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Editorial 
Po 21. létech má Svinov opět spor-

tovní halu. To je dobrý důvod se ohléd-
nout do minulosti a připomenout si za-
čátky organizovaného sportování ve 
Svinově. Vzniku sportovních spolků na 
počátku 20. století se ve své pravidelné 
rubrice Víte, že …? věnuje Ing. Hana 
Hauptová. Svinovskou historii jednotli-
vých sportů pak v samostatných člán-
cích popisují pamětníci z řad bývalých 
nebo současných členů sportovních 
oddílů. Články jsou doplněny historic-
kými fotografiemi ze sbírky pana Vlas-
timila Vrbky, které byly díky iniciativě 
svinovské základní školy  za finanční 
podpory z fondů EU v rámci projektu 
Naše historie a současnost, programu 
Interreg III.A v roce 2006 zdigitalizo-
vány. Děkujeme také mnohým dalším 
sběratelům za poskytnutí historických 
fotografií. Můžeme tak získat plastický 
obraz o jedné z významných součástí 
veřejného života předchozích generací. 

Na zadní straně se již tradičně na-
chází křížovka, která je pro případné 
zájemce doplněna o pozvánku k ná-
vštěvě křížovkářského kroužku.

S přáním: Ať je vám čtení Svinov-
ského hlasatele k užitku!

Ing. Daniel Žitník, místostarosta 
MOb Svinov a předseda redakční rady

Blahopřání jubilantům 
Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti přejí do dalších let našim spoluobčanům 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
David Vladimír
Swierkosz Josef
Marková Stanislava
Vojtovičová Milena

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

Kotrlová Mária
Vrbka Milan
Neničková Zdenka

Březen
Bukovský Jan 
Kubatka Jozef 
Waldrová Ludmila 
Berková Marie 
Kostrzewová Olga 
Kalmanová Jaromíra 
Tomečková Jilja 
Nesitová Josefa
Drong Rudolf
Hajdučková Emilie
Vytřasová Františka

Ve Svinově se v lednu oslavovalo. 
Krásných 100 let se zde dožila v plném 
zdraví paní Milada Matoušková, svinov-
ská rodačka, dlouhá léta aktivní, dnes 
čestná členka místního Sokola. Padesát 
let pracovala v kultuře – v kině Hvězda 
a jako vedoucí v kině Zdar. Aktivně se 
zapojovala i do veřejného života v růz-
ných funkcích a zájmových organizacích. 
Dodnes je velmi čilá a o dění v obci se 
velmi zajímá. Těší ji i stále se rozrůsta-
jící rodina – dva synové, čtyři vnoučata, 
devět pravnoučat a čtyři prapravnoučata.  

Ti všichni spolu s ní oslavili tyto úctyhodné 
narozeniny, ke gratulantům se v dalších 
dnech připojili i členové rady a zaměst-
nanci úřadu městského obvodu Svinov, 
zástupci zahrádkářského svazu, sboru 
dobrovolných hasičů, místních házen-
kářů. Poblahopřát přišli i zástupci Měst-
ské policie Ostrava, za Magistrát města 
Ostrava Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., za 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
náměstek hejtmana pan Jiří Navrátil. 

Mgr. Lenka Hrušková

Krásná stovka v plné kondici

Všichni víme, že co se stane, to se ne-
odstane.

Rozsvícení vánočního stromu ve Svinově 
bude pár let pro zodpovědné lidi noční mů-
rou. Příprava adventního a vánočního času 
v obvodě, stejně jako příprava jarmarku, zna-
mená pro mnoho lidí z radnice, technického 
dvoru, škol, školek a dalších zúčastněných 
organizací, spoustu práce, času, i finančních 
prostředků. A když si řeknete: „tak a vše je 
připraveno, zkontrolováno, vyladěno, na nic 
jsme nezapomněli, můžeme začít“, tak přijde 
blesk z čistého nebe v podobě velkého NIC. 
NIC – nesvítí, … a v jediné vteřině vám pro-
běhne hlavou milion myšlenek, kde se stala 
chyba. Chyba, kterou nelze předvídat, pro-
blém, který v danou chvíli nelze vyřešit. Nyní 
je jen možné konstatovat, že tato situace se 
stala velkým ponaučením pro všechny!

