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Slovo starostky

Poděkování za svinovskou pouť

Vážení spoluobčané,
měsícem září čas dovolených končí a žáci 

nastupují do škol a školiček. I my dospěláci dou-
fáme, že jsme načerpali dostatek sil na dalších 
dvanáct měsíců. Už na podzim nás totiž čekají 
úsporná opatření, protože finanční neúčelový 
příspěvek z MM Ostravy nám nebude, stejně 
jako všem městským obvodům, poskytnut v plné 
výši. O konkrétních částkách bude rozhodovat 
Zastupitelstvo města Ostravy na svém zasedání 
dne 23. 9. 2009. Máme před sebou rok úsporných 
opatření, jelikož tok finančních prostředků určitě 
nebude ve výši předcházejících let. Na některé 
plánované akce prostě peníze nebudeme mít. 
Proto nás určitě těší získání finančních prostřed-
ků na dokončení projektu „Zřízení 4 tříd na ZŠ 
Rošického 1082“ a „Vestavbu multimediální  

učebny“ z dotačního titulu ROP. Dalším dlou-
hodobě plánovaným projektem je realizace 
sportovního hřiště na ulici Evžena Rošického 
za obchodním střediskem Kaufland. V rámci 
souhrnného projektu statutárního města Ostravy 
„EKOTERMO II“ jsou zahrnuty projekty na 
zateplení budov ZŠ Bílovecká 1, ZŠ Bílovecká 10 
a MŠ Polanecká 92. Dále jsme obdrželi souhlas 
Rady města Ostravy s přípravou a předložením 
žádosti k financování pro projekt „Revitalizace 
sadu Míru ve Svinově“ v rámci revitalizace 
Moravskoslezského kraje. V současné době při-
pravujeme další projekt, který by řešil důsledky 
poddolování u ZŠ Bílovecká 1. 

Pevně věřím, že nepříznivá doba pomine a po 
propadech daní nás čekají lepší časy.

Ing. Hana Hauptová, starostka

Chci tímto jako svinovský 
pan farář vyjádřit všem své 
poděkování za naši svinovskou 
pouť. Naplánovaných, nachys-
taných a uskutečněných kultur-
ních, společenských a nábožen-
ských akcí bylo v poutních dnech 
závěru školního roku skutečně 
mnoho. Nezbývá jen dodat, že 
nejen její organizačně zdařilý 
průběh a nejen „mimořádní“ 
pozvaní hosté (např. Hradišťan), 
ale i zapojení složek společen-
ského života naší obce (mimo 
jiné děti z MŠ, ZŠ a ZUŠ), nejen 
světské ale i církevní slavení, 
ale také vzájemná vstřícnost, 
ohleduplnost a přátelskost všech 
zúčastněných vytvářela sváteční 
atmosféru a umožnila nám pro-
žít povznášející pocit společně 
prožívaného slavení. Byli jsme 
všichni tak trochu „posvěceni“, 
tj. že nás náš svátek udělal trochu 
více svatějšími – tedy lepšími. 

Přeji nám všem, aby to pěkné 
v nás zůstalo a trvale nás prová-
zelo v běžných – všedních dnech 
nastávajícího školního roku.

 P. Jan Larisch



2 3

Povodeň 2009 – středa 24. června 2009
Jak ráda bych si teď zanadávala na povodeň 

z roku 1997…! To jsme s nebožtíkem manželem 
byli sice ztrhaní z té práce, ale pořád jsme měli co 
zachraňovat. Naše práce měla nějaký smysl, něco 
nás hnalo vpřed, když bylo vidět, že naše snaha má 
nějaký cíl. Než se voda dobrala do naší chaloupky, 
stihli jsme v klidu uklidit koberce, věci níže polo-
žené jsme s námahou, ale přece jen vyzvedávali 
výše, ať nám něco zůstane. Měli jsme v našem 
domku něco okolo 1,1 metru vody, ale skoro vše 
se zachránilo a dívat se na to, jak voda zlehounka 
tehdy stoupala?! Tomu se dnes již směji...!

   Letošní pohroma se s tímto nedá ani srovnat. 
Ostatně všichni jste to na obrázcích z médií viděli. 
Přesto kdo toto neprožije, neuvěří, jakou sílu má 
tento životadárný živel. Jakou sílu a energii v sobě 
voda má když se spustí z opratí.

Po návštěvě mé vnučky, která mi mimo jiné 
onoho osudného večera porodila pravnoučka 
Honzíka (jinak než Plaváček mu nikdo z rodiny 
snad ani neříká), se venku rozpoutalo opravdové 
peklo. Proudy vody se střídaly s chvilkovými 
přestávkami, ale to jen na chvíli, aby opět mohly 
nabrat na síle. Sledovala jsem to ještě z okna, 
když se začala valit voda na náš dvorek. Po pár 
vteřinách se již drala na mou zahrádku před okny. 
Po zkušenostech z bývalé povodně jsem chtěla 
začít jako vždy od podlahy. Začala jsem motat 
koberec, když v tom jsem zjistila, že již stojím 
po kotníky ve vodě. Než jsem si to pořádně uvě-
domila, voda mi už omývala kolena. Reflexivně 
jsem hrábla po mobilu na stole a vylezla si na 
rohovou lavici u okna. Jen jsem se tam dostala 
již jsem potřebovala být opět o něco výše. Voda 
mě zase dohnala. Nic jiného mi nezbývalo, než 
se vyškrábat na parapet okna. Ještě jsem se sta-
čila chytit garnýže, která mi jistojistě zachránila 
život…! Z dálky jsem jen slyšela hlasy, které mě 
držely v naději, že už se blíží pomoc. V tu chvíli 
jsem trochu pookřála a doufala.

Ta bezmoc, co jsem cítila, když jsem i tak vy-
soko měla vodu po krk, si nepředstaví nikdo. Tu 
spoušť, co jsem viděla, nezapomenu nadosmrti. 
Ve vodě plavalo úplně vše, od úlomků dřeva, po 
stromy, přes domácí zvěř a krysy až po všelijaké 
harampádí, co voda vzala s sebou. Nejstrašnější 
pro mne bylo, když jsem za sebou viděla plavat 
mé obydlí a já se ze všech sil jen mohla držet 
oné garnýže. Když v tu chvíli mě sebou stáhnul 

proud vody a já naš t ěstí spadla jen na okolo plující 
ledničku, tak se mi podařilo se na okně ještě udr-
žet. To vše se odehrávalo s ohlušujícím zvukem 
padající zdi (příčky), která mi spadla tlakem 
vody mezi kuchyní a obývákem, jež se vytvořil 
vylomením okna v obývacího pokoje.

Volání o pomoc bylo marné. Netušila jsem 
kdy dorazí nějaká pomoc. Telefon mi nefun-
goval, mobilní síť byla přetížená, a tak skončil 
někde ve vodě. Ze všech sil jsem se snažila 
udržet a jediné co mi zůstalo byly modlitby. 
V ten moment se asi nikdo ani neodvažoval 
vlézt do vody a mě zachraňovat. Po čase 
začala voda opadávat. Dolů se jí ale dlouhou 
chvíli nechtělo, šla velmi pomalu, na to jak se 
rychle přivalila. Na okně jsem musela vydržet 
něco přes dvě hodiny, než mě celou promrzlou 
vytáhli Ostavští hasiči a odvezli okamžitě do 
nemocnice.

Až tam jsem si začala uvědomovat, že jsem 
vlastně přišla o všechno, co jsem kdy měla. Na 
druhý den, když opadla voda, nemeškali příbuz-
ní, a šli se podívat do mého domku. Jak viděli 
tu spoušť, tak jim bylo do breku. Chvilku jim 
trvalo, než se z toho vzpamatovali a pak neváhali 
a začali vyklízet nábytek. Vše bylo na odpis 
a muselo se vyhodit. Nezachránilo se vůbec nic, 
snad jen pár ušpiněných fotek a dokladů, jež byly 
všechny poznamenány blátem z povodně. 

Kruté chvilky, ale tímto pro mne neskonči-
ly, na druhé straně říčky bydleli v té době bratr 
s rodinou a má 91 letá maminka, na kterou 
jsem myslela nejvíce. Když už se k nim voda 
z čista jasna dostala a probudila je z dřímoty, 
okamžitě se snažili zachraňovat svůj holý 
život. Jen co se dostali pomalu na dvůr, již 
je voda brala vzhůru a mému bratrovi s chotí 
nezbývalo než mou maminku držeti za po-
moci přichytávání se okapových rýn střechy. 
Podařilo se jim pak vylézt na střechu. Když 
už bylo zřejmé, že voda dále stoupat snad 
nebude, rozhodl se bratr rozebrat pár střeš-
ních tašek, aby se měli kde schovat. Tam pak 
na půdě našli mamince pár starších matrací 
a uložili jí k poslednímu spánku… Maminka 
a ani její dům povodeň neustáli a dodnes mne 
nepřestane mrzet, že kvůli pobytu v nemoc-
nici jsem se s maminkou nemohla rozloučit 
na její poslední cestě…

Po návratu z nemocnice jsem se jako první, 
chtěla jít podívat na svůj domek. Byla jsem zdě-
šena, co vše voda vyplavila. Vše jsme museli 
vybourat, od podlah až po stropy. Zbyly mi jen 
oči pro pláč. Ale rodina, která tam v tu chvíli 
byla se mnou, mě objala a ubezpečila mě, že mi 
vše dají do pořádku. Hned se pustili do práce 
s rekonstrukcí mého domova. Přebývám teď 
u své sestry, která společně s dcerou měla vodu 
„jen po kolena ve spodní obytné části“.

Už nevím co bych dále dodala. Snad 
bych jen chtěla poděkovat nejprve hasičům, 
kteří mi zachránili život, dále pak vojákům. 
A nejvíc bych chtěla poděkovat nejbližší 
rodině. Hlavně dceři Bohuslavě s rodinou, 
Stanislavovi a všem jejich přátelům, kteří 
se podíleli na rekonstrukci. Děkuji všem, 
co mi všemožně pomohli, ať penězi, darem 
nebo svým drahocenným časem. Poděkovat 
bych tímto chtěla také svému vnukovi Janovi, 
kterému vyšla vstříc firma Plakor, ve které 
pracuje. Propůjčila své zaměstnance na po-
moc při vyklizení. Také s sebou dovezli jídlo, 
nářadí a zdravotnické potřeby. A také přispěli 
finančním darem. Děkuji také Magistrátu 
města Ostravy – Svinov za finanční podporu, 
která mi určitě pomůže. Děkuji všem co neza-
pomněli, že pomocná ruka v nouzi je milejší 
než slůvko pohlazení. Děkuji všem, jež se 
podílí na znovuvytvoření š t ě stí, o které jsem 
letos přišla. Děkuji všem, co se snaží ze všech 
sil, abych mohla znovu žít ve svém…

Ludmila Pavlištíková, Jeseník nad Odrou

Stavba  
„Úprava Porubky, 
Ostrava-Svinov,  
km 0,900–7,200“ 

Účelem stavby je úprava vodního toku 
Porubka pro zajištění protipovodňové ochrany 
přilehlého území. Základním prostředkem je 
zkapacitnění koryta, tj. jeho rozšíření, pro-
hloubení a opevnění. Stavební práce budou 
zahájeny 1. října 2009, (s ohledem na zajištění 
ochrany přírody a živočichů). Realizace stav-
by bude prováděna na území městské části 
Ostrava-Svinov, Ostrava-Poruba, a to po celé 
délce koryta toku Porubky. Celková délka 
upravovaných úseků toku je 4 775 m, z čehož je 
2 093 m v k.ú. Svinov a 2 682 m v k.ú. Poruba. 
Na stavbu navazuje celá řada dalších vyvola-
ných úprav, zejména příjezdů k toku, úpravy 
vyústních objektů, přeložky inženýrských sítí, 
oplocení, vegetační úpravy. Tyto jsou členěny 
do celkem 12 stavebních objektů. 

Pro výše uvedenou stavbu bylo vydáno 
odborem stavebně správním Magistrátu města 
Ostravy územní rozhodnutí a následně vydáno 
vodoprávním úřadem Magistrátu města Os-
travy stavební povolení pro vodohospodářské 
stavební objekty. K vydání stavebních povolení 
na ostatní dílčí stavební objekty jsou vedena 
v současné době stavební řízení příslušnými 
stavebními úřady v Ostravě-Svinově a Os-
travě-Porubě.

Ivana Filáková
referent stavebního úřadu SMO-ÚMOb Svinov

Kontejnery na podzim

Od ledna 2010 
se zvýší nájemné 
v obecních bytech  

Na základě ustanovení zákona č. 107/2006 
Sb., o jednostranném zvyšování nájemného 
z bytu a v souladu se sdělením ministerstva 
pro místní rozvoj č. 180/2009 Sb. ze dne 
12. 6. 2009 rozhodla Rada Městského obvodu 
Svinov na své schůzi dne 19. srpna 2009 o na-
výšení nájemného v obecních bytech s účin-
ností od 1. 1. 2010 na cílovou hodnotu sazby 
měsíčního nájemného ve výši 50 Kč/ m² pro 
byty standardní kvality (dříve byty I. a II. ka-
tegorie) a ve výši 45 Kč/m² pro byty se sníže-
nou kvalitou (dříve byty III. a IV. kategorie). 
Podobně, jako v některých jiných městských 
obvodech Ostravy, odbor financí a správy 
majetku MOb Svinov poskytne na základě 
rozhodnutí rady „slevu“ pro nájemníky 
s předchozí dvouletou dobrou platební mo-
rálkou (tj. za kalendářní roky 2008 a 2009) 
se snížením sazby nájemného na období 
následujících dvou let, tj. od 1. 1. 2010 do 31. 
12. 2011. Měsíční sazba nájemného pro takto 
zvýhodněné nájemníky (řádné platiče nájem-
ného v předchozím dvouletém období) bude 
od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011 ve výši 43 Kč/
m² pro byty standardní kvality a 37 Kč/m² 
pro byty se sníženou kvalitou. Upravená 
– snížená – sazba nájemného nebude však 
předepsána automaticky. O poskytnutí slevy 
musí jednotliví nájemníci požádat písemnou 
formou. 

