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Svinovská pouť 2008

Vážení spoluobčané,
slunné prázdninové měsíce byly občas přeru-

šeny chladným počasím a přívalovými dešti, ale 
snad jsme si všichni během těch dnů odpočinuli 
a načerpali síly pro dny všední.

Během dovolené jsem projížděla sousedními 
státy a zastavila jsem se až u moře. I když jsem 
neměla mnoho času na prohlídku všech míst, 
věnovala jsem pozornost upravenosti a čistotě 
navštívených měst a obcí, podobě výstavby a také 
životu místních. Mohu říci, že naše město a měst-
ský obvod snese srovnání se spoustou obdobně 
velkých městských celků. A co nám mohou 
cizinci závidět, je bohatý kulturní a společenský 
život, na kterém se podílíme. 

Právem můžeme být pyšní na to, že upra-
venost a pořádek občané provádějí sami na své 
náklady a z vlastní vůle. Upřímně se těším na 
výsledky vyhlášené zahrádkářské soutěže, pro-
tože naše zahrady a předzahrádky jsou prostě 
půvabné a vypovídají o našich nárocích na své 
nejbližší prostředí. 

A jestliže se za podpory města přičiníme 
o čistění odpadních vod, nebude na světě krás-
nějšího místa pro návrat z míst za hranicemi 
všedních dnů.

Přeji všem občanům bohatou sklizeň toho, 
co zaseli! 

Ing. Hana Hauptová
starostka

Objektivně vzato, hodnocení letošní poutě 
nenáleží nám pořadatelům, ale především vám, 
kteří jste se koncem letošního června naší pouti 
zúčastnili. Důležitým pořadatelem každé akce je 
počasí – a ten se letos svého úkolu zhostil opět na 
výbornou. Zbaveni potřeby hodnotit můžeme se 
věnovat pouze poděkování těm, kteří vám tuto 
akci připravili a organizovali.

Jmenujme:
- děti, učitelé a vychovatelé základní školy a ma-

teřských škol – pódiová vystoupení
- žáci ZUŠ a jejich učitelé – hudební vystoupení
- sbor dobrovolných hasičů 

  - ukázky hasičských dovedností různých 
kategorií

  - občerstvení během celé poutě, od pátku 
až do neděle;

- technický dvůr – příprava prostranství, elektric-
ké přípojky, zabezpečení zeleně, úklid během 
a po akci

- pracovníci úřadu městského obvodu – pozván-
ky, reklama poutě, volňásky pro děti ZŠ a MŠ, 
zajištění stánkařů, organizace během poutě

- komise pro sport, kulturu a mládež – spousta 
neviditelných drobností kolem organizace 

(pokračování na straně 2)
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Rekonstrukce 
chodníku V Závětří

Na základě četných připomínek občanů 
jsme rozhodli o rekonstrukci chodníku v uli-
ci V Závětří. Nový chodník je rozšířen tak, 
aby se stal pohodlným i pro kočárky, a je 
koncipován bezbariérově. Proto doufáme, že 
se pro všechny jeho budoucí uživatele stane 
bezpečnou spojnicí, ať už zamíří kamkoliv. 
Viz foto.

Za radu MOb Svinov Martin Kovalský

Dne 3. 9. 2008 Rada městského obvodu 
Svinov 
- doporučuje Zastupitelstvu městského ob-

vodu Svinov navýšit neinvestiční příspěvek 
o částku 127 tis. Kč k pokrytí zvýšených 
nákladů v souvislosti s likvidací následků 
přívalových dešťů a poskytnout 700 tis. Kč 
investičního příspěvku za účelem pořízení 
nákladního vozidla příspěvkové organizaci 
Technický dvůr Ostrava – Svinov;

- schválila rozpočtové opatření – zvýšení 
přijatých transferů ve výši 1.725 tis. Kč 
a zároveň zvýšení kapitálových výdajů o tuto 
částku za účelem nákupu pozemku na ulici 
Tichá a zároveň doporučuje zastupitelstvu 
nabýt tento pozemek za účelem výstavby 
školního zařízení;

- projednala žádost statutárního města Os-
travy o vyjádření k demolici Plata, které 
je v majetku statutárního města Ostravy se 
svěřenou správou městskému obvodu Svinov, 
stojí však na cizím pozemku;

- projednala cenovou nabídku na opravy 
povrchů a odvodnění místních komunikací 
III. a IV. třídy a následně rozhodla zadat 
veřejnou zakázku za cenu nejvýše přípustnou 
656 tis. Kč. Pro zajištění další nutné opravy 
těchto komunikací doporučuje zastupitelstvu 
schválit rozpočtové opatření a zvýšit běžné 
výdaje o 396 tis Kč.
Dne 20. 8. 2008 Rada městského obvodu 

Svinov 
- rozhodla požádat MMO o účelovou dotaci 

v celkové výši 905,5 tis. Kč na zpracování 
projektové dokumentace, autorský dozor 
a realizaci opravy stropů tělocvičny a spo-
jovacího traktu ZŠ Bílovecká 1 – odstranění 
havarijního stavu;

- rozhodla zadat veřejnou zakázku malého roz-
sahu na zpracování projektové dokumentace 
na akci „Regulace statické dopravy v loka-
litě vymezené ul. Bíloveckou, U Rourovny, 

(pokračování na straně 4)

Svinovská pouť 2008
(pokračování ze strany 1)
- sponzoři – bez nich bychom kvalitní hudební 

vystoupení (Buty, El-Rey, country music) 
a pronájem pódia realizovat nemohli
A co říci závěrem? Celkovou tečku za 

hodnocením pouti vyřkl šéf kolotočářů:
„Konečně to tady vypadá jako na správné 

pouti.“
Co chystáme na rok příští: 

- minimálně stejně krásné počasí
- adrenalinovější pouťové atrakce
- pódiová vystoupení včetně vystoupení popu-

lární skupiny, která bude pro vás příjemným 
překvapením.

Děkujeme sponzorům: RT TORAX, Au-
toservis Big Cars, INTEXT, SV UNIPS, PPL, 
IPO, ŽP Tažírny trub. 

Ing. Eduard Dvorský
 Bc. Martin Kovalský 

V oblasti Jižních svahů vyrostla během 
srpna nová radost pro všechny malé a potaž-
mo i velké občany. Firma Hras tady na za-
kázku svinovské radnice postavila moderní 
dětské hřiště pro děti do 12 let, což potěšilo 
jistě nejen samotné děti, které již hřiště vy-
užívají, ale i jejich rodiče a prarodiče. Celé 
hřiště je dřevěné a skládá se z houpaček, 
malého kolotoče a herní sestavy se sklu-
zavkou. Pro ty nejmenší jsou k dispozici 
houpací koníci, kteří se stali ihned velmi 

oblíbenými. Součástí celého hřiště je i jeho 
provozní řád, který stanovuje bezpečnostní 
zásady, provozní dobu a podává další důleži-
té informace. Rada dále připravuje oplocení 
dětského hřiště na ulici Bílovecká a další 
úpravy dětských hřišť v obci. Aby děti starší 
12 let nepřišly zkrátka, chystá se ve Svinově 
výstavba nového víceúčelového sportoviště. 
Proto si na otázku „A co děti?“ můžeme 
odpovědět, „Mají si kde hrát!“

 Za radu MOb Svinov Martin Kovalský

Dětská hřiště přináší radost

Informace z jednání rady
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Statutární město Ostrava, městský obvod 
Svinov průběžně monitoruje stav místních 
komunikací, které má ve své správě. Některé 
byly v minulých letech opraveny, jiné oprava 
čeká. Limitujícím faktorem jsou rozsáhlé rekon-
strukce podzemních inženýrských sítí, které se 
v současné době připravují. Za všechny uvádíme 
například opravu vodovodů a kanalizací v lokali-
tě vymezené ul. Bíloveckou, Sokolskou, Tichou 
a Lipovou nebo opravu vodovodu a rozvodů 
veřejného osvětlení na ul. Polanecké. 

Rada městského obvodu Svinov je těmito 
připravovanými stavbami vázána. Ve spolupráci 
s odborem financí a správy majetku proto důklad-
ně zvažuje, které místní komunikace, pěší nebo 
vozidlové, mohou být opraveny. Jednou z nejvíce 
frekventovaných místních komunikací pro pěší, 
které nebudou v blízké budoucnosti dotčeny 
opravou podzemních vedení, je chodník podél ul. 
V Závětří. Jeho technický stav byl špatný a chod-
ník nevyhovoval ani z estetického hlediska. Proto 
Rada MOb Svinov usnesením č. 898/39 ze dne 
30. 7. 2008 rozhodla zadat veřejnou zakázku na 
jeho opravu. Bylo rozhodnuto opravit chodník ve 
stejné trase a rozšířit jej v místech travnatých pásů 
na jednotnou šířku. Musely být odstraněny malé 
skupiny živých plotů a solitérní dřeviny. V rámci 
stavby zhotovitel provedl výměnu konstrukčních 
vrstev chodníku a položil nové obruby. Povrch je 
z nové zámkové dlažby, na vstupech a vjezdech je 
provedena bezbariérová úprava. V rámci stavby 
byly upraveny poklopy podzemních vedení inže-
nýrských sítí a kabelovou chráničkou ochráněn 
kabel veřejného osvětlení. V současné době je 
stavba dokončována a v nejbližších dnech bude 
předána do užívání veřejnosti. 

Na své 41. schůzi, konané dne 3. 9. 2008, Rada 
MOb Svinov projednala nutné opravy povrchů 
a odvodnění místních komunikací III. třídy. 
Z navržených úseků byly k opravě vybrány:
1. Ul. Stanislavského – velkoplošná vysprávka 

části povrchu u křižovatky s ul. U Rourovny 
o celkové výměře 48 m2;

2. Ul. Sokolská – maloplošná vysprávka části 
povrchu z žulových kostek u bočního vstupu 
na hřiště o celkové výměře 30 m2;

3. Maloplošné vysprávky na:
- části ul. Sabinovy o výměře 15 m2, 
- části ul. Stanislavského o výměře 30 m2, 
- části obratiště autobusů Plato o výměře 

5 m2;

4. Ul. Stanislavského – výšková úprava 2 ks deš-
ťových vpustí u křižovatky s ul. Hradeckou;

5. Ul. Tichá – osazení betonových obrub u domu 
čp. 628/13 v délce 20 m,

6. Ul. Květinová – zřízení dvojřádku ze žulových 
kostek v části křižovatky s ul. E. Trioletové 
v délce 15 m,

7. Křižovatka ul. Jelínkovy a ul. Dr. Kudely, 
umístění odvodňovacích žlabů a 70 m obrub;

8. Ul. Zátiší – velkoplošná vysprávka povrchu 
v úseku od křižovatky s ul. Polaneckou za 
propustek odvodňovací strouhy před zahrád-
kářskou osadou o celkové výměře 945 m2, 
včetně zřízení zpevněné krajnice ze zhutněné 
strusky v délce 210 m a šířce 0,5 m. 
Pro jaro 2009 připravujeme k opravě tyto 

vozidlové komunikace:
1. Ul. U Rourovny – velkoplošná vysprávka části 

povrchu v úseku mezi ul. Glinkovou a ul. Sta-
nislavského o celkové výměře 850,5 m2;

2. Ul. Lelkova – velkoplošná vysprávka části 
povrchu v úseku mezi ul. Stratilovou a ul. Mi-
čurinovou o celkové výměře 875 m2; 

3. Ul. Mičurinova – velkoplošná vysprávka části 
povrchu v úseku mezi ul. Lelkovou a ul. Sabi-
novou o výměře 325 m2; 

4. Ul. Dr. Josefa Kudely – velkoplošná vy-
správka části povrchu na části pozemku parc. 
č. 1913/125 v k. ú. Svinov, obec Ostrava (na 
„Sibiři“), o celkové výměře 328 m2; 

5. Ul. Navrátilova – velkoplošná vysprávka 
části povrchu před vjezdem do areálu ORFA 
o celkové výměře 150 m2.
Na podzim letošního roku budou rovněž 

provedeny opravy některých svinovských chod-
níků. Rozsah oprav je nyní připravován a bude 
předložen k odsouhlasení na některé z nejbližších 
schůzí Rady městského obvodu Svinov.

Bc. Tomáš Mužík
správce místních komunikací

Vážení spoluobčané, upozorňu-
jeme na konec platnosti občanských 
průkazů bez strojově čitelných údajů 
vydaných do 31. 12. 2003.

Občané jsou povinni požádat 
o vydání nového občanského průka-
zu nejpozději do 30. listopadu 2008. 
Občanské průkazy bez strojově 
čitelných údajů pozbývají plat-
nosti nejpozději dnem 31. prosince 
2008. 

Tato výměna se týká 164 svinov-
ských občanů.

Občanské průkazy, které byly 
vydávány od druhé poloviny roku 2000 se 
 

 strojově čitelnými údaji, nepodléhají výměně 
(platí po dobu v nich uvedenou).

Eliška Tomaščiková, vedoucí odboru

Opravy místních komunikací ve Svinově

Výměna občanských průkazů
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V souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. 
a se Sdělením Ministerstva pro místní roz-
voj č. 214/2008 ze dne 11. 6. 2008, rozhodla 
Rada městského obvodu Svinov usnesením 
č. 883/39 a) až c) dne 30. 7. 2008 o zvýšení 
nájemného v bytech v majetku MMO, svěře-
ných do správy Městskému obvodu Svinov. 
Nájemné bude zvýšeno od 1. 1. 2009 a v prů-
běhu měsíce září 2008 nájemníci jednotlivých 
bytů obdrží rozpisy nové výše nájemného. 

Finanční prostředky z vybraného nájem-
ného jsou každoročně použity na údržbu 
a opravy bytového fondu. Rovněž v letošním 
roce bude za tyto prostředky provedeno, 
mimo běžné údržby, několik oprav většího 
rozsahu. Hlavním kritériem pro stanovení po-
řadí oprav je bezpečnost nájemců, v souladu 
se zvyšováním komfortu bydlení a v nepo-
slední řadě vzhled a estetika domů. V duchu 
těchto zásad je v současné době připravováno 
zateplení bytového dvojdomu č.p. 350 a 700 
na ulici Tiché a rekonstrukce elektrických 
rozvodů ve společných prostorech domu č.p. 
115 na ulici Bílovecké. Narušená a padající 
vnější omítka na dvojdomu č.p. 350 a 700 
a velmi špatný stav zastaralých elektrických 
rozvodů ve společných prostorech domu č.p. 
115 představují bezpečnostní rizika, jejichž 
odstraňování je prioritou v celé EU. Na zá-
kladě dlouhodobé koncepce obnovy bytového 
fondu bude v nejbližším období postupováno 
stejným způsobem i u dalšího svěřeného ma-
jetku. MOb Svinov vyvíjí maximální snahu 
o nápravu nedostatků a zlepšení podmínek 
bydlení. Pro celkový kladný výsledek je však 
potřebná lepší vzájemná komunikace a sou-
činnost nájemců s pronajímatelem, co se týče 
včasného hlášení závad a zejména, co se týče 
správného užívání bytů.