Vážení spoluobčané, tyto řádky považuj-
te za mou osobní omluvu. Stalo se, co jsem 
nemohl ovlivnit, ale přesto mě to velmi mrzí. 
Mrzí mě stovky zklamaných dětí, které se 
v danou chvíli nemohly radovat ze svítícího 
stromečku.

Přeji vám všem krásné jarní dny a dobré 
lidi ve vaší blízkosti.

Ing. Eduard Dvorský, místostarosta

Stalo se
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Vážení spoluobčané,
leden a únor už 

máme za sebou. 
V tomto období pro-
bíhala hlavní plesová 
sezóna, tedy možnost 
se dobře pobavit, vý-
běr těchto akcí byl 
opravdu velký. Záro-

veň je to ale možnost získávání podnětů 
a žádostí na neformální úrovni. Jsem za 
to opravdu rád. Podněty vás občanů mě 
těší. Snažíme se je postupně řešit vzhle-
dem k omezeným finančním prostředkům, 
kterými obvod v rozpočtu disponuje.

Je třeba si uvědomit, že průběžně pro-
bíhá rekonstrukce našeho bytového fondu. 
Snaha je postupně zrekonstruovat všech-
ny byty ve vlastnictví obvodu, aby splňova-
ly běžné standarty.  

Další akce, která bude letos pokračovat, 
je rekonstrukce zastávek MHD. V loňském 
roce jsme již opravili většinu zastávek v cen-
tru Svinova, teď nás čekají ostatní. Mezi 
prvními po zimě budou zastávky Fibichova, 
U Olší a po dokončení projektových prací 
a povolovacích řízení i oprava zastávky Nad 
Porubkou. Tato zastávka nesplňuje něko-
likero technických parametrů, a proto tedy 
dozná zásadních změn. Zastávky u spo-
lečnosti TSR Czech Republic s.r.o. (bývalý 
„Kovošrot“) budou kompletně vyměněny za 
modernější. Společnost TSR Czech Repub-
lic s.r.o. nabídla obvodu, že zakoupí na své 
náklady dvě nové zastávky, a ty budou bě-
hem března – dubna instalovány na místo 
starých a nevzhledných plechových zastá-
vek. Úpravy doznají i zastávky na ul. Ostrav-
ské (oblast Janová – Přemyšov). Po dokon-
čení projektových prací a získání povolení 
zde budou dobudovány chodníky a bude 
vyznačen přechod pro chodce. Toto by mělo 
přispět k větší bezpečnosti pro všechny, kteří 
využívají tyto zastávky.

Hlavní velkou investicí, která se započ-
ne v tomto roce v obvodu, je bezesporu 
dlouho očekávaná akce „Odkanalizování 
Svinova – Jih“. Budeme se aktivně účast-
nit kontrolních dnů a průběžně sledovat 
průběh prací. Zároveň jsme připraveni 
občanům maximálně pomoci při řešení 
vzniklých problémů při samotné realizaci. 
Dnes je před námi jasný cíl, aby po cel-
kovém dokončení veškerých oprav byly 
opraveny veškeré silniční povrchy v celé 
šíři. Toto bylo již předchozími vedeními ob-
vodu předjednáno. 

Co se týče chodníků a komunikací v ob-
vodu, ty se samozřejmě budou i nadále po-
stupně rekonstruovat. Sice se nedostane 
na všechny, ale věřím, že budete mít po-
chopení. 