 Marta Vaňková,  
odbor financí a správy majetku 

č. kont. ulice upřesnění datum přistavení datum odvozu

1 ul. Psohlavců naproti domu čp. 422

12. 10. 2009 13. 10. 2009
2 ul. Lelkova konec komunikace (parkoviště)
3 ul. Elektrárenská před telefonní budkou
4 ul. Tichá parkoviště
5 ul. Kolofíkova křižovatka s ul. Malátovou

6 ul. Jelínkova na křižovatce s ul. Dr. Kudely

13. 10. 2009 14. 10. 2009
7 ul. Stanislavského plocha před bývalým TONY Marketem
8 ul. Stanislavského nad parkem naproti domu čp. 528
9 ul. Bílovecká  čp. 115 
10 ul. Bílovecká  čp. 118 
11 ul. Polanecká vjezd vedle domu čp. 68

14. 10. 2009 15. 10. 2009

12 ul. F. a A. Ryšových křižovatka ul. Rýšových s ul. V Dubí

13 ul. Bří Sedláčků parkoviště u potravin Jarmar

14 ul. Polanecká naproti prodejny AutoProgres
15 ul. Luční naproti Rybaspolu
16 ul. E. Rošického u křižovatky s ul. E. Triolettové 

15. 10. 2009 16. 10. 2009
17 ul. E. Rošického u křižovatky s ul. E. Triolettové 
18 ul. E. Rošického před domem čp. 1072/2  obratiště
19 ul. Urbaníkova parkoviště nad Domem služeb 
20 ul. Urbaníkova parkoviště nad Domem služeb 

Publikace mapující naší 
svinovskou minulost

Zájemce o svinovskou historii upozorňujeme, 
že byly při příležitosti 80. výročí posvěcení koste-
la Krista Krále ve Svinově vydány biografie čtyř 
svinovských katolických farářů: ThDr. Ladislav 
Kubíček, P. František Hadamčík, Prelát P. Fran-
tišek Gavlas a P. Jan Němec. Publikace jsou 
doplněny dobovými fotografiemi a vzpomínkami 
farníků. Jsou k dispozici v kostele Krista Krále 
a díky sponzorům z řad svinovských podnikatelů 
je cena jednotlivé publikace 20 Kč.
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CO? KDY? 
v KNIHOvNĚ SvINOv

září
Až budu velký, budu...  
... kronikář, archivář
Sejdeme se na hřbitově  
procházka vítkovickým hřbitovem 
s odborným výkladem kronikářky 
L. Kocierzové 5. 9. 2009 
Už to zase začíná – ŠKOLA 
zábavná  soutěž 
1.–29. 9. 2009
Norskem na kole 
výstava 
7. 9.–12. 11. 2009

říjen
Týden knihoven 
5.–9. 10. 2009
BINGO 
12.–23. 10. 2009
Až budu velký, budu... 
... pedagog
Veselé tužkovníky 
výtvarná dílna 
6. 10. 2009 (14.00–17.00 hod.)

listopad
BINGO 
hlavní hra 
26. 10. 2009
Až budu velký, budu... 
... ochránce přírody
Krmítko pro ptáčky 
výtvarná dílna 
3. 11. 2009 (14.00–17.00)
Hrdinové z pohádek 
soutěžní výstava 
16. 11. 2009–7. 1. 2010

prosinec
... pod vánočním stromečkem  
výtvarná dílna 
1. 12. 2009  
(14.00–17.00 hod.)
… v Betlémě 
výtvarná dílna 
15. 12. 2009 (14.00–17.00 hod.)
Hrdinové z pohádek 
soutěžní výstava 
16. 11. 2009–7. 1. 2010

Akce se konají pod záštitou ÚMOb Svinov 
v rámci grantu

Kdepak ty ptáčku hnízdo máš?  
a

V červnu letošního roku uplynulo 60 let 
od doby, kdy převážná část žáků ročníku 
1934 ukončila povinnou školní docházku ve 
svinovské měšťanské škole. Scházeli jsme 
se sice v posledních letech pravidelně každý 
rok, ale letos byl zvlášť pádný důvod k osla-
vám a vzpomínání také proto, že všichni 
slavili nebo ještě slavit budou významné 
životní jubileum – 75 let.

Jubilejní setkání se tentokrát uskuteč-
nilo v nově opravené restauraci na Janové. 
Vstřícným přístupem vedoucího pana 
Kupky, který zajistil mimo jiné i výzdobu 
sálu a slavnostní tabuli, vzniklo příjemné 
prostředí pro takovou akci. Bylo zahájeno 
slavnostním ceremoniálem v duchu podob-
ném promocím na universitách za zvuku 
studentské hymy. Všem byly předány 
pamětní listy – diplomy. „Děvčata“ dostala 
kytičky a „kluci“ vtipný dárek. Po slavnost-
ním přípitku se začalo vzpomínat.

Svinovští žáci vzpomínali třeba na po-
city a drobné epizody z vyučování v první 
třídě v roce 1940 a na hodnou paní učitelku 
Koblovskou-Vitáskovou. Vzpomněli též, 
že ve druhé třídě nás učila paní učitelka 
Rambousková, ve třetí paní učitelka Ko-
zubová. Období německé okupace jsme 
vnímali a prožívali pochopitelně s daleko 
menším strachem než naši rodiče, ale 
dobře jsme si zapamatovali poslední týdny 

před koncem války. Děsivé zvuky sirén 
ohlašující nálety na Ostravu nás zaháněly 
do školního krytu, to již v budově dnešní 
měšťanské školy.

Po prázdninách v roce 1945 jsme po-
kračovali již v prvním ročníku měšťanky. 
Později byly třídy doplněny o „přespolní“ 
žáky. Dojížděli sem z Poruby, Vřesiny a do-
konce i dvě spolužačky až z Horní Lhoty 
a Budišovic-Zátiší. Postupně se vytvořil 
výborný kamarádský kolektiv.

Vzpomínalo se samozřejmě i na učitele 
a shodli jsme se, že nás učili skvělí peda-
gogové. Byli to třeba páni učitelé Lysík, 
Kameníček, Klos, Wiesner, Kubajura, paní 
učitelky Pekárková-Blažejová, Dulanská-
Šedivá, Važanská. V kontaktu jsme stále 
s našim třídím učitelem JUK panem Kutno-
horským a paní učitelkou Dobešovou, která 
již oslavila devadesátiny a naše žákovská 
delegace byla u toho. Vzpomínku jsme 
věnovali též všem spolužákům a učitelům, 
kteří již nejsou mezi námi.

Při takovém příjemném a přátelském 
vzpomínání se nám nejednou zdálo, jako 
bychom seděli ve školních lavicích a ne-
vnímali ani vrásky ve tvářích a šediny ve 
vlasech. Záhy při rozcházení jsme se však 
vraceli do reality, ale nádherné vzpomínky 
zůstanou.

Zaznamenal Bronislav Vencl

Pondělí 28. září svátek sv. Václava – 
českého knížete a patrona české země je 
významný nejen z pohledu náboženského, 
ale i pohledu politického i společenského. 
Je až překvapující, jak česká politická 
reprezentace tuto postavu českých dějin 
nejprve jako postavu jen církevní a nábo-
ženskou po roce 1989 odmítla akceptovat 
a jak se tato postava sama silou historické 
tradice víc a více prosazovala a prosazuje 
jako součást kulturního a společenského 
života národa a jak nakonec překvapivě 
český parlament akceptoval tuto skuteč-
nost a vyhlásil den připomínky tohoto 
světce státním svátkem. V souvislosti 
s touto oslavou přijíždí do České repub-
liky papež Benedikt XVI. Určitě platí to, 
že chce spolu s námi sdílet osobu tohoto 
významného syna českého národa. Po-
kusme se povznést se nad dezinformační 
(mnohdy i cíleně negativní) zpravodaj-
ství, která zvláště pro oblast náboženství 
a církve zaznívají z většiny českých mé-
dií a pokusme se v návštěvě Benedikta 
XVI. najít poselství, které chce v našem 
národě jako celku i v každém jednotlivci 
prohloubit jistě dobrou tradici českého 
panovníka – světce. 

Slavnost všech svatých – neděle 
1. listopadu a památka zemřelých „du-
šiček“  – pondělí 2. listopadu jsou dva 

dny – dva svátky, které v sobě nesou dvojí 
rozměr lidského života: budoucnost a mi-
nulost. Svatý člověk je ten člověk, který 
tváří tvář neřešitelným problémům, které 
my obyčejní lidé často odbýváme frází: 
„taková je doba“, nerezignuje a hledá cestu 
jak třeba jen po malých krůčcích ale vždy 
postupovat směrem kupředu. Že to není 
jednoduché, víme všichni, a že takových 
odvážných mužů a žen není mnoho, je nám 
všem asi zřejmé. 

Památka zemřelých – „Dušičky“ – zase 
ukazuje na minulost, na naše kořeny, na 
naše předky. Z minulosti, ze životních 
příběhů našich rodičů a prarodičů se 
učíme moudrosti života. Ať chceme nebo 
nechceme, je minulost součástí našeho 
životního příběhu. 

Abychom byli dobře schopni prožívat 
přítomnost, potřebujeme nejen uzdravený 
pohled na minulost – modlitba za naše 
zemřelé, ale také nadějný pohled směrem 
do budoucnosti – jistota Boží pomoci, 
kdykoliv chce člověk konat dobro. 

Neděle 22. listopadu – slavnost Krista 
Krále je pro nás svinovské druhou, nebo 
jak se někdy říká, „malou poutí“. Kaž-
dý kostel si totiž připomíná nejen den, 
kdy byl posvěcen (tzv. posvícení), ale 
i den, kdy se slaví svátek patrona kostela 
(tzv. pouť). Náš kostel je zasvěcen Kristu 

vzPOmíNáNí Na šKOlu

Přehled nábožensko-společenských událostí
jako nabídka k zamyšlení

Přehled nábožensko – společenských událostí
jako nabídka k zamyšlení

Dne 27. 8. se paní Antonie Bártová dožila vý-
znamného jubilea, ještě jednou jí přejeme hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti, stejně jako všem 
svinovským seniorům, kteří slaví své narozeniny 
v měsíci říjnu, listopadu a prosinci:

Bálková Milena 

Turoňová Světluše 

Šolcová Karolina

Mikulková Jarmila 

Vařeková Ludmila 

Polášek Jan

Hulbojová Drahomíra 

Skýbová Elizabet 

Mikošek Zdeněk

Foltysová Marie 

Stodůlka Petr 

Planková Františka

Bóži Ján 

Tomečka František

Skaličková Kristina 

Stonawská Olga

Fojtiková Štefania 

Habrnalová Danuška

Petráš Antonín 

Mičicová Pavlína
Skopalová Libuše 
Horák Jeroným
Krůzová Božena 

 Neuwirth Valentin
Burešová Helena 
Šebesta Radomil 
Kavulák Miroslav 

 Kožušníková Marie
Pospíšil František 
Tabašek Dušan

Bouchalová Stanislava 
Beránková Štěpánka

Němečková Eva 
Kurján Arnošt
Duda Miroslav 

Drastichová Hermina
Kalus Jaromír 

Novotná Mária
Luňáčková Helena 

Tichá Božena
Kluchová Lydie 
Hlavinková Jitka
Peroutková Anna 
Vrbka Vlastimil
Kontrová Silvia 
Kubalová Anna

Petrášová Bohumila 

Skalička Miroslav 

Srdečně gratulujeme!
Komise pro občanské záležitosti

blahopřání našim jubilantům

Králi. Tento svátek se slaví vždy poslední 
neděli církevního roku, tj. v neděli na 
konci měsíce listopadu, ale neslaví se tak 
okázale jako v případě červnové pouti. 
Mimořádnou událostí bude v tomto roce 
při této slavnosti odhalení pamětní desky 
kardinálovi Františku Tomáškovi. Deska 
bude připomínat událost, která se stala 
před 60 lety. Tehdy bezprostředně po 
svém před státními a komunistickými or-

gány utajeném vysvěcení na biskupa a na 
pozvání svého přítele svinovského faráře 
Františka Hadamčíka právě o slavnosti 
Krista Krále sloužil František Tomášek 
ve svinovském kostele poutní mši sv., při 
které se poprvé na veřejnosti představil 
jako biskup a při které, jak je zapsáno 
ve farní kronice, prohlásil, že svinovský 
kostel je vlastně jeho katedrálou. 

P. Jan Larisch, svinovský farář

Praha – 3denní výlet 
žáků 9. ročníku 

Třídenního červnového výletu do Pra-
hy se zúčastnilo celkem 24 žáků a 3 vyu-
čující – p. uč. Petr Sedláček, p. uč. Marcela 
Paláčková a p. uč. Alexandra Vavrošová. 
Ubytováni jsme byli v hotelu Dům v Pra-
ze 4 – Modřanech, a to v apartmánových 
pokojích pro 2 + 2 osoby.

Na každý den jsme měli naplánován 
okruh, při kterém se žáci dozvěděli zajímavé 
informace o určitých památkách či jiných 
stavbách, výlet tak byl vhodným doplňkem 
učiva dějepisu, zeměpisu a občanské nauky. 

První den jsme se s žáky vydali z Hlavní-
ho nádraží k Václavskému náměstí, žáci tak 
prošli kolem budov Státní opery, býv. Fede-
rálního shromáždění a Národního muzea, 
prohlédli si pasáž Lucerna. Dále jsme pokra-
čovali ulicí Na Příkopě k Obecnímu domu, 
ČNB a Prašné bráně, poté ulicí Celetnou na 
Staroměstské náměstí, dále ulicí Karlovou 
na Karlův most (se zastávkami v muzeu vos-
kových figurín a u Betlémské kaple). Odsud 
jsme šli po nábřeží k Národnímu divadlu, 
galerii Mánes a Tančícímu domu, poté na 
Karlovo náměstí k Faustovu domu a pak 
zpět kolem Novoměstské radnice směrem 
na Hlavní nádraží, odkud jsme pokračovali 
pražskou MHD k místu ubytování.

