
Zřízení 4 tříd ZŠ v MŠ E. Rošického 1082, Ostrava-Svinov

Foto: Ing. Hana Hauptová, starostka

Svinovský hlasatel
21. března 2010

List občanů Svinova
jarní vydání SVINOV

Úvodní slovo
Sportovní kroužek
Významný den budoucích 
prvňáčků
Obecní ples 2010
Návštěva biskupa
Zprávy o dění ve svinovské škole
Poděkování
Poznávací zájezd
Ovoce do škol zcela zdarma
Co pro Vás letos připravujeme
Blahopřání našim jubilantům
NE stadionu ve Svinově 
Co? Kdy? V knihovně Svinov
Pozvánka
Obhajoba na ministerstvu
Velikonoční pořad bohoslužeb 
v kostele Krista Krále
Okruh Františka Bartoše
Velikonoce v Husově sboru 
ve Svinově
Revitalizace Moravskoslezského 
kraje v našem obvodě
Svinov ve sněhovém obležení
Oprava ulice Lelkovy a části ulice 
Mičurinovy
Hrozba povodní
Výherní hrací automaty / 
videoloterijní terminály
Volejbal Svinov – Čertovský 
turnaj
Jarní sběr velkoobjemového 
odpadu v MOb svinov v roce 
2010
Volejbalová zima
SDH Svinov převzal novou Tatru
Z jednání samosprávy
Vyhodnocení soutěže 
o nejkrásnější zahrádku
Dočkáme se toho, co nám 
zastupitelé slibovali?
Lidé do sběrných dvorů přivezli 
téměř o pětinu více odpadu
Strážníci montují nouzová 
tlačítka
Informace nájemníkům bytů MOb 
Svinov
Na ztracené věci se můžete ptát...
Informační tabule Městské policie 
Ostrava
Invaze vnuků
TJ Sokol Svinov, oddíl národní 
házené

OBSAH



2 3

Vážení spoluobčané,
rok 2010 začal předpisově, počátkem 
roku nastoupila ladovská zima s bohatou 
sněhovou nadílkou. Snad i ostatní roční 
období budou stejně ukázková a nás při-
vítá květinové jaro, horké léto a barevný 
podzim. 

Jako obvykle nás přívaly sněhu zaskoči-
ly, a že byly pořádné…, ale sníh padá, kde 
chce, a nikoliv jenom na horách a stráních, 
kde rádi lyžujeme. V obcích nesněží jen 
tak pro potěšení, prostě sněží a mrzne kdy 
chce. Zima donutila mnohé občany také 
přitápět takovým způsobem, že jsme vde-
chovali popílek se všemi škodlivými látka-
mi. Zatím, počínaje dětmi trpíme na plicní 
a průdušková onemocnění, kuckáme, 
kýcháme, nadáváme na spad popílku, ale 
v kotelně opět spalujeme dřevo napuštěné 
barvami. Určitě je na každém občanovi, 
zda přispěje ke zlepšení ovzduší a bude se 
nám tu dobře žít – nebo si pobyt na tomto 
světě zkrátíme…

V zimě nám krátké dny a dlouhé noci 
ubraly hodně energie, další část nám 
ubraly plesy a masopustní veselí. Je tedy 
s podivem, že mnozí občané nám pomoh-
li s úklidem chodníků a přístupových 
cestiček.

Milí spoluobčané, děkuji vám všem za 
pomoc při úklidu sněhu a posypového ma-
teriálu z chodníků a místních komunikací 
a těším se s vámi na jarní období plné 
barevného kvítí a voňavého vzduchu.

Ing. Hana Hauptová
starostka MOb Svinov

Od září jsme v naší školce založili 
nový – sportovní kroužek. S dětmi se 
snažíme rozšířit a naučit se další pohy-
bové dovednosti a zvýšit naši fyzickou 
zdatnost. Házíme, chytáme, běháme, pře-
skakujeme a podlézáme, co se dá. Rádi si 
postavíme i opičí dráhu na školní zahradě. 

V lednu jsme začali s dětmi navštěvo-
vat tělocvičnu ZŠ, kde i v zimě pokraču-
jeme v našem dovádění. Zde máme větší 
prostor a více sportovních pomůcek k naší 
činnosti. Děti si oblíbily i nové míčové 
hry a objevily další sportovní náčiní. 

Je vidět, že děti pohyb těší a naučily se 
spoustu nových pohybových aktivit, které 
můžeme použít při hrách v MŠ. Úsměv 
na tváři dětí a červené tvářičky po hodině 
jen dokazují to, že se jim sportování líbí.

Markéta Gottvaldová
učitelka MŠ Bílovecká

Naše svinovská základní škola se 
v novém školním roce opět rozroste a na 
ul. E. Rošického 1082 bude už všech pět 
ročníků prvního stupně.

Už popáté si budoucí prvňáčci a jejich 
rodiče mohli vybírat ze dvou budou-
cích prvních tříd, a to na ul. Bílovecké 1 
a E. Rošického 1082. Naše rodina má blíž 
právě k budově na Rošického ulici, takže už 
podruhé jsme sem zamířili k zápisu, tento-
krát s našim předškolákem Petrem. Druhák 
Ondra ani mladší brácha si to totiž nechtěli 
nechat ujít. Další maminka z Ostravy-Po-
ruby, přilákána dobrou pověstí naší školy, 
přivedla taky tři dítka, takže dětí v tu chvíli 
bylo opravdu jako ve škole. Všech se ujaly 

příjemné paní učitelky, pomohly dětem 
zbavit se trémy a ty pak hravě předvedly, co 
už se naučily doma a ve školce. Ondra těm 
mladším hrdě předvedl práci na interaktivní 
tabuli v jeho třídě a všechny děti dostaly dá-
rečky vyrobené staršími školáky ve třídách 
a v družině. Aby zážitků nebylo málo, na 
nové třídy a zápis se v tu dobu přišel podí-
vat s panem ředitelem a svinovským panem 
farářem i ostravsko-opavský biskup Franti-
šek Lobkowicz, který byl právě na návštěvě 
Svinova. Slavný den budoucích školáků se 
vydařil, jen se děti musely smířit s tím, že si 
ještě pár měsíců na školu počkají.

Mgr. Marie Szymiková

Dvacátého prvního ledna nás na naší 
svinovské škole navštívil Mons. František 
Václav Lobkowitz. Žáci 8. a 9. třídy se se-
šli v učebně fyziky, kde setkání proběhlo. 
Beseda proběhla v přátelském duchu. Žáci 
kladli všelijaké záludné otázky – jako 
třeba: jak se má, jaké je jeho celé šlechtic-
ké jméno a jak to vypadá v jeho rodovém 
sídle. Padly ale i závažnější dotazy, jako 
například, jaký je jeho názor na islám 
nebo proč se rozhodl být knězem. Mě 
osobně zaujala odpověď na dotaz jednoho 
mého spolužáka, jak došlo k tomu, že se 
stal biskupem. Pan biskup odpověděl, že 
jednoho krásného dne přišel dopis z Vati-
kánu, ve kterém se Svatý otec tázal, zda 
přijme post biskupa. Pan biskup nám řekl, 
že se rozhodl tuto nabídku odmítnout, 
ale pak mu bylo z vyšších míst sděleno, 
že papeži se neříká „ne“, a musel tedy 
přijmout. Udivilo mě, že mu ve skuteč-
nosti nedali vlastně vůbec na vybranou a 
že i v církvi se používají takovéto páky.

Pan biskup na mě zapůsobil jako celkem 
veselý a pohodový člověk a připadalo mi, 
že byl rád, že si s námi mohl popovídat.

Někteří z nás se s ním setkali i na večerní 
mši, kterou u nás v kostele sloužil.

Jan Trtílek

Tradičním termínem Obecního plesu ve 
Svinově se stal poslední lednový pátek, a ne-
bylo tomu jinak ani letos. Vše, co dělá ples 
dobrým plesem, se sešlo a hosté odcházeli 
nad ránem pobaveni, vytančeni a odreagová-
ni od každodenního shonu dnešní doby.

K poslechu a tanci hrála a zpívala již 
loni odzkoušená a opravdu dobrá kapela 
Mirabel, o chutnou večeři se postarala paní 
Pavla Spáčilová a její sehraná parta kucha-
řů, o bohatou tombolu byl zájem veliký, 
lístky na losování byly vyprodány během 
rekordně krátké doby. Ceny v baru i bufetu 
byly lidové, snědlo se a vypilo téměř vše, 
co pořadatelé připravili. 

Velmi příjemným zpestřením úvodu 
večera byla taneční vystoupení skupiny 
Jarky Calábkové pod vedením pana Kuchaře 
a dva vstupy malých mažoretek s různými 
sestavami vedené slečnou Švidrnochovou.

Zpestřením bohaté půlnoční tomboly 
byly také speciální ceny sponzorů – po-
ukázky na aktuálně potřebné materiá-
ly – 10 q hnědého uhlí nebo třeba 25 kg 
posypové soli.

Komu poděkovat za příjemný večer? 
Všem již jmenovaným, kapele Mirabel, 
kuchařům za večeři, tanečníkům a mažo-
retkám za vystoupení, pořadatelům za pří-
pravu a obsluhu, sponzorům za příspěvek 
do tomboly, paní Spáčilové za každoročně 
vylepšovaný, ve Svinově k tomuto účelu 
jediný použitelný, kulturní stánek.

A co říci – napsat závěrem – pořadate-
lé jsou spokojeni, pokud hosté odcházejí 
spokojeni.

Pořadatelé jsou spokojeni.

Eduard Dvorský
místostarosta

Úvodní slovo

Sportovní kroužek

Významný den budoucích prvňáčků Návštěva biskupa

Za několik dní přivítáme první jarní den. 
Den, po kterém doba slunečního svitu bude 
půl roku delší než noc. Období, na které se 
všichni těšíme.

V době uzávěrky minulého Svinov-
ského hlasatele jsem odevzdal článek, 
ve kterém jsem byl mimo jiné potěšen 
rozhodnutím RMO o vypsání výběro-
vého řízení na „Výstavbu nové mateřské 
školy na ulici Stanislavského“. Bohužel se 
RMO usnesením č. 1736/73 z 9. 12. 2009 
rozhodla zrušit zadávací řízení na zakázku 
malého rozsahu „Výstavba nové mateřské 
školy na ulici Stanislavského – projektová 
dokumentace“. Stávající budova MŠ Bí-
lovecká 303/26 je ve špatném technickém 
stavu, o kterém svědčí provedená paspor-
tizace objektu z ledna 2009. Počet zájem-
ců o umístění dětí v MŠ na území celé 
Ostravy včetně Svinova roste. Vyzývám 
zastupitele MO Svinov, aby se výstavbou 
nové školky co nejdříve zabývali.

S novým rokem začala závěrečná část 
výstavby posledních dvou tříd ZŠ v areá-
lu na ul. E. Rošického 1082/22. Stavba je 
financována z prostředků EU a SMO. Stavba 
je hotová, zbývá dovybavit ještě 5 učeben 
novými interaktivními tabulemi, které budou 
pořízeny také z projektu spolufinancovaného 
z prostředků EU-ROP Moravskoslezsko. 
Dobré dílo se podařilo díky současnému 
i minulému vedení radnice ve Svinově. 
O zájmu dětí navštěvovat svinovské školy 
svědčí i to, že k zápisu do 1. tříd, který se 
uskutečnil v lednu tohoto roku, se dostavilo 
52 dětí. Potěšitelné je, že z tohoto počtu je 40 
dětí přihlášených k trvalému pobytu ve Svi-
nově. Jen dvě děti ze Svinova budou chodit 

do jiné ZŠ v Ostravě. 12 zapsaných dětí do 
1. tříd příštího školního roku je z Ostravy-
Poruby, Nové Vsi, Ostravy-Jihu, Klimkovic, 
Ostravy-Polanky a Vřesiny. Do naší školy 
tedy nastoupí více dětí začínajících školní 
docházku, než jich na území Svinova bydlí. 
Za to děkuji našim učitelkám, především těm 
z 1. stupně a vedení radnice, která pečuje 
o vybavení školy. Ta se stává atraktivní pro 
Svinov a blízké okolí. 

Dne 28. ledna 2010 obdrželo všech 
309 žáků ZŠ výpis z vysvědčení za 1. po-
loletí školního roku 2009/10. Většina měla 
vyznamenání, 2 % žáků měla na výpise 
jednu nebo více nedostatečných, ostatní 
prospěli. Za to, že jsou děti takto vychová-
ny, patří dík i Vám, spoluobčanům, kteří 
spolu se zákonnými zástupci a vyučujícími 
kladně působíte na jejich výchovu a vzdě-
lávání.

Poslední den prvního pololetí dosta-
lo všech 25 žáků 9. ročníku, 1 žákyně 
7. ročníku a 8 žáků 5. ročníku přihlášky 
a zápisové lístky na střední školy. Je nyní na 
nich a jejich zákonných zástupcích, aby si 
vybrali tu správnou střední školu, na které 
budou spokojeni.