Jedna z velkých investic, které se dnes 
projektově připravují je i pokračování areálu 
u dopravního hřiště, tedy za základní ško-
lou Bílovecká 10.  Toto území dozná oprav-
du zásadních změn. Měla by zde vzniknout 
samostatná budova pro zázemí sportovišť 
a současně i výukové prostory pro dopravní 
hřiště. Samotné sportovní plochy nabídnou 
velké možnosti sportovního vyžití. Momen-
tálně probíhají projekční práce. V budouc-
nu bude možné i využití elektroautíček. 
V současné době probíhají jednání a rýsují 
se možnosti spolupráce s VŠB – TU Ostra-
va, Fakultou elektrotechniky a informatiky. 

V oblasti bytových domů ul. Evžena Ro-
šického budeme pokračovat s dopravními 
bezpečnostními prvky. V průběhu jara bu-
dou na komunikaci vyznačeny maximální 
dovolené rychlosti, budou probíhat v ur-
čitých úsecích měření rychlosti jako pod-
klad pro případné vybudování úsekového 
měření. Naším dalším  úkolem je být pro-
středníkem při řešení investičních záměrů 
soukromých vlastníků na přilehlých travna-
tých plochách. Pro lepší komunikaci a zís-
kávání podnětů iniciovalo vedení obvodu 
setkávání se všemi předsedy místních by-
tových družstev. Touto cestou chci podě-
kovat všem předsedům a jejich zástupcům 
za účast na těchto setkáních.

Možná mnozí z vás zaznamenali i naši 
aktivní práci při řešení odhlučnění ul. Rud-
né. Po celý rok probíhala jednání s vede-
ním Ředitelství silnic a dálnic ČR, dále 
s vedením Moravskoslezského kraje a dal-
šími o okamžitém řešení. V loňském roce 
byla provedena další měření, která ukazují 
na stále se zvyšující hlukovou zátěž. Bohu-
žel stále nepřekračuje normovou hodnotu, 
která je stanovena pro tento typ komuni-
kace. Vedení Ředitelství silnic a dálnic ČR 

v Ostravě přislíbilo, že se bude i nadále 
celou věcí zabývat. Jsou připraveni použít 
technická zařízení, která by mohla pomo-
ci. Čekají na certifikaci pro možnost použití 
na území České republiky. Pak by právě 
část ul. Rudné mohla být použita jako pi-
lotní projekt pro umístění těchto prvků. Tak 
snad se to konečně posune.

V rámci náhradní výsadby by měl být 
osazen společností Lidl Česká republika 
v.o.s. i kruhový objezd v blízkosti nádraží. 
Projekt byl oboustranně schválen, tak uvi-
díme. Kruhový objezd u prodejny Hornbach 
Svinov stále čeká na vyjádření německého 
vedení společnosti. Dle vyjádření českého 
zastoupení společnosti HORNBACH BAU-
MARKT CS spol. s r. o. v Praze mají zájem 
o úpravu. Bohužel nikdo neumí odpovědět, 
kdy započnou práce. 

V současné době se dále řeší i parko-
vání v okolí svinovského nádraží. Na za-
čátku roku proběhlo jednání mezi zástupci 
společnosti SVINOV CENTRUM, a.s., kte-
rá v součinnosti se Statutárním městem 
Ostrava chystá projektovou dokumentaci 
na parkování pod Svinovskými mosty. Vy-
padá to slibně, již základní studie nabízí 
poměrně slušný počet nově vybudovaných 
parkovacích míst.        

Z důvodu katastrofálního technického 
stavu zázemí hřbitova chceme v příštím 
roce požádat o dotaci, a proto se aktuálně 
zaměřujeme na zpracování projektové do-
kumentace na revitalizaci objektů hřbitova 
a napojení na kanalizaci.

Něco málo z toho, co máme v plánu 
z pohledu letošního roku. Cílem je pokra-
čovat ke spokojenosti vás občanů s naší 
prací a zpříjemnění místa našeho bydliště, 
kde to máme, věřím, všichni rádi. 

