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Dobrý den 
vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych 
své úvodní slovo věno-
val problematice dopra-
vy ve Svinově.  Dopra-
va v našem městském 
obvodu doznala za po-
sledních pár let znač-

ných změn. Není jednoduché sjednotit potře-
by občanů s nově nastupujícími požadavky 
na dopravní řešení. Všichni starostové, kteří 
pracovali na radnici, měli bezesporu jako 
jedno z hlavních témat dopravu. Také já se 
zamýšlím a snažím se nalézt další možnosti 
parkování ať už samotných obyvatel žijících 
v našem obvodu, tak i pro parkování ostat-
ních občanů, kteří využívají služeb vlakového 
nádraží Svinov. Dalším, neméně důležitým 
problémem je dodržování rychlosti na našich 
pozemních komunikacích. 

Vezměme to popořádku. Dlouhodobým 
problémem Svinova je parkování v okolí ná-
draží. Míst je málo a aut stále více, okolních 
ulic navíc využívají k bezplatnému parkování 
i zákazníci Českých drah.  Rada městské-
ho obvodu proto na základě odborné studie 
analyzující počty parkovacích míst i svých 
praktických zkušeností navrhla současné 
dopravní opatření v ulicích v blízkosti želez-
ničního nádraží. Cílem je zavést jednodu-
chý, přehledný a fungující systém parkování. 
Podstatou je vytvoření zóny s dopravním 
omezením, kde je možné stát pouze na 
označeném parkovacím místě. Výsledkem 
zavedení tohoto systému by mělo být pro 
rezidenty zlepšení parkování v okolí jejich 
bydliště. Dále by mělo dojít k časovému 
omezení parkování vozidel, čímž se zvýší 
jejich obměna, a tím i šance pro návštěvníky, 
kteří potřebují krátkodobě zaparkovat. Vě-
řím, že postupně vyřešíme všechny vzniklé 
nedostatky a najdeme dobré řešení ke spo-
kojenosti všech.

Parkování v přímém okolí svinovského 
nádraží, tak to je věc zcela jiná. I placená 
parkovací místa bývají zaplněná. Vedení 
obvodu pořád bojuje o rozšíření parková-
ní pro rezidenty Českých drah na oplocené 
ploše vedle svinovského nádraží. Již několik 

měsíců probíhají jednání s vedením ČD, a.s. 
o vybudování parkování. Je to na dobré ces-
tě, tak snad se to povede a příští rok bude 
možno parkovat i na této ploše. Již dříve 
bylo deklarováno uvolnění další parkovací 
plochy pod Svinovskými mosty. Zde čeká-
me na rozhodnutí kompetentních pracovní-
ků Magistrátu města Ostravy. Příslib máme, 
ale …, no uvidíme.

No a co se rychlosti aut týče? Tak tady 
jsme již přistoupili ke konkrétním krokům. Ve 
spolupráci s Městskou policií města Ostravy 
bylo provedeno měření rychlosti na ulici Bí-
lovecké. Toto měření ukáže počet přestupků 
nezodpovědných řidičů a bude sloužit jako 
jeden z podkladů pro žádost o vybudování 
úsekového měření na ulici Bílovecké. Obec-
ně ale platí, že řidiči se chovají velmi nezod-
povědně. Pomyslíme-li, že konkrétně na ulici 
Bílovecké je pohyb občanů, a hlavně našich 
dětí určitě největší, pak požadavek na řešení 
a následný tvrdý postih je zcela na místě. 

Neopomíjejme ale i městskou hromadnou 
dopravu. Máme v plánu opravit či postup-
ně vyměnit nevyhovující zastávky městské 
hromadné dopravy. V současnosti jednáme 
se společností TSR Czech Republic, s. r. o., 
která se nabídla, že na své náklady zreno-
vuje zastávky na ulici Polanecké v těsné 
blízkosti jejich společnosti. 

Další příjemnou zprávou je, že máme ote-
vřeno nové dopravní hřiště za ZŠ Bílovecká 
10 podél ulice Navrátilové. Toto dopravní 
hřiště je svou velikostí a možnostmi zcela 
jedinečné. Určitě si zde každý návštěvník 
najde to své. Pro rodiny s dětmi a ostatní 
zájemce či zájmové skupiny se nabízí za-
jímavá možnost rozšíření svého programu 
trávení volnočasových aktivit.

 Zahájili jsme nový školní rok, dovolte 
mi, abych závěrem popřál našim školou 
povinným dětem, studentům a nejenom 
jim, ať je pro ně tento školní rok 2019/2020 
úspěšný. Přeji všem hodně báječných chvil 
při vzdělávání, výborné známky a mnoho 
nově nabytých vědomostí. Rodičům a peda-
gogickým pracovníkům pevné nervy, trpěli-
vost a pochopení. Pedagogům ještě navíc 
nezničitelný elán pro předávaní dovedností 
a vědomostí.   Ing. Radim Smetana

Slovo starostyEditorial 
Se začátkem školního roku vám 

přinášíme podzimní číslo Svinov-
ského hlastele, které jsme věnovali 
svinovskému školství. Mimo obvyk-
lého zpravodajství ze života základní 
nebo některé z mateřských škol zde 
díky článku Ing. Hany Hauptové na-
leznete průřez historií svinovských 
vzdělávacích institucí. Jako protiklad 
k historickému pojednání jsme pak 
zvolili pohled na současné novinky 
ve výuce informačních technologií na 
svinovské základní škole. O těchto 
vás chceme informovat v rozhovoru 
s Mgr. Vladimírem Dedkem. Nově 
se významnou součástí svinovské-
ho školství stává dopravní výchova 
s významným přesahem za hranice 
našeho obvodu. Článek městské po-
licie, která bude dopravní výchovu ve 
Svinově vyučovat, je věnován této 
problematice. Současně také nemů-
že chybět stručné seznámení s novým 
dopravním hřištěm. Informace o  mož-
nosti přijmu e-mailových zpráv v rámci 
hromadné rozesílky svinovské radnice 
je pak poslední novinkou, na kterou 
bych čtenáře chtěl upozornit. 

Přeji vám příjemné čtení a všem 
svinovským žákům a studentům mno-
ho studijních úspěchů.

Ing. Daniel Žitník
místostarosta MOb Svinov

e-mail: dzitnik@svinov.ostrava.cz

Titulní strana: Mgr. Vladimír Dedek 
(foto + grafi ka: Ing. Daniel Žitník)

Nové informace nyní i e-mailem 
Od září 2019 vám svinovská radnice nabízí nový komunikační kanál. Zájemci si mohou po předchozí 

bezplatné on-line registraci nechat zasílat informativní e-maily. Předmětem těchto e-mailů budou hlášení 
obecního rozhlasu, pozvánky na kulturní a společenské akce pořádané městským obvodem nebo ko-
misemi při radě MOb, vybraná úřední oznámení. Registraci je možno provést na webových stránkách 
městského obvodu pod odkazem Newsletter.

Ing. Daniel Žitník, místostarosta MOb Svinov
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V sobotu 1.června uspořá-
dala KOMISE PRO KULTU-
RU, MLÁDEŽ A SPORT PŘI 
RADĚ MOb Svinov 1.ročník 
akce s názvem SVINOV NA 
KOLEČKÁCH.  

Jak už samotný název napo-
vídá, zúčastnit se ji mohl kdo-
koliv, kdo měl s sebou nějaké 
to kolečko. Děti v doprovodů 
svých rodičů či prarodičů nasa-
dili na nohy kolečkové brusle, ti 
menší pak vytáhli z garáží svá 
odrážedla, koloběžky nebo 
dětská kola. Na vytýčené tra-
ti se objevilo i několik kočár-
ků. Maminky tak mohly svým 
malým ratolestem představit 
trasu, kterou si jejich děti projedou samy 
třeba za rok nebo za dva. Jako místo konání 
akce byla zvolena „prodloužená Bílovecká“. 
Cesta byla uzavřena pouze pro účastníky 
na kolečkách, běžný silniční provoz byl na 
celé dopoledne odkloněn. Nad účastí akce 
dohlížela Městská policie Ostrava, které 
tímto také děkujeme za pomoc. 

Trať dlouhou asi 2 km si vyzkoušelo ko-
lem stovky dětí. V zázemí akce, které bylo 
na konci ulice Navrátilova si mohli všich-
ni odpočinout, osvěžit se tradiční komisní 
malinovkou, zamlsat si. Jako doprovodný 
program byla připravena „školička bruslení“, 
fotbalový koutek a malování na obličej. 

Velmi příjemné bylo počasí. Celým dopo-
lednem nás provázelo sluníčko, a tak mů-
žeme říct, že se dětem jejich mezinárodní 
den opravdu vyvedl a věříme, že si ho užily 
nejen děti, ale i jejich rodiče.  Těšíme se na 
další ročník.