Druhý den jsme po procházce Nerudo-
vou ulicí zamířili k Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR, kde jsme měli naplánovánu 
exkurzi. Žáci z galerie shlédli interpelační 
jednání dolní komory parlamentu a poté jim 
byl promítnut film o historii českého parla-
mentního systému. Velkým zpestřením bylo 
pro žáky setkání tváří v tvář s předsedou 
ČSSD Jiřím Paroubkem. Od Poslanecké 
sněmovny jsme se vydali na Újezd, odkud 
jsme vyjeli lanovkou na Petřín. Tam měli 
žáci možnost navštívit zrcadlové bludiště 
a rozhlednu. Dalším cílem byly Hradčany. 
Kolem Strahovského kláštera a Černínského 
paláce jsme prošli k uličce Nový svět, která 
je obdobou Zlaté uličky, u Pražského hradu 
pak žáci viděli střídání hradní stráže. Odtud 
jsme se vydali ke Královské zahradě, ve které 
se nachází Královský letohrádek Belveder se 
zpívající fontánou.

Večer žáci absolvovali také prohlídku 
večerní Prahy. Naše další kroky směřovaly 
od Rudolfina po nábřeží směrem ke Karlovu 
mostu, poté přes Kampu k mostu Legií, kolem 
Národního divadla, po Národní třídě k Vác-
lavskému náměstí a poté zpět do hotelu.

V pátek byla naplánována prohlídka Vyše-
hradu. Tam jsme se nečekaně stali účastníky 
pietního aktu uložení ostatků zemřelého zpě-
váka Waldemara Matušky, což bylo pro žáky 
opět velkým zážitkem, jelikož stáli pár metrů 
od několika českých celebrit. Z Vyšehradu 
jsme se kolem Vltavy dostali do centra města, 
odkud jsme pak mířili na Hlavní nádraží. 

p. uč. Petr Sedláček 
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Nový školní rok začal letní soustředění a tábory  
s národní házenou

Kroužek „Delfínek“

Hola, hola, 
Polanecká mš volá!

Již několik dní se 313 žáků svinovské základní 
školy v novém školním roce vzdělává v hlavní bu-
dově na ul. Bílovecká 10/7 a na dvou odloučených 
pracovištích Bílovecká 1/27 a E. Rošického 1082/22. 
Slavnostní přivítání prvňáčků proběhlo důstojně 
za účasti jejich rodičů a prarodičů, p. starostky, p. 
faráře a vedení školy. Začátkem září nastoupily 
také nové děti do tří budov mateřské školy na 
území Svinova.

 Zahájení školního roku předcházela důkladná 
příprava. Na základě šetření KHS Ostrava bylo 
nutné provést výměnu oken otevíraných z podlahy 
na WC v budově ŠD Bílovecká 10 a Bílovecká 1 za 
více jak 250 tisíc korun. Po kontrole SEI, která po-
suzovala kvalitu provedených energetických auditů 
a jejich naplňování v praxi, došlo v průběhu hlav-
ních prázdnin k výměně starých radiátorových těles 
za nové včetně ventilů s termostatickými hlavicemi 
v budově školní družiny a jídelny nákladem více 
jak půl miliónu korun. Na tuto akci přispělo SMO 
celou částkou. Ve školní družině byla vyměněna 
elektroinstalace včetně nových svítidel odpovída-
jících hygienickým normám za více jak 170 tisíc. 
Dále došlo k opravám podlahových krytin a opra-
vám maleb. Po řemeslnících nastoupily naše paní 

uklízečky, aby vše uklidily. Ve školce E. Rošického 
musely udělat stejnou práci dvakrát, protože po 
prvním úklidu z bytů nad třídou Motýlků protekla 
voda. Paní učitelky v závěrečných dnech prázdnin 
celou školu krásně vyzdobily.

V budovách mateřských škol na území Svinova 
máme 157 dětí, což je maximální kapacita. Bohužel 
jsme museli po zápisu do MŠ odmítnout 15 dětí, 
bydlících mimo Svinov. Bylo by žádoucí, co nejdří-
ve začít s projektováním a výstavbou nové mateřské 
školy, která nahradí starou budovu MŠ Bílovecká 
303 a bude mít větší kapacitu. Věřím, že volební 
programy většiny stran a hnutí ve Svinově v této 
oblasti budou v tomto volebním období naplněny.

S počátkem nového školního roku se vrací 
také do tělocvičen sportovní život tělovýchovných 
organizací, hasičů, rybářů a dalších organizací ze 
Svinova. Věřím, že i když je kapacita tělocvičen 
omezena, využijí je organizace pro naplnění svých 
cílů stoprocentně.

V závěru mi dovolte, abych poděkoval p. sta-
rostce, členům Rady MO a členům Zastupitelstva 
Svinova za péči o zkvalitnění prostředí, ve kterém 
se děti nejen svinovských občanů vzdělávají.

Mgr. Zdeněk Ivančo, ředitel školy

Jedním z cílů naší mateřské školy ve školním 
vzdělávacím programu je vedení dětí ke zdravému 
životnímu stylu, k péči o své zdraví a prevenci. Proto 
jsme byly velice rády, že se našich 40 dětí mohlo 
zúčastnit a zapojit do projektu „Delfínek“, jehož 
cílem je posilnění  imunitního systému a zlepšení 
psychického a emocionálního stavu dětí.

Centrum „Delfínek“ bylo vybaveno z účelové 
dotace na podporu celoročních a dlouhodobých 
volnočasových aktivit ve prospěch dětí a mládeže 
čtyřmi inhalátory, solnou lampou, pračkou vzduchu 
se zvlhčovačem a labyrintem. Tyto pomůcky jsou 
velkým přínosem pro upevnění zdraví naších dětí.

Děti chodí do kroužku s nadšením, protože je 
čeká nejen příjemné, klidné prostředí, ale také zají-
mavé a netradiční aktivity. Např. pomocí spirometru 
dětem měříme vitální kapacitu plic a zaznamenává-
me hodnoty a pokroky. Provádíme inhalace, decho-
vá cvičení (foukání do větrníků, stužek, bublání do 
sklenic s vodou přes hadičky). Čteme si  pohádky 
o zdraví a odpočíváme u relaxační hudby.

Jarním zpestřením pro děti byla také ná-
vštěva solné jeskyně Atlantida ve Svinově 

a v Malenovicích, na hotelu Bezruč, v rámci 
zotavovacího pobytu v Beskydech.

Do příštího školního roku  2009/2010 se 
budeme snažit promyslet pro děti další zajímavé 
a vhodné aktivity, které by obohatily centrum 
„Delfínek“o nové podněty a přinesly dětem nejen 
radost, pohodu, ale byly hlavně i dalším přínosem 
pro jejich zdraví.

V rámci projektu Ekoškola byl Klub Delfínek 
vybudován také na ZŠ Bílovecká 10.

Žáci 8. a 9. ročníků již v loňském školním 
roce pomáhali při vyklízení prostorů určených 
pro budoucí klub. Díky darům a nezištné pomo-
ci rodičů byla místnost opravena, vymalována 
a vybavena 8 inhalačními přístroji a 2 solnými 
lampami. V současné době probíhají poslední 
úpravy prostorů, připravuje se řád pro uživatele 
z řad dětí a harmonogram využívání Klubu 
Delfínek tak, aby se v něm postupně vystřídaly 
všechny děti 1. stupně ZŠ. I to je jeden ze způsobů, 
jak posílit imunitní systém dětí a předcházet tak 
onemocněním dýchacích cest.

Kolektiv MŠ E. Rošického a ZŠ Bílovecká 10

Co na vás, děti, v naší školce čeká? No, 
samozřejmě plno hraček, her a radovánek 
i dobrého jídla. Kromě toho v hudebním 
kroužku zpíváme veselé písničky a tančíme 
si jen tak pro dobrou náladu. V kroužku flét-
nistů se naučíme hrát na flétničku. A třeba 
právě z někoho z vás vyroste slavný flétnista. 
Pro ty, kteří chtějí do velkého světa, je při-
praven kroužek seznamování s angličtinou. 
Malujete a tvoříte rádi? Pak je tady právě pro 
vás kroužek výtvarný i s výstavou obrázků 
a výrobků. Společně s rodiči si také vyjdeme 
na vycházku třeba za švestkovou vůní. Co 
bude jejím obsahem? Hádejte, tatínkové 
a maminky.

S otužilými dětmi pojedeme plavat, 
s malými parádnicemi a s chlapci s motýl-
ky pod krkem vzhůru do velkého loutkové 
divadla!

Největší legraci pak s dětmi zažijeme při 
karnevalovém reji.

Rodičové a děti se určitě také těší na 
Velikonoční krášlení, kterým přivítáme jaro 
a Velikonoce. A co s předškoláky – ty bu-
deme slavnostně pasovat a všichni se s nimi 
rozloučíme bohatým programem plných 
her, soutěží a kouzelnou nocí v mateřské 
škole. Nechejte se překvapit. Po celý školní 
rok bude o všechny zapsané děti pečovat 
šestičlenný personál MŠ Polanecká. Těšíme 
se na vás, děti i rodičové.

         kolektiv mateřské školy

Celostátní soustředění žactva 2009 –  
Miroslav (jižní Morava) 4.–12. 7. 2009

Už 4. července 6 mladších dívek, 
6 starších dívek, 2 starší žáci a 3 trenéři 
ze svinovské národní házené odjíždělo 
na tradiční celostátní výběrové soustře-
dění na jižní Moravu. Letos se  táboru 
zúčastnilo téměř 130 dětí a 30 vedoucích 
ze všech koutů ČR, z toho asi 40 dětí 
a 10 vedoucích ze severní Moravy přijelo 
reprezentovat svou oblast.

 Přestože naše žákovská družstva letos 
nebyla na žádných vrcholových republiko-
vých akcích, tady se rozhodně naše žačky 
a žáci neztratili. Z 6 mladších žaček se 3 
umístily v první pětici v házenkářském 
devítiboji a dokonce jsme obhájili i loňské 
1. místo, které letos získala Kratochvílová 
Kristina. Dále Hoangová Hana se umístila 
na 2. místě a Langrová Kateřina na  4. mís-
tě. Ze starších dívek získala pěkné 9.místo 
Kamila Chmelářová, v této kategorii domi-
novala Nikola Demjanovičová z Červeného 
Kostelce. Mezi mladšími žáky si vydobyl 
prvenství Vít Kalocsányi z nedalekých Al-
brechtiček a mezi staršími žáky pak Pavel 
Salač z Louky u Litvínova. 

V reprezentačních utkáních Čechy–
Morava jsme měli v nejlepších A druž-
stvech také dost zástupců. V kategorii 
starších žáků hrál náš útočník Honza Ge-
leta a obránce Michal Langer, svinovské 
mladší žačky tvořily celé jedno A druž-
stvo, a to ve složení Katka Kojdecká, 
Ellenka Kocichová, Kiki Kratochvílová, 
Hanka Hoangová a Katka Langrová. 
Všech 6 našich starších žaček (Kája 
Lachová, Kamča Chmelářová, Katka 
Navrátilová, Katka Strnišťová, Hanka 
Gorčicová a Nikol Ondrušáková) bylo 
nominováno do B družstva. 

Celé soustředění se konalo v obci 
Miroslav, která je známá kněžnou Miro-
slavou a zámkem. Ubytování jsme měli 
zajištěno v miroslavské základní škole 
ve třídách a tělocvičně. Na hlavní jídla 
jsme chodili do blízké hasičárny a jídel-
ny. Tréninky se uskutečňovaly na starém 
šotolinovém házenkářském hřišti u školy, 
novém hřišti s umělou trávou a také na 
fotbalovém hřišti.

Letošní celostátní soustředění probí-
halo opravdu bez problémů, děti i vedoucí 
byli nadmíru spokojeni. A proto nejedna 
slzička ukápla, když jsme se loučili na 
vlakovém nádraží.

Sportovní tábor s házenou 2009 – Olešnice  
(východní Čechy) 1.–8. 8. 2009

Letošního soustředění ve východních 
Čechách se zúčastnily dvě naše mladší 
žačky (Lucka Mužíková a Verča Woj-
tasová) a dalších 19 dětí z okolí Nového 
Města nad Metují. Během celého týdne se 
přípravovaly na novou sezónu na házen-
kářském hřišti v blízkém Červeném Kos-
telci. Absolvovaly jeden půldenní výlet po 
okolí Olešnice a jeden celodenní výlet na 
Bohdašín. Dvakrát jsme si byli zaplavat 
v nedaleké Špince. A samozřejmě sehrá-
ly s ostatními plno celoodpoledních her 
a soutěží, nechyběla ani stezka odvahy, 
či oblíbená lízátka a lovecké safari. Ze 
všeho nejvíc se jim líbila sebeobrana 
a překvapivě posilování. Obě dvě mě 
opravdu překvapily, celý týden na sobě 
makaly. A každý den šlo u obou dvou 
vidět zlepšení nejen na hřišti, ale třeba 
i ve fartlekovém běhu, s kterým se první 
den nemohly vůbec poprat. Doufám, že 
taková bojovnost zůstane Verči i Lucce 
po celou další sezónu. Bohužel z tohoto 
soustředění muselo asi 5 dětí odjet kvůli 
angíně a neštovicím, naš t ěstí naše holky 
toto nepostihlo.

Sportovní soustředění v Gradacu 2009 – 
Chorvatsko 14.–23. 8. 2009

Letošní soustředění v Chrovatsku 
s krčínským družstvem ml. a st. žaček 
bylo za odměnu a za zásluhy v loňském 
roce nabídnuto 3 holkám ze Svinova. 
Dvě z nich ale ještě o prázdninách účast 
odřekly a tak se do Gradacu vydala jen 
jedna naše st. žačka a dva trenéři.

Všichni jsme si to tam nádherně užili. 
A to jak dopolední sportovní program 
zaměřený zejména na fyzičku, tak od-
polední slunění se na pláži a večerní 
kolonádu. 

Každé ráno v sedm hodin už celá 
banda sportovců čekala před jídelnou, 
protože v 7:10  se už vybíhalo na obláz-
kovou pláž. V dopoledním tréninku jsme 
chodili na místní handbalové a basketba-
lové hřiště, kde se trénovala především 
míčová technika, dále jsme běhali u pří-
stavu po schodech. A před obědem jsme 
stihli ještě plavecký výcvik. Kde se kladl 
důraz na plavecou techniku, ale formou 
her a soutěží. Celé odpoledne měl každý 
svůj volný program. I když většinou jsme 

se sešli všichni na jedné pláži. Večer po 
večeři se chodilo k pomníku posilovat, 
pak na kolonádu nebo se v jídelně zpívalo 
s kytarami. Jednou byly holky dokonce 
na večerním plavání. Poznali jsme tam 
plno dalších krčínských hráček, jejich 
rodičů a trenérů. Dokonce jsme několikrát 
narazili na dvě holky z Č. Kostelce, které 
s námi byly na celostátním soustředění 
v červenci. Odjíždět se nám moc nechtělo, 
ale řekli jsme si, že příští rok pojedem 
rozhodně znova! 