V letošním roce již byla provedena celá 
řada akcí, což se projevilo podstatným zlep-
šením technického stavu i vzhledu domů. 

Demontáží nefunkčních, zkorodovaných 
a nebezpečných kovových konzol z obvo-
dového zdiva domů č.p. 115, 118, 123, 138, 
155 a 256 na Bílovecké ulici se evidentně 
zlepšil vzhled těchto budov a připravované 
očištění režného zdiva od Graffiti (postřiku 
sprejovými barvami) opět o kousek přiblíží 
tyto budovy jejich původní kráse. Některé 
provedené opravy mají okamžitý efekt, ale 
dopad jiných opatření se projevuje postupně. 
V případě odstraňování nadměrného průniku 
srážkové vody do základů a zdiva u všech 
výše uvedených bytových domů na Bílovecké 
ulici, dochází v důsledku provedených oprav 
celého systému okapních žlabů, svodů a jejich 
napojení na kanalizaci přes nově vybudované 
sběrné šachtice k postupnému ústupu vlhkosti 
ve všech stavebních konstrukcích a následně 
v bytech a sklepech. V nejbližší budoucnosti 
budeme systematicky přistupovat k výměně 
zastaralých rozvodů elektrické energie ve 
společných prostorech dalších bytových 
domů a především budeme řešit otázku 
oprav a výměn oken, která jsou většinou ve 
špatném stavu. 

Rozhodnutím Ministerstva kultury ČR 
byly domy č.p. 115, 118, 123, 138 a 155 
v březnu 2008 prohlášeny za kulturní pa-
mátku. Vzhledem k této skutečnosti je nutné 
každou opravu na těchto domech konzultovat 
s Odborem památkové péče MMO a NPÚ. 
MOb Svinov má v úmyslu provést rozsáhlou 
revitalizaci všech těchto památkových domů, 
včetně domu č.p. 256 (nebyl prohlášen za 
kulturní památku). Za tímto účelem bude 
vybrána odborná firma pro vypracování 
posudku celkového technického stavu bu-
dov, který stanoví rozsah, systém a postup 
potřebných prací. 

Hynek Plucnar
Marta Vaňková

OFSM

Letošní soustředění se opravdu podařilo. 
Zlepšit výkonnost před nadcházející sezó-
nou jsme vyjeli do oderského prostředí, 
které nám nabízí ideální podmínky jak po 
sportovní, tak společenské stránce. Tento 
rok vyrazil na soustředění zatím nejvyšší 
počet hráček a trenérů v dosavadní historii. 
Odjely na něj hráčky od žákovské až po 
ženskou kategorii. Útočiště náš klub nalezl 
ve sportovním komplexu vedle základní 
školy Komenského. 

Tam nám byla k dispozici krytá tělo-
cvična a tři venkovní kurty hned vedle 
ubytovacího zařízení. K nabrání kondice 
na následující náročnou sezónu hráčky 
chodily do okolí, kde se konaly výběhy. 
Po výběhové kondici dívky pod vedením 
Honzy Škocha a tří trenéru - Petra Fuci-
mana, Arnošta Fucimana a Karla Adámka 

vyrážely do nedalekého fitness centra, 
ve kterém probíhala fyzická zdatnost. 
Jedenkrát se nám podařilo pronajmout si 
střeleckou plochu, což bylo příjemné spes-
tření. Podařilo se nám také i dílem náhody, 
vedle tréninkových jednotek, domluvit 
i dva přípravné zápasy s domácím výběrem, 
který byl rovněž nedaleko na soustředění, 
a s Odrami. Tréninkové jednotky byly 

Informace pro nájemníky bytů  
v Městském obvodě Svinov 

Kadetky se připravovaly na začátek sezóny

(pokračování ze strany 2) 
 Tichou a Lipovou“ společnosti Ostravské 

komunikace za cenu nejvýše přípustnou 42 
650 Kč;

- rozhodla zadat veřejnou zakázku malého roz-
sahu na obnovu svislého dopravního značení 
místních komunikací III. a IV. třídy v Os-
travě – Svinově společností KOPEČNÝ – 
 K+K;

- rozhodla zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu na zateplení bytového dvojdomu čp. 
350 a 700 na ulici Tichá v Ostravě – Svinově 
společnosti Kwaczek Zbygniew za cenu 
nejvýše přípustnou 1 352 188 Kč;

- rozhodla zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu na zpracování studie na stavbu 
„Sportovního hřiště na ul. Evžena Rošic-
kého“, zhotovitel: Ing. Vladimír Hampl – 
 SPORTING za cenu nejvýše přípustnou 
29 322 Kč;

- rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou 
zakázku „Hasičská zbrojnice v Ostravě – 
Svinově – 1.etapa“ stavební práce a dodávky 
v objemu 3.000 tis. Kč s dodavatelem SV 
UNIPS s.r.o.;

- souhlasila s „Generelem bezbarierových tras 
na území Ostravy“;

- souhlasila s urbanistickou studií „Územního 
systému ekologické stability města Ostravy“ 
týkající se městského obvodu Svinov.

Ačkoliv konec roku je zatím relativně 
v nedohlednu, rád bych Vám trochu přiblížil 
poslední rok života a činnosti Pionýrské 
skupiny Ještěr.

Stejně jako každý rok i letos bylo hlavní 
náplní pionýrské skupiny organizovat zábavu 
a volný čas, a to nejen pro děti. 

Už v lednu jsme uspořádali dva plesy. 
Dětský maškarní ples a pionýrský ples. Po-
slední lednová sobota tak patřila především 
nám dospělým. O zábavu na pionýrském 
plese se starali naši členové, k tanci hrála 
kapela Petra Jiříčka, do programu jsme navíc 
opět zařadili taneční soutěž o LCD televizor 
a nechyběla tradiční tombola. Jen o několik 
hodin později na stejném místě a s podobným 
zaujetím skotačili naše ratolesti pod vedením 
oblíbeného klauna „Hopsalína“. V podobném 
duchu chceme navázat i v příštím roce, a to 
24. a 25. ledna 2009. Na pionýrský ples chys-
táme pár inovací – nechte se překvapit.

V červnu jsme ve spolupráci s městským 
obvodem Svinov a základní školou pomáhali 
s organizací dětského dne na hřišti ZŠ. Pro 
děti jsme přichystali několik atrakcí, soutě-
ží, oblíbené balónky a největší zájem dětí  
vzbudilo malování na obličej.

Naše PS se zapojila i do známé charitativní 
akce „květinový den“. Věříme, že obětovat 
čas pro dobrou věc má smysl..

Během prázdnin jsme uspořádali 2 turnusy 
letních táborů na naší turistické základně 

(pokračování na straně 5)

Informace z jednání rady

Rok svinovského Pionýra
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V červnu byly ukončeny dlouhodobé 
mistrovské soutěže ve volejbale – sezóna 
2007/2008. Do soutěží byla zapojena čtyři 
družstva našeho oddílu. Muži A v městském 
přeboru I. třídy obsadili druhé místo se stejným 
počtem bodů jako vítězové z VŠB. Rozhodoval 
tak pouze jeden prohraný set. Muži B v téže 
soutěži obsadili 9. místo a sestoupili do II. třídy. 
Škoda slabšího začátku. V jarním kole už byli 
vyrovnaným soupeřem všem družstvům. 

(pokračování na straně 6)

Až v polovině června skončila pro svi-
novské házenkáře další ligová sezóna. Je 
třeba říct, že jen ti největší optimisté z řad 
členů a fanoušků věřili, že tato sezóna bude 
pro svinovské muže tak dlouhá. Poprvé 
v historii postoupilo družstvo mužů do  
play-off, když v základní části soutěže obsa-
dili 5.  ísto se solidním ziskem 26 bodů.

 Ve čtvrtfinále play-off narazil náš tým 
na jednoho z favoritů soutěže, loňského 
vicemistra – tým z Plzně – Újezdu, kterého 
jsme po výsledcích 22:15 a 19:24 překvapivě 
vyřadili. V semifinále nás čekal největší 
favorit soutěže, vítěz základní části sou-
těže – tým 1. NH Brno. Po domácí prohře 
v poměru 15:19 se na hřišti soupeře kluci 
vyburcovali k výbornému výkonu a vyhráli 
19:16. Bohužel tato výhra nám k postupu do 
finále nestačila. Chyběla 1 branka. Souboj o 
3. místo jsme výborně rozehráli a v domá-
cím prostředí porazili tým TJ Sokol Krčín 
(loňského mistra) poměrem 15:11. Bohužel 

v druhém utkání našim hráčům došly síly 
fyzické i psychické a prohráli 10:17. 

Na těchto výsledcích se podíleli přede-
vším hráči základní sestavy: brankáři – 
Vladimír Lubojacký, Lukáš Bordovský, 
obránci – Milan Beneš, Michal Matoušek, 
Petr Tománek, Zbyněk Planka, a útočníci – 
Vít Horáček, Jiří Tománek, Karel Schwarzer, 
Vojtěch Beneš a Ondřej Bordovský. Nelze 
zapomenout i na další hráče, kteří nastupo-
vali nepravidelně, v případě zaneprázdnění 
či zranění hráčů základního kádru: Bohu-
slav Mlčák, Libor Kahaj, Rostislav Franek, 
Lukáš Franek, Kamil Moravec, Petr Rucký 
a Jakub Wnetrzak. Trenérem tohoto druž-
stva byl Aleš Matoušek. 

Bohužel na náš tým zbyla ta nepopulární 
„bramborová medaile“. I přesto je třeba říct, 
že 4. místo je nejlepším umístěním svinov-
ských házenkářů v historii I. ligy.

Výbor oddílu národní házené
TJ Sokol Svinov

Volejbal ve Svinově

Svinovští házenkáři skončili čtvrtí

rozděleny na čtyři fáze, dopoledne byly 
již zmiňované kondiční výběhy a fitness-
centrum. Odpolední fáze byla rozdělena 
na herní činnost jednotlivce a dolaďování 
herních prvků v zápase. Takže opravdu 
hodně náročné dny. Jak se začaly přibližo-
vat poslední dny tréninku, bylo víc vidět, 
vlastně nevidět hráčky, protože odpočívaly 
před další naplánovanou námahou. 

Malinký odstaveček bych chtěl věnovat 
třem kadetkám – Tereze Vršanové, Petře 
Kuchařové a Ivě Semenďákové, které maka-
ly úplně nejvíce ze všech, dokonce i více než 
trenéři, a vůbec na nic si nestěžovaly, klidně 
i odcvičily nápravné cviky za pokažené 
podání, špatný příjem a podobně. Iva se 
pak věnovala ve fitnesscentru s maximální 
chutí pomoci ostatním s náročnými a uvol-
ňovacími cviky po tréninku a pomohla 
tak ke gradujícímu naplnění plánovaných 
tréninků. Díky Vám.

Soustředění se blížilo ke konci a je nutno 
říci, že podle mého soudu všem hodně dalo, 

nikomu se viditelně nic nestalo a drobné 
problémy se podařilo vyřešit. Volejbal je 
hra, která musí spojit nejen sílu a obrat-
nost, ale i tým do party a naučit hráčku 
odhadnout svou sílu, poznat myšlení své 
spoluhráčky, protože je přeci krásné, když 
nahrávačka má radost, jak nahrála akci, 
a smečařka zase naopak, jakou krásnou 
náhru dostala. 

Soustředění se vydařilo i po společen-
ské stránce. Hned první noc jsme podnikli 
půlnoční prohlídku městem, ve kterém prý 
straší. Ve skutečnosti to ale dopadlo tak, že 
za strašidla jsme byli nakonec my sami :-)! 
Navštívili jsme i Oderský den, na kterém 
byly i slavné osobnosti ze světa hudebního 
showbyznysu a mnohokrát přišlo vhod 
i chladivé osvěžení na místním koupališti. 

Zbývá mi jen jediné, poděkovat všem, 
kteří se zúčastnili a dovedli soustředění ke 
zdárnému konci. 

Bc. Jan Škoch

(pokračování ze strany 4)
Šance v Beskydech. Na táboře se dobře ba-
vilo celkem 67 dětí a 9 instruktorů, o jejichž 
blahobyt se postaralo 33 řádně proškolených 
táborových pracovníků (vedoucí, zdravotníci, 
hospodáři, kuchaři). Programy táborů byly 
opět velmi nápadité a o spokojenosti všech 
svědčí fakt, že na stejné místo se každoročně 
většina účastníků s nadšením vrací. 

Již loni, po zvýšeném zájmu dětí, jsme 
se rozhodli pro obnovení činnosti oddílu. 
Cílem jsou výlety do přírody, toulky po 
okolí, zábava, hry, poznání a víkendy na 
Šancích. V případě zájmu o bližší informa-
ce nebo o přihlášení Vašich dětí do oddílu 
můžete kontaktovat vedoucího oddílu Petra 
Klimeše na tel. 777 023 522 nebo e-mail:  
klimesh@seznam.cz.

Naši základnu na Starých Hamrech ce-
loročně spravujeme a udržujeme ve stavu 
provozuschopném. K tomu slouží několik bri-
gád, které pravidelně pořádáme. Letos jsme 
svépomocně dostavěli posledních chybějících 
pět dřevěných stanů, podsad a nakoupili jsme 
nové stanové celty. Dětem teď nové stany 
poskytují větší komfort. Finanční prostředky 
jsme získali díky účelové dotaci statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Svinov. 
Zbývající část dotace využijeme na vybavení 
a provoz základny.

Letos na podzim ještě plánujeme srazy 
dětí z tábora a pokusíme se zrealizovat pro 
svinovské děti akci s názvem „Halloween“. 

Další informace, aktuality a třeba i fo-
tografie můžete najít na našich webových 
stránkách www.sance.ic.cz.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem čle-
nům a příznivcům PS Ještěr za jejich čistě 
dobrovolnou práci v oddíle a statutárnímu 
městu Ostrava, městskému obvodu Svinov za 
podporu. Těšíme se, až se sejdeme na některé 
společné akci. 