Letošní oslavy Mezinárodního dne dětí 
pokračovaly i odpoledne v areálu svinov-
ské hasičárny. I zde jsme měli možnost se 
podílet na spolupořádání akce a naše KO-
MISE PRO  KULTURU, MLÁDEŽ A SPORT 

PŘI RADĚ MOb Svinov zabezpečila jedno 
z mnoha povedených stanovišť. Děti na na-
šem stanovišti probíhaly vytyčenou dráhou 
jako žokejové na koních. Na konci dráhy 
pak svou účast na trati potvrdily podpisem. 
Aby se „podepsat“ mohl opravdu každý, 
(i ti nejmenší), stal se pro tento okamžik 
jejich podpisem otisk prstíku. Děti si samy 
vybraly barvičku, kterou pak prstem přenes-
li na připravené plátno. Vzniklo tak velmi 
povedené umělecké dílo, kde každý otisk 
tvořil lístek stromu. Obraz pak komise věno-
vala panu starostovi. Můžeme říct, že naši 
radnici zdobí kolektivní dílo svinovských 
dětí. Děkujeme SVINOVSKÝM HASIČŮM 
za opravdu pěkné, programově nabité od-
poledne a příští rok se za naši komisi opět 
hlásíme na značky.

22. června se konala tradiční Svinovská 
pouť. KOMISE PRO KULTURU, MLÁDEŽ 
A SPORT PŘI RADĚ MOb Svinov připravila 
pro návštěvníky pouti tvořivé dílničky. 

Když děti zrovna nevystupovaly, nebo 
nesledovaly kulturní program, měly už 
bříško plné cukrové vaty a vyzkoušely ka-
ždý kolotoč, mohly si v našem připraveném 

stánku vyrobit pěkný 
kšilt proti sluníčku. Ně-
které děti vyráběly tento 
praktický modní doplněk 
s velkým zaujetím a stih-
ly ozdobit i své rodiče.

Za své dílo byly ještě 
odměněny malou sladko-
stí. Věříme, že se účast-
níkům pouti náš stánek 
líbil a rádi se s nimi po-
tkáme na dalších akcích.

KOMISE PRO KULTU-
RU, MLÁDEŽ A SPORT 
PŘI RADĚ MOb Svinov

Blahopřání 
jubilantům 

Srdečně blahopřejeme k význam-
nému životnímu jubileu všem níže uve-
deným spoluobčanům. Hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let přejí člen-
ky komise pro občanské záležitosti 
a Rada městského obvodu Svinov.

Červenec  
Vencl Bronislav 
Kratěnová Vanda 
Rokyta Josef 
Schmidtová Marie 
Kašpaříková Darina 
Knoppová Růžena 
Schwarzer Karel 
Fujáková Anna 
Kuta Vítězslav
Havlásková Jarmila
Bestová Marta
Nováková Jana

Srpen 
Holušová Věra 
Píštěková Marie 
Odstrčilová Anna 
Haškovcová Hildegarda 
Serafi nová Emilie 
Ston Karel
Czerná Eva
Šiborová Blažena
Pačorková Jitřenka
Čelustková Marta

Září
Slíwová Dagmar
Blaštíková Věra 
Žohová Věra
Žídek Leo 
Čoma Ladislav 
Hurníková Věra 
Onderková Marie 
Václavíková Eva 
Kaštovská Ludmila 
Hruška Karel
Kolmaš Ondřej
Černínová Zdeňka
Marciánová Alenka
Marková Svatava
Hampel Lumír
Venclová Drahomíra
Hába Jiří

Akce Komise pro kulturu, 
mládež a sport
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Začátek školního roku je vhodná příle-
žitost poohlédnout se po novinkách ve svi-
novské základní škole. Proto jsem požádal 
učitele matematiky a informatiky Mgr. Vla-
dimíra Dedka, aby nás s některými z nich 
seznámil.

Vážený pane magistře, v úvodu naše-
ho rozhovoru bych vás požádal o krátké 
představení.

Je mi 41 let, vystudoval jsem učitelství 
matematiky a informatiky na Přírodovědec-
ké fakultě Ostravské univerzity. Ve školství 
působím již 17 let. Dříve jsem učil na Zá-
kladní škole V. Košaře a na Wichterlově 
gymnáziu. Ve svinovské škole mě letos 
čeká sedmý školní rok.

Jsem ženatý, mám 4 děti. Ve volném 
čase se nejvíce věnuji svým dětem a spor-
tu. Moje top sporty jsou volejbal, cyklistika 
a běh, ale největší můj relax jsou ultraběhy. 
(B7, Čavisovská 100, 5BV, …)     

V současné době je matematika jako 
nepopiratelný základ všech nejen přírod-
ních věd poněkud v pozadí. Dostatečně 
výmluvná je situace kolem povinných 
maturit z matematiky. Vnímáte to na 
úrovni základního školství podobně?

Matematika je dlouhodobě v naší spo-
lečnosti špatně vnímána. Přitom, ten kdo 
si k matematice vybuduje kladný vztah, 
pochopí, že je nedílnou součástí našeho 
osobního i profesního života a že ji najdeme 
i v oblastech, kde bychom to nečekali. 

Na naší škole klademe na výuku ma-
tematiky velký důraz a ten, kdo na sobě 
pracuje, nemá problém s přijímacími zkouš-
kami, matematikou na střední škole, ani 
státní maturitou. Ve Svinově je mnoho na-
daných dětí, hlavně na prvním stupni, které 
se pravidelně umisťují na předních místech 
matematických soutěží. Do soutěží se sna-
žíme zapojit vždy co nejvíce dětí. Je potře-
ba v nich probudit jejich talent a prodat to, 
co se naučily. Jen je velká škoda, že mnoho 
páťáků odchází na gymnázia.

A co se týče maturit, tak z pohledu učitele 
jsem pro povinnou maturitu z matematiky 
na všech typech středních škol. Ten, kdo 
viděl zadání státní maturity z matematiky, 
mi musí dát zapravdu, že velká část otázek 
je učivo základní školy.

Zvláště v souvislosti s masivním roz-
vojem informačních technologií se jeví 
uplatnění matematiky jako perspektivní.

Je důležité si uvědomit, že matematika 
není jenom počítání. Matematika je hlavně 
o tom umět pracovat s problémem, tzn. pro-
blém objevit, popsat, vyřešit, řešení zapsat, 
zkontrolovat, … 

A přesně o tom je i informatika. A jaký 
jazyk při tom používáme – algebru, Javu 
nebo Scratch, tak na tom vcelku nezáleží. 
Takže matematika byla, je a bude vždy per-
spektivní pro jakýkoliv obor.

Jakým IT uživatelským dovednostem 
se v hodinách informatiky věnujete?

Protože je naše paní ředitelka velmi na-
kloněna moderním technologiím a chápe 
důležitost výuky IT, tak jsme od minulého 
školního roku navýšili hodinovou dotaci vý-
uky IT. Přidala se jedna hodina do 8. roč-
níku a jedna hodina do 9. ročníku. Díky 
tomu se můžeme věnovat širšímu spektru 
IT dovedností. Do učebního obsahu byly 
přidány základy programování, základy 
robotiky, typografi e, vektorová grafi ka, po-
kročilejší práce s kancelářským balíkem, 
tvorba webových stránek, … 

Při této příležitosti bych rád poděkoval 
i zřizovateli za dotaci, kterou nám poskytl 
v minulém školním roce na nákup nových 
počítačů do počítačové učebny.  

Zaměřujete se ve výuce i na hlubší 
znalosti orientované směrem k budou-
címu programování a robotizaci?

Ano. V hodinách informatiky pracuje-
me s Ozoboty. Je to malý robot, který se 
buď programuje pomocí fi xů nebo pomocí 
jednoduchého programovacího prostředí 
na PC nebo tabletu. Dále se snažíme co 

nejvíce dětí zapojit do soutěží jako jsou 
Bobřík informatiky a Hodina kódu.

A v hodinách matematiky zařazujeme 
často různé logické úlohy.  

Jaké máte plány pro nejbližší budouc-
nost a čeho byste chtěl v rámci podpory 
výuky informačních technologií u svých 
žáků dosáhnout?

V nastávajícím školním roce chceme 
z projektu Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy – Šablony II, nakoupit 20 
iPadů. V rámci tohoto projektu bude ve vy-
braných třídách jedna hodina matematiky 
týdně probíhat výhradně na iPadech. Dále 
se chystáme ve spolupráci s Ostravskou 
univerzitou testovat nové IT učebnice za-
měřené hlavně na algoritmizaci.

Určitě se opět rozjede kroužek progra-
mování pro žáky druhého stupně. A pokud 
nám vyjde projekt, který je také ve spolu-
práci s Ostravskou univerzitou, chceme 
dokoupit několik dalších robotů v hodnotě 
cca 300 000 Kč.

A čeho chceme dosáhnout? Chceme, 
aby děti chápaly důležitost informačních 
technologií v životě, aby se moderních 
technologií nebály a směřovaly svůj život 
k technickému vzdělání.   

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho stu-
dijních úspěchů vám i vašim žákům.

Ing. Daniel Žitník
místostarosta MOb Svinov

Aj ty se můžeš učit IT!
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Císařovna Marie Terezie (vládla v letech 
1740 - 1780) byla zcela mimořádnou ženou. 
Reforma školství, vyhlášená císařovnou 
a českou královnou Marií Terezií vydáním 
Všeobecného školního řádu pro německé 
normální, hlavní a triviální školy ve všech c. 
k. dědičných zemích dne 6. prosince 1774, 
zůstává do dnešních dnů nejzásadnější re-
formou našeho školství. který stanovil mimo 
jiné všeobecnou vzdělávací povinnost pro 
chlapce i dívky (nikoli povinnou školní do-
cházku, jak se obvykle uvádí)  zejména se 
systémem škol triviálních na venkově i ve 
městech, při farách, pro výuku čtení, psaní 
a počtů, výuku náboženství a základů ze-
mědělství, pro dívky též domácích prací. Na 
obsah výuky dohlížel farář, na hospodaření 
školy školní dozorce, což byl obvykle nejbo-
hatší sedlák z vesnice. Dalšími školami byly 
školy hlavní ve městech, alespoň jedna 
v kraji. Kromě základních znalostí se učila 
též německá gramatika a latina. V českých 
hlavních školách se v prvním ročníku učilo 
česky, ve druhém částečně česky, ve vyš-
ších německy.