Kromě 2 žáků s 2. stupněm z chování 
bylo chování všech ostatních hodnoceno 
jako velmi dobré.

V závěru loňského roku podala ZŠ a MŠ 
Ostrava-Svinov, p.o., několik žádostí o zís-
kání grantů. Bohužel u Nadace ČEZ jsme 
nebyli úspěšní se získáním financí pro pro-
jekt „Zajištění vstupu handicapovaným do 
budovy ZŠ a ZUŠ Bílovecká 1, Ostrava-Svi-
nov“ ani pro projekt „Zdravá, veselá a hravá 
Jitřenka“ objektu MŠ Polanecká 92/4.

Z účelových dotací SMO jsme získali na 
projekty „Ekoškola“ 30 tis. Kč, „Memoriál 
Marka Bílého“ 10 tis. Kč a „Správce hřiště 
ZŠ Bílovecká 10“ 40 tis. Kč. V projektech 
„Kroužek Delfínek“ a „Bobříci jsou rychlí, 
mrštní a veselí“ – objekt MŠ Bílovecká 
303/26 jsme nebyli úspěšní. V současnosti 
připravujeme žádost o grant z „Nadace 
ČEZ – Oranžová učebna 2010“ pro vý-
uku technických a odborných předmětů 
v budovách Bílovecká 1/22 i Bílovecká 10/7. 
Součástí těchto projektů je pokus získat po 
jedné interaktivní tabuli do každé z uvede-
ných budov a zajištění výuky pomocí této 
moderní didaktické techniky.

Letošní zima, která, jak věřím, už na-
dobro odešla, způsobila škody na školních 
budovách i majetku občanů. Děkuji Sboru 
dobrovolných hasičů Ostrava-Svinov za 
pomoc při odklízení sněhu ze střech budov 
MŠ Bílovecká 303/26 a ZŠ Bílovecká 
10/7 – školní jídelna. Bohužel se nepodařilo 
zajistit plošinu profesionálních hasičů, ze 
které by bylo možno odstranit sníh ze sedlo-
vých střech ostatních budov, takže došlo 
k poškození části střechy, okapů a žlabů na 
budově MŠ Polanecká 92/4. Při pádu sněhu 
ze střechy Bílovecká 1/27 došlo k poško-
zení zaparkovaného osobního automobilu. 
Uvedené škody jsou řešeny prostřednictvím 
pojišťovny.

Snad nám nadcházející jaro přinese 
zdraví i úspěch v žádostech o granty, 
abychom všechny naše záměry mohli 
uskutečnit.

Mgr. Zdeněk Ivančo
ředitel školy

Zprávy o dění ve svinovské škole

Obecní ples 2010
Návštěva biskupa Mons. Lobkovitze na radnici městského obvodu.
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Nápad, že celý 1. stupeň základní školy 
navštíví poslední vyučovací den roku 2009 
nově opravený a vánočně vyzdobený svi-
novský kostel Krista Krále, se u našeho pana 
faráře setkal s laskavým porozuměním.

Vše se domluvilo už někdy v listopadu, 
děti nacvičily koledy a 22. 12. 2009 se skoro 
200 dětí od 1. do 5. třídy sešlo v kostele.

Pan farář si připravil krátkou pouta-
vou přednášku o narození Ježíška, kterou 
doplnil promítáním dokumentárních snímků 
Betléma.

Děti byly nadšeny i následujícím AZ 
kvízem, který se týkal předešlé přednášky, 
a snaživě soutěžily. Chovaly se vzorně a z je-
jich vlastního zpěvu koled s doprovodem 
varhan je jistě mrazilo.

Když pak varhany po vánočním hymnu 
Narodil se Kristus Pán zazněly v závěru 
naplno, všechny se otočily ke kůru v údivu, 
co za krásu se to na ně snáší. Se zvláštním 
klidem jsme pak opouštěli kostel.

Děkujeme panu faráři Janu Larischovi 
za tak pečlivou a nápaditou přípravu našeho 
setkání a za to, že se vše mohlo uskutečnit. 
Děkujeme, že jsme si mohli užít ty chvíle 
předvánočního těšení v tak nevšedním 
prostředí, chvíle, na které jsme vzpomínali 
celé Vánoce.

Mgr. Šárka Havránková 

Komise pro občanské záležitosti zve 
všechny aktivní svinovské spoluobčany na 
POZNÁVACÍ ZÁJEZD.

Tentokrát bude cílem našeho putování 
přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé 
Stráně, odpoledne pak město Šumperk.

Doprava je hrazena z prostředků 
komise OZ, vstupy si hradí každý účastník 
sám (vstup do elektr. – dosp. 40 Kč; děti 
a důchodci 25 Kč).

Sraz: 16. 5. 2010 v 7.00 hod. u ÚMOb 
Svinov.

Návrat: Ve večerních hodinách tamtéž.
Přihlásit se na akci můžete 

u Mgr. L. Hruškové – tel. 604 120 541, nebo 
na sekretariátě úřadu u Lucie Fucimanové – 
tel. 599 421 020.

Těšíme se na další společné zážitky 
s Vámi!

Za komisi OZ Mgr. Lenka Hrušková

Dne 21. 4. 2010 v 19:00 hod. Divadlo 
Jiřího Myrona, Adolphe Adam: 
GISELLE – balet.
Vstupné – důchodci 105 Kč.
Vstupenky si můžete vyzvednout 
u p. Fucimanové na Úřadě měst. obv. 
Svinov. Doprava autobusem je hrazena 
z prostředků komise OZ:
18:15 hod. – přednádražní prostor – u pojízd-
ných schodů.
18:20 hod. – Úřad městského obvodu Svinov.
18:25 hod. – parkoviště za restaurací U Slunka.
Srdečně zve a hezké prožití velikonočních 
svátků přeje komise pro občanské 
záležitosti při Radě MOb Svinov. 

 Za komisi OZ Mgr. Lenka Hrušková

Ovoce je zdrojem celé řady ochran-
ných látek, které děti pro svůj zdárný 
vývoj potřebují. Nalezneme v něm celý 
komplex vitamínů, minerálních látek 
a vlákniny.

Úkolem Evropské unie a České repub-
liky je především přispět k trvalému zvý-
šení spotřeby ovoce a zeleniny a vytvořit 
zdravé stravovací návyky ve výživě dětí.

Dne 21. 12. 2009 schválila vláda pro-
jekt „Ovoce do škol“ vymezený nařízením 
vlády č. 478/2009 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. Projekt se vztahuje na žáky 
prvních až pátých ročníků.

Naše základní škola přihlásila do 
tohoto projektu 193 žáků. Využijeme tak 
možnost přispět významně k jejich zdra-
ví. Dodávky ovoce a zeleniny v projektu 
„Ovoce do škol“ budou dětem dodány nad 

rámec školního stravování, tzn. že dodáv-
ka ovoce a zeleniny v projektu „Ovoce 
do škol“ nebude nahrazovat naplňování 
výživových norem stanovených vyhláškou 
č.107/2005 Sb. o školním stravování.

Každé balení ovoce a zeleniny bude 
označeno nápisem „Ovoce do škol“. Do-
dávané produkty dostanou děti nejméně 
jednou za měsíc zcela zdarma.

Doufejme, že děti, které jsme v rámci 
školy zapojili do tohoto projektu, nebu-
dou pohrdat ovocem a zeleninou a že si 
budou vážit darovaných hodnot tak jako 
učebnic, vybavení a všeho, co dostávají 
zdarma.

Hana Klimánková
vedoucí školní jídelny ZŠ a MŠ

duben
Výstava fotografií J. Tajzicha  
24. 3.–10. 6. 2010
vernisáž 24. 3. v 17.00 hod.

K čarodějnickému doupěti 
zábavná soutěž pro děti
1.–29. 4. 2010

Čarodějnická noc 
30. 4. 2010  

K mamince I. 
výtvarná dílna ke Dni matek
pondělí 19. 4. 2010 (15–17 hod.)

květen
Výstava fotografií J. Tajzicha  
24. 3.–10. 6. 2010

K mamince II
výtvarná dílna ke Dni matek
pondělí 3. 5. 2010 (15–17 hod.) 

Za tajemstvím mořských hlubin
zábavná vědomostní soutěž
3.–31. 5. 2010
  
červen
Kouzelný ostrov
zábavná poznávací soutěž pro děti
1.–30. 6. 2009

Knihovnické šlápoty VI.
18. 6. 2009

Obrázky a knížky za školou
výstava prací ZUŠ Svinov
16. 6.–27. 8. 2010  
vernisáž 16. 6. 2010 17.00 hod

Akce se konají pod záštitou ÚMOb Svinov 
v rámci grantu „Knihovnický rozcestník“.

Vážení spoluobčané, 
Vy, kteří knihovnu navštěvujete pravidel-
ně, jste o její činnosti podrobně informo-
váni ve čtvrtletních letáčcích a plakátech 
na nástěnkách, Vy, kteří čtete vývěsky 
ÚMOb Svinov, naleznete čtvrtletník tam. 
Jediný Svinovský hlasatel je ovšem scho-
pen informovat o naší celoroční činnosti 
všechny občany v teple jejich domovů 
a zaujme-li je některá z našich akcí, 
mohou si ji ihned zaznamenat do svých 
kalendářů. A co zajímavého pro Vás letos 
připravujeme?

Dne 24. 3. 2010 v 17.00 bude vernisáží 
zahájena výstava uměleckých fotogra-
fií pana Jana Tajzicha, kterou mohou 
občané zhlédnout i ve volebních dnech 
28. a 29. 5. 2010, kdy se uskuteční „Den 
otevřených dveří“.

Nebývalý zájem o podzimní komen-
tovanou výstavu „Norskem na kole“ nás 
velmi mile překvapil. Díky internetovým 
stránkám Knihovny města Ostravy  
(www.kmo.cz) k nám zavítali občané z celé 
Ostravy, kteří běžně služeb knihovny ne-
využívají. Chtěly bychom z této akce udě-
lat tradici, a proto jsme požádaly Ing. Janu 
Procházkovou, aby v naší knihovně v září 
vystavila fotografie ze své cesty po Číně 
a o své dojmy se s námi společně s man-
želem Ing. Jiřím Procházkou podělila 
zajímavou besedou.

Od září se mohou maminky a tatínko-
vé na mateřské dovolené se svými dětmi 
zúčastnit „Malých šikulků“. Debatní 
kroužek, výtvarné dílničky pro nejmen-
ší, podpora čtenářství, jak číst s malými 
dětmi, rozvíjení osobnosti dětí, to jsou jen 
některá z témat setkávání, které bychom 
chtěli zavést.

Díky finanční podpoře ÚMOb Svinov 
se mohou děti každý měsíc účastnit růz-
ných vědomostních soutěží a procvičit si 
svou bibliografickoinformační gramotnost. 
Pro děti pořádáme výtvarné dílny, kde jsou 
vedeny k estetickému cítění a zároveň si 
zlepšují své motorické schopnosti. V dub-
nu, jako každý rok, budou mít v knihov-
ně slet bosorky a čarodějové a v červnu 
vyrazíme s dětmi opět na poznávací výlet. 
Prostřednictvím výstavy „Obrázky a kníž-
ky za školou“ se můžete seznámit s čin-
ností dětí ZUŠ Svinov. Tato výstava bude 
zahájena vernisáží 16. 6. 2010 v 17.00 hod. 
Práce dospělých žáků můžete zhlédnout 
v listopadu a prosinci.

Ve Svinově, oproti jiným knihovnám, 
mohou čtenáři ovlivnit i skladbu knižní-
ho fondu. Díky našim stálým sponzorům 
JUDr. Haně Švábenské a Ing. arch. Jaro-
slavu Kotkovi můžeme nakupovat knihy, 
o které naší čtenáři projevili zájem. Této 
možnosti využívají hlavně děti, ale v loň-
ském roce zareagovalo na naše dotazy také 
několik dospělých čtenářů. Věříme, že  nám 
sponzoři zachovají svou přízeň i v letošním 
roce a opět nás finančně podpoří. Obracím 
se tedy na všechny návštěvníky knihovny, 
dejte nám podněty k nákupu konkrétních 
titulů. Při velkém množství vycházejících 
knih je možné, že nám mohla nějaká zají-
mavá kniha uniknout.

Naši činnost můžete ovlivnit svými ná-
zory, připomínkami, návrhy, a to prostřed-
nictvím e-mailu svinov@kmo.cz, zápisem 
do knihy přání a stížností nebo osobně 
v půjčovní hodiny PO, ČT 12.30–18.00; 
ÚT 8.00–12.00 a 13.00–18.00. 

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv 
knihovny.