Vít Horáček
Předseda PS Ještěr

Rok svinovského Pionýra
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Výcvikový tábor žactva v národní 
házené v Ostravě-Svinově

Od soboty 28. 6. do soboty 5. 7. 2008 se 
ve Svinově uskutečnil tradiční výcvikový 
tábor žactva v národní házené, kterého se 
letos zúčastnilo 138 dětí a 28 vedoucích 
a instruktorů z celé republiky. Nejpočetněji 
byly s ohledem na místo konání tábora za-
stoupeny oddíly ze severomoravské oblasti, 
ale cestu sem našli také reprezentanti až ze 
západních a severních Čech. Uskutečnění 
této rozsáhlé akce by nebylo možno bez 
pochopení představitelů městského obvodu 
v Ostravě – Svinově. Ubytování poskytla 
základní škola na Bílovecké ulici a v jídelně 
této školy probíhalo i stravování. Řediteli 
školy, jakož i kuchařkám této jídelny patří 
poděkování všech účastníků soustředění. 
Optimální podmínky byly frekventantům 
vytvořeny i díky tomu, že vedení školy 
umožnilo využívat přilehlý areál fotbalo-
vého hřiště, kde se odbývala především 
fyzická příprava účastníků a míčová tech-
nika. V tomto areálu proběhla i táborová 
olympiáda skládající se z 10 různých disci-
plín a v ní mezi mladšími žáky dominoval 
svinovský Hoang Ngoc Minh, ve stejné 
věkové kategorii žaček zvítězila Kateřina 

Navrátilová ze Svinova, mezi staršími žáky 
si vydobyl prvenství Vojtěch Leiner z Pod-
lázek u Mladé Boleslavi a konečně mezi 
staršími žačkami byla nejlepší Jitka Kade-
řávková z Dobrušky. Část přípravy probí-
hala na hřišti s umělou trávou, zapůjčenou 
panem Lištiakem. Hlavní trénink probíhal 
na hřišti oddílu národní házené TJ Sokol 
Svinov, kde díky vstřícnosti pořádajícího 
oddílu bylo možno tréninkově zaměstnat 
až 5 oddílu a po celý pátek na tomto hřišti 
probíhalo vyvrcholení celého soustředění, 
když se na něm hrály mezizemská utkáni 
frekventantů Čech a Moravy.

Díky optimálním tréninkovým pod-
mínkám i vyhovujícímu zázemí patřilo 
toto soustředění k nejvydařenějším v jeho 
dosavadní historii. Poděkovaní organizáto-
rů patří především řediteli základní školy 
na Bílovecké ulici ve Svinově p. Ivančovi 
a starostce městského obvodu Ostrava – 
Svinov p. Haně Hauptové, p. Lištiakovi, 
p. Mlčákové z Krajského úřadu MSK za 
zajištění upomínkových předmětů a výboru 
TJ Sokol Svinov.

Milan Beneš

(pokračování ze strany 5)
Ženy A v krajském přeboru I. třídy skončily 

deváté a udržely se v soutěži. Po odchodech 
a zraněních klíčových hráček je to úspěch. 
Ženy B v městském přeboru soutěž vyhrály 
a sesadily z trůnu po mnoha ročnících družstvo 
z Hrabové. Gratulujeme! 

Soutěžní ročník 2007/2008 můžeme 
hodnotit kladně. Muži A a ženy B navázali 
na úspěchy z předchozí sezóny. Ani druhá 
dvě družstva se nemusí za své výkony stydět. 
V překlenovacím ročníku nasbírala spoustu 
zkušeností pro novou sezónu a sehrála se 
z novými spoluhráči. 

Pokračovali jsme i v další oficiální soutěži, 
Ostravské volejbalové lize smíšených družstev. 
Celkově jsme si mírně pohoršili oproti velmi 
úspěšnému ročníku 2006/2007. Všechna naše 
tři družstva však obhájila první ligu. 

Novinkou je družstvo kadetek, které letos 
začíná hrát krajský přebor. Proto jsme pro ně 
poslední týden v srpnu připravili soustředění 
v Odrách, kde si zopakovaly základy a učily 
se nové herní situace. 

Přikládám rozpis domácích soutěžních zá-
pasů našich družstev, které by se měly odehrát 
na podzim 2008. Berte to jako pozvánku na 
dobrý volejbal mužů, žen i kadetek. Všechny 
zápasy se hrají v tělocvičně základní školy na 
Bílovecké ulici.

Rozpis domácích zápasů :

Volejbal ve Svinově

18. 9.  19:00 Svinov A – Kunčičky A muži
23. 9.  19:00 Svinov B – Vítkovice SOU muži
24. 9. 19:00 Svinov B – Polanka n. O. ženy
2. 10.  19:00 Svinov A – Polanka n. O. muži
7. 10.  19:00 Svinov B – Kenny team muži
8. 10. 19:00 Svinov B – Hrabová  ženy 
9. 10.  19:00 Svinov A – Hrabůvka A muži
11. 10. 10:00 Svinov A – Frýdlant n. O. ženy 
12. 10. 10:00 Svinov – Polanka kadetky
16. 10.  19:00 Svinov B – Hrabová B muži
22. 10. 19:00 Svinov B – Stará Bělá ženy 
23. 10.  19:00 Svinov A – VŠB Ostrava muži
1. 11. 10:00 Svinov A – Frenštát p. R. ženy 
22. 11. 10:00 Svinov A – Orlová ženy 
23. 11. 10:00 Svinov – Střítež kadetky
13. 12. 10:00 Svinov A – Vratimov ženy 
14. 12. 10:00 Svinov – DHL Ostrava kadetky
18. 1. 10:00 Svinov – Krnov kadetky
8. 2. 10:00 Svinov – Frenštát p. R. kadetky
22. 2. 10:00 Svinov – Raškovice kadetky
15. 3. 10:00 Svinov – Frýdlant n. O. kadetky
29. 3. 10:00 Svinov – Frýdek-Místek kadetky
Přijďte nás povzbudit Karel Luňáček
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Rozlosování podzim 2008

Národní házená ve Svinově
Tak nám skončila další sezóna národní 

házené a v době, kdy budete tento hlasatel číst, 
už bude v plném proudu sezóna další. 

Nejdříve něco málo slov k uplynulé sezóně 
2007/2008.

V soutěžích pořádaných Svazem národní 
házené jsme měli přihlášeny 4 družstva:

Mladší žáci – trenéři Zdeněk Kadlčík 
a Tomáš Strniště

Družstvo obsadilo v krajském přeboru 
3. místo z 8 účastníků. K postupu do Poháru ČR 
jim chyběl 1 bod. Nejlepší střelci: Milan Hoang – 
 97 branek, Katka Strnišťová – 84 branek.

Starší žáci – trenér Michal Lach
Družstvo skončilo ve vyrovnané soutěži 

na 3. místě. K lepšímu umístění by družstvo 
potřebovalo rozšířit hráčský kádr. Nejlepší 
střelec soutěže: Tomáš Mikysek – 172 branek. 

Muži B – vedoucí družstva Petr Hrbáč
Družstvo skončilo na 4. místě z 5 účastní-

ků. Tato soutěž má sloužit především mladým 
klukům k rozehrání a postupnému přechodu do 
kádru A mužstva. Toto se zatím nedaří podle 
našich představ. Nejlepším střelcem soutěže: 
Lukáš Franek – 112 branek

Muži A – trenér Aleš Matoušek
Družstvo obsadilo v 1. lize mužů 4. místo 

(viz jiný článek v tomto hlasateli).
V jarní části sezóny jsme do soutěže přihlá-

sili další družstvo – mladší žačky, kterým se 
jako trenérky začaly věnovat Katka Strnišťová 

a Klára Benešová. Družstvo hrálo mimo soutěž 
a vůbec se jim nevedlo špatně, když třikrát 
vyhrálo.

V zimní přestávce se všechna družstva 
zúčastnila zimních halových přeborů. Muži se 
navíc probojovali do semifinále Českého pohá-
ru v Červeném Kostelci, kde obsadili 3. místo

Do mezizemského výběrového utkání 
mužů byli nominováni čtyři naši hráči –  
Milan Beneš, Michal Matoušek, Vít Horáček 
a Petr Tománek. Trenérem výběru Moravy byl 
jmenován Aleš Matoušek. Výběr Moravy sice 
prohrál v prestižním utkání 17:20, ale naši borci 
se v tomto klání určitě neztratili.

Do nového soutěžního ročníku 2008/2009 
jsme přihlásili rekordní počet sedmi družstev. 
Kromě mužských týmů (mladší žáci, starší 
žáci, dorostenci, muži A a B) jsou přihlášena 
i dvě družstva dívčí (mladší a starší žačky). 
Jsme překvapeni, jaký je zájem o dívčí házenou 
ve Svinově a okolí. Zvýšený počet družstev 
sebou přináší i požadavky na větší počet tre-
nérů a vedoucích družstev, větší materiálové 
vybavení a v neposlední řadě i zvýšené finanční 
prostředky na cestovné družstev, platby roz-
hodčím atd. Věříme, že i za pomoci dalších 
členů, fanoušků a sponzorů tyto zvýšené 
nároky zvládneme.

V rámci svých možností zajišťujeme údržbu 
házenkářského areálu a provádíme drobné 
opravy a úpravy majetku v tomto areálu. 

O prázdninách jsme se pustili do menších in-
vestičních akcí. Vzhledem k zvýšenému počtu 
družstev v soutěži jsme byli nuceni zvýšit počet 
šaten v sestavě unimobuněk, rozdělením jedné 
velké šatny na dvě menší. Dále jsme zastřešili 
a obložili buňky sloužící jako zázemí našeho 
oddílu. Chtěli bychom touto cestou poděko-
vat vlastníkovi areálu – statutárnímu městu 
Ostrava, městskému obvodu Svinov, který 
nechal na své náklady provést rekonstrukci 
osvětlení hřiště. 

Jelikož jsme nestátní nezisková organizace, 
naše činnost se neobejde bez finančních pří-
spěvků a dotací ze strany statutárního města 
Ostravy, městského obvodu Svinov a dalších 
sponzorů z řad podnikatelského sektoru. Všem 
těmto organizacím děkujeme za podporu v naší 
činnosti. Zvláštní poděkování patří p. Rostisla-
vu Frankovi, který již druhým rokem pro náš 
oddíl zajišťuje ceny do tomboly, která se stala 
velice oblíbenou součástí každého ligového 
utkání.

Závěrem bych Vás chtěl všechny pozvat na 
zápasy našich družstev. Kompletní rozpis utká-
ní najdete v tomto hlasateli. Na podzim nás čeká 
rekordní porce 51 zápasů. Veškeré informace 
o dění v našem klubu jsou dostupné i na inter-
netové stránce – www.hazenasvinov.cz.

Přijďte nás povzbudit.
Zbyněk Planka

TJ Sokol Svinov, oddíl národní házené

Datum Čas Č. utk. Domácí Hosté Kategorie
20. 9. 2008 9:30 36 Stará Ves n. O. Svinov dorostenci
20. 9. 2008 8:00 14 Rokytnice Svinov mladší žačky
20. 9. 2008 12:30 2 Stará Ves n. O. Svinov mladší žáci
20. 9. 2008 13:00 9 Vítkovice Svinov muži A
20. 9. 2008 13:30 2 Stará Ves n. O. Svinov starší žáci
20. 9. 2008 14:00 10 Chropyně Svinov starší žačky
21. 9. 2008 12:30 30 Svinov Osek n. B. dorostenci
21. 9. 2008 14:00 28 Svinov Čakovice I. liga muži
27. 9. 2008 10:00 12 Svinov Stará Ves n. O. starší žačky
27. 9. 2008 11:00 4 Svinov Rokytnice mladší žáci
27. 9. 2008 12:00 4 Svinov Rokytnice starší žáci
27. 9. 2008 13:00 4 Svinov Rokytnice mladší žačky
27. 9. 2008 14:30 23 Svinov Pustějov dorostenci
28. 9. 2008 11:45 10 Pustějov Svinov muži A
28. 9. 2008 14:00 34 1.NH Brno Svinov I. liga muži
4. 10. 2008 11:30 25 Rokytnice Svinov dorostenci
4. 10. 2008 13:30 9 Albrechtičky Svinov mladší žáci
4. 10. 2008 14:30 9 Albrechtičky Svinov starší žáci
4. 10. 2008 15:00 41 Stará Huť Svinov I. liga muži
5. 10. 2008 10:30 48 Stupno Svinov I. liga muži

11. 10. 2008 9:00 36 Studénka Svinov mladší žáci
11. 10. 2008 10:00 36 Studénka Svinov starší žáci
11. 10. 2008 11:00 17 Studénka Svinov mladší žačky
11. 10. 2008 12:00 7 Studénka Svinov starší žačky
12. 10. 2008 10:30 16 Kokory Svinov dorostenci
12. 10. 2008 11:00 94 Čakovice Svinov I. liga muži
18. 10. 2008 9:00 5 Stará Ves n. O. A Svinov mladší žačky
18. 10. 2008 10:00 37 Svinov Osek n. B. mladší žáci
18. 10. 2008 10:00 6 Stará Ves n. O. Svinov starší žačky
18. 10. 2008 11:00 10 Stará Ves n. O. B Svinov mladší žačky
19. 10. 2008 13:30 15 Svinov Albrechtičky muži A
19. 10. 2008 15:00 52 Svinov Krčín A I. liga muži
25. 10. 2008 16:00 57 Svinov Příchovice I. liga muži
26. 10. 2008 9:30 41 Vítkovice Svinov dorostenci
26. 10. 2008 10:30 63 Svinov Přeštice I. liga muži

Nábor do národní házené
TJ Sokol Svinov, oddíl národní házené 

provádí nábor do všech mládežnických 
družstev. 

Kdo má zájem o ryze český sport – národ-
ní házenou, ať se dostaví na hřiště národní 
házené na Stanislavského ul. v Ostravě – 
Svinově.
Tréninkové hodiny jednotlivých mužstev:
Mladší žákyně (8–12 let) 
pondělí, středa 16.30–18.00, pátek 15.00–16.30 
Starší žákyně (13–15 let) 
pondělí, středa, pátek 16.00–17.30
Mladší žáci (8–12 let)
úterý, čtvrtek 16.00–17.30
Starší žáci (13–15 let)
úterý, pátek 17.30–19.00
Dorostenci (15–18 let)
úterý, pátek 17.30–19.00

Kontakty na trenéry:
Mladší žákyně
Klára Benešová, tel. 732 183 778 
Starší žákyně
Katka Strnišťová, tel. 731 568 216
Mladší žáci
Tomáš Strniště, tel. 731 568 347 
Starší žáci
Michal Lach, tel. 603 482 343
Dorostenci
Karel Schwarzer, tel. 602 729 232

Přijď mezi nás!!!  TJ Sokol Svinov
oddíl národní házené
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Rekonstrukce 
házenkářského hřiště. 
Bude?