Přestože byla uzákoněna povinná školní 
docházka, její uskutečnění nebylo jednodu-
ché. Spousta dětí z chudých rodin musela 
v létě pracovat na poli, pomáhat rodičům 
v hospodářství a do školy chodily pouze 
v zimě. Proto ještě ve dvacátých letech 
19. století bylo spousta lidí negramotných 
a někteří se uměli pouze podepsat a počí-
tat běžné výpočty. Ale zejména na těchto 
lidech spočíval rozvoj industrializace v do-
lech, hutích a strojírenství i v našem kraji.

Roku 1869 vyšly školské zákony a podle 
nich byla v roce 1871 zřízena ve Svinově 
samostatná jednotřídní škola. V roce 1873 
se žáci přestěhovali ze staré školy č.p. 39  
do nové budovy č.p. 92. Tato byla vystavě-
na za 10.200 zlatých a začalo se v ní vy-
učovat  4. června 1873. Dvojtřídní  se škola 
stala v roce 1892, kdy nastal příliv rodin 
s dětmi do obce (rourovna). České děti se 
učily ve stísněných podmínkách v upravené 
stodole při č.p. 5.

Pro německou školu byla vystavěna ke 
dni 4.3.1900 budova č. 10, pro české děti 
však nestačila a po překážkách německé 
menšiny byla postavena budova č. 1 a ta 
byla předána k užívání českým dětem.

Růst počtu obyvatel si vyžadoval zří-
zení veřejné měšťanské školy. Když bylo 
roku 1910 zřízení veřejné měšťanské ško-
ly zamítnuto, povolila Zemské školní rada 
slezská dne 20.9.1912 zřídit ve Svinově 
školu soukromou. Měšťanská škola byla 
umístěna v budově staré školy č.p. 92. Když 
se škola dostala do fi nančních potíží, pan 
ředitel Jan Jandásek založil „Spolek pro 
udržování měšťanských škol ve Svinově“, 
organizoval sbírky a usiloval všemi pro-
středky o udržení školy. 

V roce 1912 zřídila Matice opavská ve 
Svinově soukromou měšťanskou školu. 
Cílem této akce bylo posílit pozici českého 
obyvatelstva v obci a dát českým dětem 
možnost vyššího vzdělání. Velikou záslu-
hou o zřízení této školy měl její první ředitel 
Jan Jandásek (1887-1929). 

Po dlouhých rozepřích byla postavena 
a dne 4.12.1912 slavnostně otevřena čes-
ká škola na Bílovecké ulici č. 1, která byla 
vystavěna stavitelem Jožou Dvořákem ze 
Slezské Ostravy za 227.000 Kč. 

Ve své době to byla nejpěknější, nepro-
stornější a nejlépe vybavená škol v celém 
okresu (7 učeben, kancelář, 2 kabinety, 
tělocvična se šatnou, ústřední topení se 
sousedním dvoupatrovým domem s 6 uči-
telskými byty).

Víte, že...
to všechno zavinila císařovna Marie Terezie? 

Budova nejstarší svinovské školy

Budova školy Bílovecká 10 před rokem 1938

Stará škola na ul. Polanecká, 1910

(pokračování na str. 6)
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V červenci tohoto roku bylo dokončeno 
dětské dopravní hřiště ve Svinově. Proto-
že je dopravní hřiště pro většinu čtenářů 
neznámou novinkou, pojďme si je krátce 
představit. 

Dopravní hřiště se nachází vedle trav-
natého fotbalového hřiště za budovou svi-
novské základní školy. Je tvořeno přibližně 
650 metry asfaltových komunikací o šířce 
3,5 až do 6 m, které jsou doplněny o pří-
slušné vodorovné i svislé dopravní značení. 
Součástí hřiště je kruhový objezd, simulace 
mostu se svodidly, koleje tramvajové trati, 
železniční přejezd, parkoviště, simulace 

zastávky MHD s označníky, cestička s roz-
dílnými povrchy, poštovní schránka, plocha 
pro odhad vzdáleností, chodníky doplněné 
o prvky usnadňující orientaci nevidomým. 
Dopravní hřiště je vybaveno veřejným 
osvětlením, železničním přejezdem se 
světelnou signalizací a jedna z hlavních 
křižovatek i funkčními semafory. Samostat-
ným prvkem pak je vyhlídka v podobě zvy-
šujícího se chodníku, která je zakončena 
schody. Pro menší děti jsou instalovány dva 
herní prvky v podobě autobusu a lokomoti-
vy. Dopravní hřiště je doplněno o množství 
stromů a veškeré povrchy jsou provedeny 

tak, aby umožňovaly zasakování dešťových 
vod nebo jejich kumulaci v retenční nádrži.

Stavba v hodnotě 16 mil. Kč bez DPH 
byla fi nancována z rozpočtu Statutárního 
města Ostrava a realizovala ji stavební fi rma 
STAVIA – silniční stavby a.s. 

Dopravní hřiště bude v dopoledních hodi-
nách sloužit výuce dopravní výchovy, kterou 
zajistí Městská policie Ostrava. V odpoled-
ních hodinách, o prázdninách a víkendech 
pak bude k dispozici široké veřejnosti. Za-
hájení provozu se předpokládá v září 2019.

Ing. Daniel Žitník
místostarosta MOb Svinov

Nové dopravní hřiště

Na podzim roku 1918, kdy na měšťanské 
škole ubylo 164 českých dětí, přestěhovala 
se měšťanská škola do budovy č. 10 a v le-
tech 1910 a 1922 byla rozšířena.

V roce 1917 opět žádal obecní výbor 
o převzetí školy obcí, ale do veřejné správy 
byla předána až dne 1. června 1919. Poté 
nastal její velký rozvoj, např. v roce 1924 
zde bylo v 9 třídách vyučováno 396 žáků ze 
Svinova i širokého okolí. V třicátých letech 
počet žáků ještě stoupl, v roce 1936/37 bylo 
zapsáno 442 žáků. V německé škole, která 
v té době existovala rovněž, se vyučovalo 
asi 50 žáků.

Počátkem prosince 1938 byla v obci 
zřízena německá měšťanská škola, která 
byla postupně rozšiřována. Česká měšťan-
ská škola se nastěhovala do budovy české 
obecné školy č.p. 92.  Ke dni 1.9.1941 jsou 
na německé obecné škole zapsány 203 dětí, 
na německé měšťanské škole 87 žáků. K to-
muto datu bylo provedeno další stěhování 
škol a ve školním roce 1941/42 končí exis-
tence české měšťanské školy ve Svinově. 

Dne 30. dubna 1945 byl Svinov 
osvobozen a po odstranění  následků 

bombardování se dne 10. května začalo 
vyučovat.

Od dubna 1946 se dokončovaly opravy 
poválečných škod stavitelem Fr. Vlčkem ze 
Svinova, kdy původní rozpočet 680.000 Kč 
se zvýšil na 1,300.000 Kč z důvodů něko-
lika vylepšení. Zemská školní rada v Ost-
ravě povolila výnosem ze dne 18.7.1946, 

č. 37722-II. pobočky při všech 5 třídách. 
(pokračování v příštím čísle)

Ing. Hana Hauptová
Použitá literatura:
Wikipedie - Marie Terezie, životopis
Kronika ZŠ a MŠ Ostrava - Svinov
Naše Historie a současnost - ZŠ a MŠ 
Ostrava - Svinov p.o.

Budova školy Bílovecká 1 po opravě válečných škod po druhé světové válce

(dokončení ze str. 5)
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Dětské dopravní hřiště na ul. Bílovecká 
v Ostravě-Svinově se stane od 2. září 2019 
dalším místem, kde bude Městská policie 
Ostrava zajišťovat dopravní výchovu žáků 
základních škol. Cílovou skupinou výchovy 
podle národní strategie BESIP jsou žáci 
4. tříd základních škol. Ty čekají celkem 
dva vyučovací bloky, vše pod vedením 
proškolených referentů dopravní výchovy 
a strážníků.

Na podzim dojde nejprve k tříhodinové 
teoretické výuce ve třídě. Žáci se zde se-
známí nejen s tím, jaká je povinná výbava 
jízdního kola. Dozví se také to, jaká jim 
hrozí při jízdě nebezpečí a kde se mohou 
na jízdním kole pohybovat. Naučí se po-
znávat důležité dopravní značky i to, jak 
fungují křižovatky. V praktické části si pak 
všechny nabyté znalosti vyzkouší v praxi 
na dopravním hřišti, kde si jednotlivé situ-
ace nacvičí přímo na jízdních kolech.

Druhý blok proběhne na jaře. Po zo-
pakování teorie následuje závěrečné 
přezkoušení ze znalostí pravidel provozu 
na pozemních komunikacích, které je sou-
částí výuky. Poté následuje praktická část 

na dopravním hřišti, kdy jsou žáci na jízd-
ních kolech testováni, jak dokáží teoretické 
znalosti převést do praxe. Po úspěšném 
vykonání obou částí zkoušky každý z žáků 

obdrží „Průkaz cyklisty“. 
Tematický plán je zpracován na mini-

mální rozsah požadovaných znalostí pravi-
del provozu na pozemních komunikacích.

