek a ti starší také nepohrdnou 
odpoledním klidem. Myslíte si, že se musí 
vydat vyhláška˝nebo se tak můžeme domluvit 
zcela svobodně a dobrovolně a učinit alespoň 
neděli dnem klidným a svátečním?

Obecně se vzájemná ohleduplnost vytrácí. 
A tak jsem byla potěšena, že někteří svinovští 
občané byli tak ohleduplní k problému směny 
náhradního pozemku z důvodu výstavby 
Nové Bílovecké. Věřím, že po zprovoznění 
této nové komunikace občané na Polanecké 
ulici pocítí změnu k lepšímu.

Buďme ohleduplní nejen k vlastnímu ma-
jetku, ale především k našemu společnému 
obecnímu. Každá likvidace černé skládky 
a nepořádku na veřejném prostranství zbyteč-
ně zatěžuje rozpočet obce. Realita není příliš 
radostná. V následujícím období lze očekávat 
propad daňových příjmů a ke konci roku to 
může činit ve státním rozpočtu více než 20 
mld. Kč. Musíme uvažovat o pesimističtější 
variantě vývoje, sledovat plnění daňových 
příjmů a uvážlivě používat rezervy vytvořené 
v minulých letech.

Pěkné vysvědčení a příjemnou dovolenou 
vám přeje Ing. Hana Hauptová, starostka

Slovo starostky

Motto: „Jsem pro veřejnou dopravu, 
cyklistickou dopravu, pěší dopravu, ale ne 
proti autům.“

Rudolf Sticker, radní města Vídně zodpo-
vědný za rozvoj a dopravu

Všichni, kdo řídíme automobil, se denně 
setkáváme s problémem, kde zaparkovat při 
služebních jízdách, při cestách za nákupy, za 
zábavou. Při návratu do místa bydliště jsme 
neklidní z představy, že nenajdeme místo 
k parkování před svým domem nebo nám 
někdo odstaví svoje auto před vjezdem na 
pozemek. Většina by nejraději zaparkovala co 
nejrychleji, vždy tak, aby byl v co nejkratší 
docházkové vzdálenosti, abychom na něj vi-
děli z okna svého bytu, aby byl na bezpečném 
místě. Chceme, aby „naše místo“ bylo pro nás 
vždy volné… Zároveň vyžadujeme kolem sebe 
čisto, dostatek zeleně, čistý vzduch a klid. Je 
zřejmé, že skloubit všechny tyto protichůdné 
požadavky je obtížné a převážně nerealizo-
vatelné. Navzdory všemu se motoristé na 
svých „úřadech“ vytrvale dožadují budování 
nových parkovišť, vyznačení dalších stání na 
komunikacích – zřízení maximálního počtu 
bezplatných parkovacích míst. Samosprávy 
obcí by rády vyhověly, jsou 
však limitovány nedostatkem 
finančních prostředků, počty 
vhodných pozemků, povahou 
místních komunikací (dále 
jen MK), četností vjezdů na 
okolní pozemky, doprav-
ní situací atd. V konečném 
důsledku dochází následně 
k odstavování vozidel na 
zeleni, v křižovatkách, ne-
přehledných zatáčkách a na ji-
ných dopravně nebezpečných 

místech. Tím se řidiči dopouštějí dopravních 
přestupků a jsou za ně pokutováni městskou 
policií i Policií ČR.

 I když jsou si řidiči vědomi přestupku, 
zkoušejí obhajovat své počínání argumenty 
typu „já tam parkuji už třicet let“, „však 
se o ten pozemek roky starám, i trávu tam 
seču na vlastní náklady“, „přece nebudu 
parkovat na vlastní zahradě“, nebo „já ne-
mám u baráku žádné místo“. Tyto problémy 
zaměstnávají i náš městský obvod, a proto 
hledáme takové řešení, které by co nejlépe 
vyhovovalo požadavkům řidičů, ale také 
situaci v městském obvodu a při tom všem 
respektovalo ustanovení příslušných závaz-
ných zákonných norem. 

Zastavěné území Svinova je protkáno 
poměrně hustou sítí MK III. třídy. Pouze je-
diná z nich má odpovídající šířku, dovolující 
podélné stání osobních automobilů. Tou je 
8,5 m široká ulice Bratří Sedláčků. Žádná 
další ve Svinově nemá při současných náro-
cích na organizaci dopravy takové šířkové 
parametry, aby na nich mohli řidiči parko-
vat svá vozidla mimo vyznačená parkovací 
místa a bez rizika sankcí ze strany policie. 
V minulých letech se svinovské samosprá-

Parkování ve Svinově

Změna trasy 
autobusové linky č. 45

Na základě požadavku městského obvodu 
Svinov podpořeného peticí občanů připravuje 
Dopravní podnik Ostrava a.s. ve spolupráci 
s odborem dopravy Magistrátu města Ostravy 
významnou změnu dopravní obsluhy Svino-
va. Změna se týká autobusové linky č. 45, 
která by měla od platnosti letních jízdních 
řádů jezdit v obou směrech po ul. Polanecké 
a ul. Nad Porubkou. Autobusy budou v obou 
směrech zastavovat na ul. Polanecké (pod 
mostem ul. Rudné – zastávka Jelínkova) 
a nově také v obou směrech na zastávce Malá 
strana (u restaurace U Slunce). Cílem opatření 
je zlepšení kvality dopravní obsluhy území 
a rozšíření možností linek DPO a.s.
Ing. Tomáš Mužík, odbor financí a správy majetku

Povodňová ochrana
Ostrava získá silnější povodňovou 
ochranu za sto dvacet milionů

Pro rok 2009 chystá státní podnik Povodí 
Odry dvě velká zesílení povodňové ochrany 
na Ostravsku. Na řece Odře v Koblově se již 
začala budovat levobřežní hráz, která bude 
dokončena v roce 2010. Celá stavba bude stát 
více než 33 milionů korun. Druhým krokem 
v posílení protipovodňového zabezpečení 
na Ostravsku bude úprava řeky Porubky ve 
Svinově. „Investiční náklady na tuto úpravu 
dosahují částky přes 93 milionů korun. Se 
stavbou chceme začít do konce tohoto roku. 
Úprava pak bude dokončena v roce 2011,“ 
uvedl obchodní a personální ředitel Povodí 
Odry Ing. Čestmír Vlček. 

Stavby na Porubce a Odře jsou součástí 
2. etapy programu Ministerstva zemědělství 
České republiky s názvem Prevence před 
povodněmi. Na protipovodňových opatřeních 
se bude podílet také město Ostrava, které 
v minulých dnech podepsalo s Povodím Odry 
smlouvu o poskytnutí dotací ve výši čtyř 
milionů korun. Město Ostrava se na přípravě 
a realizaci těchto dvou staveb podílelo již 
v minulých třech letech celkovou částkou 
sedmi milionů korun.

Ing. Čestmír Vlček, Povodí Odry, státní podnik
Jindřich Vaněk, Silver B.C. – komunikační servis

Příklad špatného parkování na ul. Lipové – vozidla stojí na 
cyklotrase a z části na chodníku. Březen 2009



9

vy snažily situaci řešit. Výsledkem bylo 
například zvýšení parkovací kapacity na 
ul. Evžena Rošického a ul. Elzy Trioletové. 
Před rekonstrukcí parkovišť zde bylo 127 
míst, po rozšíření je celkový počet 239 míst, 
což je navýšení o 112 bezplatných veřejných 
parkovacích stání. K tomu můžeme připočíst 
ještě 6 stání pro zdravotně postižené řidiče. 
I přes toto navýšení je v lokalitě bytových 
domů na ul. E. Rošického parkovacích míst 
nedostatek a současnou situaci ještě ztěžují 
někteří obyvatelé sousedního městského 
obvodu. Dalším úspěšným krokem bylo 
zřízení veřejných míst na ul. Psohlavců při 
rekonstrukci komunikace na obytnou zónu. 
Takovéto stavby jsou však finančně velmi 
náročné a nelze je financovat z rozpočtu 
městského obvodu. Výstavba v uličním 
prostoru je ve Svinově navíc limitována 
zastaralými inženýrskými sítěmi. Správci 
těchto podzemních vedení sice připravují 
jejich rekonstrukce, ale zahájení staveb brzdí 
nedostatek finančních prostředků. 

K nalezení východiska ze současného 
stavu a pro lepší orientaci v problematice si 
nejprve připomeňme některá důležitá a obec-
ně známá fakta. 
1. Nákup vlastního osobního automobilu je 

vlastní dobrovolné rozhodnutí.
2. Žádná fyzická, ani právnická osoba 

nemá právní nárok na to, aby pro ni obce 
(městské obvody, městské části) zřizovaly 
parkovací místa. 

3. Každý, kdo si pořizuje automobil si musí 
uvědomit, že jej bude muset někde parko-
vat a ne vždy to bude možné na veřejném 
parkovišti.

4. Každý musí parkovat tak, aby se ne-
dopustil přestupku a neohrozil, nebo 
neomezil druhého.

5. Kdo chce mít parkovací místo na veřejné 
ploše pouze pro sebe, musí za jeho vyhra-
zení zaplatit.

6. Ne vždy místní podmínky umožňují zři-
zovat další parkovací místa.
Je všeobecně známo, že každoročně roste 

počet vozidel v provozu. Na 1000 obyvatel 
Ostravy připadá více než 343 osobních vo-
zidel. To znamená, že více než každý třetí 
obyvatel Ostravy vlastní automobil. Všichni 
samozřejmě máme potřebu svůj automobil 
parkovat. Někteří využívají veřejná parko-
viště, jiní upřednostňují vlastní garáž nebo 
stání na vlastním pozemku, další využívají 
hromadné parkovací objekty. Převážná vět-
šina řidičů preferuje bezplatné parkování 
v blízkosti svého bydliště. 

Významnou změnou, která zásadně ovliv-
nila organizaci statické dopravy, byl zákon 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů 
(zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších 
předpisů. V §25 Zastavení a stání, v bodě (3) se 
uvádí, že při stání musí zůstat volný alespoň 
jeden jízdní pruh, široký nejméně 3 m pro 
každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat 
volný alespoň jeden jízdní pruh široký nej-
méně 3 m pro oba směry jízdy. V praxi to zna-
mená, že při stání na jednosměrné komunikaci 
musí zůstat volný minimálně 3 m široký jízdní 
pruh, při stání na obousměrné komunikaci musí 
zůstat volné dva jízdní pruhy, každý minimálně 
3 m široký, tj. celkem 6m. Pokud řidič zastaví 
(např. z důvodu nutnosti naložení, nebo vyložení 
nákladu), může být po tuto dobu jízdní pruh 
pro oba směry široký min. 3 m. Přestože jsou 
stanoveny srozumitelné zákonné podmínky, 
řada řidičů je nerespektuje. V poslední době 
jsme ve Svinově zaznamenali zvýšený počet 
kontrol ze strany městské policie. Je důležité 
si uvědomit, že pokyn k provádění těchto 
kontrol nepřišel ze strany úřadu, jak si někteří 
myslí. Kontroly jsou důsledkem dlouhodobého 
soustavného porušování pravidel silničního 
provozu. Městský obvod Svinov nemá žádnou 
pravomoc ani potřebu žádat o zrušení těchto 
kontrol, nebo o shovívavost strážníků. Zákon 
platí pro všechny bez rozdílu a jeho porušování 
není možné. 

Nejčastější dotazy občanů k problematice 
parkování:
1. Jaké jsou možnosti parkování ve Svinově ?

Platné znění zákona o provozu na pozem-
ních komunikacích srozumitelně upravuje 
zastavení a stání motorových vozidel na 
pozemních komunikacích. Šířkové parametry 
svinovských ulic většinou neumožňují stání na 
komunikaci a je proto nutné se tomu přizpů-
sobit. Možnosti jsou tyto:
Varianta A – stání na vlastním soukromém 
pozemku

Pokud občan zaparkuje své vozidlo na 
vlastním pozemku, neporušuje zákon, ne-

vystavuje se riziku postihu, 
automobil má umístěn na 
relativně bezpečném místě, 
neztěžuje průjezd po komu-
nikaci ostatním účastníkům 
silničního provozu, přispívá 
k bezpečnosti a plynulosti 

provozu, neničí majetek města (rozježdě-
né travnaté plochy) a v neposlední řadě 
přispívá k dobrému vzhledu městského 
obvodu. 

(Pokračování na straně 10)

Finanční dotace
Finanční podpora pro svinovské 
sportovní, kulturní a sociální 
organizace se také letos zvýšila 

Na návrh komise pro kulturu, mládež 
a sport při Radě MOb Svinov se zvýšila 
finanční podpora pro svinovské organizace. 
V letošním roce se na dotacích rozdělilo 
300 000 Kč, což je o 100 000 Kč více než 
v roce 2007. 