Jana Synková

Poděkování

Poznávací zájezd

Pozvánka

Ovoce do škol zcela zdarma Co? Kdy? 
V knihovně Svinov

Co pro Vás letos připravujeme 

Duben                                                           
Romanová  Marie
Barviková Františka
Janošec Jiří
Antecká Květoslava
Palkovský Jiří
Jakubcová Jaroslava
Haderka Zdeněk
Holáňová Ida
Drastich Zdeněk
Onderka Miroslav
Kraus Rudolf
Bedrlíková Ludmila
Benda Oldřich
Kubinová Drahomíra
Mader Jaromír
Král Bedřich                                   
Miková Věra
Gavendová Anna

Květen
Kořenovský Jaroslav
Papričik Jozef
Hošek Ivan
Vojtas Miroslav
Kahaj František
Sasinová Marie
Gatnarová Františka
Jasek Zdeněk
Chmielová Jindřiška
Madrová Vlasta                                     
Vrbková Vlasta
Kružík Jaromír
Gurinová Miluška
Šafaříková Alena
Švejdová Jaroslava
Šulcová Marie                                           
Bobrová Ludmila  

Červen
Řeháková Hana
Noga Otakar
Roman Jindřich
Foltová Eliška
Konečná Edeltrauda
Foltys Jan
Richterová Renata
Marek Jan
Sukop Oldřich
Hrbáčová Zdeňka
Moravcová Libuše
Hofman Josef
Benešová Milena
Koczyová Milada
Mikesková Bohumila
Hlavicová Drahomíra
Canalová Marie
Kajfošová Vlasta
Kalman Josef
Špalková Anna
Kirschnerová Jana
Kučová Božena
Garbová Anna 

Blahopřání našim jubilantům 
V měsíci dubnu, květnu a červnu se dožívají významného životního jubilea tito naši 
spoluobčané:

Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
 Za komisi OZ Mgr. Lenka Hrušková

Sociální demokracie Svinov řekla 
fotbalovému stadionu ve Svinově Ne

Ostravská ČSSD rozhodla o vypsání referenda k problematice výstavby nebo rekonstruk-
ce fotbalového stadionu. Každá místní organizace ČSSD se v referendu vyjádřila k otázce vý-
stavby nového fotbalového stadionu ve Svinově a k možné rekonstrukci městského stadionu 
ve Vítkovicích. Členové Sociální demokracie Svinov se jednomyslně v tajné volbě vyjádřili 
proti výstavbě fotbalového stadionu ve Svinově. Naopak souhlasili, aby se i nadále hledaly 
finanční zdroje, soukromé i státní, pro modernizaci městského stadionu ve Vítkovicích. 

Bc. Martin Kovalský
místopředseda ČSSD Svinov 
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Květná neděle (28. 3.)
Připomínka vjezdu Pána Ježíše 
do Jeruzaléma – svěcení ratolestí,
mše sv.: 8.00 a 10.00 hod.

Zelený čtvrtek (1. 4.)
Poslední večeře Páně, ustanovení mše sv., 
Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě 
a jeho zatčení,
mše sv.: 18.30 hod. a následná adorace do 
21.00 hod.

Velký pátek (2. 4.)
Ježíš umírá na kříži za záchranu celého 
světa – den přísného postu jako výrazu 
vědomí vlastních hříchů,
obřady Velkého pátku: 18.30 hod.

Velká (Bílá) sobota (3. 4.)
Tělo Pána Ježíše je uloženo ve skalní 
hrobce, vchod je zavalen kamenem a hlídán 
římskými vojáky, možnost modlitby 
u „Božího hrobu“: 8.30–19.30 hod.,
slavnostní bohoslužba Vzkříšení: 20.00 hod.

Neděle – slavnost Vzkříšení Páně (4. 4.)
průvod vzkříšení a slavná mše sv.: 8.00 hod.
slavná mše sv.: 10.00 hod.
(svěcení pokrmů a velikonočních beránků)

Velikonoční pondělí (5. 4.)
mše sv.: 8.00 hod.

A jako pozvání k účasti na svátečních 
bohoslužbách ještě několik slov velikonoč-
ního přání: 

Žijeme obklopeni spoustou nejrůzněj-
ších událostí. Pravděpodobně tou nejvý-
znamnější v poslední době byly ZOH ve 
Vancouveru a v nastávajících měsících 
asi budou nejdůležitější volby do dolní 
komory Parlamentu ČR. Alespoň tak se 
to jeví z novin a z televize. Pomineme-li 
diskuse o závislé nezávislosti a subjektivní 
objektivnosti mediálních sdělení, nesmíme 
podlehnout tendenci mediálního světa dávat 
mimořádným událostem absolutní hodnotu. 
To nejzákladnější se totiž neodehrává někde 
mimo nás, ale přímo v každém z nás.

Platí totiž, že každý má i při všech spole-
čensko-politicko-ekonomických událostech 
stálou vnitřní zodpovědnost za svůj život. 
Ten se nebude ptát, kdo vyhrál nebo prohrál 
závod, volby atd., ale bude se ptát, jak jsi 
závodil, jak jsi svůj život jako člověk prožil 
a zda lidé kolem tebe v tobě poznávali přede-
vším člověka. To je základní životní otázka.

Velikonoční svátky, které se chystáme 
oslavit, nám na příkladu osoby Ježíše Krista 
ukazují, že prožívat základní zodpovědnost 
za své lidství není vůbec jednoduché. Na 
straně druhé ale takovýto přístup k životu 
vlastnímu a vlastně i k životu obecně ho 
činí i v obtížných poměrech smysluplným, 
a tedy principiálně lidským.

Snad mohu k tomuto velikonočnímu 
přání jako svinovský farář připojit prosbu 
k Pánu Bohu za nás za všechny: „Ať v nás 
ve všech stále trvá silné vědomí zodpověd-
nosti za hodnotu ‚být člověkem‘ a ať ji jako 
jednotlivci i jako celá obecní pospolitost 
uchováváme a rozvíjíme.“

P. Jan Larisch, římskokatolický farář

Dne 28. března 2010 – Květná neděle
bohoslužba v 10.15 hod. 

Dne 1. dubna 2010 –Zelený čtvrtek
pobožnost v 17.00 hod.

Dne 2. dubna 2010 – Velký pátek
pobožnost (zpívané pašije) v 17.00 hod.

Dne 4. dubna 2010 – Boží hod velikonoční
bohoslužba v 10.15 hod.

Velikonoce jsou tradičně nejvýznamněj-
šími křesťanskými svátky. Sledujeme v nich 
pečlivě Ježíšova slova i životní příklad. 
Atmosféra těchto dnů je zvláštní, citlivá, 
směřuje do hloubky, kterou my umíme těžko 
postihnout svým rozumem a smysly. Přesto 
se pokoušíme nahlédnout do těch událostí, 
které vedou přes utrpení a smrt Krista k Jeho 
vzkříšení.

 Jedním z momentů je i všeobecně známá 
zrada Jidáše. V psychice lidstva je zakoře-
něna obrovská zrada vůči sobě, vůči Bohu, 
vůči druhému člověku. Někdy v křiklavých 
barvách, jindy v jemných odstínech. Je to 
zvláštní a kruté tajemství, neúprosný zákon, 
podle něhož se všechno velké a krásné 
dosahuje jen s velkou námahou, přes mnoho 
překážek a s velkými ztrátami. 

 I my poznáváme zradu téměř 
každodenně. Do někoho vkládáme své 
naděje a on se ukáže být docela jiný. Je to 
těžká chvíle, když poznáme, že někdo je 
zákeřný, že proti nám kuje pikle, i když do 

očí s námi mluví jako přítel. Člověk může 
být zklamaný rodiči, partnerem, dětmi, 
vnuky, všemi, kterým důvěřoval, na nichž 
si zakládal. Není divu, že je nám na takové 
životní pouti nejednou těžko, že klesáme 
a přepadá nás malomyslnost. 

 Zároveň poznáváme dnes a denně, že 
proudy nenávisti přemáhá láska. Odpuštění 
strhává i mezi námi hradby našich křivd 
a provinění a vrací nám radost a naději. Je 
třeba vidět, že všechny překážky, námahy 
jsou cestou, byť klikatou, k pravdě, věrnosti 
a lásce. Jako vítěz vyjde láska, která už 
nebude zrazena.

 Oproti zradě staví Kristus lásku a přá-
telství. Skutečné přátelství trvá až do smrti. 
Lidová moudrost ví, že „v nouzi poznáš pří-
tele“. Přátelství přináší ovoce, znamená být 
s někým, naslouchat jeho slovům, sdílet jeho 
úděl, pomáhat bez podmínek. Křesťanské 
velikonoční svátky vypovídají také o tom, 
že ve svých životních zápasech nejsme sami, 
že nic není ztraceno, co sami nevzdáme. 
Tak jako pomalu odchází pro mnohé tmavé 
a depresivní zimní období a je střídáno svět-
lem, rozpukem, novostí života, tak opět svítá 
naděje, že náš život není během k prázdnotě, 
ale že přes všechnu lidskou nedokonalost 
a slabost dává živý Bůh našim životům 
smysl a důstojnost.

Přeji všem pěkné Velikonoce a do 
nadcházejících jarních dnů radost, pokoj 
a pohodu.

 Tomáš Chytil
farář Církve československé husitské

Velikonoční pořad bohoslužeb 
v kostele Krista Krále 

Okruh Františka Bartoše

Velikonoce v Husově sboru 
ve Svinově

Revitalizace 
Moravskoslezského 
kraje v našem obvodě

V úterý 23. února 2010 se v prostorách 
Ministerstva průmyslu a obchodu v Praze  
Na Františku uskutečnilo zasedání mezi-
oborové komise Ministerstva průmyslu 
a obchodu a Ministerstva financí, kde 
jsem obhajoval požadovanou dotaci na 
projektovou dokumentaci revitalizace 
části našeho městského obvodu. Po zhru-
ba desetiminutovém monologu se část 
z dvacetičlenné komise dotazovala na 
technické i ekonomické parametry týka-
jící se uvedené dotace do naší zájmové 
oblasti. 

Pro přiblížení se jedná o rekonstruk-
ci (sanaci a rekultivaci) kanalizační 
sítě v prostorech křižovatky u kostela, 
napojení ZŠ Bílovická 1 a bytového domu 
č.p. 68 novou přípojkou na kanalizační 
sběrač, likvidaci nefunkčních septiků na 
dvoře za uvedenými budovami, výstavbu 
parkovacích míst, chodníků, travnatých 
ploch a místních komunikací včetně jejich 
napojení na komunikaci Polaneckou. 

Komise se zajímala nejen o finanční 
náročnost vlastní projektové části, ale 
také o celkovou finanční potřebu pro 
dokončení celé akce. Celkový neuspokoji-
vý stav této lokality a jejího podmáčení je 
způsoben poškozením zastaralé kanali-
zační sítě důlními vlivy pocházejícími 
z dobývacího prostoru dolu Jan Šverma, 
které k dnešnímu dni dle odborného 
posudku již dozněly, a proto se můžeme 
pustit do „generálky“ této části Svinova.

Eduard Dvorský 
místostarosta

Pro všechny milovníky silničních motocyklových závodů připomínáme, 
že ve dnech 3.–4. 7. 2010 se pojede Okruh Františka Bartoše pod záštitou 
Dr. Libora Roučka, místopředsedy evropského parlamentu, a Vojtěcha 
Mynáře, náměstka primátora statutárního města Ostravy. 

Pan František Bartoš (1926–1987) byl dlouholetým československým 
závodníkem továrny ČZ Strakonice, kterému byl jako prvnímu motoristickému 
sportovci v Československu udělen titul „mistr sportu“ a později titul „za-
sloužilý mistr sportu“. Svůj poslední závod jel na závodech O zlatý kahan na 
Těrlickém okruhu v roce 1967 (více o jeho životě se dovíte na výstavě pořádané 
během tohoto závodu).

Trasa měří 3,5 km a je vedena přes městský obvod Radvanice – Bártovice 
a Michálovice. Má 20 zatáček a 2 retardéry. Zpřístupnění divácké veřejnosti 
je velmi dobré vzhledem k jeho umístění pouze 4 km od centra Ostravy, 
v těsné blízkosti 6 linek MHD a 3 meziměstských linek spojující Ostravu 
s Havířovem, Karvinou a Orlovou (další na www.rabamotosport.cz).

Mezinárodní závody na Okruhu Františka Bartoše jsou multifunkční a mul-
tigenerační akcí, vedle závodu motocyklů do 125, 250, 600 a 800 ccm a závodu 
sidecarů do 1 000 ccm nabídnou divákům i spoustu doprovodných akcí, jako je 
vernisáž výstavy věnované Františku Bartošovi, autosalón, motosalón, reklam-
ní a komerční plochy, trenažéry závodních vozů, ukázkové jízdy, atrakce pro 
děti a stánky s občerstvením. 

dle textu ing. Miroslava Lindnera

V současné době poskytuje Ministerstvo 
průmyslu a obchodu dotace v rámci progra-
mu revitalizace Moravskoslezského kraje. 
Tyto dotace jsou poskytovány na odstranění 
následků hornické činnosti v oblastech, kde 
byla ukončena těžba.