Máte doma čtvrťáka a zná správné odpovědi?
Dopravní test - i takové otázky mohou „číhat“ na děti, které se připravují získat „Průkaz cyklisty“:

1) Před vstupem do vozovky se vždy 
rozhlédneme:
a) Vpravo, vlevo, a zase vpravo
b) Vlevo, vpravo, a zase vlevo

2) Po chodníku:
a) Na jízdním kole nesmím jezdit
b) Se zvýšenou opatrností a pomalu 

můžu požadovaný úsek na jízdním 
kole projet

3) Při jízdě na jízdním kole:
a) Nemusím dodržovat dopravní znače-

ní, jen ty, které jsou na cyklostezkách
b) Musím dodržovat dopravní značky

4) Když vjedu na jízdním kole na pře-
jezd pro cyklisty a v dálce uslyším 
i uvidím přijíždět hasiče, Policii ČR, 
sanitku:
a) Zrychleně pokračuji na druhou stranu
b) Otočím se a vrátím se zpět

5) Cyklisté mohou na silnici jet:
a) Maximálně dva vedle sebe
b) Vždy jednotlivě za sebou

6) Na jednomístném jízdním kole, není 
dovoleno jezdit ve dvou, vyjma pří-
padů, kdy je kolo vybaveno pomoc-
ným sedadlem pro přepravu dítěte 
a pevnými opěrami pro nohy. V tomto 
případě:

a) Smí osoba starší 18 let vést osobu 
mladší 7 let

b) Smí osoba starší 15 let vést osobu 
mladší 7 let

7) V cyklistické zóně smějí cyklisté uží-
vat vozovku:
a) V celé její šířce
b) Výhradně jen její pravou stranu

8) Znamení o změně směru jízdy dává 
cyklista vždy:
a) Zřetelným upažením, vždy včas před 

započetím úkonu s ohledem na řidiče 
jedoucím za ním

b) Zřetelným předpažením, vždy včas 
před započetím úkonu s ohledem na 
řidiče jedoucím za ním

9) Na příkaz dopravní značky „Stůj, dej 
přednost v jízdě!“ 

a) Musí vždy cyklista zastavit před 
umístěním této dopravní značky

b) Musí vždy cyklista zastavit na tako-
vém místě, odkud má náležitý roz-
hled

10) Tam kde není chodník, anebo je ne-
schůdný:
a) Se chodí po pravé krajnici, a tam, 

kde není, chodí se co nejblíže při 
pravém okraji vozovky

b) Se chodí po levé krajnici, a tam, kde 
není, chodí se co nejblíže při levém 
okraji vozovky

11) Cyklistou je také osoba pohybující 
se na:
a) Koloběžce
b) Invalidním vozíku

12) Ochrannou helmu musí mít osoba:
a) Pouze na jízdním kole.
b) Na jízdním kole i koloběžce mladší 

18 let.

Výsledky: 1b; 2a; 3b; 4a; 5b; 6b; 7a; 8a; 9b; 10b; 11a; 12b

Ing. Michael Beneš
úsek prevence a propagace

Městská policie Ostrava

Dopravní výchova v rukách profesionálů
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Zahrada mateřské školy E. Rošického 
prošla proměnou. Díky projektu „Dětské hři-
ště“, který je na základě rozhodnutí ministra 
životního prostředí spolufi nancován Stát-
ním fondem životního prostředí ČR, byly na 
zahradě mateřské školy nejprve za pomoci 
rodičů dětí navštěvujících mateřskou školu 
odstraněny zastaralé herní prvky a násled-
ně instalovány nové. Všechny prvky jsou 
z přírodního materiálu a rozvíjí pozitivní 
vztah dětí k přírodě. Děti si nově mohou hrát 
v domečcích z vrbového proutí, houpat se 
v „ hnízdech“, prolézat po pavoučích sítích, 
ale také pozorovat hmyz v hmyzím hotelu, 
motýly v domečku či veverky u krmítka. Mo-
hou také sledovat proměny počasí díky me-
teostanici, měřit čas slunečními hodinami, 
nebo si vyzkoušet chůzi po přírodních ma-
teriálech na hmatovém chodníčku. Provoz 
hřiště slavnostně zahájilo vedení Městské 
rady obvodu Ostrava – Svinov společně 
s ředitelkou ZŠ a MŠ u příležitosti oslavy 
Mezinárodního dně dětí. Pro děti byly při-
praveny úkoly s environmentální temati-
kou a také řada zážitků, jako je ježdění na 

poníkovi, výroba cukrové vaty či opékání 
špekáčků na ohni.

Věříme, že nové vybavení zahrady při-
spěje dětem k rozvoji jejich pohybových, 
koordinačních dovedností, celkové fyzické 

zdatnosti a kladnému vztahu k pohybu. 
Tímto budeme také naplňovat náš Školní 
vzdělávací program, jehož jedním z hlav-
ních cílů je zdravý životní styl. 

Kolektiv MŠ E. Rošického

Dětské hřiště

Opilý muž napadl strážníky 
Opilá osoba obtěžující okolí. To byl dů-

vod, proč v sobotu 25. května 2019 odpo-
ledne vyjížděla hlídka městské policie do 
Ostravy-Svinova. Na místě se na chodníku 
nacházel muž, který byl zjevně pod vlivem 
návykové látky. Ostatním kolemjdoucím 
vulgárně nadával a vyhrožoval. Dle ozna-
movatele se tak dělo již delší dobu. Muž 
odmítal spolupracovat i se strážníky. Ti mu 
následně naměřili přes 2,6 ‰ alkoholu v de-
chu. Agresivita 28letého muže se neustále 
stupňovala. Vše vyvrcholilo ve chvíli, kdy 
napadl hlídku – údery pěstmi a kopáním. 
V tu chvíli napadený strážník okamžitě re-
agoval a pomocí donucovacích prostřed-
ků muže zpacifi koval. Pro podezření ze 
spáchání trestného činu násilí proti úřední 
osobě byl muž následně předán Policii ČR 
k dalšímu šetření.

Rvačka ve Svinově
V neděli 23. června 2019 večer byla 

hlídka městské policie vyslána do Ostra-
vy Svinova, kde docházelo k vzájemnému 
napadání mezi třemi muži. Jelikož se muži 
i během přítomnosti strážníků a projedná-
vání celé situace neustále slovně i fyzicky 
napadali, byly proti nim použity donucovací 
prostředky. Kvůli opakovaným útokům ná-
sledně i přiloženy pouta. Muži ve věku 24-
42 let byli podezřelí ze spáchání přestupku 
proti občanskému soužití. Celá událost byla 
oznámena správnímu orgánu k dořešení.

Napadl ho, protože mu chtěl
vzít boty

Kuriózní důvod měl případ, který řešili 
strážníci 20. května 2019 v Ostravě-Svi-
nově. Svědkové zde zahlédli dva muže, 
přičemž jeden toho druhého fyzicky napa-
dl. „Viděla jsem muže, který fyzicky napadl 
jiného muže. Udeřil jej několikrát pěstí do 
oblasti hlavy. Poté mu chtěl vzít jeho boty, 
a jelikož se napadený muž bránil, tak ho 
několikrát kopl do obličeje a skákal mu po 
hlavě,“ sdělila hlídce svědkyně a ukázala 
směr, kam útočník poté odešel. Napadený 
muž měl krvavá zranění na hlavě a stěžo-
val si na bolest hlavy, proto byl následně 
předán k ošetření přivolaným strážníkům. 
Čtyřiadvacetiletého útočníka se hlídce brzy 
po útoku podařilo najít. Ten se nakonec 
k činu sám přiznal a dodal: „Do hlavy jsem 
ho kopl, protože mi nechtěl dát svoje boty. 
Chtěl jsem, ať se projde bosky.“ Incident 
nyní bude projednán správním orgánem.

Řídil i přes zákaz, neodradila
ho ani podmínka

V sobotu 1. června 2019 se opět uká-
zalo, jak strážníci znají svůj „revír“. Při pře-
sunu služebním vozidle spatřili v Ostravě-
-Svinově osobní motorové vozidle. Hlídka 
z místní znalosti věděla, že tomuto řidiči byl 
vysloven zákaz řízení. Proto vozidlo přede-
psaným způsobem zastavili. Po zastavení 
z vozidla z místa pro řidiče vystoupil muž 
a okamžitě se začal hájit: „Já jsem neřídil. 

To řídil kamarád a ten teď odešel.“ Jakmile 
37letý muž zjistil, že mu tato výmluva nepro-
jde, obrátil a začal hlídku přemlouvat, aby 
se na to vykašlala a nechala ho jít, protože 
má podmínku a nechce jít do vězení. Pro 
podezření ze spáchání trestného činu byla 
událost na místě předána Policii ČR k dal-
šímu šetření.