Finanční dotace byly rozděleny následov-
ně: TJ Vítkovice Svinov (fotbal) 70 000 Kč, TJ 
Sokol Svinov – oddíl národní házené 52 000 
Kč, PO Ještěr 35 000 Kč, Sbor dobrovolných 
hasičů 25 000 Kč, Junák – svaz skautů a skau-
tek ČR 20 000Kč, TJ Sokol Svinov – oddíl 
volejbalu 16 000 Kč, Římskokatolická farnost 
Svinov 16 000 Kč, Knihovna města Ostravy 
(pobočka Svinov) 12 000 Kč, Český rybářský 
svaz 10 000 Kč, Slezský soubor písní a tanců 
Opavica 10 000 Kč, Ženský pěvecký sbor  
D. Lidmily Svinov 8 000 Kč, TJ Svinov /
ASPV/ 4 000 Kč, Spolek rybářů – ochránců 
vod Svinov 3 000 Kč, Slezský klub stomiků 
Ostrava 3 000 Kč a další.

Vedení MOb Svinov se snaží pomáhat 
i jinými způsoby, mezi které patří finanční 
spoluúčast na pořízení a instalaci nového 
povrchu pro oddíl národní házené a finance 
spojené s úpravou okolí tohoto sportoviště. 

Chtěl bych na tomto místě poděkovat 
všem vedoucím svinovských organizací, díky 
kterým máme pestrý sportovní a společenský 
život. Martin Kovalský, radní MOb Svinov

Příklad špatného parkování na ul. Lipové – vozidla stojí na 
cyklotrase a z části na chodníku. Březen 2009

Příklad stání na vlastním 
pozemku, bez nutnosti otevírání 
a zavírání brány Příklad stání na vlastním pozemku, bez nutnosti 

otevírání a zavírání brány. Zveřejněno se 
 svolením pana Lumíra Pščolky
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(Pokračování ze strany 9)
Varianta B – stání na jiném soukromém 
pozemku

K tomu, aby občan mohl zaparkovat své 
vozidlo na cizím soukromém pozemku je 
zapotřebí, aby se s majitelem předem dohodl 
a stanovili si navzájem přijatelné podmínky. 
Pokud dojde k dohodě, může mít občan za 
přijatelné nájemné stejné jistoty, jako kdyby 
parkoval na svém pozemku. 
Varianta C – stání na vyznačených par-
kovištích

Pokud jsou parkoviště vybudována a ob-
čané nemají příležitost parkovat na svém, 
nebo cizím pozemku, musí parkovat na těchto 
parkovištích, a to i za cenu, že to bude dál od 
místa bydliště. 
Varianta D – stání zcela nebo na části ko-
munikace nebo pozemku MOb Svinov

Stání na pozemku městského obvodu 
Svinov je krajním řešením a bude povolováno 
pouze ve zcela výjimečných a zdůvodněných 
případech – například pokud je zřejmé, 
že majitel domu nemá možnost vybudovat 
parkování na svém pozemku (nemá garáž, 
prostor u domu, mezi domem a sousedem 
apod.). V takovém případě může občan požá-
dat o povolení stání na pozemku městského 
obvodu. Je však povinen zaplatit:
1. Pokud je stání vyhrazeno zcela, nebo na části 

místní komunikace – správní poplatek za 
zvláštní užívání místní komunikace – podle 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komu-
nikacích ve znění pozdějších předpisů, § 25, 
odst. 6, písm. c), bod 4. Vydání povolení ke 
zvláštnímu užívání místní komunikace je 
zpoplatněno podle délky užívání:

- 10 dní a na dobu kratší než 10 dní 100 Kč,
- 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců 

500 Kč,
- delší než 6 měsíců 1 000 Kč.
2. Pokud je stání zcela, nebo na části plochy, 

která byla vyhlášena veřejným prostran-
stvím – místní poplatek za zvláštní užívání 
veřejného prostranství – podle obecně zá-
vazné vyhlášky statutárního města Ostravy 
č. 2/2007 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství ve znění pozdějších 
změn. Vydání povolení ke zvláštnímu uží-
vání veřejného prostranství je zpoplatněno 
takto:
a) 2 Kč/m2/den – občan,
b) 5 Kč/m2/den – podnikatel, nebo náklad-

ní doprava,
c) 50 Kč/m2/měsíc – občan (měsíční pau-

šál za m2),
d) 100 Kč/m2/měsíc – podnikatel, nebo ná-

kladní doprava (měsíční paušál za m2).
3. Pokud je stání zcela, nebo z části na po-

zemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřeného městskému obvodu 
Svinov – nájemné za pronájem pozem-
ku: 

a) 45 Kč/m2/rok – pokud pronajatý pozemek 
nebude sloužit k podnikání nájemce (regu-

lované nájemné) podle výměru Minister-
stva financí č. 01/2009 ze dne 11. prosince 
2008, kterým se vydává SEZNAM ZBOŽÍ 
S REGULOVANÝMI CENAMI,

b) tržní nájemné, pokud pronajatý pozemek 
bude sloužit k podnikání nájemce (pro par-
kování vozidel např. u restaurace apod.).

4. Veškeré náklady za zpracování projektu 
parkovacího místa a dopravního značení, 
jeho odsouhlasení, příslušný správní po-
platek za vydání povolení stavby, násled-
ně výstavbu, nákup a instalaci svislého 
a vyznačení vodorovného dopravního 
značení.

Varianta E – parkování na placených par-
kovištích nebo v parkovacích objektech

Placené parkoviště a parkovací dům 
KOMA se nacházejí v přednádražním pro-
storu žst. Ostrava-Svinov.

Pro lepší orientaci – velikost parkovací-
ho místa by neměla být menší, než určuje 
norma ČSN 736056 – Odstavné a parkovací 
plochy silničních vozidel – viz obrázky. 

2. Jak může pomoci městský obvod?
I když je parkování automobilu především 

na jeho vlastníku, může mu městský obvod 
pomoci, například:
1. v odůvodněných případech pronajmout, 

nebo prodat potřebnou část pozemku, 
a to jak jednotlivci, tak podnikatelskému 
subjektu, 

2. se souhlasem rady za poplatek vyhradit 
parkovací místo,

3. odbornou konzultací poradit s řešením 
situace,

4. s administrativními záležitostmi ve věci 
vydání povolení stavby, 

5. výstavbou parkovacích míst, parkovacích 
pruhů, rozšiřováním parkovacích kapacit 
na stávajících parkovištích. Je však třeba 
si uvědomit, že rozhodnutí, které vede 
k vydání finančních prostředků z rozpočtu 
městského obvodu je vždy na samosprávě 
a s financováním staveb pro parkování 
nemusí souhlasit všichni volení zástupci. 

3. Co pro zlepšení podmínek pro parkování 
již svinovská radnice udělala?

Kromě již výše popsaného rozšíření 
parkovacích kapacit na ul. Rošického a ul. 
Psohlavců Rada městského obvodu Svinov 
zadala v loňském roce společnosti Ostrav-
ské komunikace, a.s., veřejnou zakázku na 
zpracování projektu akce „Regulace statické 
dopravy v lokalitě vymezené ul. Bílovecká, 
U Rourovny, Tichá a Lipová“. Regulační 

opatření mělo být navrženo bez nutnosti 
stavebních zásahů do komunikací a uličního 
prostoru. Stávající situace v řešené lokalitě 
je s největší pravděpodobností zrcadlem 
systému parkování před svinovským nádra-
žím. Větší množství automobilů parkujících 
ve vilové čtvrti se rekrutuje z vozidel řidičů, 
kteří nejsou ochotni platit stanovené částky 
za odstavení svého vozidla při své násled-
né cestě vlakem ČD. Oproti předchozímu 

Parkování ve…
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stavu zde došlo po postavení parkovacího 
domu KOMA ke zpoplatnění parkoviště 
před nádražím ČD. Pro parkování vozidel 
byla uzavřena také plocha před Svinovským 
platem. Logickým vyústěním těchto tlaků 
na řidiče byl jejich přesun do obytné části 
Svinova. Z tohoto vznikají problémy před 
rodinnými domy občanů Svinova, kdy zde 
nezřídka zůstávají stát cizí vozidla i několik 
dní. V některých případech blokují i vstupy 
na pozemky, vjezdy do garáží apod. Důsled-
kem jsou stížnosti občanů směřované jak 
na ÚMOb Svinov, tak na městskou policii. 
Vozidla ve většině případů parkují po obou 
stranách vozovky tak, jak s dobou v ulici 
přibývala (každý většinou pod svými okny). 
Vzhledem k šířkám vozovky a zákonné povin-
nosti ponechat pro průjezd vozidel pro každý 
směr jízdy 3,0 m však parkují tak, že vědomě 
porušují zákonná ustanovení. Majitelé jsou 
si zřejmě vědomi toho, že svými parkující-
mi vozidly omezují provoz, a tak se snaží 
k odstavení vozidla použít i travnatý pás 
mezi vozovkou a chodníkem. Toto jednání 
je ovšem též postižitelné, protože se svým 
vozidlem stojí na veřejné zeleni. Popsaný 
stav je do těchto dnů pořádkovými orgány 
víceméně tolerován. 

Řešená lokalita se skládá ze dvou oblas-
tí. 

Oblast 1 – je vymezená ulicemi U Rou-
rovny, Stanislavského, Kolofíkova a Lipové 
Řešena je ve dvou variantách. Pro obě z nich 
bylo z podkladu studie Regulace statické do-
pravy v Ostravě – Svinově radou městského 
obvodu vybráno řešení pomocí zřízení zóny 
zákazu stání s nejvyšší dovolenou rychlostí 
30 km/h.

Navržené řešení pro oblast 1 je zpracová-
no ve dvou variantách:

1. Jako stání vyhrazená (např. pro dr-
žitele parkovacích karet). V této variantě je 
většina parkovacích míst na daném úseku 
označena jako vyhrazená svislou dopravní 
značkou IP12 (reservé + podelné stání na 
vozovce) s vyznačeným počtem stání DZ 
E1 (počet míst) a dodatkovou tabulkou E12 
„Na povolení ÚMOb Svinov“. Konkrétní 
místo je přímo na vozovce vyznačeno vo-
dorovnou dopravní značkou V10e rozměru 
5,5 x 2,0 m. Počty jednotlivých stání v této 
variantě jsou:
stání vyhrazená  
na povolení ÚMOb Svinov  66
stání obecná  28
stání vyhrazená pro tělesně postižené 2

Varianta č. 1 (místa vyhrazená) do jisté 
míry řeší situaci místních občanů i firem ur-
čitým počtem míst vyhrazených rezidentům 
a abonentům. Jejich požadavky jsou však 
mnohdy tak rozdílné a protichůdné, že je 
nelze ke spokojenosti všech realizovat. Tato 
varianta současně reguluje počet parkovacích 
míst obecných pro návštěvníky oblasti. Je 
potřeba, aby ÚMOb Svinov stanovil podmín-
ky, komu, za jakou cenu a kolik povolení by 
v takovém případě vydával. Musí také zajistit 

způsob vydávání povolení a určit, jak bude 
povolení fyzicky vypadat. Varianta č. 1 je 
pro MOb Svinov organizačně náročnější, 
než varianta č. 2.

2. Jako stání obecná (přístupná všem) 
s určitým počtem obecných míst. Stání v této 
variantě jsou vyznačena pouze jako obecná  
(DZ IP11c a E1). Jejich umístění a počet ko-
píruje stání obecná i vyhrazená dle varianty 
č. 1. Jako stání vyhrazená jsou značena pouze 
2 místa určená tělesně postiženým. Počty 
jednotlivých stání v této variantě jsou:
stání vyhrazená  
na povolení ÚMOb Svinov 0
stání obecná 94
stání vyhrazená pro tělesně postižené 2

Varianta č. 2 (místa obecná) nevyřeší 
problém s parkováním místních obyvatel. 
Pouze omezí celkové množství vozidel 
odstavovaných v dané lokalitě. Může se tak 
stát, že velká část vymezených míst bude 
obsazena vozidly osob, které zde pouze 
odstavují vozidlo kvůli dalšímu cestování 
vlaky ČD. Situace se tak vlastně „domácím“ 
nezlepší, naopak by mohlo dojít k dalšímu 
vyhrocení. 

Při navrhování stání podle obou variant 
bude nutno respektovat:
• aby stání nebyla navrhována naproti vjez-

dům na pozemky a v jejich nejbližších 
vzdálenostech, nutných pro vjezd a výjezd 
vozidla (přání občanů odvolávající se na 
ČSN 73 60 56 Odstavné a parkovací plo-
chy),

• aby stání na komunikaci byla umístěna vždy 
po její jedné straně a nedocházelo tak ke 
„slalomu“ projíždějících vozidel (požada-
vek Policie ČR – Dopravního inspektorátu),

• aby v ulicích, kde by nebyla zachována 
průjezdná šířka alespoň 3,5 m, nebyla místa 
navrhována, 

• aby byly zachovány rozhledové poměry 
v každé z křižovatek.
Oblast 2 – jedná se o vjezdy na parko-

viště tzv. „červených domů“ z ul. Bílovecké 
a z ul. U Rourovny. Zde již byly na základě 
tohoto projektu umístěny svislé dopravní 
značky B1 – Zákaz vjezdu všech vozidel 
s dodatkovými tabulkami E12 – Dopravní 
obsluze vjezd povolen. Na jednom vjezdu je 
také dodatková tabulka, kterou je umožněn 
vjezd místní právnické osobě.