V závěru roku 2007 byla Svazem národní 
házené, který pořádá všechny mistrovské 
soutěže, sdělena všem hrajícím družstvům 
tohoto i ve Svinově tradičního sportu závažná 
informace. Kdo z oddílů národní házené hraje 
nebo chce hrát I. ligu této soutěže, musí své 
hřiště opatřit umělým povrchem. Důvodem je 
především zlepšení zdravotních a sportovních 
podmínek pro hru a samotné hráče.Termínem, 
který patrně nelze posunout, je začátek sezóny 
2009/2010. 

Podle terminologie min. školství, mládeže 
a sportu jsme se přihlásili v loňském roce 
o grant, který by pokryl 90 % nákladů na 
pořízení a uložení umělohmotného povrchu. 
Bohužel, z asi 700 žadatelů jsme nebyli mezi 
těmi 130, kteří měli štěstí. Nezbývá než hledat 
dále. Tělocvičná jednota Sokol, pod kterou 
hraje národní házenou ve Svinově 7 družstev 
včetně mužstva mužů hrající opět prvoligovou 
soutěž (v loňské sezóně skončilo na 4. místě), 
potřebné prostředky nemá a nebude je nikdy 
mít. Jde o částku asi 2,5 mil. Kč a na tu může 
dosáhnou jen vlastník sportoviště nebo spon-
zor. Hledáme mezi sponzory, ale částku nelze 
z drobných darů dát takřka nikdy dohromady. 
Obrátili jsme se tedy na vlastníka, kterým 
je statutární město Ostrava, městský obvod 
Svinov. Nechceme tlačit ani naléhat, ale mu-
síme politické reprezentaci našeho městského 
obvodu připomenout, že nejde jen o ligové, ale 
i o další sportovní soutěže ve Svinově. Umělo-
hmotný povrch je pro další bezpečný pohyb na 
tomto hřišti prostě nutností. A to především pro 
děti a mládež. Můžeme zodpovědně prohlásit, 
že právě tyto věkové kategorie mají na hřišti 
plné vyžití a hojně jej navštěvují.

Je před tvorbou rozpočtu města Ostravy 
a rozpočtu našeho městského obvodu na další 
rok. Najdou se prostředky na sanaci povrchu 
hřiště pro házenou, anebo je už nyní třeba po-
mýšlet na odchod do nižších soutěží a pomalu 
končit činnost ve sportu, který se ve Svinově 
hraje již 80 let?

Hledáme odpověď, nad touto otázkou vede-
me diskuzi, jak dál naložit s životem tradiční 
svinovské házené.

Za všechny členy TJ SOKOL Svinov
a příznivce svinovské házené
Ing. Zbyněk Planka, starosta

Již několik let se naše škola angažuje 
v oblasti environmentálního vzdělávání a vý-
chovy dětí a mládeže, která je podporována 
poskytováním finančních prostředků na naše 
školní projekty z rozpočtu statutárního města 
Ostravy a ministerstva školství.

V letech 2007 a 2008 jsme získali dotaci 
na projekt „Environmentální edukace“. S vy-
užitím účelové dotace z rozpočtu statutárního 
města Ostravy, který je určen na podporu 
celoročních a dlouhodobých volnočasových 
aktivit ve prospěch dětí a mládeže, se nám po-
dařilo získat zájem dětí o přírodu a postupně 
tak vytvářet a upevňovat ohleduplný vztah 
k životnímu prostředí, probouzet zájem o naši 
minulost a památky obce a regionu, získávat 
návyky kulturního chování, objevovat touhu 
po poznání, sebezdokonalování apod.

Projekt byl realizován jednak v rámci 
pravidelných schůzek zájmového kroužku, 
nepravidelnými schůzkami a společnými ak-
cemi všech dětí, na jejichž přípravě a realizaci 
se podílely děti z kroužku environmentální 
výchovy.

Díky poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
města Ostravy jsme mohli zakoupit speciální 
nábytek pro vystavení a uložení sbírek bota-
nického a zoologického materiálu a jiných 
exemplářů ve společných prostorách školy, 
který bude sloužit nejen dětem, ale i široké 
veřejnosti. Své chovatelské vědomosti a do-
vednosti si děti mohly ověřit při péči o vodní 
živočichy a drobné hlodavce – nákupem 
pomůcek pro chov živočichů v umělém pro-
středí. K vycházkám do přírody a výletům do 
okolí jsme si z dotace pořídili dalekohledy pro 
bližší pozorování živočichů, rostlin i krajiny 
a buzoly ke správné orientaci v neznámém 
prostředí.

Pro práci v koutku živé přírody, ve školním 
skleníku, při péči a údržbě zeleně v okolí 
školy a obce bylo třeba zakoupit zahradnické 
nářadí a jiný zahradnický materiál.

K rozvoji vědomostí a bližšímu určování 
jednotlivých objektů z oblasti živé i neživé 
přírody, k jejich ochraně a péči nám slouží 
nový metodický materiál, pořízený rovněž 
z účelové dotace.

Pro zkvalitnění výuky a mimoškol-
ního vzdělávání byl zakoupen přenosný 
zpětný projektor, který bude sloužit všem  
žákům ZŠ.

Dalším počinem naší ZŠ a MŠ je školní 
projekt „Poznej svůj kraj“, který vychází 
z rozvojového programu Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy pod názvem 
„Podpora environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty ve školách v roce 2008“. 
Tento projekt volně navazuje na školní pro-
jekty „Krajina za školou“ a „Environmentální 
edukace“, ve kterých se žáci seznámili s ži-
votním prostředím svého nejbližšího okolí, 
obce, města, regionu. Projekt rozvíjí jejich 
vědomosti a dovednosti a rozšiřuje oblast 
poznání na území Moravskoslezského kraje. 
Projekt „Poznej svůj kraj“ jsme začali realizo-
vat teprve ve 2. pololetí tohoto školního roku 
a hlavní část realizace proběhla na ozdravném 
pobytu s environmentální výchovou v CHKO 
Beskydy na Horní Bečvě v měsících dubnu 
až červnu.

V rámci projektu již byly realizovány 
tyto akce:
• seznámení s léčebnými účinky soli a ex-

kurze do solné jeskyně
• návštěva expozice Valašského muzea 

v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
• návštěva Muzea regionu Valašsko na 

zámku ve Vsetíně
• návštěva Karlovského muzea ve Velkých 

Karlovicích
• exkurze do „svíčkárny“ firmy Unipar 

a seznámení s ruční výrobou svíček
• návštěva lanového centra „Gibon park“ 

v Rožnově pod Radhoštěm
• pobyt v ekologickovýchovném areálu 

Muchovice na Ostravici, návštěva stezky 
„Přírodní rezervací Mazácký Grúnik“ 
na úbočí Lysé hory, seznámení s životem 
a chovem huculských koní

• návštěva hvězdárny a meteorologické 
stanice Vsetín a Valašské Meziříčí

• noční pozorování v terénu s pracovníky 
hvězdárny

• účast na ekologickovýchovném programu 
„Voda“ na přehradě Horní Bečva

• výroba a instalace ptačích budek v CHKO 
Beskydy

• seznámení a řekou Ostravicí, přímé pozo-
rování, vodní záchrana a vodácký výcvik

• návštěva naučné stezky „Pustevny“
• návštěva přírodní památky „Pod Juráškou“
• návštěva pramene Rožnovské Bečvy
• návštěva ZOO Ostrava
• exkurze do arboreta Nový Dvůr u Opavy
• návštěva geologického pavilonu Technické 

univerzity Ostrava aj.
• organizovaný sběr starého papíru

Díky dotaci z MŠMT byly z projektu 
„Poznej svůj kraj“ zakoupeny pro žáky 
naší ZŠ a MŠ nové mikroskopy, pozorovací 
lupy, digitální fotoaparát, přírodovědná 
pomůcka „Planisféra-Pangea“, „Pracovní 
stůl“ pro jednoduché pokusy a přírodovědné 
aktivity, meteorologická stanice, pracovní 
stavebnice „Elektronik“, sady objevitelských 
a výzkumnických pomůcek, pozorovací 

Ekoškola 
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Festival hudebních škol zemí 
Visegrádské smlouvy 

Zatěžkávací září

ZŠ a MŠ  
Ostrava – Svinov, p. o. 
na internetu

Pro každého, kdo se chce dovědět nějaké 
informace o ZŠ a MŠ Ostrava – Svinov, p. o., 
jsou k dispozici internetové stránky www.
zsovasvinov.info, které poskytují mnoho 
důležitých a zajímavých informací. 

Hned na úvodní stránce naleznou žáci 
i rodiče seznam aktualit ze života školy, kte-
rý téměř denně obnovujeme a doplňujeme. 
Hned pod novinkami jsou k dispozici termíny 
třídních schůzek, jídelníček školní jídelny či 
seznam kroužků, které škola žákům nabízí. 
Na stránky dále vyvěšujeme seznamy tříd 
včetně jejich rozvrhů, seznam učitelů s e-mai-
lovými kontakty, informace o akcích, kterých 
se žáci zúčastnili, a nechybí ani zajímavé 
fotografie.

Stejně jako v předchozích letech i v tomto 
školním roce bude vycházet časopis Naše 
školní noviny. Ten vychází každý sudý měsíc 
a je plný aktuálních informací, zajímavostí 
a ohlédnutí za projekty a akcemi naší školy. 
Sami žáci mohou přispívat svými obrázky 
a jinými výtvory. 

Každé číslo je poté zveřejněno také na 
našich internetových stránkách, žáci si jej tak 
mohou volně stáhnout.

p. uč. Petr Sedláček

nádoby s lupou, mravenčí farma, terárium, 
doplňková příslušenství k akváriu, různé 
metodiky a odborné knihy pro environmen-
tální výchovu a jiné.

Do projektu, který stále probíhá, je zapo-
jeno asi 400 dětí naší MŠ a ZŠ a 20 pedago-
gických pracovníků.

Vzhledem ke všem těmto aktivitám jsme se 
rozhodli usilovat ve školním roce 2008/2009 
o mezinárodní titul EKOŠKOLA.

Ekoškola (Eco-Schools) je program me-
zinárodní organizace FEE (Foundation for 
Environmental Education), v rámci kterého 
se žáci učí o environmentálních tématech 

a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění 
odpadů, úspory energie či vody a zlepšení 
životního prostředí školy a jejího okolí. Za-
kládají celoškolní pracovní tým ekoškoly, 
vytvářejí si vlastní ekokodex, analyzují 
současnou situaci na škole v uvedených 
oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží 
posléze naplnit. 

Úspěšné školy získávají mezinárodní titul, 
vlajku a logo Ekoškola.

Radomíra Kostková
Učitelka ZŠ a MŠ O. – Svinov  

a koordinátorka projektů

Základní umělecká škola Ostrava – Svinov 
se už po několik let podílí na úspěšném festiva-
lu hudebních škol zemí Visegrádské smlouvy, 
který v maďarském Törökszantmiklós organi-
zuje ředitel hudební školy Zoltána Kodályho 
pan Balász Zsolt.

Letošní festival se uskutečnil ve dnech  
17.–25. června, s příjezdem zahraničních účast-
níků dne 22. 6. t. r. Kromě dětí tanečního oboru 
školy z Ostravy – Svinova, přijeli mladí umělci 
ze slovenských měst Detva a Tornalja, z pol-
ského města Mielec pod vedením Ryszarda 
Kuseka dorazil mládežnický komorní orchestr, 
vystupoval také domácí orchestr smyčců. 
Tornalja překvapila tanečním orchestrem se 
sólovými zpěvačkami.

Hlavní koncerty se uskutečnily v Szolnoku, 
Fegyverneku a v Törökszantmiklós. Program 
byl letos bez jednotící myšlenky, jednotli-
vé státy přivezly to nejlepší, co se v jejich 
školách za poslední rok vyskytlo. Klavírní 
a houslová sóla, zpěváky, kytaristy, komorní 
tělesa – výtečně si počínal komorní smyčcový 
orchestr pod vedením Romana Berki z Detvy, 
skvělí byli i sólisté polského orchestru, hráči 
na metalofon a akordeon, kteří svou virtuozitou 
obecenstvo uchvátili.

Svinovští se prezentovali odlišně. Dívky 
zatančily obřadní slezský tanec Taněc, kolek-
tivně předvedli rozverné Kalamajky, Příborák 
a také slezská říkadla a lidové zvyky, např. 
v pásmu Jak se nemají pást husy. Ti nejmenší, 
děti od šesti do patnácti let, působili jako roz-
nětka potlesku, jímž diváci nešetřili. Vedoucí 
Opavičky, paní Svatava Bohušová, mohla být 
s výkonem svých svěřenců spokojena.

K dokreslení atmosféry festivalu nutno 
dodat, že je koncipován nejen jako setkání 
kolektivů na poli uměleckém, ale také jako 
příležitost k vzájemnému poznávání. Takže ná-
vštěvy termálních koupališť nebo obrovského 
jezera na Tisze patřily k programu, stejně jako 
poznávání města Törökszantmiklós s nezbyt-
nými nákupy upomínkových předmětů.

Hostitelské město si festivalu velmi váží, 
což dokazuje nejen návštěvnost koncertů, ale 
také přítomnost paní primátorky dr. Ernikö 
Juhász a pozvaných pozorovatelů, tentokrát ze 
Srbska. Ještě před odjezdem byl nastíněn obsah 
příštího ročníku. Bude k němu patřit soutěž 
sólistů ve hře na housle, která se uskuteční před 
hlavní akcí, a to počátkem května 2009.

PhDr. Lydie Romanská-Lidmilová
ZUŠ Ostrava – Svinov 

Začátek září je zatěžkávací zkouškou nejen 
pro nové děti a jejich rodiče, ale i pro učitelku 
MŠ. Všichni si musí na sebe zvyknout. Značky 
v šatnách a židle u stolku dostanou nové osa-
zenstvo. Marně budeme v prvních dnech na 
těchto místech hledat známé tvářičky. Časem 
postupně vyblednou, až se z dětí nových zase 
stanou děti naše.

Ani čerství školáci na svou školku v prvních 
dnech nezapomínají, i když cesty těchto dětí od 
prvního září naberou zcela jiný směr. Během 
pár měsíců pomine první opojení z povýšení. 
Školní docházka je povinnost, domácí úkoly 
každodenním údělem. Děti se rády vracejí, 
především si pohrát a popovídat. Neskrýváme, 
že máme z takových návštěv radost.