Nebyl schopen chůze, 
přesto si poručil rundu

K agresivnímu opilému hostu byli vysláni 
strážníci MP do Ostravy-Svinova. Strážníci 
nalezli onoho hosta ležícího na zemi pro-
vozovny. Obsluha sdělila, že k žádnému 
fyzickému incidentu zde nedošlo. Pouze 
se dotyčný rozčiloval, když mu vzhledem 
k jeho opilosti odmítli nalít jakýkoliv alkohol. 
Muž byl hlídkou vyzván, ať se postaví. Toho 
však díky stavu schopen nebyl. Muž tak 
putoval na protialkoholní záchytnou stanici, 
kam byl umístěn.

Zavolal na pomoc strážníka
Obava o své zdraví a život vedla 45le-

tého muže, aby 23. července 2019 zavolal 
na tísňovou linku Městské policie Ostrava. 
V odpoledních hodinách mu zde totiž bylo 
vyhrožováno bývalou přítelkyní a dalšími 
třemi muži fyzickým násilím. Přítomnost 
strážníka nesli agresoři nelibě a kromě 
vulgarismů a výhružek po něm křičeli: „ty 
srabe, neschovávej se za policajta!“ Událost 
byla předána k dalšímu šetření Policii ČR.

Městská policie informuje
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V červnu jsme posledními zápasy za-
končili další sezónu okresního přeboru žen 
a mužů ve volejbale. Muži neobhájili titul 
z předcházejícího ročníku a umístili se na 
4. místě pouhý bod za medailovými pozice-
mi. Ženy si naopak polepšily a vrátily se na 
stupně vítězů. Družstvo TJ Sokol Svinov 
A skončilo na 2. místě a družstvo TJ Sokol 
Svinov B obhájilo 8. místo.

Přes prázdninové měsíce se připravuje-
me na novou sezónu 2019/2020. Na rozdíl 
od minulých let se hráči připravují více 
méně individuálně. Někteří zvolili antu-
ková hřiště, někteří písek na beach volej-
balových kurtech, někteří obojí kombinují 
a někdo nabírá fyzickou kondici při úplně 
jiných sportech a aktivitách. Soutěžní pře-
stávku si zpestřujeme účastí na různých 

letních turnajích ať už v šestkovém, anebo 
beach volejbale.

V září začneme novou sezónu opět 
v tělocvičně Základní školy na Bílovecké 
ulici. Ale už netrpělivě očekáváme zkolau-
dování nové svinovské sportovní haly, do 
které následně přestěhujeme jak tréninky, 
tak soutěžní zápasy. 

S novými většími prostory se tak otvírají 
možnosti pro zapojení většího počtu žen, 
mužů a zejména mládeže do aktivního vo-
lejbalu. Přijďte se podívat na naše tréninky 
a zahrát si volejbal. Třeba vás to chytne 
a už v průběhu sezóny vás dopíšeme na 
soupisku našeho družstva. Nebo si přijde-
te jen tak pro radost tréninkově zahrát ať 
už jste ze Svinova, nebo odjinud. A pokud 
jste fandy sportu, navštivte naše zápasy 
a povzbuďte ženy nebo muže k ještě lep-
ším výkonům. I pro nadcházející sezónu 
přihlásíme do soutěží okresního přeboru 
dvě družstva žen a jedno družstvo mužů.

Jestliže se chcete o volejbalu ve Svi-
nově dovědět více a třeba si prohlédnout 
i nějaké fotky ze zápasů a turnajů, zaví-
tejte na naše webové stránky www.volej-
bal-svinov.cz

Karel Luňáček

Letos se konalo oddílové soustředění 
podruhé na házenkářské půdě, opět v Ro-
kytnici u Přerova. Soustředění se zúčastnilo 
celkem 23 dětí pod vedením 3 instruktorů, 
4 vedoucích a paní kuchařky. 

Rokytnický areál se dětem moc líbil, 
zejména kolotoč, který byl hojně využíván 
(i během odpoledního klidu). Kromě házen-
kářského areálu jsme také prozkoumávali 
zbytek obce. Během her jsme objevili dět-
ská hřiště, zámeček - včetně překrásného 
parku poblíž.

Pro letošní téma odpoledního programu 
jsme se převlékali za piráty. Na naší mořské 
plavbě jsme luštili hádanky, konali honbu za 
poklady a řešili nejrůznější úkoly. Nakonec 
se všem pirátským rodinám povedlo dojít do 
cíle pirátské mapy a získat zajímavé ceny.

Dopoledne jsme se snažili využít na 
házenkářském hřišti, kde jsme zlepšovali 

hlavně míčovku a vytrvalost na sluníčku. 
Každý den se po tréninku konalo zápasové 
utkání, kde si hráči vyzkoušeli tréninkové 
metody v praxi. Před každou večeří jsme 
lehce potrápili svaly posilováním a vylepšo-
vali jsme si čas v každodenním běhu. Jako 
každoročně soustředění vrcholilo zápasem 
vedoucích proti dětem.

Abychom si trošku odpočinuli od házené, 
vycestovali jsme na výlet do Olomouce. Zde 

jsme navštívili Pevnost poznání, interaktivní 
muzeum plné zajímavých her. 

Všechny děti musíme pochválit za velmi 
dobré chování, obrovskou výdrž v nároč-
ných tréninzích, neustálý úsměv a dobrou 
náladu. Takovou skvělou partu dětí rádi uvi-
díme i na příštím oddílovém soustředění.

Volejbal TJ Sokol Svinov 

Oddílové soustředění v Rokytnici u Přerova 2019
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Soutěžní sezóna 2018/2019 se u svinov-
ských národních házenkářů bude počítat mezi 
ty úspěšnější. Zasloužilo se o to především 
družstvo mužů, které po pěti letech strávených 
ve II. lize dokázalo vyrovnanou soutěž druhé 
ligy vyhrát a postoupit do nejvyšší celostátní 
soutěže - I. ligy mužů. Dále se o velmi úspěš-
nou sezónu zasloužily družstva mladších ža-
ček a dorostenců, které svorně vyhrály Pohár 
ČR, což je druhá nejvyšší soutěž v mládež-
nických kategoriích. Za úspěch lze považovat 
i 4.místo družstva žen ve II. lize, čímž se mla-
dé družstvo žen vyhnulo sestupu do krajské 
soutěže. Díky reorganizaci ženských soutěží 
bude družstvo žen hrát v následující sezóně 
dokonce I. ligu, jelikož I. liga žen byla roz-
šířena na 20 účastníků a rozdělena na dvě 
skupiny. Další mládežnická družstva bojovala 
v krajských soutěžích. Mladší žáci a starší žáci 
obsadili celkové 5. místo, starší žačky skončily 
na 4.místě. Žádné z těchto družstev si nevy-
bojovalo účast na vrcholných akcích mládeže, 
ale také nelze říci, že by družstva zklamala.

Rád bych se ještě podrobněji zastavil 
u výše uvedených úspěchů:

Družstvo mužů vstupovalo do jarní čás-
ti sezóny na 5.místě se ztrátou dvou bodů 
na prvního. Postupem času se boj o postup 
do 1.ligy zúžil na trojici Dobruška, Vítkovice 
a Svinov. Tři kola před koncem jsme ztráceli 
na obě družstva 3 body, což nám nedávalo 
mnoho šancí na postup. Poslední tři utkání 
na hřištích soupeřů však naši muži dokázali 
vyhrát, a jelikož oběma soupeřům, jak se říká,  
„došel dech“, tak jsme po posledním utkání 
v Humpolci mohli slavit nečekaný postup do 
I. ligy. V jarní části soutěže jsme dokázali vy-
hrát 10 z 11 zápasů a nevyšlo nám jen utkání 
s městským rivalem z Vítkovic. Na postupu se 
podíleli následující hráči: Jan Štěpán, Miroslav 
Ristič, Tomáš Březina, Tomáš Lakatos, Jakub 
Wnetrzak, Jan Schwarzer, Samuel Pravda, 
Vladimír Ristič, Michal Vaščešen, Michal Ma-
toušek, Jakub Samek, Adam Prázdný, Vojtěch 
Beneš, Radim Kratochvíl, Marek Lach, Tomáš 
Benda, Vít Horáček, Vít Valchař, Tomáš Kalina 
a Jakub Gelnar. Trenéry družstva byli Tomáš 
Strniště a Zbyněk Planka. 

