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Editorial 
V srpnu se uskuteční nedaleko za 

hranicemi našeho obvodu zajímavá 
a svým způsobem i výjimečná akce. 
Ostravští rybáři pořádají Mezinárod-
ní mistrovství České republiky v lovu 
ryb udicí plavanou. Svinovští rybáři 
se významnou měrou podílejí na or-
ganizaci mistrovství a zároveň nasa-
dili dvě družstva do soutěžního klání. 
Proto jsme se mimo obvyklých rubrik 
a zpravodajství rozhodli letní vydání 
Svinovského hlasatele věnovat rybám 
a rybaření. 

Budete mít možnost poznat svinov-
ské rybáře, kteří se tak obětavě věnují 
mládeži i z jiné stránky. Pan Radim 
Vytřas (mistr republiky z roku 2016 ve 
výše zmiňované sportovní disciplíně) 
se ve svých článcích věnuje samot-
nému mistrovství, rybářskému sportu 
a také rybám žijícím ve svinovských 
vodách. Trochu odlišný pohled na 
sportovní rybolov nabízí ve svém feje-
tonu paní Jana Vytřasová. 

Je to další z příjemných novinek, 
která snad inspiruje i dosud nepub-
likující autory k jednorázové, nebo 
i pravidelné spolupráci na podobě Svi-
novského hlasatele. Může se tak zase 
o trochu více stát skutečným časopi-
sem obyvatel Svinova.

Za celou redakční radu vám přeji 
příjemné čtení.

Ing. Daniel Žitník
místostarosta MOb Svinov

e-mail: dzitnik@svinov.ostrava.cz

Titulní strana: foto z 2. kola 2. ligy 
sk. „C“ LRU – plavaná, Odra pod sou-
tokem s Opavou, 25.-26.5.2019.

Blahopřání jubilantům 
Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti přejí do dalších let členky komise pro občan-

ské záležitosti a zastupitelé našeho městského obvodu.

Duben 
Janoušková Marie 
Žídková Marie 
Tylková Libuše 
Venclová Alenka 
Miková Věra 
Dendis Ludvík 
Gavendová Anna 
Haderka Zdeněk 
Onderka Miroslav 
Drastich Zdeněk 
Hrdina Jiří
Kudela Emil

Květen 
Bober Adolf 
Schwarzerová Jarmila 
Baťková Libuše 
Kalužová Cecilie 
Šafaříková Alena 
Rákosová Marie 
Vrbková Vlasta 
Madrová Vlasta 
Sasinová Marie
Kahaj František

Červen
Moravcová Libuše
Sukop Oldřich 
Hrdinová Ludmila 
Palupová Zdenka 
Kajfošová Vlasta 
Michalíčková Jarmila 
Koczyová Milada 
Čomová Marie 
Marková Svatava 
Trčková Ludmila
Cenklová Květoslava
Martinak Arnold
Schűtt Miroslav
Vencl Ladislav

Oznámení 
pro občany 

Dovolujeme si oznámit, že zhruba 
od měsíce června, budou započaty 
stavební práce na místím pohřebišti.

Výstavbu bude provádět firma Leoš 
Auer, která má s touto stavbou zkuše-
nosti již z předešlých let. Vystavěno 
bude 45 ks – urnových hrobů, 26 ks – 
jedno hrobů a 1 ks – dvoj hrob.

Předpokládaný termín ukončení pra-
cí do konce měsíce října.
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Vážení čtenáři,
jedna z nejčastěj-

ších otázek občanů 
každoročně zní, co 
se kde opraví nebo 
postaví. Někdo není 
spokojen se stavem 
chodníků, jiný by zase 
chtěl větší možnosti 

volnočasového vyžití. V investičních ak-
cích, které plánujeme dokončit ještě v le-
tošním roce, je od všeho něco.

Z projektů, které už jsou v běhu, bude 
letos dokončena například výstavba spor-
tovní haly nebo dopravní hřiště při Zá-
kladní škole Bílovecká 10. Nová hala, jež 
stojí v místě, kde před jednadvaceti lety 
zachvátil požár tehdejší sokolovnu, pojme 
při společenských akcích cca 150 lidí. Jde 
o investici města, které za stavbu zaplatí 
přes 40 milionů korun. 

Multifunkční objekt by měl být dokončen 
do konce srpna, o měsíc dříve má skončit 
první etapa výstavby třetího dopravního 
hřiště na území Ostravy. Můžeme se těšit 
z toho, že hřiště u naší základní školy po 
celkovém dokončení bude nejmodernější 
a žákům poslouží při výuce hned od začát-
ku příštího školního roku. Dopravní areál 
za padesát milionů korun bude po dokon-
čení spravovat městská policie.

Nyní už ale pojďme k novým projektům. 
Vedle běžné údržby bytového fondu a re-
konstrukce bytů letos opravíme například 
přístřešky na autobusových zastávkách 
Bílovecká a Nad Porubkou. Cestující si 
zde na historických fotografiích budou 
moci připomenout původní tramvajovou 
trať, která vedla ze Svinova přes Porubu 
až do Klimkovic. Rekonstrukce čeká také 
zastávku Polanecká. Za zhruba 170 ti-
síc korun budou u společnosti Strabag po-
staveny nové moderní přístřešky.

Na ulici Františka a Anny Ryšových 
bude dostavěn chodník, který v přibližně 
dvousetmetrovém úseku směrem k Luční 
ulici dosud schází. Napříč obvodem bude 
obnoveno nevyhovující dopravní znače-
ní, před sýpkou bude zpevněna plocha 
z žulových kostek. Vše ale záleží na doře-
šení vlastnických vztahů.

Velké změny čekají ulici Evžena Rošické-
ho. Plánujeme zde opravu další části chod-
níku, vybudování workoutového hřiště (nyní 
řešíme umístění cvičebních prvků) a rekon-
strukci vozovky u mateřské školy. Neza-
pomínejme ani na výstavbu hřiště v Dubí. 
Všechny tyto projekty bychom chtěli dokon-
čit ještě letos. Mimo to začne rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace v lokalitě Svinov-Jih.

Ostravská umělecká škola AveArt pro 
nás zpracovala také vizuálně velmi zají- 

mavý návrh na proměnu všech čtyř kru-
hových objezdů mezi hobbymarketem 
Hornbach a vlakovým nádražím. Rondely 
dostanou jednotný design, budou osaze-
ny kytkami a zelení, drobně se budou lišit 
pouze středové části. Momentálně čeká-
me na vyčíslení nákladů a převod majet-
ku. Kruhové objezdy jsou totiž ve vlastnic-
tví Správy silnic Moravskoslezského kraje 
a bude potřeba je převést do vlastnictví 
města. Do té doby s nimi nic nezmů- 
žeme.

Nevzdáváme ani boj o protihlukovou 
stěnu, který Svinov vede už od roku 2005. 
Požadujeme její vybudování podél celé 
Rudné ulice od dálničního kruhového ob-
jezdu až po Porubu. Podle měření, která 
v minulosti prováděla Krajská hygienická 
stanice v Ostravě nebyly překročeny hlu-
kové limity, proto jsme se rozhodli nechat 
zhotovit vlastní aktuální měření. Boj za 
klidnější Svinov nevzdáváme!

V jednání či přímo v přípravě je mnoho 
dalších investičních akcí. Dostali jsme na-
příklad příslib od vedení města, že pod svi-
novskými mosty magistrát vybuduje nové 
parkoviště. Dopravní situace u nádraží je 
už neúnosná. U všech větších nových in-
vestičních akcí se počítá také s finanční 
spoluúčastí města. 

Ing. Radim Smetana

Slovo starosty

Dle zákona zákona 132/2006 sb. o kro-
nikách obcí má obec povinnost vést kro-
niku. Tedy i Svinov svou kroniku má. (Její 
digitální podoba je umístěna na webových 
stránkách obvodu.) Organizačně vedení 
kroniky zaštiťuje vždy jeden z místosta-
rostů. Prakticky však dle dosavadní praxe 
kroniku píše. Kronikářem by však měl být 
člověk mimo systém obecní politiky. Měl 
by to být člověk nestranný a nestranic-
ký. Všichni dosavadní autoři tuto zásadu 
naprosto přirozeně ctili a přikláněli se na 

stranu maximální korektnosti, pokud se 
jednalo o událost, která měla souvislost 
s politickým děním ve Svinově. Kronika 
by však měla odrážet i osobnost kronikáře 

a poskytnout budoucím generacím poně-
kud plastičtější obraz o naší současnosti. 
Proto hledáme kronikáře. Od případného 
zájemce očekáváme zájem o veřejné dění 
a chuť o tomto dění psát, dobrou znalost 
práce s textovým editorem a ochotu se 
práci kronikáře za úplatu ve svém volném 
čase věnovat v delším časovém horizontu. 
Pokud vás tato nabídka oslovila, neváhejte 
se na nás obrátit. 

Ing. Daniel Žitník, 
místostarosta MOb Svinov

Hledáme kronikáře

Jako příslušný stavební úřad sdělujeme 
občanům, jakým způsobem budou řešeny 
přípojky vody a kanalizace dle stavebního 
zákona, a to u stavby „Odkanalizování jižní 
části Svinova“. V rámci této stavby budou 
ke všem přilehlým nemovitostem zhotove-
ny nově obě přípojky (jak vody, tak kanali-
zace), a to až po hranici soukromých par-
cel daných nemovitostí – nejběžněji tedy 
k oplocení. V této hranici bude zřízena vo-
doměrná šachta (s vodoměrem pro pitnou 

vodu) nebo revizní šachta (u kanalizačních 
přípojek pro možnou kontrolu splaškových 
vod, včetně možnosti jejich odběru).

Od tohoto místa až do domu je vlastní-
kem a správcem přípojky majitel nemovitos-
ti, který si musí přípojku nechat realizovat 
sám na vlastní náklady a rovněž bude zod-
povídat za její údržbu. Také se lze na vlast-
ním pozemku připojit původní přípojkou. 

Nové přípojky jsou většinou povolo-
vány svinovským stavebním úřadem ve 

zjednodušeném územním řízení – tzv. 
územním souhlasem. U složitějších sta-
veb, kde např. dochází ke křížení dalších 
inženýrských sítí, existují věcná břemena, 
nebo dochází k porušení ochranného pás-
ma jiných staveb, pak se tyto přípojky po-
volují územním rozhodnutím.

Výměnu přípojek ve stávající trase pou-
ze změnou trubky za novou lze provést 
bez povolení.