Kája, Klára, Milan 

Přípravné soustředění na sozónu na 
Žermankách 2009

V posledním srpnovém týdnu odjelo 
6 mladších a 2 starší žačky na soustředění 
na Žermanickou přehradu do pensionu 
Horacius. Program tohoto týdne byl 
opravdu bohatý.

Trénovalo se na antukovém hřišti, na 
beachvolleybalovém hřišti i na umělém 
povrchu. K fyzické přípravě jsme po-
užívali velký přilehlý areál a okolí. Ze 
sportovního programu se holkám nejvíce 
líbílo hrát rugby a člověče, nezlob se na 
písku.

Odpoledne se většinou hrály různé hry, 
pingpong, badminton, nebo se „hupalo“ 
na tanečních podložkách. V této době 
však holky nejvíce prosazovaly opalování 
na lehátkách.

Večer jsme hrály různé hry v kroužku, 
dívaly se na náš zimní turnaj a psaly testy 
z pravidel. Tady si všichni oblíbili hry, 
při kterých se mohlo malovat na obličej 
(Vašíček, Krtek ztratil klobouk apod.).

Ve čtvrtek dopoledne jsme v rámci 
odpočinku vyrazili na menší výlet po 
okolí, odpoledne jsme pak strávili na 
havířovském koupališti, z kterého se 
nikomu nechtělo zpět na chatu. Večer na 
nás čekalo opékání špekáčků, vyprávění 
vtipů a schovka ve tmě.

Nakonec můžou trenéři celý týden 
hodnotit velice kladně. Jednak nám vy-
šlo opravdu pěkné slunné počasí, nebylo 
žádné velké zranění, holkám se tam moc 
líbilo a doufejme, že jim to snad i něco 
do budoucna dalo.

Kolektiv trenérů ml. žaček

PODĚKOváNí  
V srpnu 2009 došlo k poškození se-

maforu před budovou základní školy na 
Bílovecké ulici 10 v Ostravě – Svinově. 
Při nehodě nákladního automobilu byl 
semafor vyřazen z provozu.

Protože se blížil začátek školního 
roku a naši žáci jej využívají, požádal 
jsem p. starostku o urychlené řešení 
tohoto problému s majitelem – Ostrav-
skými komunikacemi a.s. Jelikož se 
jednalo o náročné odstranění původní 
konstrukce a zabetonování nové, protáh-
la se oprava a uvedení nového semaforu 
do plného provozu až do prvních dnů  
školního roku.

Od 1. září do 3.září 2009 zajišťo-
vali tedy bezpečný přechod chodců 
a především žáků naší školy příslušníci 
Policie ČR a Městské policie Ostrava, za 
což jim patří náš dík.

Poděkování za  vyřešení této situace 
si zaslouží i vedení svinovské radnice 
a Ostravské komunikace a.s.

 Mgr.Zdeněk Ivančo, ředitel školy 
ZŠ a MŠ Ostrava - Svinov, p.o., Bílovecká 10

Družstvo  dorostenců oddílu národní házené 
TJ Sokol Svinov ve složení Tomáš Lakatoš, Jan 
Schwarzer, Jakub Chmelař, Viktor Wojtas, Tomáš 
Strniště, Adam Bartoš, Ondřej Černík, Lukáš Fra-
nek, Tomáš Mikysek, Jan Kubeš doplněné staršími 
žáky Honzou Štěpánem, Markem Lachem a Hon-
zou Geletou se v sezóně 2008/2009 v krajském pře-
boru umístilo na pěkném 2. místě. Díky umístění 
družstvo postoupilo na Pohár mládeže ČR. 

Tento turnaj se uskutečnil ve dnech 19. až 
21.června v obci Ejpovice na Plzeňsku. Turnaje 
se zúčastnilo 7 družstev, které se umístily na 
2. místě ve svých krajských soutěžích. Naši hráči 

si na turnaji vybojovali páté místo, a to zejména 
z důvodu neúčasti útočníka Tomáše Mikyska. 
Družstvo jedenkrát zvítězilo, jedenkrát remi-
zovalo a čtyřikrát odešlo poraženo. Vzhledem 
k tomu, že většina hráčů se podobného turnaje 
zúčastnila poprvé, umístění odpovídalo součas-
ným možnostem hráčů, kterým v rozhodujících 
chvílích zápasu chyběla hlavně lepší fyzická 
kondice a trocha š t ěstí. I přes toto umístění si 
hráči družstva za výkon a reprezentaci Svinova 
zaslouží pochvalu a ocenění.

Karel Schwarzer a Bohuslav Mlčák
trenéři dorosteneckého družstva

Dorostenci na Poháru mládeže ČR
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Po osmé se 14.–30. 8. 2009 v Odrách, 
v městě volejbalu zaslíbenému, sešlo okolo 
stovky dívek na volejbalovém soustředění 
pro svinovskou mládež s mezinárodní 
účastí.

Hlavní organizátor, trenér a manažer 
svinovského mládežnického volejbalu 
Bc. Jan Škoch sestavil opět velice kvalit-
ní tým lektorů složený z ligových hráčů 
a trenérů:

Petr Bartoš ČR, Bc. Petra Eichlerová ČR, 
Tomáš Baran ČR, Sebastián Czeairmin PL, 
Michael Tyburski PL, Adam Lubowicz PL 
a poprvé Jakub Štastný ČR – PRAHA.

Letos poprvé chyběli Tomáš Kaňa, Petr 
Fuciman, Karel Adámek, hold měli k tomu 
pádné zdravotní i kolektivní důvody.

Skupina zkušených hráček a trenérů 
vytvořila partu a vnesla do celé akce pří-
jemnou atmosféru, ve které se prolínala 
činorodost a aktivita s pohodou a dobrou 
náladou. Tento lektorský tým byl velice 
oblíbený nejenom po stránce trenérské 
a odborné, ale i v přístupu k frekventan-
tům a k sobě samým, kde byl vidět velice 
vřelý vztah, kamarádství a respekt, což se 
přenášelo i na děti.

Celých 14 dní ve dvou turnusech se 
všichni od rána do večera naplno věnovali 
stovce mladých volejbalistek na 4 venkov-
ních, 2 halových a 1 beachvolejbalovém 
kurtě i mimo ně.

Předávali jim množství zkušeností a in-
formací, zasvěcovali je do tajů a zákonitostí 
krásné hry, které se říká volejbal. Účastníci 
soustředění trávili na hříštích osm hodin 
denně. Každý den vyvrcholil večerními 
turnaji v šestkovém volejbale, smíšených 
šestkách, beachvolejbale, ale i nočními 
turnaji při umělém osvětlení. Samozřejmě 
nemohlo chybět ani prestižní utkání výběru 
soustředění proti lektorům, které se stává již 
tradicí této akce. I když výsledek nebyl až tak 
důležitý, opět vyhrála zkušenost nad mlá-
dím, ale tentokráte opravdu o malý fous. 

Kromě poctivé volejbalové „práce“ 
a volejbalových turnajů stihli účastníci 
soustředění navštívit v rámci relaxace a re-
generace aquapark v Hranicích. Poslední 
večer strávili u obložených stolů, chlebíčků 
a diskutovali o všem možném.

Souběžně se soustředěním probíhalo 
proškolení trenérů různých tříd na mezi-
národní úrovni českého a polského výběru 
(obdobný nápad a model, zřejmě po vzoru 
polských funkcionářů, převzala i TMK 
ČVS při školení trenérů), což je velice za-
jímavé skloubení, které se před sedmi roky 
zkušenému trenérovi Janu Škochovi poda-
řilo, a dle ohlasů frekventantů i vyplatilo. 
Bohaté zkušenosti lektorů se osvědčily při 
přednáškách z teorie, praktických ukázkách 
TJ, ale i v mnoha debatách, které se otvíraly 
v období volna či večerních posezeních.

Zajímavé bylo sledovat vyžití volejba-
lové mládeže. Hlavním účelem samozřej-

mě bylo čerpání zkušeností, dovedností 
a informací z volejbalového kumštu, což 
účastníci očividně hltali plnými doušky. 
Naše mládí však nezapomínalo na nava-
zování nových vztahů a přátelství, protože 
se zde sešli mladí nejenom ze všech koutů 
Moravy, ale také několik dívek z Prahy 
a Polska.

A v neposlední řadě tu byla atmosféra 
relaxace a odpočinku, drobných her, ra-
dovánek a veselé nálady, atmosféra mládí 
a prázdnin. Stovka mladých dívek ve věku 
11–21 let strávila předposlední a poslední 
prázdninové týdny skutečně naplno a uži-
tečně. Kromě dobře využitého času si 
odvážela spoustu zážitků, dojmů a nových 
poznatků. 

A lektoři? Těm byla největší odměnou 
radost nadšených dětí a mohutný potlesk 
na závěr celého soustředění při předávání 
účastnických listů, upomínkových medailí 
v podobě opičky a kachny – dle pohyblivos-
ti a dokonalosti na hřištích.

Petře, Petro, Tomáši, Jakube, Sebastiane, 
Michaeli!

Díky, jen tak dále – ano, tak se dělá 
propagace volejbalového hnutí, a to zase 
tak moc lidí neumí.

Sebastian Czeairmin PL (lektor) – 
musím uznat, že to co se povedlo Janu 
Škochovi je opravdu skvělé a není divu, že 
o soustředění je velký zájem. Nádherně, ale 
i pracovně strávený týden prázdnin.

Barbora Břežná (frekventant) – na 
volejbalovém soustředění jsem letos byla 
poprvé a musím říct, že se do Oder v takové 
sestavě budu vždy ráda vracet. Je to pro 
mě skvělý konec prázdnin. Program byl 
značně nabitý.

Tréninky byly náročné, ale zábavné. Po-
každé byly zaměřeny na jinou herní činnost 
a trenéři se snažili vymýšlet nápaditá cviče-
ní, při kterých se můžeme zdokonalit.

Poslední večer se již tradičně konala 
diskuze u bohaté stravy, abychom nabraly 
zpět ta kilečka, o která jsme zde přišli.

V neděli po obědě přišlo loučení, 
předávání fotografií a účastnických listů 
a poděkování trenérům. Všichni jsme si 
domů odváželi cenné zkušenosti, spoustu 
nových zážitků, získali jsme nové kamará-
dy a myslím, že většina účastníků, včetně 
mě, se těší na další ročník volejbalového 
soustředění.

Tímto bych také chtěla poděkovat panu 
trenéru Škochovi za to, že pro nás sou-
středění pořádá, i všem ostatní trenérům 
za to, že nám věnovali několik dnů svého 
času, podělili se s námi o své zkušenosti 
a udržovali na soustředění pohodu a dobrou 
náladu.

Závěrem bych chtěl za finanční podporu, 
díky které se tento projekt mohl uskutečnit, 
poděkovat Statutárnímu městu Ostrava 
a Městskému obvodu Ostrava-Svinov.

Napsal: Bc. Jan Škoch

Volejbalové soustředění v Odrách se již tradičně vydařilo

Tak nám skončila další sezóna národní há-
zené a v době, kdy budete tento hlasatel číst, už 
bude plném proudu sezóna další. 

Do nového soutěžního ročníku 2009/2010 
jsme opět přihlásili rekordní počet sedmi druž-
stev. Mimo 5 mužských týmů (mladší žáci, starší 
žáci, dorostenci, muži A a B) jsou přihlášena 
i 2 družstva dívčí (mladší a starší žačky). Již 
v loňské sezóně jsme si vyzkoušeli, že zvýšený 
počet družstev sebou přináší i požadavky na 
větší počet trenérů a vedoucích družstev, větší 
materiálové vybavení a v neposlední řadě i zvý-
šené finanční prostředky na cestovné družstev, 
platby rozhodčím atd. Věříme, že i za pomoci 
dalších členů, fanoušků  a sponzorů tyto zvý-
šené nároky opět zvládneme.

V letních měsících proběhla rekonstrukce 
házenkářského hřiště a položení moderního cer-
tifikovaného umělého povrchu Conipur EPDM. 
Díky tomu se může ve Svinově hrát dále ligová 
házená. Děkujeme tímto městskému obvodu 
Svinov, který poskytl finanční příspěvek na 
dofinancování akce ve výši 256 tis. Kč.

Závěrem bych Vás chtěl všechny po-
zvat na zápasy našich družstev. Kompletní 
rozpis utkání najdete v tomto hlasateli. Na 
podzim nás čeká rekordní porce 52 zápasů. 
Veškeré informace o dění v našem klubu 
jsou dostupné i na internetové stránce –  
www.hazenasvinov.cz

 Přijďte nás povzbudit.
  Ing. Zbyněk Planka

TJ Sokol Svinov, oddíl národní házené

Jakou jízdenku lze pomocí SMS zprávy 
zakoupit?

Pomocí služby SMS jízdenky je možno od 
1. 10. 2009 zakoupit v Ostravě 60minutovou 
jízdenku, a to jak plnohodnotnou, tak zlevně-
nou. U SMS jízdenek bude prodloužena doba 
platnosti z 60 na 70 minut. Cena nezlevněné 
70minutové SMS jízdenky pro všechny 
zóny DPO je 25 Kč resp. 15 Kč u jízdenky 
zlevněné. 

Jaký je tvar SMS zprávy a na jaké telefonní 
číslo se posílá?

Tvar SMS zprávy je DPO, tento jednodu-
chý text musí cestující zaslat na telefonní číslo 
9020625, přičemž poslední dvě čísla představují 
cenu jízdenky, tedy pro dospělé 25 Kč a pro děti 
od 6 let do dovršení 15 let 15 Kč. Pro dětskou, 
zlevněnou SMS jízdenku je potřeba zaslat text 
DPO  na číslo 9020615. Důležité je také, že do 
vozu může cestující nastoupit teprve, až na svůj 
telefon obdrží od operátora informaci o přijetí 
SMS jízdenky.

Kde platí tato jízdenka?
SMS jízdenka je platná ve všech zónách a na 

všech linkách, které provozuje Dopravní podnik 
Ostrava a.s. SMS jízdenky neplatí u dalších 
regionálních dopravců.