Družstvo mladších žaček si v krajském 
přeboru vybojovalo 2.místo a tím postup na 
Pohár ČR, který se odehrál v Miroslavi na Zno-
jemsku. Naše děvčata dokázala vyhrát pět ze 

šesti utkání, a to jim stačilo k zisku 1.místa. 
O tento úspěch se zasloužila tyto děvčata: 
Ema Plísková, Tereza Pokorná, Adéla Mrázko-
vá, Barbora Matoušková, Sabina Soldánová, 
Karin Bendová, Elen Maštalířová, Veronika 
Hrbáčová, Markéta Burová a Eliška Zavřelo-
vá. Trenérkou družstva byla Silvie Bendová 
a vedoucí družstva byla Kateřina Strnišťová.  
Družstvo dorostenců již v Zimní lize mláde-
že naznačilo své možnosti, když v celostátní 
zimní lize skončilo na 3.místě. V jarní části 
soutěže jsme dokázali 2x porazit Studénku 
(pozdější mistr ČR v kategorii dorostenců), 
ale na více jak 2.místo v krajském přeboru to 
nestačilo. Tím si družstvo dorostenců zajisti-
lo postup na Pohár ČR, který se uskutečnil 
v Dobrušce. Družstvo dokázalo 4x vyhrát a 2x 
remizovat, což také znamenalo 1.místo na Po-
háru ČR. Na těchto výsledcích měli podíl tito 
hráči: Vladimír Ristič, Matyáš Hořínek, Matěj 
Kubík, Adam Prázdný, Samuel Pravda, Denis 
Pščolka, Ondřej Vodička, Jakub Kocourek, 
Martin Blaštík, Jakub Samek, Vít Valchař, Fi-
lip Schmidt, Robin Maštalíř, Martin Olšovský, 
Tomáš Benda, Adam Piechowicz, Vojtěch Te-
lecký. Trenéry družstva byli Tomáš Strniště, 
Kamil Kocourek a Zbyněk Planka

Další kategorii, které se oddíl věnuje, je 

kategorii minižactva. Pod vedením zkušených 
trenérů se děti ve věku od 5-9 let seznamu-
jí se základy míčové techniky, zlepšují své 
pohybové dovednosti a formou her se roz-
víjí jejich soutěživost. Zápal a nadšení dětí 
je určitě největší odměnou pro všechny or-
ganizátory těchto turnajů. V minulé sezóně 
jsme uspořádali pro tuto kategorii tři turnaje, 
a dále se naše družstvo pravidelně zúčastňuje 
turnajů na území severomoravské a jihomo-
ravské oblasti. Na podzim roku 2018 jsme 
dále rozšířili nabídku i pro ty nejmenší děti 
ve věku 2,5-5 let, pro které jsme zřídili oddíl 
Kuřátek. 1x týdně se naše trenérky věnuji pře-
devším formou her pohybovému rozvoji těch 
nejmenších.  

V letošním roce jsme bohužel neuspořá-
dali tradiční večerní turnaj starých gard. Dů-
vodem byl nabitý sportovní kalendář národní 
házené, a tím pádem se na turnaj přihlásilo 
málo družstev. Doufáme, že v roce 2020 na-
lezneme vhodný termín a účast družstev bude 
taková, abychom mohli tento turnaj uspořádat. 

V červnu jsme opět uspořádali na házenkář-
ském hřišti turnaj mladšího žactva „o Pohár 
svinovské pandy“, kterého se tentokrát zú-
častnilo 7 družstev. Jednalo se opět o povede-
nou akci, která je velice kladně hodnocena ne-
jen mezi trenéry a dětmi jednotlivých družstev, 
ale i mezi rodiči, prarodiči atd. V srpnu jsme 
zorganizovali druhý ročník pouličního turnaje, 
kterého se zúčastnilo cca 40 členů či příznivců 
našeho oddílu. Jedná se o nový turnaj, který 
je určen nejen pro svinovské házenkáře, ale 
i pro svinovskou veřejnost.  Další aktivitou, 
kterou oddíl pro své členy zajišťuje, je oddílové 
soustředění mládeže. O tomto soustředění 
se více dozvíte v článku, který je zveřejněn 
v tomto čísle Svinovského hlasatele

Do soutěžní sezóny 2019/2020 jsme při-
hlásili 7 družstev + minižactvo. Jedinou ka-
tegorii, kterou jsme nepřihlásili do soutěže, 
je tentokrát družstvo starších žáků.  Družstva 
mužů a žen budou usilovat o co nejlepší umís-
tění v I. lize. Mládežnické družstva budou 
usilovat o postup na vrcholné akce mládeže. 
Doufáme, že svinovská házená se v konku-
renci týmů z celé ČR opět neztratí. 

Toto vše bychom nemohli dělat bez pod-
pory sponzorů. Proto bychom chtěli touto ces-
tou poděkovat poskytovatelům dotací a darů. 
Jedná se především o Statutární město Ost-
rava a Městský obvod Svinov, Českou obec 
sokolskou, Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy a dárce z řad podnikatelů a fy-
zických osob, kteří nám poskytli v letošním 
roce fi nanční nebo materiální příspěvky na 
činnost, či dárky do oblíbené tomboly. Není 
to však jen o penězích, ale je to především 
o lidech (trenérech, funkcionářích, fanoušcích 
atd.). Dovolím si říct, že bez těchto „pilných 
včeliček“, to opravdu nejde v žádném spolku!!!

Vše o činnosti oddílu včetně rozlosování 
podzimní části sezóny naleznete na interne-
tových a facebookových stránkách oddílu. 
V tomto čísle hlasatele najdete také informa-
ce o náboru žactva, který neustále probíhá. 
Přihlásit se mohou i starší děti. Kdo má zájem, 
tak neváhejte přijít mezi nás, házenkáře.

Zveme všechny fanoušky nejen na zápa-
sy I.ligy mužů a žen, ale i na zápasy všech 
mládežnických družstev. Těšíme se na vás!

DYCKY SVINOV!!!
Ing. Zbyněk Planka

předseda oddílu národní házené

Národní házenkáři informují … 
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V době, kdy píšu tuto zprávu, máme se-
zónu ještě v plném proudu. Proto vás budu 
informovat zatím jen o dílčích výkonech na-
šich týmů.

Svinov již řadu let působí s menšími či vět-
šími úspěchy v požárním sportu v našem kraji, 
a to hlavně v  královské disciplíně, kterou je 
požární útok. Letos se ke dvěma ženským 
týmům a veteránům opět po roční pauze při-
pojili i muži. Naše sezóna by se dala rozdělit 
na 3 části.

Část 1- MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA 
V POŽÁRNÍM ÚTOKU

Účast v této lize je naším hlavním cílem. 
Zde se snažíme o co nejlepší výsledky a co 
nejlepší umístění v konečné tabulce MSL. 
Liga se skládá z dvanácti kol pro muže a ženy 
a z osmi kol pro veterány.  Výsledky, o kte-
rých vám nyní napíšu, jsou po 9 kolech mužů 
a žen, veteráni mají odběhnuto kol  7.  

V mužské části je přihlášeno 22 týmů z Mo-
ravskoslezského kraje. Svinov si zatím drží se 
ziskem 117 bodů krásné 5. místo. Za zmínku 
stojí hlavně úspěch z naší domácí soutěže, 
která je opět součástí ligy pro tento rok. Do-
sažený  čas 14,236s stačil na to, abychom 
všech 32 zúčastněných mužských týmů po-
razili. Konečně jsme si tedy 
splnili sen a mohli jsme nad 
hlavu zvednout pohár pro 
vítěze 4. ročníku Memoriálu 
Radomíra Kotaly.

 Ženy obhajují z loňské-
ho ročníku ligy 3. místo, kde 
získaly 117 bodů. V letoš-
ním roce ale malinko do-
plnily sestavu a po 9. kole 
zatím drží 1. místo se zis-
kem 130 bodů s patnácti-
bodovým náskokem na Al-
brechtice. Za zmínku stojí 
určitě to, že v tomto roce se 
zatím z 9 kol MSL  osmkrát 
umístily na tzv. bedně, což 
je úctyhodná bilance.

No a jsme u veteránů. 
Po loňské spanilé jízdě od 
nás všichni naši soupeři če-
kali obdobné super výkony. 
Ty se nám ale nepodařilo 
naplňovat, nicméně jsme 
si stále drželi první pozici. 
Bohužel kvůli administrá-
torské chybě jsme byli ze 
4. kola diskvalifikováni, 
a to nás s největší pravdě-
podobností stálo obhajobu 
titulu. V tuto chvíli si držíme 

2. místo se ziskem 52 bodů a je jen teoretická 
šance, že titul obhájíme. Naším cílem bude 
v posledním kole v Bartovicích udržet 2. místo 
a potvrdit tak roli nejúspěšnějšího veteránské-
ho týmu MSL.

Uvidíme, jak to celé dopadne, a o výkonech 
všech tří svinovských týmů v lize se můžete po 
sezóně dočíst na stránkách  www.msliga.info 
nebo na našich stránkách www.sdhsvinov.cz.

Část 2- NOČNÍ HLUČÍNSKÁ 
HASIČSKÁ LIGA

V roce 2015 vznikla v hlučínském regionu 
nová liga s názvem  Noční hlučínská hasič-
ská liga (dále jen NHHL). Účastnit se jí mohly 
pouze týmy z hlučínského regionu. V tomto 
roce ale udělilo vedení této ligy 4 divoké karty 
pro týmy mimo tento region. My, muži a ženy 
z B týmu, jsme se o tyto divoké karty přihlásili 
a nakonec naše obě družstva vybrali. Jak už 
je patrné z názvu, jedná se o seriál jen nočních 
soutěží. V tomto roce se bojuje v 11 kolech. 

Muži si nevedou vůbec špatně a po odje-
tých 7 kolech si držíme 5. místo z 19 účastníků 
této ligy. Na první místo, které zatím drží hasiči 
z Bělé, ztrácíme 24 bodů.  Uvidíme, jak se 
nám závěr této ligy vydaří, a o výsledcích vás 
budeme informovat.

Ženy z B týmu si taky nevedou vůbec špat-
ně a po 7 kolech drží tu nejlepší, první pozici 
se ziskem 80 bodů. Budeme děvčatům držet 
palce, aby svou pozici udržely a svou premi-
éru v této lize proměnily ve vítězství.

Část 3- POHÁROVÉ SOUTĚŽE
Protože nás hasičský sport baví, jezdíme 

i na tyto tzv. pohárovky. Jsou to soutěže, které 
nemusí být  zařazeny do jiných lig, ale může-
me si na těchto soutěžích otestovat svou ak-
tuální formu a třeba vrátit účast týmům, které 
se zúčastnily našeho svinovského memoriálu. 
Na těchto pohárovkách se nám daří se stří-
davými výsledky. 