Městský obvod Svinov nechal zpracovat 
odborný báňský posudek o možném vlivu 
hornické činnosti na část ulic Bílovecká 
a Nad Porubkou. Na podkladě tohoto po-
sudku byly zpracovány zkrácené projektové 
dokumentace na akce „Revitalizace sadu 
Míru ve Svinově“ a „Revitalizace centra 
městského obvodu Svinov u ZŠ Bílovecká 1“. 

První projekt řeší terénní úpravy, obnovu 
zeleně a chodníků v sadu Míru a předpoklá-
dané náklady činí 4 505 tis Kč včetně DPH. 
Na tuto akci byla podána žádost o poskytnutí 
dotace u Meziresortní komise, která schváli-
la dne 18. listopadu 2009 poskytnutí financí 
na zpracování realizační dokumentace. Po 
jejím zpracování bude požádáno o poskytnutí 
financí na vlastní realizaci akce.

Druhý projekt je zaměřen na terénní úpra-
vy, následné odkanalizování ZŠ Bílovecká 1 
a bytového domu č.p. 68 na ul. Polanecké 
a zpevněné plochy v dotčené lokalitě. Po 
vybudování nové kanalizace budou zrušeny 
stávající jímky v nádvoří školy a budou zde 
zřízena parkovací místa. Žádost o poskytnutí 
dotace ve výši 271 tis. Kč na zpracování 
realizační dokumentace byla schválena Me-
ziresortní komisí dne 23. února 2010.

Oldřich Dolák
odbor financí a správy majetku

Po několika předešlých mírných zimách 
nám letos příroda opět připomněla, že to 
s tím globálním oteplováním nemyslí až 
tak příliš vážně. Po dlouhém a relativně 
teplém podzimu to vypadalo, že i letošní 
zima bude z těch mírnějších, vždyť první 
sníh přišel do Svinova až 17. prosince, 
avšak neměl dlouhého trvání a Vánoce 
a Nový rok byly opět na blátě.

Pak však přišla neděle 3. ledna kdy 
napadlo 10 cm sněhu a teploty se pro-
padly až na min. 15 °C. Sníh a mráz pak 
sevřely Svinov do bílých mrazivých kleští 
na neuvěřitelných 50 dní, kdy se rtuť 
pohybovala nepřetržitě v modrém poli 
teploměru a často s úspěchem atakova-
la hranici min. 20 °C.Neustálé sněhové 
přeháňky zvyšovaly sněhový příkrov do 
úrovně kalamitního stavu, k jehož řešení 
se několikrát sešel krizový štáb města 
Ostravy. Technika i osádka Technického 
dvora jela naplno a nadoraz, všední dny 
i víkendy,vzniklé poruchy se řešily bezod-
kladně a většinou vlastními silami. Kolem 

komunikací a chodníků rychle narůstaly 
sněhové valy, hromady sněhu v předná-
dražním prostoru přesahovaly výši dvou 
metrů. Přes veškeré nástrahy počasí se po 
celou dobu dařilo udržet Svinov sjízdný 
a schůdný. Pravdou je, že ulice Kuršova, 
Psohlavců a Stanislavského místy připomí-
naly úseky rallye „Valašská zima“, avšak 
díky toleranci a gentlemanskému chování 
většiny řidičů se průjezdy komplikovanými 
úseky řešily s nadhledem a úsměvem. Jed-
ním z největších problémů byla auta zapar-
kovaná v průjezdném profilu komunikací, 
kdy vozidla zimní údržby jen s maximál-
ním úsilím zvládala úhybné manévry, aby 
nedošlo k poškození těchto vozidel. Rovněž 
se ukázalo, že téměř polovina řidičů se ani 
nepokusila své vozidlo vyprostit a vyjet 
– viz např. parkoviště na ul. Rošického. 
Zvýšeným úsilím pracovníků zimní údržby 
se postupně podařilo zejména v dopoled-
ních hodinách, kdy část vozidel odjela,tyto 
plochy vyčistit a opět parkoviště zprovoznit. 
Jen pro zajímavost, během těchto padesáti 

dní bylo použito cca 165 t inertního posypu 
a 20 t posypové soli!

Letošní zima nás všechny opět trochu 
sblížila ve společném boji proti bílému 
živlu, naučila toleranci a pocitu sounáleži-
tosti. Poděkování patří všem pracovníkům 
Technického dvora, firmě pana Spáčila 
a všem obyvatelům Svinova, kteří obětavě 
přiložili ruku ke společnému dílu.

Ještě jednou všem děkuji!
P.S.: Dnes to venku vypadá, že zima 

svůj boj ještě nevzdala…

Ing. Pavel Mitura
ředitel TD

Obhajoba na 
ministerstvu

Svinov ve sněhovém obležení
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V září 2008 jsme v podzimním čísle 
Svinovského hlasatele uvedli, že pro rok 
2009 připravujeme opravu ul. Lelkovy 
a části ul. Mičurinovy. Důvodem byl špatný 
technický stav těchto komunikací, četné 
výtluky, rozpad povrchu z litého asfaltu, 
nerovnosti a další závady ve schůdnosti 
a sjízdnosti. Zahájení stavby předcházela 
výzva zdejším obyvatelům k opravě do-
movních kanalizačních přípojek. Také bylo 
nezbytné provést opravu části kanalizačního 
řadu a výměnu všech revizních kanalizač-
ních šachet v komunikaci. Opravy ostatních 
podzemních vedení nebyly nutné, protože 
jsou uloženy mimo těleso komunikace. Jejich 
rekonstrukce mohou proběhnout v budoucnu 
bez narušení opravené ulice. 

Ve výběrovém řízení zvítězila společnost 
STRABAG, a.s., a v říjnu 2009 jsme stavbu 
zahájili. V době, kdy probíhala oprava kana-
lizačního řadu, započaly demolice a příprav-
né práce na opravě části ul. Mičurinovy, a to 

v úseku mezi ul. Sabinovou a ul. Lelkovou. 
Po položení nových žulových obrub a opravě 
dešťových šachet byly stejné práce zahájeny 
i na ul. Lelkově. Zde jsme byli nuceni složitě 
koordinovat práce na komunikaci s opravou 
kanalizace, protože jsme se na tuto stavbu 
„dotáhli“. Díky velmi vstřícnému přístupu 
odpovědných pracovníků Ostravských vo-
dáren a kanalizací, a.s., a odborné zdatnosti 
realizační firmy byla oprava kanalizace 
dokončena včas. Následovalo dokončení po-
kládky silničních obrub, žulového dvojřádku 
a výměna odvodňovacích prvků. Završením 
stavby byla pokládka dvou vrstev živičného 

povrchu. V jarních měsících dokončíme te-
rénní úpravy a stavba bude v plném rozsahu 
sloužit veřejnosti.

Potěšilo nás, když jsme v závěru loňské-
ho roku obdrželi poděkování pana Žitníka 
a paní Mayerové, kteří ve svém dopise uvádí: 
„…když jsme se obraceli s peticí za rozšíření 
opravy asfaltového povrchu na ulici Lelkově, 
příliš jsme nepředpokládali, že se podaří 
něco změnit. O to více nás překvapilo, že 
rekonstrukce proběhla i na dolním konci 
ulice včetně povrchu a tímto vám upřímně 
děkujeme“.

  
Text a foto: Ing. Tomáš Mužík
odbor financí a správy majetku

Mnoho občanů se stále dotazuje, proč 
Rada městského obvodu Svinov souhlasila 
s provozováním herny v objektu býva-
lé HYGIE, a to přesto, že nesouhlasila 
s umístěním výherních hracích přístrojů 
v tomto objektu. K tomu je třeba uvést, jaký 
je rozdíl mezi výherními hracími přístroji 
(automaty) a videoloterijními terminály. 

Výherní hrací automaty a videoloterijní 
terminály – dvě slova, při jejichž vyřčení 
mnozí spílají na nedokonalou legislativu 
v naší zemi.

Stávající norma upravující provozování 
hazardu platí již téměř dvě desetiletí, při-
čemž zásadní změna a vyjasnění pravomocí 
v oblasti regulace hazardních her se zdá 
být v nedohlednu – i když se znovu blýská 
na časy – Fischerův kabinet hodlá ještě 
do voleb prosadit ve sněmovně rychlou 
novelu zákona o loteriích. Příčinou obecné 
nespokojenosti se současným stavem je 
kompetenční nejednotnost mezi dvěma 
základními variantami „hazardních přístro-
jů“. Na straně jedné to jsou výherní hrací 
automaty, jejichž provoz lze usměrňovat 
prostřednictvím obecně závazné vyhlášky 
v gesci příslušné obce (statutárního města) 
a úřadu je povolující – v našem případě 
úřadu městského obvodu. S nimi kontrastují 
interaktivní videoloterijní terminály, na 
něž původní loterijní zákon nepamatoval 
(202/1990 Sb). Proto jsou povolovány v sou-
ladu s § 50 odst. 3 zákona Ministerstvem 
financí České republiky, které vydalo pro 
tyto účely zvláštní pravidla – Standard cen-
trálního loterijního systému. Tato nesmy-
slná „dvojkolejnost“ většinou maří snahy 
obcí a měst o eliminaci hazardu. Herny se 
postupně vybavují moderními videoloterij-
ními terminály, které po splnění zákonných 
podmínek ministerstvo povoluje. Klasické 
výherní hrací přístroje jsou na ústupu spolu 
se zavedenou regulací hazardu formou 
obecně závazných vyhlášek, popřípadě 
jinými nástroji v rukou povolujícího orgánu.

A tato dvojkolejnost se projevila právě 
u zmíněného objektu. Městský obvod 
Svinov nepovolil provozování výherních 
hracích přístrojů, ale Ministerstvo finan-
cí ČR povolilo videoloterijní terminály. 
Zmiňovaná vládní novela už však počítá 

s tím, že výherní automaty a videoterminá-
ly by nepovolovalo ministerstvo financí, ale 
přímo obce (městské obvody). Ty by také 
měly z jejich provozu příjem. Tato decen-
tralizace – tak nepopulární mezi sázkař-
skými firmami – by jistě situaci řešila. A to 
nejenom tím, že by sázkařským firmám 
silně zkomplikovala proces povolování (je 
jednodušší získat jedno ministerské povo-
lení plošně pro celou zemi, než pro každou 
obec zvlášť). 

V současnosti nám nezbývá, než konsta-
tovat, že zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích 
a jiných podobných hrách v platném znění, 
nevytváří dostatek možností, jak se bránit 
před neúměrným nárůstem podnikatelských 
aktivit v této oblasti a před dopady spole-
čenských rizik, které jsou s touto činností 
spojeny. Jedná se o podnikání i nespoleh-
livých subjektů, jejichž činnost může krýt 
praní „špinavých“ peněz. Vytváří se tak 
podmínky pro nárůst počtu patologických 
hráčů, zejména mladých lidí „gamblerů“, 
nárůst kriminality z důvodu získání peněz 
na další hry, rozvraty rodin, alkoholismus 
atd.

Tyto činnosti jsou v rozporu s požadav-
ky na výchovu mládeže, na kterou vynaklá-
dáme značné finanční prostředky. Také jsou 
v rozporu se způsobem života některých 
sociálně ohrožených skupin obyvatel, na 
které stát rovněž vynakládá značné finanční 
prostředky, aby dokryl jejich příjmy do 
výše životního minima. Rozhodně ze strany 
státu nemůže být věnována tak důsledná 
pozornost, budou přetrvávat neodůvodněné 
nerovnosti a těchto aktivit se bude účastnit 
stále více nespolehlivých osob s finančními 
prostředky nejasného původu. 

Jak se dá zamezit nežádoucímu a ne-
kontrolovatelnému růstu objemu a rozsahu 
sázkových her a jeho negativnímu vlivu na 
společnost a mládež? Prozatím je obec bez-
mocná… Je tedy nutno požadovat převedení 
těchto kompetencí MF ČR do působnosti 
obce, aby je regulovala, popř. omezila, a to 
bez ohledu na tvorbu peněžních prostředků 
na veřejně prospěšné účely. A jaký je váš 
názor?

Ing. Hana Hauptová, starostka

Sdělujeme občanům, že přistavení kon-
tejnerů pro sběr velkoobjemového komunál-
ního odpadu v městském obvodu Svinov se 
uskuteční ve dnech 19.–22. 4. 2010, a to dle 
níže uvedeného rozpisu.

V rámci městského systému je nutné 
prioritně zajistit svoz směsného komunálního 
odpadu (odpadu z kontejnerů a popelnic) od 
občanů a svoz separovaného odpadu (papír, 
plasty, sklo) tak, aby nedošlo k přeplňování 
těchto nádob a následnému odkládání 
směsného odpadu mimo nádoby.

