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Editorial 
V minulém čísle jsme přinesli ně-

které obsahové změny, které v sou-
časném čísle doplňují i změny for-
mální. Velice si vážíme stávajících 
čtenářů Svinovského hlasatele a věří-
me, že se nám je podaří udržet. Záro-
veň doufáme, že nám uvedené změny 
pomohou získat i čtenáře nové.

V tomto jarním čísle se na téma-
tické „dvojstraně“ věnujeme motýlům 
a včelkám na našich zahradách. Jsou 
to viditelné indikátory pestrosti naše-
ho životního prostředí. Jsme kulturní 
a svým způsobem i bohatou společ-
ností a pro mnohé z nás je kvalita 
životního prostředí neopominutelnou 
hodnotou. Pro zájemce proto přináší-
me inspiraci, kterak biodiverzitu pod-
pořit i svou „malou troškou do mlýna“.

V pravidelné rubrice „Víte, že ...“ se 
tentokrát Ing. Hana Hauptová věnuje 
v souladu s hlavním tématem proble-
matice invazivního zavíječe zimostrá-
zového.

V souvislosti s výročím osvobození 
Svinova na konci druhé světové války 
se tatáž autorka zabývá názvy svinov-
ských ulic, jež se vztahují k obětem 
zmiňovaného válečného konfliktu. Pro 
zájemce o ucelenější přehled názvů 
ulic v Ostravě doporučujeme www.
mapomol.cz.

Samozřejmě nemůžou chybět ob-
vyklé informace ze svinovského života 
a křížovka.

U příležitosti zavedení nového 
vzhledu Svinovského hlasatele bych 
chtěl také poděkovat paní Lucii Fu-
cimanové, která periodiku zajišťuje 
po organizační stránce a Mgr. Lence 
Hruškové, která dohlíží na jeho jazy-
kovou správnost.

Za redakční radu její předseda 
Ing. Daniel Žitník

místostarosta MOb Svinov
e-mail: dzitnik@svinov.ostrava.cz 

Blahopřání jubilantům 
Do dalších let mnoho štěstí, zdraví, občanské i osobní spokojenosti, spoustu hez-

kých zážitků, zájem a lásku nejbližších přejí členky komise pro občanské záležitosti 
a zastupitelé našeho městského obvodu.

Leden
Mařádek Lev
Bigošová Jiřinka
Matoušková Milada
Malíková Drahoslava
Bóžiová Jana
Kontra Juraj
Kopková Anna

Únor
Benek Zdeněk
Haderková Božena
Koelblová Jiřinka

Matěj Arnošt
Justová Eliška
Hledík Stanislav
Ščerbová Marie
Malíková Ludmila
Řehák Miroslav
Materová Květoslava
Kašpařík Bohumil
Janoušek Miroslav
Vnenková Naděžda
Sýkora Zdeněk
Žárníková Anna

Březen
Bukovský Jan
Kubatka Jozef
Waldrová Ludmila
Berková Marie
Kostrzewová Olga
Kutová Alena
Rýc Jaroslav
Kalmanová Jaromíra
Tomečková Jilja
Haškovec Jan
Nesitová Josefa

Rada městského obvodu Svinov
zve všechny občany

na slavnostní položení věnců a kytic k pomníku padlých  
v parku ČSA na Bílovecké ulici u příležitosti

74. VÝROČÍ 
OSVOBOZENÍ SVINOVA

Slavnostní akt se uskuteční  

v pondělí 29.04.2019 od 15:30 hodin

Program:
1. Zahájení
2. Projev starosty – Ing. Radima Smetany
3. Kulturní program dětí Základní školy a mateřské školy
4. Položení kytic
5. Ukončení

Doprovodný program Dechové hudby Polanka  
pod vedením pana Jiřího Adamce.

Svou účastí na pietním aktu uctíte památku  
našich osvoboditelů.
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Vážení čtenáři,
nabídku kulturních 

a společenských akcí 
pro vás občany orga-
nizují při Radě měst-
ského obvodu Svinov 
hlavně dvě komise. 
Jejich práci já osob-
ně považuji za zcela 

zásadní a velice důležitou záležitost. Ne-
být těchto lidí, kteří ve svém volném čase, 
mnozí po dlouhá léta, nezávisle na vedení 
radnice, bez adekvátního finančního ohod-
nocení, mnohdy jen za děkuji, připravují, 
chystají a organizují s láskou různé akce 
pro své spoluobčany, nikdy by nebylo zřej-
mě tolik možností setkávat se se sousedy. 

Můžete namítat: Co akce našich míst-
ních spolků? Ano, i ty se aktivně účastní 
na organizaci bohatého programu naší 
obce. I jim patří bezesporu velké podě-
kovaní. Přeci jen komise pro občanské 
záležitosti má ve své činnosti větší záběr 
napříč generacemi.  

Jestliže uvažujeme, jak vyhovět všem 
vašim podnětům k zajištění pestrého 

společenského a kulturního života, pak věř-
te, že to není vůbec jednoduché. Máte růz-
norodé názory a preference. Přesto princip 
rozvoje kulturní a společenské nabídky ne-
smíme opustit. Některé akce bývají zdařilé, 
jiné méně a my musíme občanům naslou-
chat a hledat nejsprávnější cesty. 

Za všechnu námahu spojenou s rea-
lizací různých dosavadních akcí při nové 
Radě městského obvodu Svinov chci 
upřímně poděkovat – a to všem, kteří se 
na nich podíleli. Především Mgr. Lence 
Hruškové a všem členkám komise pro ob-
čanské záležitosti. Jsme na začátku, ale již 
dnes můžeme říci na základě ohlasů vás 
občanů, že se vám akce líbí a jste s nimi 
spokojeni. Jako příklad uvádím organizo-
vání akce Čaj o páté, která měla velkou 
odezvu a byla spojena s projekcí filmu. 
Skvěle funguje i komise pro kulturu, mlá-
dež a sport pod taktovkou Mgr. Kateřiny 
Andrlové a všech jejich členů. Ta například 
organizovala již dvě odpolední bruslení 
s nabitým programem pro všechny účast-
níky. Na všech akcích vládla skvělá nála-
da, všichni účastníci se bavili.

Výborně zorganizovaný byl dle názo-
ru všech zúčastněných i Obecní ples. Za 
jeho přípravu byl zodpovědný místostaros-
ta Ing. Eduard Dvorský a svého úkolu se 
zhostil na výbornou. Vyprodaný sál plný 
spokojených lidí je pro všechny organizá-
tory největší odměnou. 

Propagaci práce radních i komisí má na 
webových stránkách a facebooku úřadu 
na starosti místostarosta Ing. Daniel Žitník 
– a ti, kteří tato média sledují, jistě zazna-
menali, že došlo k velkému posunu nejen 
po stránce obsahové, ale i grafické. Jeho 
aktivní práci ostatně mohou sami posou-
dit a ocenit i všichni čtenáři Svinovského 
hlasatele. 

Jedinou akcí, která byla méně zdařilá 
z hlediska organizace, bylo rozsvícení vá-
nočního stromu. Časový harmonogram byl 
pozměněn, i některé další věci nedopad-
ly úplně dle představ. Snad k nám bude-
te shovívaví, protože bylo málo času pro 
přípravu po změně vedení radnice a lidí 
v komisích. Naše další práce vás snad 
přesvědčí o tom, že na sobě neustále pra-
cujeme.  Ing. Radim Smetana

Slovo starosty

Příjemné prožití 
 Velikonoc
       vám přejí                                  

starosta, radní a zastupitelé  
               městského obvodu Svinov.

Připojují se také  
     zaměstnanci Úřadu městského  

          obvodu Svinov. 
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Pro každodenní vzpomínku na oběti 
zejména z řad československého odboje, 
které položily svůj život v období okupace 
Československa v letech 1939–1945, byly 
některé ulice pojmenovány takto:

Bratří Sedláčků
Jaromír Sedláček (1905–1941) a Emil 

Sedláček (1909–1943), dva bratři ze Svino-
va, zatčeni za II. sv. války pro ilegální čin-
nost v KSČ, první zastřelen v Praze (Stan-
né právo) a druhý zemřel v koncentračním 
táboře v Osvětimi. 

Dr. Josefa Kudely
Josef Kudela (1886–1942), svinovský 

pedagog, filolog a historik, legionář a funk-
cionář Sokola. Za účast v ilegálním hnutí 
v roce 1941 zatčen, umučen v koncentrač-
ním táboře v Osvětimi. 

Evžena Rošického 
Evžen Rošický (1914–1942), český atlet 

a sportovní novinář, komunista, účastník ile-
gálního protinacistického odboje za II. světo-
vé války, popraven v Praze-Kobylisích. 

Františka a Anny Ryšových 
František Ryš (1905–1942), partyzán – 

výsadkář ze Svinova, účastník zahraničního 

protinacistického odboje, popraven v Kou-
nicových kolejích v Brně.

Anna Ryšová (1913–1942), jeho man-
želka (bytem Mar. Hory, Valdštejnská 22), 
členka partyzánské skupiny, popravena 
v Kounicových kolejích v Brně. 

Hečkova 
Rudolf Hečko (1892–1942), zámečník 

ze Svinova, 1940 zatčen za ilegální čin-
nost v KSČ (místní tajemník strany), umu-
čený v koncentračním táboře v Osvětimi. 

Jelínkova
Karel Jelínek (1911–1945), stolař ze 

Svinova (č.p. 281), 1941 zatčen za ilegální 
činnost v KSČ, zemřel ve věznici v Terezí-
ně po naočkování tyfem

Krůčkova (Jaselská) 
František Krůček resp. Kruczek (1913–

1943), soustružník Vítk. železáren ze 
Svinova, 1940 zatčen za ilegální činnost 
v KSČ, umučen v káznici Brieg (Brzek) – 
Wohlau. 

Leopolda Kříže (Orlická) 
Leopold Kříž († 1942), dělník ze Svino-

va, zatčen za ilegální činnost v KSČ, umu-
čen v koncentračním táboře. 

Marie Kudeříkové 
Marie Kudeříková (1921–1943), česká 

studentka z Brna, pracovnice ilegální sku-
piny KSČ za II. světové války, 1941 zatče-
na gestapem a popravena ve Vratislavi. 

náměstí Dr. Brauna 
Josef Braun (1870–1939), svinovský 

lékař židovského původu. V roce 1939 byl 
ubit šesti výrostky z Hitlerjugend na svi-
novském nádraží. 

Peterkova 
Jan Peterek (1899–1942), železničář ČSD 

ze Svinova (bytem M.O., Přívozská 8), za 
ukrývání parašutisty Františka Ryše byl i se 
svou ženou, Žofií Peterkovou (1904–1942), 
popraven v Kounicových kolejích v Brně. 

Urbaníkova 
Antonín Urbaník (1889–1942), stolař ze 

Svinova, legionář, 1940 zatčen za ilegální 
činnost v KSČ, umučen v káznici Brieg (Br-
zek) – Wohlau. 