Na konci svého příspěvku bych chtěl po-
děkovat všem svinovským závodníkům, kteří 
náš sbor reprezentují a obětují svůj volný čas 
tomuto koníčku. Také bychom chtěli podě-
kovat sponzorům, bez kterých bychom náš 
sport nebyli schopni utáhnout.  A také děku-
jeme všem našim fanouškům. V tomto roce 
náš sbor oslaví 130-let od vzniku hasičského 
sboru ve Svinově. Děkujeme tedy i všem, kteří 
se našich oslav na konci prázdnin v areálu ha-
sičárny zúčastnili a svou účastí nás podpořili.

Za SDH Svinov
Radim Kotala  

Zpráva o výkonech svinovských hasičů 
na sportovním poli
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TJ Sokol Svinov, 
oddíl národní házené 
Rozlosování I. ligy mužů - podzim 2019

25.8.2019 12:00 Svinov - Podlázky
1.9.2019 10:30 Rokytnice - Svinov
7.9.2019 16:00 Svinov - Přeštice
8.9.2019 10:30 Svinov - Příchovice

22.9.2019 10:30 Studénka    - Svinov
28.9.2019 16:00 Nýřany - Svinov
29.9.2019 10:30 Nezvěstice - Svinov
5.10.2019 16:00 Svinov - Krčín
6.10.2019 10:30 Svinov -     Opatovice
12.10.2019 16:00 Tymákov - Svinov
13.10.2019 11:00 Čakovice -     Svinov
20.10.2019 12:00 Podlázky - Svinov

Rozlosování I. ligy žen - podzim 2019
25.8.2019   9:00 Studénka - Svinov
1.9.2019 10:30 Stará Ves - Svinov
8.9.2019 12:00 Svinov - Opatovice

15.9.2019 14:00 Svinov - Dobruška
21.9.2019 14:30 Hlinsko - Svinov
22.9.2019 10:30 Vracov - Svinov
29.9.2019 13:30 Svinov - Pustějov
5.10.2019 14:30 Svinov - Krčín
6.10.2019   9:00 Svinov - Náchod

13.10.2019 13:30 Svinov - Studénka
Rozlosování ostatních družstev a další informace o národní 
házené nejen ve Svinově najdete na našich internetových 
stránkách: www.hazenasvinov.cz a na oddílovém facebooku.
Srdečně zveme naše fanoušky na zápasy podzimní části sou-
těže. Přijďte nás povzbudit.   Výbor oddílu národní házené  

Táborníci Pionýrské 
skupiny Ještěr opět strá-
vili dva turnusy v prostře-
dí malebných Beskyd na 
základně na kopci Řehu-
cí, všichni ale říkáme, že 
jsme zase a rádi byli na 
Šancích.

Letošní ročník byl plný rekordů: obsazení táborů bylo nejrych-
lejší v historii, červencové teploty byly také nejvyšší, jaké známe, 
proto ale také bylo množství vody nejnižší, jaké kdy bylo, a museli 
jsme jí mnoho navozit. Rekordní byl také počet odpracovaných 
hodin dospělých Ještěrů, kteří se podíleli na opravách budovy 
zvané Orlík. Děti kvůli tomu zažily, jaké je to jíst v polní jídelně, ale 
vše se v provizorních podmínkách zvládlo. Můžeme se těšit, že 
na příštím táboře nás pohostí opravené stravovací a společenské 
zázemí, bude to chtít ale ještě mnoho práce.

PS Ještěr pořádá tradičně dva turnusy. První z nich začíná 
v polovině července a tentokrát se nesl v duchu tajemna. Pra-
videlně nás totiž navštěvovaly záhadné postavy Iluminátů, které 
zanechávaly dětem indicie s úkoly a postupně vedly družinky 
k ovládání živlů a rozklíčování mnohých tajemství. Několik setkání 
s Ilumináty zažily děti v noční době, musely tedy překonávat vlastní 
strach, v úkolech plněných během dne pak přišla na řadu souhra 
týmu, tábornické dovednosti a nápady.

Nebyl by to ale tábor, kdyby během něj chybělo poznávání ka-
marádů, přírody, výšlapy v beskydských lesích, táborák, společné 
škrabaní brambor, noční hlídky, ale i zábavné hry, zpěv u kytary, 
sportování i tanec. Každý rok přináší něco nového, letošní vzpo-
mínka má název Skibidi.

Krásným zážitkem také byla letošní cesta na Lysou horu. Na 
nejvyšší horu Beskyd chodíváme každoročně, tentokrát jsme ale 
zvolili cestu netradiční – nejen trasou od peřejí na Ostravici, ale 
i doplněnou programem. Pod záštitou projektu Společně na Lysou 
jsme podnikli cestu plnou zajímavého povídání o přírodě pod ve-
dením lektorů tohoto týmu a dozvěděli jsme se mnoho poutavých 
informací o zvířatech a setkávání s nimi, o výstavbě Bezručovy 
chaty i o tom, jak jsou Beskydy výjimečné. 

A jak vypadal další, srpnový turnus tábora? 
Na nejkrásnějším místě Beskyd, daleko od aut, světel, mobil-

ního signálu i od rodičů letos prožilo 43 dětí a sedm instruktorů 
dva týdny plné zábavy a vzrušení. Tématem letošního tábora se 
stali superhrdinové, kteří děti provázeli po vzdálených částech 
Vesmíru a hledali společně ztracené kameny nekonečna. Úkolem 
všech bylo ochránit tyto artefakty před zlými nepřáteli a zachránit 
tak nejen Zemi, ale celý Vesmír.  

Ve společnosti těch nejlepší superhrdinů ze skupiny Avengers 
všichni táborníci zvládli podstoupit nevšední stezku odvahy, kde 
museli překonávat své vlastní strachy. Při výcviku agentů poměřili 
své síly i mrštnost v neobvyklých sportovních disciplínách a mno-
hokrát museli zapojit nejen svaly, ale především svou fantazii 
a představivost, aby nalezli řešení nelehkých úkolů.  

Letošní táborový program byl opravdu nabitý a kromě obvyklé 
návštěvy záchranářů z Červeného kříže a skupinky mladých ju-
distů jsme si byli prohlédnout prostory hráze nádrže Šance. Zde 
jsme zdolali více než 700 schodů a prohlédli si tento kolos nejenom 
z venku, ale s výkladem úžasné paní průvodkyně i zevnitř.  

A přestože každý den malinko a někdy i více zapršelo, nám 
to rozhodně náladu nepokazilo. Všichni už se těšíme, až se opět 
za rok setkáme na této nádherné základně, abychom vyšli vstříc 
novým zážitkům, výzvám a potkali se s milými kamarády.  

Petra Planková, Lenka Šmírová

Pionýrské tábory
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Rok 2019 se pro nás 
v PS Ještěr, stal rokem 
velmi úspěšným. Proč? 
Získali jsme hned ně-
kolik fi nančních podpor 

a rádi bychom vás o tom 
informovali a našim podpo-

rovatelům tímto poděkovali.
Částkou 70 000 korun podpořil náš 

projekt „Šance pro děti 2019“ Moravsko-
slezský kraj. Na tomto místě bychom také 
chtěli poděkovat všem, kteří hlasovali pro 
náš projekt v programu Globus Lepší svět. 
Díky jejich hlasům jsme skončili na 2. mís-
tě a náš projekt „TZ Šance dětem 2019“ 
byl podpořen částkou 80.000 Kč. Dalším 
podporovatelem je MŠMT, které nám, pro-
střednictvím spolku Pionýr, poskytlo na rok 

2019 dotaci na zajištění oprav naší základ-
ny v celkové hodnotě 105 tisíc Kč.

32 tisíc korun jsme pak vyhráli v 5. výzvě 
programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ 
nadačního fondu Tesco, za které jsme 
mohli nakoupit 10 nových celt na stany 
pro děti. Aktuálně pak také víme, že k nám 
z 6. výzvy programu „Vy rozhodujete, my 
pomáháme“ poputuje 20 tisíc korun na za-
jištění obnovy vybavení na naší základně.

Závěrem děkujeme našim stálým pod-
porovatelům, kteří nám přispívají na zajiš-
tění pravidelné činnosti naší organizace. 
Jsou to Městský obvod Svinov a Statu-
tární město Ostrava. 

Za Vedení Pionýr, z.s.
Pionýrskou skupinu Ještěr

Aleš Ovesný, hospodář

Úspěšný rok 2019 v PS Ještěr

V nadcházejícím období (září – listo-
pad) nás čekají tyto sváteční dny: 

Oslava svátku českého knížete 
a mučedníka sv. Václava
• neděle 22. září v 17.00 proběhne 

v rámci Svatováclavského hudebního 
festivalu duchovní koncert uměleckého 
souboru Ensemble Inégal, který prove-
de Psalmi vespertiny IV. (Drážďanské 
žalmy) od Jana Dismase Zelenky,

• sobota 28. září v 8.00 slavnostní mše 
svatá. V závěru bohoslužby budou pře-
čtena jména kněží z našeho regionu, 
kteří se stali oběťmi nacismu a komu-
nismu. Toto čtení bude zakončeno pro-
sebnou modlitbou litanií k českým svět-
cům za budoucnost našeho národa.