Může tuto službu využívat každý vlastník 
mobilního telefonu nebo je potřeba mít 
aktivovanou speciální službu?

Každý vlastník mobilního komunikačního 
zařízení může využít tuto službu, pokud má 
aktivovanou službu Prémium SMS. Pokud jí 
aktivovanou nemá, musí kontaktovat svého 
mobilního operátora a nechat si ji zdarma 
aktivovat.

Mohou tuto službu využívat cizinci?
Cizinci službu mohou využívat pouze 

při zakoupení SIM karty místních operátorů 
(Telefonica O2, T-mobile, Vodafone), jinak jí 
využívat nemohou.

Jak dlouho od odeslání SMS zprávy trvá 
doručení SMS jízdenky?

SMS jízdenka je doručena přibližně do dvou 
minut od odeslání požadavku (tento časový údaj 
je pouze orientační). Z tohoto důvodu byla pro-
dloužena časová platnost jízdenky z 60 minut 
na 70 minut.

Na co ještě nesmím zapomenout, když si 
hodlám zakoupit SMS jízdenku?

Z jízdního řádu si zjistěte čas odjezdu 
vybraného spoje linky MHD. Požadavek na 
nákup SMS jízdenky je nezbytné odeslat 
v dostatečné časové rezervě před odjezdem 

tohoto spoje. Do tramvaje, trolejbusu nebo 
autobusu můžete nastoupit až Vám bude 
zpráva doručena zpět.

Lze získat daňový doklad za nákup SMS 
jízdenky?

Ano, daňový doklad je možné vystavit 
elektronicky na webových stránkách doprav-
ního podniku www.dpo.cz. Cestujícímu je 
umožněn prostřednictvím zadání telefonního 
čísla použitého pro nákup SMS jízdenky 
přístup do systému, který obsahuje kom-
pletní seznam vystavených SMS jízdenek na 
konkrétní telefonní číslo. Potvrzením výběru 
SMS jízdenkynebo daného časového období 
se zobrazí elektronický doklad, který lze 
vytisknout. Daňové doklady lze dále získat 
v provozních hodinách na Infoservisu do-
pravního podniku.

Jak se postupuje při náhodném smazání 
jízdenky, lze vytvořit duplikát?

Při náhodném smazání jízdenky je možné si 
nechat zaslat duplikát. Odešlete SMS ve tvaru 
DPOA na telefonní číslo 900 06 03 a přibližně 
do dvou minut Vám přijde znovu již zakoupená 
SMS jízdenka. Cena duplikátu SMS jízdenky je 
3 Kč včetně DPH.

(Pokračování na straně 10)

Národní házená 
ve Svinově 

Soutěže na podzim 2009 Rekonstrukce 
házenkářského hřiště

Rozhodnutím Svazu národní házené v září 
roku 2007 byla většina oddílů postavena před 
hotovou věc – „Pokud chcete hrát ligovou 
soutěž, musíte mít na hřišti umělý povrch“. 
Toto opatření vstoupilo v platnost od sezóny 
2009–2010, která se v těchto dnech naplno 
rozbíhá. Rozhodnutí SNH bylo učiněno pod 
nátlakem široké házenkářské veřejnosti a má 
vést ke zkvalitnění podmínek pro herní činnost 
a přinést výrazně bezpečnější a vhodnější 
podmínky pro zdraví sportovců. Pro oddíly, 
které umělý povrch neměly, tím začaly ne-
malé starosti týkající se především zajištění 
financování stavebních prací na rekonstrukci 
stávajících hřišť. Mezi tyto oddíly se zařadil 
i náš oddíl, jelikož stávající asfaltový povrch 
tomuto rozhodnutí nevyhovoval. Od této chvíle 
začal pro svinovské házenkáře „běh na dlouhé 
tratě“ při shánění finančních prostředků.

Dnes můžeme říci „Dobrá věc se podařila“. 
V současné době se dokončuje rekonstrukce 
házenkářského hřiště a položení umělého po-
vrchu – odpružený tartan typu Conipur EPDM. 
Finanční prostředky ve výši 2 mil. Kč byly 
získány z dotačního programu Ministerstva 
školství mládeže a tělovýchovy č. 233510 – 
podpora rozvoje a obnovy materiálně tech-
nické základny sportovních organizací. Další 
finanční prostředky ve výši 256 tis. Kč poskytl 
vlastník objektu házenkářského hřiště – statu-
tární město Ostrava, městský obvod Svinov. 
Ve výběrovém řízení byla jako nejvhodnější 
vyhodnocena cenová nabídka firmy Tennis 
Zlín a.s., která celou akci realizovala v měsících 
srpen a září 2009.

Městský obvod Svinov tímto získává mo-
derní multifunkční hřiště s certifikovaným 
umělým povrchem, které může sloužit nejen 
svinovským házenkářům. 

  Ing. Zbyněk Planka
 Starosta TJ Sokol Svinov

Datum Čas Č. utk. Domácí Hosté Kategorie

30. 8. 2009 8.30 7 Albrechtičky Svinov dorostenci

26. 9. 2009 9.00 14 Svinov Vítkovice mladší žáci

26. 9. 2009 10.00 4 Svinov Vítkovice starší žáci

26. 9. 2009 13.00 8 Svinov Stará Ves n/O mladší žačky

26. 9. 2009 11.00 10 Svinov Vítkovice dorostenci

26. 9. 2009 14.00 8 Svinov Stará Ves n/O starší žačky

26. 9. 2009 16.00 11 Pustějov B Svinov muži A

27. 9. 2009 14.00 31 1. NH Brno Svinov I. liga muži

3. 10. 2009 9.00 20 Studénka Svinov mladší žáci

3. 10. 2009 10.00 9 Studénka Svinov starší žáci

3. 10. 2009 12.30 10 Svinov Chropyně mladší žačky

3. 10. 2009 13.30 10 Svinov Rokytnice starší žačky

3. 10. 2009 14.30 14 Svinov Studénka muži A

3. 10. 2009 16.00 41 Svinov Příchovice I. liga muži

4. 10. 2009 9.00 22 Svinov Albrechtičky dorostenci

4. 10. 2009 10.30 47 Svinov Přeštice I. liga muži

10. 10. 2009 10.00 11 Studénka Svinov mladší žačky

10. 10. 2009 11.00 11 Studénka Svinov starší žačky

10. 10. 2009 13.30 21 Osek n/B Svinov mladší žáci

10. 10. 2009 14.30 36 Osek n/B Svinov starší žáci

11. 10. 2009 9.30 25 Vítkovice Svinov dorostenci

11. 10. 2009 11.00 51 Vítkovice Svinov I. liga muži

17. 10. 2009 10.00 28 Svinov Chropyně mladší žáci

18. 10. 2009 10.30 93 Dobruška Svinov I. liga muži

18. 10. 2009 12.45 19 Osek n/B Svinov dorostenci

24. 10. 2009 16.00 59 Čakovice Svinov I. liga muži

25. 10. 2009 10.45 66 Litohlavy Svinov I. liga muži

Info Dopravního podniku města Ostravy

NaPaDeNý 
RevIzOR

Dne 6. 6. 2009 bylo na linku 156 ozná-
meno napadení revizora DPO cestujícím, 
který byl přistižen při jízdě bez platného 
jízdního dokladu. Napadený revizor (49 let) 
se nacházel na zastávce MHD v Ostravě-
Svinově, muž, který jej napadl, však mezi-
tím odjížděl autobusem. Strážníci autobus 
dostihli v Mariánských Horách, podezřelý 
muž (30 let) musel vystoupit. Napadený 
revizor v něm posléze poznal útočníka. 
Jelikož si revizor stěžoval na bolest v kyčli 
a omezenou hybnost nohy, byla na místo 
přivolána sanitka, která jej převezla do 
nemocnice k vyšetření. Pro podezření ze 
spáchání trestného činu strážníci událost 
i se zadrženým mužem předali přivolaným 
policistům.  



10 11

(Pokračování ze strany 9) 
Jak je tento systém nákupu chráněn proti 

zneužití?
Systém je chráněn dlouhým alfanumerickým 

kódem, který je v každé jízdence zobrazen. 
Tento unikátní kód je vygenerován na základě 
několika interních údajů. Tento systém umožňu-
je efektivnější kontrolu a dokazování případného 
zneužití oproti jízdenkám papírovým.

Jak jsou chráněna osobní data kupujícího?
U této služby nezjišťujeme žádné osobní 

údaje, kromě telefonního čísla, které ale není 
v systému svázáno s žádnou konkrétní osobou. 
Samotné ukládání dat do systému je rovněž 
chráněno proti zneužití.

Jsou tyto jízdenky nějak evidovány nebo 
se po uplynutí platnosti automaticky vyma-
žou ze systému?

Telefonní čísla jsou evidována a uložena 
v systému po dobu nezbytně nutnou pro účely 
reklamačního řízení a pro účely vyplývající 
ze závazných právních předpisů (zejména 
daňových).

Kdy mohu nastoupit do tramvaje, autobu-
su nebo trolejbusu?

Do vozidel MHD lze nastoupit až po doruče-
ní SMS jízdenky do mobilního komunikačního 
zařízení. Nástup do tramvaje, autobusu nebo 
trolejbusu bez doručené SMS jízdenky nebo 
odeslání požadavku na nákup SMS jízdenky 
v době, kdy se přeprava začne realizovat, se 
posuzuje jako porušení smluvních přepravních 
podmínek a revizor uloží cestujícímu tarifní 
přirážku.

Mohu nastoupit do tramvaje, autobusu 
nebo trolejbusu, když jsem odeslal poža-
davek na nákup SMS jízdenky a tuto jsem 
ve stanoveném časovém limitu ani později 
neobdržel?

Nikoliv, pro přepravu si musíte zakoupit 
jiný jízdní doklad, např. jízdenku u řidiče 
vozidla a na nedoručení SMS jízdenky podat 
reklamaci. 

Pokud SMS jízdenku neobdržím, kde 
a jak to mohu reklamovat?

Reklamaci na neobdrženou jíízdenku lze 
uplatnit pouze na předepsaném tiskopisu, který 
je umístěn na internetových stránkách společ-
nosti, tj. www.dpo.cz, reklamační formuláře 
budou k dispozici také na všech prodejnách 
časových jízdenek dopravního podniku nebo 
lze reklamaci uplatnit telefonicky na čísle 
59 740 1555 Infoservisu dopravního podniku. 
O výsledku reklamace budou cestující v zá-
konné lhůtě písemně vyrozuměni. Podle zákona 
127/2005 o elektronických komunikacích lze 
reklamaci na poskytovanou službu uplatnit bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou 
měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, 
jinak právo na reklamaci zanikne.

Jak probíhá kontrola těchto jízdenek?
Cestující, který si SMS jízdenku zakoupí je 

povinen se touto jízdenkou revizorovi prokázat 
a to tím, že mu umožní přečíst si celý text. Re-
vizor podle údajů na jízdence provádí kontrolu 
oproti serveru s databází platných jízdenek. 

Při podezření, že je tato jízdenka neplatná má 
možnost přepravní kontrolor odeslat vlastníkovi 
mobilního čísla i sobě kontrolní SMS.

Jaká je kapacita systému, může dojít 
k přetížení?

Kapacita systému je 80 tisíc SMS jízdenek za 
minutu což představuje cca 1 333 SMS jízdenek 
každou vteřinu. Vzhledem k tomu, že tento sys-
tém byl koncipován na mnohem větší zátěž, jako 
například při hromadném hlasování v soutěžích, 
je rezerva více než dostatečná.

Za jak dlouho přijde přepravnímu kon-
trolorovi odpověď na platnost předložené 
jízdenky? 

Odpověď systému při on-line ověření je do 
10 vteřin. Ověření off-line je okamžité. 

Je zařazen tento elektronický nákup do 
Tarifu MHD?

Ano, je zapsán jako dodatek k Tarifu MHD. 
Dále jsou podmínky nákupu SMS jízdenky 
a povinnosti cestujícího při kontrole doplněny 
do smluvních přepravních podmínek.

Proč novou službu Dopravní podnik 
Ostrava a.s. zavádí? 

Dlouhodobým cílem Dopravního podniku 
Ostrava a.s. je zkvalitňování služeb pro zá-
kazníky, kterým chceme poskytnout nejvyšší 
komfort cestování. Systém SMS jízdenek bude 
vhodně doplňovat stávající systém distribuce 
papírových jízdenek a v současné době již 
úspěšně funguje v několika tuzemských 
i evropských městech. Také sami cestující 
projevili ve svých žádostech zájem o tuto 
službu.

Co si od této služby slibujete?
Snažíme se vyhovět cestujícím v požadav-

cích na dosažitelnost nákupu jízdenek „kdyko-
liv a kdekoliv“. Od nové služby si slibujeme, 
že ji cestující využijí především v případě 
absence prodejních míst na zastávkách nebo 
v případě nedostatku mincí v jejich peněžence. 
Doufáme také, že tímto eliminujeme skupinu 
náhodných cestujících bez platného jízdního 
dokladu.

O vlastnictví původně celého domu, dnes 
jen dvou bytových jednotek, je veden letitý 
spor a jedná se v něm v podstatě o násle-
dující:

Dům č.p. 556 obsahující byty č. 1, 2, 3 a 4 
byl ke dni 2. 10. 1996 ve vlastnictví SMO – 
městského obvodu Svinov (dále jen obec). 
Byt č. 3 užíval Ing. Zbyněk Planka, byt č. 1 
Ing. Tomáš Kuzník, nájemkyní bytu č. 2 byla 
paní Marie Vašková a bytu č. 4 paní Anna 
Žylková. 

V roce 1996 byl dům čp. 556 prohlášením 
vlastníka (městského obvodu Svinov) rozdě-
len na 4 bytové jednotky, když každá z nich 
byla předmětem prodeje: Ing. Zbyněk Planka 
koupil bytové jednotky č. 556/2 (za kupní cenu 
včetně nákladů na převod 69 956 Kč, dále 
jen KC) a č.556/3 (KC 71 091 Kč), Ing. To-
máš Kuzník koupil bytové jednotky č. 556/1 
(KC 69 896 Kč) a č. 556/4 (KC 72  049 Kč). 