Literatura: Dějiny Ostravy – Archiv měs-
ta Ostravy, vydavatelství Sfinga, 1993 

Internet: mapomol.cz
Ing. Hana Hauptová

Autor fotografického tabla: Stanislav Drozd

Názvy ulic – tichá vzpomínka
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V souvislosti s významným výročím 
počátku 2. světové války přicházíme s 
článkem na pokračování, který připo-
mene osobnosti a události spojené s 
československým odbojem.

Československý odboj (1939–1945), 
zvaný též druhý československý odboj, 
bylo odbojové hnutí, které se začalo for-
movat bezprostředně po německé okupaci 
Čech a Moravy a založení Slovenského 
státu v březnu 1939 a skončil s porážkou 
nacistického Německa a osvobozením po-
sledních částí Československa v roce 1945. 

V létě 1939 vznikla síť krajské organiza-
ce Obrana národa (ON) s pplk. Eduardem 

Klímkem v čele, která sestávala z býva-
lých důstojníků československé armády. 
Počátkem roku 1940 byla organizace ON 
prozrazena, sedm příslušníků velení bylo 
v září 1942 popraveno v Berlíně a další 
zatýkání v září a říjnu 1940 organizaci de-
finitivně rozbilo. 

Další odbojovou organizací byl Petiční 
výbor věrni zůstaneme (PVVZ) s levicovým 
zaměřením, která po zatýkání v roce 1940 
postupně přecházela do vznikající struktury 
Ústředního odboje domácího (ÚVOD). 

 V roce 1939 vznikala skupina Nemo 
ze zaměstnanců Dolu Hlubina a členů vít-
kovického Sokola s vedením D. Vomáčky. 
Členové této skupiny se připravovali na 

vojenskou činnost, prováděli zpravodaj-
skou činnost a podporovali rodiny zatče-
ných. Již v roce 1941 se skupina stávala 
jednou ze součástí tvořící se odbojové or-
ganizace Lvice.

V Moravské Ostravě existovala jedna 
z poboček odbojové organizace RU-DA 
pod vedením Zd. Krejčího. Tato skupina 
pracovala především pro vedení čs. emi-
grace na Západě i pro sovětský konzulát 
v Praze.

Podobné spojení s Moravskou Ostra-
vou měla jiná zpravodajská organizace 
Avala-Modrý kruh s vedením učitele F. 
Cimmera.

Ing. Hana Hauptová

Odboj na Ostravsku (1)

Sebeobrana pro ženy a dívky aneb 
„Nebudu cíl ani oběť“

Jak uvádí Agentura EU pro základní 
práva, celá jedna třetina žen se alespoň 
jednou v životě setká se znásilněním či 
jinou formou sexuálního násilí. Devět 
z deseti případů znásilnění navíc podle 
Amnesty International ČR žena vůbec ne-
nahlásí. 

Je proto důležité, aby se ženy a dívky 
dokázaly v podobných situacích ubránit 
a nestaly se tak snadnou obětí nějakého 
násilníka. V Ostravě se také nachází ně-
kolikanásobně větší počet sociálně vylou-
čených lokalit, než je tomu v kterémkoliv 
jiném městě Moravskoslezského kraje. To 
s sebou bohužel přináší i vyšší počet násil-
né a mravnostní trestné činnosti. 

Během kurzu sebeobrany, který prodě-
laly dívky ve výcvikovém středisku Městské 
policie, si mohly účastnice vyzkoušet, jak 
účinná je obrana, kterou se naučili. Tré-
novaly např. nejrůznější hmaty, kopy a do-
konce i boj na zemi. Všem zúčastněným se 
kurz velice líbil. Projekt byl financován z do-
tace Ministerstva vnitra 2018 a statutárním 
městem Ostrava.

Senior linka je stále žádanější
Tato ojedinělá bezplatná služba obča-

nům je z velké části zabezpečována stráž-
níky a pracovníky Městské policie Ostrava 
a díky podpoře města, městských odvodů 
a Ministerstva vnitra ČR je služba stále do-
stupnější. Senior linka je určena nejen osa-
měle žijícím seniorům, ale také osobám se 
zdravotním handicapem. 

Tito lidé se mnohdy stávají oběťmi trest-
né činnosti a to i ve svých vlastních do-
movech. K nezákonnému obohacení se 
totiž pachatelé nezdráhají využít lsti nebo 
dokonce násilí. Častá je například snaha 

vniknout do bytů či domovů seniorů pod 
záminkou oprav nebo kontrol, ale výjimkou 
nejsou ani případy, kdy se pachatelé vydá-
vají za falešné příbuzné či přátele. 

Bezprostřední ohrožení života či zdraví 
pak signalizuje dispečerům městské poli-
cie zmáčknutí tlačítka s názvem Zdravotní 
komplikace. Naposledy se tak stalo 8. led-
na 2019 v Ostravě-Porubě. Seniorka si po 
pádu stěžovala na bolest ruky. Strážníci 
ženě na místo zavolali zdravotníky, kteří si 
ženu převzali k dalšímu ošetření. 

Aktuálně je na začátku roku 2019 zapo-
jeno více než 450 ostravských domácností. 
Služba je velice žádaná, proto v současné 
době jsou téměř všechna dostupná zaříze-
ní nainstalována, zbývajících pár desítek 
bude zprovozněno v nejbližších týdnech. 

Ve spolupráci s jednotlivými městský-
mi obvody však intenzivně pracujeme na 
navýšení celkového počtu těchto zařízení. 
Prosíme proto o trpělivost, naší snahou je 
postupně uspokojit zájem všech žadatelů. 

Na tel. čísle 720 735 125 v pracovních 
dnech od 08:00 do 15:00 hodin získáte bliž-
ší informace.

Změny v evidenci jízdních kol  
– pouze na IBC MSK!!!

Došlo ke změně! Nově lze provádět 
změny v evidenci jízdních kol a kompen-
začních pomůcek pouze na pracovišti IBC 
MSK na ul. Nemocniční 11/3328 v Ostra-
vě-Moravské Ostravě a Přívozu. Služba 
bude i nadále poskytována nonstop (sedm 
dní v týdnu, 24 hodin denně) pro spokoje-
nost všech občanů, kteří mají jízdní kolo 
označené forenzní syntetickou DNA. Na 
místě lze:
- odhlásit prostředek z evidence,
- nahlásit změnu majitele nebo kompo-

nenty na jízdním kole,

- oznámit krádež či ztrátu jízdního kola 
pro potřeby registru u městské policie 
(nikoliv pro potřeby úkonů u Policie ČR).

Termíny nového značení jízdních kol 
a kompenzačních pomůcek budou zveřej-
něny v průběhu roku 2019.

Bližší informace získáte na tel. čísle 720 
735 125 v pracovní dny v čase 07:00-15:00 
hod.

Modernizace kamerových stanovišť
Šest stávajících kamerových stanovišť 

bylo modernizováno díky programu Minis-
terstva vnitra České republiky v rámci akce 
„Ostrava – Modernizace městského kame-
rového systému 2018“. Jedná se o kame-
rová stanoviště, která se nachází v prostoru 
před nádražím ČD v Ostravě-Svinově a v 
prostoru Frýdlantských mostů v Ostravě-
-Moravské Ostravě. Původní kamery, vy-
budované v letech 2004 a 2005, byly již 
technicky a morálně zastaralé, což se pro-
jevovalo zejména za zhoršených klimatic-
kých a světelných podmínek. Nové kamery 
nyní disponují nejen efektivnějším řízením, 
ale umožní také ukládání záznamů s vý-
razně vyšší kvalitou obrazu, což poskytne 
mnohem více informací o protiprávním jed-
nání i jeho pachatelích. Práce na moderni-
zaci kamerového systému byly zahájeny 6. 
listopadu. 2018. Do trvalého provozu byly 
následně předány dne 23. listopadu 2018. 
Celkové náklady na modernizaci činily 
315.685,- Kč vč. DPH, z nichž 284.116,- Kč 
hradilo Ministerstvo vnitra České republiky 
a 31.569,- Kč statutární město Ostrava. 
Kamerový systém, který Městská policie 
Ostrava využívá k plnění svých úkolu při 
zabezpečování místních záležitostí veřej-
ného pořádku, obsahuje k dnešnímu dni 
419 kamer.

Městská policie informuje
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Rozpočet 
MO Svinov 
na rok 2019 

Na 2. zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Svinov dne 19. 12. 
2018 byl usnesením č. 0017/ZMOb-
-Svi/1822/2 schválen rozpočet měst-
ského obvodu na rok 2019. Městský 
obvod bude v roce 2019 hospodařit 
s rozpočtem ve výši 67 849 tis. Kč.

Běžné výdaje ve výši 45 971 tis. Kč 
jsou určeny na správu, opravu a údržbu 
silnic, chodníků a dopravního znače-
ní, přednádražního prostoru, bytových 
a nebytových prostor, pozemků, pří-
spěvků na činnost příspěvkových orga-
nizací, kulturní, společenské a správní 
činnosti.

Kapitálové výdaje jsou schváleny 
ve výši 21 878 tis. Kč a k nejvýznam-
nějším patří výdaje určené na spolufi-
nancování výstavby nové sokolovny 
(5 000 tis. Kč) a výstavby hřiště na  
ul. Bílovecká (9 000 tis. Kč), investice 
do komunikací (2 850 tis. Kč) a byto-
vého fondu (1 490 tis. Kč), investiční 
příspěvky zřízeným příspěvkovým or-
ganizacím (1 988 tis. Kč).

v tis. Kč
daňové příjmy 5 198
nedaňové příjmy 13 306
kapitálové příjmy 0
přijaté transfery celkem 45 460
příjmy celkem 63 964
konsolidace příjmů -1 016
příjmy celkem po kon-
solidaci

62 948

financování 4 901
celkové zdroje 67 849
běžné výdaje 46 987
konsolidace výdajů -1 016
běžné výdaje po kon-
solidaci

45 971

kapitálové výdaje 21 878
celkové výdaje 67 849

Schváleno ZMOb Svinov dne 
19.12.2018, usnesení 0017/ZMOb-
-Svi/1822/2

Plná verze rozpočtu přístupná na 
webových stránkách MOb Svinov:
https://svinov.ostrava.cz/cs/radnice/
uredni-deska

číslo oznámení: 3/2019, Rozpočet 
MOb Svinov – Výdaje a příjmy

Sběr velkoobjemového (skříně, 
matrace atd.) odpadu - jaro 2019 
č.kont. ulice upřesnění datum  

přistavení
datum  
odvozu

1 ul. Psohlavců naproti domu čp. 422

20.5.2019
nejpozději  

do 10:00 hod

21.5.2019
nejdříve  

v 8:00 hod

2 ul. Lelkova konec komunikace  
(parkoviště)

3 ul. Stanislavského nad parkem naproti domu čp. 
528

4 ul. Mičurinova křižovatka s ul. Tichou  
(parkoviště)

5 ul. Bílovecká mezi domy čp. 115 a 117
6 ul. Stanislavského naproti domu čp. 582
7 ul. Polanecká vjezd vedle domu čp. 68/1

21.05.2019
nejpozději  

do 10:00 hod

22.05.2019
nejdříve  

v 8:00 hod

8 ul. F. a A. Ryšových křižovatka-ulice V Dubí (vedle 
garáží)

9 ul. Bří Sedláčků parkoviště u potravin Jarmar

10 ul. Polanecká naproti prodejny  
Autoprogres

11 ul. Luční naproti Rybasporu
12 ul. Elektrárenská před bývalou telefonní budkou

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

22.05.2019
nejpozději  

do 10:00 hod

23.05.2019
nejdříve  

v 8:00 hod

14 ul. E. Rošického u křižovatky  
s ul. E. Trioletové

15 ul. E. Rošického u křižovatky  
s ul. E. Trioletové

16 ul. E. Rošického před domem  
čp. 1072/2-obratiště

17 ul. Urbaníkova parkoviště nad Domem služeb
18 ul. Urbaníkova parkoviště nad Domem služeb

Poplatek ze psů na rok 2019 
Poplatek ze psů byl splatný do 31. března 2019. Nemáte-li poplatek zaplacen, učiň-

te tak co nejdříve, a to v pokladně Úřadu městského obvodu Svinov nebo na účet 
městského obvodu Svinov č. 1649332389/0800 s příslušným variabilním symbolem.
Poplatek ze psa se platí ze psů starších 3 měsíců. Výše poplatku zůstává nezměněna.