Stavební úřad Svinov

Informace stavebního úřadu k přípojkám
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KOMISE PRO KULTURU, MLÁDEŽ A SPORT 
PŘI RADĚ MOb SVINOV 

V návaznosti na hlavní téma letošního 
jarního Svinovského hlasatele chceme 
i z pohledu městské veřejné zeleně přispět 
k podpoře opylujícího hmyzu. První již rea-
lizované opatření je náhrada zdecimované-
ho porostu krušpánku před budovou úřadu 
za levanduli. Další výsadba levandule je 
naplánována na zatravněném trojúhelníku 
v křižovatce ulic Bílovecká a Psohlavců. 
Trvalková výsadba pak bude pilotně vy-
zkoušena v oblasti sadu Československé 
armády. U nového chodníku u školky na 
ul. Stanislavského je naplánována v rám-
ci náhradní výsadby výsadba třešní a viš-
ní podél jeho jihozápadního okraje a tzv. 
„jedlého živého plotu“ podél jeho severo-
východního okraje. V oblasti křížení ulice 
Bratří Sedláčků a Axmanova se uvažuje 
s výsadbou starých ovocných odrůd. 

Nejrozsáhlejší změnou však bude změ-
na režimu údržby zeleně v pásu pozemků 
podél ulice Opavská (podél cyklostezky 
Lidl – Svinovské mosty). Nejbližší okolí 
chodníků a cyklostezky bude udržováno 
ve stávajícím režimu, tj. parkový charakter 
zelených ploch. Na části pozemku vzdále-
nějším od cyklostezky pak bude udržován 
vyšší travní porost s režimem seče 2x roč-
ně s odvozem biomasy. Cílem je pokusit 
se vytvořit plochu s lepší schopností za-
držovat vodu a současně podpořit rozvoj 

lučních bylin - a tím i současnou populaci 
motýlů (dva druhy modráska – na auten-
tické fotografii modrásek jehlicový a jeden 
druh okáče). Snad se časem dokážeme 
dopracovat ke květnaté louce. Podél plo-
tů by pak mělo vzniknout pásmo stromů 
a keřů jako další úroveň izolační zeleně. 

Toto jsou hlavní plánované změny 
v charakteru veřejné zeleně ve Svinově. 

Každé opatření má svůj horizont realiza-
ce v závislosti na agrotechnických lhůtách 
a lhůtách pro náhradní výsadbu. V proti-
kladu k uvedeným změnám je však důleži-
té zdůraznit, že hlavním způsobem údržby 
veřejné zeleně i nadále zůstává parková 
úprava dřevin i travnatých ploch.  

Ing. Daniel Žitník
místostarosta MOb Svinov

Veřejná zeleň
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V neděli 26. května 2019 proběhl v naší 
obci SOUSEDSKÝ PIKNIK.

V 15 hodin se začali občané z blízké-
ho i vzdálenějšího okolí Svinova scházet 
v parčíku u Restaurace U Slunce. Ani kap-
ky deště, které spadly z polojasné oblohy 
jen pár minut po oficiálním zahájení akce, 
je neodradily v záměru roztáhnout deku 
a vybalit dobroty ze svých piknikových 
košů. Po chvilce se už objevilo sluníčko 
a našemu společnému seznamování se 
a povídáni si především o tom, co máme 
společného, již nic nebránilo. Právě pro-
bíhající zápas v hokeji o 3. a 4. místo se 
nakonec ukázal být také plusem. Muži 
odbíhali sledovat dění v hokeji do zázemí 
restaurace, ženy měly čas probrat udá-
losti, které jejich protějšky slyšet nemusí. 
Děti pobíhaly kolem, malovaly barevnými 
křídami na chodníky, opékaly s rodiči špe-
káčky na připraveném ohništi. Tímto by-
chom za naši komisi rádi poděkovali týmu 
restaurace U Slunce za poskytnuté záze-
mí a sponzorský dar, kterým právě ony 
špekáčky a vše, co je k nim potřeba, byly. 
Svinovští občané také mohli přispět do 
připravené pokladničky na opravu fasády 

kostela Husova sboru na Stanislavského 
ulici. V průběhu akce komise vyhlásila ví-
těze o nejoriginálnější piknikový koš a roz-
dala další ceny za účast. Vítězi se stali 
manželé Kotarovi a odnesli si jako hlavní 
cenu piknikovou deku. Pak už se jen ho-
dovalo, hrálo na kytaru, flétny a harmoni-
ky, zpívaly se písničky. Atmosféra během 

celého nedělního odpoledne byla příjemná 
a přátelská. Nultý ročník SOUSEDSKÉHO 
PIKNIKU hodnotíme jako velmi povede-
ný. Komise pro kulturu, mládež a sport 
při radě MOb Svinov děkuje za vaši účast 
a srdečně zve všechny spoluobčany na 
další připravované akce. 

V červnu proběhly tyto akce: 
1. června  od 9 do 12 hodin SVINOV NA 

KOLEČKÁCH
1. června  od 14 hodin DĚTSKÝ  DEN 

NA HASIČÁRNĚ

Rádi se s vámi setkáme:
22. června SVINOVSKÁ POUŤ před kos-

telem Krista Krále
6. září  ZÁCHRANÁŘSKÝ DEN
14. září SVINOVSKÁ PĚTKA (běžec-

ký závod)

Podrobnější informace o připravova-
ných akcích sledujte na facebooku Svino-
va, ve Svinovském hlasateli, na plakátech.

Za osm měsíců práce nové komise pro 
občanské záležitosti její členky zorganizo-
valy mnoho úspěšných akcí, při kterých si 
všimly velkého zájmu našich seniorů o po-
dobné akce, při kterých mají možnost se 
sejít a popovídat si se svými vrstevníky. 
Rozhodly se proto o znovuvzkříšení klubu 
důchodců, který kdysi našim spoluobča-
nům sloužil v tzv. Echu. 

Protože v současné době podobné 
prostory nemáme, rozhodla se současná 
rada městského obvodu bezplatně zapůj-
čit k těmto účelům zasedací místnost naší 
radnice – od září tohoto roku vždy v úterý 
od 14.00 do 16.30 budou tyto prostory vy-
hrazeny pro společná setkávání našich se-
niorů. Společné setkávání při dobré kávě 
či čaji organizačně zajistí členky komise 

pro občanské záležitosti. Program si pak 
naši senioři budou moci připravit sami – 
nabízí se výměny receptů, návody na ruč-
ní práce, rady kutilů a zahrádkářů apod. 
Doufáme, že se tato aktivita setká s úspě-
chem a obohatí společenský život našich 
spoluobčanů. 

Za komisi pro občanské záležitosti 
Mgr. Lenka Hrušková

Sousedský piknik

Znovuzřízení klubu důchodců
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V uplynulých 170 letech prošel Svinov 
bouřlivým rozvojem. Z původní zemědělské 
obce se přes výrazně průmyslovou minu-
lost vyvinul do dnešní podoby. Jako jeden 
z významných zdrojů poznání naší novodo-
bé minulosti vnímáme historické fotografie 
a pohlednice. Mnohé jsou již nenávratně 
ztraceny, ale mnohé další jsou ukryty v sou-
kromých sbírkách. Rádi bychom je zacho-
vali dalším generacím. Proto se obracíme 
na širokou veřejnost se žádostí o poskyt-
nutí historických fotografií za účelem jejich 
profesionální digitalizace. Máte-li doma his-
torické fotografie nebo pohlednice zachycu-
jící místopis, dopravu, průmysl, významné 
události veřejného života atd. a současně 
jste ochotni tyto poskytnout ke zveřejnění, 
budeme rádi za jejich zapůjčení. Jistě to 
bude k užitku všech.

Ing. Daniel Žitník
e-mail: dzitnik@svinov.ostrava.cz

Na našem území se v 15. století podél 
řek zakládaly rybníky. Zakládání těchto ryb-
níků regulovalo vodní poměry a zajišťovaly 
obživu. Koncem 15. stolení tak byla zbudo-
vána Oderská strouha, která byla postavena 
velmi důmyslně, protože údolní niva řeky 
Odry má sklon terénu 1 promile po celé 
délce 21,7 km. Počátek strouhy je nad je-
zem ve Studénce a končí na soutoku s Po-
rubkou ve Svinově - Dubí. Na svinovském 
území zabezpečovala vodní režim rybníků 
Mlýnský (Rojek), Dymač (Nadymač), Nový 
rybník (Vrbenský) a dalších rybníků, které 
již neexistují. Rovněž umožňovala zakládá-
ní podniků (lihovar) a zejména mlýna, když 
poháněla mlecí stroje - proto ji nazýváme 
Mlýnskou strouhou. Následně byla Mlýnka 
odkloněna od Nového rybníka a vedena pod 
ulicí Rudnou k Dymači, protože došlo ke 
značnému poklesu poddolovaného území 
a ke změnám vodního režimu.

V minulých letech bylo totiž území ovliv-
něno důlními poklesy souvisejícími s těž-
bou černého uhlí, když dobývací prostor byl 
zrušen v roce 1996. Poklesy terénu v letech 
1961 až 1989 činily 100 až 150 cm. 

Tok Mlýnky je stále hlavním příjemcem 
pro odvádění srážkových vod z blízkého 
okolí a rybníku. Hloubka koryta se pohybuje 
v rozmezí 0,6 až 1,4, šířka toku je cca 3 m. 
Podélný profil potok je vzhledem k špatným 
výškovým poměrům v obydlené lokalitě 

velmi nepříznivý, niveleta toku je místy v pro-
ti spádu, voda prakticky neodtéká. Kapacita 
koryta toku nevyhovuje ani pro odtok sráž-
kových vod během jednoletých povodní. 
V současné době je zpracována projektová 
dokumentace firmou AWT Rekultivace s ná-
zvem „Úprava odvodnění vodoteče Mlýnka“, 
která řeší úpravu a přeložku stávající koryta 
Mlýnky, včetně zřízení levobřežní ochran-
né hráze včetně hospodářského přejezdu 

a zásyp původního koryta. Přeložené koryto 
bude navazovat na upravené koryto v rámci 
přeložky ulice Bílovecké.

Ing. Hana Hauptová
Použitá literatura:

Průvodce starým Svinovem a PR Re-
zavkou - RNDr. Jiřina Kábrtová, Ing. Zdeň-
ka Prymusová

AWT Rekultivace a.s.: Souhrnná tech-
nická zpráva

Historické fotografie

Víte, že... 
... Mlýnská strouha není přirozenou vodotečí ?

◄ Den matek 1935. Nápis: Tatínku ne-
pij lihovin, maminku to trápí. Sbírka pana 
Vlastimila Vrbky, poskytnuto ZŠ Ostrava 
– Svinov.

1997 - povodně u mlýna... sb. S. Březina
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V  souvislosti  s  významným  výro-
čím počátku 2. světové války nabízíme 
pokračování  článku,  který  připomene 
osobnosti a události spojené s česko-
slovenským odbojem.