S navrhovanými řešeními byli také sezná-
meni dotčení občané a firmy, a to ve dnech  
8. a 9. 10. 2008 Poté byly připomínky občanů 
a další návrhy předneseny dne 13. 10. 2008 
na výrobním výboru zástupcům ÚMOb 
Svinov. Následná jednání spojená s místním 
šetřením se uskutečnila dne 23. a 30. 10. 
2008. Na základě připomínek a požadavků 
objednatele byla upravena lokalizace a počet 
vyznačených stání. Navržené dopravní 
značení bylo projednáno a schváleno 
v pracovní skupině pro organizaci a řízení 
dopravy při odboru dopravy Magistrátu 
města Ostravy a Policií ČR – DI Ostrava 
Vítkovice. 

Obě varianty jsou k nahlédnutí na odbo-
ru financí a správy majetku u Ing. Tomáše 
Mužíka. Zde se také lze informovat o dalších 
záležitostech v dopravě na území Svinova.

Závěrem dovolte jedno přirovnání – 
v minulosti, kdy ještě neexistovaly auto-
mobily a k dopravě osob a nákladu byly na 
pevnině využíváni koně, bylo prvořadou 
povinností majitele zajistit tomuto ušlech-
tilému zvířeti kvalitní ustájení. Nyní, kdy 
nám slouží automobily, které nevyžadují 
každodenní péči, je spousta řidičů zvyklá 
zaparkovat na komunikacích bez ohledu 
na to, zda porušuje zákon nebo omezuje 
ostatní uživatele. Zaparkovat auto v garáži 
není důležité, antikorozní ochrany vozidel 
a dostatečně dlouhé záruky nenutí řidiče 
ochraňovat své plechové miláčky před 
nepřízní počasí. Navíc v dosud relativně 
bezpečném Svinově je, ve srovnání s jinými 
obvody, menší pravděpodobnost vykradení 
vozu nebo poškození vandaly. 

Pokud jste měli trpělivost a dočetli až 
sem, nabízím ještě dva krátké odstavce, které 
Vás jistě zaujmou:
•  V koncepční oblasti je hlavní oporou 

investic do statické dopravy Generální 
dopravní plán města Ostravy (GDP) 
z roku 1998. GDP vymezuje hlavní smě-
ry rozvoje dopravní soustavy města pro 
jednotlivé druhy dopravy. Cílem GDP je 
pokrýt celkové nároky na parkování a od-
stavování vozidel, avšak s diferencova-
ným přístupem k různým oblastem města 
podle jejich funkce. Jeho aktualizace byla 
provedena v roce 2002, avšak pouze pro 
vybrané městské obvody, přičemž Svinov 
mezi nimi nebyl. Z této dokumentace 
vyplývá nutnost řešit parkování a odsta-
vování vozidel zejména v oblastech:

- městského centra (objekty obchodní 
a společenské vybavenosti, zdroje pra-
covních příležitostí, vysoká koncentrace 
vozidel návštěvníků při zachování obytné 
funkce území), 

- obytných zón sídlištního typu (vysoko-
podlažní zástavba, objekty občanské 
vybavenosti místního významu).

• Setkáváme se s tím již nyní a v blízké 
budoucnosti bude stále jasnější, že na 
parkovací místo bude nahlíženo jako na 
jeden z ekonomických statků, který má 
pro svého uživatele určitou (ve městech 
nemalou) hodnotu. Vzniká trh parkova-
cích míst, na kterém bude fungovat zá-
kon nabídky a poptávky. Při současném 
vývoji stupně automobilizace nastává 
v oblasti poskytování parkování převis 
poptávky nad nabídkou. Obce jsou nu-
ceny parkování regulovat a protože jsou 
uliční prostory omezené, nabídka bude 
v hromadných garážích, parkovacích 
domech a podobných, většinou soukro-
mých zařízeních – tedy za peníze a mimo 
obytný prostor měst. 

 Ing. Tomáš Mužík
odbor financí a správy majetku
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Před několika dny začala rekonstrukce 
Frýdlantských mostů. Oprava středního 
tramvajového mostu potrvá do konce říj-
na a má za cíl zlepšit stavební stav mostu 
a odstranit zejména zatékání do jeho 
konstrukce. Během stavby bude upraven 
provoz tramvají. Po několik dní v květnu, 
červenci, srpnu a říjnu bude tramvajová 
doprava na Frýdlantských mostech zcela 
vyloučena a nahradí ji náhradní autobu-
sová doprava.

Oprava tramvajového mostu je po úpra-
vách obou silničních mostů dalším krokem 
k celkové rekonstrukci Frýdlantských mostů. 
Stavební práce za téměř 55 milionů korun 
zlepší především izolaci mostu, aby do jeho 
konstrukce nezatékala voda. „Pokud bychom 
most nezačali opravovat, jeho stavební stav 
by se nadále zhoršoval. Největším problé-
mem je zatékající voda, která může narušit 
konstrukci. Díky opravám se životnost mostu 
prodlouží o dalších třicet let,“ vysvětlil nut-
nost stavby Jiří Boháček ze závodu Ostrava 
společnosti ODS – Dopravní stavby Ostrava, 
která rekonstrukci provádí.

Šestiměsíční stavba, při které dojde nejen 
k odstranění tramvajového svršku, ale také 
k očištění veškerého povrchu až na vlastní 
nosníky, je velmi technicky náročná. „Oprava 
je obtížná, především protože bude probíhat 
za plného provozu, a je třeba ji proto rozplá-
novat na etapy. Ovlivnit ji může také deštivé 
počasí, které by znesnadnilo provádění nové 
stříkané izolace,“ podotknul Boháček. Kromě 
izolace bude součástí rekonstrukce také po-
ložení spádového betonu pro odvedení vody 
do odvodňovačů, výměna dilatačních závěrů, 
nové římsy se zábradlím, sanace povrchů 
a celková výměna tramvajového svršku. 

I přesto, že bude stavba probíhat po etapách, 
bude tramvajová doprava ve směru Náměstí 
Republiky – centrum na několik dní omezena. 
Cestující jedoucí do centra budou muset využít 
náhradní autobusové dopravy v termínech: 
16.–22. 5. 2009, 12.–17. 7. 2009, 16.–21. 8. 2009 
a 14.– 20. 10. 2009. Během této výluky dojde ve 
směru na centrum k odklonu všech tramvajo-
vých linek. Tramvaje číslo 4, 8, 9, 11, 12 a 18 ve 
směru na centrum budou u zastávky Náměstí 
Republiky odkloněny z ulice 28. října vpravo na 

ulici Vítkovickou. Tramvaje číslo 1, 2, 6, 10 a 13 
ve směru na centrum budou u zastávky Náměstí 
Republiky odkloněny z ulice Vítkovické vlevo 
na ul. 28. října. Pro přestupy byly v ulici 28. října 
zřízeny nové dočasné zastávky. „Pro zajištění 
bezpečnosti cestujících pak u nových zastávek 
vznikne přechod pro chodce řízený světelnou 
signalizací,“ doplnil Boháček.

V době po ukončení první výluky do ná-
sledné výluky plánované na červenec budou 
tramvaje ve směru na centrum jezdit podle 
běžného jízdního řádu. Větší změny se poté 
dotknou linek č. 1, 2, 6, 10 a 13 jedoucích 
po Vítkovické ulici ve směru z Vítkovic do 
centra, které budou od 12. 7. 2009 až do ukon-
čení stavby 20. 10. 2009 u zastávky Náměstí 
Republiky odkloněny z ulice Vítkovické vlevo 
na ulici 28. října směr Poruba. Tramvaje linek 
číslo 4, 8, 9, 11, 12, 18 jedoucí po ulici 28. října 
budou kromě několikadenních výluk jezdit 
podle běžného jízdního řádu.

Opravy se dotknou také silničního pro-
vozu. Z důvodu přístupu k opravovanému 
mostnímu objektu bylo nutné na souběžných 
silničních mostech uzavřít levý jízdní pruh. 
Tramvajový provoz bude na Frýdlantských 
mostech v plném rozsahu obnoven po 20. 10. 
2009, kdy rekonstrukce skončí.

Jindřich Vaněk
tiskový mluvčí

Opravy Frýdlantských mostů 
omezí tramvajovou dopravu

V tomto ročním období informujeme 
občany o další oblasti činnosti Technického 
dvoru – údržba zeleně městského obvodu 
Svinov, tentokrát o kosení trávy.

Technický dvůr je povinen udržovat zeleň 
na pozemcích ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy svěřených i nesvěřených měst-
skému obvodu, které se nacházejí v katastrál-
ním území Svinov. Celková plocha takových 
pozemků obnáší 269 tisíc metrů čtverečních. 
Při dodržení frekvence sečení dle rozdělení 
pozemků do jednotlivých tříd plocha vzroste 
na 945 tisíc metrů čtverečních. 

Rozdělení pozemků do jednotlivých tříd 
bylo Radou městského obvodu stanoveno dle 
jejich polohy a důležitosti, obdobně jako je to 
i v zimní údržbě.  

Pro Vaši informaci uvádíme:
1. třída – centrum Svinova – parky, hřbitov
2. třída – část ulice Bílovecké, Nad Porubkou, 

Jižní svahy
3. třída – zeleň využívaná jako ostatní ko-

munikace, zeleň podél komunikací (např. 
nádraží)

4. ostatní plochy a zahrady – Sibiř, Přemyšov-
ská, Luční
Náš strojní park – kosíme stroji, které jsou 

postupně obměňovány. 
V centru Svinova (1. třída) se nacháze-

jí velké a rovné plochy. Na jejich kosení 
využíváme samosběrnou sekačku Etesii, 
ostatní nerovné plochy jsou koseny pomocí 
přídavného sekacího zařízení k traktoru 
a maloplošné, nerovné a těžko dostupné 

pozemky jsou koseny ručními strunovými 
sekačkami.

Rozdělením pozemků do jednotlivých tříd 
je vlastně dán harmonogram sečení, který se 
snažíme dodržovat. Ne vždy je to však možné. 
K jeho posunu často dochází z důvodů nepřízně 
počasí či naopak pro růst trávy jeho příliš velké 
přízně. Ať tak i onak, v jednom týdnu nemůže 
být pokosen celý Svinov najednou.

V neposlední řadě do naší plánované 
činnosti zasahují i mimořádné a neodkladné 
úkoly. Ty musíme přednostně zajistit – např. 
po tak častých přívalových deštích je nutné 
bezodkladně vyčistit zablácené komunikace, 
posbírat spadlé a zlomené větve po silných 
větrech, vyčistit kanálové vpustě… 

Apelujeme na naše občany, aby nám pomohli 
udržovat zeleň alespoň tím, že budou dodržovat 
vyhlášku statutárního města Ostravy a budou 
po svých psích miláčcích uklízet exkrementy. 
Jejich úklid by měl být samozřejmou povinností. 
Zvlášť vynikají po kosení…

Je skutečně naší snahou udržet Svinov co 
nejčistší, proto jsme vstřícní k případným při-
pomínkám a dotazům vás všech, našich občanů. 
Věříme, že jen tak dosáhneme kýženého cíle – co 
nejlepšího životního prostředí u nás, ve Svinově.

Zároveň Vás chceme ujistit, že jsme si vě-
domi toho, že mnozí z Vás udržují před svými 
nemovitostmi i veřejnou zeleň – zeleň, která 
je vlastnictví statutárního města Ostravy. Za 
to Vám všem patří upřímný dík.

Lumír Němec, ředitel TD Svinov
tel číslo 731 178 108

TEChNICKÝ DVŮR INFORMUJE – ÚDRŽBA ZELENĚ

VĚTRNíK
Jménem občanského sdružení STOP 

MRAKODRAPŮM o.s. vás informujeme 
o průběhu projednávání stavby „VĚTR-
NÍK“ – výškových domů na území mezi 
ulicemi Polská, Trioletové a E. Rošic-
kého. 

Dne 21. 10. 2008 vydal Magistrát 
města Ostravy, odbor stavebně správní, 
rozhodnutí o umístění stavby. Proti tomuto 
rozhodnutí podalo občanské sdružení 
STOP MRAKODRAPŮM řádně a včas 
v zákonné lhůtě odvolání. Odvolání bylo 

podloženo věcnými argumenty vycháze-
jícími ze znaleckých posudků.