Dle právní zást. MOb Svinov jsou všech-
ny 4 kupní smlouvy neplatné, a to zejména 
proto, že 
- nabídky k převodu bytů do osobního vlast-

nictví nájemkyni bytu č. 2 paní Marii Vaš-
kové a nájemkyni bytu 4 paní Anně Žylkové 
nebyly učiněny v souladu s § 22 odst. 1 zák. 
č. 72/1994 Sb, neboť nebyly návrhem ve 
smyslu § 43c OZ (nebyly konkrétní, nebyly 
podepsány statutárním zástupcem, nebyla 
v nich uvedena cena za převod),

- nabídka týkající se bytu č. 3 byla učiněna 
Ing. Zbyňku Plankovi, který nebyl nájem-
cem bytu, neboť smlouva o výměně bytů 
s paní Hrabcovou, na základě které začal 
byt č. 3 užívat, nebyla nikdy uzavřena, když 
existuje jen tzv. žádost o schválení dohody 
podepsaná bez zmocnění synem paní Hrab-
cové Petrem Hrabcem. Nájemcem bytu č. 1 
se nestal ani Ing. Tomáš Kuzník, neboť 
nájemní smlouvu s ním za pronajímatele 
uzavíral bez zmocnění k takovému úkonu 
správce bytového fondu pronajímatele 
Ing. Kalus. Ten byl na základě smlouvy 
o obstaravatelské činnosti oprávněn za 
pronajímatele ve vztahu k jeho majetku 
pouze „k vystupování a jednání“, nikoli 
však k právním úkonům,

- usnesení zastupitelstva č. 96/12 ze dne 
9. 9. 1996, na základě kterého byly kupní 
smlouvy uzavřeny, nesplňuje náležitosti 
tehdy platného zák. č. 367/1990 Sb (§ 36a) 
ani OZV č. 10/1992, kterou byl vydán Statut 
města Ostravy, neboť nebylo rozhodnuto, co 
se má, komu a za jakou cenu prodat. 

Obec vedla od roku 1997 u zdejšího soudu 
s Ing. Zbyňkem Plankou a Ing. Tomášem 
Kuzníkem spor o určení vlastnictví k domu 
č.p. 556 stojícímu na pozemku p.č. 189/1, zast. 
pl., k tomuto pozemku a pozemkům p.č. 189/2, 

zast. pl. a p.č. 190, mm pozemku p.č. 189/1, zast. 
pl., k tomuto pozemku a pozemkům p.č. 189/2, 
zast. pl. a p.č. 190, zahrada – vše v k.ú. Svinov, 
obec Ostrava. Spor se týkal celého domu, pro-
tože i prohlášení vlastníka bylo považováno za 
neplatné. Genese soudního sporu:

Rozsudek Okresního soudu v Ostravě 
(žalobce obec)

Dne 20. 12. 1999 bylo rozsudkem Okresní-
ho soudu v Ostravě, č.j. 35 C 55/97-62, určeno, 
že vlastníkem předmětných nemovitostí je 
žalobce (tedy obec)

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě
Dne 30. 10. 2000 byl tento rozsudek 

Okresního soudu č.j.35 C 55/97-62 potvr-
zen Krajským soudem v Ostravě (č.j. 42 Co 
297/2000-91). 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR
Proti rozsudku KS podali Ing. Zbyněk 

Planka a Ing. Tomáš Kuzník dovolání, NS ČR 
oba rozsudky zrušil a vrátil kauzu k projed-
nání okresnímu soudu. 

Rozsudek Okresního soudu v Ostravě
Následně vydaný rozsudek Okresního 

soudu v Ostravě, č.j. 35 C 161/2003, ze dne 
28. 4. 2004, v pořadí tedy druhý, návrh obce 
na určení, že je vlastníkem předmětných ne-
movitostí, zamítl.

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě 
Krajský soud v Ostravě rozsudek OS č.j. 35 

C 161/2003 dne 20. 10. 2005 potvrdil (č.j. 42 
Co 307/2004-161). 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 
Obec podala dne 24. 1. 2006 proti to-

muto (druhému rozsudku Krajskému soudu 
v Ostravě) dovolání k NS ČR, dovolání bylo 
odmítnuto.

Podle názoru krajského soudu vysloveného 
při druhém projednávání sporu, navíc i podle 
názoru NS ČR, nabyli kupující, tedy Ing. Zby-
něk Planka a  Ing. Tomáš Kuzník byt č. 3 a byt 
č. 1 platně. Naopak, kupní smlouvy týkající 
se bytu č. 2 a č. 4 jsou neplatné.

Neplatnost kupních smluv dovozovaly tyto 
soudy, stejně jako i žalobce, ze skutečnosti, 
že nabídky podle § 22 odst. 1 zák. č. 72/1994 
Sb. nebyly provedeny vůči nájemkyním těchto 
bytů platně.

Po nabytí právní moci uvedených rozsud-
ků vydaných po druhém projednání sporu 
se právní zástupci účastníků řízení dohodli 
v souladu s přáním svých klientů, že je-li 
nyní nesporné, že kupní smlouvy vztahující 
se k bytovým jednotkám č. 556/2 a č. 556/4 
jsou neplatné, je nadbytečné, aby se vedl 

další spor na určení, kdo je jejich vlastníkem, 
a že po dokončení dovolacího řízení uzavřou 
příslušnou smlouvu, v níž se tato skutečnost 
zakotví. 

Výsledkem tedy, potvrdil-li by NS ČR 
„druhý“ rozsudek Krajského soudu v Ostra-
vě, mělo být uspořádání vlastnictví k bytům 
tak, že vlastníkem bytové jednotky č. 556/3 
bude Ing. Zbyněk Planka, vlastníkem bytové 
jednotky č. 556/1 bude Ing. Tomáš Kuzník 
a vlastníkem bytových jednotek č. 556/2 
a č. 556/4 měl být žalobce (obec).

Nehledě na toto dojednání a  názory patrné 
z rozsudků soudů krajského a Nejvyššího 
soudu převedli (prodali) Ing. Zbyněk Planka 
a Ing. Tomáš Kuzník i bytové jednotky č 556/2 
a  556/4 společnosti Ostreal, s.r.o., současné-
mu žalovanému.

Žaloba obce na určení vlastnictv í 
k okresnímu soudu 19. 5. 2008

De 21. 1. 2009 byl vyhlášen rozsudek 
Okresního soudu v Ostravě ve věci podané 
žaloby na určení vlastnictví k bytovým jed-
notkám č. 2 a č.4 na ulici U Rourovny čp. 556 
v Ostravě-Svinově.

Rozsudek soudu ve prospěch žalovaného 
byl soudkyní ústně odůvodněn jen velmi 
krátce, důvody, pro které žalobu MOb zamítla, 
nevyzněly ze stručného podání přesvědčivě.

Odvolání MOb Svinov ke krajskému 
soudu 12. 3. 2009

Rada MOb Svinov na svém jednání 
4. 3. 2009 rozhodla všemi 5 hlasy neodvolat 
se proti rozsudku okresního soudu.

Dne 11. března na návrh opozice rozhodlo 
Zastupitelstvo MOb Svinov odvolání podat.

Pravomocný rozsudek krajského soudu 
ze dne 14. července 2009:

„Krajský soud v Ostravě rozhodl o určení 
lastnictví bytových jednotek, o odvolání 
žalobce proti rozsudku Okresního soudu 
v Ostravě takto: 

Rozsudek okresního soudu se mění 
takto:

Určuje se, že žalobce (obec) je vlastní-
kem 
- bytové jednotky č.556/2 v domě č. 556 

stojícím na pozemku parc.č. 189/1
- bytové jednotky č. 556/4 v domě č.p. 556 

stojícím na pozemku č. 189/1
 
Ing. Planka i Ing. Kuzník vedou vůči obci 

další 2 spory, každý z nich o náhradu cca 
110 000 Kč (za to, že obec užívala po vydání 
pravomocných rozsudků, jimiž byla uznána 
za vlastníka celého domu, „jejich“ bytové 
jednotky). 

Ing. Eva Poštová, CSc., 
zastupitelka za ODS
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Dochází ke zm n  platnosti pr kazu ODIS pro d ti od 6 do 15 let v ku, 
slevy a výhody však z stávají zachovány 
 
Pr kaz ODIS pro d ti od 6 do dovršení 15 let vydávaný Dopravním podnikem Ostrava a.s. 
se již vztahuje pouze na cestování po území m sta Ostravy, tedy na zóny 1, 2, 3 a 4.  
 
D ti a žáci ve v ku od 6 do dovršení 15 let, kte í mají své školy mimo tarifní oblast m sta Ostravy 
(zóny 1, 2, 3 a 4) a cht jí p i cestách do školy využít slevy 62,5 %, si musí vy ídit celostátn  
uznávaný Žákovský pr kaz. „Jsme si v domi neš astného na asování této informace, ale Dopravní 
podnik Ostrava nemohl reagovat d íve. Teprve v posledních dnech nám bylo sd leno, že další 
regionální dopravci nebudou naše pr kazky uznávat a žáci ve v ku od 6 do 15 let si proto musí  
pro cestování mimo Ostravu vy ídit celostátn  uznávaný Žákovský pr kaz. Žáci, kte í mají školu  
na území m sta, pak mohou i nadále využívat stávající doklad, který vydává dopravní podnik,“ ekl 
tiskový mluv í Dopravního podniku Ostrava a.s. Ing. Miroslav Albrecht.  
Podle n j si mohou všichni zájemci Žákovský pr kaz vyzvednout v každé prodejn  jízdních doklad . 
„S ádn  vypln ným a školou potvrzeným pr kazem s odpovídající fotografií se pak mohu vrátit  
na kteroukoliv prodejnu jízdních doklad , kde jim bude Žákovský pr kaz za stanovený 
padesátikorunový poplatek ov en,“ popsal postup p i vy izování Žákovského pr kazu Miroslav 
Albrecht. 
S takto ov enou žákovskou pr kazkou si pak mohou žáci zakoupit zlevn nou jízdenku, bu to 
30denní nebo 90denní. Pro studenty od 15 do dovršení 26 let z stává vše p i starém. 
Dopravní podnik Ostrava a.s. p edpokládá v prvních dnech m síce zá í tradi n  zvýšený zájem  
o po ízení studentských pr kaz  a výhod a je p ipraven na nastalou situaci reagovat. „Naši 
pracovníci jsou p ipraveni operativn  prodloužit svou pracovní dobu v prodejnách jízdních doklad . 
Tradi n  má dopravní podnik také každou sobotu mezi šestou a t ináctou hodinou otev eny prodejny 
jízdních doklad  na Vojanov  ulici a Husov  nám stí v centru m sta, v Nákupním st edisku Venuše 
v Ostrav  – Jih a v Porub  na Vozovn . Navíc budou v sobotu 5. zá í mimo ádn  otev eny dv  další 
prodejny, a sice na Dubin  na ulici B. etyny a v Porub  v Nákupním st edisku Duha,“ uzav el 
tiskový mluv í Dopravního podniku Ostrava a.s. Ing. Miroslav Albrecht. 
 

Zm na platnosti 

 
Platí pouze v zónách 1, 2, 3 a 4 na území m sta Ostravy 

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 
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Info Dopravního podniku města Ostravy bez KOmeNtáře
K první privatizaci bytů ve Svinově –  

prodeji obecních bytů Ing. zbyňkovi Plankovi a Ing. tomáši Kuzníkovi
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Dva měsíce prázdnin utekly jako voda a je 
tady opět nový školní rok. Odpočaté a vydová-
děné děti se vrátí do svých lavic, ve kterých si 
budou deset měsíců plnit své povinnosti. Jelikož 
dny volnosti končí, je třeba, aby si děti opět 
připomněly elementární zásady bezpečného 
chování, mezi něž bezesporu patří také bez-
pečný pohyb a pobyt v silničním provozu, a to 
nejen při cestách do a ze školy.

Již tradičně byl první školní týden v Ostravě 
ve znamení celorepublikového projektu s ná-
zvem „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. Policisté 
z Dopravního inspektorátu a Preventivně infor-
mační skupiny obsadili ve dnech 1. až 4. 9. 2009 
devět vytipovaných rizikových míst. Vesměs 
se jednalo o přechody pro chodce umístěné 
v blízkosti základních škol. 

Dětem jsme připomněli jak se správně pře-
chází vozovka, jak je to s absolutní předností 
chodců na přechodech, také jsme je varovali 
před záludnostmi jízdy na kole a kolečkových 
bruslích a sdělili jim mnoho užitečných, ale 
hlavně důležitých informací týkajících se 
nevyzpytatelného a mnohdy nebezpečného 
silničního provozu.

Nutno dodat, že naprostá většina oslove-
ných školáků uměla na naše otázky pohotově 
odpovědět, i přesto však všechny děti obdržely 
řadu preventivních materiálů. Ty, jež prokázaly 
nejlepší znalosti, jsme navíc odměnili malými 
dárky.

Ovšem nejen děti jsou chodci. Proto nebude 
na škodu, když základní informace a rady sdě-
líme i občanům dříve narozeným.

Desatero chodce:
• Po chodníku se chodí vždy po pravé straně.
• Pakliže jsme nuceni jít po silnici, tak vždy po 

její levé straně a co nejblíže u kraje.
• Chodci jsou součástí silničního provozu stejně 

jako řidiči aut. I pro ně tady platí pravidla 
silničního provozu.

• Chodci jsme i při jízdě na kolečkových brus-
lích.

• Silnice se přechází jen na místech k tomu 
určených.

• Pokud musíme silnici přecházet mimo místa 
k tomu určená, tak vždy kolmo, co nejrychleji 
a jen tam, kde je dobrý rozhled.

• Před přecházením se nezapomeňte rozhlédnout.
• Řidiči nás lépe uvidí, když budeme mít oble-

čené pestré a dobře viditelné oblečení.
• I chodci musejí být ohleduplní k ostatním 

účastníkům silničního provozu.
• Vždy mějme na paměti, že silnice je pro chod-

ce značně nebezpečné místo.
Příčinou mnoha tragických dopravních 

nehod je nedostatečná viditelnost. Auta mají 
povinnost svítit. Chodci takovou možnost 
nemají, přitom jsou v silničním provozu těmi 
nejzranitelnějšími.

„Vidět a být viděn“ je základní pravidlo 
bezpečnosti na silnicích. Za snížené viditelnosti 
platí dvojnásob. Řidiči, kteří zranili chodce, 
se často shodují na tom, že ho neviděli vůbec 
nebo příliš pozdě. Viditelnost chodců lze zvýšit 
pomocí vhodně zvoleného oblečení, nášivek 
a doplňků ze speciálních materiálů. Jsou snadno 
dostupné a vůbec ne drahé.