Ing. Radim Smetana, starosta

Slovo starosty

Rada městského obvodu Svinov zve všechny občany
na slavnostní položení věnců a kytic k pomníku padlých  

v parku ČSA na Bílovecké ulici u příležitosti

75. výroČí oSvoBození SvinovA
Slavnostní akt se uskuteční 

ve středu 29. 04. 2019 od 15:30 hodin
Program:
1. Zahájení
2. Projev starosty – Ing. Radima Smetany
3. Kulturní program dětí ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov a ZUŠ Dobroslava Lidmily
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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Příjemné prožití 
 Velikonoc
       vám přejí                                  

starosta, radní a zastupitelé  
               městského obvodu Svinov.

Připojují se také  
     zaměstnanci Úřadu městského  

          obvodu Svinov. 

Poplatek ze psů na rok 2020 
Poplatek ze psů je splatný do 31. března 2020. Nemáte-li poplatek zaplacen, učiňte tak co nejdříve, a to v pokladně Úřadu městské-

ho 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.

Upozornění: Včas nezaplacený poplatek může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Nezaplacený poplatek je vymě-
řen platebním výměrem, poté vymáhán 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 osoba starší 65 let 120 Kč*
h)  druhý a další pes, jehož držitelem je osoba  

starší 65 let 300 Kč*
i)  pes, jehož držitel má trvalý pobyt hlášený na ÚMOb 200 Kč

Nárok na sníženou sazbu dle bodu g) a h) má poplatník i v případě, kdy je poživatelem invalidního, starobního, vdovského, vdovec-
kého či sirotčího důchodu.
pozn.*) sníženou sazbu dle bodu g) a h) lze uplatnit až v roce následujícím, kdy poplatník dovršil 65 let (v roce 2020 uplatňují tuto 
slevu narození do r. 1954 včetně)

Další informace k poplatku ze psa: Jana Pušová, ÚMOb Svinov, tel. 599 421 033, e-mail: jpusova@svinov.ostrava.cz
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Upozornění na povinné označení budov
Upozorňujeme občany i podnikatele a ostatní společnosti vlastnící nemovitost na území Svinova, na povinnost označovat 

své budovy čísly popisnými a orientačními, a to dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů. V § 32 odst. 1 tohoto zákona je uvedeno, že vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly ur-
čenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu, jinak se dopouští přestupku podle § 66d odst. 3, písm. a) téhož zákona, 
za což mu může být uložena pokuta dle § 66d odst. 4 až do výše 200.000-, Kč.

I v letošním roce budeme na travnatých 
plochách podél ulice Opavská pokračovat 
v loňském trendu údržby s větší výškou 
travního porostu se zachováním nízce se-
čených pásů podél chodníků a plotů. Mo-
tivací pro tuto praxi je snížení prašnosti 
spojené s automobilovým provozem na 
ul. Opavská, zlepšení podmínek ke kon-
denzaci vzdušné vlhkosti, a tím i alespoň 
částečné omezení vysychání horní vrstvy 
půdy a především podpora přirozených 
opylovačů a zejména motýlů. Již loni se 
zavedená opatření projevila pozitivně. Vy-
skytoval se zde modrásek jehlicový, mod-
rásek tmavohnědý, okáč poháňkový, vloni 
hojná babočka bodláková, na jaře žluťásek 
řešetlákový a zahlédnut byl i batolec červe-
ný. Snad se i letos podaří sledovat výskyt 
vybraných druhů v několika generacích.

Daniel Žitník
místostarosta

Prach, voda  
a motýli

 

SVINOV NA KOLEČKÁCH dopolední 
hodiny budou patřit všem 
malým i velkým sportovcům na 
jakýchkoliv kolečkách od in-line 
bruslí, přes koloběžky, 
až po kočárky. Start z Navrátilovy 
ulice. Podrobnější info bude 
zobrazeno na webových a 
facebookových stránkách MOb Svinov.

DĚTSKÝ DEN NA HASIČÁRNĚ 
od 14 do 18 hod. v arerálu hasičské 
zbrojnice. Podrobnosti
naleznete na webových 
a facebookových stránkách 
SDH Svinov.

KOMISE  PRO  KULTURU, MLÁDEŽ A SPORT
PŘI  RADĚ  MOb SVINOV

Pomazánkobraní
Opět vyzýváme všechny svinovské 

amatérské kuchaře k zapojení do soutěže – 
tentokrát o nejlepší pomazánku z čehokoli.