KSČ jako jediná s českých politických 
stran převedla svůj aparát do ilegality již 
v pomnichovském období až do léta 1939. 
Po vpádu nacistů byli mnozí funkcionáři za-
tčeni v rámci „akce Gitter“, jiní opustili Ost-
ravsko nebo emigrovali. Funkci vedoucího 
tajemníka vykonávali postupně: Jaroslav 
Klívar, Ladislav Ševčík, Stanislav Roubal, 
Josef Smrkovský, František Kavka, Vladi-
mír Pohnert. Ostravská oblast byla rozděle-
na na sedm okresů dle příslušných obvodů. 
Propagandistická činnost byla však negativ-
ně ovlivňována skutečností, že SSSR udr-
žoval v této době úzké styky s fašistickým 
Německem a opustil politiku jednotné fronty 
proti fašismu. Tak byl znemožněn společný 
národní odboj. Další etapa zatýkání na jaře 
roku 1941 způsobila zánik krajského vede-
ní a spojení s pražským ústředím. 

Levicovou orientaci měla mládežnická 
organizace Národní hnutí pracující mlá-
deže (NHPM), která vznikla už na podzim 
roku 1938 jako legální organizace sociálně 
demokratické a národně socialistické mlá-
deže a komunistického svazu mladých. 
Vedení tvořili O. Závodský za komunistic-
kou, V. Surděj za sociálně demokratickou 
a L. Faruzel za národně socialistickou mlá-
dež. Při spolupráci s ilegální KSČ a jejich 
zatýkáním došlo v březnu 1940 i k likvidaci 
ostravské organizace NPHM.

Činnost těchto odbojových skupin se za-
bývala především organizováním ilegálního 
přechodu hranic formou pěšího přechodu, 
použitím vlaků, důlními chodbami a vydá-
váním ilegálních propagačních tiskopisů 
a letáků. K projevům odporu patřilo zpo-
malování pracovního tempa, poškozování 
strojů a zařízení, výroba nekvalitních výrob-
ků, sabotážní a diverzní akce.

Na jaře 1940 se na Ostravsku objevili 
příslušníci první zpravodajské skupiny vy-
slané do českých zemí ze Sovětského sva-
zu, kteří od místních dělníků získávali in-
formace o válečné výrobě. V březnu 1941 
však byla skupina prozrazena a desítky 
jejich spolupracovníků byly popraveny. 

Přepadení Sovětského svazu nacistic-
kým Německem v červu 1941 a vstup USA 
do války v prosinci 1941 výrazně vzrostly 
naděje na porážku nacismu a posílily další 
aktivitu odboje. Bylo obnoveno odbojové 
hnutí ilegální KSČ a oživeny místní a zá-
vodní buňky, ilegální časopisy a letáky. 
Od listopadu 1942 do března 1943 začalo 
nové období zatýkání. Ilegální vedení KSČ 
bylo zcela zničeno a zatčeno bylo přes 

500 odbojových pracovníků. Zatýkání po-
stihlo i další struktury odboje. Síť Obrany 
národa byla zcela zničena.

 V druhé polovině roku 1941 se z přísluš-
níků ostravské organizace Nemo, z býva-
lých členů odboje, z protektorátních četníků 
a dalších osob utvořila ilegální odbojová or-
ganizace Lvice (též Bílá Lvice). Tato skupi-
na podporovala rodiny zatčených a připra-
vovala se na diverzní a sabotážní činnost. 
V roce se spojila s partyzánkou skupinou 
Zelný kádr, ale v září 1942 se gestapu po-
dařilo pomocí konfidentů Zelený kádr od-
halit a zlikvidovat, do února roku 1943 byla 
většina jejich příslušníků zatčena.

Bývalí studenti a dělníci Vítkovických 
železáren utvořili ilegální mládežnickou or-
ganizaci, jejíž původní název Všeslovanský 
odboj byl pak změněn na Masarykovy gar-
dy, její členové prováděli drobné sabotáže 
v závodní dopravě Vítkovických železáren.

S Ostravskem je částečně spojeno půso-
bení zpravodajského oddílu S-1 R, vyslané-
ho ze Sovětského svazu z iniciativy čs. vo-
jenské mise v SSSR a shozeného v noci dne 
10.9.1941 na Kroměřížsku. Člen výsadku 

František Ryš navázal v Moravské Ostravě 
spojení se svou rodinou a dalšími osobami, 
jejichž prostřednictvím získával zpravodaj-
ské informace o válečné výrobě. Gestapo 
však odhalilo spojení oddílu se zemským 
vedením PVVZ-ÚVOD a již v říjnu začalo 
rozsáhlé zatýkání, které oddíl zlikvidovalo, 
většina spolupracovníků byla popravena.

Vítězný postup Rudé armády po bitvě 
u Stalingradu utvrzoval víru v porážku na-
cistů, boj s okupanty nabýval ostřejších fo-
rem a vrcholil partyzánským hnutím.

Nová síť ilegálních skupin KSČ se začala 
vytvářet od poloviny roku 1943 pod vedením 
Václava Veselého, a od podzimu Rudolfa 
Peschela. Takto byla navázána spojení se 
zbytky odbojové organizace Lvice. Po něko-
lika sabotážích vlaků na železnici pak Lvice 
přijala nový název Jan Žižka. Tato skupina 
získávala trhaviny z ostravských dolů Franti-
šek a Zárubek a poškozovala el. vedení, te-
lefonní spojení, železniční tratě a s počtem 
20ti diverzních akcí v době od září 1943 do 
srpna 1944 k nejaktivnějším partyzánským 
jednotkám v české zemi.

Ing. Hana Hauptová
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V sobotu 8.6.2019 se v obřadní síni rad-
nice uskutečnilo vítání 7 nových občánků 
Svinova. Naše řady rozšířili: Kryštof Piech, 
Tereza Porubská, Kryštof Kyčmer, Matyáš 
Jančar, Adéla Delinová, Viktorie Kahajová, 
Nela Motlochová.

Všem spoluobčánkům přejeme hod-
ně štěstí, zdraví a rodičům mnoho radosti  
a energie při jejich výchově. Krásné kulturní 
vystoupení, které zpestřilo sváteční chvíle, 
připravila s dětmi z mateřské školy na Po-
lanecké ulici paní učitelka R. Kostková. Po 
projevu pana starosty děti obdržely drobné 
dárky a svou první knihu, ve které mohou 
být zaznamenávány jejich první úspěchy.

Mgr. Lenka Hrušková, předsedkyně  
komise pro občanské záležitosti

Tereza Porubská

Viktorie Kahajová

Adéla Delinová Kryštof Piech

Matyáš Jančar

Kryštof Kyčmer

Nela Motlochová

Vítání  
občánků

Pro průkaz SENIOR TAXI  
nyní bez fotografie 

Všem zájemcům o využívání služby senior taxi oznamujeme, že nově mohou požádat o vydání prů-
kazu bez průkazové fotografie. Zároveň připomínáme, že nárok na senior taxi má občan od 70 let věku 
s trvalým pobytem na území městského obvodu Svinov. Jedná se o zvýhodněnou individuální dopravu 
v rámci celé Ostravy prostřednictvím služby SENIOR TAXI.
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Z mnoha rybolovných technik patří pla-
vaná k těm nejznámějším na světě. Chy-
tání se splávkem (brčkem, špuntem) má 
své kouzlo v podobě sledování záběru od 
jeho začátku, kdy splávek začně nezna-
telně poskakovat na hladině, až po rychlé 
zmizení do hlubin. Zároveň se také jedná 
o styl lovu, který patří mezi nejvšestranněj-
ší a nejúčinější způsoby sportovního rybo-
lovu. Se splávkem můžeme lovit jak malé 
rybičky, tak i kapitální sumce.

Závodní plavaná je královskou disci-
plínou mezi závodními technikami lovu, 
protože je nejobsáhlejší ze všech technik. 
Závodník lovící na plavanou musí umět 
odchytat závod, ve kterém se loví ohrom-
né množství malých rybek v malé hloubce 
blízko břehu - téměř „pod nohama”, avšak 
musí ovládat např. i lov ve vzdálenosti 50 m 
od břehu, kde už je velice obtížné sledovat 
anténku splávku dlouhou přibližně dva pal-
ce o průměru 4 mm a z této vzdálenosti 

zdolávat i kapitální kapry a cejny. Výbava 
těchto závodníků se skládá ze sedací bed-
ny (speciální sedačka bez opěradla, kte-
rá umožňuje rovný posed i v nepříznivém 
terénu na břehu), plavačkové děličky (prut 
vyrobený z těch nejlepších dostupných uh-
líkových vláken měřící 13m s váhou často 
nižší než 800 gramů), různých bičů (uhlí-
kových prutů bez oček v délkách 3-10m) 
a mnoha dalších typů prutů, které jsou ne-
postradatelné pro rozdílné typy závodních 
tratí a zvolenou taktiku lovu. Samozřej-
mostí jsou pak různé druhy splávků od ma-
linkých a jemných druhů s nosností sotva 
0,1 gramu a antenkou „tlustou” 0,6 mm až 
po splávky určené ve velkých vzdálenos-
tech s váhou 20 gramů a dobře viditelnou 
anténou. Pro představu o jemnosti celého 
lovu je vhodné uvést, že závodníci použí-
vají k přelstění úlovku opravdu jemňoun-
ké vlasce - průměrem shodné s lidským 
vlasem. Ani háčky nepatří k největším. 

Nejčastěji používaná velikost háčku 16 
svou délkou nepřesáhne 5 mm.

Pro lov na plavanou jsou nezbytné také 
správné nástrahy a návnady. Nejpoužíva-
nější nástrahy napříč „závodním světem” 
jsou živé nástrahy. Závodníci na háčky 
napichují masové červy (larvy masařky), 
hnojní žížaly a patentky (larvy komárů 
a pakomárů). Z rostlinných nástrah pak má 
prim kukuřice a konopné semínko. Aby byl 
zajištěn bohatý úlovek, používají se k při-
vábení ryb krásně voňavé a pro ryby spe-
ciálně dochucené krmné směsi, které jsou 
doplňovány o hlínu, různá ochucovadla 
a aromata tak, aby co nejlépe vyselekto-
valy cílové ryby.

V závodě, který trvá 4 hodiny a předchá-
zí mu dvouhodinová příprava, se závod- 
ník snaží ulovit co možná nejvíce ryb. Hod-
notí se celková váha všech ulovených ryb 
systémem 1g = 1b. 

(pokračování na str. 10)

Rybolovná technika - plavaná

Asi si říkáte, co může být skryto za tak-
to krkolomnou zkratkou… 16.-18.8.2019 
letošního roku bude pořádáno 23. mezi-
národní  Mistrovství  České  republiky 
v  lovu  ryb  udicí  plavanou (se spláv-
kem), poprvé v Ostravě - kousek od Svi-
nova. 

V novodobé historii závodního rybolo-
vu na ostravsku se tak jedná o největší 
a nejprestižnější závod vůbec. V připra-
vovaném klání se o titul mistra České 
republiky utkají nejen nejlepší česká 
rybářská družstva, ale jako již tradičně 
i družstva ze Slovenska, Maďarska, Ra-
kouska, Německa a Polska. Celé mis-
trovství tak bude bude pořádáno podle 
mezinárodně platných pravidel FIPSed. 
Průměrná účast v takto velkém závodě 
je cca 25-30 družstev, ty jsou tvořeny 
čtyřmi závodníky, celkem se mistrovství 

zúčastní kolem 110 závodníků. Soutežit 
se bude o titul mistra ČR v kategorii druž-
stev i v kategorii jednotlivců.