Vzhledem k této skutečnosti dochází 
k úpravě počtu přidělených kontejnerů na 
objemný odpad přistavovaných občanům 
v jednotlivých městských obvodech.

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

Kontejnery pro velkoobjemový 
odpad budou přistaveny:
19.–20. 4. 2010
ul. Psohlavců – naproti domu čp. 422
ul. Lelkova – konec komunikace (parkoviště)
ul. Stanislavského – nad parkem naproti 
domu čp. 528
ul. Kolofíkova – křižovatka s ul. Malátovou
ul. Bílovecká – mezi domy čp. 115

20.–21. 4. 2010
ul. Polanecká – vjezd vedle domu čp. 68
ul. Bří Sedláčků – parkoviště u potravin 
Jarmar
ul. F. a A. Ryšových – křižovatka ulic 
F. a A. Ryšových a V Dubí
ul. Polanecká –  naproti prodejny AutoProgres
ul. Luční – naproti Rybaspolu

21.–22. 4. 2010
ul. Jelínkova – na křižovatce s ul. Dr. Kudely
ul. E. Rošického – u křižovatky 
s ul. E. Triolettové 2×
ul. E. Rošického – před domem čp. 1072/2 – 
obratiště
ul. Urbaníkova – parkoviště nad Domem 
služeb
ul. Elektrárenská – před telefonní budkou

Ing. Pavel Mitura, ředitel TD Ostrava-Svinov
Jaroslav Dudík, dispečer

Oprava ulice Lelkovy a části ulice Mičurinovy Výherní hrací automaty/ 
videoloterijní terminály

Jarní sběr 
velkoobjemového 
odpadu v MOb Svinov 
v roce 2010

Hrozba povodní

Volejbal Svinov – Čertovský turnaj

Velké množství sněhu, a vyšší teploty 
vzduchu a dešťové srážky mohou způso-
bit nebezpečí povodní na vodních tocích. 
V této souvislosti je vhodné si připomenout 
jak se na povodeň připravit a co dělat při 
jejím vzniku.

Voda se může stát nespoutaným živlem, 
proti kterému je potřeba se účinně a preven-
tivně bránit. Úkoly k ochraně před povodněmi 
na daném území řeší povodňové komise, které 
zřizují orgány státní správy a obce na základě 
zpracovaných povodňových plánů. Rozsah 
prováděných opatření při povodni a vývoj 
povodňové situace na území je určován třemi 
stupni: 
I. stupeň – stav bdělosti, nastává při nebezpe-
čí povodně, 
II. stupeň – stav pohotovosti je stav, kdy 
nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, 
III. stupeň – stav ohrožení, dochází k nebez-
pečí vzniku škod velkého rozsahu, ohrožení 
životů a majetku v záplavovém území. 

Informace o průběhu při vyhlašování 
povodňových stupňů podávají příslušné po-
vodňové komise. V případě ohrožení nebo při 
vzniku povodní je obyvatelstvo varováno va-
rovným signálem sirén „Všeobecná výstraha“, 

u elektronických sirén následuje pokračující 
slovní informace „Nebezpečí zátopové vlny“. 

Dále budou občané průběžně informováni 
o charakteru možného povodňového ohrožení 
prostřednictvím sdělovacích prostředků, míst-
ních rozhlasů a dalšími způsoby informování 
jako např. mobilními sirénami. 

Při vyhlášení stavu pohotovosti je potřeb-
né neustále sledovat vývoj povodňové situace 
v hromadných sdělovacích prostředcích 
a zjišťovat informace o způsobu a místě shro-
mažďování pro případnou evakuaci. Pokud 
občané bydlí v ohrožené lokalitě, je vhodné 
připravit si osobní automobil k jízdě nebo 
jej odstavit na bezpečné místo, které nebude 
zaplaveno vodou. Dle situace je potřebné 
se aktivně zapojit do ochrany před povodní 
podle pokynů povodňových komisí, policie 
a záchranářů. U rodinných domků v blízkosti 
vodních toků si připravit pytle s pískem a další 
těsnící materiály na utěsnění nízko polože-
ných dveří, oken a odpadních potrubí.

V případě vyhlášení stavu ohrožení je 
vhodné připravit si evakuační zavazadlo pro 
celou rodinu. U rodinných domků situo-
vaných v záplavových oblastech přemístit 
potraviny, cenný nábytek a elektrotechniku 

do vyšších pater domu a připravit se na vyve-
dení hospodářských zvířat. Velmi důležité je 
rovněž odstranit nebo alespoň řádně zajistit 
snadno odplavitelný materiál. Nebezpečné 
látky přemístit a zajistit před možným unikem 
do vody. Nezapomenout na utěsnění sklepních 
oken pytli s pískem. 

V případě, že bude nařízena evakuace, 
je nutné zabezpečit dům nebo byt před jeho 
opuštěním. To znamená vypnout hlavní 
uzávěr plynu, vody. Dále uhasit otevřený oheň 
v topidlech, vypnout elektrické spotřebiče 
(mimo ledniček a mrazniček) a zavřít okna. 
Před odchodem zamknout byt, u rodinných 
domků utěsnit dveře pytli s pískem a poté 
se přesunout s evakuačním zavazadlem do 
určených míst shromažďování k evakuaci. 
Nezapomenout upozornit starší sousedy 
a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci. 

V průběhu povodně je nutné dodržovat 
pokyny povodňových orgánů, hasičů, policis-
tů a neustále sledovat informace o průběhu 
povodně ve sdělovacích prostředcích. 

mjr. Ing. Josef Brettschneider
vedoucí oddělení ochrany a přípravy obyva-

telstva KŘ Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje

Jako každý rok v mikulášském období, 
tak i letos jsme pro nás a pro své přátele 
uspořádali volejbalový turnaj smíšených 
družstev. Dne 12. prosince jsme se v tě-
locvičně ZŠ Bílovecká pokusili uniknout 
předvánočnímu shonu, zahrát si volej-
bal, společně posedět, zazpívat si a zapít 
úspěchy a sem tam i neúspěchy uplynulého 
roku.

Od sporáků, praček a vysavačů se urvalo 
dost lidí, abychom nalosovali čtyři družstva, 
a i nějaká ta skupinka fanoušků přišla bilan-
covat. Ač se hrálo urputně s vervou a nikdo 
nedal nikomu nic zadarmo, vyhrál každý, 
kdo přišel, bez ohledu na pořadí. I nějaké 
ceny jsme od předsedy Mikuláše dostali.

Karel Luňáček

Pokládka a hutnění finální asfaltové vrstvy

Ul. Mičurinova – pokládka obrub, dvojřádku, 
výměna dešťových šachet

Ul. Lelkova – oprava kanalizace
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Vyhlášená soutěž o nejkrásnější zahrád-
ku byla vyhodnocena porotou sestávající 
se z pana Dvořáka (firma Dvořák, lesy, 
sady,..), paní Beranové (firma HORN-
BACH), pana Ing. Mitury, ředitele TD, p.o., 
pana Hampla a paní Kupkové, předsedkyně 
ČZS MO Svinov.

V kategorii „květinová výzdoba“ byli 
oceněni na prvém místě manželé Cagalovi 
z Jelínkovy ulice a na druhém místě pan 
Doi Thi Minh Hanh ze Stratilovy ulice, a to 
dárkovými poukazy firmy HORNBACH 
BAUMARKT CS s.r.o.

V kategorii „sadová úprava“ byli oceněni 
na prvním místě manželé Kalmanovi z ulice 

Psohlavců a na druhém místě manželé 
Klosovi z ulice Krůčkovy, a to několika m³ 
mulčovací kůry od firmy Dvořák, lesy, 
sady, zahrady s.r.o.

Zvláštní cena za květinovou zahrádku 
byla přidělena manželům Bártovým na ulici 
Jelínkově rovněž formou dárkového pouka-
zu firmy HORNBACH BAUMARKT CS 

s.r.o. Členové poroty se těší na další letní 
období, kdy naše zahrádky budou do dálky 
zářit záplavou květů. Doufám, že rozšíříme 
řady sponzorů této akce, protože je těžko 
vybrat tu nejkrásnější…

Ing. Hana Hauptová
 starostka MOb Svinov

Když nám před 11 lety vyhořel jediný 
objekt, který svými rozměry a užíváním mohl 
sloužit jako stánek společenský i sportovní, 
dušovala se nejedna svinovská politická 
strana v tom, že se náhradu určitě podaří najít 
v krátkém horizontu. V tomto čase, těžké 
době po povodních v r. 1997, byla poškozena 
i školní tělocvična, a tak nám politické vedení 
města Ostravy dalo na vybranou: buď nová 
školní tělocvična, nebo oprava Sokolovny. 
Zvítězila akutní potřeba nové moderní školní 
tělocvičny.

Nedávná valná hromada TJ SOKOL 
Svinov konstatovala, že její členská základna 
se navyšuje a hlavně mezi dětmi a dorostem 
se zvyšuje zájem o sportování a sportovní 
hry. Přibylo mládežnických družstev 
v oddílech národní házené a odbíjené, ve 
škole byl zřízen nový sportovní kroužek pro 
děti – florbal. Slabostí je, že v zimním období 
už nestačí volné hodiny v tělocvičně ZŠ, 
která měla být plnohodnotnou náhradou za 
vyhořelou Sokolovnu pro všechny sporty na 
území Svinova. Podle těch, kteří práci svých 
oddílů na této schůzi hodnotili, je účast na 
sportovních hodinách až na malé výjimky 
naplňována a kapacita tělocvičny není 
nekonečná. Jak tedy dále?

Nebudu asi sám, kdo sleduje investiční 
rozmach samosprávy města Ostravy a jeho 
vývoj v dalších letech. Na určité období 
vlekoucí se krize ztratili developeři načas 
možnost pokračovat ve výstavbě nového 
centra Ostravy – Karolina. V rámci 
meziměstské soutěže o vyhlášení Ostravy 

městem kultury se připravuje výběr špičkové 
architektonické kanceláře k vyprojektování 
lokality Černá louka s nadstandardními 
byty, koncertním sálem, školkou a ostatním 
občanským vybavením. Napadá mne možná 
pro některé politiky i nepolitiky taková 
neschůdná paralela.

 V našem městském obvodě voláme 
po nové školce (náhradou za objekt na 
ul. Bílovecké) bezmála již 20 let. Pro občany 
a děti, které se tady rodí a jejichž rodiče tady 
již bydlí. Nikdy se ještě nenašla politická 
shoda mezi městským obvodem Svinov 
a městem Ostravou, aby se doslova havarijní 
situace této budovy MŠ na Bílovecké ul. 
řešila. Proč? Vždyť jde o stejné politické 
strany jak z vedení města, tak ve vedení 
obvodu! Kde je tedy ten „kámen úrazu“?

 A stejné je to se společenským vyžitím 
svinovských občanů a už nabývá na potřebě 
i řešení sportovních aktivit generačního 
spektra zde bydlících mladých rodin s dětmi. 
Snad si myslí zastupitelé z politických stran 
ve vedení města, že občan ze Svinova bude 
jezdit za zábavou na Karolinu nebo Černou 
louku a tělovýchovné jednoty budou sportovat 
a pracovat s dětmi a mládeží tam, kde si něco 
najdou? Nebo že by se postavila ústřední 
školka pro všechny děti na Černé louce? 
Uznávám, že jde o spekulace filosofické, 
ale v době předvolební určitě užitečné.

Schází asi vůle řešit tyto věci na 
společných parametrech. Zatímco v městském 
zastupitelstvu jsou investiční akce městských 
obvodů spíše jen popelkou, na velkých 

projektech se nešetří. Sloninec i medvědinec 
samozřejmě musí být , jinak by šelmy v ZOO 
neměly své obdivovatele, čeká se nutná 
oprava divadla P. Bezruče, má se stavět 
fotbalový stadion na našem území, investiční 
peníze polyká i městská nemocnice, řešit 
odvod odpadních vod do městské čističky 
taky něco musí stát. Ale tím si na tuto otázku 
neodpovíme.

Když přijde na „lámání chleba“ a městští 
zastupitelé se budou ptát, jak jsme se my 
svinovští na tyto potřeby připravili, bude 
to asi hodně výmluv. Za tři roky práce 
rozhádané samosprávy zjistíte, že stále není 
vybráno místo na usazení objektu MŠ, ale už 
se vybrala projekční kancelář ke zpracování 
studie na využití prostoru po vyhořelé 
Sokolovně a vybral se i dodavatel studie na 
využití plochy sportoviště vedle ZŠ. Opravdu 
jen studie, aby bylo nad čím vést další jednání. 
Jestli jde o hubený, nebo tučný výsledek 
ohodnotí občané – voliči v podzimních 
volbách.