Upozornění: Včas nezaplacený poplatek může správce poplatku zvýšit až na 
trojnásobek. Nezaplacený poplatek je vyměřen platebním výměrem, poté vymá-
hán přímo exekucí.

Sazby poplatku
a)  pes chovaný v rodinném domě 200,-- Kč
b)  druhý a další pes chovaný v rodinném domě 300,-- Kč
c)  pes chovaný v bytovém domě 1.500,-- Kč       
d)  druhý a další chovaný v bytovém domě 2.250,-- Kč
e)  pes využívaný při podnikatelské činnosti 1.500,-- Kč
f)  druhý a další využívaný při podnikatelské činnosti 2.250,-- Kč
g)  pes, jehož držitelem je poživatel důchodu 120,-- Kč
 (důchod invalidní, starobní, vdovský, vdovecký, sirotčí – jako jediný zdroj příjmů)
h)  druhý a další pes pro poživatele důchodu 300,-- Kč

Další informace k poplatku ze psa: Jana Pušová, ÚMOb Svinov
    tel. 599 421 033, e-mail: jpusova@svinov.ostrava.cz
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23. 2. 2019 se v obřadní síni radnice 
uskutečnilo vítání 13 nových občánků Svi-
nova. Naše řady rozšířili: Marie Kremlo-
vá, Marie Hoskovcová, Tamara Klimková, 
Laura Konvičková, Teodor Šrámek, Emílie 
Wojtasová, Filip Hasala, Jakub Kaimer, 
Šimon Vrabček, Elen Korpasová, Jakub 
Trávník, Barbora Kusýnová a Majdalena 
Martina Vaňková. Všem spoluobčánkům 
přejeme hodně štěstí, zdraví a rodičům 
mnoho radosti a energie při jejich výchově. 

Krásné kulturní vystoupení, které zpe- 
střilo sváteční chvíle, připravila s dětmi 
z mateřské školy na Polanecké ulici paní 
učitelka R. Kostková. Po projevu pana sta-
rosty děti obdržely drobné dárky a svou 
první knihu, ve které mohou být zazname-
návány jejich první úspěchy.

Mgr. Lenka Hrušková
předsedkyně komise  

pro občanské záležitosti

Tamara Klimková

Marie Kremlová

Barbora Kusýnová

Emílie Wojtasová

Marie Hoskovcová

Martina Vaňková

Filip Hasala

Laura Konvičková

Jakub Trávník

Teodor Šrámek

Jakub Kaimer

Elen Korpasová

Šimon Vrabček

Vítání občánků
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Svinovští radní, pracovnice úřadu 
a provozovatelé restaurace U Slunce se 
rozhodli uskutečnit ples na vysoké úrovni 
(v rámci možností) – a povedlo se.

Výborná a zábavná hudební produk-
ce v podání skupiny 4Fourband, která se 

prezentovala celovečerním coverovým pro-
gramem, nenechala sedět žádného hosta. 
Pestré vystoupení mladých mažoretek z Po-
ruby v různých sestavách, vystoupení taneč-
ních párů v juniorském věku v rytmu samby, 
rumby, quick stepu a chachy a v neposlední 

řadě zajímavé vystoupení domácího sou-
boru Opavica, který prezentoval historické 
tance v dobových krojích. Tak toto je výčet 
celovečerního programu, kterým byl celý 
ples zpestřen. Hosty provázela družná ná-
lada, všichni si měli se všemi co říci na sále 
i v baru.

K úspěchu plesu přispěla i skvěle při-
pravená večeře, rozmanitá tabule pochu-
tin, i mlsný jazýček si přišel na své.

O půlnoci vše dobré završila kvalitně 
připravená a bohatá tombola, a to hlavně 
díky svinovským i přespolním sponzorům 
– firmám působícím nejen v našem obvo-
dě (ještě jednou děkujeme).

Všichni se bavili a taneční parket byl 
plný do 3 hodin ranních.

Závěrem? Zdá se, že zájem o obno-
vení tradice dobrých obecních plesů tady 
je, laťka je nastavena, teď ji jenom zvy-
šovat.

Eduard Dvorský, místostarosta

Návrat tradice obecního plesu

Buchtobraní 
Komise pro občanské záležitosti při 

Radě městského obvodu Svinov vyzý-
vá všechny amatérské pekaře a pe-
kařky k zapojení do soutěže o nejlepší 
svinovskou buchtu – BUCHTOBRANÍ 
2019. 

Podmínky soutěže: 
Do 5. 4. 2019 zašlete na hruskova.

lenka@seznam.cz, nebo osobně do-
ručte na podatelnu úřadu recept na 
svůj soutěžní produkt. Z vašich recep-
tů bude vyrobena kuchařka, kterou si 
budou moci koupit všichni návštěv-
níci akce. Samotná soutěž proběhne  
10. 4. ve školní jídelně od 16.00, každý 
soutěžící přinese do 15.30 svou buchtu 
– v přiměřeném množství, protože hod-
notit budou anonymně všichni přítomní. 
Vítězové obdrží hodnotné ceny. 

Součástí programu bude vystoupe-
ní KC BAND.

Těšíme se na společný gurmánský 
a kulturní zážitek.   

Mgr. Lenka Hrušková

Poznávací zájezd do Krakova 
Komise pro občanské záležitosti při 

Radě městského obvodu Svinov všech-
ny srdečně zve na poznávací zájezd do 
polského Krakova, který leží v Malopol-
ském vojvodství na jihu Polska. Byl zalo-
žen v 7. století a od roku 1978 je zapsán 
na seznam světového kulturního dě-
dictví UNESCO. Navíc je třetím největ-
ším polským městem hned po Varšavě 
a Lodži. Město Krakov bylo také hlav-
ním městem Polska až do roku 1596. 
Druhou světovou válku přežil Krakov 
bez úhony, a tak zůstal jediným velkým 
polským městem, které nebylo zničeno 

a uchovalo si svou historickou tvář. Spo-
lečně si prohlédneme mimo jiné Barba-
kan, Wawel, radniční věž a klenotnici. 

Akce se uskuteční ve středu 1. 5. 
2019, odjezd v 7.00 od radnice, návrat 
kolem 19.00 tamtéž.

Doporučené kapesné – 85 zl. na vstu-
py (není podmínkou). 

Příspěvek na dopravu 50,-Kč/os. pro-
sím uhraďte na sekretariátě úřadu u paní 
D. Juráčkové. Přihlášky do naplnění ka-
pacity autobusu.

Za komisi pro občanské záležitosti 
Mgr. Lenka Hrušková
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12. 2. 2019 se ve školní jídelně konala 
akce nazvaná Čaj o páté – společné set- 
kání spojené s projekcí české komedie Po 
čem muži touží bylo zahájeno přivítáním 
pana starosty Ing. Radima Smetany, který 
zároveň přítomné informoval o podmín-
kách využívání služby Senior Taxi a Linky 
pro seniory. Členky komise pro občanské 
záležitosti připravily malé občerstvení, kte-
ré také zpříjemnilo zimní podvečer. Před-
sedkyně komise Mgr. Lenka Hrušková 
prezentovala soutěž Fotky z kalendáře, při 
které si přítomní ověřili své znalosti z his-
torie Svinova, tři vítězové byli odměněni 
cenami, ale pochvalu jistě zaslouží všichni 
přítomní, kteří se do soutěže aktivně za-
pojili. 

Členky Komise pro občanské 
záležitosti při Radě městského 

obvodu Svinov

Čaj o páté

Rok od roku v našich mateřských školách 
přibývá dětí mladších 3 let. Postarat se o tak 
malé děti a současně se věnovat i starším dě-
tem bývá nadlidský úkol. Do naší mateřské 
školy na ulici Polanecká 92 jsme ve školním 
roce 2018/2019 přijali větší počet dětí mlad-
ších tří let, které jsme zařadili do jednoho 
kolektivu s dětmi tříletými. Výchovná a vzdě-
lávací práce v takovémto kolektivu je velmi 
specifická a náročná, protože malé děti jsou 
velmi spontánní a potřebují zvýšený indivi-
duální přístup. Proto jsme uvítali, když nám 
bylo umožněno z projektu „Otevřená škola“, 
který je financován z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání, zaměstnat na 
zkrácený úvazek chůvu. Chůva pracuje v do-
poledních hodinách od 8 do 12 hodin. Pro 
nás učitelky je velkým pomocníkem. Pomáhá 

nám při krmení dětí, úpravě jídla na talíři, při 
zajišťování osobní hygieny a dodržování hy-
gienických zásad, při umývání a přebalování 
dětí. Děti vede k samostatnosti. Naše chůva 
pomáhá také učitelkám s uspokojováním 
základních sociálních potřeb u malých dětí. 
Vytváří si s dětmi blízký a důvěrný vztah, po-
skytuje jim pocit ochrany a bezpečí, hlavně 
v době příchodu a adaptace na MŠ. Účastní 
se výchovně vzdělávací práce ve třídě, kterou 
vede pedagog, a pomáhá se začleňováním 
dvouletých dětí do tohoto procesu. Asistuje 
při oblékání dětí na pobyt venku, pomáhá 

při organizaci a se zajištěním bezpečnosti 
na vycházkách i při pobytu na zahradě. Učí 
malé děti „si hrát“, pomáhá rozvíjet zručnost 
a osvojovat si dovednosti. 