Závodní trať byla po zralé úvaze, vy-
brána na řece Odře - cca 500 m pod sou-
tokem s řekou Opavou směrem dolů po 
proudu, na úseku dlouhém cca 1 500 m. 
Těšíme se na vaši účast a aktivní podporu 
závodníků, jste srdečně zváni! Na závodní 
úsek se dostanete po cyklostezce vedoucí 
ze Svinova od starého železničního mostu 
podél Odry až k tzv. Hošťálkovické lávce 
a dále k jezu Lhotka. Závodníky na protěj-
ším břehu nemůžete minout!

A kdo že bude hájit „barvy” Svinova? 
Hned dva týmy! Prvním týmem je MO 
ČRS Ostrava PRESTON, složený z beč-
kárenských rybářů, kteří již v minulosti 
toto mistrovství vyhráli. A protože v rybář-
ském kroužku na Bečkárně je aktuálně 

hodně šikovných dětí, které již velice 
úspěšně vyhrávají všechny závody, kte-
rých se zúčastní, rozhodli se jim dát ve-
doucí kroužku „divokou kartu”. Bude to 
poprvé, kdy se republikového mistrovství 
bude účastnit tým dětí rybářského krouž-
ku z Bečkárny. Budou mít možnost pomě-
řit své doposud nabyté zkušenosti s pro-
fesionálními týmy - účastníky světových 
šampionátů.

Přijďte nás v srpnu podpořit! Nejpres-
tižnější závod té nejvyšší úrovně v ČR má 
svou neopakovatelnu atmosféru, kterou, 
jako u jiných sportů, pomáhají dotvářet 
diváci a fanoušci. Pro tentokrát ale raději 
nechte fandící bubny, řehtačky a vuvuze-
ly doma, ať alespoň něco chytíme.

Radim Vytřas
Český rybářský svaz - MO Ostrava

(MS Poruba 1 - Bečkárna)

Pozvánka na MeMIČR 2019
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(dokončení ze str. 9)
Všechny ulovené ryby jsou během zá-

vodu přechovávány ve vezírku (čtyřmet-
rový síťový tunel ponořený ve vodě) a po 
skončení závodu zváženy a puštěny zpět 
do vody. 

Během čtyřhodinového závodu si musí 
závodník správně rozvrhnout taktiku lovu. 
V té zohledňuje typ lovu, vzdálenost, ve 
které bude chytat ryby, druh cílových ryb 

a i jejich velikost. Někdy je výhodné zamě-
řit se na lov malých ryb ve větším množ-
ství, jindy zase vyhrávají závodnící, kteří 
se rozhodnou lovit větší ryby. Celý závod 
se pak snaží o co největší soustředění se 
na každý záběr, přesnost a efektivnost 
lovu. I ta nejmenší rybička může vše roz-
hodnout a změnít výsledek nejen jednot-
livce, ale i celého týmu. O vítězi pak v nej-
vyšších soutěžích rozhodují gramy.

Pokud si stále myslíte, že rybaření zna-
mená sezení u vody v pohodlném rybář-
ském křesíku, mýlíte se. Přijďte se podívat 
na chystané 23. mezinárodní Mistrovství 
ČR v lovu ryb udicí plavanou na řece Odře 
16.-18.8.2018, určitě pak změníte názor 
a zjistíte, že rybaření patří mezi náročné 
sportovní disciplíny. Radim Vytřas

Český rybářský svaz - MO Ostrava
(MS Poruba 1 - Bečkárna)

Při procházce kolem Porubky ve Svi-
nově můžete nabýt dojmu, že se jedná 
o tak zvanou mrtvou vodu. Potok, které-
mu byl přikázán směr jeho toku regulací, 
s hloubkou v nejhlubších místech dosa-
hující maximálně po kolena, zarostlý řa-
sami… Prostě kdybyste byli rybou, vybe-
rete si místo pro život raději někde jinde. 
Ale při lepším poledu na vodní hladinu 
se na ni občas udělá kroužek. Přece jen 
tu něco žije! Na první pohled nehostinné 
prostředí obývá plno ryb. V případě Po-
rubky, ve které je dominantní rybou jelec 
tloušť, zde kromě něj žije spousta plotic, 
okounů, ouklejí a hrouzků. Větších ryb 
zde ale mnoho nenajdete, ty ke svému ži-
votu přece jen potřebují o něco větší pro-
stor. Na dolním toku Porubky, těsně před 
soutokem s Odrou je druhová skladba 
o něco málo pestřejší. 

(pokračování na str. 11)

Svinovské ryby

Rybolovná technika - plavaná
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Tak jako existuje závodní auto, závodní 
jídelna nebo závodní kolo, existují i závod-
ní rybáři.

Obecně slovo rybář značí člověka lo-
vícího ryby sítí, sportovní rybář zas chytá 
ryby na udici, ale závodní rybář je zvláštní 
sorta, to je speciální druh posedlý touhou 
poměřovat svou dovednost se stejně po-
stiženými jedinci v určitém časovém limitu 
za určitých podmínek. Proto si po vzo-
ru fotbalistů, hokejistů, ragbistů a všech 
ostatních „istů“, založil svou celorepubliko-
vou první a druhou soutěžní ligu, případ-
ně divizi. Závodní rybář si při sportovním 
klání každou „ulovenou šupinu“ váží: kdo 
vytáhne z vody nejvíce kilo ryb, vyhrává. 
Závodní rybář pak všechny úlovky živé 
a zdravé opět navrací vodě. Ryby totiž 
zásadně nejí, snad jedině zavináče, uze-
nou makrelu, nebo kapra o Vánocích. Své 
výkony pak sleduje v pečlivě vedených 
celostátních tabulkách, aby věděl, zda už 
v bodování „přechytal“ toho Honzu z Horní 
Dolní, či zda jeho ostravský tým konečně 
převálcoval ty namyšlené borce z jižních 
Čech. A nesmírně se tím baví.

Když máte doma závodního rybáře, 
víte, že před závodem nesnídá, nesvačí, 
neobědvá ani nevečeří, protože tím ztrácí 
cit pro záběr, zásek háčku. Naopak – jíd-
lo hází do vody rybám, aby „přijely“ (nej-
lépe celý houf) a posnídaly, posvačily, 
poobědvaly či povečeřely namísto něho. 
Nikdy se závodního rybáře neptejte, kolik 
ho rybí krmení stálo. Buďte rádi, že vám 

to stejně neřekne, asi by to s vámi „šleh-
lo“ o mez. Další z tabuizovaných věcí jsou 
ceny sportovního rybářského náčiní. Mat-
ky, manželky ani partnerky často netuší, 
že za to uhlíkové „stéblo“ něžně opečo-
vávané, by byla slušná dovolená s celým 
příbuzenstvem v Karibiku, nebo že ten 
„obyčejný“ naviják je mistrovská japon-
ská práce v hodnotě zlatého prstýnku se 
zirkonem. Závodní rybář je prostě člověk 
s převráceným stupínkem hodnot. Miluje 
vodu, ryby, přírodu, společenství ostatních 
rybářů, svoji rybářskou výbavu a svoje ry-
bářské úspěchy. Pak teprve přichází na 
řadu jeho rodina. 

Když máte doma úspěšného závod-
ního rybáře, nastane vám po určité době 
problém, kam se všemi těmi vítěznými 
poháry. Ač z napařovaného polymeru, 
jsou pro závodního rybáře tím nejdražším 
na světě a nic mu nezabrání, aby je měl 
všechny denně na očích. Teprve když už 
je plná i ta malá polička nad botníkem, 
uzná složitost situace a šoupne pár tro-
fejí do krabice na půdu. Budiž vám ma-
lou útěchou, že získaným titulem mistra 
republiky v lovu na plavanou si závodní 
rybář do jisté míry „nasytí“ ambice, čímž 
se pravidelný přísun pozlaceného plastu 
poněkud zpomalí. 

Máte-li doma závodního rybáře, často-
krát se bojíte otevřít chladničku, protože se 
na jejím dně v barevných krabičkách vrtí 
různý fujtajbl paralyzovaný nízkou teplo-
tou, aby neutekl. Což se mu přesto občas 

podaří. Pak se jen divíte, kde se doma 
berou všechny ty hladové suché masařky, 
plácající se rozmrzele po čerstvě umytých 
oknech. Ano, závodní rybář se na rozdíl od 
mafiánů neštítí opravdu ničeho. Holýma 
rukama za řevu naplno puštěného „mag-
neťáku“ prohrabe s přáteli kopu hnoje, aby 
ukořistili ty nejlepší žížaly hnojky (bože, 
vezměte si kluci aspoň rukavice !!), při 
chystání návnady si klidně ústy přidrží pin-
ku – larvičku mouchy a zasmrádlý rybí sliz 
na kalhotách či zástěře je pro něj krásně 
vonící aviváž.

Ale vůbec nejlepší je, když závodní 
rybář nakonec lidsky dozraje, získá nad-
hled a všechen svůj um a dovednost za-
čne předávat malým dětem v rybářském 
kroužku. Když se uzavře jeden života běh 
a on najednou vidí opět sebe jako toho 
rozjíveného kluka, co musel mít rybičku 
i na nočníku. A je dětem velkým vzorem, 
protože má svoji vášeň v srdci, na nic si 
nehraje, je opravdový a tu upřímnost jim 
umí předat.

Když máte doma jakéhokoliv rybáře, 
nikdy se nebudete nudit, ať už je to syn, 
bratr či partner. Žijí velmi pestrým životem, 
a i když vám to občas pořádně leze na ner-
vy, obohacují tím i vás. Umí totiž relaxovat, 
radovat se, umí si hrát se svou zálibou, 
umí být šťastní. 

A to je vlastně to největší umění v živo-
tě. Tak „Petrův zdar!“

Jana Vytřasová, 
sochařka a výtvarnice, 

matka závodního rybáře

Máte doma závodního rybáře?

(dokončení ze str. 10)
To proto, že ryby z Odry jsou zvědavé 

a sem tam se zaplavou mrknout, jestli jim 
menší tok neposkytne lepší životní pod-
míky. Některé z nich v Porubce již zůsta-
nou, většina z nich se ale vrátí zpět do 
většího toku.

V posledních letech se druhová skladba 
v Odře u Bečkárny a přilehlého okolí vý-
razně zlepšila. Po dlouhé době se zde jak 
díky výsadbě, tak přirozenou cestou zača-
ly objevovat původní druhy ryb. Největší 
radost rybářům dělá zvyšující se výskyt 
parem říčních a ostroretek stěhovavých, 
které byly před 15 lety v řece na území 
Svinova považovány za vzácné. Tyto ryby 
společně s jelcem tlouštěm a pár drobněj-
šími rybami, patřícími mezi reofilní ruhy 
ryb, vyhledávají pobyt v proudných čátech 
řeky, najdeme je proto v rychlých peřejna-
tých úsecích, nebo ihned pod nimi.