Je třeba si předem přiznat, že ani minulý, 
ani současný stav přerozdělování finančních 
prostředků v městě Ostravě neumožňuje 
městským obvodům dosáhnout na takové 
cíle, které by mohly samostatně realizovat své 
potřeby. Lednové vydání Ostravské radnice se 
těmito problémy vůbec nezabývalo.

Jak se tedy dobereme svých potřeb 
a představ o životě v našem městském 
obvodě?

Jaromír Planka
předsedající hnutí NEZÁVISLÍ

Stejně jako každý rok, tak i letos probí-
hají zimní turnaje městského přeboru žen 
i mužů. Po vlažnějším začátku způsobeném 
patrně cukrovím a bramborovým salátem 
jsme se přece jen rozehráli a udrželi si 
pozice z podzimní části. To dává dobrý od-
razový můstek pro postup tabulkou vzhůru 
v jarní části. Děvčatům v krajské soutěži se 
moc nedaří a moc výher si nepřipsala. Proto 
by potřebovala povzbudit v závěrečných 
zápasech.

Zároveň byly dokončeny boje v základ-
ních skupinách OVL smíšených družstev.

Družstvo Údolí sviní se probojovalo 
mezi nejlepších devět v první lize a bude 
usilovat o vítězství. SvinoX se po špatném 
začátku umístil v druhé půlce tabulky první 
ligy a ZOO ve druhé lize skončili ve střední 
části a budou hrát o 7–14 místo. 

Karel Luňáček

V prosinci loňského roku převzal Sbor 
dobrovolných hasičů Svinov nové auto – 
Tatru 815, která pojme 8 m³ vody a 300 litrů 
pěnidla. Dále je automobil vybaven 
plovoucím čerpadlem, motorovou pilou 
a dýchacími přístroji. Slavnostního předání 
se zúčastnil pan Ing. Petr Kajnar, primátor 
města Ostravy, a pan Ing. Vladimír Vlček, 
zástupce krajského ředitele Hasičského 
záchranného sboru Moravskoslezského 
kraje, a samozřejmě členové svinovského 
sboru dobrovolných hasičů. Hosté si 
prohlédli nový vůz, naší novou hasičskou 
zbrojnici a všichni přítomní si povykládali 
o dalších úkolech, které nás čekají.

Rada MOb Svinov na své schůzi dne 
17. 12. 2009 
-  souhlasila s rozšířenou koncepcí řešení 

výstavby parkovacích míst v „Projektu 
RIGH ZONE, bytové domy Francouzská, 
Ostrava – Poruba“ 

-  rozhodla rozšířit veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavbu „Oplocení hřiště národ-
ní házené TJ Sokol Svinov“ o vybudování 
přístupového schodiště ke střídačkám 
a základy pro dvoje střídačky

-  rozhodla zadat zakázku malého rozsahu 
„Zastavovací studie areálu mezi ulicemi 
Bílovecká a Navrátilová v Ostravě – 
Svinově“ ateliéru SIMONA

Rada MOb Svinov na své schůzi dne 
13. 1. 2010
- rozhodla uzavřít „Ujednání o ceně“ 

dodávané a odebírané tepelné energie pro 
rok 2010 se společností DALKIA Česká 
republika

-  rozhodla zveřejnit podmínky pro nabídku 
přednostního pronájmu bytu č. 9 velikosti 
3+1 běžné kvality v domě čp. 352/42 na 
ulici Bří Sedláčků, Ostrava – Svinov, dle 
přílohy č. l

-  souhlasila s umístěním fotovoltaických 
panelů na střeše objektu mycí linky 
v areálu čerpací stanice PHM na pozemku 
parc. č. 3762 v k.ú. Svinov, obec Ostrava

Rada MOb Svinov na své schůzi dne 
27. 1. 2010
- souhlasila s instalací fotovoltaických 

článků a střídače na střeše objektu na ulici 
Polanecká č.p. 110 v Ostravě – Svinově

- souhlasila s instalací fotovoltaické 
elektrárny na pozemcích parc. č. 2016/1 
a 2016/6 v k.ú. Svinov, obec Ostrava

Rada MOb Svinov na své schůzi dne 
10. 2. 2010
-  schválila harmonogram postupu prací při 

zpracování závrečného účtu MOb Svinov 
za rok 2009

-  souhlasila s přemístěním pamětní desky 
vztahující se k historické události II. svě-
tové války na pozemek parc. č. 1942/12. 
dle zákresu na snímku katastrální mapy, 
která je přílohou

- souhlasila s instalací fotovoltaických 
panelů na pozemcích a nemovitostech 
na parc. č. 3004, 3005, 3006, 3007, 3009 
a 3011 v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

Rada MOb Svinov na své schůzi dne 
24. 2. 2010
-  rozhodla o poskytnutí finančních pro-

středků ve výši 1 mil. Kč příspěvkové or-
ganizaci Technický dvůr Ostrava – Svinov 
na dokrytí výdajů spojených s nákupem 
komunálního stroje

-  schválila projektovou dokumentaci pro 
územní řízení stavby „Rozšíření parkova-
cích stání v lokalitě bytových domů na ulici 
Evžena Rošického v Ostravě – Svinově,

-  rozhodla uzavřít smlouvu na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na zpracování 

projektové dokumentace pro územní 
a stavební řízení akce „Rekonstrukce ulice 
Kuršovy v Ostravě – Svinově na obytnou 
ulici – I. etapa“ v rozsahu zpracování 
projektové dokumentace pro územní 
řízení vč. inženýrské činnosti v objemu 
díla 304 800 Kč vč. DPH s plněním v roce 
2010 a opcí na dokončení díla v roce 2011 
ve výši 338 400 Kč vč. DPH s dodavatelem 
OSA projekt, s.r.o.

- schválila plán oprav domovního a bytového 
fondu v majetku statutárního města Ostra-
vy, svěřeného do správy městského obvodu 
Svinov pro rok 2010 dle přílohy č. l

Zastupitelstvo MOb Svinov na svém 
zasedání dne 17. 12. 2009:  
- schválilo rozpočet na rok 2010

PŘÍJMY celkem 34 460 tis. Kč 
v tom:
- BĚŽNÉ – daňové (správní a místní 

poplatky) 4 092 tis. Kč 
- nedaňové (poskytované služby, proná-

jmy) 13 758 tis. Kč
- DOTACE 16 270 tis. Kč 
- převody ze soc.fondu 340 tis. Kč
- KAPITÁLOVÉ (prodej pozemků) 0 tis. Kč
Konsolidace příjmů – 340 tis. Kč 
FINANCOVÁNÍ celkem 2 518 tis. Kč
v tom: 
- zapojení volných zdrojů 997 tis. Kč
 - zapojení účelových prostředků 

1 321 tis. Kč
CELKOVÉ VÝDAJE 36 438 tis. Kč
v tom:
- BĚŽNÉ celkem 35 020 tis. Kč
v členění:
- odvětví hospodářství 1 762 tis. Kč
- služby pro obyvatelstvo 19 530 tis. Kč
- sociální věci 0 tis. Kč
- požární ochrana 200 tis. Kč
- veřejná správa a služby 4 893 tis. Kč
- prostředky na platy 8 635 tis. Kč
Konsolidace výdajů – 340 tis. Kč
- KAPITÁLOVÉ celkem 1 758 tis. Kč 
v členění:
§ 2212 – PD ul. Kuršova 437 tis. Kč
§ 2219 – rozšíření parkovacího stání 

ul. E. Rošického 1 000 tis. Kč
§ 2219 – revitalizace nádvoří u ZŠ Bílo-

vecká 1 030 tis. Kč
§ 3412 – výstavba sportovního hřiště 

ul.E.Rošického 191 tis. Kč
§ 3419 – studie sociálního zázemí 

ul. Sokolská 100 tis. Kč
- schválilo plán práce finančního výboru na 

I. pololetí roku 2010
- rozhodlo poskytnout investiční dotaci 

TJ Sokol Svinov, oddílu házené, ve výši 
200 000 Kč 

 na dovybavení házenkářského hřiště,
- schválilo předložené Zásady pro poskyto-

vání dotací z rozpočtu městského obvodu 
Svinov  pro rok 2010 včetně tematických 
okruhů

Vyhodnocení soutěže o nejkrásnější zahrádku

Dočkáme se toho, co nám zastupitelé slibovali?

Z jednání samosprávyVolejbalová zima

SDH Svinov převzal 
novou Tatru
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Téměř jedenáct tisíc lidí se na podzim 
zúčastnilo soutěže společnosti OZO Ostrava 
na podporu sběrných dvorů Rok zdar-
ma. Díky soutěži se ve sběrných dvorech 
o 17 procent zvýšilo množství odevzdaného 
objemného odpadu, který by jinak mohl 
skončit na černých skládkách. OZO Ostrava 
bude občany seznamovat se sběrnými dvory 
také v roce 2010.

Cílem kampaně bylo zviditelnit sběrné 
dvory jako místa, kde mohou obyvatelé 
města Ostravy bezplatně a legálně odkládat 
objemné a nebezpečné odpady ze svých 
domácností a zeleň ze svých zahrad. „Kam-
paň jsme zahájili na základě průzkumů, 
které ukázaly, že značné procento občanů 
sběrné dvory stále nezná a nevyužívá je. 
Pokud potřebují vyhodit například starší 
kus nábytku, často ho odloží k popelnicím, 
a na sídlištích tak vznikají černé skládky,“ 
upozornila Mgr. Vladimíra Karasová, 
vedoucí Centra odpadové výchovy a propa-
gace společnosti OZO Ostrava.

Do soutěže se za tři měsíce přihlásilo 
10 797 lidí. V průběhu soutěže tak vzrostlo 
množství odevzdaných objemných odpadů 
o 17 procent v porovnání se stejným obdo-
bím v roce 2008. „Ukázalo se, že soutěž ve 
sběrných dvorech pomohla k jejich vyšší 
návštěvnosti a lepšímu povědomí občanů 
o možnosti odložit zde odpad zdarma. Díky 
tomu neskončil tento odpad na černých 
skládkách ve městě,“ podotkla Mgr. Ka-
rasová. Nejvíce občanů přivezlo odpad do 

sběrného dvora v Krásném Poli, kde o ceny 
soutěžilo 1 222 občanů. V průměru tak 
sběrný dvůr navštívil každý druhý obyvatel 
této městské části.

Vozit odpad do sběrných dvorů si nejvíce 
navykli obyvatelé menších okrajových částí 
Ostravy. „Naopak obyvatelé největších 
městských částí, jako je Ostrava-Poruba 
nebo Ostrava-Jih, se zatím sběrné dvory 
využívat nenaučili. Do sběrných dvorů 
během soutěže zavítal jen jeden z padesá-
ti, respektive ze sta obyvatel těchto částí 
města. Proto na sídlištích Poruby a Jihu 
problém s černými skládkami stále přetr-
vává,“ uvedla Mgr. Karasová. Společnost 
OZO Ostrava tak bude s propagací sběrných 
dvorů pokračovat i v roce 2010.

Soutěž Rok zdarma probíhala od října do 
prosince roku 2009. Každý Ostravan, který 
v tomto období přinesl odpad do jednoho 
ze sedmnácti sběrných dvorů v Ostravě, 
se mohl zúčastnit slosování o ceny, které 
kromě pořadatele soutěže OZO Ostrava 
věnovaly také další městské organizace – 
Dopravní podnik Ostrava, SAREZA, 
Ostravské výstavy, Ostravské městské lesy 
a Zoologická zahrada Ostrava.
Další informace:
Mgr. Vladimíra Karasová 
vedoucí Centra odpadové výchovy a pro-
pagace
OZO Ostrava s.r.o.
e-mail: karasova@ozoostrava.cz
telefon: 596 251 241, 602 183 374 

Dne 27. 1. 2010 přistihli v Ostravě-Svinově 
strážníci městské policie opilou ženu při říze-
ní motorového vozidla. Pozornost strážníků 
upoutala 37letá žena za volantem Hondy 
krátce po půlnoci poněkud nestandardním 
způsobem jízdy, kdy projížděla jednosměrkou 
v protisměru a opakovaně vjížděla na chod-
ník. Orientační dechová zkouška potvrdila, že 
žena před jízdou požila alkohol (1,46 promile). 
Strážníci proto na místo přivolali Policii ČR. 

Dne 18. 12. 2009 byly slavnostně 
uvedeny do provozu informační tabule 
Městské policie Ostrava.

Informační tabule jsou součástí projek-
tu Bezpečnější Ostrava, který je finan-
cován z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR 
a z rozpočtu města Ostravy. 

Jedná se v podstatě o uzamykatelné 
zasklené tabule, které budou využívat 
zejména místní strážníci-okrskáři ve 
spolupráci se skupinou prevence pro 
sdělení důležitých informací občanům, 
k informování veřejnosti o preventivních 
aktivitách městské policie, do kterých se 
mohou zapojit a sdělení kontaktů, kam se 
mohou občané obrátit s žádostí o po-
moc. Informační tabule a schránky jsou 
určeny všem občanům, zejména však těm, 
kteří nevyužívají k získávání informací 
internet, což jsou především starší nebo 
sociálně slabší občané.