Oslava sv. Hedviky, 
patronky Slezska (16. října)
• úterý 15. října v 17.30 mše sv., 
• po mši sv. u sochy sv. Hedviky v sadu 

Míru modlitba za naši obec.

Oslava české státnosti (28. října)
• neděle 27. října: po bohoslužbách za-

zpíváme státní hymnu a svatováclav-
ský chorál.

Slavnost Všech svatých 
a Vzpomínka na zemřelé 
• pátek 1. listopadu v 17.30 slavnostní 

mše sv.,
• sobota 2. listopadu v 8.00 a 17.30 

mše sv. za naše zemřelé, 
• neděle 3. listopadu v 15.00 modlitba 

za zemřelé na hřbitově.

Slavnost Krista Krále, 
titulární slavnost kostela
• neděle 24. listopadu v 8.00 a 10.00 

slavnostní mše sv.

Běžně jsme v životě orientováni v rytmu 
práce a odpočinku. Konec konců i v bib-
li se píše: „Bůh sedmého dne odpočinul 
od své práce.“ Je však potřeba číst dále, 
kde je psáno: „Bůh tomuto dni požehnal 
a učinil jej jako svatý.“ V této formulaci je 
skryta výzva, která tomuto dni dává nejen 
odpočinkový, ale také posvěcující charak-
ter. Máme nejen pracovat a odpočívat, ale 
také světit, tzn. prožít svaté chvíle. Výše 
naznačené svátky a slavnosti nabízejí – 
kromě jiného – příležitost takové chvíle 
prožít. A tak všechny tímto srdečně zvu.

P. Dr. Jan Larisch, 
řím. kat. farář

Jak již bylo v minulém čísle zveřejně-
no, proběhla v červnu oprava čelní fasády 
lodi Husova sboru. S potěšením lze kon-
statovat, že se dílo podařilo a ohlasy jsou 
veskrze pozitivní. Jde o vhodný příspěvek 
k letošnímu půlkulatému výročí 85 let od 
otevření. 

Poděkování patří místní stavební fi rmě 
SV UNIPS s.r.o., zastoupené ředitelem 
Ing. Stanislavem Březinou. Děkujeme také 
všem, kteří fi nančně podpořili tento záměr. 
Účelovou dotaci poskytli Úřad městského 
obvodu v Ostravě – Svinově, Olomouc-
ká diecéze CČSH a pomohli i členové 
církve, sympatizanti a sousedé. Veliké 

poděkování patří v neposlední řadě těm, 
kteří dlouhodobě podporují Husův sbor ne-
jen fi nančně, ale především svým osobním  
nasazením a obětavostí. 

Slavnostní bohoslužba k 85. výročí Hu-
sova sboru se uskuteční v neděli 29. září 
2019 od 10 hodin a povede ji olomoucký 
biskup Rudolf Göbel. Pozváni jsou i dal-
ší duchovní, účast přislíbila mj. emeritní 
biskupka Jana Šilerová. K dispozici bude 
návštěvníkům Pamětní list, vydaný s fi -
nančním přispěním svinovského městské-
ho obvodu,  stručně popisující současnost 
církve, a připravena bude i výstava hlou-
běji přibližující některé momenty ze života 

místní komunity. Poděkujme společně za 
křesťanský chrám v naší obci a  vyprosme 
si Boží ochranu a požehnání!

Dále zveme na koncert, který se bude 
konat v úterý 22. října od 17 hodin. Účinku-
jí Mužský pěvecký sbor Vítkovice a Smíše-
ný pěvecký sbor Cantabo z Dolní Lutyně. 
V neděli 3. listopadu při bohoslužbě vzpo-
meneme naše drahé zesnulé a společně 
se za ně pomodlíme jako křesťané i odpo-
ledne na místním hřbitově. 

Přeji pěkný podzim a těším se na pří-
padné setkání! 

Tomáš Chytil, farář 
Církve československé husitské

Sváteční dny a jejich slavení 
v kostele Krista Krále ve Svinově

85 let Husova sboru ve Svinově
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STŘECHY SVINOV 
 

Jiří Chuda 
tel.: 777 574 704   
jirka.chuda@seznam.cz 
Bílovecká 155/16     Ostrava-Svinov  

 

 Klempířské práce 
 Pokrývačské práce 
 Tesařské práce 
 Drobné opravy 
 Šikmé střechy 
 Ploché střechy 
 Střechy na klíč 
 Střešní okna VELUX 
 Ventilační turbíny EDMONDS 

Komise pro občanské záležitosti při 
Radě městského obvodu Svinov pro naše 
občany chystá na podzimní měsíce několik 
akcí:

Čaj o páté II.
23. 10. od 17.00 proběhne ve školní 

jídelně promítání fi lmu spojené s malým 
občerstvením a opět možná i překvapením 
ve formě soutěže o ceny.

Setkání jubilantů
V pondělí 11. 11. od 16 hodin v obřadní 

síni na naší radnici uspořádáme setkání 
jubilantů – 70 a 75letých, kteří se narodili 
v 7. – 12. měsíci tohoto roku. Na tuto akci 
dostanou osobní pozvánku. 

Cukrobraní
Opět vyzýváme všechny amatérské 

pekaře a pekařky k zapojení do soutěže – 
tentokrát o nejlepší vánoční cukroví.

Podmínky soutěže: 
Do 5. 11. 2019 zašlete na hruskova.

lenka@seznam.cz, nebo osobně doručte 
na podatelnu úřadu recept na svůj soutěž-
ní produkt – každý se může zúčastnit jen 
s jedním druhem cukroví. Z vašich receptů 

bude opět vyrobena 
kuchařka, kterou si 
budou moci koupit 
všichni návštěvníci 
akce a která jistě 
zpestří i vaši vánoč-
ní tabuli. Samotná 
soutěž proběhne 
13. 11. ve školní 
jídelně od 16.00, 
každý soutěžící 
přinese do 15.30 
své cukroví – v při-
měřeném množství, 
protože hodnotit 
budou anonymně 
všichni přítomní. Vítězové stejně jako při 
Buchtobraní obdrží hodnotné ceny.  

Zájezd na vánoční jarmark 
v Kravařích

7. 12. společně vyjedeme autobusem 
od našeho úřadu do Kravař, kde se konají 
tradiční vánoční trhy s bohatým doprovod-
ným programem.

Mikulášské setkání
A co by to byl za advent, kdyby se ne-

uskutečnilo již tradiční setkání seniorů 

před vánočními svátky – tentokrát 4. 12. 
od 16.00 ve školní jídelně. 

Podrobnější informace o všech těchto 
akcích sledujte na webových stránkách, 
facebooku a ve vývěskách, informovat vás 
budeme i místním rozhlasem.

A malé připomenutí – od 10. 9. zahájí 
činnost Klub důchodců při komisi pro ob-
čanské záležitosti. Každé úterý od 14.00 
do 16.30 v zasedací místnosti úřadu. Malé 
občerstvení vždy zajištěno. Těšíme se na 
společné setkání!

Za komisi pro občanské záležitosti 
Mgr. Lenka Hrušková

Podzimní akce komise pro občanské záležitosti
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„Prosím tě, proč ssebou pořád vozíš toho vlčáka?“ „Když do někoho narazím, tak (viz tajenku).“

Pomůcka: 
MILAS
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Podzimní dýňová bábovka dvou barev
Ingredience
1 menší dýně (600 g)
400 g polohrubé mouky
200 g moučkového cukru
200 ml oleje
30 g kakaa

2 vejce
1 balení vanilkového cukru
1 balení prášku do pečiva
máslo na vymazání formy
mouka na vysypání formy

Postup přípravy
Dýni oloupeme, rozpůlíme, zbavíme ji semínek a  na-

strouháme nahrubo.
Do mísy prosejeme mouku, přidáme prášek do pečiva, 

strouhanou dýni, vanilkový cukr, olej, vejce a moučkový 
cukr. Vše promícháme.

Těsto rozdělíme na dvě poloviny a do jedné z nich vmí-
cháme kakao. Předehřejeme si troubu na 190 °C. Formu 
na bábovku vymažeme důkladně máslem a  vysypeme 
moukou.

Na každé těsto si připravíme jednu lžíci a do formy na 
bábovku nanášíme po lžičkách střídavě obě směsi. Díky 
tomu bude bábovka pěkně barevná.

Bábovku dáme péct do vyhřáté trouby a pečeme asi 
55  minut. Hotovou bábovku vyklopíme a  necháme vy-
chladnout.

„Prosím tě, proč s sebou pořád vozíš toho vlčáka?“ „Když do někoho narazím, tak (viz tajenku).“
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čepice Pryč

Hlíst oblý Cíle

Pavlovo 
jméno

Objektiv 
(značka) Hesla Křečovité 

bolesti Octan
Odplata Liturgický 

obřad

Solmizační 
slabika

Omezení Žemlovka Ančerlovy 
iniciály

Trhan Mládě 
kočky Natírání

☻
Slezský poh. 
amatérských 

cyklistů 
(zkratka)

Dokončit 
mytí Druh masa Část dne

Ryzost 
mince Alpaka Táta

Alan
Doušky Tadyhle

(nářečně)

Usazenina Výzva
ke klidu

Umělá 
hmota

Rámová pila Oblékat

Předložka Solmizační 
slabika

Konec 
tajenky

Městská 
tvrz Mazat