Dne 19. 3. 2009 vydal Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje, odbor územního 
plánování, rozhodnutí, ve kterém rozho-
dl tak, že rozhodnutí správního orgánu 
I. stupně potvrdil.

Občanské sdružení STOP MRAKO-
DRAPŮM podalo v zákonné lhůtě žalobu 
proti rozhodnutí správního orgánu. Fi-
nancování soudního řízení zajišťují bytové 
družstvo a společenství vlastníků domů 
Evžena Rošického 1065 až 1070 .

Eva Poštová, Jiří Vonšík
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PlNěNí PŘíJMů zA 1–12/2008 ( V tIS. KČ ) 
položka SR 2008 UR 2008 Sk.1-12/08 %

BěŽNé PŘíJMy 
Daňové příjmy
1341 poplatek ze psů 160 160 151 94
1343 poplatek za užívání veř.

prostranství 100 160 213 133

1347 místní poplatek za provoz 
VHP 400 400 427 107

1351 odvod výtěžku 
z provozování VHP 50 178 178 100

1361 správní poplatky 574 574 657 114
1511 daň z nemovitostí 3 000 3 000 3 235 108
Nedaňové příjmy
2111 příjmy z poskytování 

služeb 1 052 1 112 1 110 100

2119 ostatní příjmy (věcná 
břemena) 100 229 388 169

2122 odvody příspěvkových 
organizací 1 780 2 084 2 084 100

2131 příjmy z pronájmu 
pozemků 2 699 2 923 4 223 144

2132 příjmy z pronájmu 
ostatních nemovitostí 4 048 4 048 3 897 96

2141 příjmy z úroků z BÚ 60 153 247 161
2210  přijaté sankční platby 15 15 19 127
2226 příjmy z finančního 

vypořádání mezi obcemi 0 0 12

2310 příjmy z prodeje drobného 
majetku 0 0 6

2321 přijaté neinvestiční dary 0 47 47 100
2324 přijaté nekap. příspěvky 

a náhrady 409 409 563 138

2XXX  bytové hospodářství 3 578 3 593 3 820 106
Kapitálové příjmy
3111   příjmy z prodeje pozemků 0 448 454 101
Dotace 
 školství, správa 1 327 1 345 1 345 100
 neúč. dotace na provoz 13 436 13 436 13 436 100
 na školství MMO 622 622 622 100
 na plavecký výcvik 26 78 78 100
 na hrobová místa 181 181 181 100
 na přednádraží 750 750 750 100
 na soc. dávky 0 2 605 2 605 100
 na zřízení 4 tříd ZŠ 

v objektu MŠ Rošického 0 1 667 1 667 100

 na soc. právní ochranu dětí 0 246 246 100
 na zpracování 

2 projektových žádostí 0 76 38 50

 na akci výstavba hasičská 
zbrojnice 0 3 000 3 000 100

 na prevenci kriminality 0 108 48 44
 na výkup pozemku 0 1 725 1 725 100
 na opravu stropu 

tělocvičny ZŠ Bílovecká 1 0 906 906 100

 na zajištění voleb 0 50 50 100
 na opravu MK ul. Zátiší 0 923 923 100
 na projekt Hraj si, 

spolupracuj, vzdělávej se! 0 0 329

4139 převody ze soc. fondu 328 328 246 75
Příjmy celkem 34 695 47 579 49 926 105
Konsolidace příjmů -328 -328 -246 75
Příjmy po konsolidaci 34 367 47 251 49 680 105
Financování 
zapojení volných prostředků 365 4 922 4 922 100
zapojení vázaných prostředků 209 1 171 1 171 100
PŘíJMy CElKEM 34 941 53 344 55 773 105

ČERPáNí VýDAJů zA 1–12/2008 (V tIS.KČ)
paragraf, položka SR 2008 UR 2008 Sk.1-12/08 %

BěŽNé VýDAJE
§ 2141 vnitřní obchod
Plato 2 230 2 372 2 250 95
§ 2143  cestovní ruch 30 30 25 83
§ 2212  silnice 1 000 2 319 2 318 100
§ 2219  záležitosti pozemních 

komunikací j.n. 950 1 985 1 741 88

§ 2221  provoz veřejné silniční 
dopravy 50 50 0 0

§ 2229 záležitosti v silniční 
dopravě j.n. 100 100 62 62

§ 3119 základní škola 
a mateřská škola 5 250 6 724 7 054 105

§ 3231 ZUŠ 65 65 58 89
§ 3316  vydavatelská činnost 0 10 10 100
§ 3319  záležitosti kultury j.n. 140 237 230 97
§ 3341  místní rozhlas 100 20 9 45
§ 3349  zálež.sděl.prostředků j.n. 65 92 81 88
§ 3399 záležitosti kultury, církví 

a sděl. prostř. j. n. 110 243 237 98

§ 3-5XXX příspěvky a dotace 
organizacím 250 250 249 100

§ 3612 bytové hospodářství 2 878 2 266 1 922 85
§ 3613 nebytové hospodářství 5 5 0 0
§ 3619 ostatní rozvoj bydlení… 0 60 60 100
§ 3631 veřejné osvětlení 0 20 20 100
§ 3632 pohřebnictví 6 6 5 83
§ 3639 komunální služby 8 000 8 493 8 386 99
pozemky 60 85 37 44
Technický dvůr 7 940 8 408 8 349 99
§ 3699  záležitosti bydlení... j.n. 20 20 0 0
§ 3722  sběr a svoz komunálních 

odpadů 17 17 14 82

§ 417X dávky soc. péče 0 2 605 2 571 99
§ 4329 ostatní sociální péče 

a pomoc… 0 246 177 72

§ 5512 požární ochrana 55 131 117 89
§ 6112  zastupitelstvo 1 125 1 205 1 179 98
§ 6115 volby do zastupitelstev 

ÚSC 0 50 130 260

§ 6171  činnost místní správy
Dům služeb 280 275 244 89
Správa 2 551 2 566 2 095 82
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje 25 25 22 88
§ 6320 pojištění funkčně 

nespecifikované 170 170 172 101

§ 6330 převody vlastním fondům 328 328 328 100
§ 6402 finanční vypořádání min.

let 0 122 122 100

§ 6409 ostatní činnosti 0 0 2
Výdaje na platy vč. poj. 8 325 8 325 8 287 100
Běžné výdaje celkem 34 125 41 432 40 177 97
Konsolidace výdajů -328 -328 -328 100
Běžné výdaje po konsolidaci 33 797 41 104 39 849 97
Kapitálovévýdaje 1 144 12 240 10 096 82
VýDAJE CElKEM 34 941 53 344 49 945 94

Zpracovala: Horváthová J./OFSM

Rozpočet městského obvodu Svinov za rok 2008
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Dne 8. 4. 2009 se již třetím rokem konala 
školní sportovní soutěž s názvem Memoriál 
Marka Bílého. Akce byla započata slavnost-
ním projevem ředitele školy a hned po něm 
promluvila i paní starostka. Naše škola tuto 
akci už tradičně pořádá jako vzpomínku na 
bývalého žáka naší školy, skvělého studenta 
a sportovce, který podlehl těžké nemoci ve 
velmi mladém věku po zkouškách na vysokou 
školu, na kterou už nestihl nastoupit. 

Odmalička věnoval sportovním a kultur-
ním aktivitám zde ve Svinově mnoho času. 
Byl úspěšný jak ve škole, tak i na hřišti. 
Věnoval se české házené a zastupoval tak 
náš městský obvod v turnajích proti jiným 
městům, rekreačně se věnoval tenisu, tančil 
ve folklórním souboru Opavička, byl i velmi 
dobrým lyžařem. 

Když měl memoriál premiéru, měřili své 
síly pouze chlapci v kopané. Kdežto dívky 
byly pouze diváky. Později se však věci změ-
nily a zasoutěžily si v různých disciplínách 
i dívky. Pro zpestření memoriálu jsme ve 
druhém ročníku, který se konal v minulém 
školním roce, přizvali k této sportovní akci 
také 16 žáků naší partnerské školy v Polsku. 
Chlapci zápasili v sálové kopané a děvčata si 

změřila síly v oblíbené vybíjené. V letošním 
ročníku MMB čekala žáky další nečekaná 
změna. Chlapci se místo futsalu utkali ve 
florbalu a dívky si pro změnu zkusily přeha-
zovanou. Memoriálu se letos zúčastnili žáci 
4.–9. tříd. 

Po náročném sportovním dopoledni byly 
vyhlášeny výsledky utkání v obou disciplínách. 

V nejmladší kategorii vyhrálo družstvo 
dívek z 5. třídy a chlapci ze 4. B. V mladší 
kategorii děvčat zvítězilo družstvo třídy 
7.B a ve starší kategorii družstvo třídy 9.B. 
V mladší kategorii chlapců zlato vybojovalo 
družstvo třídy 7.A a ve starší kategorii druž-
stvo třídy 9.A.

Ceny se rozdaly, potlesk pro vítěze i pora-
žené dozněl, teď nám už nezbývá nic jiného, 
než se těšit na příští ročník této skvělé akce, 
které se my, jakožto žáci 9. třídy, již nedo-
čkáme.

(žáci 9.A)
Tento projekt byl spolufinancován z úče-

lové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy.

3. ročník Memoriálu Marka Bílého 
očima žáků školy

CO? KDy?  
V KNIhOVNĚ 

SVINOV
červenec, srpen

Obrázky a knížky za školou – výstava 
prací žáků ZUŠ Svinov

8. 6.–31. 8. 2009
Chvilku tak a chvilku jinak  

2. 7.–31. 8. 2009
zábavná prázdninová soutěž pro děti

…o prázdninách v knihovně  
2. 7.–31. 8. 2009

malé výtvarné dílničky

…ve Svinově  
8. 7.–3. 9. 2009

 soutěžní výstava fotografií Svinova 

září

Už to zase začíná – ŠKOlA  
1. 9.–29. 9. 2009

zábavná vědomostní soutěž

Akce se konají pod záštitou ÚMOb Svinov v rámci 
grantu

Kdepak ty ptáčku hnízdo máš?

Až budu velký, budu…  
kronikář, archivář

Sejdeme se na hřbitově  
5. 9. 2009

procházka vítkovickým hřbitovem 
s kronikářkou L. Kocierzovou

V rámci projektu Až budu velký, budu…

Mezinárodní Den Země jsme oslavili, my 
žáci Základní a mateřské školy v Ostravě – 
Svinově, tak jako každý rok v týdnu od 20. 4. 
do 24. 4. 2009. Každá třída si připravila vlast-
ní aktivitu, vycházející z celoškolního plánu 
činnosti, který jsme si vypracovali v rámci 
získání mezinárodního titulu Ekoškola.

Vlastním aktivitám předcházela hromadná 
exkurze do OZO Ostrava, což je společnost 
pro odvoz a zpracování odpadů, které se po 
skupinách zúčastnily všechny třídy.

Na to navázaly 8. ročníky přípravou, 
montáží a rozmístěním kontejnerů na třídě-
ný odpad do jednotlivých tříd a společných 
prostor školy.

V 7. třídách jsme v rámci předmětu Příro-
dovědná praktika vyrobili propagační letáky, 
pravidla a hodnotící přehledy ke školní soutě-
ži „Sběr víček z PET lahví“. V červnu z těchto 
barevných vršků vytvoříme na náměstí obří 
mozaiku našeho kostela Krista Krále, při 

příležitosti oslav 80. výročí vysvěcení a za 
účasti vysokých církevních hodnostářů.

Žáci 9. tříd navštívili Geologický pavilon 
Vysoké školy báňské a Hvězdárnu J. Palyzy 
v Ostravě – Porubě, kde pro ně vyučující 
připravili výukové programy.

Žáci 5. a 6. tříd navštívili klub Del-
fínek na naší MŠ a vyzkoušeli si účinky 
inhalačních přístrojů a jiných pomůcek 
určených k prevenci proti onemocnění 

Náš Den Země 
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horních cest dýchacích. Rozhodli jsme se 
zřídit stejný klub také v budově naší školy. 
Díky pomoci žáků 2. stupně a finančním 
darům rodičů a přátel školy jsme vyklidili 

vytipovanou místnost, nakoupili inhalační 
přístroje a vypracovali pravidla pro fun-
gování klubu.

Děti 1. stupně ZŠ se v rámci oslav Dne 
Země zúčastnili přírodovědných vycházek 
s výukovým programem do chráněných kra-
jinných rezervací v okolí naší obce, oslav Dne 
Země pořádaných městem Ostravou, různých 
her, soutěží a kvízů s tematikou ochrany 
životního prostředí.

Jsme rádi, že jsme mohli oslavit Den Země 
aktivně, a těšíme se na další společné akce 
a projekty naší základní školy.