Občané mohou tímto způsobem 
získat informace na 19 místech po celé 
Ostravě

- náměstí SNP v Ostravě-Zábřehu (před 
vchodem do lékárny)

- náměstí Gen. Svobody v Ostravě- 
-Zábřehu (před klubem důchodců)

- ul. Lumírova v Ostravě-Výškovicích 
(před zdravotním střediskemTerapeut)

- ul. Horymírova v Ostravě-Zábřehu 
(v domě s pečovatelskou službou),

- ul. Dr. Martínka v Ostravě-Hrabůvce 
(před zdravotním střediskem),

- ul. Na Liščině v Ostravě-Hrušově
- ul. Škrobálkova v Ostravě-Kunčičkách
- ul. Těšínská v Ostravě-Radvanicích 

(u ÚMOb)
- u ozdravného střediska Ještěrka 

v Ostravě-Bartovicích
- ul. Jílová v Ostravě-Přívoze
- sad B. Němcové v Ostravě-Přívoze
- náměstí J. z Poděbrad v Ostravě- 

-Vítkovicích
- Mírové náměstí v Ostravě-Vítkovicích
- ul. Bílovecká v Ostravě-Svinově 

(u ÚMOb)
- ul. E. Rošického v Ostravě-Svinově
- Nezvalovo náměstí v Ostravě-Porubě
- ul. 17. listopadu v Ostravě-Porubě (u Duhy)
- ul. Přemyslovců v Ostravě-Mariánských 

Horách (u ÚMOb)
- ul. 28. října v Ostravě-Hulvákách 

(Hulvácký kopec – u semaforů)

Věříme, že tento způsob komunikace 
mezi občany a městskou policií si najde 
své příznivce a občané budou tento 
způsob komunikace co možná nejvíce 
využívat. 

Na dva peroucí se mladíky narazili dne 
27. 2. 2010 v časných ranních hodinách  
strážníci městské policie v parku v Ostravě- 
-Svinově. Když je od sebe odtrhli, zjistili, že 
23letý mladý muž byl okraden o mobilní tele-
fon 25letým kamarádem. Ten si od něj mobil 
půjčil s tím, že si potřebuje zatelefonovat 
a sám již nemá kredit. Když však dohovořil, 
i s mobilem se dal na útěk. Okradený jej 
pronásledoval a v parčíku, kde jej dostihl, se 
strhla rvačka. Odcizený mobil byl u podezře-
lého nalezen v kapse, i když předtím tvrdil, že 
u sebe má pouze svůj vlastní mobilní telefon. 
Poté začal tvrdit, že mobil od svého kamaráda 
koupil za 500 Kč, což však okradený rezolut-
ně popíral. S ohledem na hodnotu odcizeného 
telefonu byla věc kvalifikována jako přestupek 
a jeho pachateli nyní ve správním řízení hrozí 
pokuta až 15 000 Kč.

Ostravští strážníci řeší každý měsíc něko-
lik desítek nálezů. Obracejí se na ně lidé, kte-
ří našli nejrůznější tašky, kabelky, kufříky, 
klíče, doklady, mobilní telefony, jízdní kola 
a spoustu dalších věcí, které jejich majitelé 
někde zapomněli. Také sami strážníci při 
výkonu služby nacházejí velice často opuš-
těné věci. Výjimkou není ani elektronika, 
např. v loňském roce 2009 strážníci převzali 
nalezený televizor. Avšak nejvíce překvapení 
vzbudil zřejmě nalezený náhrobní kámen ve 
Slezské Ostravě v roce 2006. Byl pohozen 
jen tak v trávě, nepoškozený, s vytesaným 
jménem rodiny, jejíž příslušníci pod ním 
měli být zřejmě pohřbeni. 

Jen v roce 2009 se strážníci v Ostravě 
zabývali celkem 684 nálezy.

Osud nalezených věcí je jasně stanoven 
zákonem. Končí na městských úřadech podle 
místa nálezu. V Ostravě však zvolili možná 
poněkud zdlouhavější cestu, ale pro majitele 
ztracených věcí jistě příjemnější. Pokud 

se podaří zjistit majitele věcí, např. podle 
dokladů v nalezené tašce, je dotyčný osloven 
a vyzván, aby si své věci přišel vyzvednout 
na příslušné pracoviště Městské policie 
Ostrava, popř. jsou mu nalezené věci zaslány 
poštou. Řada zapomnětlivých majitelů je 
také osobně kontaktována místním strážní-
kem-okrskářem. Teprve pokud se majitele 
nepodaří zjistit nebo pokud na výzvy k do-
stavení se nereaguje, jsou nálezy předávány 
na místně příslušný úřad městského obvodu. 
Zde mají za tímto účelem zřízena oddělení 
ztát a nálezů.

Pokud se kterýkoli občan obrátí na 
Městskou policii Ostrava, dozví se, zda 
byla jím postrádaná věc nalezena a předána 
strážníkům a kde se právě nachází. Zda 
dosud na pracovišti městské policie nebo zda 
byla již odeslána na úřad. Občané se mohou 
dotazovat prostřednictvím telefonních linek 
č. 599 414 156 až 159 v pracovní dny vždy od 
7 do 13 hodin.

Městská policie Ostrava zahájila re-
alizaci projektu zaměřeného do oblasti 
prevence u seniorů a osob tělesně či 
jinak zdravotně postižených. Prvním 
zájemcům byla v uplynulých dnech 
instalována zařízení s nouzovým 
tlačítkem.

Záměrem projektu je umožnit 
osaměle žijícím seniorům a zdravotně 
handicapovaným lidem přivolat si 
pomoc, dostanou-li se do situace, kdy 
budou ohroženi na zdraví či životě 
a budou odkázáni pouze sami na sebe. 
Zejména v případech náhlé nevolnosti 
nebo jiné zdravotní indispozice, kdy se oso-
ba stane nepohyblivou a nemůže se dostat 
k telefonnímu přístroji. 

Osoby z této cílové skupiny se také často 
stávají oběťmi trestné činnosti, a to i ve 
vlastních bytech, kdy se pachatelé snaží pod 
různými záminkami (pomoc při autoneho-
dě, vydávání se za vzdáleného příbuzného 
apod.) vnutit do bytu. I když by si poškoze-
ní rádi přivolali telefonem policii, z nejrůz-
nějších důvodů (ostych, zamezení přístupu 

k telefonnímu přístroji ze strany pachatele 
apod.) tak neučiní. Po zmáčknutí nouzového 
tlačítka tak budou mít i v těchto případech 
možnost přivolat si pomoc, aniž by museli 
někam telefonovat. 

Instalace zařízení včetně přenosného 
tlačítka je prováděna vyškolenými stráž-
níky v bytech zájemců zcela bezplatně. 
Jediné náklady, které občanům v souvislosti 
s provozem zařízení vzniknou, jsou spojeny 
s pořízením a udržováním SIMkarty, která 

je součástí zařízení, což je 200 Kč za 
kartu jako jednorázová platba a ná-
sledně částka cca 200 Kč za dobití 
kreditu jednou ročně. 

Osoby, v jejichž bytech bude zaří-
zení nainstalováno, budou také pravi-
delně navštěvovány místními okrs-
káři, kteří budou ověřovat funkčnost 
zařízení, spokojenost klientů a budou 
odpovídat na dotazy s provozem zaří-
zení spojené. V případě potřeby budou 
také dohlížet, aby došlo k včasnému 
dobití SIM-karty ve lhůtě požadované 
příslušným operátorem.

Má-li kdokoli zájem o tuto službu pro 
sebe nebo pro člena rodiny, může kontak-
tovat sociální pracovníky na úřadu dle 
místa bydliště, odkud jednotlivé požadavky 
předají Městské policii Ostrava. Sdělí také 
podrobnější informace k celému projektu, 
popř. zodpoví dotazy. S těmi se lze obracet 
také přímo na Městskou policii Ostrava, tel. 
599 414 165 nebo 599 414 156 anebo pro-
střednictvím elektronické pošty na adrese 
info@mpostrava.cz.

Finanční prostředky z vybraného nájemné-
ho jsou každoročně použity výhradně na pro-
voz, údržbu a opravy bytového fondu, který je 
ve správě MOb Svinov. V roce 2009 bylo za 
tyto peníze provedeno velké množství prací 
pro zajištění provozu a běžné – drobné údržby 
a rovněž byla provedena řada oprav velkého 
rozsahu. Hlavním kritériem při rozhodování 
o pořadí jednotlivých akcí byla bezpečnost ná-
jemníků a jiných osob, v souvislosti s technic-
kým stavem stavebních konstrukcí a vybavení 
budov, s ohledem na zvyšování komfortu 
bydlení a v neposlední řadě vzhled a estetika 
domů. Práce byly realizovány na základě zjiš-
tění závad při kontrolách bytového fondu a na 
základě oprávněných požadavků nájemníků 
(dle příslušných ustanovení nařízení vlády 
č. 258/1995 Sb). V souladu s uvedenými zása-
dami byly oddělením financí a správy majetku 
v roce 2009 realizovány tyto akce: 
1) Běžná – drobná údržba, provoz budov, 

výměny zařizovacích předmětů, služby, 
revize a kontroly vyhrazených technic-
kých zařízení: 

- opravy, revize a porevizní opravy elektric-
kých zařízení (Bílovecká 138, 155 a 256, 
Tichá 350 a 700, Axmanova 368),

- opravy, revize a porevizní opravy hromo-
svodů (Bílovecká 115, 118, 123, 138, 155 
a 256, Axmanova 368),

- opravy, revize nebo kontroly a porevizní 
opravy plynových zařízení ve všech domech 
a bytech (v rozsahu – od hlavního uzávěru 
plynu po koncový spotřebič – včetně spotře-
biče),

- výměny zařizovacích předmětů a vyba-
vení bytů (plynových sporáků, plynových 
a elektrických ohřívačů vody, umývadel, 

van, splachovačů, vodních baterií, zámků, 
zavíračů atd.),

- generální opravy koupelen (Bílovecká 155/1, 
123/12, Bratří Sedláčků 352/11),

- instalace rozvodů etážových topení a kombi-
novaných plynových kotlů (Bílovecká 115/1, 
123/12, 138/6, 138/4, Bratří Sedláčků 55/5),

- opravy a čištění splaškových a dešťových 
kanalizací, čerpání septiků, opravy rozvodů 
vody,

- kominické a deratizační služby,
- opravy hrubých podlah, schodišť, dlažeb ve 

SP, zábradlí, střešních krytin a oplechování, 
oken a dveří atd.,

- opravy a sanace omítek ve SP a bytech,
- opatření pro zlepšení statiky budov (Bílo-

vecká 115), 
Celkem byla na uvedené práce vynaložena 

částka ve výši 1 009 936 Kč.
2) Akce velkého rozsahu a generální 

opravy:
- generální oprava elektrických zařízení 

a rozvodu zvonků ve společných prostorech 
(Bílovecká. 123) za 226 960 Kč,

- instalace přístroje pro frekvenční vysou-
šení zdiva AQUAPOL (Bílovecká 155) za 
65 291 Kč,

- generální oprava a nátěr oken (Bratří Sed-
láčků 352) za 94 860 Kč,

- výměna oken a vstupních dveří 
(Bílovecká 256) za 652 154 Kč,

- zahájení přípravných prací (výroba kon-
strukcí) pro výměnu oken a vstupních dveří 
(Bratří Sedláčků 55), z finančních prostřed-
ků pro rok 2009 byla poskytnuta záloha ve 
výši 220 250 Kč. 

Hynek Plucnar, OFSM

Díky soutěži Rok zdarma odvezli lidé do 
sběrných dvorů téměř o pětinu více odpadu

Informace nájemníkům bytů MOb Svinov 
o hospodaření s penězi z nájemného

Informační tabule 
Městské policie 
Ostrava

Strážníci montují nouzová tlačítka

Opilá žena 
za volantem

Krádež mobilního 
telefonu

Na ztracené věci se můžete ptát i na ostravské 
městské policii
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Ostravští kriminalisté, specializující se 
na prověřování trestné činnosti páchané 
na seniorech, intenzivně prověřují sérii 
celkem 16 podobných případů. Dosud ne-
známý pachatel(é) obdobným způsobem – 
díky podobné zámince vylákal od seniorů 
většinou celoživotní úspory v řádech dese-
titisíců. K trestné činnosti došlo v době od 
října roku 2009 do ledna 2010. Z celkem 
16 případů odešel pachatel s nepořízenou 
jen ve třech případech, ve zbylých 13 pří-
padech senioři důvěřivě peníze vydali. 
Celkem tak škoda na Ostravsku činí 
zhruba 800 000 korun. Není vyloučeno, že 
obdobný modus operandi přitom pachatelé 
volí i v sousedních teritoriích Ostravska.