Viditelnost lze zvýšit vhodnou barvou ob-
lečení a doplňky z fluorescenčních materiálů, 
které zvyšují světelný kontrast vůči pozadí 
a prodlužují tak vzdálenost, na jakou může řidič 
chodce či cyklistu zaznamenat.

Přibližná vzdálenost na jakou nás řidič 
spatří za tmy a při snížené viditelnosti, pak-
liže na sobě máme:
• modré oblečení – 18 metrů;
• červené oblečení – 24 metrů;

• žluté oblečení – 37 metrů,
• bílé oblečení – 55 metrů;
• reflexní materiály – 200 metrů.

Fluorescenční materiály – zvyšují vidi-
telnost za denního světla a za soumraku, ve 
tmě však svou funkci ztrácejí. Nejčastěji 
používanými barvami jsou jasně žlutá, zelená 
a oranžová.

Reflexní materiály – odrážejí světlo v úzkém 
kuželu zpět ke zdroji, a to až na vzdálenost 
kolem 200 metrů. Výrazně zvyšují viditelnost 
za tmy a snížené viditelnosti.

Reflexní materiál je v noci vidět na 10x větší 
vzdálenost než modré oblečení. Při rychlosti 
75 km/h potřebuje řidič nejméně 1,5 sekundy 
(31 metrů) na to, aby odpovídajícím způsobem 
zareagoval.
• Používejte reflexní a fluorescenční materiály 

a kombinujte je, abyste byli dobře vidět za 
světla i za tmy.

• Reflexní předměty umístěte nejlépe ke konci 
rukávů, blízko ke kolenům a do úrovně pasu 
(cyklisté také na přilbu a jízdní kolo).

• Dětem pořiďte oblečení, školní brašny a do-
plňky opatřené reflexními a fluorescenčními 
bezpečnostními prvky.
Tyto bezpečnostní prvky nejsou drahé. 

Nejrůznější přívěsky, nášivky, nažehlovačky, 
samolepky, pásky na ruku apod. pořídíte 
například v galanteriích nebo v obchodech 
s jízdními koly.

Děti jsou na silnicích ohroženy více než jiní 
chodci. Jsou méně soustředěné a nedokáží ještě 
dobře odhadovat a předvídat. O to důležitější 
je, aby byly na silnici co nejlépe vidět. Světlé 
oblečení, školní brašna a boty s ref lexními 
doplňky učiní jejich každodenní cestu do školy 
i ze školy bezpečnější.

nprap. Mgr. Petr Svoboda

Máte zájem hrát volejbal?  
Přihlaste se!

Volejbalový klub 
TJ SOKOL SVINOV

ve spolupráci s ligovým družstvem žen volejbal Svinov
hledá dívky ve věku 10–15 let se zájmem o VOLEJBAL

(ročníky narození 1994–1999)

Jak se přihlásit:  
Zájemci se mohou přihlásit na tel: 608 127 685, 

nebo poslat e-mail na volejbalsvinov@seznam.cz

Kde:  
Tréninky od září do června v tělocvičně na  

Základní škole Bílovecká 10,  
Ostrava – Svinov

Podrobnější informace na tel: 608 127 685
Info o oddíle: www.svinovvolejbal.wz.cz

NOvé SlužbY v INfORmaČNím 
CeNtRu ve SvINOvĚ

 Směnárna, prodej dálničních známek, předprodej vstupenek 
Národního divadla Moravskoslezského. To jsou nové služby, které 
poskytuje infocentrum ve Svinově. 

V nabídce jsou nejen kupony ČR všech druhů, ale také slo-
venské a rakouské. 

Směnárna zde dosud chyběla a proto zejména návštěvníci 
města, mohli být při příjezdu zklamáni. Směňují zde eura, polské 
zloté, dolary, chorvatské kuny i britské libry.

V infocentru můžete zakoupit nejen vstupenky na činohry 
pražských divadel v Domě kultury města Ostravy, Domě kultury 
Akord a Poklad, ale také na klasickou operu, operetu, balet či 
činohru ostravských souborů NDM. Novinkou je také předpro-
dej vstupenek Národního divadla Moravskoslezského (NDM), 
divadla Antonína Dvořáka a divadla Jiřího Myrona. K dostání je 
zde i Zpravodaj NDM.

Výhodou pobočky je vyhrazené parkovací místo přímo před 
pobočkou a nově upravená provozní doba denně od pondělí do 
neděle v čase 7.00–19.00 hodin.

Na viděnou se těší kolektiv pobočky Svinov 
Ostravský informační servis, s.r.o. – pobočka Svinov, Peter-

kova 90, u vlakového nádraží
www.ostravainfo.cz, svinov@ostravainfo.cz, tel.: 597 310 174

I v tzv. „okurkové sezóně“, tedy během letních 
prázdnin, se může každému z nás stát, že se 
na nás zaměří nejrůznější nenechavci, kapsáři 
a zloději. Ti mají jeden jediný cíl a tím je jejich 
obohacení na náš účet. Je bezpodmínečně nutné 
si uvědomit, že tito lidé svou „profesi“ dokonale 
ovládají. Všichni občané by tedy měli mít na pa-
měti, že jedinou možností jak těmto lidem splnění 
jejich cíle nedopřát, je každodenní dodržování 
preventivních zásad. Jinými slovy, nesmíme ni-
komu dát příležitost k tomu, aby se neoprávněně 
našich osobních věcí byť jen dotknul. 

Opět tedy apelujeme na všechny občany a ná-
vštěvníky našeho města. Dávejte si pozor na své 
osobní věci a neusnadňujte svou lehkomyslností 
a neopatrností kapsářům jejich práci. 

Kapsáři vyhledávají místa, kde se pohybu-
je větší množství lidí, např. nákupní centra, 
hromadné dopravní prostředky, sportovní 
a kulturní akce, hrady, zámky nebo muzea. Vy-
užívají nepozornosti lidí a nedbalého zacházení 
s majetkem a osobními doklady. Samotná krá-
dež bývá blesková, předem pečlivě připravená 
a nacvičená akce. Kapsáři kradou tak dokonale 
a nepozorovaně, že okradený se o chybějících 
dokladech či peněžence dozví často až mno-
hem později a na zcela jiném místě, než kde ke 
krádeži došlo. O pachateli a jeho popisu nemá 
obvykle ani potuchy. 

Jak se tedy chovat, abyste se nestali oběti 
těchto lidí?
- Muži, vše důležité noste v náprsních, popř. 

uzavíratelných kapsách, nikoli v zadních 
kapsách u kalhot.

- Ženy, nenechávejte peněženku a jiné cennosti 
navrchu tašek či kabelek.

- Nenoste své osobní doklady v peněžence.
- Nemějte při sobě větší finanční hotovost, vyu-

žívejte možnosti bezhotovostního platebního 
styku.

- Čtyřmístné identifikační číslo platební karty 
(PIN) mějte zásadně odděleně od samotné 
karty.

- V případě krádeže platební karty okamžitě 
volejte pobočku banky, krádež oznamte 
a kartu zablokujte.

- Svá zavazadla nikdy nespouštějte z dohle-
du.

- Tašky či batohy, kde máte peníze nebo jiné 
cennosti nenoste na zádech, kam nevidíte.

- Ženy, noste kabelku pokud možno u těla 
a využívejte různá zapínání a zdrhovadla.

- Uložíte-li zavazadlo v obchodě do nákupního 
koše, mějte je stále na očích.

- Nenechávejte v restauracích svá zavazadla 
a oblečení bez kontroly, ani jdete-li jen k baru 
či na toaletu.

- Někteří kapsáři maskují svou rychlou ruku 
bundou, kterou přes ní mají přehozenou.

- Peníze, doklady i klíče noste v příruční 
uzavřené tašce nebo kabelce vždy odděleně. 
Berte si jen tolik peněz, kolik skutečně po-
třebujete.

- Peněženku uložte na dno nebo do spodní části 
kabelky či nákupní tašky.

- Kabelku či tašku přes rameno nenechávejte 
viset na zádech, ale mějte ji stále na očích 
a chraňte ji rukama na boku nebo na břiše.

- Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice 
nahrává zlodějům a okradení může proběh-
nout bez povšimnutí.

- Kabelku nebo tašku nepokládejte v obcho-
dech na police a nenechávejte v nákupním 
vozíku. Nikdy ji neodkládejte s oděvem v šat-
ně kina, divadla, restaurace, ani v čekárně 
u lékaře či na úřadech.

- Když v tramvaji nebo autobusu čtete, mějte 
své příruční zavazadlo pořád pod kontrolou.

- Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další 
cestující a nenechávejte svá zavazadla bez 
dozoru.

- Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte 
soukromí. Dávejte pozor, jestli vás někdo ne-
sleduje příliš zblízka. Vybírání z bankomatů 
uvnitř bank je spolehlivější.

- Při nakládání zboží do zavazadlového pro-
storu automobilu si osobní věci neodkládejte 
na přední sedadlo vozu a ani je nenechávejte 
v nákupním vozíku, či v zavazadlovém pro-
storu.

K právě probíhajícímu létu neodmys-
litelně patří návštěva hudebních festivalů 
a letních koupališť.:
- Nenechávejte své osobní věci a zavazadla na 

dekách či ve stanech. V maximální možné 
míře využívejte hlídaných, v mnoha přípa-
dech bezplatných, úschoven.

- Nebuďte přehnaně důvěřiví k cizím lidem. 
Nežádejte neznámé osoby o chvilkové pohlí-
dání vašich věcí.

Nezapomeňme, že je povinností nás všech 
hlídat a opatrovat své osobní věci. Udělejme vše 
pro to, aby nám místo osobních věcí a zavazadel 
nezůstaly jen oči pro pláč. Uvědomme si, že 
pokud kapsářům nedáme šanci nás okrást, tak 
nikdy okradeni nebudeme.

nprap. Mgr. Petr Svoboda

bezpečně do školy a zpět!

Jak předcházet okradení!

vloupali se do stánku s pečivem
Dne 13. 7. 2009 zadrželi strážníci městské policie na základě oznámení občana 

čtyři mladíky, podezřelé z vloupání do prodejního stánku s pečivem na ul. Bílo-
vecké v Ostravě-Svinově. Vstupní dveře stánku byly poškozeny a opodál na zemi 
leželo páčidlo. Všechny zadržené mladíky (16–26 let) strážníci předali přivolaným 
policistům, hrozí jim obvinění z trestného činu krádeže.  

vyhlášení soutěže 
o nejpěknější 

zahrádku
zO Českého zahrádkářského 

svazu ve Svinově spolu s Radou 
mOb Svinov vyhlašují opět 
tradiční soutěž o nejpěknější 
zahrádku s termínem uzávěrky 

do 31. října 2009.

Na vaše příspěvky s barevnou 
fotografickou dokumentací 

se těší

Drahoslava Kupková, 
předsedkyně ZO ČZS Svinov

Strážníci zadrželi 
hledané osoby

Dne 26. 6. 2009 zadrželi strážníci měst-
ské policie v Ostravě-Svinově na ul. Bílovec-
ké 31letého muže, jehož jméno figurovalo v 
seznamu osob hledaných Policií ČR. O dva 
dny později takřka na stejném místě narazili 
na jiného, také hledaného, 19letého mladíka. 
Oba skončili na policejním oddělení. 

Kluci a holky je Vám 7–15 let?
TJ SOKOL Svinov, oddíl národní házené 

pořádá nábor nových hráčů a hráček.
Nábory probíhají v rámci tréninku jednot-

livých družstev. 
Dívky – pondělí a středa 16.00 – 18.00 hod.
Chlapci – úterý a pátek 16.00 – 18.00 hod.
Tréninky jsou na nově zrekonstruovaném 

hřišti na ul. Sokolská v Ostravě – Svinově.
Bližší informace: www.hazenasvinov.cz

Odbor školství, kultury, sportu a volno-
časových aktivit Magistrátu města Ostravy 
pořádá semináře pro žadatele o účelové dotace  
z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 
2010. Semináře se uskuteční ve 14:30 hodin 
v zasedací místnosti č. 306 v budově Nové 
radnice, Prokešovo nám. č. 8. Na semináři bude 
také představen nový způsob podání přihlášek/
žádostí do výběrového řízení dle níže uvedených 
oblastí.
- Školství dne 8. října 2009,
- Kultura dne 12. října 2009,
- Handicapovaní včetně dětí a mládeže dne 

13.  října 2009,
- Prevence kriminality dne 13. října 2009,
- Protidrogová prevence dne 13. října 2009,
- Volný čas dne 13. října 2009,
- Tělovýchova a sport dne 14. října 2009,
- Vrcholový sport dne 14. října 2009.

Pryč s nudou, 
pojďte hrát házenou 

INfO mmO
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Nikdy to nebylo tak výhodné jako dnes!

S RADOSTÍ STAVÍME PRO VÁS

Program Panel   –  státní příspěvek na úroky z úvěru.
Zelená úsporám  –  státní dotace na energetické úspory při zateplování 

a ekologickém vytápění.
Možná i kombinace obou programů.

Proč regenerovat? 
   úspora nákladů na energii (v některých případech až 60%, 

obvykle 35-40%)
   zvýšení tržní hodnoty bytu min. o 20%
   dotace až do výše 100% investičních nákladů.

Zajistíme vše od odborného energetického posudku, přes kvalitní projekt 
a inženýrskou činnost až po samotné provedení zateplení budovy a dosažení 
hodnot k získání dotace. Zabýváme se úsporami energie ve stavebnictví již od 
roku 1995. Garance a kvalita je podložená historií � rmy.

Nebojujte 
   s větrnými mlýny!

www.intoza.cz

Tomáš Závada 
– majitel společnosti INTOZA s.r.o. 

Vám doporučuje: Regenerujte Váš 

dům pomocí dotačního programu

KOMPLEXNÍ 
REGENERACE PANEL 

nebo 

ZELENÁ ÚSPORÁM.