V místech, kde se voda zpomalu-
je a koryto řeky prohlubuje, přerývají 

sedimenty dna kapři, velcí cejni a občas 
i karasi. O potravu s nimi soupeří malé 
rybky v podobném složení jako v Porub-
ce. Všechny tyto ryby ale musí být na 
pozoru před jejich dravými kontrolory. 
Okouni, tloušti a boleni neúnavně nahání 
drobné rybičky, které tvoří jejich každo-
denní jídelníček. Štiky pak střeží každý 
pohyb větších rybek, jejich útoky s cílem 
získání portravy bývají nekomromisní 
a mají téměř 100% smrtelnou účinnost. 
Sumec velký tvoří špičku potravního žeb-
říčku v řece. Je jich zde poměrně dost, 
ale spíše menších kusů do délky 150 cm. 
Ti praví mohykáni s délkami přesahující-
mi 200 cm, jsou ojedinělí a vyskytují se 
spíše v dolních, hlubších partiích vodního  
toku.

Bečkárna, Rezavka a ostatní stoja-
té vody na území našeho městského 
obvodu jsou taktéž domovem mnoha 
ryb a vodních živočichů. Rybí osádka 
je i ve stojatých vodách velice pestrá. 

Při slunných letních dnech se u hladiny 
vyhřívají hejna kaprů. Pod listy stulíků, 
pokrývajících vodní hladinu, odpočívají 
amuři a ojediněle při troše štěstí uvidíte 
i obrovské tolstolobiky. Mezi velkými ryba-
mi svižně proplouvají hejna malých rybek 
tvořená perlíny, plotičkami a ouklejkami. 
Zajímavostí je i výskyt raků v průtocích 
mezi jednotlivými rybníky Bečkárny a Re-
zavky. Spolu s chrostíky, které naleznete 
pod kameny v jejich ochranných schrán-
kách z kamínků a větviček, patří mezi pří-
rodní indikátory čisté vody.

Všechna tato svá tajemství příroda ráda 
svěří pokornému a pozornému pozorova-
teli. Když se na chvíli odprostíte od rychlé-
ho tempa okolního života a sednete si na 
lavičku na břehu rybníka, s překvapením 
zjistíte, jak rozmanitá je příroda v našem 
blízkém okolí.

Radim Vytřas
Český rybářský svaz - MO Ostrava

(MS Poruba 1 - Bečkárna)

Svinovské ryby
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Mateřské školy získaly nové vybavení 
financované z projektu „Rozvoj rovného 
přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava 
II“. Pro děti z mateřské školy Rošického 
a Stanislavského byly z projektu zakoupe-
ny celkem tři interaktivní zařízení 3BOX, 
dětem z mateřské školy Polanecká byla 
zakoupena interaktivní tabule. Obě zaříze-
ní pracují na podobném principu, 3BOX je 
mobilní a umožňuje promítání i na podlahu. 
Tato zařízení napomáhají rozvoji dětí pře-
devším v kognitivní, ale i psychomotorické 
oblasti. Děti procvičují a zdokonalují zrako-
vé i sluchové vnímání, paměť, prostorovou 
představivost, logické uvažování i grafo-
motoriku. Děti hravou formou rozšiřují své 
poznatky o okolním světě a také získávají 
cenné základy čtenářské i matematické pre-
gramotnosti. Vzhledem k tomu, že je práce 
s 3BOXEM či interaktivní tabulí pro děti 
velmi atraktivní, je vhodnou pomůckou pro 
kompenzaci oslabení v různých oblastech.

Za kolektiv MŠ napsala 
Daniela Roubalová

V polovině května se děti ze všech tří 
MŠ zúčastnily zotavovacího pobytu v Hor-
ní Lomné.

Děti se zde seznamovaly s významem 
lesa pro náš život, co mu škodí a prospí-
vá. Také už víme, jak se v přírodě máme 
správně chovat. S dětmi jsme vyčistily 
pramen studánky a nedaleký potok, v lese 
jsme postavili domečky z přírodních mate-
riálů pro lesní skřítky. Potůčků jsme využili 
k lovu vodních zvířátek, naučili jsme se 
názvy stromů a lučních květin. Poznatky 

o přírodě získávaly dětí hrou, pozorová-
ním, prožitkem, objevováním i praktickými 
pokusy. Každodenní zážitky zachytily děti 
ve svých kreslených deníčcích. 

Nechyběly zde ani pohybové aktivity 
dětí. Využívali jsme herních prvků umístě-
ných na dětském hřišti. Vyvrcholením ce-
lého pobytu byla olympiáda v běhu, skoku 
z místa, házení šišek na cíl.  

V rámci projektu SMO „Chci vědět víc“ 
se děti zúčastnily výukových programů: 
„Co se děje na louce?“ a tvořením věnečku 

z kartonu s lesním zvířátkem. Děti prová-
zeli po celý pobyt lesní skřítkové a víly, kte-
ří podporovali a motivovali malé účastníky 
k plnění různých úkolů formou večerních 
pohádek, psaníček v lese, ukrytými pokla-
dy, básničkami, písničkami i tanečky. 

Během celého zotavovacího pobytu 
vládla pohodová a klidná atmosféra plná 
radosti, napětí a očekávání dalších neuvě-
řitelných zážitků.

Markéta Gottvaldová
za kolektiv MŠ

Krásného jarního dne 21.5.2019 se nej-
menší děti z MŠ Polanecká ve věku 2,5 – 
4 roky zúčastnily přírodovědné procházky 

pod názvem „Jaro v Poodří“. Naše aktivita 
vycházela z celoročního environmentální-
ho, výchovně vzdělávací plánu pro naši 

MŠ. Po celou dobu nás doprovázel pan 
J. Mayer, člen Ekocentra Českého svazu 
ochránců přírody Alces, který nám poskytl 
odborný výklad o přírodě kolem Odry. Dob-
rodružnou stezkou plnou přírodních překá-
žek a improvizovaných „můstků“ jsme se 
prošli kolem rybníků v Polance, zastavili se 
u včelích úlů a poslechli si zajímavé infor-
mace o životě včel, složení úlu a včelích 
produktech. Seznámili jsme se s vodními 
ptáky – čápem, volavkou, lyskou, labutí 
nebo rákosníkem. Pozorovali a poslou-
chali jsme slavíka i námluvy ohrožených 
druhů žab – skokana a kuňky. Vyhledávali 
jsme hmyz ve vodě i okolo rybníků. Všíma-
li jsme si stromů, květin a vodních rostlin, 
sbírali jejich plody. Na závěr byly nejaktiv-
nější a nejpozornější děti odměněny.

Za MŠ Polanecká    
Radomíra Kostková

Interaktivita

Škola v přírodě

Vycházka pro nejmenší
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Dne 30. 4. 2019 se uskutečnil na ZŠ Svi-
nov projektový den zaměřený na POKOS. 
Součástí byla zdravotní výchova, která 
byla připravena v součinnosti se Střední 
zdravotnickou školou, a dopravní výchova, 
kde žáci testovali své znalosti pravidel sil-
ničního provozu a praktické jízdy zručnosti 

na kole. V rámci branné výchovy byl pro 
žáky připraven útěk do bezpečí v bunkru 
za použití plynových masek, ve složitém 
terénu a za snížené viditelnosti. Žákům se 
všechny disciplíny velmi líbily a hravou for-
mou získali spoustu znalostí a dovedností.

Mgr. Kateřina Klegová

Koncem měsíce dubna se jako každo-
ročně konalo na naší škole oblastní kol 
dopravní soutěže Mladý cyklista 2019. 
Akce se zúčastnilo 5 škol z Poruby a jejího 
okolí. Děti soutěžily ve 2 věkových kate-
goriích v disciplínách: jízda zručnosti, testy 
z pravidel silničního provozu a zdravově-
da. V obou kategoriích zvítězili žáci naší 
školy a spolu s družstvy na 2. a 3. místě 
postoupili do městského finále konaného 

10. 5. 2019 na dopravním hřišti a v pro-
storách ZŠ A. Kučery v O.-Hrabůvce. Také 
zde byli naši žáci velmi úspěšní, v mlad-
ší kategorii se umístili na 5. místě, starší 
potom na místě 3. Doufáme, že v příštím 
školním roce již budeme k přípravě a orga-
nizaci oblastního kola využívat nově posta-
vené dopravní hřiště u naší základní školy.

Mgr. Marie Farkasová, 
oblastní metodik DV

V úterý 16. dubna jsme se slavnostně 
rozloučili se zimou a přivítali jaro.

Symbolem zimy je Morena. Než jsme 
ji vynesli a vhodili do potoka, museli jsme 
si ji nejprve dle starých návodů a čistě 
z přírodních materiálů ustrojit a nazdobit. 
Také jsme si nachystali lístečky, které jsme 
si ozdobili pestrobarevnými pentličkami, 
a upekli velikonoční perníčky. 

A pak už se za hlasitého prozpěvování 
jarních popěvků a lidových říkadel vydalo 
od školy dlouhé procesí. Během cesty se 
k nám přidaly děti z MŠ a ŠD Rošického, 
které si letos připravily i malé kulturní vy-
stoupení – děti z MŠ předvedly tanečky 
a ŠD Rošického přednesla jarní básničky. 
V parku za farou už na nás čekali dva členo-
vé svinovského hasičského sboru. Za jejich 

asistence a mohutného dětského jásotu 
byla Morena zapálena a vhozena do Po-
rubky. Příjemným završením celé akce bylo 
rozdávání perníčků všem zúčastněným. 

Počasí nám také velmi přálo, a proto 
jsme všichni strávili velice pěkné odpole-
dne!

Simona Burdíková, 
vedoucí vychovatelka ŠD

Pod tímto motem proběhla letos již čtvr-
tá divadelní přehlídka ZŠ a MŠ Ostrava-
-Svinov. 16. 5. 2019 tělocvična opět ožila 
– stavělo se podium, věšely se závěsy, 
rozzářily se reflektory, rozezvučely se ze-
silovače, rozezněly se zvuky všech mož-
ných nástrojů. 

Program opět nezklamal, byl pestrý, na-
bitý a podílely se na něm nejen třídy dru-
hého stupně, ale i třída 3.A, školní družina 

a dále také hosté se základních škol Spar-
takovců a Krásné Pole. 

Společně jsme oplakali Nikolu Šuhaje, 
tahali jsme Řepu, vařili Slepičí polévku, 
Nonstop nosili Tepláky, Napomádovali 
jsme si vlasy, Rebelsky se pokusili o útěk 
do San Francisca, propluli do minulosti na-
vštívit Přemyslovce, zavzpomínali na Ho-
lubí dům, zdivočili na Madagaskaru a Ote-
vírali studánky… 

Celým programem nás provedl Rebel 
Eman, který zároveň se svými spolužáky 
z devátých ročníků pod vedením paní uči-
telky Kubenkové předvedl parádní a ne-
zapomenutelné rozloučení se svinovskou 
školou. 