Za ZŠ a MŠ Ostrava – Svinov  
zapsala Radomíra Kostková 

Dopravní soutěž
Ve středu 7. 5. 2009 se na ZŠ Bílovecká 10 

v Ostravě – Svinově uskutečnilo okrskové 
kolo dopravní soutěže Mladý cyklista pro ob-
vod Poruba. Ve dvou kategoriích soutěžilo 25 
družstev z porubských základních škol. Jako 
rozhodčí u disciplín s námi spolupracovaly 
policistky s odboru prevence – hodnotily jíz-
dy zručnosti. Díky finanční podpoře ÚMOb 
Poruba a Svinov jsme mohli všem dětem 
připravit občerstvení. V kategorii starších 
i mladších žáků zvítězila družstva ZŠ Bí-
lovecká. V mladší kategorii se na 2. místě 
umístilo družstvo ZŠ J. Šoupala, na 3. pak 
družstvo ze ZŠ J. Valčíka. Ve starších byli 
na 2. místě žáci ZŠ H. Salichové z Polanky, 
na 3. pak děti ze ZŠ Komenského. Všech 
6 družstev tak postoupilo do městského 
finále této soutěže, které se konalo dne 15. 5. 
2009 na ZŠ A. Kučery v Ostravě – Hrabůvce. 
Družstvo starších žáků z Polanky zde obsa-
dilo krásné 2. místo.

Mgr. Marie Farkasová, obvodní metodik DV 

Volejbalový oddíl TJ Sokol Svinov v mě-
síci dubnu uskutečnil opět sportovní akce 
pro mládež na Základní škole Bílovecká 10 
v Ostravě – Svinově.

První akci odstartoval druhý ročník volej-
balového turnaje mladších žákyň „O putovní 
pohár ředitele školy“, který se uskutečnil 
v sobotu 18. dubna 2009.

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

Celý turnaj se nesl v duchu sportovního 
nasazení a bojovnosti každé hráčky. Po 
celodenních bojích se do finále probojovaly 
celky DTJ Polanka a VOKD Poruba. Po 
poměrně vyrovnaném průběhu získal právo 
pozvednout velmi pěkný putovní pohár celek 
DTJ Polanka. Družstvo TJ Sokol Svinov se 
umístilo na bramborové příčce. 

Vzorně zorganizovaný turnaj zakončilo 
oficiální vyhlašování, kterého se zúčastnila 
Mgr. Šárka Havránková, zástupce ředitele 
Základní školy Bílovecká, která předala pohár 
vítěznému týmu. Všechna družstva také do-
stala balíčky se sladkou odměnou a drobnými 
reklamními předměty. 

O druhou sportovní akci se postarali 
trenéři mládeže ve spolupráci s komisí pro 
kulturu, mládež a sport při MOb Svinov, kteří 
uspořádali druhý ročník volejbalového turna-

je starších žákyň „O putovní pohár radních“ 
k 64. výročí osvobození Svinova.

Účast na tomto turnaji byla opravdu repre-
zentativní. Byly zde týmy z krajského i okres-
ního přeboru. Týmů bylo celkem 5. Pozvání 
přijala družstva DTJ Polanka, Mittal Ostrava, 
VK Šenov a samozřejmě TJ Sokol Svinov 
A a B. Nakonec se však družstvo VK Šenov 
omluvilo a na naše žačky byly v hojném po-
čtu, tak jsme vytvořili třetí družstvo.

Turnaj přišel oficiálně zahájit a také ukončit 
a předat ceny vítězům místostarosta Ing. Eduard 
Dvorský. Po hlavním hvizdu rozhodčího v 9:00 
se družstva pustila do nelítostného sportovního 
boje s urputným nasazením, velmi statečně 
a hlavně celým svým srdíčkem. Pestřejší a hlav-
ně lépe vypracovanou taktiku měly hráčky 
Mittalu Ostrava, které zaslouženě zvítězily nad 
všemi týmy. Pro své družstvo tak vybojovaly 
zlatý pohár – putovní trofej, která po dobu jed-
noho roku bude zdobit tento volejbalový oddíl. 
Ani ostatní týmy však neodešly s prázdnou. Za 
stříbrné a bronzové, ale i za ostatní umístění 
družstva obdržela věcné ceny včetně sladkostí 
a diplomu s podpisem místostarosty, který na 
tuto sportovní akci přijal pozvání a byl pro 
hráčky velkým povzbuzením, a tak každá 
z dívek chtěla předvést co nejlepší volejbalové 
výkony. Na turnaj se také přišel podívat radní 
Bc. Martin Kovalský, který byl mile překvapen 
hojným počtem mladých hráček.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, 
kteří se na akcích podíleli. Malým i velkým 

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

 Petr Fuciman, trenér

Duben ve znamení turnajů
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Dne 25. dubna se v tělocvičně ZŠ Bílovec-
ká konal jubilejní 13. ročník volejbalového 
turnaje smíšených družstev O pohár starostky 
k 64. výročí osvobození Svinova. Jubilejní 
proto, že číslo 13 mají na dresech ti nejlepší 
hráči. Turnaj uspořádal oddíl volejbalu TJ So-
kol Svinov ve spolupráci s komisí pro kulturu, 
mládež a sport při MOb Svinov.

Kromě tří našich smíšených družstev se 
turnaje zúčastnili i obhájci trofeje z Hrabové. 
Turnaj měl velmi dobrou úroveň. O jeho kvali-
tě a významu svědčí i to, že se zúčastnili i dva 
hráči mužské volejbalové extraligy. A musím 
říct, že se v naší konkurenci neztratili. 

Hodnotné ceny pro vítězné a umístěná 
družstva a náklady na organizaci věnoval 

MOb Svinov a zaštítila starostka Ing. Hana 
Hauptová. Ta se také zúčastnila závěrečných 
zápasů – aktivně u rozhodcovského stolku – 
a předala ceny hráčům, osobní tekutou moti-
vaci našemu předsedovi a putovní pohár celku 
Hrabové, kteří obhájili vítězství a tím nás 
opět zdravě naštvali. Zbylá místa na stupních 
vítězů již obsadila naše svinovská družstva. 
Po skončení sportovních bojů se konalo po-
sezení hráčů, rodinných příslušníků a přátel 
s hudbou a bohatým občerstvením, o něž se 
postarali naši tři kulatí oslavenci. 

Už se těšíme, až v příštím ročníku konečně 
vyrveme pohár Hrabové!

Karel Luňáček

Volejbal Svinov – Turnaj osvobozenínový školní rok je tu  
a s ním i otázka:

Co dělat po škole?
Jak využít volný čas?

tJ soKol sVInoV
ŠKola VoleJbalU

PRaVIDelnÝ PoHYb – 
to Je to, Co ZabÍRÁ!

Čtěte další řádky a sami se 
rozhodněte!

Ve školním roce 2009/2010 
otevíráme nové kroužky 

volejbalových sportů pro začátečníky 
zaměřené na rozvoj všeobecných 

pohybových vlastností pomocí 
různých herních činností: obratnost, 

rychlost, vytrvalost, přehazovaná, 
vybíjená, volejbal atd. Vždy 
s ohledem na vývoj dítěte!

Talentované děti postupují následně 
do pokročilých skupin, kde se 

specializují na volejbal.

nábory
• pro děti od 2. do 5. tříd, mládež 

i širokou veřejnost (9 – 21 let)
• každý všední den v září  
od 15.00 do 19.00 hod

• na základní škole Bílovecká,  
ul. Bílovecká 10, Ostrava – Svinov.
• stačí mít s sebou jen tílko,šortky 

a obuv do tělocvičny

Ptáte se, jaká je organizace 
tréninku?

Trénuje se 2 až 3krát týdně, hráčka 
si může vybrat dobu tréninku po 
domluvě s trenérem, docházka 

tréninků se zvyšuje s Vaší výkonností 
a po konzultaci s trenérem se 

naplánují další tréninkové časy. A co 
dál? Budeme se Vám snažit vyhovět 

na základě Vašeho rozvrhu.

Pro více informací se kontaktujte na:

volejbalsvinov@seznam.cz
tel.: 608 127 685

www.svinovvolejbal.wz.cz

Končí jarní část soutěží národní házené. 
Hráči TJ Sokol Svinov potvrdili pozice 
dosažené v loňském roce. Muži A družstva 
skončili na 5. místě v nejvyšší soutěži – 1. lize. 
Podávali vyrovnané výkony v domácím 
prostředí i na hřištích soupeřů. Velmi cenné 
je například vítězství nad loňským mistrem 
ČR – DIOSS Nýřany. Družstvo se opírá o hru 
kvalitního útoku a dobré výkony brankářů. 
V tabulce ligových střelců jsou v první desítce 
Jiří Tománek a Víťa Horáček.

Uznáním výborné výkonnosti svinov-
ských hráčů je i nominace na mezizemské 
utkání Čechy – Morava. Do družstva Moravy 
byli zařazeni: brankář – Vladimír Lubo-
jacký, útočníci – Vít Horáček, Jiří Tománek, 
Vojta Beneš, trenérem družstva Moravy je 
Milan Beneš.

V soutěžích mládeže jsme se dočkali 
také velkého úspěchu. Družstvo doros-
tenců vedené trenéry Karlem Schwarze-
rem a Bobem Mlčákem obsadilo v kraj-
ském přeboru 2. místo a vybojovalo si 
účast na Poháru ČR, který se bude konat 
ve dnech 19.–21.června v Ejpovicích na 
Plzeňsku.

Výbor oddílu národní házené v závěru se-
zony 2008/09 děkuje všem příznivcům, kteří 
v hojném počtu přicházeli povzbudit hráče 
a hráčky nejen ligového družstva. Děkujeme 
i všem trenérům a funkcionářům za zajištění 
chodu všech družstev.

Věříme, že se nám podaří reprezentovat 
Svinov stejně úspěšně i v sezoně 2009/2010.

 Výbor oddílu NH

Národní házená potvrdila 
úspěchy roku 2008
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TJ SOKOL SVINOV „VOLEJBAL“
„zkazil jsem to,“ připustil trenér volejba-
listek Škoch.

 Velkou část viny za nezvládnutí části 
kvalifikace o postup do první ligy kadetek 
vzal na sebe v on-line rozhovoru trenér vo-
lejbalistek Jan Škoch. „Není ale důvod dělat 
z toho apokalypsu celé volejbalové generace,“ 
domnívá se kouč.

Nezvykle otevřený rozhovor absolvoval 
volejbalový trenér Jan Škoch s některými 
rodiči a příznivci volejbalu. Nebránil se žád-
nému dotazu, byť sebenepříjemnějšímu. Na 
padesátku položených dotazů odpovídal téměř 
dvě hodiny.

Na odpovědích trenéra bylo poznat, že jej 
výsledek kvalifikace zklamal. „Víte, zkazil 
jsem to,“ přiznal kouč v jedné z odpovědí. „To 
se nerado říká. Ale v první řadě si to musím 
přiznat, jinak z toho nevznikne pozitivní ener-
gie. Musí to pár dní bolet, pak ještě několik 
týdnů svrbět, a potom musí přijít obrat.“

Před zářijovou baráží bude podle trenéra 

nejdůležitější správně analyzovat problémy, 
které se v kvalifikaci ukázaly. „My jsme to 
nezvládli psychicky. To má svůj důvod a po 
něm teď půjdu. Napřed musím začít u sebe, 
zda jsem to zvládl já a co jsem měl dělat jinak,“ 
zopakoval sebekritiku Škoch.

Dále trenér hovořil o typologii hráček 
i o tom, zda mají hráčky motivaci v první lize 
vyhrávat. „Ano, motiv hrát první ligu je klíčo-
vým tématem. Vždycky jsem na to měl čich... 
tentokrát jsem to asi odhadl špatně... Musel 
být malý součet motivů hráček, jinak by se to 
nestalo. Teď musím znovu odhalit, kdo je kdo, 
jelikož některým bych velmi ukřivdil, kdybych 
tvrdil, že nedali do hry všechno.“

Co vytýká konkrétně hráčkám? „Chtěl 
bych, aby se více hádaly o volejbalu.“

Řešení současné situace podle Škocha není 
tak složité, jak by se mohlo zdát. „Musíme kva-
litněji pracovat a zlepší se i psychika. Nechce 
se mi přiznat, že jsme slabí. Musíme tomu dát 
všichni víc,“ burcuje Škoch, a tak poukazuje i na 

velký problém časových hodin na ZŠ Bílovecká 
v Ostravě – Svinově kde hráčky trénuje. „ Máme 
zde pravidelnou tréninkovou činnost dvakrát do 
týdne, a to ke všemu jenom po hodině.“ Zázraky 
opravdu neumím dělat. Dodává.

Co jsem si vzal za cíl? „Prvně chci bojovat 
o více časového prostoru, který nebude lehké 
získat, ale bez něj to nemá smysl.“ A pak se 
uvidí, co bude dál. Musím si taky uvědomit, 
že v jednotě nemáme jenom dorost, ale jsou 
zde i žákovské složky, ve kterých se postupně 
taky vyvíjí hráčský potenciál.