Rády se zastavíme i s jejich rodiči na kousek 
řeči, co je nového ve škole. Přivedou-li k nám 
do mateřské školy po pár letech rodiče své další 

dítě, bereme to jako projev ocenění naší práce. 
Je to pro nás pocta i závazek v tom nejlepším 
slova smyslu.

Nový školní rok skládáme jako velký 
mozaikový obraz od prvního dílečku. Hodně 
vody v Porubce uteče, než bude kompletní. 
Děti se okoukají a sem tam ukápne i slzička. 
Až se přesvědčí, že pro ně maminka opravdu 
každý den přijde, uklidní se. Až zjistí, že na 
ně čeká spousta zajímavých činností, začnou 
se těšit. Až usoudí, že je do školky škoda ne-
chodit a je to tam prima, bude vyhráno. I my 
se přizpůsobíme tempu a zájmům dětí, jejich 
požadavkům a přáním. Až budeme vědět, co 
od nich můžeme čekat, co umějí, co se chtějí 
naučit, až se poznáme s jejich rodinami, až je 
provedeme čtyřmi ročními obdobími, bude 
další školní rok minulostí.

Kolektiv učitelek MŠ Ostrava – Svinov 

Blahopřání 
našim jubilantům 

Komise pro občanské záležitosti při Radě 
městského obvodu Svinov srdečně blahopřeje 
našim jubilantům. Do dalších let přejeme  
hodně štěstí, zdraví a občanské spokojenosti.

říjen
Miroslav Kavulák
Libuše Skopalová

Josef Nelhybel
Emilie Kahajová
Anděla Hejnová
František Kořistka

listopad
Valentin Neuwirth
Pavlína Mičicová

Rudolf Fojtík
Milan Ščerba
Viktor Oulehla

prosinec
Marie Hejduková
Vlastimil Vrbka

Jan Polášek
Zdeněk Mikošek
Antonín Fajkus
Bohumila Krejčí

Miroslav Skalička
Božena Tichá 
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V rámci Svatováclavského hudebního fes-
tivalu budeme mít v neděli 19. října v 18.00 
hodin v kostele Krista Krále jedinečnou 
příležitost být účastni provedení skladby 
Missa Votiva Jana Dismase Zelenky sou-
bory Collegium 1704 a Collegium Vocale 
1704 s uměleckým vedoucím a dirigentem  
Václavem Luksem.

Missa Votiva je největší mší J. D. Zelenky 
a jedním z jeho nejosobnějších děl. Okolnosti 
vzniku „děkovné mše“ nejsou známy, ale 
snad vznikla po delší autorově nemoci jako 
výraz vděku za uzdravení. Touto kompozicí 
zahájil skladatel své poslední tvůrčí období 
snad s vědomím, že příliš času mu nezbývá. 
Poslední tři Zelenkovy mše z následujících let 
1740–41 (Missa Dei Patris, Missa Dei Filii, 
Missa Omnium Sanctorum) měly být součástí 
pravděpodobně nedokončené sbírky šesti 
posledních mší – Six Missae Ultimae. Každé 
z těchto vrcholných děl včetně Missy Votivy 
je výsostně osobní uměleckou výpovědí 
autora, který na sklonku života vytváří svůj 
umělecký testament. Zelenka zkomponoval 
tato díla bez ohledu na jejich přijetí a praktické 
užití. Svým postavením v kontextu skladate-
lova díla připomínají opusy jako je Bachovo 
Umění fugy nebo Mozartovo Requiem. 

Collegium 1704 
Orchestr Collegium 1704 byl založen 

v roce 1991 dirigentem a cembalistou V. Luk-
sem. V uplynulých letech se soustředil na 
objevování a uvádění hudby středoevropských 
regionů Čech, Moravy, Saska, Bavorska 
a Rakouska. Soubor je pravidelně zván na 
koncertní pódia doma i v zahraničí. Řada 
koncertů byla zaznamenána nebo „živě“ pře-
nášena různými evropskými rozhlasovými 
stanicemi. V roce 2005 soubor provedl pod 
taktovkou V. Lukse vysoce ceněný projekt 
BACH – PRAHA – 2005 (výročí 320 let od 
narození J. S. Bacha), v roce 2007 pak s vel-
kým úspěchem Zelenkovu Missu Votivu na 
významných evropských festivalech. Od roku 
2005 se soubor pravidelně každé dva roky 
představí na MHF Pražské jaro. Dále je plá-
nována spolupráce s Pražským hradem (2008), 
s Národní galerií (2009) a pokračuje mnohale-
tá spolupráce se Svatováclavským hudebním 
festivalem v Ostravě, zahájená v roce 2007. 

Collegium Vocale 1704 
Bylo založeno při příležitosti projektu 

„BACH – PRAGUE – 2005“. Jeho členy 
jsou přední čeští a zahraniční zpěváci spe-
cializující se na interpretaci staré hudby, 
kteří pravidelně spolupracují s významnými 
hudebními osobnostmi. Dle dobové praxe je 
sbor rozdělen do dvou částí: concertisté a ripi-
enisté. Concertistům jsou svěřeny kromě tutti 
také sólové party, ripienisté provádí sborové 
části. Dalšími významnými projekty Collegia 
Vocale 1704 & Collegia 1704 byla provedení 
Janových pašijí na festivalu Smetanovské dny 
2007, Matoušových pašijí pro Svatováclavský 
hudební festival 2007 v Ostravě a především 
Zelenkovy Missy Votivy na velkých evrop-
ských festivalech, jako jsou Pražské jaro, 
Dresden Festspiele, Festival de Sablé, Festival 
de La Chaise-Dieu (Francie). 

Collegium Vocale 1704 & Collegium 1704 
V nastávajících sezónách se představí na 
Festivalu duchovní hudby v Brně (2008), 
Bratislavských hudebních slavnostech 2008, 
festivalu Lípa Musica (2008), cyklus FOK 
(2008), na Svatováclavském hudební festi-
val 2008; Festival de Sablé 2009, Festival 
de la Chaise Dieu 2009 ad. Od roku 2008 
budou oba soubory pravidelně vystupovat ve 
vlastním koncertním cyklu v Praze (ve spo-
lupráci s MHF Pražské jaro) a Drážďanech. 
Ideou cyklu nazvaného HUDEBNÍ MOST  

PRAHA – DRÁŽĎANY a propojení obou 
měst je navázání na jejich bohatou kulturní 
tradici a jejich vzájemné kulturní vazby ztěles-
něné především osobou Jana Dismase Zelenky 
jako jedné z nejvýraznějších osobností dějin 
české hudby a jednoho z nejvýznamnějších 
představitelů drážďanského baroka. 

Václav Luks – umělecký vedoucí
Václav Luks (*1970) absolvoval Akademii 

múzických umění v Praze a své hudební vzdě-
lání dovršil na Schole Cantorum Basiliensis 
ve třídě J.–A. Böttichera a J. B. Christensena 
(obor historické klávesové nástroje). Jako 
sólista nebo člen různých komorních souborů 
vystoupil na mnoha významných pódiích 
v Evropě i v zámoří. Pravidelně je zván ke 
spolupráci s předními evropskými orchestry 
specializujícími se na interpretaci historické 
hudby, spolupracuje s rozhlasovými stanicemi 

a hudebními vydavatelstvími. Ještě během 
studia založil soubor Collegium 1704 (1991).
Kromě koncertní činnosti se intenzivně vě-
nuje studiu hudebních historických pramenů, 
kulturních vazeb ve středoevropském regionu 
a studiu pramenů hry na klávesové nástroje 
doby baroka. V letech 1996–1999 vyučoval na 
AMU v Praze a v letech 2001–2003 na Vysoké 
hudební škole Felixe Mendelssohna- Barthol-
dyho v Lipsku. V současné době spolupracuje 
s JAMU v Brně. Je zván do porot mezinárod-
ních soutěží (Schmelzer-Wettbewerb Melk). 

Svatováclavský hudební festival
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Po okupaci Svinova, 9. 10. 1938, německým 
vojskem byla činnost T. J. Sokol zakázána. Ze 
zdi byl odstraněn nápis „Sokol“ a odstraněny 
byly také sokolské symboly, čtyři sochy sokolů. 
Sokolovna pak dostala název „Braunes Haus“ 
čili „Hnědý dům“ a později „Deutches Haus“ – 
 „Německý dům“.

Zde se také odbývaly všechny oslavy s po-
chodňovými průvody. Do kroku jim vyhrávala 
česká dechovka s českými písničkami.

Hudbu sestavil a řídil z příkazu ředitele 
rourovny z českých zaměstnanců Schenk. Na-
dále se zde promítaly filmy, ale jen německé, 
a hostovalo zde také opavské divadlo.

Zachoval se i zápis o záměrech na přestavbu 
sokolovny a čekalo se na plány základů od stavi-
tele Gajovského, k čemuž ale nedošlo.

Dne 9. 6. 1939 posloužilo schodiště so-
kolovny k zahájení výstavby kanalizačních 
sítí a silnic po celé části Svinova zvané „Na 
kopci“. Jednalo se o ulice Kuršova, Stanislav-
ského, U Rourovny, Sokolská, Jandáskova, 
Makarenkova, Lipova, Kolofíkova, Glinkova 
a Leopolda Kříže.

Do konce války však nebyly dokončeny. Prá-
ci prováděli dělníci italské národnosti a Morava-
né, nad schodištěm byl nápis, v překladu „CTĚ-
TE PRÁCI A VAŽTE SI DĚLNÍKA“.

Dne 30. 4. 1945 byl Svinov osvobozen 
a sokolovna se nacházela v rozbombardo-
vaném stavu. Opět nastoupili dobrovolníci 
a příznivci Sokola a do konce roku sokolovnu 
zprovoznili.

Vlastimil Vrbka

Paní Vlasta (narozená v roce 1929) a pan 
Jaromír (narozený v roce 1924) se seznámili za 
války v roce 1944 ve Zlíně. Oba jsou absolventi 
Baťovy školy práce a žili v té době v „baťov-
ských“ domovech pro mladé muže a mladé 
ženy. Po čtyřech letech, dne 28. srpna 1948, 
se v Kroměříži vzali a slíbili si lásku, věrnost 
a vzájemnou pomoc před bohem i před lidmi až 
do smrti. Manželé Mádrovi žili do roku 1954 
v Olomouci a byli zaměstnáni ve Svazu druž-
stev. V roce 1955 se přestěhovali do Ostravy – 
 Poruby a v současné době již více než 25 let 
žijí v Ostravě-Svinově na Jižních svazích. 
Vychovali společně dvě dcery. Posledních 
18 let před odchodem do důchodu pracoval 

pan Jaromír Mader na Ostravské radnici. 
Paní Vlasta pracovala ve výrobním družstvu 
„Zlatník“ jako bezpečnostní technik také až 
do odchodu do důchodu. Pokud zdravíčko ještě 
sloužilo oba se společně starali s láskou o svou 
chaloupku v Beskydech. V současné době už sil 
ubývá, ale za šedesát let společného života se 
nashromáždilo tolik zážitků, že je stále o čem si 
povídat. Vzájemná tolerance, slušnost a trvalé 
lidské hodnoty jim pomohly překonat mnohdy 
svízelný osud. Dodnes si uchovali pěkný vztah, 
plný lásky a pochopení. Do dalších let jim 
přejeme hodně radosti, klidné rodinné pohody 
a hlavně pevné zdraví. 

Dcera Taťána s rodinou

Po okupaci Svinova

Diamantová svatba manželů Madrových

Mimořádné  
sváteční bohoslužby 

v kostele Krista 
Krále ve Svinově:

Pro nastávající podzimní období chci 
nabídnout či připomenout všem „mým“ 
svinovským farníkům i nefarníkům ně-
kolik významných křesťanských svátků, 
které se staly v průběhu minulosti sou-
částí našeho národního, popř. obecního  
povědomí. Jsou to především: 
• slavnost sv. Václava, neděle 28. 9. 

v 8.00 h. a 10.00 h – mše sv. Připo-
mínka tohoto světce a českého knížete 
je uložena hluboko v našich národních 
kořenech a určitě stojí za to si skrze 
slavnostní bohoslužbu tuto vazbu 
uvědomit a prožít. Tuto neděli chceme 
ještě navíc při mši sv. i podle vzoru 
sv. Václava poděkovat Pánu Bohu za 
zemskou úrodu. 

• svátek sv. Hedviky, patronky Slez-
ska, čtvrtek 16. 10. v 17.30 h. – mše sv. 
Tato světice, žijící ve 12. a 13. století 
a mající významný podíl na pokřes-
ťanštění Slezska, byla svorně všemi 
obyvateli uctívána jako ochránkyně 
země slezské, jejíž součástí byl Svi-
nov, patřící opavskému slezskému 
knižectví. 

• slavnost všech svatých, sobota 1. 11. 
v 8.00 h. – mše sv. Tento svátek mimo 
jiné ukazuje směrem do budoucnosti. 
Svátost není nějaký stav mimo lidský 
život, svátost je situace vítězství toho 
lepšího já v naší duši. V tomto smyslu 
pak může tento svátek slavit každý, 
kdo i přes všechny náznaky úpadku 
věří v to lepší v každém člověku i ve 
společnosti. 

• památka zemřelých „dušiček“ 
neděle 2. 11.

- dopoledne v 8.00 a 10.00 h. – mše sv. 
- odpoledne v 15.00 h. – modlitba 

za zemřelé na svinovském hřbitově 
Modlitba za zemřelé naznačuje, že 
naše vztahy přetrvávají i za hranicí 
smrti. Smrt je něco bolestného a de-
finitivního, avšak lidské srdce díky 
modlitbě je schopno vidět i za tuto 
hranici a zakusit jistotu naděje. 

• slavnost Krista Krále, neděle 23. 11. 
v 8.00 a 10.00 h. – mše sv. Tento svátek 
odkazuje nejen k závěru církevního 
roku, ale především naznačuje, že křes-
ťanské chápání dějin světa nesměřuje 
k zániku, ale naopak v sobě nese silný 
náboj naděje v otevřenou a šťastnou 
budoucnost. Pro nás svinovské pak je 
ještě navíc „druhou svinovskou poutí“. 
Znamená to, že slavíme zasvěcení na-
šeho kostela, které je v našem případě 
mimořádné, protože náš kostel není 
zasvěcen nějakému svatému, ale přímo 
Kristu Králi. 