My, učitelky, velmi oceňujeme její spo-
lehlivost, zodpovědnost, citlivý přístup 
a lásku k dětem, samostatnost, pohotovost 
a trpělivost. V naší chůvě máme neoceni-
telného pomocníka, který je svým kultivova-
ným projevem a vystupováním, morálními 
i lidskými zásadami našim dětem dobrým 
příkladem. Radomíra Kostková 

učitelka MŠ Polanecká

Chůva v MŠ
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Ve školním roce 2018/2019 se mateřská 
škola Polanecká zapojila do projektu „Čis-
tá školka“, jejímž garantem je společnost 

Dustee Technologies, s.r.o. Společnost 
Dustee Technologies je společností vyrá-
bějící zařízení a senzory pro měření čistoty 

vzduchu, úzce spolupracující se společ-
ností Čisté nebe o.p.s., která je založena za 
účelem zlepšování kvality životního prostře-
dí, zejména ovzduší v Moravskoslezském 
regionu. V rámci spolupráce společnost 
Dustee Technologies provedla měření kva-
lity ovzduší v našem zařízení a následně 
nás informovala o naměřených hodnotách.

 Na základě těchto měření byla navr-
žena opatření pro každou školku a deseti 
školkám s nejnepříznivějšími výsledky spo-
lečnost Philips darovala čističku vzduchu, 
která dokáže hodnoty snížit a během celé-
ho dne je udržet na zdravé úrovni. Čistička 
odstraní alergeny, polétavé částice menší 
než PM 2,5, které jsou zdraví škodlivé, ne-
viditelné a které způsobuje hlavně automo-
bilová doprava a průmysl, vyčistí vzduch 
i od bakterií, virů, pachů a škodlivých plynů.

Tato čistička vzduchu byla 20. 11. 2018 
slavnostně předána zástupcům MŠ Pola-
necká. Věříme, že toto zařízení přispěje ke 
zdravějšímu prostředí pro děti v naší ma-
teřské škole. 

Za kolektiv MŠ Polanecká 
Bc. Pavlína Slováková

Zapojení do projektu Čistá školka

Každé úterý navštěvují děti ze třídy 
Žabičky solnou jeskyni, která se nachází 
v blízkosti naší mateřinky. 

Pobyt s dětmi v solné jeskyni ocenili 
i rodiče vzhledem k častým onemocněním 

dýchacích cest dětí, ale i jako prevenci. Na 
každou návštěvu se vždycky moc těšíme. 
Při relaxaci na lehátkách posloucháme po-
hádky, příjemnou hudbu nebo si jen zpí-
váme písničky. Bonbonkem na konec je 

pak hra s hračkami na příjemně vyhřáté 
podlaze. 

A umíte si představit tu báječnou hru 
se solnými kamínky plnými minerálních 
látek? 

Pobyt dětí MŠ Stanislavského  
v solné jeskyni Atlantida

Dne 12. února 2019 proběhl na Střední 
škole společného stravování v Ostravě – 
Hrabůvce již 21. ročník soutěže O čokolá-
dovou vařečku tentokrát na téma „Kuchy-
ně našich babiček“. 

Soutěž je určena pro žáky 7. až 9. tříd 
základních škol.

V letošním roce reprezentoval naši ZŠ 
a MŠ Ostrava – Svinov žák 7. ročníku Ja-
kub Kusiak. Úspěšně prošel všemi částmi 
soutěže – částí teoretickou, praktickou 
přípravou, vlastním vystoupením, kdy spo-
lu s asistentem kuchařem před publikem 
pokrm tepelně upravil, ozdobil a předal 

k degustaci odborné komisi, a závěrečným 
úklidem. Se svým pokrmem z vepřové 
kotlety nazvaným „Rošťáci“ obsadil mezi  
34 soutěžícími krásné 6. místo a byl oce-
něn drobnými cenami. Soutěž jej nadchla, 
a tak se již těší na další ročník. 

Ing. Kateřina Snášelová

Každý měsíc se děti z mateřské školy  
E. Rošického scházejí se seniory v prosto-
ru jídelny základní školy E. Rošického. 

První setkání proběhlo v předvánoční 
atmosféře v prosinci. Děti seniorům zazpí-
valy vánoční písničky a koledy, s drobnou 
pomocí pak vyráběly vánoční svícny pro 
své blízké i pro seniory. Celé tvoření se 
neslo v příjemné vánoční atmosféře, děti 
měly radost z nového zážitku a senioři si 
užívali dětské těšení na Ježíška. 

Při lednových dílničkách děti společ-
ně se seniory vyráběly z keramické hlíny 
zvonkohry, zápichy a různé drobnosti. 

Poslední společné dílny se konaly 
v únoru. Účast na třetím společném se-
tkání byla velmi vysoká, děti přivítaly 
seniory tancem na píseň „Auťák“ a pak 
se daly do vyrábění. Vzhledem k velké-
mu počtu zúčastněných děti dekorovaly 
keramické výrobky z minulého tvoření, 
vyráběly nové výrobky z keramické hlíny 

a nadšeně při tom poučovaly babičky 
a dědečky, kteří s hlínou pracovali popr-
vé. Dále děti s pomocí vyráběly drobné 
lapače snů a zápich do květináče ve tvaru 
zajíčka. U všeho si bez zábran povídaly 
a povídaly, a tak si každý domů odnášel 
nejen výrobek, ale také dobrý pocit ze 
společně stráveného času. 

Za kolektiv MŠ E. Rošického 
Bc. Daniela Roubalová

Soutěž „O čokoládovou vařečku“

Spolupráce MŠ E. Rošického se seniory
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Základní škola a mateřská škola Ostrava – Svinov, p.o., Bílovecká 10/7,  
721 00 Ostrava – Svinov, telefon: 596 961 425, 734 201 859

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY 
ZŠ A MŠ OSTRAVA – SVINOV, p.o.

Zveme rodiče dětí, jež jsou narozené v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013,  
k zápisu dítěte do 1. třídy, který se uskuteční v budovách:

ZŠ Bílovecká 1/27 
2. 4. 2019 od 12:00 do 18:00 hodin (úterý)

ZŠ E. Rošického 1082/22 
3. 4. 2019 od 12:00 do 18:00 hodin (středa)

Účast dětí – budoucích žáků 1. tříd je nutná. Doneste s sebou svůj občanský průkaz a rodný 
list dítěte. Upozorňujeme rodiče, že jedna 1. třída s max. počtem 24 žáků bude otevřena 
v areálu E. Rošického 1082/22, jedna až dvě 1. třídy dle počtu přijatých žáků s max. počtem 

30 žáků na třídu v budově ZŠ Bílovecká 1/27.

VÍCE INFORMACÍ NA WWW. ZSSVINOV.CZ

Co potřebují ostravské rodiny pro spo-
kojený život? Kam směřuje rodičovství 
v dnešní době a potřebuje vůbec podpo-
ru? Na co by se měla Ostrava zaměřit, aby 
byla městem přátelským rodině, odkud lidé 
neodcházejí, ale kde naopak žijí rádi?

Ať už se na rodinu díváme z jakéhokoliv 
úhlu, má ve společnosti své nezastupitel-
né místo. Vytváří hodnoty (a nejenom ty 
ekonomické), formuje své okolí, vdechuje 
mu život a zároveň přispívá k jeho prospe-
ritě. Určitě stojí za to podporovat ji v jejich 
snahách, aby se mohla spokojeně rozví-
jet a naplňovat své poslání. A právě to je 
úkolem rodinné politiky, kterou se Ostrava 
rozhodla aktivně realizovat. Proto vznik-
la koncepce rodinné politiky statutárního 
města Ostravy. Aby určila směr, kterým se 
celý proces naplňování prorodinných cílů 
a opatření bude ubírat.

Stěžejní aktivity rodinné politiky budou 
směřovat do několika oblastí – ať už pů-
jde o samotnou komunikaci s rodinami, 
podporu mezigeneračních vazeb a komu-
nitního života, svobodnou volbu rodiny při 
slaďování rodinného a pracovního života, 
ale také směrem k preventivním a volno-
časovým aktivitám či samotným zdrojům 
pro podporu života rodin.

Jedním z nejdůležitějších úkolů rodin-
né politiky na nejbližší období bude ko-
munikace. Je mnoho subjektů, které se 
rodinnou tematikou zabývají, i aktivit, kte-
ré se v této oblasti na území města dějí. 
Některé informace k nám proudí automa-
ticky, k jiným se dostáváme různými okli-
kami, možná i pozdě. Rodinná politika by 
v tomto procesu chtěla být nápomocná, 
mimo jiné například propojením informa-
cí užitečných pro rodiny, které přinesou 

nové webové stránky www.fajnarodina.
cz. 

Neméně důležitým bude také dialog 
s rodinami. Právě ty by se totiž na smě-
řování rodinné politiky měly podílet. Svý-
mi potřebami, názory či nápady. Podněty 
k tomu, co je nutné řešit, jak lze zlepšit věci 
kolem. Možností pro sdílení bude hned 
několik – třeba zmiňovaný web s anketou 
a napojením na sociální sítě, informace ve 
zpravodajích či letáčcích. Potkat se mů-
žeme i na různých prorodinných akcích, 
které běžně navštěvujete. Tentokrát pod 
logem „FAJNA RODINA“. Hledejte. Buďte 
součástí! 

(lp)

Rodina v centru pozornosti. „FAJNA RODINA“.
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Dle studie německých vědců zveřej-
něné v odborném časopise Plos One (IF 
2.766) v říjnu 2017 ubylo v Německu více 
než 75% biomasy létajícího hmyzu za 
posledních 27 let. Je to alarmující údaj 
vztahující se k zemi našich západních 
sousedů. Nicméně dle naši osobní zku-
šenosti nebude situace u nás dramaticky 
rozdílná. Možná si starší vzpomenou na 
motýly běžně poletující po loukách a můry 
nalétávající ke světlům. Nakonec i to zne-
čištění na maskách automobilů po dlou-
hých jízdách v letních měsících už není 
tak značné. Pátrání po příčinách onoho 
neutěšeného stavu nepřináší jednoznač-
nou odpověď. Jedná se o mix mnoha fak-
torů. Často zmiňovaná klimatická změna 
je pouze jedním z nich. Dalším z faktorů 
je užívání pesticidů v zemědělství, které 
mohou ovlivňovat hmyzí říši i ve značně 
vzdálených lokalitách, což se doposud ne-
předpokládalo. Světelný smog je pro noční 
hmyz (u motýlů je 80% druhů nočních) dal-
ší devastující faktor. Hmyz je přitahován  
UV složkou (zejména vlnovou délkou 350-
450 nm) světla pouličního osvětlení nejen 
uvnitř města, ale i z volné krajiny. Uhyne 
pak při nekončící snaze dostat se až bez-
prostředně ke světelnému zdroji. Prav-
děpodobně jeden z nejvýznamnějších 
negativních faktorů však je zemědělství 
nebo ještě lépe způsob péče o krajinu. 

S navýšením výkonu a zvýšením dostup-
nosti moderních zemědělských mecha-
nismů vzrůstá intenzita údržby krajiny. Ve 
značné míře vymizela neobdělávaná mís-
ta. Na travnatých zemědělských porostech 
pak v závislosti na termínech vyplývají-
cích z podmínek čerpání dotací dochází 
k celoplošnému sečení na území velkých 
geografických celků. Prakticky ze dne na 
den tak zmizí nektarodárné rostliny bez 
možnosti jejich náhrady na vedlejší louce.  