Napsal Bc. Jan Škoch

Ostravští kriminalisté intenzivně prově-
řují od března roku 2008 do současnosti sérii 
dvanácti případů podvodného jednání dosud 
neznámého pachatele. Muž páchal protiprávní 
jednání po celém území Ostravy. Skutek vždy 
začínal stejně, zazvonil na zvonek opatřený 
většinou ženským příjmením a při rozhovoru se 
představil jako vzdálený příbuzný z Jihlavy. Tu-
díž pokud by zazvonil na zvonek se jmenovkou 
fiktivní Anny Novákové, představil by se jako 
Jaroslav Novák z Jihlavy. Muž se vždy před-
stavil křestním jménem Jaroslav. Další způsob 
spáchání činů byl ve všech případech obdobný.

Podezřelý navázal s obětí verbální kontakt, 
sdělil, že pro maminku či s ní sestavuje rodo-
kmen jejich rodiny, tzv. strom života. Pachatel 
dále uváděl, že kontakt na oslovenou osobu 
získal v matrikách či archivech. Někdy sdělil, 
že má bratra v Holandsku, Švýcarsku či jinde, 
on ani bratr nemají děti, a proto zjišťuje vzdá-
lené příbuzné k sestavení rodokmenu. Vhodně 
kladenými dotazy mimochodem zjistil některé 
informace, které pak oběti sdělil jinou formou 
a vyvolal v ní tak pocit, že tato fakta může znát 
opravdu jen člen rodiny. Byť vzdálený. Poté, 
co v dialogu získal různé informace a navázal 
kontakt, svěřil se muž jakoby náhodou se svou 
svízelnou situací. Většinou tvrdil, že s ma-
minkou jeli zakoupit rehabilitační pomůcku, 
maminka na nádraží usnula a byla okradena. 
Oni teď nemají peníze na cestu zpět do Jihlavy. 
Oběť pak pachateli ve většině případů vydala fi-
nanční částku, v různých hodnotách od několika 
set korun do několika tisíc (například od 200 – 
5000 korun). Celková škoda v prověřovaných 
případech není vysoká, nedosáhla 16 000 korun, 
nicméně nebezpečnost tohoto jednání je značná. 

Pachatel využívá důvěřivosti lidí a „vetře“ se do 
jejich soukromí.

Ke své osobě dále pan „Jaroslav“ uvedl, že 
přispívá do různých humoristických časopisů, 
prostřednictvím humorných obrázků. Jako 
důkaz si vždy zapůjčil tužku i papír a každé 
oběti nakreslil naprosto totožný obrázek. 
Obrázek pak signoval letopočtem a zkratkou 
složenou z prvních písmen svého jména, tedy 
JA, a jednoho až dvou písmen příjmení oběti. 
V případě naší fiktivní oběti paní Anny Nová-
kové by byl obrázek signován zkratkou JANO 
nebo JAN. Obětem nechával kontakt na své 
trvalé bydliště v Jihlavě, ulici Jana Žižky. Až 
později poškození většinou zjistili, že tato ulice 
v Jihlavě neexistuje. Muž mluvil spisovně, 
byl čistě oblečen, vyvolával pocit serióznosti. 
Když hovořil o svých současných „životních 
nesnázích“, nemocích či okradení, působil víc 
než věrohodně a u obětí vyvolal soucit. 

Intenzivní prověřování ostravských policistů 
vede k natipování konkrétní osoby pachatele. 
V průběhu prověřování policisté zjistili, že 
v minulosti muž páchal totožným způsobem 
protiprávní jednání v různých teritoriích repub-
liky. Vzhledem ke zjištěným faktům proto není 
v současnosti vyloučeno páchání této předmět-
né činnosti ani v ostatních částech republiky. 
V některých případech měl muž odejít s malou 
finanční částkou nebo neměl získat peníze žádné, 
předpokládáme proto, že další případy poškození 
policistům vůbec neoznámili. Kontaktuje-li Vás 
pan „Jaroslav z Jihlavy“ (pachatel může nyní 
díky medializaci věci užít i jiného křestního 
jména a fiktivního bydliště) se záminkou sesta-
vení rodokmenu Vaší rodiny a dokonce začne 
kreslit obrázek, okamžitě přivolejte policisty 

na bezplatném telefonním čísle 158. Poškození 
či svědci v Ostravě mohou kontaktovat přímo 
kriminalisty ostravské služby kriminální policie 
a vyšetřování, por. Hurtu a por. Kopce, na tele-
fonním čísle 974 726 717. 

Namátkou lze uvést některé konkrétní 
prověřované skutky:

Dne 25. 7. 2008, kolem 12.30 hodin, kon-
taktoval 74letou ženu v Ostravě – Porubě, na 
ulici U Oblouku, muž se záminkou sestavení 
rodokmenu pro svou matku. Ženě sdělil, že byli 
okradeni a vylákal od ní částku ve výši 5200 
korun. Pachatel přislíbil vrácení peněz, oběti 
zanechal typický obrázek.

Muž zazvonil také u bytu 73leté ženy v Mo-
ravské Ostravě na ulici Gen. Janouška. Modus 
operandi činu byl totožný, znovu přijel pan 
Jaroslav z Jihlavy, fiktivní ulice Jana Žižky, 
matka byla cestou okradena, potřebují peníze 
na cestu zpět. Tentokrát odešel s částkou 1700 
korun, rukopisný obrázek věnoval poškozené. 

Další obětí se stala 43letá žena z Moravské 
Ostravy, Varenské ulice. Faktu, že muž působí 
víc než věrohodně, nasvědčuje v tomto pří-
padě i skutečnost vysokoškolského vzdělání 
oběti. Muž ženu kontaktoval 14. 12. 2008, 
rozhovorem strávili asi hodinu (od 13.50 ho-
din do 14.50 hodin). A znovu zůstal na místě 
typický obrázek. Ženu „zmátl“ tak dokonale, 
že s ním dokonce odešla vybrat částku 5 000 
korun do bankomatu! 

I další žena, 58letá, se s pachatelem vy-
pravila k bankomatu. Muž dne 21. 8. 2008 
vylákal částku ve výši 2 000 korun. Obrázek 
zůstal v bytě na Volgogradské ulici v Ostravě –  
Zábřehu. 

Za všechny informace vedoucí k panu 
„Jaroslavovi“ děkujeme!

 por. Bc. Gabriela Holčáková
 komisařka

POLICIE INFORMUJE

Rodokmenový podvodník
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Odchyty toulavých zvířat na území 
města Ostravy provádí speciálně vyško-
lení pracovníci Městské policie Ostrava. 
Specifickou náplní jejich práce je odchyt 
toulavých koček v rámci tzv. regulace 
populace toulavých koček. 

Lidé chovali kočky odpradávna, a to 
především k hubení hlodavců. Součas-
ná situace neustále vzrůstajícího počtu 
kočičí populace, především v městských 
částech, však představuje vinou člověka 
řadu komplikací. Toulavé kočky jsou pro 
člověka nebezpečné především z epide-
miologického hlediska, neboť se pohybují 
např. po skládkách, setkávají se v okrajo-
vých částech obcí s volně žijícími zvířaty 
(lišky, kuny, potkani atd.) a jsou původci 
některých přenosných infekcí – vzteklina, 
toxoplazmóza, toxokaróza, salmonelóza, 
dermatomykóza a další. Proto by měly být 
populace toulavých koček pod kontrolou, 
zvláště pak v prostorách se zvýšenou 
koncentrací osob. Vždy se najdou osoby, 
které toulavé kočky přikrmují a umožní 
jim vstup do sklepních prostor, kotelen, 
půd či skladišť. Tyto prostory jsou pak 
kontaminovány trusem, močí a zvláště 
v letních měsících se stávají zdrojem 
blech. Z těchto důvodů je tendence počty 
toulavých koček snižovat. K tomuto je 
však zapotřebí celého komplexu opatření. 
V případě toulavých koček to znamená 
zamezit možnosti jejich pronikání do 
budov (mříže a pletivo do oken, větracích 
otvorů a všech dalších možných vstupů). 

Zároveň je třeba dodržovat zákaz kr-
mení – především v provozovnách hro-
madného stravování, školkách, školách, 
provozovnách potravin apod. Současně 
je zapotřebí shromažďovat odpadky tak, 
aby se nemohly stát zdrojem obživy ne-
jen koček, ale i myší a potkanů, jejichž 
zvýšený výskyt kočky přitahuje. Protože 
se však pro nekázeň a nedůslednost lidí 
nedaří stoprocentně dodržovat výše uve-
dená opatření, je na některých lokalitách 
nutno přikročit k zásahům, které počet 
koček redukují.  

Regulování populace koček je možné 
provést na základě písemné objednávky, 
a to z podnětu veterinární správy, hygie-
nické stanice, odboru životního prostředí 
příslušného obecního úřadu, majitele 
nebo provozovatele objektu. Vlastní zásah 
začíná podrobnou prohlídkou dané lokali-
ty., kdy se vyhodnocuje hustota osídlení, 
potravní zvyklosti a prostorové aktivity 
koček. Dále je realizováno upozornění 
občanů na plánovaný odchyt toulavých 
koček v dané lokalitě, a to ve vzdálenosti 
do 500 metrů od místa a 14 dní předem 
(občané jsou o odchytu písemně infor-
mováni vývěskami na dveřích, domech 

apod.). Po realizaci odchytu toulavých 
koček v dané lokalitě jsou zvířata převe-
zena k veterinárnímu ošetření a provedení 
kastrace. Po uplynutí karanténního obdo-
bí je odchycená populace zvířat vrácena 
do původní lokality. 

V loňském roce bylo jednotlivými 
obvody našeho města podáno 14 žádostí 
o odchyt toulavých koček z důvodu 
jejich přemnožení. Všechny žádosti byly 
realizovány, a na území města tak bylo 
odchyceno celkem 54 koček v rámci re-
gulace. Při porovnání s předchozími léty 
se počet koček odchycených a následně 
po kastraci vypuštěných snížil téměř 
o polovinu. S ohledem na ne příliš dob-
rou spolupráci s občany však v některých 
oblastech nebylo možno provést regulaci 
v plném rozsahu. Setkáváme se dokonce 
s případy, kdy občané např. schválně koč-
ky plaší, aby se nedaly odchytit. Početně 
však převládají lokality, kde je spoluprá-
ce s občany velmi dobrá, neboť i oni si 
uvědomují, jaká rizika jsou s toulavými 
kočkami spojena. 

Nejčastěji se toulavé kočky vyskytují 
v zahrádkářských oblastech, zejména 
z důvodu výskytu přirozené potravy 
(drobní hlodavci), ale také neuvážené 
přikrmování ze strany zahrádkářů. 

Výsledkem regulace jsou desítky lo-
kalit, kde se podařilo problém toulavých 
koček vyřešit, a to zejména díky velmi 
dobré spolupráci se samotnými občany. Ta 
je základem úspěchu celé regulace. 

Od 1. dubna 2008 je Městskou policií 
Ostrava provozována neurgentní zelená 
linka, na kterou mohou občané oznamovat 
nejrůznější závady, poruchy či poškození 
veřejně prospěšných zařízení a předávat 
další podněty. 

Operátoři na bezplatné telefonní lin-
ce 800 199 922 za rok jejího fungování 
přijali celkem 3 570 oznámení od obča-
nů. Týkala se poškozené či neupravené 
veřejné zeleně, uhynulých nebo volně 
pobíhajících zvířat, omezení sjízdnosti 
nebo schůdnosti komunikací, nefunkční-
ho veřejného osvětlení, chybějících kaná-
lových vík a poklopů, černých skládek, 
poškozeného dopravního značení, závad 
na světelné signalizaci aj. 

Na zelenou linku se však občané obra-
cejí také s žádostmi o pomoc a poskytnutí 
rady (jak si vyřídit nové doklady, infor-
mace vztažmo k vyhláškám a nařízením 
města, jak postupovat v tíživé situaci 
apod.).

Záměrem zřízení této linky bylo sní-
žení počtu neurgentních hovorů, kdy jsou 
na tísňové linky složek integrovaného 

záchranného systému (hasiče, záchran-
nou službu, policii) oznamovány různé 
závady, které nepředstavují bezprostřední 
riziko pro občany. Těmito hovory jsou 
tísňové linky blokovány a občan, který 
může akutně potřebovat profesionální 
pomoc, se tak nemusí ihned dovolat 
a v případě, kdy jde o život, zdraví nebo 
hrozí větší škoda na majetku, je každá 
vteřina drahá. 

Cílem zřízení zelené linky městské 
policie je zkvalitnění a rychlé řešení ak-
tuálních problémů, které občané zjistí při 
pohybu v ulicích. Přitom nespornou výho-
dou je možnost zpětné vazby na subjekty, 
kterým je nahlášená závada oznámena 
a předána dle kompetencí k odstranění či 
zjednání nápravy.