Divadlo skončilo, ať žije divadlo!!! Přá-
telé, těšte se už teď na 5. ročník…

Mgr. Alexandra Vavrošová

Ve středu 17.4.2019 se na ZŠ a MŠ Os-
trava-Svinov konal Velikonoční turnaj pro 
žáky 2. stupně. Soutěžilo se ve čtyřech 
disciplínách: minivolejbal, rychlý start, hod 
medicinbalem a stolní tenis. 

Dvě tělocvičny jsme využili pro stolní te-
nis a minivolejbal. V rychlém startu a hodu 
medicinbalem se soutěžilo na venkovním 
hřišti v areálu školy. Jelikož nám vyšlo po-
časí, sluníčko každému nastartovalo spor-
tovního ducha a do soubojů žáci dávali 
vše, co mohli. 

Do organizace se zapojil i školní parla-
ment, který zařídil pomocníky, aby napo-
máhali hladkému průběhu. Moc jim za to 
vše děkuji. Z každé třídy se účastnilo sou-
těží mnoho sportovců, kteří bojovali za co 
nejlepší umístění. V každé ze čtyř disciplín 
žáci získávali pro třídu body podle žebříč-
ku umístění. 

Průběžně se vyhodnocovaly disciplíny 
a veškeré získané body se sečetly – třída 
s nejvíce body se umístila na prvním mís-
tě. Velikonoční turnaj vyhrála osmá třída, 

která také získala putovní pohár, diplom 
a mnoho odměn. 

Vyhodnocovaly se i jednotlivé disciplíny 
a mnoho žáků tak bylo odměněno za své 
úsilí, které ze sebe vydali. Vítězům pobla-
hopřál pan starosta Ing. Radim Smetana, 
paní ředitelka Mgr. Iveta Komorášová, pan 
farář a také učitelé. 

Všichni jsme prožili hezké sportovní do-
poledne. Za rok se těšíme znovu!

Mgr. Sabina Plšková, 
organizátorka turnaje

Branný den

Mladý cyklista 2019

Vynášení Moreny

Ať žije muzikál!

Velikonoční turnaj

Děti MŠ Stanislavského se v letošním 
školním roce zúčastnily mnoha akcí a pro-
gramů přímo v mateřské škole, ale také 
mimo ni – výlety do přírody, exkurze, be-
sedy, plavecký a lyžařský výcvik, tvořivé 
dílny, divadelní představení a mnoho dal-
šího. 

Za zmínku stojí také návštěva Galerie 
výtvarného umění v Ostravě, kde se děti 
mohly seznámit s prostředím galerie, pro-
hlédnout si současná výtvarná díla. Na zá-
věr programu si pak mohly dokonce vytvo-
řit své vlastní dílo, přičemž si vyzkoušely 
mnoho zajímavých technik. 

Děti byly nadšené a všichni se těšíme 
se na další podobné akce v příštím škol-
ním roce. 

Za kolektiv MŠ Stanislavského 
Hana Hladíková

Zážitky  
ze školky
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Soutěž Hrajeme si s Ozoboty byla ur-
čena pro žáky pátých ročníků. V nabité 
konkurenci deseti dvoučlenných týmů 
museli soutěžící řešit několik náročných 
IT úkolů.

Nejprve vytvářeli leták ve Wordu, poté 
prezentaci na ekologické téma v Power- 

Pointu a nakonec museli bez jakýchko-
liv předchozích znalostí zvládnout práci 
s Ozobotem. Úkoly, které děti řešily s Ozo-
boty, najdete v přílohách pod článkem.

Hodnocení pro porotu bylo velmi slo-
žité, protože většina odevzdaných úkolů 
byla na vysoké úrovni.

První 3 místa si nakonec ke smutku do-
mácích odnesly týmy ze ZŠ Krásné Pole. 
Vítězům gratulujeme:-)

Škola díky tomuto projektu získala 9 ozo-
botů, které budou dále používány v hodi-
nách informatiky.

Mgr. Vladimír Dedek

Letos se naši žáci zúčastnili jako ka-
ždým rokem mnoha výstav a přehlídek. 
Mimořádný úspěch se dostavil na 16. roč- 

níku celostátní přehlídky výtvarných prací 
dětí a mládeže 2019 Zlín, která se koná 
v rámci Zlínského filmového festivalu. 

NIPOS-ARTAMA jmenovala pro hodnoce-
ní všech zaslaných projektů tým kuráto-
rů složený z teoretiků výtvarného oboru, 
didaktiků a aktivních výtvarných umělců. 
Na rozborovém semináři, který se usku-
tečnil v době zahájení 59. zlínského fil-
mového festivalu a jehož součástí byla 
vernisáž výstavy, proběhla reflexe pře-
hlídky formou veřejné diskuze a inspira- 
tivních workshopů. Kurátorský tým vybí-
ral ze 100 projektů dětských prací, skrze 
které se hodnotí a oceňuje především 
přístup jednotlivých pedagogů. Jedno 
z udělených ocenění patří svinovské „vý-
tvarce“!

Kromě tohoto úspěchu se naši žáci zú-
častnili 47. ročníku Mezinárodní dětské 
výtvarné výstavy Lidice, na které se před-
stavili mladí výtvarníci z 63 zemí celého 
světa.

Medaile obdrželo 110 prací z celkem  
15 336 zaslaných a jedna z nich poputu-
je do Svinova. Kromě tohoto ocenění naši 
žáci získali ještě čtyři čestná uznání.

Marie Malinová

Ve dnech 25. a 26. května 2019 proběhl 
19. ročník tradičního hudebního festivalu 
Moravskotřebovské arkády. Jeho organi-
zátorem je Základní umělecká škola Mo-
ravská Třebová. 

Hlavní program festivalu je rozvržen do 
dvou dnů. Jeho součástí je také přehlídka 
výtvarných prací žáků ZUŠ Moravská Tře-
bová s názvem „Výtvarný svět na zámku“. 
Samotná festivalová přehlídka sborů se 
uskutečnila v neděli 26. 5. a byla určena 
dětským, mládežnickým a dospělým pě-
veckým sborům. Přihlásilo se 10 sborů 
z blízkého i vzdálenějšího okolí, mezi nimi 
i svinovský dětský sbor Zvonoklíček.

Počasí nám všem přálo, takže jsme 
si užili jak příjemnou atmosféru města 
a zámku, tak vlastní vystoupení na zámec-
kém nádvoří. 

Marie Malinová

Ozoboti

Výtvarný obor ZUŠ slaví úspěchy

Zvonoklíček v Moravské Třebové
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Společnost PRINTO přesune po 20 le-
tech svou tiskárnu z porubského sídliště 
do průmyslové zóny nedaleko Rudné ulice. 
Firma tam chce vybudovat moderní tiskár-
nu, do které instaluje špičkové tiskařské 
technologie. „Poptávka po našich produk-
tech roste a současné prostory už nám 
neumožňují další rozvoj. Abychom zajistili 
perspektivu pro více než 80 zaměstnanců, 
musíme se dále rozvíjet. A současné pro-
story už nám další rozvoj neumožňují,“ řekl 
jednatel a spolumajitel firmy Tomáš Čichoň.

Nová tiskárna vyroste na pozemcích 
určených pro průmyslovou výrobu mezi 
Jelínkovou a Rudnou ulicí. „Provoz tis-
kárny neobtěžuje okolí hlukem ani zápa-
chem a je tichý, vždyť už přes 20 let půso-
bíme bez nejmenších problémů na okraji  
sídliště vedle porubského plaveckého 
bazénu. Nová budova naopak může pa-
radoxně přinést lidem větší klid, protože  
vytvoří bariéru mezi rušnou Rudnou a je-
jich rodinnými domy,“ vysvětlil Tomáš Či-
choň.

Iniciativu vítá i vedení svinovské radni-
ce. „Jsem rád, že o pozemek u Rudné pro-
jevilo zájem právě PRINTO. 

(pokračování na str. 16)

PRINTO vybuduje ve Svinově u Rudné  
moderní tiskárnu

3. ČERVNA – 28. ČERVNA
JE EIFFELOVKA V ŘÍMĚ?

3. ČERVNA – 28. ČERVNA
POLETÍME DO AFRIKY

3. ČERVNA – 28. ČERVNA
NETRADIČNÍ OBCHŮDEK

LOVCI PEREL ANEB 
DŽUNGLE KNIH A SOUTĚŽÍ

Poznávací soutěž pro děti

Soutěž pro děti – čtení s porozuměním

Odměny pro soutěžící lovce perel

Akce pro děti probíhající v rámci projektu 
Lovci perel aneb džungle knih a soutěží. 
Projekt finančně podporuje statutární 
město Ostrava, městský obvod Svinov.

 

Již tradičně patřila noc z 29. na 30 břez-
na dětem. Naše knihovna se společně se 
ZUŠ Svinov opět zapojila a s dětmi no-
covala. Program byl pestrý. Lesem jsme 
doputovali k planetáriu, kde bylo pro děti 
připraveno večerní pásmo. Děti byly roz-
děleny do družstev a vybraly si název pod-
le souhvězdí. 

V pozdních hodinách jsme navštívi-
li místní restauraci U Slunce, kde pro nás 
uvařili skvělou večeři. Zpáteční cestou jsme 

se naučili děkovný pokřik, kterým jsme 
manželům Mrázkovým vyjádřili velký dík. 
V rámci družstev si malí nocležníci vytvořili 
svá souhvězdí, na která se přišel podívat 
sám velký hvězdář Hvězdoslav Nebeský. 
Přinesl s sebou hvězdný vak plný odměn 
pro děti. Po návratu do knihovny si děti 
přichystaly své pelíšky, nicméně někteří 
usínali nad ránem. Všichni nevyspalí, ale 
spokojeni!

Iveta Balnarová, vedoucí knihovny

Knihovnická Noc s Andersenem
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(dokončení ze str. 15)
Je to zavedená ostravská společnost, 

takže víme, že od ní můžeme očekávat so-
lidní přístup k podnikání, od péče o život-
ní prostředí přes důraz na společenskou 
odpovědnost až po téměř rodinné zázemí 
pro zaměstnance. Věřím, že příchod Prin-
ta bude pro náš obvod přínosem,“ řekl sta-
rosta Ostravy-Svinova Radim Smetana.

Do vybudování nového provozu chtějí 
majitelé vložit 60 milionů korun. „Je to vel-
ká, ale nezbytná investice. Pokud chce-
me udržet krok s konkurencí, nemůžeme 

zůstat stát na místě,“ dodal Tomáš Čichoň 
s tím, že firma chce investovat nejen do 
vybudování tiskárny, ale také do svého 
okolí. Plánuje například podporu svinov-
ských hasičů nebo místní školy.