Stav městské krajiny pak znáte nejlépe 
sami. Pestrost současných zahrad se 
s pestrostí zahrad našich babiček nedá 
srovnat. Užitková funkce zahrady se téměř 
vytratila a její estetická funkce se smrskla 
v pěstování ideálně monokulturního nízce 
střiženého trávníku lemovaného nezbyt-
nými zeravy. Veřejné trávníky jsou pak 

v souladu se současnými estetickými (hy-
gienickými) požadavky udržovány v parko-
vé úpravě. 

Možná je onen úbytek hmyzu stav ne-
vratný a možná se máme pokusit jej změ-
nit. Vždyť je to zřejmě jen špička ledovce 
hrozícího srážkou s naší „luxusní lodí“. Ně-
která opaření jsou v kompetenci státu, jiná 
v kompetenci obcí. Zůstávají však ještě 
ta drobná, o která se může pokusit každý 
z nás.

Za vydatné podpory veřejných zdrojů
sepsal Ing. Daniel Žitník

Zdroje:
Český rozhlas Plus, 28. října 2017, Svět 

ve 20 minutách, V Německu dramaticky 
ubývá hmyzu a ptáků. Jsou na vině země-
dělci? webová verze

Povolný Dalibor, časopis Veronica, 
č.2/2010, Vliv umělého světla na hmyz,  
webová verze

Čížek L., Řehounek J., Časopis Fórum 
ochrany přírody, Chcete chránit přírodu? 
Učte děti sbírat hmyz! webová verze

Rozhovor s entomologem Doc. Marti- 
nem Konvičkou, 17.5.2017, www.svobodny- 
-vysilac.cz . 

Tomáš Kuras, Monika Mazalová, Vladi-
mír Hula, Časopis Vesmír, 2017/10, Přes 
asfalt nevidíme přírodu, webová verze 

www.motylidalnice.cz

Možná se vám po přečtení takovéhoto 
nadpisu vybaví nepříjemné pocity spojené 
se vzpomínkou na jakýsi nesmyslný ka-
tastrofický film. Nepříjemných pocitů zde 
však míti netřeba. Divoké včely v nadpisu 
zaujmou jistě lépe než obecně užívaný eu-
femismus/termín včelky samotářky. Určitě 
jste si v období plného květu stromů všim-
li nezvyklého klidu v korunách. Pryč jsou 
doby, kdy stromy tiše bzučely pilnou prací 
dělnic včely medonosné. Je to jen jeden 
z nejzřejmějších důkazů současného úbyt-
ku opylovačů. Pohled na včelu medonos-
nou jako na jediného opylovače ale není 
správný. Z hospodářského hlediska je její 
role nezastupitelná. Celosvětově však za-
jišťuje opylování rostlin přibližně 20.000 
druhů živočichů. Vznikl-li zde absencí vče-
ly medonosné prostor pro další opylovače 
a leží-li nám jejich osud na srdci, můžeme 
se pokusit s tím něco udělat. 

Včely samotářky jsou divoké včely, které 
často unikají pozornosti nejen včelařů, ale 
i nás běžných domkařů, příležitostných za-
hradníků a sekačů trávy. Jedná se o přibliž-
ně 600 druhů blanokřídlého hmyzu, který 

je v hojné míře označován pouze latinský-
mi názvy. Čeština je tedy spíše dle jejich 
chování označuje za včely maltářky, zed-
nice, pískorypky, ploskočelky, chluponošky, 

čalounice atd. Jedná se o absolutně přá-
telské a nebodavé včely, které mohou být 
„domácím mazlíčkem“ užitečným pro naši 
zahradu. Získání takového mazlíčka je pak 
věcí snadnou a nikterak náročnou. Sta-
čí vytvořit včelkám vhodné úkryty, brzy se 
objeví samy. Jako úlky mohou posloužit 
dřevěné trámky opatřené množstvím jed-
nostranně otevřených otvorů o různých prů-
měrech v rozmezí 4-9 mm a délce minimál-
ně 50 mm, jednostranně otevřené dutinky 
obdobných průměrů svázané do úhledných 
balíčků, navrtané cihly atd... vše ideálně 
orientované na jih a chráněné před deštěm 
a v některých případech i před hladovými 
ptáky.

Pokud se mi podařilo vzbudit váš zá-
jem, pak neváhejte navštívit některou 
z webových stránek, která se této proble-
matice věnuje. Pro začátek uvádím napří-
klad www.vcelkysamotarky.cz nebo www.
zivotnazahrade.cz/vcelky-samotarky/. Vě-
řím, že se pak nějaký ten úlek objeví i na 
vaší zahradě.

Za vydatné podpory veřejných zdrojů
sepsal Ing. Daniel Žitník

Hmyzáci

Divoké včely do každé zahrady
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Denní motýli jsou asi nejpopulárněj-
ší zástupci létajícího hmyzu. Naneštěstí 
i jejich snižující se stavy jsou současnou 
realitou. Nejen u druhu vzácných a chrá-
něných, ale i u druhů běžných. Mimo ně-
které tažné druhy (např. babočka admirál) 
je významná část motýlů hmyzem s ne-
velkým akčním rádiem. Proto potřebuje 
mít ve svém okolí vyhovující podmínky po 
celou dobu svého vývoje. Různé motýlí 
druhy jsou vázány na rozdílné živné rost-
liny ve svém larválním stádiu (housenka) 

a na medonosné rostliny poskytující zdroj 
potravy pro dospělce. Pro nás laiky je ob-
tížné odhadnout vhodnost pěstování živné 
rostliny (např. kopřivy, chmelu a desítek 
dalších rostlinných druhů) odpovídající 
výskytu konkrétního motýla, proto je vhod-
nější se zaměřit na pěstování rostlin me-
donosných, které ve svém dospělém věku 
potřebuje naprostá většina denních motý-
lů našeho území. Kvetoucí medonosné 
rostliny však musí být k dispozici po celou 
dobu života dospělého motýla. Přezimující 
dospělci se mohou již koncem března shá-
nět po rozkvetlých květech. Délka života je 
u motýlů velmi variabilní. Motýli přezimo-
vávající ve stádiu dospělého jedince patří 
k těm dlouhověkým (z motýlího hlediska).  
Patří sem v prvé řadě žluťásek řešetláko-
vý (11 měsíců) a také babočka paví oko 
nebo babočka bílé C. Přezimující motýli 
létají až do května a června, kdy již mohou 
být vylíhnuty další generace nebo jiné dru-
hy motýlů. Proto budou motýli vyhledávat 

květní nektar prakticky od brzkého jara až 
do podzimu. V dnešních podmínkách není 
zemědělská krajina motýlům příliš naklo-
něna. Rozsáhlé monokulturní lány a pře-
míra agrochemie jsou hlavními důvody  
tohoto stavu. Překvapivě však silniční, dál-
niční a železniční náspy mohou při vhodné 
volbě rostlinných druhů sloužit jako motýlí 
migrační koridory. Samostatnou kapitolou 
pak mohou být městská sídla. Podařilo-li 
by se zaměřit pozornost široké zahradnic-
ké veřejnosti i směrem k pěstování medo-
nosných rostlin, mohla by se z městských 
sídel stát pestrá motýlí oáza uprostřed 
vyprahlé zemědělské krajiny. Jaký to pa-
radox. 

Za vydatné podpory veřejných zdrojů
sepsal Ing. Daniel Žitník

Zdroje: 
www.lepidoptera.cz 
XII. Lepidopterologicklé kolokvium, PF 

UPOL, 31.1.2019

Krásná zahrada už dnes přestává být 
spojena jen s perfektně zastřiženým, pro-
vzdušněným a přihnojeným zeleným tráv-
níkem. Tato nudnost, formálnost, ale také 
náročnost (trávní plocha je na údržbu fi-
nančně i časově nejnáročnější část zahra-
dy) přestává už mnohým stačit. Lidé chtějí 
být blíže přírodě, chtějí si užívat krásu ko-
lem sebe. Vnímat barvy, vůně, ale i pro-
měny přírody v průběhu celého roku. Cítí 
však i větší zodpovědnost vůči přírodě. 
Uvědomují si, že mezi hmyzem (zdaleka 
ne jen včelami) a rostlinami probíhá vzá-
jemně výhodná spolupráce. Hmyz zajistí 
rostlinám opylení, rostliny za to nabízejí 
odměnu – sladký nektar a třeba i možnost 
zimního úkrytu.

Nabízí se naprosto jednoduché řešení, 
spousta květů nakvétajících postupně ce-
lou sezónu od března do listopadu. Důležité 
pravidlo, které je třeba ale dodržet zní, ne-
sázet plnokvěté druhy rostlin. Jsou krásné, 
ale k pylu se užitečný hmyz většinou nedo-
stane. Dále potom se zaměřme na obdo-
bí, která jsou na nektar v přírodě skoupá, 
a to je brzké jaro a konec léta a podzim. 
Příroda se obvykle dobře stará v pozdním 
jaru a první půli léta, kdy je květů v přírodě 
„dostatek“. Ale období před a po, kdy je ži-
vota potřebných květů nedostatek, bychom 
mohli společnými silami doplnit. Pokusme 
se sami na svých zahradách přispět prvním 
nektarem a vysadit ty správné rostliny. 

Mezi posly jara, které neodradí ani 
sníh, patří cibulnaté rostliny – sněženky, 

bledule, modřence, ale např. méně zná-
mé cibulnaté kosatce (Iris). Jsou krásné, 
odolné a mrazivé dny přečkají bez úho-
ny. Nejen běžné jarní rostliny, jako jsou 
výše uvedené cibuloviny, ale i spousta 
okrasných keřů a stromů otevírá sezónu 
mnohem dříve, než jaro plně propukne. 
Obecně tedy ty, které kvetou před raše-
ním listů. Krásným příkladem může být 
nízký strom vhodný i do menších zahrad 
višeň chloupkatá (Prunus subhirtella), 
který začíná kvést koncem zimy nádher-
ným růžovým květem a s výškou v dospě-
losti jen 3-5 m. Zdrojem pylu v březnu je 
také javor jasanolistý (Acer negundo), 

jehož výška v dospělosti je 5-7 m. Mezi 
jedny z prvních kvetoucích dřevin patří 
líska obecná (Corylus avellana) a vy-
kvétá často ještě v době, kdy celé okolí 
je pokryto sněhovou pokrývkou. Jehnědy 
visící na neolistěném stromě jsou velice 
dekorativní a jsou prvním příznakem blíží-
cího se jara. Mezi osvědčené, ale možná 
svou „obyčejností“ opomíjené patří i vrby, 
například vrba jíva (Salix caprea), které 
mají rády vlhké prostředí, je to domácí keř 
a na jejich jehnědách jsou brzy zjara čas-
tým hostem motýli (krásná a vhodná do 
malých zahrad je převislá odrůda).  