Zelená linka je v provozu nepřetržitě 24 
hodin denně, občané ji využívají v denních 
i nočních hodinách, přičemž ve večerní 
době převládají oznámení o závadách na 
veřejném osvětlení a podněty, týkající se 
parkování. Nejvíce je pak zelená linka 
občany využívána mezi 8. a 10. hodinou 
dopolední.

Přestože zelená linka městské policie 
je určena pro neurgentní oznámení, občas 
operátoři přijmou oznámení, které mělo 
být směřováno spíše na tísňovou linku. 
Někdy se stane, že občan v rozrušení nebo 
z nevědomosti vytočí číslo zelené linky. 
V těchto případech je hovor neprodleně 
přepojen na příslušné pracoviště centra 
tísňového volání. Operátoři zelené linky 
a tísňových linek mají společné pracoviš-
tě. Takovýchto volání je však vzhledem 
k celkovému počtu oznámení učiněných 
na zelenou linku minimálně. 

Za rok svého fungování bylo na zele-
nou linku učiněno 1 922 oznámení, tý-
kajících se nejrůznějších závad a po-
ruch (veřejná zeleň, veřejné osvětlení, 
dopravní značení apod.), bylo přijato 
1 040 dalších podnětů (černé skládky, 
vraky, uhynulá zvířata na komunikacích 
apod.), operátoři poskytli v 510 pří-
padech volajícím rady a požadované 
informace a vyř izovali dalších 98 
oznámení (přepojení na tísňovou linku, 
poděkování občanů apod.).

Zelená linka Městské policie Ostrava slouží občanům již rok

Městská policie Ostrava provádí odchyty toulavých koček
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V neděli 26. 4. 2009 došlo ke dvěma 
dopravním nehodám, v nichž hlavní roli 
hráli cyklisté.

První z nich se stala v Ostravě – Hošťál-
kovicích na ulici Hlavní o půl čtvrté odpo-
ledne. Došlo zde ke střetu dvou cyklistek, 
při vzájemném předjíždění. Při střetu došlo 
k těžkému poranění předjíždějící ženy, 
která předjížděla z pravé strany! Cyklist-
ka si těžce poranila hlavu a v bezvědomí 
byla odvezena do fifejdské nemocnice. Při 
střetu došlo též k poškození obou bicyklů. 
Policisté ze skupiny dopravních nehod při 
ostravském dopravním inspektorátu tuto 
dopravní nehodu vyšetřují.

Druhá dopravní nehoda s účastí cyklisty 
se stala o dvě hodiny později v Ostravě – 
Kunčicích, na křižovatce ulic Na Potoku 
a Frýdecké. Řidič osobního vozidla Ford 
Mondeo, který jel po ulici Na Potoku ve 
směru od Vratimova rovně přes křižovatku, 
nedal přednost v jízdě cyklistovi, který jel 
po hlavní komunikaci, po ulici Frýdecké. 
Cyklista byl převezen do městské nemoc-
nice na vyšetření. Orientační dechovou 
zkouškou bylo vyloučeno požití alkoholu. 
Celková škoda činí 30 tisíc korun.

Ostravští policisté chtějí na těchto dvou 
čerstvých dopravních nehodách doku-
mentovat, že vyjížďka na kole nemusí být 
vždy spojena pouze s líbivými pocity. Je 
nesmírně důležité, aby si všichni cyklisté 
uvědomili, že i oni jsou řidiči a při pohybu 
a pobytu na pozemních komunikacích 
musejí, stejně jako ostatní řidiči, dodržovat 
pravidla silničního provozu. Ovšem nejen 
tam. I při jízdě po cyklistických stezkách 
vedoucích mimo pozemní komunikace je 
nutné dbát zvýšené opatrnosti a vlastní 
bezpečnosti. Je nezbytné, aby si všichni 
milovníci cyklistických vyjížděk uvědomi-
li, že jízda na jízdním kole, bez dodržování 
základních zásad bezpečné jízdy, může 
být velmi riziková. Následky dopravních 
nehod, jejichž účastníkem je cyklista, ne-
bývají zpravidla nijak malé.

Nyní bychom chtěli připomenout zá-
kladní rady a důležitá upozornění, kterými 
se jízda na kole řídí.

Připomeňme si a nikdy nezapomeňme.
•	 Před jízdou musíme vždy zkontrolovat 

utažení matic a šroubů u kol, stav pne-
umatik a jejich nahuštění, stav a funkč-
nost brzd, funkčnost osvětlení, napnutý 
a namazaný řetěz a čisté odrazky.

•	 Vidět a být viděn je velice důležité, proto 
vždy včas použijte osvětlení jízdního 
kola, oblékejte si pestré oblečení a pou-
žívejte fluorescenční a reflexní prvky.

•	 I cyklista je řidič, proto striktně do-
držujte pravidla silničního provozu, 
respektujte zákaz požívání alkoholu před 
a během jízdy. Při jízdě nikdy nejezte, 
nepijte, nekuřte a netelefonujte.

•	 Jezděte co nejblíže u pravého okraje 
silnice a pozorně sledujte provoz kolem 
sebe.

•	 Nikdy nejezděte dva vedle sebe, ani dva 
na jednom kole. Nevozte ani předměty, 
které by Vás či ostatní účastníky silnič-
ního provozu mohly ohrozit.

•	 Své úmysly dávejte najevo včas a ta-
kovým způsobem, aby je ostatní řidiči 
i chodci správně pochopili.

•	 Na přechodu pro chodce, zejména když 
odbočujete vpravo či vlevo, dávejte 
přednost přecházejícím chodcům.

•	 Tam, kde je hustý provoz, veďte jízdní 
kolo raději opatrně po chodníku.

•	 Respektujte pokyny policistů, světelné 
signály a dopravní značky.

•	 Buďte ohleduplní k ostatním účastní-
kům silničního provozu. Nezdržujte 
provoz zbytečně pomalou jízdou a ne-
překážejte ostatním řidičům.

•	 Chovejte se vždy tak, jak byste chtěli, 
aby se ostatní chovali k Vám.
Samostatnou kapitolou je používání 

ochranných přileb.
Poranění hlavy je jednou ze základních 

příčin zranění či úmrtí cyklistů. Cyklistic-
ká přilba zabrání 85% ůrazů hlavy a 88% 
úrazů mozku. Při střetu vozidla s cyklistou 
dochází nejčastěji k úrazu hlavy nárazem 
o vozovku, kapotu vozidla či jinou překážku 
(strom, patník). Koncentrovaný úder do 
hlavy dokáže usmrtit dospělého člověka 
při pádu již při 11 km/hod., dítě i při rych-
losti nižší. V závislosti na síle úderu může 
poranění hlavy vyústit v dlouhodobé poru-
chy soustředění, bolesti hlavy a problémy 
s rovnováhou, případně ve vážné poškození 
mozku či úmrtí.

Jízdní kola v dnešní době nejsou zrov-
na levnou záležitostí. Proto je důležité co 
nejefektivněji chránit své jízdní kolo před 
odcizením.
•	 Při odstavení kola na ulici vždy použijte 

bezpečnostní zámek a snažte se kolo 
připoutat k pevnému bodu. Jste-li ve 
společnosti dalších cyklistů, dávejte 
přednost fyzické přítomnosti jednoho 
z Vás u odstavených jízdních kol.

•	 Jestliže ukládáte jízdní kola ve společ-
ných prostorách domu, dbejte na uzaví-
rání vstupních dveří domu a stálé uzam- 
čení společných prostor i samotných kol. 
Pořiďte si společný bezpečnostní stojan 
nebo bezpečnostní systém pro zajištění 
jízdního kola. Obdobné zásady dodržujte 
při ukládání kol na balkonech, ve skle-
pích a sklepních kójích a nepodceňujte 
zabezpečení všech stavebních otvorů, 
zejména dveří a oken.

•	 Zjistěte si, zda Policie ČR nebo obecní 
policie v místě Vašeho bydliště nepro-
vádí evidenci jízdních kol. Pokud ano, 
neváhejte a kolo si nechte zaevidovat. 
Neučiníte-li tak, minimálně si pro pří-

pad odcizení kola poznamenejte jeho 
výrobní číslo, barevné provedení, nápisy 
a vybavení, popř. i různá zvláštní zna-
mení. 

•	 Dojde-li přes veškerá bezpečnost-
ní opatření ke krádeži Vašeho kola, 
neprodleně vše ohlaste na nejbliž-
ší oddělení Policie ČR nebo na lin-
ku 158. Snížíte tak náskok pachatele 
a jeho šanci, že zůstane nevypátrán.

Všem milovníkům a příznivcům jízdy 
na jízdním kole, a že jich není málo, přejí 
ostravští policisté, aby se vždy ze svých 
cyklistických výletů vrátili v naprostém 
pořádku. Dodržujme proto všechna zá-
kladní pravidla, kterými se jízda na kole 
řídí. Udělejme vše pro to, aby se nádher-
ný zážitek z jízdy v okamžiku nezměnil 
v noční můru.

nprap. Bc. Petr Svoboda
vrchní inspektor PIS Policie ČR Ostrava

kontakt: tel. 974725208, pvisova@mvcr.cz

Cyklistická sezóna je v plném proudu

Strážníkům se podařilo zadržet 
hned dva hledané muže

Při přesunu hlídky spatřili strážníci 
u prodejny potravin v Ostravě – Svinově 
muže, který svým vzhledem odpovídal 
popisu osoby hledané policií. Proto se 
rozhodli ověřit mužovu totožnost. Ten se 
však při spatření hlídky dal na útěk. Byl 
však dostižen a při následném ověření 
jeho totožnosti se podezření strážníků 
potvrdilo. 22letý muž putoval na Policii 
ČR. Tento scénář se zopakoval ještě 
jednou. Jakmile se strážníci vraceli zpět, 
spatřili v Ostravě – Svinově muže, který 
rovněž odpovídal svým vzhledem popisu 
osoby hledané policií. Rovněž i tento muž 
se po spatření hlídky dal na útěk a i on 
byl dostižen a na základě potvrzení, že se 
jedná o osobu hledanou, byl 49letý muž 
předán policii.

hledala jej policie a pro 
odhozený papírek skončil 
v rukou policistů

Kdyby 21letý muž v Ostravě – Svinově 
dne 30. 3. 2009 odhodil papírek do odpad-
kového koše a ne na veřejnou zeleň, ještě 
dnes by figuroval v seznamu hledaných 
osob. Jelikož však znečistil veřejné pro-
stranství a to přímo před hlídkou městské 
policie, vyzvali jej strážníci k předložení 
dokladů, jelikož se dopustil přestupku 
proti veřejnému pořádku. Při ověřování 
totožnosti vyšlo najevo, že je muž hledaný 
Policií České republiky, na jejíž oddělení 
následně putoval.
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Bezpečný dům
Policisté městského ředitelství Policie ČR 

v Ostravě opět apelují na všechny občany 
města Ostravy, aby nepodceňovali zabez-
pečení svých domů a bytů. Jelikož preven-
tivních rad není nikdy dost, určitě se vyplatí 
připomenout si nejen základní a speciální 
bezpečnostní opatření, ale i ta, jež je třeba 
bezpodmínečně dodržovat při delší absenci ve 
vlastním obydlí. Blíží se totiž doba prázdnin, 
dovolených a jiných letních radovánek, za kte-
rými mnozí občané Ostravy vyjíždějí mimo 
naše město. Aby se po návratu z příjemně strá-
vené dovolené libé pocity nezměnily v noční 
můru, dbejte prosím následujících rad.

Bezpečného domu je možno docílit jedině 
tam, kde občané (majitelé bytů, nájemníci) 
věnují dostatečnou pozornost otázkám bez-
pečnosti a zabezpečení a mají mezi sebou 
dobré vztahy (sounáležitost, zdravá všíma-
vost, nezištnost atd.). Občané musí v prvé 
řadě dodržovat základní bezpečnostní a or-
ganizační opatření:
• Dům se musí celodenně zamykat. To je 

základ úspěchu. Je to filtr, který oddělí 
příležitostné pachatele.

• Klíče od domu musí mít pouze omezený 
okruh lidí (majitelé, nájemníci, poštovní 
doručovatelka atd.).

• Za vpuštění cizí osoby do domu musí 
odpovídat dospělá osoba. V konfliktních 
situacích je třeba neprodleně informovat 
policii.

• Míru bezpečnosti v domě ovlivňuje i dodr-
žování pořádku (prázdné chodby, čistota) 
a dostatečné a fungující osvětlení společ-
ných prostor (chodby, sklepy) i venkovní 
osvětlení.

Mimo tyto základní opatření si bezpečný 
dům žádá i nezbytná stavební a technická 
opatření:
• S t avebn í  úp r av y  vs t upn ích  čá s t í 

domu.
• Instalace vstupních domovních dveří 

a instalace kvalitního bezpečnostního 
uzamykacího systému.