 P. Jan Larisch, řk. farář
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CO? KDY?  
V KNIHOVNĚ SVINOV?

ZÁřÍ 
Týden mobility 15. 9. – 21. 9. 2008

I Ikaros chtěl létat
soutěžní kvíz pro děti i dospělé 

Mít tak křídla
soutěžní výstava prací žáků ZŠ 

Vítkovice očima Lenky Kocierzové 20. 9. 
výlet po památkách Vítkovic s odborným 
výkladem kronikářky L. Kocierzové 

Prázdninové vzpomínání 23. 9. 2008 
výtvarná dílna
Akce v rámci grantu Nadace Landek. 

15.00 – 17.00 hod.
Chytrému napověz 1. 9. – 9. 10. 
vědomostní soutěž 
Akce se koná pod záštitou ÚMOb Svinov.

Technické památky Ostravska 
4. 8. – 11. 11. 2008
výstava fotografií Antonína Bosáka 

řÍJEN
Týden knihoven 
6. 10. – 10. 10. 2008 
hry, soutěže pro děti i dospělé

Bingo – I. kolo 13. 10. – 20. 11. 2008
Akce se koná pod záštitou ÚMOb Svinov.

LISTOPAD 
Bingo – I. kolo 13. 10. – 20. 11. 2008

Bingo – II. kolo 4. 12. začátek v 15 hod.

Co nám přivezl Martin?
11. 11. 
výtvarná dílna 
15.00–17.00 hod.
Akce se koná pod záštitou ÚMOb Svi-
nov.

Kutílkové 18. 11. – 16. 1. 2009
soutěžní výstava dětí MŠ – 3.tříd ZŠ 
Akce se koná pod záštitou ÚMOb Svinov. 

PROSINEC
Ani v zimě nejsou líní… chytrolíni 
1. 12. – 22.12.
zábavná vánoční soutěž pro děti i dospělé

Krááásné Vánoce 9. 12.
výtvarná dílna 15.00–17.00 hod.
Akce se koná pod záštitou ÚMOb Svinov.

Statistiky dopravní nehodovosti řadí 
Ostravu mezi nejbezpečnější, co do nej-
závažnějších následků, tedy smrti člově-
ka, při dopravních nehodách. V prvním 
letošním půlroce zemřeli na ostravských 
silnicích dva lidé. A protože to stále není 
nula, zaměříme se na připomenutí faktu 
silnic jako nejnebezpečnějších míst, na 
kterých každodenně umírají lidé. Sáhně-
me si do svědomí, jakým způsobem my, 
účastníci silničního provozu, dodržujeme 
pravidla sil. provozu. 

Dopravní výchova by měla být samo-
zřejmostí již u dětí předškolního věku, 
ihned, jakmile se začnou účastnit sil-
ničního provozu. V této chvíli se stávají 
ohroženými. Dopravní výchova probíhá ve 
školkách, později školách. Podílejí se na ni 
jak učitelé, tak i policisté. Nejdůležitější 
role ovšem připadá rodině při výchově 
svého potomka.

A nyní několik praktických připome-
nutí pro nás rodiče a prarodiče na začátku 
školního roku. Děti jsou ještě plny dojmu 
z prádnin a hrozí reálné nebezpečí jejich 
zranění:

1. Výchova předškoláčka
-  cvičíme s dětmi rozlišení pravé a levé 

strany
-  seznamujeme dítě se základními 

barvami (semafor – červená, zelená), 
základními tvary (dopravních značek 
– trojúhelník, čtverec, kruh)

-  upozornění, které místo je nebezpečné 
a tudíž jej nelze v žádném případě po-
užít

-  nacvičíme s dítětem základní trasy, 
které běžně používáme, zde připadají 
v úvahu základní dopravní značky, 
semafor, přechod pro chodce – vždy jej 
použít, rozlišení krajnice – chodníku, 
naučit děti ohleduplnosti

-  zajistit dítěti bezpečné místo pro hraní, 
nikdy ne na vozovce, v blízkosti komu-
nikace či jiného nebezpečného místa
Zlaté výchovné pravidlo: vždy jdeme 

dítěti příkladem! Netrestejme dítě za to, 
co sami nerespektujeme!

2. Dopravní výchova dětí prvního 
stupně základních škol
-  naučíme dítě nejbezpečnější cestu 

do školy, kterou absolvují bez naší 
přítomnosti (mějme na paměti, že dítě 
nesmí být samo účastníkem silničního 
provozu, pokud nezvládá základní 
dopravní předpisy týkající se chodců, 
a to v rámci jeho bezpečnosti!)

-  opět dítě seznámíme se základními 
dopravními značkami, semafory

-  ukážeme dítěti možnost, kde nejbez-
pečněji přejde komunikaci (toto se 
často neshoduje s cestou nejkratší)

-  poukážeme na nebezpečná místa, kde 

dítě nemá v žádném případě chodit 
samo

-  zkontrolujeme, že si je dítě naprosto 
jisto, která strana je levá a pravá, kterou 
tudíž má používat jako chodec

-  dítě vedeme k ohleduplnosti k ostatním 
účastníkům silničního provozu

-  než dítě opravdu pustíme samotné bez 
dozoru dospělého do silničního provo-
zu, několikrát jej tajně zkontrolujeme 
při jeho domnělých samostatných ces-
tách do školy, ověříme, zda dodržuje 
všechna bezpečnostní pravidla

 -  seznámíme dítě s úlohou policisty: 
může se na něj obrátit pro radu a má 
využívat přednostně přecházení přes 
komunikaci přes přechody pro chodce, 
jež jsou policisty zajišťovány

-  vysvětlíme dítěti ovlivnění silničního 
provozu povětrnostními vlivy a jed-
notlivými ročními obdobími v dešti, 
mlze, sněžení je viditelnost snížená v 
zimním období je ráno i brzy odpoledne 
tma a dítě opět nemusí být dostatečně 
viditelné, dítě přednostně vybavíme 
aktovkami, batohy, obuví, oděvními 
doplňky reflexních barev

-  pokud se dítě účastní silničního provo-
zu jako cyklista, nepochybně, že nejdří-
ve za naší přítomnosti, seznámíme dítě 
se základními pravidly pohybu cyklistů 
na silnici

-  než dovolíme dítěti zúčastnit se silnič-
ního provozu jako cyklista, ověříme 
jeho teoretické znalosti, poté znalosti 
praktické, a to vždy mimo provoz (na 
dětském dopravním hřišti, nefrekven-
tovaném parkovišti, kde se nenacházejí 
ostatní účastníci provozu apod.), samo-
zřejmostí už musí být znalost doprav-
ního značení a základních pravidel  
sil. provozu

-  vysvětlíme dítěti, jak má být jízdní kolo 
vybaveno, a vždy trváme na používání 
cyklistické přílby

3. Dopravní výchova dětí druhého 
stupně základních škol
-  i v tomto „obtížná výchovném“ věku tr-

váme na dodržování pravidel silničního 
provozu, vysvětlíme nutnost respekto-
vat pravidla vzhledem k bezpečnosti 
dítěte (možný následek úraz dítěte či 
dopravní nehoda a zranění více lidí)

-  seznámíme dítě s postupem v případě 
úrazu, dopravní nehody, vysvětlíme zá-
kladní zásady první pomoci, objasníme 
úlohu policisty v tomto procesu

-  u cyklistů trváme na použití cyklistic-
kých přileb, rozvíjíme jejich teoretické 
i praktické znalosti

-  starším dětem vysvětlíme možnost 
získat v budoucnu příslušná řidičská 
oprávnění po splnění všech předepsa-
ných podmínek

Chodec předškolák 
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Celostátní dopravně  
bezpečnostní akce

Ani Ostrava není výjimkou v realizaci 
celostátní dopravně bezpečnostní akce 
„zebra se za tebe nerozhlédne“. Akce 
v letošním roce proběhla v Ostravě již po-
druhé. První kolo projektu se uskutečnilo 
na začátku loňského školního roku, tedy 
v září 2007. Cílem „zebry“ je samozřejmě 
přiblížit základní zásady bezpečného pře-
cházení vozovky. Ostravští policisté vyrá-
želi k vytipovaným přechodům celý první 
zářijový týden. Žáci jdoucí po prázdninách 
do škol se s policisty setkali u přechodů 
pro chodce na těchto místech:

1. 9. 2008 – Cholevova ulice,  
Františka Lýska (u restaurace Bonver)
2. 9. 2008 – Horní ulice 
(u ÚMOB Ostrava – Jih)
3. 9. 2008 – ul.28. října, Železárenská
4. 9. 2008 – Horní ulice  
(u Europameblu)
5. 9. 2008 – Horní ulice, Dr. Martínka 
(u kruhového objezdu)

A jak to vypadalo první zářijový týden 
na místě samém? Policisté skupiny pod-
pory kvality, spolu s policisty dopravní 
služby, vysvětlovali nejen dětem, ale i je-
jich „dospěláckému“ doprovodu, jak se na 
silnicích chovat co nejbezpečněji. Nutno 
říci, že nejbedlivějšími posluchači byli ti 
nejmenší. Nejmladším musíme vysvětlit 
základní zásadu přecházení vozovky jen 
na místech k tomu určených. Naučíme 
dítě, kde je vlevo a vpravo, kde se musí 
rozhlédnout nejprve. Policisté též přiblížili 
postup při přecházení komunikace v mís-
tě, kde není dobrý rozhled. Pokud je na 
krajnici zaparkováno například nákladní 
vozidlo, musí se dítě nejprve rozhlédnout 
na stranu na kterou má rozhled, dojít na 
úroveň „překážky“, přes kterou nevidí, 
ale která jej „chrání“. Až poté, co uvidí 
bezpečně na obě strany, může dokončit 
přecházení. Vyhneme se tak situacím, kdy 
přijíždějícímu řidiči vbíhá pod kola vozi-
dla dítě, bez toho, že by jej řidič za stojícím 
vozidlem viděl a tedy stačil reagovat. 

Policisté se snažili vysvětlit omyl v po-
době tzv. „absolutní přednosti chodců“. 
Byly zdůrazněny rizikové situace z pra-

xe: zastaví-li před přechodem vozidlo, 
neznamená to, že se stejně zachová řidič 
dalšího vozidla v druhém jízdním pruhu. 
Na silnicích platí tzv. princip omezené 
důvěry. Dobrý řidič předpokládá možnou 
rizikovou situaci a snaží se jí adekvátní 
reakcí předejít. 

Nezkoušejme také rychlost reakce ři-
dičů. Zásadní je rovněž nevstupovat před 
vozidla bezprostředně, tak že řidič již ne-
stačí zareagovat. Klasické jsou i dopravní 
nehody, kdy řidič jedoucí za zastavujícím 
vozidlem nedodrží bezpečnou vzdálenost 
a do vozidla zezadu narazí. 

Na silnicích budete rovněž bezpečnější, 
pokud Vás bude dobře vidět. Přicházející 
podzim vystřídá zima. Tyto dvě roční 
období s sebou nesou v ranních hodinách 
tmu, výhodné je proto děti vybavit reflex-
ními doplňky. Ani déšť či husté sněžení 
pak neznamenají dobrou viditelnost. Vy-
bavíme-li dítě reflexním doplňkem, uvidí 
jej řidič na 200 metrů (bude-li dítě oděno 
například do oblečení modré barvy, je 
viditelné na 18 metrů apod.).

Dospělí si musí též uvědomit, že 
výhled dítěte na vozovku je odlišný od 
pohledu řidiče. Bezpečnějším silnicím 
nepomohou ani rodiče, kteří pravidla ne-
respektují a jejich rodičovským „vzorem“ 
je přecházení komunikace „na červenou“ 
s odůvodněním, že třeba spěchají... Silnice 
jsou nejnebezpečnějšími místy, na kterých 
denně umírají lidé. Pomozme proto svým 
dětem nejen nařízeními a příkazy, ale 
hlavně „rodičovským vzorem“ k větší 
bezpečnosti...

První zářijový týden policisté sa-
mozřejmě přidali i mnoho dalších rad 
a zkušeností. Každý chodec byl navíc ob-
darován drobnou pozorností, které dětem 
věnoval hlavní partner akce – Zdravotní 
pojišťovna ministerstva vnitra. Policisté 
v průběhu akce oslovili tři sta dětí.

Ostravští policisté samozřejmě dohlí-
ží na dodržování pravidel na silnicích 
stále, nejen formou preventivních akcí. 
Již od 30. 8. 2008 až do 7. 9. 2008 (tedy 
oba víkendy před a po prvním školním 
týdnu včetně) byly realizovány dopravně 
bezpečnostní akce na území celého města 
Ostravy. 

por. Bc. Gabriela Holčáková, komisařka 

Zebra se za tebe nerozhlédne

Komise pro občanské záležitosti 
si dovoluje pozvat všechny aktivní 

svinovské seniory na:

Poznávací zájezd  
za krásami
naší vlasti,

který se koná 20. 9. 2008.

Čeká vás: 
1. Nový Jičín – prohlídka města, 

zámku a muzea klobouků.
2. Zámek Kunín.

3. V případě zájmu a hezkého 
počasí hrad Helfštýn.

Doprava hrazena  
z prostředků komise OZ.

Vstupné si hradí každý účastník 
individuálně.

Sraz: 
20. 9. 2008 v 8.00 hod.  

u ÚMOb Svinov

Návrat: 
kolem 18. hod. tamtéž

Závazné přihlášky u Mgr. Lenky 
Hruškové – tel. 604 120 541  
nebo na sekretariátu ÚMOb  
u paní Lucie Fucimanové –  

tel. 599 421 020.

Srdečně zveme na sousedské

OPÉKÁNÍ BUŘTU
aneb rozloučení s létem.

v pátek 19. 9. 2008  
v 15.00 hod.

na BEČKÁRNĚ

Vstupné: 
Vámi přinesený párek  

rádi tepelně zpracujeme.

Čepované pivo,  
nealkonápoje,

 chléb a hořčice zajištěny.

Za klub Slunečnice:

Radka Jančíková 
Eva Poštová 
Jiří Kusýn 
Jiřina Broulíková 
Jiří Vonšík

Pro případné zájemce o jakékoliv 
preventivní aktivity z řad nejrůznějších 
veřejných institucí (nejen na téma do-
pravní výchovy) lze doporučit kontakto-
vání policistů skupiny podpory kvality 
městského ředitelství Policie ČR Ostrava. 
Vhodné je zažádat o besedu, přednášku 
apod. minimálně měsíc před plánovaným 
uskutečněním preventivní akce.