(pokračování na str. 14)

Létající krása

Trochu jiná zahrada
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(dokončení ze str. 13)
Mezi keře nakvétající časně z jara 

patří např. krásně kvetoucí kdoulovec 
(červeně kvetoucí Chaenomeles specio-
sa „Cardinalis“ nebo bílé kvetoucí Chae-
nomeles speciosa „Nivalis“), který se také 
v posledních letech z našich zahrad vy-
trácí. Vhodným typem může být dále žlutě 
kvetoucí mahonie cesmínolistá (Maho-
nia aquifolium). Doplnit svou zahradu 
můžeme také neobvykle krásným již od 
března kvetoucím keřem – šácholanem 
hvězdovým (Magnolia stellata). Jedná se 
o druh magnolie, který nebývá poškozen 
pozdními mrazy! Od dubna se následně 
přidávají oblíbené žlutě kvetoucí zlatice 
(Forsythia), růžově kvetoucí meruzalky 
(Ribes), bílé kvetoucí jarní tavolníky (Spi-
rea), aj.

Naopak konec léta a podzim patří trval-
kám. I když i zde se najdou výjimky. Mezi ty 
patří méně známý keř ořechoplodec clan-
donský (Caryopteris x clandonensis), který 
bývá pravidelně v srpnu a září obsypán uži-
tečným hmyzem. Ve stejném období kvete 
nádherná komule Davidova, tzv. motýlí keř 
(Buddleia davidii), která má nápadné květy, 
voňavé nejenom pro nás, ale hlavně pro kří-
dlatý hmyz, převážně motýly. Mezi vhodné 
trvalky kvetoucí v pozdním létě můžeme do-
poručit např. třapatky (Echinacea), třapatkov-
ky (Rudbeckie), podzimní astry (Aster), bě-
lotrn (Echinops), máčky (Eryngium), řebříčky 
(Achillea millefolium), podzimní rozchodní-
kovce (Sedum), a další. U trvalek je vždy 
třeba s rozmyslem vybrat vhodnou odrůdu 
(tedy v našem případě pozdní), tj. plnou chy-
bějícího sladkého nektaru pro užitečný hmyz.

Pokud chceme podpořit užitečný hmyz 
i jinak, nabízí se další krok, a to přizpůso-
bení našich zahrad jejich potřebám k hníz-
dění. I v pečlivě udržovaných zahradách 
lze najít způsob. Trendem posledních let 
je užitečný nástroj podporující principy pří-
rodních zahrad, a to tzv. hmyzí hotel. Ten 
slouží mnoha druhům užitečného hmyzu, 
např. včelám samotářkám, slunéčkám, 
zlatoočkám, škvorům, motýlům, aj. Čím 
více jich na svou zahradu přilákáme, tím 
více užitku budeme mít. Jedná se větši-
nou o dřevěnou konstrukci s jednotlivými 
přihrádkami vyplněnou vhodným materiá-
lem (dřevo, šišky, sláma, stébla rákosů či 
jiných travin, aj.), do kterého se hmyz na-
stěhuje. 

Ing. Galina Slívová
www.zahradajeradost.cz

…i k nám dorazil zavíječ zimostrázový?
Známe různé druhy motýlů, kteří kladou 

vajíčka a jejich housenky pak napadají 
zejména brukvovitou zeleninu, která jim 
velmi chutná. V současné době doletěl na 
naše území drobný motýlek s bílými křídly 
a hnědým lemem (někdy celohnědý) s roz-
pětím křídel 40-45 mm.

Půdní vlastí zavíječe je východní Asie 
a do Evropy se dostal zřejmě při obchodo-
vání s rostlinami a byl zaznamenán v roce 
2006 v Porýní a v roce 2011 v národním 
parku Podyjí.

Osmidenní život samičky stačí na na-
kladení vajíček do keře na listy zimostrá-
zu (buxusu, krušpánku). Motýlka hned tak 
nenajdeme, ale větší štěstí máme s nále-
zem jeho housenky. Je žlutozeleně zbar-
vená se žlutými pruhy a bílými puntíky 
s hladkou černou hlavou a dorůstá délky 5 
cm. Napadení keře je obtížně poznatelné, 
protože housenky jsou ukryty uvnitř keře 
a mají báječné maskování. Ve chvíli, kdy 
se housenky objeví na povrchu keře, je 
už pozdě. Nakrmená housenka se změní 
v kuklu, ze které se vylíhne opět drobný 

bílý motýlek. V našich podmínkách může 
zavíječ mít 2-3 možná 4 generace. Po-
slední generace přezimuje v kokonech 
mezi listy i na kůře větví. Nemá přirozené 
nepřátelé.

Pokud hodláte svůj keř buxusu pěsto-
vat, pravidelně jej prohlížejte, zejména 
v době od konce února do října. Housenky 
jsou v březnu velké cca 0,5 až 1 cm. Ruč-
ním sběrem housenek ale nemáte jistotu, 
že nějakou nepřehlédnete.

Odborníci na likvidaci tohoto zavíje-
če vytvořili biologický požerový insekticid 
s bakterii Bacillus thuringiensis pod ná-
zvem Lepinox Plus, který naruší trávicí 
ústrojí housenky. Během několika desítek 
minut přestanou žrát a asi do 2 až 3 dnů 
hynou. Tento přípravek není toxický k ne-
cílovým organismům a je neškodný pro 
užitečný hmyz s nulovou ochrannou lhů-
tou.

Účinné by měly být přípravky s ob-
sahem látky thiacloprid (např. Calypso  
480 SC) nebo na bázi syntetického py-
rethroidu k hubení savého a žravého hmy-
zu (Karate Zeon). Bohužel tyto insekticidy 
nepronikají do rostliny, proto se musí ně-
kolikrát ročně opakovat. Pro postřik je dů-
ležité, aby byly zasaženy všechny listy, ze-
jména uvnitř keře, a to dle pokynů výrobce. 

Další účinnou možností je odstraně-
ní buxusů včetně kořenů s náhradou za 
jiné okrasné keře, např. cesmíny. Ušetří 
se tak peníze a čas ve prospěch tak po-
třebných medonosných keřů pro včelky 
a čmeláky.

Ing. Hana Hauptová
Použitá literatura:

Biologická ochrana – Biocont Laborato-
ry spol.s.r.o.

internet: cz. wikipedie.cz, biolib.cz (za-
víječ zimostrázový)

Víte, že...

Trochu jiná zahrada



Jaro 2019

strana 15

První březnový týden bude patřil jako 
každý rok prvňáčkům. V tomto týdnu byly 
děti z prvních tříd zdarma přihlášeny do 
knihovny. Tohoto projektu se tradičně 
účastní svinovská škola. Pro třídy byl při-
praven slavnostní program, završený krá-
lovským pasováním dětí na čtenáře. Je 
dobrým zvykem, že nižší ročníky navště-
vují knihovnické lekce pravidelně. Děti si 
mohou po každé besedě knihy prohléd-
nout. Z důvodu umístění knihovny je to 
pro některé z nich jedinečná možnost, jak 
si mohou knihy vypůjčit domů. Paní uči-
telky takto pomáhají rozvíjet čtenářskou 
gramotnost svých žáků, za což jim patří 
velký dík. 

Iveta Balnarová, vedoucí knihovny

Knihovna města Ostravy se loni zapoji-
la do projektu S knížkou do života. Jedná 
se o českou variantu mezinárodního pro-
jektu na podporu čtenářství s názvem 
Bookstart, který má ve světě již dlouhou 
tradici (například v Rakousku úspěšně fun-
guje již 10 let). Cílem je podpořit čtenářskou 
gramotnost, vztah ke knihám i čtení a roz-
voj řeči u malých dětí, a to prostřednictvím 
společných prožitků při aktivitách organi-
zovaných v knihovnách. Základem je totiž 
myšlenka, kterou prokázaly již mnohé prů-
zkumy – číst dětem a s dětmi je prospěšné 
od jejich nejútlejšího věku – důkazem jsou 
nejen lepší studijní výsledky takových dětí, 
ale například jejich výborné vyjadřovací 
schopnosti a pestrá slovní zásoba. 

Loňský pilotní ročníku projektu proběhl 
v Ostravě Petřkovicích, Michálkovicích, 
Proskovicích, Staré Bělé a Krásném Poli. 
Letos můžeme díky finanční podpoře sta-
tutárního města Ostravy projekt rozšířit. 
Proto má Knihovna města Ostravy pro 
všechny děti s trvalým bydlištěm v Ostravě 
a narozené v roce 2019 milou pozornost. 
Jedná se o sadu materiálů zahrnující le-
porelo s lidovými říkadly a krásnými ilust-
racemi Markéty Vydrové, průvodce prvním 
rokem společného čtení, poukaz na staže-
ní audioknihy a dárkový poukaz, na zákla-
dě kterého bude nově narozeným dětem 
bezplatně vystaven speciální čtenářský 
průkaz do knihovny. 

Rodiče nových občánků si mohou sadu 
vyzvednout v knihovně na nám. Dr. Brau-
na v Ostravě Svinově. Stačí doložit rok 
narození (2019) a trvalé bydliště dítěte (Os-
trava). Obdržení dárkové sady neznamená 
povinnost bezprostředně přihlásit dítě jako 
čtenáře knihovny. Rodiče s dětmi se však 

mohou zapojit do aktivit klubu pro nejmenší 
děti. Více informací k projektu lze získat na 
webových stránkách www.kmo.cz a www.
sknizkoudozivota.cz. Mgr. Irena Šťastná

Knihovna města Ostravy, pobočka Svinov srdečně zve všechny 
zájemce na výstavu fotografií Jana Kudly.

ÓSAKA – MODERNÍ I HISTORICKÁ
4. 2. – 30. 4. 2019

S knížkou do života

Prvňáčci v knihovně
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Letní tábory jsou dávno za námi a ty 
následující teprve před námi, v pionýrské 
skupině se stále něco děje, podniká a plá-
nuje. Uspořádali jsme dvě sportovní akce 
pro naše členy a příznivce, pomáhali při 
organizaci Mikuláše pro děti, v novém roce 
se konaly dvě akce určené veřejnosti.

„O ještěrovský košíček“, to je název 
badmintonového klání, které pořádá Pio-
nýrská skupina Ještěr nejen pro své čle-
ny, ale i další příznivce tohoto sportu. Třetí 
ročník turnaje smíšených dvojic se konal 
na podzim loňského roku tradičně v sále 
restaurace U Slunce. Změnou oproti před-
chozím ročníkům bylo, že spolu tentokrát 
nehrály partnerské dvojice, ale dvojice vy-
losované na začátku turnaje. Ukázalo se, 
že to byla dobrá volba. Předešlo se tak 
předčasnému favorizování i nejedné tiché 
domácnosti :-). 

Vítězství si odnesl usměvavý pár ve 
složení Daniela Rimmlová a Radim Kotala. 
Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli 
cenami do turnaje, a personálu restaurace 
U Slunce za skvělý servis. 

Začátkem roku 2019 se členové Ještě-
ra zúčastnili 5. ročníku Novoročního pio-
nýrského turnaje ve volejbale, nazvaného 
Piovolejbal. Klání se konalo v příjemném 

prostředí sportovní haly v Palkovicích 
a pořadatelství se chopila PS Šenov. Ješ-
těrové si v konkurenci dalších sedmi pio-
nýrských skupin vedli výborně a bez ztráty 
setu v turnaji suverénně zvítězili. Děkuje-
me všem zúčastněným za skvělou zábavu 

– o tu jde především – a pořadatelům díky 
za bezvadnou organizaci.