• Zabezpečení přízemních okenních otvorů 
domu pomocí mříží, bezpečnostních fólií, 
skel, uzamykatelných uzávěrů a kování.

• Instalace bytových ovladačů zámku do-
movních dveří.

• Instalace druhých dveří až za prostor 
poštovních schránek.

• Uzamykání společných prostor (sklepy, 
kočárkárny, komory) a jejich zabezpečení 
mechanickými zábrannými prostředky.

• Zasklení lodžií a balkónů.
• Možná instalace kamerového systému 

atd.

Ostrava omezila 
pití alkoholu 
na veřejnosti

Na posledním zasedání Zastupitelstva 
města Ostravy byla schválena obecně závazná 
vyhláška, která omezuje v Ostravě konzumaci 
alkoholu na veřejnosti. Součástí vyhlášky je 
příloha, ve které jsou jasně vymezena pro-
stranství a lokality, kde je požívání alkoholic-
kých nápojů na veřejnosti zakázáno. Vyhláška 
nabude účinnosti dnem 15. 4. 2009. 

Občané, kteří museli toto jednání téměř 
denně ve svém okolí trpět, tak schválení 
vyhlášky zajisté vítají. Pro městskou policii 
to znamená především oporu v zákoně, na 
základě které jsou strážníci oprávněni ta-
kové jednání řešit. Do současné doby totiž 
nebylo pití na veřejnosti nijak zakázáno ani 
omezeno. 

Konzumace alkoholu s sebou přináší 
i další problematiku, kterou je znečišťování 
veřejného prostranství, pohazování odpadků, 
vykonávání osobní potřeby před kolemjdou-
cími třeba i na fasády domů, hrubé a hlučné 
chování popíjejících osob a řadu dalších. 
Zde však městská policie naráží mnohdy na 
stav důkazní nouze, vzhledem k tomu, že se 
dotyční popíjející před hlídkou většinou cho-
vají slušně a samotní oznamovatelé či svědci 
mnohdy nechtějí s městskou policií nadále 
spolupracovat. 

Nyní se strážníci budou v rámci výko-
nu služby zaměřovat i na dodržování této 
vyhlášky. Z počátku budou přistupovat 
k celé věci citlivěji. Nicméně touto právní 
normou získávají oporu v zákoně, která 
jim umožní minimalizovat tento nešvar, 
který je v určitých oblastech poměrně 
rozšířený a znepříjemňuje život všem 
slušným občanům.

Porušení povinností stanovených touto 
obecně závaznou vyhláškou se postihuje dle 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Na 
místě může strážník provinilci uložit pokutu 
do výše 1 000 Kč, ve správním řízení lze za 
tento přestupek uložit pokutu do 30 000 Kč. 

Provádím drobné 
opravy oděvů

(výměna zipů, krácení délek, šití 
ložního prádla).

Informace na telefonním čísle 

739 704 961
Bří Sedláčků 352,  
Ostrava-Svinov
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Občas k vlastnímu údivu přistihneme někoho 
ze svého okolního přirozeného světa, jak slyší 
i to, co vlastně v představených souvislostech 
nebylo vůbec vysloveno. Pravděpodobně 
z letitých zkušeností předchozích generací se 
zkresleným či nepozorným přijímáním slov 
a textů a s jejich záměnou za vlastní až příliš 
osobité výklady, pravděpodobně vychází obec-
ně známý závěr – lidové moudro o potrefené 
huse. V takových chvílích se může zdát, že nás 
v těchto dnech „doběhnul“ syndrom „babylon-
ské věže“, zmatení jazyka. A to kupodivu toho 
jediného – mateřského… Nejsem si jist, že to 
vždy lze považovat jen za důkaz jeho bohatosti. 
Slyší-li všichni totéž, vůbec to nemusí být nutně 
vždy totéž.

Pravidelně i náhodně jsme vtahování do 
debat a polemik, ve kterých jsme opakovaně 
vyzýváni k odpovědím na otázky již dříve mno-
hokrát zodpovězené a to zejména v situacích, ve 
kterých máme jen nepatrnou možnost aktivního 
ovlivnění problému ( což je samozřejmě tazateli 
předem známo – místních poměrů znalí to po-
jmenovávají trvalým předvolebním zviditelňo-
váním). Často je předkládána otázka, na kterou 
tazatel vůbec nečeká naši odpověď. Jako kdyby 
znal to, co nám vzkázal jeden renesanční filosof, 
že totiž důležitější než sama odpověď je způsob 
jakým klademe otázky. Nejčastější podobou 
„věcné“ diskuse je v takových situacích několik 
samostatných monologů… V takových chvílích 
není příležitost připustit, že pokud někdo tvrdí 
opak, může to být proto, že má pravdu. Přílišný 
důraz klademe na vlastní interpretaci každého 
textu.

Zkusme se zamyslit nad úvahami více než 
sedmdesátpět let starými, osobnosti hospodář-
sky, obchodně a finančně znalé – Tomáše Bati. 
Pro mnohé se překvapivě nečekaně vyjadřuje 
k příčinám hospodářské krize třicátých let 
minulého století :

„Příčinou krize je především 
morální bída. Přelom hospodář-
ské krize?

Nevěřím v žádné přelomy 
samy od sebe. To, čemu jsme si 
zvykli říkat hospodářská krize, je 
jiné jméno pro mravní bídu. Mrav-
ní bída je příčina, hospodářský 
úpadek je následek. V naší zemi 
je mnoho lidí, kteří se domnívají, 
že hospodářský úpadek lze sanovat 
penězi. Hrozím se důsledku tohoto 
omylu. V postavení, v němž se na-
cházíme, nepotřebujeme žádných 
geniálních obratů a kombinací. 
Potřebujeme mravní stanoviska 
k lidem, k práci a veřejnému ma-
jetku. Nepodporovat bankrotáře, 
nedělat dluhy, nevyhazovat hodno-
ty za nic, nevydírat pracující, dělat 
to, co nás pozvedlo z poválečné 
bídy, pracovat a šetřit a učinit práci 
a šetření výnosnější, žádoucnější 
a čestnější než lenošení a mrhání. 
Máte pravdu, je třeba překonat 
krizi důvěry, technickými zásahy, 
finančními a úvěrovými ji však 
překonat nelze, důvěra je věc 
osobní a důvěru lze obnovit jen 

mravním hlediskem a osobním příkladem.“ 
Proč vlastně předkládám na tomto místě 

tuto poznámku? Nenapadá mě jiná odpověď 
než mnohokrát opakované BO…

Josef Swierkosz

Výše zmíněné rady a doporučení platí 
celoročně. Před plánovaným odcestováním 
na dovolenou je dále třeba:
• O svém záměru informovat své blízké.
• Naopak, se svým záměrem, se nechlubte 

před neznámými lidmi.
• Požádat příbuzné, přátele či sousedy 

o pravidelné vybírání poštovních schrá-
nek a celkovou pravidelnou kontrolu 
obydlí.

• V době své nepřítomnosti nezatahujte 
rolety či žaluzie.

Ostravští policisté apelují na všechny 
občany, nedávejte sami příležitost zlodějům 
k tomu, aby se vloupali do Vašeho obydlí. 
Udělejte vše pro to, aby se Váš byt stal nedo-
bytným hradem. 

Na závěr všem občanům přejeme nejen 
příjemně prožitou dovolenou, ale též klidný 
a bezpečný návrat do zloději nedotčeného 
domova.

 nprap. Mgr. Petr Svoboda
vrchní inspektor PIS Ostrava

kontakt: tel. 974 725 208, pvisova@mvcr.cz

Sedmdesát pět let staré a přesto stále tak aktuální…

BO a INDy JEŠTĚ JEDNOU



Vystoupením Moravského komorního souboru jsme v dubnu 
otevřeli druhý ročník cyklu koncertů věnovaných úctyhodné kul-
turní tradici Svinova. Podařilo se nám pro tuto příležitost pro letní 
pokračování zajistit významný komorní soubor se znamenitým 
sólistou.

V sobotu 27. června budeme mít příležitost být přítomni vystou-
pení komorního orchestru CAMERAtA JANáČEK s uměleckým 
vedoucím Pavlem Doležalem a sólisty koncertu Igora Františáka 
v kostele Krista Krále se začátkem v 18,00 hodin.

V programu vyslechneme Sinfonia in D č.15 Josefa Mysliveč-
ka, novodobou premiéru Koncertu Es dur pro klarinet a orchestr 
W. Kalicka, Symfonii č.X h-moll Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, 
Canzonu pro klarinet a smyčce Sergeje Tanějeva a v závěru Felixe 
Mendelssohna-Bartholdyho Symfonii č.IX C-dur.

Komorní orchestr CAMERATA JANÁČEK, který navázal na 
téměř desetiletou tradici působení Slezského komorního orchestru, 
vznikl na sklonku roku 1998. Je to tedy orchestr mladý jak dobou 
svého trvání, tak průměrným věkem hudebníků, převážně předních 
hráčů Janáčkovy filharmonie Ostrava. Z dlouhé řady vystoupení 
jmenujme alespoň velikonoční festival duchovní hudby v Brně, 
účinkování na pražských Jarních svátcích hudby, na festivalu 
Janáčkův máj v Ostravě, na festivalu B. Martinů v Basileji, na 
festivalu Struny podzimu v Praze. Orchestr koncertoval v Ra-
kousku, Německu, Itálii, Švýcarsku a Španělsku, spolupracuje 
s významnými sólisty, např. s kytaristou Lubomírem Brabcem, 
houslisty Václavem Hudečkem a Pavlem Šporclem, ale i se sólisty 
zahraničními. V koncertní sezóně 2002/03 orchestr uskutečnil řadu 
významných vystoupení. Připomeňme úspěšný koncert v novém 
abonentním cyklu České filharmonie „České komorní orchestry“, 
nebo podzimní, v pořadí již druhé, velké turné po Španělsku. Na 
podzim roku 2003 uskutečnili turné po Japonsku a Koreji. Reper-
toár orchestru obsahuje skladby všech slohových období od barokní 
hudby až po díla současných skladatelů. K aktivitám souboru patří 
rovněž natáčení kompaktních disků. 

Houslista Pavel Doležal – umělecký vedoucí orchestru, se již 
v době studií na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a na AMU 
v Praze s úspěchem zúčastnil četných národních i mezinárodních 
soutěží (je např. dvojnásobným laureátem Beethovenovy houslové 
soutěže v Hradci nad Moravicí). Od roku 1989 působí v JFO, kde 
v současnosti zastává funkci koncertního mistra. Řadu let se věnuje 
komorní hudbě a příležitostně rovněž sólové koncertní činnosti. 
Jako koncertní mistr a komorní hráč absolvoval řadu úspěšných 
turné po Evropě, Asii i Severní Americe. Od roku 1998 je umělec-
kým vedoucím a sólistou Camerata Janáček.

Klarinetista Igor Františák v letech 1989–1995 studoval na 
konzervatoři v Ostravě ve třídě doc. Valtra Vítka, u něhož po-
kračoval na umělecko-pedagogické katedře Ostravské univerzity. 
V roce 2001 získal vládní stipendium na Norwegian Academy of 
Music u Prof. Hanse Christiana Braeina. Úspěšně se zúčastnil 
mnoha národních i mezinárodních soutěží. Jako sólista vystupoval 
s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Slovenským komorním orches-
trem, Janáčkovým komorním orchestrem, Ensemble Ameropa, 
Camerata Janáček, Brněnskými komorními sólisty, Musici boemi, 
Bennewitzovým kvartetem, Talichovým kvartetem, Wihanovým 
kvartetem, Wallingerovým kvartetem, Kubínovým kvartetem 
a dalšími. Kromě sólových koncertů a recitálů vystupuje často jako 
komorní hráč v řadě souborů. Je zakládajícím členem Stadlerova 
klarinetového kvarteta a souboru Ensemble Moravia, s nímž 
v roce 2002 získal 1. cenu na Mezinárodní soutěži komorní hudby 
„Marco Fiorindo“ v Turíně. V poslední době se intenzivně věnuje 
studiu a interpretaci hudby druhé poloviny 20. století. Vedle sou-
dobé hudby se věnuje studiu dobové interpretace na chalumeau, 
barokní a klasicistní klarinety. V letech 2001–2003 vyučoval jako 
lektor na mezinárodních kurzech Ameropa v Praze. Od roku 2002 
je každoročně spolupořadatelem a lektorem interpretačních kurzů 
na Fakultě umění Ostravské univerzity. V současnosti působí jako 
odborný asistent hry na klarinet a komorní hry na Fakultě umění 
Ostravské univerzity. 

J. Swierkosz
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LETNí KONCERT CyKLU  
„ČTVERO ROČNíCh POTĚŠENí“