PRINTO teď ladí poslední detaily pro-
jektu, který následně musí projít všemi 
schvalovacími procesy. „Nechceme nic 
tlačit silou, naopak plánujeme, že vše pro-
bereme i s našimi budoucími sousedy nad 
rámec, který nám ukládají zákony. Věříme, 
že naše nová tiskárna bude přínosem pro 
všechny,“ dodal Tomáš Čichoň.

Společnost PRINTO vznikla v Ostravě 
v roce 1991. Jejím cílem bylo vybudovat tis-
kárnu, která dokáže tisknout v kvalitě jako 
tiskárny v tehdy tolik vzdáleném vyspělém 
světě. Dnes firma patří k nejvýznamnějším 
dodavatelům polygrafických služeb v Čes-
ké republice. Její tým tvoří 80 zkušených 
pracovníků, jejichž produkty putují nejen 
na tuzemský trh, ale také do Velké Británie, 
Německa, Švýcarska, Francie či USA.

Pro další informace kontaktujte:
Vladislav Sobol, 

vladislav.sobol@outlook.cz, 725 595 417

PRINTO vybuduje ve Svinově u Rudné  
moderní tiskárnu

Vyhýbal se nástupu trestu, strážníci 
ho dopadli

Dne 23. února 2019 prováděla hlídka 
městské policie výkon služby v Ostravě-
-Svinově, kde chvíli po poledni zahlédla 
před jednou z budov osobu, která odpoví-
dala popisu osoby hledané Policií ČR. Jed-
nalo se o třiačtyřicetiletého muže, na kte-
rého byl vydán Příkaz k dodání do výkonu 
trestu odnětí svobody. Z tohoto důvodu byla 
na místo přivolána hlídka Policie ČR, která 
si muže převzala k dalšímu opatření.

Ruší sousedy hudbou, spor vyřeší 
správní orgán

V úterý 26. února 2019 večer byla hlídka 
vyslána do Ostravy-Svinova, kde docháze-
lo k narušování občanského soužití hlasitou 
hudbou. Tu dle oznamovatele jeho souse-
dé pouští opakovaně nahlas. Vždy, když 
je požádal o zeslabení hudby, hlasitost 
úmyslně zvýšili. Hlídka proto kontaktovala 
sousedy, odkud se hlasitá hudba ozývala. 
Po otevření dveří se muž i žena chovali aro-
gantně a odmítli celou situaci na místě řešit. 
Událost byla proto oznámena příslušnému 
správnímu orgánu k projednání.

Pomáháme seniorům a lidem v nouzi!
Během čtvrtečního odpoledne 14. břez-

na 2019 pomáhali strážníci v Ostravě hned 
několika seniorům. Nejprve v Ostravě-Běl-
ském Lese během výkonu služby spatřili 
viditelně dezorientovanou 82letou ženu. 
Z obavy o její zdraví byli na místo přivolání 
zdravotníci, kteří ženu převezli k dalšímu 
vyšetření do nemocnice.

Ve stejný čas spatřila hlídka v Ostravě-
-Svinově na nástupišti jedné ze zastávek 
MHD ženu, která upadla a stěžovala si na 
bolest ruky a malátnost, jelikož se při pádu 
udeřila do hlavy. Strážníci ženě poskytli prv-
ní pomoc a následně ji předali přivolaným 
zdravotníkům k dalšímu ošetření.

Seniorům v Ostravě již mnoho let po-
máhají také Senior linky. Tlačítko, která při 
aktivaci vysílá na konkrétní místo nejbližší 
hlídku městské policie s pomocí. Pár hodin 
po předchozích dvou událostech právě po 
aktivaci Senior linky vyjížděla hlídka měst-
ské policie do Ostravy-Zábřehu. Zde stráž-
níci nalezli jedenasedmdesátiletou ženu, 
která měla zdravotní problémy. I ta skončila 
v péči zdravotníků.

Strážníci poskytli ženě první pomoc!
Ve čtvrtek 28. března 2019 v odpoled-

ních hodinách prováděla hlídka městské 
policie výkon služby na jednom z ostrav-
ských vlakových nádražích. Když byli oslo-
veni jedním z kolemjdoucích osob, že se 
poblíž nachází zraněná žena, okamžitě se 
vydali na pomoc. Na místě našli starší paní, 
která upadla na eskalátoru a masivně krvá-
cí z levé dolní končetiny, kde navíc došlo 
k otevřené zlomenině. Strážníci ženě po-
skytli první pomoc, krvácení zastavily pomo-
cí škrtidla a nohu pomocí dlahy znehybnili 
a obvázali. Následně ošetřili také krvácející 
tržnou ránu na obličeji. Po příjezdu sanitky 
ženu pomohli naložit na nosítka a předali ji 
zdravotníkům k dalšímu ošetření.

Další agresoři pod vlivem, tentokrát 
ve Svinově a Třebovicích

Z důvodu rušení nočního klidu byla hlídka 
městské policie dne 30. března 2019 v noč-
ních hodinách přivolána do Ostravy-Svinova. 
Zde bylo zjištěno, že jeden ze sousedů opa-
kovaně narušuje noční klid hlasitým křikem 
a zpěvem, který se ozýval z místa i v době 
přítomnosti strážníků. Muž, který násled-
ně hlídce otevřel, se po celou dobu choval 
arogantně, hlasitě křičel a vyhrožoval všem 
přítomným. Během projednávání situace 
poté muž náhle sevřel ruce v pěst a pokusil 
se o fyzický útok, kterému strážníci za pou-
žití donucovacích prostředků zabránili. I po 

předvedení na Policii ČR ke zjištění totožnosti 
agrese 62letého muže neustala. Vzhledem 
k tomu, že byl zjevně pod vlivem návykové 
látky a neovládal své chování, byl k dalšímu 
opatření převezen na protialkoholní záchyt-
nou stanici. O den později byla hlídka měst-
ské policie upozorněna na silně podnapilého 
muže, který v prodejně v Ostravě-Třebovicích 
vzbuzoval veřejné pohoršení. Na místě stráž-
níci spatřili mladého muže, který ležel obna-
žený na lavičce, byl agresivní a křičel na ko-
lemjdoucí. Poté si lehl na zem a začal hlavou 
tlouct do dlažby na podlaze. Jelikož tím muž 
ohrožoval svůj vlastní život, bylo mu v tom 
strážníky zabráněno. 19letý muž, který nadý-
chal téměř 2 ‰, byl rovněž převezen k další-
mu opatření na protialkoholní záchytnou sta-
nici. Obě události byly k dalšímu projednání 
předány příslušnému správnímu orgánu.

Zabránili muži spáchat sebevraždu
V sobotu 27. dubna 2019 v noci spatřila 

hlídka při výkonu služby v Ostravě-Svinově 
stát na mostě vozidlo, vedle kterého se na-
cházely dvě osoby. Jedna z nich stála za 
zábradlím, druhá s ní komunikovala. Stráž-
níci urychleně přistoupili k osobě stojící za 
zábradlím a v zájmu její bezpečnosti ji ucho-
pili. Ukázalo se, že jde o 35letého muže, 
který se chystal z tohoto mostu skočit dolů. 
Druhý z přítomných byl kolemjedoucí muž, 
který při spatření osoby na mostě vozidlo 
odstavil a snažil se muže přesvědčit, aby 
od svého úmyslu upustil. Po celou dobu 
strážníci komunikovali s mužem na mostě, 
aby s nimi spolupracoval a přelezl zábradlí 
zpět. Ten však působil zmateně, byl zjevně 
pod vlivem návykové látky a pokoušel se 
z držení vymanit. Před příjezdem hlídky Po-
licie ČR a zdravotníků se strážníkům poda-
řilo muže dostat do bezpečné vzdálenosti 
od hrany mostu. Celá událost byla násled-
ně předána Policii ČR. Muže si k dalšímu 
opatření převzali zdravotníci.

Městská policie informuje
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TJ SOKOL SVINOV,  
ODDÍL NÁRODNÍ HÁZENÁ

Letos se mladší žactvo vydalo do Pra-
hy obhájit své prvenství z minulého roku. 
Tradiční dvoudenní házenkářský turnaj se 
tentokrát hrál v Praze–Řevnicích a Modřa-
nech.

Turnajů se zúčastnilo celkem 8 týmů, 
program turnaje byl rozdělen na 2 části - 
v sobotu turnaj „Řevnické naděje“, v neděli 
„Turnaj o pohár modřanského médi“. 

Do nedělních závěrečných bojů jsme 
po sobotě nastoupili z první příčky průběž-
né tabulky. Naše mládež si svou bojovnos-
tí, odhodláním a super výkony vybojovala  
1. místo a obhájila prvenství z minulého 
roku.

Královská sestava: dolní řada: Barbora Matoušková, Adéla Mrázková, Karin Bendová, Elen Maštalířová, horní řada: trenérka Kateřina, 
Sabina Soldánová, Ema Plisková, Tereza Pizurová, Tereza Pokorná, Markéta Burová, Veronika Hrbáčová, trenérka Silvie a náš maskot 
Panda.

Mladší žactvo obhájilo zlato

Dne 11. května se v tělocvičně ZŠ Bí-
lovecká konal již 23. ročník volejbalové-
ho turnaje smíšených družstev O pohár 
starosty k 73.výročí osvobození Svinova. 
I tentokrát jsme z termínových důvodů 
posunuli osvobození až na květen. Turnaj 
uspořádal oddíl volejbalu TJ Sokol Svinov 
již tradičně za podpory MOb Svinov a sta-
rosty Ing. Radima Smetany, který náš tur-
naj přišel také podpořit osobně.

Turnaje se zúčastnila 4 družstva tvoře-
ná členy našeho oddílu a pozvaných přá-
tel. Navíc i jedno družstvo dětí, které měly 
své soutěže v malé tělocvičně. Zahájení 
za přítomnosti starosty proběhlo tradičně 
ráno a zápasy probíhaly jeden za druhým 
až do odpoledních hodin. Družstva byla 
vyrovnaná, o výsledku rozhodoval kaž-
dý míč a do poslední chvíle nebylo jasné 
o pořadí. S posledním míčem nakonec 
přišlo i rozuzlení a pohár zůstal doma ve 
Svinově. Program měl spád, a tak jsme 
ještě stačili vyhlásit vítěze za světla venku 
před tělocvičnou. I naše děti prokázaly, že 
jsou na tom fyzicky velmi dobře. Po celý 
den neztrácely energii a vydržely v pohybu 
dále než unavení dospělí, za což byly také 
po zásluze odměněny. Venku jsme také 
zahájili kulturní program s živou hudbou. 
Zábava byla výborná a pokračovala až do 
zkonzumování většiny zásob z bufetu. 