Jak je již tradicí, poslední lednová so-
bota patří Pionýrskému plesu pro dospě-
lé. Těší nás, že přestože se v posledních 
letech koná v Polance nad Odrou, zájem 
o něj neupadá, ba naopak. Letos na něm 
poprvé zahrála skupina Paradox, nevyne-
chali jsme profesionální předtančení ani 
naše netradiční vystoupení, tentokrát se 
pštrosím příběhem, fotokoutek, tombolu, 
ale především nechyběla zábava, dobré 
jídlo a pití.

A v únoru jsme uspořádali tradiční 
maškarní bál pro děti. Ten letošní měl 
dvě silné konkurence: nádherné počasí 
a chřipkovou epidemii. Přesto se osm de-
sítek dětí s rodiči a prarodiči dostavilo do 
restaurace U Slunce, kde na všechny če-
kal program kouzelnice Radany, tentokrát 
plný mimozemšťanů, ufonů a kosmických 
kouzel, dále pak bohatá tombola, soutěže 
a v neposlední řadě diskotéka. Děkujeme 
za připravené prostory a občerstvení. Nej-
větší radost nám dělá, že se do organiza-
ce těchto akcí zapojují i mladí členové naší 
skupiny, tedy táboroví instruktoři, a že nám 
roste nová šikovná generace.

Výbor PS Ještěr

Podzim a zima s Ještěrem
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Neváhejte a zkuste to! Už jen do konce 
března přijímá odpadová společnost OZO 
Ostrava elektronické přihlášky do třetího 
ročníku tematických výzev. Na podporu 
environmentálně zaměřených projektů, 
které souvisejí s omezením produkce od-
padu nebo s ochranou či zvelebováním ži-
votního prostředí, má firma opět připraven 
milion korun!

Tematická výzva Zelená pro Ostra-
vu je zacílena na podporu projektů za-
měřených na úklid, zvelebování, čištění 
nebo zkrášlování veřejného prostoru, 
lesů, vod, hájů a luk na území města 
Ostravy a kategorie Nový život starým 
věcem aneb Pro Ostravu bez odpadu 
dává prostor kreativním či praktickým 
nápadům na opakované využití odpa-
dů nebo na předcházení jejich vzniku. 
Podpořeny budou osvětové akce, výro-
ba uměleckých děl z odpadů pro veřejný 
prostor nebo užitkových předmětů z od-
padů a oprava či renovace odpadů, která 
povede k jejich dalšímu využití. Vítána 
budou také praktická řešení, jak tvorbě 
odpadu předcházet. Podmínkou podpory 
projektu je jeho prospěšnost veřejnosti 
nebo komunitě. 

Elektronické žádosti mohou žadatelé 
posílat až do konce března. V dubnu bude 
rozhodnuto, které projekty společnost OZO 
Ostrava podpoří. Na realizaci bude čas do 

listopadu, nejpozději v prosinci budou mu-
set realizátoři odevzdat závěrečné zprávy 
a v lednu roku 2020 bude vše vyhodnoce-
no. Více na www.ozoostrava.cz.

V loňském ročníku společnost OZO 
Ostrava podpořila například instalaci z vy-
řazených jízdních kol a invalidního vozí-
ku, vznik dílny zaměřené na restaurování 

nábytku a snižo- 
vání současné-
ho trendu vy-
hazování použitých věcí, projekt směřující 
k likvidaci odpadků v sociálně vyloučených 
lokalitách, estetizaci parku nebo projekty 
mateřských škol zaměřené na seznamová-
ní dětí s přírodou.

OZO Ostrava rozdává peníze! Stačí dobrý nápad…

Vážení spoluobčané, i v tomto roce hod-
lá oddíl národní házené při TJ Sokol Svi-
nov uspořádat několik akcí, o kterých bych 
vás chtěl touto cestou informovat. Jedná se 
o tradiční Večerní turnaj starých gard, kte-
rý proběhne v sobotu 11. května 2019. Pro 
mladší žactvo chceme v červnu uspořádat 
čtvrtý ročník turnaje O pohár Svinovské 
pandy. Na začátku srpna pro naše žactvo 
opět pořádáme letní soustředění mládeže. 
Šest prázdninových dnů stráví děti ve spor-
tovním areálu Sokol Rokytnice u Přerova. 
Pod vedením našich trenérů se budou děti 
věnovat nejen národní házené, ale i dalším 
aktivitám. 

Mimo tyto akce budou nadále probíhat 
mistrovská utkání 2.ligy mužů a žen. Muži 
i ženy budou určitě chtít vybojovat co nej-
lepší umístění v ligových soutěžích. Mládež-
nická družstva oddílu odehrají soutěže kraj-
ského přeboru a budou usilovat o postup na 
vrcholné akce mládeže. Velice slibně mají 
k postupu nakročena družstva mladších ža-
ček a dorostenců. Mladé zájemce o národní 
házenou zveme tímto na naše hřiště. Nábor 
probíhá prakticky celý rok a podrobnější 

informace o náboru naleznete také v tomto 
vydání Svinovského hlasatele. 

Vrcholné akce mládeže opět v tomto 
roce nebudeme pořádat. Důvodem je pře-
devším výstavba sportovní haly, která by 
dle aktuálních informací měla být ukonče-
na v podzimních měsících letošního roku. 
Přesto budeme pořádat jednu zásadní celo-
republikovou soutěž, a to Superpohár v ka-
tegorii dorostenců. Tato akce se uskuteční 
na našem hřišti v sobotu 4.května 2019. Na 
tomto turnaji budou o prvenství usilovat do-
rostenecké výběry jednotlivých oblastí ČR. 
Tato akce je organizovaná jako doprovodná 
akce regionálních utkání Čechy – Morava, 
které se letos odehrají v neděli 5. května 
2019 v nedaleké Studénce.

V zimním období probíhají kromě pravi-
delné tréninkové činnosti také halové turnaje, 
kterých se účastní všechna družstva našeho 
oddílu. Družstvo mužů si překvapivě vybo-
jovalo účast v semifinále Českého poháru, 
když ve čtvrtfinále dokázalo vyřadit dvě druž-
stva z první ligy. V semifinále obsadilo naše 
družstvo 3.místo, což znamená, že jsme do 
finále Českého poháru nepostoupili. Přesto 

hráči odvedli velmi dobré výkony a k postupu 
do finále jim chyběl 1 bod. Družstvo doros-
tenců také postoupilo do semifinále Zimní 
ligy mládeže a budou bojovat o postup do 
finále této soutěže, které se uskuteční v ne-
dalekém Pustějově o víkendu 30.-31. břez-
na 2019. Mladší žačky obsadily na zimním 
halovém přeboru SM oblasti 2.místo a o po-
věstný chlup unikl holkám postup na halové 
Mistrovství ČR. Ostatní družstva oddílu NH 
nebyla až tak úspěšná. Přesto jsou zimní ha-
lové turnaje pro naše hráčky a hráče velkým 
zpestřením zimní přípravy a velmi důležitou 
součástí házenkářského kalendáře.

Budeme velice rádi, když nám v roce 
2019 zachováte svou přízeň a navštívíte 
náš „svatostánek“ – házenkářské hřiště, 
kde při utkáních a turnajích podpoříte naše 
sportovce.

Aktuální informace o dění v oddíle nalez-
nete na webových stránkách našeho oddí-
lu: www.hazenasvinov.cz a na Facebooku: 
TJ Sokol Svinov – oddíl národní házené

Sportu zdar!!!
Ing. Zbyněk Planka

Oddíl národní házené při TJ Sokol Svinov

Házenkářské plány v roce 2019
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TJ Sokol Svinov, oddíl národní házené 
Rozlosování II.ligy mužů – jaro 2019

19.4.2019 15:00 Svinov – Veselí n.M.
28.4.2019 11:00 Vítkovice – Svinov
11.5.2019 16:00 Svinov – Ostopovice
12.5.2019 10:30 Svinov – 1.NH Brno
19.5.2019 10:30 Stará Ves – Svinov
26.5.2019 10:30 Rokytnice B – Svinov
  1.6.2019 16:00 Svinov – MS Brno
  2.6.2019 10:30 Svinov – Draken Brno
  9.6.2019 14:15 Osek n.B. – Svinov
15.6.2019 16:00 Dobruška – Svinov
16.6.2019 10:30 Humpolec – Svinov

Rozlosování II.ligy žen – jaro 2019

14.4.2019 13:30 Svinov – Studénka
19.4.2019 15:00 Pustějov – Svinov
28.4.2019 11:00 Svinov – Náchod
12.5.2019 12:15 Svinov – Hlinsko
18.5.2019 13:00 Opatovice – Svinov
19.5.2019   9:00 Studénka – Svinov
26.5.2019 13:30 Svinov – Pustějov
  8.6.2019 14:30 Náchod – Svinov
  9.6.2019   9:00 Hlinsko – Svinov
16.6.2019 13:30 Svinov – Opatovice

Rozlosování ostatních družstev a další informace o národní házené nejen ve Svinově najdete na našich internetových a facebooko-
vých stránkách. Srdečně zveme naše fanoušky na zápasy jarní části soutěže. Přijďte nás povzbudit. Výbor oddílu národní házené

Pozvánka na zápasy TJ Vítkovice Svinov 
Vážení sportovní přátelé, fotbalové 

jaro je tady, a proto by vás TJ Svinov rád 
pozval na utkání našich týmů.

Muži začínají 30. března v 15:30 ho- 
din. Dorostenci ten samý den v před-
zápase od 13:15 hodin.

Žáci hrají 14. dubna v 10:00 hodin 
a přípravky 9. dubna v 16:30 hodin.

Dále bychom vás rádi pozvali na před-
velikonoční turnaj mládeže v malé kopané. 
Hrát budou mužstva ze svinovských škol 

a svinovských spřátelených spolků. Turnaj 
se bude konat 17. dubna od 14:30 hodin. 

Na všechny akce srdečně zveme. Dal-
ší informace na našich stánkách.

Za výbor TJ Vítkovice – Svinov 
Šnejdar Jiří, předseda

NABÍZÍ STAVEBNÍ PRÁCE I PŘÍMÝ PRODEJ ZBOŽÍ

Obklady a dlažby z keramiky i kamene

Plovoucí podlahy a lina

Imitace kamenných 

Koupelny a koupelnové vybavení Vestavěné

Rekonstrukce interiérů a exteriérů

Zámkové a velkoformátové dlažby Kamínkové koberce

Fasády, ploty a jiné

NABÍZÍME KAMENICKÉ PRÁCE

Konzultace a příjem 
objednávek na hřbitově každé 

úterý 8.30 - 9.00 hodin. Konzultace
mimo úterý můžete domluvit na

tel. 604 591 771

Tel. 739 631 259

Pomníky a jejich opravy    
Sekání a opravy nápisů    
Náhrobní doplňky

www.kamenstav.cz    kamenstav@seznam.cz
Bravantice 78        (350 m od motobaru Bravantice)

Tel. 739 631 259

obkladů

kuchyně vč. spotřebičů
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Chci tímto poděkovat všem, kteří se 
v naší obci zapojili do Tříkrálové sbírky. 
V sobotu 6. ledna 2019 v dopoledních 

a částečně i odpoledních hodinách se sbírá-
ní zúčastnilo dvanáct kolednických tříkrálo-
vých skupinek (vždy 3 – 4 koledníci, z nichž 

jeden byl starší 15 let) a zvonili s koledou 
u dveří našich domovů. Zapečetěné poklad-
ničky byly předány pracovníkům Charity Os-
trava, pod dozorem pracovníků Magistrátu 
města Ostravy došlo k jejich rozpečetění 
a sečtení vykoledovaného obnosu. 