Během čtyř měsíců tak ostravští 
policisté zaregistrovali „invazi vnuků“. 
Případy mají obdobný scénář a podobají 
se navzájem jako „vejce vejci“. Bohužel 
totožná je i reakce seniorů, bez váhání 
vydají nezřídkakdy celoživotní úspory 
naprosto neznámému člověku. Stejné jsou 
i reakce obětí poté, co zazvoní v jejich 
bytě telefon, tzv. pevná linka. Na hlas 
většinou reagují dotazem „to jsi ty…
Tomáši, Venoušku, Lukáši či jiné jméno 
jejich nejbližšího – vnuka“. Poškozené 
nezarazí ani požadavek odevzdání peněz 
úplně neznámému člověku. Upozorňuji, 
že se nejedná o malé částky, ale řádově 
o desetitisícové položky. A připomínám, že 
policisté v podstatě neustále opakují senio-
rům základní zásady bezpečného chování. 
Informování veřejnosti je zintenzivněno 
vždy při zaznamenání většího počtu 
případů. I tímto způsobem, mimo běžných 
besed se seniory, se snažíme pomoci veřej-
nosti. Nejinak tomu bylo i vloni v říjnu. Po 
zjištění prvních popisovaných případů byla 
veřejnost upozorňována na toto nebez-
pečné protispolečenské chování. Nicméně 
z dalších oznámených případů je zřejmé, 
že se upozornění opět minulo účinkem. 
I přes tento fakt znovu připomínám, své 
úspory nevydávejte cizím osobám, neotví-
rejte dveře cizím lidem. Dalším preventiv-
ním doporučením je také možnost uložení 
velkých finančních částek do bankovních 
ústavů. Máte-li ve svých rodinách seniory, 
pokuste se je přimět k tomuto kroku a buď-
te jim nápomocni k uložení větších částek 
peněz v bankách. „Své“ seniory v rodinách 
zásadně nežádejte o finanční výpomoc 
telefonicky. Vzhledem ke skutečnosti, že 
senioři byli kontaktováni vždy telefonicky 
na tzv. pevné lince, je žádoucí pořídit do 
rodin telefonní přístroje s displejem, kde 
senior zjistí volajícího. Volaný tak jed-
noduše zkontroluje, zda číslo volajícího 
odpovídá číslu jeho příbuzného. V případě 
neznámého volajícího lze doporučit na te-
lefonát vůbec nereagovat. Dalším řešením 
této situace je samozřejmě také mobilní 
telefon. Není vyloučeno, že poškození jsou 

tipováni dle křestních jmen obvykle hojně 
používaných v minulosti, v současnosti 
jsou tato jména naopak výjimkou. 

Navíc požadavek nejbližších rodinných 
příslušníků se dá vyřešit přece ověřením 
informace, zpětným dotazem u rodiny nebo 
osobním jednáním a zásadně předáním 
peněz jen svým blízkým. Na záminky typu 
„vnuk je nemocen, posílá kamaráda, nemů-
že přijít proto či ono“ nereagujte. Pachatel 
ještě seniory ubezpečuje tím způsobem, 
že seniorce předá svůj telefon s hovoří-
cím „vnukem“, který babičce poděkuje 
za peníze. Popřípadě pachatel po předání 
peněz zavolal na původní pevnou linku a za 
peníze poděkoval.

Oběť často zjistí, že byla podvedena, 
až později, prověřování je tak kompliková-
no. Na místě činu se nedaří zajistit stopy, 
v některých případech si senioři již nejsou 
schopni vzpomenout a popsat relevantní 
průběh události ani pachatele. Před policis-
ty tak stojí opravdu nelehké prověřování. 
Ostravští senioři však mají své „zastání“ 
ve specialistech, kriminalistech prověřující 
trestnou činnost páchanou na seniorech (ob-
jasněné série viz „Otík zadržen“, „Kmet“, 
„Rodokmenový podvodník“ atd. na našem 
webu).

Některé oběti se stydí za svou důvěřivost 
a před dalšími členy tají skutečnost, kdy 
byly podvedeny. Stejný důvod – stud může 
stát také za dalšími případy, které možná 
senioři dosud neoznámili policistům. Počet 
případů tak nemusí být konečný. Obětí se 
stávají většinou osamocení senioři, kteří žijí 
v domácnosti sami a návštěva k nim zavítá 
výjimečně. Proto jsou také senioři vděčni za 
jakýkoliv kontakt s někým „zvenčí“. 

V současnosti probíhá operativní pro-
věřování ostravských policistů ke zjištění 
pachatelů uvedeného odsouzeníhodného 
jednání. Kontaktuje-li Vás kdokoliv výše 
popsaným způsobem, okamžitě přivolejte 
policisty a věc oznamte!

Ostravští policisté však neustále po-
kračují také v preventivní činnosti, jejíž 
cílovou skupinou jsou právě senioři, které 
neustále seznamují se základními zásadami 
bezpečného chování. Policisté preventiv-
ně informační skupiny Ostrava připravili 
preventivní týden pro seniory v termínu 
22.–29. 3. 2010, kdy preventisté zamíří do 
domovů pro seniory. Další pomoc nabízí-
me také ostatním subjektům, kterým není 
situace „jejich“ seniorů lhostejná (například 
jednotlivým úřadům městských obvodů, 
které realizují akce pro seniory). Účast 
našich preventistů či ostravských krimi-
nalistů, specializujících se na prověřování 
trestné činnosti, lze vyžádat tel. na čísle 
974 725 239 u por. Martiny Hudecové, 
e-mailem na adrese pvisova@mvcr.cz nebo 
písemně na adrese Policie ČR, Krajské 
ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 

Preventivně informační skupina Ostrava, 
por. Martina Hudecová, 30. dubna 24, 
729 21 Ostrava.

Namátkou lze uvést tyto případy:
Rok 2010 – Patnáctého ledna 2010 došlo 

ke třem obdobným přečinům, jejichž obětí 
se stali senioři. První poškozenou byla 
81letá žena, kterou pachatel kontaktoval 
telefonicky kolem 11.00 hodin. Neznámý 
sdělil, že do bytu pošle svou kamarádku 
pro peníze. Oběť pak kolem 12.00 hodin 
vydala neznámé mladé ženě částku ve 
výši 20 000 korun v domnění, že částka je 
určena vnukovi. Místo činu Ostrava-Poru-
ba. V bytě v Ostravě-Hrabůvce zazvonil 
kolem 13.00 hodiny také telefon. Neznámý 
se vydával za vnuka poškozeného 90letého 
muže a požadoval zapůjčení částky ve výši 
30 000 korun. Poškozený peníze kolem 
15.45 hodin neznámému muži předal před 
domem. A do třetice pachatel úspěšný nebyl 
díky obezřetnosti poškozeného. Kolem 
17.30 hodin neznámý kontaktoval telefonem 
75letého muže z Moravské Ostravy a žádal 
zapůjčení 50 000 korun. Peníze měl vnuk 
užít na koupi vozidla. Senior však na odů-
vodnění, že vnuk dorazit nemůže, reagoval 
správně, odmítl peníze vydat cizí osobě. Ve 
věci byly zahájeny úkony trestního řízení 
pro přečin podvod ve stadiu pokusu.

Rok 2009 – Dne 3. 11. 2009, v době od 
16.30 hodin do 17.00 hodin, došlo ve Slez-
ské Ostravě na Bohumínské ulici k dalšímu 
podvodu, když. 86letá seniorka vydala část-
ku ve výši 50 000 korun neznámému muži. 
Fiktivní vnuk babičce sdělil, že peníze po-
třebuje na koupi auta, přijet nemůže, a proto 
posílá spolehlivého kamaráda. Zvláštní tón 
hlasu v telefonu odůvodnil „vnuk“ nemocí. 
Seniorka peníze vydala, až poté si poža-
davek vnuka ověřila telefonicky, ale to již 
zjistila, že se stala obětí podvodníka.

Ani u dalších podvodů se bohužel 
nejedná o malé částky. K dalšímu skutku 
došlo dne 29. 10. 2009 kolem 14.30 hodin 
v Ostravě-Porubě. Neznámý vylákal od 
76leté ženy dokonce 80 000 korun. Modus 
operandi totožný – pachatel se vydával za 
kamaráda synovce, žena byla kontaktována 
prostřednictvím pevné linky, záminkou 
byla opět koupě auta. Seniorka volajícího 
oslovila křestním jménem synovce. O tom, 
že se stala obětí podvodníka, se žena dozvě-
děla až později, dne 1. 11. 2009 při hovoru 
s dalším členem rodiny.

Částku ve výši 70 000 korun předala ne-
známému muži 82letá žena dne 23. 10. 2009, 
kolem 18.30 hodin před vstupem do domu 
na Koněvově ulici ve Slezské Ostravě. Opět 
nachlazený vnuk poslal pro peníze svého ka-
maráda. Na podvod přišla žena až po mnoha 
dnech a policisty informovala až 1. 11. 2009. 

K dalšímu skutku došlo dne 26.10.2009 
v době od 17.00 hodin do 17.30 hodin 
v Ostravě-Zábřehu, když 89leté seniorce 

Invaze vnuků

TJ Sokol Svinov, oddíl národní házené

zazvonil doma telefon. Ze sluchátka se 
ozvala pro ženu nesrozumitelná věta, proto 
se dotázala, zda volá vnuk. Mužský hlas 
souhlasil. Fiktivní vnuk pak babičku požá-
dal o částku 70 000 korun na koupi nového 
auta. Seniorka sdělila, že má jen 30 000 ko-
run. I tato částka „vnukovi“ stačila. Zvláštní 
tón hlasu odůvodnil „vnuk“ nemocí, dále 
sdělil, že vzhledem k nemoci nemůže přijít 
sám, ale pošle kamaráda. Ženu též vybídl, 
aby peníze donesla před dům a předala je 
známému.

Seniorka vzala částku spořenou na 
pohřeb a neznámému muži úspory předala. 
Poškozená následně u svého „pravého“ vnu-
ka ověřila, že se stala obětí podvodu. Žena 
byla velmi rozrušená, podané vysvětlení 
bylo provedeno proto až následně. Ve věci 
byly zahájeny úkony trestního řízení pro 
trestný čin podvod. Pachateli hrozí trest 
odnětí svobody až na tři léta.

Dne 20. 10. 2009 kolem 16.30 hodin 
zazvonil telefon také v bytě 82leté ženy. 
Z telefonu se ozval hlas, který požadoval 
zapůjčení 80 000 korun na opravu auta pro 
seniorčina vnuka. Dále měl „vnuk“ seniorce 
tvrdit, že nemůže dorazit a proto posílá 
známého, kterému má žena peníze vydat 

před domem. Poškozená to později opravdu 
udělala. Seniorka zjistila, že byla podvede-
na až následný den, kdy protiprávní jednání 
teprve oznámila policistům. 

Pachatel nebyl úspěšný dne 19. 10. 2009 
krátce před 21.00 hodinou, kdy 81letá žena 
poté, co viděla přes dveře cizího muže, kte-
rý volal, že jde pro slíbenou částku ve výši 
35 000 korun, vydání peněz odmítla, neboť 
zjistila, že nejde o vnuka.

 por. Bc. Gabriela Holčáková
 komisařka

Rozlosování I. ligy – jaro 2010
11. 4. 2010 15.00 Svinov – Stará Ves
18. 4. 2010 11.00 Krčín – Svinov
24. 4. 2010 16.00  Svinov – Plzeň-Újezd
25. 4. 2010 10.30 Svinov – Nýřany
2. 5. 2010 15.00 Svinov – Brno
8. 5. 2010 16.00 Příchovice – Svinov
9. 5. 2010 10.30 Přeštice – Svinov
16. 5. 2010 15.00 Svinov – Vítkovice
22. 5. 2010 16.00 Svinov – Čakovice
23. 5. 2010 10.30 Svinov – Litohlavy

Rozlosování mládežnických družstev 
ještě není známo. Všechny informace 
možno nalézt na našich internetových 
stránkách: www.hazenasvinov.cz 

Srdečně zveme naše fanoušky na zápasy 
jarní části soutěže.

Přijďte nás povzbudit.  

výbor oddílu národní házené
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Sbor dobrovolných hasičů Svinov
a místní organizace KDU–ČSL Svinov
Vás srdečně zvou na

Velikonoční odpoledne
pro celou rodinu,

které proběhne
27. března 2010 od 14 hod.
v nové Hasičské zbrojnici
Ostrava-Svinov, Jelínkova ulice

Přijďte si vyrobit velikonoční ozdobu,  
věneček, nazdobit velikonoční vajíčko …
a příjemně posedět s přáteli  
u občerstvení (alko, nealko)
Vstupné dobrovolné
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