Hodnotné ceny pro vítězná a umístěná 
družstva a náklady na organizaci věnoval 
MOb Svinov a zaštítil starostka Ing. Radim 
Smetana, který přislíbil účast i při dalším 

ročníku, a to dokonce aktivně jako člen 
některého z družstev. Tak uvidíme. Přijďte 
se také podívat, nebo si i zahrát. Rádi vás 
uvidíme. Karel Luňáček

Turnaj osvobození
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VÝROČNÍ TURISTICKÁ ZNÁMKA
Římskokatolická farnost v Ostravě-Svi-

nově si tento rok připomíná 90. výročí posvě-
cení kostela Krista Krále. V neděli 23. června 
1929 náš kostel posvětil olomoucký světící 
biskup Josef Schinzel. K těmto kulatinám vy-
dala farnost turistickou známku. 

Turistická známka je dřevěná plaketa, 
na které je vypáleno zobrazení daného 
místa či situace s ním spojené a která je 
doplněna malou nálepkou. S turistickými 

známkami se můžeme setkat např. na 
hradech a zámcích, v horských chatách, 
v muzeích, v zoologických zahradách, 
přírodních a technických památkách a na 
jiných významných místech. Kromě stan-
dardních turistických známek existují i mi-
mořádné turistické známky, např. putovní 
(která bývá umístěna po určitou dobu na 
některém místě), prémiové (které je mož-
né získat za deset po sobě jdoucích čísel 
kupónů, umístěných na turistických znám-
kách), charitativní či sbírkové (jejichž cílem 
je přispět na nějaké dobré dílo). Existují 
také výroční turistické známky, které se 
váží k určitému výročí. Jejich vydání je li-
mitováno místem a časem. 

Naše svinovská turistická známka je 
jednou z nich. Na její přední straně je zob-
razen náš kostel, na zadní straně jedineč-
ná a pro náš kostel typická socha Krista 
Krále od známého sochaře Julia Pelikána. 
Samozřejmě na známce najdeme také le-
topočet a název našeho výročí. Ačkoli je 
turistická známka velkým lákadlem pro 
sběratele těchto trofejí, je vhodná také pro 
všechny, kteří si chtějí krásné kulaté výročí 
našeho kostela připomenout, nebo pro ty, 
kteří vnímají kostel Krista Krále jako typic-
kou dominantu Svinova a chtějí na něj mít 
trvalou upomínku.

Známku je možné zakoupit za 50 Kč 
mimo jiné ve dnech svinovské pouti 
(22. a 23. června) a také kdykoliv po boho-
službách. Aktuální pořad bohoslužeb viz 
www.farnostsvinov.cz 

KONSEKRACE AMBONU A OLTÁŘE 
NEDĚLE 23. ČERVNA 2019 V 9.00 

V tomto roce si při svinovské pouti při-
pomeneme kulaté výročí posvěcení naše-
ho kostela Krista Krále. Před 90 lety dne 
23. června 1929 přijel do Svinova olomo-
ucký pomocný biskup Mons. Josef Schin-
zel a při slavnostní bohoslužbě posvě-
til náš kostel na titul Krista Krále. Od té  
doby slouží a pro mnohé svinovské oby-
vatele je místem, kde se prožívají chvíle 
jak radostné, tak bolestné. Je součástí 
každodenního života naší obce. Na den 
přesně - v neděli 23. června 2019 přijede 
do Svinova ostravsko-opavský pomocný 
biskup Mons. Martin David a bude kon-
sekrovat nový kamenný ambon a oltář. 
Slavnost se bude konat v 9.00 a tímto 
všechny svinovské na tuto mimořádnou 
událost zvu. 

P. Dr. Jan Larisch, 
farář Řím. kat. farnosti Ostrava-Svinov

Oslava 90. výročí posvěcení  
kostela Krista Krále

Svinovští občané bydlící v blízkosti Hu-
sova sboru, náhodní kolemjdoucí a další 
si jistě povšimli, že započala a pokraču-
je oprava fasády jeho čelní lodi. Bude tím 
příchozím zajištěna větší bezpečnost do 
prostor modlitebny, na farní úřad a barev-
ně sjednocen pohled na kostel zepředu. 
Kdo by chtěl tuto opravu finančně podpořit, 
může tak stále vykonat osobní návštěvou 
na farním úřadě či při bohoslužbách. Již 
nyní velmi děkujeme dobrodincům, kteří 
pomohli!

Husův sbor ve Svinově letos slaví 85 let 
od dostavby a slavnostního otevření. Stalo 
se tak přesně 8. července 1934. Vzpomí-
náme na předky s úctou a snažíme se je 
v křesťanské víře, lásce k církvi a národu 
následovat. Každoročně na začátku prázd-
nin děkujeme Bohu za slovanské apoštoly 
Cyrila a Metoděje a kostnického mučedníka 

Mistra Jana Husa. Ve Svinově tak učiníme 
v neděli 7. července od 10.15 hodin. O den 
dříve, 6. července bude na ČT2 od 15 ho-
din přenášen přímý přenos bohoslužby 
z Betlémské kaple v Praze. Svinovské by 
mohlo zaujmout, že toto shromáždění za 
přítomnosti nejvyšších představitelů Církve 
československé husitské a vzácných hostů 
z ekumeny povede a kázat bude olomouc-
ký biskup Rudolf Göbel, působící v letech 
1993 – 2004 právě v naší obci. 

Kdo by chtěl prožít modlitební setkání 
pod širým nebem v malebném koutu Bes-
kyd, může se zúčastnit tradiční pouti k Win-
klerově zvonici na Ostravici. Naplánována 
je na pátek 5. července 2019, zvon vyzve 
přítomné ke ztišení v 10.00 hodin. Vlak vy-
jíždí z místního nádraží v 8:25, vystupuje 
se na Ostravici – zastávce (9.21). Poutní-
ci se vrátí kousek podél trati, přejdou most 

a následuje výšlap nahoru do kopce, kde 
po cca 15 minutách dorazí k Husově kapli. 
Na místě bude připraveno pohoštění. Sr-
dečně zveme! 

Již nyní bychom rádi pozvali věřící, dob-
rodince, sympatizanty a sousedy se vzta-
hem k našemu svatostánku na slavnostní 
bohoslužbu, která se uskuteční v neděli 
29. září 2019 od 10 hodin. Oslavme spo-
lečně 85 let našeho kostela! Liturgii pove-
de a kázat bude již výše zmiňovaný biskup 
olomoucký Rudolf Göbel, účast přislíbili 
i další duchovní. O 14 dní předtím, v neděli 
15. září v podvečer se bude konat koncert 
saxofonisty Michala Žáčka. Vše bude ještě 
upřesněno a včas oznámeno.

Přeji vám příjemné prožití prázdnin a tě-
ším se na případné setkání!

Tomáš Chytil, farář

Zprávy z Husova sboru a pozvánka na pouť
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Manželka se chlubí manželovi: „Můj strýc daroval králi perly.“ „To není možné. Buď musely být ty perly 
falešné, (viz tajenku).“ 
Pomůcka: 

FSA 
ISERIN 
NASAR  

Hlavní 
město 
Mali 

Lyžařská 
větrovka Klesat Počítadlo Šlechtic Anglicky 

„to“ 

Kdo něco 
koná 

(řídce) ☻ 
Kdo stále 

heká 
Symbol 
lásky Hon Citoslovce 

překvapení 
Oslňovati 

(řídce) 

Čápu 
příbuzní 

ptáci 

Domácky 
Kristýna 

Obyvatel 
Itálie 

Skladatel 
balad B A L A D I K 

Hlučeti 
H A L A S I T I První fáze 

seku 

Začátek 
tajenky A N E B O T O N E M O H L B Ý T 

Německá 
řeka M O H A N 

Kovadlina 
(řídce) 

N Á K O V 
Ženské 
jméno 

N I N A Uhlovodík Samice 
srnce 

Alkoho-
lický  
nápoj A R A K 

Jordánský 
politik 

N A S A R 
Rostlinné 

vlákno 
S I S A L Obec 

u Pardubic Věnovati 

Popravčí K A T 
Ubytovací 

zařízení 
R O T E L 

Tříště 
D R T I 

Moravské 
poutní 
místo 

Sloužící 
k metání Styl skoku 

vysokého 
Náhorní 
planina 

V pořádku O K 
Máchovo 

jméno 
H Y N E K 

Muži 
P Á N I 

Citoslovce 
rozpaků 

H M Patřící 
Nedovi 

Přechod 
přes řeku Jídlo 

☻ Internát 
Vynálezce 
dynamitu 

N O B E L 
Hesla 

M O T A 
Autor básně 

Havran  
P O E Zn. čisticího 

přípravku  Potravina Rámová pila 

Železná 
ruda I S E R I N 

Drobní 
motýli 

M O L I 
Žebro 

K O S T Korýš Akimenkovy 
iniciály 

Vyčinit N A D A T 
Plemeno 

R A S A 
Skutečnosti 

F A K T A Letka 
(zkratka) 

Slovensky 
„jíl“ 

Konec 
tajenky T V Ů J V L A S T N Í S T R Ý C 

Znaménko 
rovnosti R O V N Í T K O Poplašný A L A R M N Í 

Mřížkový linecký koláč s jahodovým džemem a oříšky
Na těsto
200 g změklého másla
100 g moučkového cukru
1 špetka soli
1 lžička mleté skořice (špet-
ka muškátového květu nebo 
mletého hřebíčku)
kůra z jednoho citronu

300 g hladké mouky
200 g mletých ořechů
2 vejce
1 špetka kypřicího prášku do 
pečiva
350 g zavařeniny
1 žloutek na potření

Postup
Připravte si všechny ingredience. Vajíčka by měla mít poko-

jovou teplotu a máslo nechte dobře změknout.
Prosátou mouku dejte do mísy s cukrem, solí, skořicí, mušká-

tem nebo hřebíčkem, ky-
přicím práškem, změklým 
máslem, vajíčky a mletý-
mi ořechy. 

Přidejte kůru z  jedno-
ho chemicky neošetřené-
ho citronu a vše zpracujte 
na hladké těsto. Zabalte 
ho do fólie a nechte v led-
nici hodinu odpočinout.

Dvě třetiny těsta od-
krojte (zbytek nechte zatím v lednici) a rukama ho buď přímo do 
koláčové formy natlačte, nebo ho na pomoučené ploše rozválej-
te a do formy přeneste.

Na korpus natřete džem, zbytek těsta rozválejte a rá-
dlem nebo nožem nakrájejte na proužky. Na těsto položte 
nejprve proužky jedním směrem (těsto je poměrně měkké, 
proto si pomozte třeba nožem). Proužky druhým směrem 
pak položte buď rovnou kolmo na první vrstvu, nebo za-
pleťte – každý druhý zdvihněte a nový proužek vložte pod 
něj. Ze zbylého těsta vytvořte ozdobný okraj.

Nakonec těsto potřete žloutkem rozšlehaným s  tro-
chou vody a. Pečte při 180 °C asi 40 minut dozlatova.

Manželka se chlubí manželovi: „Můj strýc daroval králi perly.“ „To není možné. Buď musely být ty perly 
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