Ve Svinově se vybralo 80 311 Kč, v celé 
Ostravě 2 230 753 Kč. Podle schválených 
záměrů nejvíc peněz poputuje na podporu 
Mobilního hospice sv. Kryštofa a dovyba-
vení Chráněných charitních dílen v Ostra-
vě-Kunčičkách. 

Ještě jednou za Charitu a za všechny 
potřebné vyslovuji všem dárcům upřímné 
poděkování.

P. Jan Larisch, řk. farář Ostrava-Svinov

Velikonoční pořad bohoslužeb  
v kostele Krista Krále
Květná neděle (14. 4.)
Připomínka vjezdu Pána Ježíše  
do Jeruzaléma – svěcení ratolestí,
mše sv.: 8.00 a 10.00

Zelený čtvrtek (18. 4.)
Poslední večeře Páně,  
ustanovení mše sv., Ježíšova modlitba 
v Getsemanské zahradě a jeho zatčení,  
mše sv. 18.30 a následná adorace  
do 21.00

Velký pátek (19. 4.)
Ježíš umírá na kříži za záchranu celého 
světa, den přísného postu jako výrazu 
vědomí vlastních hříchů,
obřady Velkého pátku 15.00

Velká (Bílá) sobota (20. 4.)
Tělo Pána Ježíše je uloženo ve skalní 
hrobce, vchod je zavalen kamenem  
a hlídán římskými vojáky,  
tichá modlitba u Božího hrobu  
8.30 – 19.30, slavnostní bohoslužba 
Vzkříšení 20.00

Neděle – slavnost Vzkříšení 
Páně (21. 4.)
Výstav Nejsvětější svátosti  
a modlitba ranních chval 7.30,
zahájení průvodu Vzkříšení 7.45,
slavná mše sv. 8.00 a 10.00 
(žehnání pokrmů a velikonočních 
beránků)

Velikonoční pondělí (22. 4.)
mše sv. 8.00

Velikonoční přání 
Na Květnou neděli se slaví památka 

vjezdu Ježíše do Jeruzaléma. Do měs-
ta vstoupil za oslavného provolávání 
velkého zástupu. Lidé do jeho osoby 
vkládali mnoho falešných nadějí na 
vyřešení svých problémů: růst majetku 
a blahobytu, navýšení pohodlí a zajiš-
těnosti a také odstranění či dokonce 
likvidaci nepřátel. Koho by napadlo, že 
Ježíš bude krátce na to naopak poní-
žen, mučen, dokonce dvěma soudy od-
souzen a usmrcen na kříži? Pozemská 
očekávání těchto lidí se zhroutila. 

Křesťanská naděje je ale jiná. Je-
žíš o ní mluví hned po svém vjezdu do 
Jeruzaléma a mnozí tu větu ve svém 
pomýleném nadšení neslyší: „Jestli-
že pšeničné zrno nepadne do země 

a neodumře, zůstane samo; odumře-li 
však, přinese hojný užitek“. Prakticky to 
znamená, že Ježíš přinesl novou naději. 
Zůstane-li semínko uzavřeno v sobě, ne-
stane se nic, pokud ale pukne a otevře se, 
vydá život, vzklíčí, vyroste rostlina, která 
vydá plod. Postoj lásky Ježíše Krista v po-
tupném ponížení smrti otevírá zdroj křes-
ťanské naděje v události vzkříšení. Ať už 
se zdá být jakýmkoliv způsobem neuvěři-
telná, otevírá – je-li přijata – kvalitativně 
nový rozměr života. 

Přeji nám všem, abychom při slavení 
velikonočních svátků všichni v sobě pocítili 
i tento jejich křesťanský rozměr. 

P. Dr. Jan Larisch, 
řím. kat. farář

Poděkování za Tříkrálovou sbírku
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14. dubna 10:15 Květná neděle
 (Ježíš vjíždí na oslátku do Jeruzaléma. 
 Lidé před něj pokládají palmové ratolesti.)

18. dubna 17:30 Zelený čtvrtek 
 Společná bohoslužba se koná v Husově sboru v Ostravě – Polance, 
 bus č. 46 – zastávka U Dluhoše
 (Umývání nohou učedníkům. Ustanovení večeře Páně.
 Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zatčení.)

19. dubna 17:30 Velký pátek 
 Zpívané pašije podle Janova evangelia
 (Zatčení, Ježíš před radou, Petrovo zapření, Ježíš před Pilátem, 
 Výsměch vojáků, Ukřižování, Ježíšova smrt.)

21. dubna 10:15 Boží hod velikonoční
 (Slavnost Vzkříšení Ježíše Krista)

Vážení čtenáři, kdo z nás by si vzpo-
mněl, jak probíhaly loňské velikonoční 
svátky? Čas neuvěřitelně letí a člověk 
zapomíná. Všechny narozeniny, svátky, 
oslavy splývají do jednoho celku, jen ob-
tížně a s pomocí pořízené fotodokumen-
tace konkretizujeme, lovíme v paměti, jak 
to přesně proběhlo. Minulé Velikonoce 
jsme slavili o tři neděle dříve než letos. 
Ale to je možná jediný rozdíl. Pro mnohé 
se každoročně jedná především o období 
volna, s možností o prodlouženém víken-
du někam vycestovat, synonymem svátků 
bývá pondělní veselí, kdy koledníci za akt 
vyšlehání dostanou zaslouženou odmě-
nu.

Přesto bych si dovolil upozornit na hlu-
boký duchovní rozměr celého Svatého 
týdne, počínajícího Květnou nedělí a vr-
cholícího Božím hodem velikonočním. 
Je nesmírně užitečné uvědomit si zas 
a znovu dobrotu, lásku a chudobu Ježíše 
Krista, toho Ukřižovaného i Vzkříšeného. 
Říká se, že tady na Západě spíše pou-
kazujeme na utrpení a ukřižování, zatím-
co na Východě kladou důraz na radost 
ze vzkříšení. Západ je protkán obrazy 
a sochami Krista na kříži, pravoslaví je 
zase plné ikon vzkříšeného Vládce nebe 
i země. Při našich bohoslužbách ani ne-
chceme popírat bolesti, křivdy, trápení, 
které se nevyhýbají žádnému z nás, ani 
umenšovat radost, štěstí, úžas, vyvěra-
jící upřímně a přirozeně z našeho nitra. 
To vše nám přináší křesťanská víra, při-
pomínající vděčně Toho, kdo znovu spojil 
nebe se zemí a člověka s Bohem. V tom-
to smyslu budou křesťanské Velikonoce 
vždy stejné, ačkoli naše vnitřní nastavení, 
schopnost otevřít se tajemství, životní po-
stoje budou pokaždé na jiné úrovni. Všem 
hledajícím, kteří touží hlouběji pochopit 
tuto zásadní zprávu, můžeme nabídnout 
účast na bohoslužbách nejen o tomto 
čase. 

Na závěr velikonočního oktávu při-
pravujeme koncert skupiny LISTOVĚJ 
(viz http://listovej.cz), který se uskuteč-
ní v neděli 28. dubna 2019 od 17 hodin. 
Autorská hudba s tématy přírody a krajiny 
Vysočiny, přirozená, bez umělých efektů 
a zvuků jistě dodá našemu prožívání jar-
ního času tu správnou náladu a občerství 
po zimě unavené duše!  

Přeji vám pěkné a požehnané Veliko-
noce!

Tomáš Chytil, farář 
Církve československé husitské

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

srdečně zve na koncert

Husův sbor Ostrava - Svinov
v neděli 28. dubna 2019 od 17 h

vstupné dobrovolné

 

 

Velikonoční bohoslužby v Husově sboru
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Třený velikonoční  
beránek
Ingredience:
14 dkg máslo
35 dkg polohrubá mouka
1 kypřící prášek do pečiva
1 sklenice mléka
4 ks vejce
1 lžička citrónová kúra
20 dkg cukru krupice

Postup přípravy
Formu na beránka vymažeme a vysypeme. Troubu pře-

dehřejeme na 180 °C.
Vejce rozklepneme a oddělíme žloutky od bílků. Cukr 

utřeme s máslem a žloutky. Přidáme citronovou kůru, mlé-
ko, mouku s kypřícím práškem do pečiva a tuhý sníh z bílků. 
Těsto lehce promícháme.

Třené těsto rozetřeme do připravené formy. Velikonoční-
ho beránka pečeme asi 45 minut v předehřáté troubě. Po 
upečení vyklopíme beránka z formy a necháme vychlad-
nout.

Třeného velikonočního beránka zdobíme podle fantazie.

„Měl jste v noci horečku?“ „Ano, pane doktore.“ „ A (viz 1. tajenku)?“ „Nevím, já (viz 2. tajenku).“
Pomůcka:

OKET
ROYALP
ZEKAR 

Vyčerpat
Sudo-

kopytníci

Látky
zvyšující
kyselost

Spoj
vytvořený
svařováním

Popravčí
Slovensky
„jestliže“

Dotazo-
vatel ☻

Cizokrajný
strom

Anglické
mužské
jméno

Stružka
(řidčeji)

Citoslovce
vyjadřující
rozpaky

Ozvěny
Uzenice
(zastarale)

Starověká
početní
tabulka

Druhy

Uklidnit
laskáním

Označovat
cejchem

Rychle

1. tajenka

Obyvatel
Asie

Sekáč Zřasení
 látky

Slavnosti
kovbojů Úhor

Patro ve
stodole
(nářečně)

Rotang
rákosovitý

Pukavé
plody

Proměnlivé Prodejní
 stůl

Domácky
Sabina

Zápisník Smlouva Délesloužící
poddůstoj-

níci

Kroužek
nošený
na prstěZávod Švýcarský

sýr

Ukazovací
zájmeno

Slovensky
„sedm“

Nerostné
suroviny

Zákoník
práce (zkr.)

Skvrna
(zastarale) Švih Cíle (při

střelbě)

☻
Oddíly
vojska

Vyslanec Hráz Býk

1/30 nattir Hráz Šeptnutí

Dekorační
motiv

Bunkr Nátěr
pro malbu

Hrdina (chem. vz.)

Nápadná

Jemné kapky
vody Zbít

Citoslovce
(zvuk psa)

písmene r

2. tajenka

Stojan
s přihrád-
kami

Základní
složka buněk
organismů