Podmínky soutěže: 
Do 15. 3. 2020 zašlete na hruskova.len-
ka@seznam.cz recept na svůj soutěžní 
produkt nebo osobně doručte na podatelnu 

úřadu recept na svůj soutěžní produkt 
– každý se může zúčastnit jen s jedním 
druhem pomazánky, vhodně upravené 
na pečivu, keksech…. Z vašich recep-
tů bude opět vyrobena kuchařka, kterou 
si budou moci koupit všichni návštěvníci 
akce. Samotná soutěž proběhne 18. 3. ve 
školní jídelně od 16.00, každý soutěžící 

přinese do 15.30 svůj soutěžní výrobek– 
v přiměřeném množství, protože hodnotit 
budou anonymně opět všichni přítomní. 
Bojujeme znovu o hodnotné ceny!

Těšíme se na setkání a gurmánský zážitek!
Za komisi pro občanské záležitosti

 Mgr. Lenka Hrušková
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Harmonogram rozmístění velkoobjemových 
kontejnerů (nábytek, koberce, matrace apod.) - jaro 2020 

č.kont. ulice upřesnění datum přistavení datum odvozu

1 ul. Psohlavců naproti domu čp. 422

 4. 5. 2020
nejpozději  

do 10:00 hod

 5. 5. 2020
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. 1/68

 5. 5. 2020
nejpozději  

do 10:00 hod

 6. 5. 2020
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

 6. 5. 2020
nejpozději  

do 10:00 hod

 7. 5. 2020
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

Hanácké Benátky na deltě bez moře
Poznávací zájezd komise pro občan-
ské záležitosti.

Srdečně zveme svinovské občany na 
jarní zájezd do Litovelského Pomoraví.  
Je pro vás připraven velmi pestrý program: 
10.00 - 11.30 komentovaná procházka his-
torickým centrem Litovle.
12.00–13.30 společný oběd (polévka, kuřecí 
řízek, zeleninový salát) a přestávka na kávu.

13.30–16.00 zážitková prohlídka galerie 
v přírodě Sluňákov. Pěší trasa nenáročná  
– 1 km dopoledne, totéž odpoledne.

Cena za služby průvodce, vstupy a oběd: 
270,- /os. Přihlášení a platba u paní Juráčko-
vé na sekretariátě úřadu.

Akce se uskuteční 18. 5. 2020, sraz 7:30 
u svinovské radnice, návrat po 17:00 tamtéž.

A pokud s námi nepojedete na tento zá-
jezd, doufáme, že se sejdeme 6. 5. 2020 
v  16:00 ve školní jídelně na tradičním 
MÁJOVÉM SETKÁNÍ.

Na společné zážitky se těší členky ko-
mise pro občanské záležitosti.

Mgr. Lenka Hrušková
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Na zahradě MŠ E. Rošického se 4. pro-
since 2019 sešli malí čertíci a čertice. Čekal 
na ně čert, anděl a Lucifer. Děti plnily úkoly, 
které jim Lucifer zadal a zvládly je bez potíží. 
Všichni si užili odpoledne plné úkolů, písni-
ček a tancování. Na závěr mezi děti přišel 
Mikuláš, který všem předal dárečky, diplomy 
a společně se prošli průvodem mezi domy 
v okolí školky. 

Kolektiv MŠ E. Rošického

První únorový týden jez-
dily děti z našich mateřských 
škol na lyžařský kurz, který 
probíhal na sjezdovce areálu 
Skalka ve Vřesině. Dětem se 
lyžování líbilo, za své výkony 
byly odměněny medailí, di-
plomem a sladkou odměnou. 
Jako kompenzaci za úterní 
nepříznivé počasí, děti navíc 
dostaly volný vstup do hop 
arény a wellnesu pro děti.