Telefon: 974 725 239, 974 725 208
Fax: 974 725 901
E-mail: pvisova@mvcr.cz

Závěrem si popřejme výchovné úspě-
chy, více ohleduplnosti při pohybu na 
silnicích a popřejme šťastný i bezpečný 
návrat do svých domovů, neboť není nic 
důležitějšího než lidský život a zdraví. 

por. Bc. Gabriela Holčáková, komisařka 
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Opilý invalida
Dne 9. 7. 2008 prováděli strážníci měst-

ské policie zákrok na náměstí Dr. Brauna 
v Ostravě – Svinově, kde se u stánku s ob-
čerstvením nacházel tělesně postižený muž 
na invalidním vozíku, který byl tak opilý, 
že nebyl sám schopen se na něm kamkoli 
dopravit a nebyl ani schopen s přivolaný-
mi strážníky srozumitelně komunikovat. 
Nakonec byl převezen na protialkoholní 
záchytnou stanici. 

Denně řeší strážníci případy, kdy se 
někdo konzumací alkoholu přivede do 
stavu, kdy není schopen komunikace ani 
samostatné chůze a nakonec skončí na pro-
tialkoholní záchytné stanici. V letním ob-
dobí roku těchto případů přibývá, dalším 
obdobím roku, kdy stoupá počet opilých 
osob v ulicích města, je konec roku. Jen za 
1. pololetí letošního roku prováděli stráž-
níci Městské policie Ostrava 361 takových 
zákroků, z toho v 56 případech se jednalo 
o ženy, ve 305 případech o muže. 

Agresivní opilci na nádraží
Dne 14. 7. 2008 zasahovali strážníci 

městské policie v prostorách čekárny pro 
cestující na nádraží ČD v Ostravě – Svi-
nově, kde skupinka čtyř mladých mužů 
(24–25 let) znečišťovala veřejné prostran-
ství. Mladíci byli značně opilí, rozlévali po 
zemi kávu a alkohol, který měli s sebou, 
plivali kolem sebe, znečišťovali podlahu 
čekárny popelem z cigaret a nedopalky. 
To vše za vykřikování vulgárních výrazů 
na adresu ostatních asi 50 cestujících, kteří 
tou dobou čekali na svůj spoj, a hlasitého 
smíchu. Jeden ze čtyř mužů odmítl na 
výzvu hlídky městské policie prokázat 
svou totožnost, naopak na oba strážníky 
zaútočil pěstmi a posléze se dokonce 
pokusil z místa utéci. Po pár metrech jej 

však strážníci dostihli, a jelikož muž byl 
i nadále agresivní, byli nuceni mu nasadit 
pouta. Zákrok komentovali ostatní mla-
díci, kteří v jeho průběhu častovali stráž-
níky vulgárními nadávkami. Výtržníka 
si převzali přivolaní policisté, událost je 
v šetření Policie ČR.

Podnapilý muž rozbil skleněnou 
výplň dveří.

Dne 17. 8. 2008 jednu hodinu před 
půlnocí se podnapilý muž (47 let) domáhal 
vstupu do restaurace v Ostravě – Svinově. 
Restaurace však byla tou dobou již za-
vřená. Touha po alkoholu a mohutné 
bouchání neodbytného hosta bylo silnější 
než skleněná výplň vstupních dveří, která 
nápor jeho úderů nevydržela a vysypala 
se. Strážníci přivolaní na místo dotyčné-
ho zadrželi a věc postoupili k projednání 
příslušnému správnímu orgánu. 

Hokejkou zbil bezdomovce
Dne 19. 8. 2008 zjistil strážník obslu-

hující kamery, že v okolí služebny v Os-
travě – Svinově se nachází dva muži, kteří 
zřejmě potřebují pomoc. Hlídka městské 
policie zjistila, že jde o osoby bez přístřeší 
s četnými poraněními (bolestivé zranění 
rukou, natržené ucho a bolest hlavy). Oba 
(41 a 51 let) byli napadeni neznámým mu-
žem, když v neobydleném domku v blíz-
kosti dráhy odpočívali. Strážníkům sdělili 
popis podezřelého a také zbraň, kterou 
proti nim použil. Jednalo se o hokejku, 
kterou útočník oba muže tak zřídil, že mu-
seli být převezeni do nemocnice. Hlídka 
pátrala v okolí po muži odpovídajícímu 
popisu a podezřelého (34 let) se jim poda-
řilo nalézt. Přítomní svědci i poškození 
potvrdili, že se jedná o útočníka. Policie 
si událost převzala a šetří ji jako trestný 
čin ublížení na zdraví.

Od 1. dubna 2008 je občanům Městskou 
policií Ostrava poskytována nová služ-
ba. Jedná se o možnost ohlášení závad, 
poškození veřejně prospěšného zařízení 
a dalších neurgentních oznámení prostřed-
nictvím bezplatné telefonní linky na čísle 
800 199 922. 

Záměrem realizace tohoto projektu bylo 
snížit počet neurgentních hovorů, kdy se 
stávalo, že občané hlásili nejrůznější záva-
dy přes tísňové linky jednotlivých složek 
integrovaného záchranného systému nebo 
městské policie. Občané mohou na tuto 
linku oznamovat například závady nebo 
poškození dopravních značek, světelné 
signalizace na křižovatkách, laviček v par-
cích, závady na vodovodních sítích, závady 
ve schůdnosti chodníků, neupravenou 
veřejnou zeleň, chybějící či poškozené 
uliční značení apod. Nespornou výhodou 
tohoto projektu je zpětná vazba na orgány 
a instituce, v jejichž správě nebo majetku 
to či ono zařízení je. Znamená to, že jsou 
ověřována konečná řešení jednotlivých 
oznámených závad. 

Přestože období, po které zelená linka 
slouží občanům, je dosud poměrně krátké 
na rozsáhlejší hodnocení, již nyní praxe 
ukázala, že tento projekt byl krokem 
správným směrem. Občané tuto linku 
využívají, a to nejen k oznámení závad 
a nedostatků, což bylo hlavním cílem 
zřízení této linky. Operátoři poskytují 
mnohdy informace týkající se vyřizování 
nejrůznějších dokladů, poskytují pomoc 
a rady osobám oznamujícím podezření 
na domácí násilí, vysílají strážníky na 
místa oznámených dopravních přestupků. 
Menší obavy, zda občané nebudou zelenou 
linku využívat k oznamování urgentních 
hovorů, zda nebudou dvě telefonní čísla 
zaměňovat, se nepotvrdily. Dosud jsme za-
znamenali pouze dvě oznámení tísňových 
událostí, kdy však operátoři zelené linky 
ihned hovory předali operátorům centra 
tísňového volání. 

O tom, že se služba poměrně rychle 
dostala do povědomí občanů, o tom svědčí 
počet přijatých oznámení. Dne 17. 6. 2008 
bylo operátory na zelené lince přijato již 
1000. oznámení. Občan oznamoval jízdu 
motorového vozidla v protisměru po kru-
hovém objezdu a požadoval zásah ze stra-
ny městské policie. Na místo byla ihned 
vyslána nejbližší hlídka, která kontakto-
vala řidičku onoho vozidla a věc na místě 
v rámci svých kompetencí vyřešila. 

Přestupky spáchané v období 
prázdnin mládeží a dětmi 

Tiskové zprávyZelená linka 
přijato 

1000. oznámení

Období, které nejvíce ocení děti a mlá-
dež, jsou prázdniny. Nemusí se chodit do 
školy, rodiče jsou v práci a všichni školou 
povinní se snaží nějak zabavit.

Mládež bývá dlouho vzhůru, a tak se 
stává, že svým hlasitým projevem ruší 
noční klid občanů, kteří vstávají do prá-
ce. Menší děti také ruší křikem, často se 
při svých hrách dostávají do konfliktu se 
staršími spoluobčany, které ruší jakýkoli 
hluk a jak všichni víme, děti prostě hlučné 
zábavy milují. Nebývá výjimkou rozbitá 
okenní tabule nebo míč v sousední zahra-
dě. Mnohdy je však hluk působen více než 
samotnými dětmi charakterem zástavby, 
kde si děti hrají. Uzavřené dvory, hustě 

zastavěná sídliště, kde se každý zvuk ozývá 
několikrát silněji, betonová hřiště uprostřed 
sídlištní zástavby. Skutečné rušení nočního 
klidu, které zavinila mládež, řešili strážníci 
v průběhu prázdnin celkem 14×. Bohužel 
strážníci řeší také závažnější přestupky, a to 
v souvislosti s konzumací alkoholu a kouře-
ním. Mladí lidé se však v těchto případech 
mohou dostat i do ohrožení života. Mladý 
organismus, který není navyklý na alkohol, 
může zkolabovat. I malá dávka alkoholu tak 
může mít fatální následky. 

Několik událost í, k teré st rážníci 
o prázdninách řešili v souvislosti s dětmi 
a mládeží:
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Ostrava jako kolébka dobré praxe 
v řešení případů domácího násilí

Městské ředitelství Policie ČR Ostrava 
je jedním z tradičních základních staveb-
ních kamenů funkčního komplexu postupů 
a metod řešení problematiky domácího 
násilí. Problematika domácího násilí pro nás 
byla prioritní již v době dávné, kdy nebyl 
legislativou dán ani obranný mechanismus 
institutu vykázání, ani speciální ustanovení 
trestného činu týrání osoby žijící ve společně 
obývaném bytě nebo domě ve smyslu § 215a 
trestního zákona. Možná jako historické se 
tak mohou zdát naše minulé aktivity. Jed-
nou z prvních byl v roce 1999 monitoring 
domácího násilí ve vybrané městské části 
Ostrava – Dubina a Bělský Les (realizovaný 
ve spolupráci s regionální pobočkou Bílého 
kruhu bezpečí Ostrava (dále BKB), odborem 
sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu 
města Ostravy, katedrou psychologie a soci-
ální práce Ostravské univerzity). Předmětem 
projektu bylo monitorovat výskyt domácího 
násilí uvedené části Ostravy v druhém polo-
letí roku 1999. Cílem byl model spolupráce 
na místní úrovni při pomoci obětem domácí-
ho násilí a medializace problému domácího 
násilí. Další z našich četných aktivit byla 
účast na pilotním projektu BKB Ostrava – 

interidisciplínárním týmu (IDT). Byli jsme 
subjektem týmu již v letech 2002 – 2005 
spolu s dalšími účastníky. Díky interdisci-
plinární spolupráci začleněných institucí pak 
vznikl funkční modelový systém pomoci 
obětem domácího násilí. 

Od roku 2003 byl zahájen systematický 
proces vyhodnocování evidovaných skutků 
na základních útvarech, jehož cílem bylo 
kvalifikování případů s prvky domácího 
násilí. Policisté uvedených útvarů dispo-
novali informačními kartami, obsahující-
mi základní postupy i telefonní čísla pro 
oběti. K analytické a informační činnosti 
přistupuje neméně důležitá součást vzdě-
lávání policistů absolvováním odborných 
seminářů. V rámci IDT vznikají pracovní 
pomůcky – manuály pro jednotlivé profesní 
skupiny (lékaře, policisty, strážníky apod.). 
Bezvýznamným není ani manuál „policista 
v kontaktu s obětí trestného činu“ a „bezpeč-
nostní plán pro oběti“, vytvořen pro každo-
denní použití ve službě. Zástupce městského 
ředitelství Policie ČR Ostrava (MŘ PČR) 
pplk. Ing. Bc. Josef Pravda přebírá z rukou 
ministra vnitra prestižní ocenění BKB. 
V září roku 2003 je vytvořen pracovní tým 
24 policistů jednotlivých obvodních oddělení 
MŘ PČR Ostrava. Je zahájena lektorská čin-

nost ke zvýšení právního vědomí policistů 
v dané problematice. Následovalo vytvoření 
formuláře pro základní evidování případů 
s prvky domácího násilí, používaného i pro 
informování odboru sociálně právní ochrany 
dětí (dále OSPOD) v případech přítomnosti 
dětí. Přistupují pracovní setkání vedoucích 
základních útvarů a vedoucích OSPODů, 
jež přináší efektivní spolupráci na místní 
úrovni. Ucelený ostravský model byl pak 
připraven k realizaci v rámci kraje.

Neméně významnou byla i iniciace k le-
gislativním úpravám, ať z hlediska zákonů 
či interních právních norem. Možná i díky 
našim aktivitám nabyl 1. června 2004 
účinnosti trestný čin týrání osoby žijící ve 
společně obývaném bytě nebo domě. Byl 
vydán metodický pokyn ředitele úřadu 
služby kriminální policie a vyšetřování 
č. 2/2004 k problematice domácího násilí. 
Dnem 1. ledna 2007 nabyl účinnosti zákon 
č. 135/2006 Sb., kterým se změnily některé 
zákony v oblasti ochrany před domácím 
násilím (tímto zákonem byla provedena také 
změna zákona o Policii č. 283/1991 Sb.), 
čímž se legislativný kruh uzavřel. Rozšíření 
oprávnění policisty pak bylo upraveno dále 
ZP PP 179/2006. 

(pokračování na straně 16)

Domácí násilí – praxe, zkušenosti a budoucnost 
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Opilá mládež poškozuje zařízení hřiště
Dne 4. 7. 2008 v odpoledních hodinách 

byli strážníci vysláni, aby ověřili, zda do-
chází k poškozování hřiště opilou mládeží. 
Na místě se nacházel silně podnapilý mla-
dík zhruba ve věku 15 let. Přivolaný lékař 
rozhodl o jeho převozu do nemocnice. 
Hřiště nebylo viditelně poškozeno. Událost 
si k dalšímu šetření převzala Policie ČR.
Opilý dezorientovaný mladík

Dne 8. 7. 2008 po desáté hodině večerní 
spatřila hlídka mladíka ležícího na zemi, 
který byl zjevně pod vlivem alkoholu či 
jiných návykových látek. Nebyl schopen 
chůze ani komunikace a zvracel. Strážníci 
mu poskytli první pomoc, aby nedošlo 
k vdechnutí zvratků, a přivolali rychlou 
záchrannou službu a Policii ČR. Zdravot-
nický personál rozhodl o převozu chlapce 
do nemocnice na dětské oddělení. Věc byla 
oznámena příslušnému orgánu sociálně 
právní ochrany dětí a mládeže.
Mladí sprejeři „zdobili“ altán

Dne 7. 7. 2008 se tři nezletilí chlapci 
rozhodli, že „vyzdobí“ altánek v sadu 
Jožky Jabůrkové v Ostravě – Vítkovi-
cích. S sebou si vzali batoh plný barev ve 
sprejích, na podlaze altánku vytvořili dva 
barevné obrazce a jeden nastříkali také 
na sloup altánku. Když uviděli strážní-
ky, dva se dali na útěk, třetí zůstal stát 
na místě. Jeden ze strážníků se rozběhl 
za utíkajícími a jednoho z nich dostihl. 
Druhému mladíkovi se podařilo utéci. 