Nemocniční 2902/13
702 00 Ostrava

Tel./fax: 596 618 979
Mobil: 605 267 623

e-mail: intoza@intoza.cz

Mnozí ostravští občané se jistě stali svědky 
požáru domovního odpadu v kontejnerech, a to 
buď plastových nebo plechových. Tyto nádoby 
na domovní, komunální odpad jsou umístěny 
na každé ulici, téměř před každým bytovým 
domem. Setkáváme se s nimi na zastávkách hro-
madné dopravy osob, nádražích nebo veřejných 
prostranstvích. Velice často se však tyto nádoby 
stávají cílem různých osob, kterým dělá potěšení 
odpad v kontejnerech zapalovat. 

Téměř denně proto vyjíždějí jednotky pro-
fesionálních i dobrovolných hasičů k likvidaci 
požárů odpadků v těchto odpadních kontej-
nerech. V roce 2008 se jednalo jen v Ostravě 
o 194 případů a od začátku tohoto roku do 
konce srpna mají ostravští hasiči na svém kontě 
již 166 takových výjezdů.

Odpad v kontejnerech může hořet v někte-
rých případech déle než 10 hodin. Jedná se 
o případy, kdy dochází k nedokonalému hoření 
za nedostatečného přísunu vzdušného kyslíku 
k hořlavému odpadu. V takovém případě vychá-
zí z kontejneru pouze kouř, který tak zamořuje 
ovzduší a znepříjemňuje život obyvatelům. 
Přitom mnohdy stačí vzít kbelík s vodou a zalít 
tlející odpadky v kontejneru.

Častým nešvarem ostravských obyvatel je 
také zbavování se starých a nepotřebných věcí 
jako např. nábytku, který jednoduše umístí ke 
kontejnerům místo do sběrných dvorů, kam tyto 
nepotřebné věci patří. Tento hořlavý materiál 
je pak výzvou pro nudící se děti nebo různé 
vandaly ke zkoušce jejich hořlavosti. 

Nejčastější př íčinou požárů odpadků 
v kontejnerech je používání otevřeného ohně. 
Odpadky bývají zapalovány nejčastěji pomocí 
plamene zapalovače nebo zápalky. Také kuřá-
ci mohou zapálit odpadky vhozením špatně 
uhašeného nedopalku cigarety mezi domovní 
odpad do kontejneru. Tento nedopalek může 
být připraven zapálit odpad i několik hodin 
než zcela vyhasne. Ti občané, kteří ještě topí 
v domácnostech pomocí kamen na tuhá pali-
va, nesmějí vyhazovat neuhašený popel mezi 
komunální odpad.

Cena nových plastových kontejnerů se 
pohybuje kolem 10 000 Kč a při zapálení od-
padů v nich dojde zpravidla k rozšíření požáru 
i na plastovou konstrukci kontejneru a k jeho 
celkovému zničení. Vzniklý požár už pak není 
ohraničen pouze na vnitřní prostor kontejneru, 
ale může se od hořící konstrukce kontejneru 
rozšířit i na hořlavý materiál umístěný v jeho 
okolí, například na příliš blízko zaparkovaná 
vozidla. Celková škoda způsobená požárem pak 
narůstá geometrickou řadou. U starších plecho-
vých kontejnerů se požár většinou nerozšířil 
mimo vnitřní prostor kontejneru avšak sálavým 
teplem může dojít k poškození například laku 
na zaparkovaném vozidle. 

Hasiči vyzývají všechny občany, aby dbali 
zvýšené opatrnosti při odhazování neuhašených 
nedopalků cigaret do kontejnerů, při vysypávání 
popelníků s nedopalky cigaret mezi komunální 
odpad, případně při vyhazování popela z kamen 
na tuhá paliva do odpadních kontejnerů.

Zapalování odpadků v kontejnerech bývá 
zpravidla posuzováno jako přestupek, za který 
hasiči ukládají pokuty. V případě, že požár 
z kontejneru se rozšíří na jiné objekty, např. 
vedle zaparkovaný automobil, může dojít k vy-
sokým škodám na majetku a může se jednat 
o trestný čin řešený Policií ČR. 

Ing. Kamil Klar,
vedoucí oddělení zjišťování příčin požárů HZS MSK

Pozor na požáry v kontejnerech z letních táborů pro děti...OPIlý muž 
NaPaDl 
mlaDíKa 

Dne 17. 7. 2009 poskytovali strážníci 
městské policie první pomoc mladému 
muži na zastávce MHD v Ostravě-Svinově. 
Vše začalo naprosto nevinně. Na zastávce 
podřimoval na lavičce alkoholem znavený 
muž (48 let). Z tramvaje vystoupili dva 
mladíci a jeden z nich (20 let) spícího muže 
vzbudil s tím, že by se měl jít vyspat domů. 
Probuzený muž však příliš nadšení nepro-
jevil a do mladíka se pustil nejprve slovně 
a poté i fyzicky. Udeřil jej pěstí do hlavy tak 
silně, že napadený upal na zem, udeřil se do 
temene hlavy a zůstal nehybně ležet. Svědky 
celého incidentu byli strážníci, kteří ihned 
přispěchali na pomoc. Před příjezdem sanit-
ky se jim podařilo zraněného muže probrat. 
Poté byl převezen do nemocnice. Opilého 
útočníka si převzali přivolaní policisté. 

Redakce  
Svinovského 
hlasatele 

se omlouvá 
autoru příspěvku 

„zapomenutý svinovský 
rodák Karl Scheit – 100 let 
od narození“ – JuDr. aleši 

uhlířovi. ten jsme 
zveřejnili v letním vydání 
Svinovského hlasatele. 
Dodatečně sdělujeme, 

že autor souhlasil s jeho 
zveřejněním v našem listu 
stejně jako internetový 
deník Neviditelný pes, 
kterému byl článek 
původně určen.

řídil přes 
soudní zákaz

Dne 11. 8. 2009 jen několik minut po 
půlnoci zadrželi strážníci městské policie 
muže, který přes soudní zákaz řízení moto-
rových vozidel znovu usedl za volant. Měl 
však smůlu, neboť si k projížďce vybral 
ul. Stanislavského v Ostravě-Svinově, kde 
v té chvíli projíždělo služební vozidlo měst-
ské policie. Když si všiml služebního auta za 
sebou, zpomalil a dal najevo, že ho strážníci 
mohou předjet. Ti si však všimli, že muž za 
volantem (25 let) je jim dobře známý a navíc 
věděli o soudním zákazu řízení motorových 
vozidel. Dotyčného proto zadrželi a předali 
přivolaným policistům.

Svatováclavský hudební festival 2009
Mezi vrcholy letošního Svatováclavského hudebního festivalu patří 

nesporně dvojí provedení LA RESUREZZIONE HWW 47 Georga Fri-
edricha Händela v kostele sv. Václava v Opavě a v sobotu 24. 10.  2009 
v 18.00 hodin v kostele Krista Krále v Ostravě-Svinově. Interpre-
tace tohoto výjimečného oratoria mladého Händela se ujali soubory 
Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 s uměleckým vedoucím 
a dirigentem Václavem Luksem. Sólové partitury byly svěřeny sólistce 
operního domu v Curychu Martině Jankové a dále sopranistce Kateřině 
Kněžíkové, altistce Marianě Rewerski, tenoristovi Jaroslavu Březinovi 
a basistovi Lisandru Abadie.

K osobnosti skladatele a uváděného oratoria nám Václav Luks 
poskytl obsáhlý a zasvěcený text, ze kterého citujeme:

„Händelova cesta k hudbě nebyla přímočará. Po studiu práv v Halle 
se stal rozhodujícím odchod do Hamburku, kde zaznamenal mladý 
ambiciózní skladatel první operní úspěchy a navázal důležité kontakty 
v aristokratických kruzích bohatého hanzovního města. Jednou z nejdů-
ležitějších osobností byl v Praze sídlící poslední mužský potomek rodu 

Medici, vzdělaný Gian Gastone, který byl s největší pravděpodobností 
zprostředkovatelem Händelova pozvání do Florencie.

Princ Francesco Maria Marescotti Ruspoli byl jedním z nejvýznam-
nějších a nejbohatších římských hudebních mecenášů a Händel byl 
téměř dva roky jeho váženým hostem. Zasadil se o desítky oratorních 
produkcí v Římě a mezi nimi o provedení oratoria La Resurezzione 
HWW 47 Georga Friedricha Händela. Zmiňované oratorium bylo 
příkladem kompozice, která ve formě jakési duchovní opery kompen-
zovala hudbymilovné a po opeře hladové římské společnosti „operní 
dietu“ předepsanou papežským ediktem. Všechna Händelova díla 
vzniklá v Římě prostupuje duch nekonečné autorovy mladistvé invence 
a fascinace italskou hudební tradicí.

Oratorium La Resurezzione je prvním Händelovým duchovním 
oratoriem a nejdůležitějším dílem napsaným během pobytu v Italii. Pro 
provedení byla v Palazzo Ruspoli zbudována nádherná scéna svou bo-
hatostí korespondující s bohatostí Händelovy hudby plné zvukomalebné 
fantazie prozrazující ruku mistra scénického dramatu.“
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Collegium 1704  
a Collegium vocale 1704
nám poskytli jedinečnou příležitost ocenit výjimečnost svého interpretačního umění v říjnu 
a prosinci loňského roku. K jejich koncertům v kostele Krista Krále jsme zveřejnili obsáh-
lou informaci o obou souborech, dirigentovi a sbormistrovi Václavu Luksovi v zářijovém 
a listopadovém vydání Svinovského hlasatele. Oba soubory vstoupily do povědomí odborné 
a posluchačského veřejnosti krátce po svém založení v roce 1991 a především v uplynulých 
dvou letech se soustředily na objevování a uvádění především hudby středoevropských regi-
onů Čech, Moravy, Saska, Bavorska a Rakouska. Doposud pouze hudebním vědcům známý 
repertoár upoutal zaslouženou pozornost a byl představen publiku při koncertech nejen v České 
republice, ale i v zahraničí.

václav luks – dirigent 
po studiích na konzervatoři v Plzni a na AMU v Praze ukončil své hudební vzdělání na 
Schole Cantorum Basiliensis (obor – historické klávesové nástroje) ve třídě J. – A. Böttichera 
a J. B. Christensena. Ještě během studia založil soubor Collegium 1704 (1991) a v letech 
1996 – 1999 vyučoval na AMU v Praze a v letech 2001–2003 na Vysoké hudební škole Fe-
lixe Mendelssohna Bartholdy v Lipsku. Jako sólista nebo člen různých komorních souborů 
vystupoval na mnoha významných pódiích Evropy i zámoří (Salzburg, Zürich, Davos, Bar-
celona, Paříž, Varšava, Berlín, Drážďany, Praha, Mexico City etc). Kromě koncertní činnosti 
se věnuje intenzivně studiu historických pramenů a studiu historických kulturních vazeb ve 
středoevropském regionu. Pravidelně je zván ke spolupráci s předními evropskými orchestry 
specializujícími se na interpretaci historické hudby (např. Akademie für Alte Musik Berlin, 
La Cetra Basel). Pravidelně spolupracuje s různými rozhlasovými stanicemi (ČR 3 – Vltava, 
Deutschland Radio Berlin, DRS, ÖRF, Radio France atd.) a hudebními vydavatelstvími jako 
je Supraphon, Pan Classics, Harmonia Mundi nebo Arta records. 

martina Janková  
je od sezóny 1998/1999 sólistkou Curyšského operního domu, kde ztvárnila nejkrásnější role 
svého lehkého lyrického oboru: W. A. Mozart: Zuzanka, Pamina, Zerlina, Despina (pod taktov-
kou nového šéfa Vídeňské st. opery Franze Welsera-Mösta), Celie (Lucio Silla), C. Monteverdi: 
Návrat Odyssea, Fortuna, Giunnone, J.Offenbach: Hraběnka z Gerolsteinu, Wanda (pod taktov-
kou N. Harnoncourta), L. van Beethoven: Fidelio, Marzellina (pod taktovkou M. Minkowské-
ho), G. F. Händel: Orlando, Angelika (pod taktovkou Williama Christieho), G. Verdi: Falstaff, 
Nanetta, Wolf-Ferrari: Čtyři grobiáni, Lucietta (pod taktovkou Nella Santiho), L. Janáček: Liška 
Bystrouška, Bystrouška (pod taktovkou Adama Fischera), E. Humperdinck: Jeník a Mařenka, 
Mařenka (pod taktovkou M. Christieho). 

V Pařížské Champs-Elysses vystoupila s Ivanem Fischerem a Budapešťským festivalovým 
orchestrem v Mahlerově 4. symfonii a tamtéž ztvárnila pod taktovkou M. Minkowského Mar-
zellinu z Beethovenovy opery Leonore. 

V Ženevské opeře debutovala jako Liška Bystrouška a poté v Monteverdiho Korunovaci 
Poppey jako Fortuna a Drusilla.

Ve vídeňském Theater an der Wien se po dvě sezóny představila jako Celie z Mozartova 
Luccio Silly pod vedením Nikolause Harnoncourta. 

Od roku 2000 pravidelně vystupuje na Salzburgském festivalu – naposledy ve Figarově 
svatbě jako Cherubín. 

Na koncertních podiích spolupracovala s J. E. Gardinerem v Bachovských kantátách 
a Mahlerově 4. symfonii na turné s Českou filharmonií, tuto zpívala také s Mnichovskou 
filharmonií pod taktovkou I. Fischera a s Frankfurtským rozhlasovym orchestrem s N. Har-
noncourtem a jeho Concentus Musicus provedla na turné Schubertova Lazara, s Franzem 

Welserem-Möstem se účastnila turné s Mahlerovou 8. symfonií, pod jeho taktovkou provedla také Mozartovo Requiem, Schmidtovu Knihu 
sedmi pečetí a Mozartova Divadelního ředitele (Mme Silberklang), s W. Sawalischem Mendelssohnova Eliáše (1. soprán) na turné po Izraeli 
s Izraelskou filharmonií, s N. Marrinerem provedla s Českou filharmonií Mozartovo Requiem, s M. Janowskim a Berlínským rozhlasovým 
orchestrem Mendelssohnův žalm 42, se S. Rattlem a Berlínskou filharmonií Stravinského Svatbu, Haydnovu Harmoniimesse a Janáčkovu 
Jenůfu (Karolka), s I. Boltonem a Tonhalle orchestrem pak Händlova Mesiáše, s P. Herreweghe na turné po Francii Mozartovy koncertní árie 
a Haydnovo Stvoření a s R. Norringtonem provedla 2 písňové večery na jeho «Setkání s Haydnem». 
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