Na místo byla přivolána hlídka Policie 
ČR, mladíkům hrozí obvinění z trestného 
činu poškozování cizí věci. Hoch, kterému 
se podařilo utéci, byl strážníky dopaden 
o hodinu později u téhož altánku, který 
chlapci posprejovali. 
Umělecký nápis vytvořil mladík barev-
nými křídami na fasádě domu

Dne 21. 7. 2008 v Ostravě Hrabůvce vy-
hotovil mladík na fasádě domu barevnými 
křídami zhruba metrový nápis. Zadrželi 
jej však strážníci, kteří přivolali na místo 
Policii ČR. Hoch si zřejmě neuvědomil, 
že případná škoda se může vyšplhat do 
závratných výšin, neboť oprava fasády 
domu je velmi nákladná záležitost. 
Skupina mládeže krade železný mate-
riál

Přivydělat si zřejmě chtěla skupinka 
mládeže, která dne 15. 7. 2008 kradla že-
lezný materiál z demolovaného domu na 
ulici Sirotčí v Ostravě–Vítkovicích. Pře-
kazil jim to však pracovník bezpečnostní 
služby, který je zadržel a kovový materiál 
jim odebral.
Matka společně se třemi dětmi ukradla 
řepu

V Ostravě – Radvanicích na ulici Těšín-
ské byla majitelem neoploceného pozemku 
přistižena matka (36 let) se třemi dětmi, 
jak vytáhla ze země jednu řepu. Majiteli 
se nelíbilo, že mu kradou plodiny z jeho 
pozemku, proto zavolal strážníky. Žena 
svého činu litovala, majiteli se omluvila 

a řepu vrátila. S omluvou se majitel na-
konec spokojil a netrval na dalším řešení 
události. Pro děti to však nebyl zcela jistě 
ten nejlepší příklad pro jejich budoucí 
chování. 
Děti si chtěli přivydělat, tak si z novo-
stavby odvezly vrata

Pravděpodobně nedostatek peněz na 
sladkosti přinutil tři děti k tomu, že si 
z novostavby v Ostravě – Radvanicích od-
vezly kovová vrata. Toho, že u plotu vrata 
chybí, si všiml majitel pozemku, který to 
okamžitě nahlásil na linku 156. Strážníci 
děti přistihli na cestě do sběrny. Přiznaly 
se, že vrata chtějí prodat ve sběrně, ale 
tvrdily, že je našly již naložené na vozíku 
na zemi u plotu. Strážníci vozík s vraty 
odebrali, děti předali jejich rodičům a udá-
lost oznámili na odbor sociální péče.

Od 1. 7. 2008 do 31. 8. 2008 řešili 
strážníci Městské policie Ostrava celkem 
60 přestupků spáchaných dětmi a mladist-
vými. Přitom nezletilé (do 15 let) nelze za 
přestupky postihovat. V těchto případech 
se události řeší např. oznámením přísluš-
nému odboru sociálně péče, informováním 
rodičů, strážníci také přímo na místě 
dětem vysvětlují, proč je jejich počínání 
nevhodné a čeho by se měly do budoucna 
vyvarovat Strážníci o prázdninách také 
předali policistům dvě nezletilé, podezřelé 
ze spáchání trestného činu.
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(pokračování ze strany 15) 
Našim posledním úspěchem je třetí 

místo v soutěži Evropské sítě prevence 
kriminality o nejlepší projekt roku 2007. 
Oceněn byl náš projekt „komplexní řešení 
problematiky domácího násilí v podmín-
kách Policie ČR v Ostravě“. 

Současný funkční model v Ostravě
Kvalitní práce je výsledkem precizní pří-

pravy i funkčního celku. Model spočívá na 
několika základních stavebních kamenech. 
Nejdůležitějším stavebním kamenem je tým 
„domácího násilí (dále DN)“. V součas-
nosti v Ostravě pracuje skupina policistů 
jednotlivých základních útvarů realizující 
institut „vykázání (zákazu vstupu)“. Tým 
není systemizován jako zvláštní skupina. 
Ostravská dobrá praxe vykazování je za-
ložena na spolupráci specialistů, policistů 
nezařazených v týmu a dalších subjektů. 

Druhým, neméně podstatným kamenem 
jsou místně příslušní policisté základního 
útvaru. Tito policisté prověří věc po ozná-
mení, skutek zhodnotí, a pokud jej posoudí 
jako věc vhodnou pro využití institutu vy-
kázání, nastupí policista-specialista z týmu 
„domácího násilí“. Splňuje-li věc všechny 
zákonem stanovené podmínky, je specialis-
tou aplikován institut vykázání (popřípadě 
zákazu vstupu do obydlí).

Významným třetím stavebním kame-
nem systému je vzdělávání všech účastní-
cích se subjektů. Každý policista MŘ PČR 
Ostrava absolvoval v rámci celoživotního 
vzdělávání různé odborné semináře. Vý-
jimkou nebyla ani problematika domácího 
násilí. Celkem 907 policistů se zúčastnilo 
seminářů v obobí let 2005–2007. Zmínění 
policisté tak rozpoznají domácí násilí, 
umí použít diagnostickou metodu SARA 
DN, vědí, jak konat v případě oznámení 
tohoto protiprávního jednání, jak zakročit 
na místě a mnohé další. Uvedení policisté 
mají za sebou ale rovněž semináře pozitivní 
komunikace a jsou tak schopni navázat 
komunikaci na místě s ohroženou osobou. 
Odpadl původní formální postup naučené-
ho jednání s pachateli či přestupci. Vítězí 
náležitá, vstřícná, empatická, „neúřední“ 
komunikace s obětí. Celkem 134 policistů 
absolvovalo v letech 2006–2008 semináře 
s tématem institutu „vykázání (zákazu vstu-
pu)“. Policisté týmu DN se rovněž účastní 
dalších speciálních seminářů (např. zjištěná 
pochybení v rámci správního řízení apod.). 
Nechybí ani besedy k předávání zkušeností 
mezi jednotlivými členy týmu. Staletími 
ověřený výrok učitele národů J.A. Komen-
ského „opakování je matkou moudrosti“ 
je ctěn i v problematice domácího násilí. 
Semináře s problematikou DN budou po-
kračovat i v letošním roce 2008, a to jak 
pro policisty, kteří se již v minulosti kurzu 

zúčastnili, tak pro „nováčky“. Pouze tak 
zůstane dobře fungující praxe zachována. 
Sem patří i další možné návrhy k noveli-
zaci legislavity pro zlepšení našeho boje 
s domácím násilím.

Zásadním, čtvrtým stavebním kamenem 
je nadstandardní spolupráce s ostatními 
subjekty vně Policie ČR zapojenými do 
problematiky domácího násilí. Ideální 
spolupráce je s ostravskou pobočkou BKB. 
Ale ani ostatní zúčastněné organizace ne-
zůstávají stranou. 

Posledním pomyslným kamenem je ve-
řejnost a její nulová tolerance k domácímu 
násilí. Veřejnost je aktuálně informována 
o tématu. Jsou realizovány semináře pro 
pomáhající profese.

Jen velmi dobrou prací nás všech se 
podaří eliminovat jakoukoliv následnou 
traumatizaci oběti i poskytnout dokonalou 
pomoc. 

Úspěšnost ostravského týmu je možné de-
monstrovat několika málo čísly v tabulce 1. 
TABULKA 1

Intervenční 
centrum Ostrava

Počet vykázaných 
osob

Nový Jičín 12
Opava 9
Ostrava 47
celkem 68

Budoucnost v Ostravě při řešení  
domácí ho nási l í
Nejdůležitějším záměrem je poskyt-

nutí vyčerpávajícího servisu oběti. Proto 
i nadále budou všchni policisté MŘ PČR 
Ostrava absolvovat v rámci celoživotního 
vzdělávání odborné semináře a kurzy před-
mětných témat – domácího násilí, komuni-
kace, taktiky zákroku. Cílem přednášek je 
vysoká úroveň poskytnuté služby – pomoci 
oběti. Našim úsilím je též nadstandardní 
spolupráce s neziskovými organizacemi. 
Spolu s intervenčním centrem BKB Ostrava 
se snažíme zlepšit spolupráci na místní 
úrovni městských částí Ostravy a posunout 
činnost na interdisciplinární týmy (IDT) 
určených obvodních oddělení. Konkrétně 
to mají být IDT Poruba, Ostrava – Jih, 
Ostrava – centrum, Slezská Ostrava (spolu 

s Radvanicemi a Kunčicemi). Důležitá 
je vzájemná informovanost o problému. 
Další snahy budou směřovat k ještě lepší 
komunikaci mezi zúčastněnými stranami: 
Policií ČR, intervenčním centrem, soudy, 
státními zastupitelstvími, lékaři, odbory 
péče o děti a dalšími.

Pro dokonalou praxi by byla nejlepší 
zpětná vazba. Ke konání tak vybízí zřízení 
informačního systému evidence vydaných 
rozhodnutí v přestupkovém řízení či evi-
dence rozsudků problematiky domácího 
násilí pro tým DN (dosud rozsudky zasílány 
na jednotlivé SKPV).

Ve vztahu k veřejnosti bude i nadále 
podporována nulová tolerance k domácímu 
násilí. O problému bude stále otevřeně ho-
vořeno, budou medializovány zavrženíhod-
ná jednání agresorů. Závěr letošního roku 
bude v Ostravě patřit mediální kampani 
zaměřené proti domácímu násilí. Pokračo-
vat budeme i ve vzdělávání „pomáhajících 
profesí“.

De lege ferenda je vhodná novelizace 
zákona o přestupcích. Mělo by dojít k usta-
novení nové skutkové podstaty „přestupku 
domácího násilí“, který by ale nebyl tzv. 
návrhovým přestupkem. Ani nicotný postih 
za přestupek se znaky domácího násilí není 
nejvhodnější. Přistupuje neúnosný stav v ří-
zení o přestupcích, komise nemívá možnost 
vyslechnout strany odděleně. 

Nezanedbatelná je rovněž novelizace 
trestního zákona, konkrétně ustanovení 
trestného činu pronásledování (stalkingu). 
Ke zvážení vybízí i dispoziční právo poško-
zeného u trestných činů se znaky domácího 
násilí (např. § 197a, násilí proti skupině 
obyvatel a proti jednotlivci, ublížení na 
zdraví § 221, § 223, § 224, znásilnění § 241 
a mnohé další). Klasická je situace, kdy 
poškozená osoba nedá souhlas s trestním 
stíháním, popřípadě jej vezme zpět v dů-
sledku strachu. Dokazování faktu tísně 
poškozeného je v současnosti obtížné. 

Příhodný bude posun správního řízení 
institutu „vykázání“ ze správního řízení 
do klasického oprávnění v rámci zákona 
o Policii ČR (mimo správní řízení).

por. Bc. Gabriela Holčáková
komisařka 

Domácí násilí – praxe, zkušenosti a budoucnost 
mezinárodní konference v Ostravě

POČTY VYKÁZANÝCH OSOB V R. 2007
Intervenční centrum Ostrava
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Vážení spoluobčané, dovolte abych se představil jako kandidát do senátu za Váš volební obvod.
Mé rodné hnízdo - moravskou obec Mutěnice, mi vybral čáp dne 19. února 1940. Teoretické i praktické 

poznatky získané na Střední hotelové škole v Mariánských Lázních ukončené v roce 1961 rozvíjely v nás ab-
solventech nejen etiketu a společenský takt, ale především smysl pro spontánní družnost, neformální přátelské 
mezilidské vztahy, čestnost při službě druhým apod. To vše jsem mohl uplatnit během své téměř třicetileté 
provozní funkce v ostravských restauračních zařízeních v letech 1965–1991. Absolvování Fakulty obchodní 
VŠE v Praze v roce 1980 bylo dobrou průpravou pro funkci ekonoma ve společnosti Lafarge Refractories a.s. 
v letech 1995–2005. Bezmála čtvrt století mého současného bydliště v Hlučíně ze mne učinilo regionálního 
patriota. Jsem ženatý, mám tři dospělé děti. Člen strany KDU-ČSL jsem od roku 1968 doposud.

Na představení všech bodů svého volebního programu bych potřeboval větší prostor než mám nyní k dis-
pozici. Tedy jenom v kostce:

Pomáhat všude tam, kde to pro rozvoj Ostravska a Hlučínska bude třeba, především však v rozvoji in-
frastruktury celého regionu. Dále pak v rozvoji nestátních a neziskových subjektů v oblasti kultury, sportu 
a spolkové činnosti. Podporovat ekologické programy, které vedou k šetrnému využití místních zdrojů 
a k jejich ochraně. Podporovat vznik řádné lékařské fakulty při Ostravské univerzitě. V neposlední řadě 
pomoc při jednáních se státními úřady dle požadavků starostů obcí i jednotlivých občanů. Konkrétně dořešit 
napojení na dálnici ve Svinově.

Ke Svinovu mám velmi přátelsky vztah. Kromě řady přátel si zde jedna z mých dcer vybrala životního 
partnera i své bydliště pro sebe a své děti.

Domnívám se, že politika není způsob jak zakrývat lidem oči a tak dosáhnout moci, tak jak to někteří 
politikové dělají a vrhají tak na politiku špatné světlo, ale je to služba, jak opravdově a na profesionální úrovni 
podporovat společné dobro společnosti.

Přeji Vám pevné zdraví a hojnost pracovních i osobních úspěchů a šťastnou ruku při Vaší volbě. 

Váš kandidát do senátu? Ing. Norbert Havlík 



18



19



20

Svinovský hlasatel. Vydává statutární mìsto Os tra va, mìstský obvod Svinov, Bí lo vec ká 69, 721 00  Ostrava – Svinov.  
Redakèní rada: Mgr. Josef Swierkosz, Ing. Eduard Dvorský,Ing. Hana Hauptová, Mgr. Lenka Hrušková, Bc. Martin Kovalský, Ing. Pavel Mitura  

Registraèní èíslo: MK ÈR E 12780 • Tisk: REPRONIS, Českobratrská 2, Moravská Ostrava • ÚMOb – e-mail: posta@svinov.mmo.cz 
Neprošlo jazykovou úpravou • Uzávìrka pøíspìvkù pro pøíští èíslo bude 8. prosince 2008.

MUDr. Petr Guziana
Váš kandidát do Senátu 

ZKUŠENÝ LÉKAŘ

DOBRÝ SENÁTOR

www.guziana.cz
přijďte k volbám17. října