Kolektiv MŠ E. Rošického

16. 12. 2019 se byly děti z našich mateřských škol podívat na živý betlém do husitského kostela. Pan farář přiblížil dětem vánoč-
ní příběh a za doprovodu houslí si děti společně zazpívaly koledy. Před kostelem si prohlédly betlém s Josefem, Marií, andělem, malým  
Ježíškem a ovečkami, které si mohly děti nakrmit. Kolektiv MŠ E. Rošického

Ve středu 29.1. 2020 se ve  
MŠ Polanecká konal dětský 
maškarní karneval. O pro-
gram se nám postarali klauni 
z Interaktivního divadla s lo-
gopedickým hranímDětem 
zahráli pohádku, zpívali pís-
ničky, přednášeli básničky – 
to vše s logopedickým zamě-
řením.

Kdo z dětí krásně tanco-
val, dostal za odměnu zvířát-
ko z nafukovacích balónků. 
Celé karnevalové dopoledne se školkou rozléhal nadšený smích, všichni si to moc 
užili a už se zase těšíme na příští rok. kolektiv MŠ Polanecká

Čertí rojení

Lyžařský kurz

Živý betlém

Karneval v MŠ
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V mateřské škole Stanislavského se sna-
žíme, aby se děti učily zejména zážitkem. 

Proto se jednoho dne u nás ve školce ob-
jevili myslivci. Zahráli na lesní rohy, vyprávěli 
o zvířátkách žijících v lese, společně jsme si 
zazpívali „Na tý louce zelený“ a děti se nau-
čily jednoduchý taneček. 

Na závěr se samy děti proměnily v mys-
livce v zelených kamizolkách. 

Za MŠ Stanislavského 
 Hana Hladíková

Dne 19.2.2020 se ve školní družině na 
ul. Evžena Rošického konal tradiční karne-
val. Mnoho princezen, zvířátek, bojovníků, 
sportovců a příšerek si celé odpoledne 
užívalo tance, zpěvu, soutěžení. Aby na 
všechno měli dost sil, průběžně dobíjeli 
energii z pohoštění, které upekli nebo kou-
pili rodiče. Za tuto podporu jim moc děku-
jeme. Na závěr byla vyhlášena královna 
a král tanečního parketu. Zábavné odpole-
dne nám rychle uteklo a již nyní se těšíme 
na další družinovou akci.

Roboti v běžném životě

Myslivecká
výprava

Karneval ve
školní družině

Dne 25. 11. 2019 se třída 8. A  ZŠ A. 
Hrdličky v O.-Porubě zúčastnila jedinečné 
výukové a vzdělávací akce Roboti v běž-
ném v životě, která byla naplánována jako 
spolupráce s žáky jiné školy. Na naší škole 
je očekávali žáci 8. A, kteří byli připraveni 
vysvětlit svým novým spolužákům práci 
s roboty – od sestavení až po naprogra-
mování a také vysvětlit práci se zajímavým 
ozobotem.

Celá práce byla připravena do detailů, 
takže spolupráce a tvorba mohla začít. Po 
vytvoření čtyřčlenných skupin a vysvětlení 
podstaty práce žáci začali tvořit ze sta-
vebnice Lego WeDo vlastní vozidlo, kte-
ré se po naprogramování stalo vozidlem 
závodním. Na závěr práce si každá sku-
pina vyzkoušela účinnost své spolupráce 
a srovnala si výsledek své pečlivé činnosti 
se spolužáky v rámci konečného závodu, 
kterým se prokázalo, jak šikovně a zodpo-
vědně k práci přistoupili. 

Žáci si vyzkoušeli také jiné programo-
vání na malinkém ozobotkovi, který byl do-
cela oříškem pro ovládání. 

Žáci se naučili intuitivně zvládnout zá-
klady algoritmizace a postupně zjistili,  

jak roboty ovládat, rozšířili si znalosti v ob-
lasti robotiky a uvědomili si, co vlastně ro-
bot je a jakým způsobem funguje. Ale taky 
si vyzkoušeli zajímavou týmovou práci!

Žáci ZŠ A. Hrdličky se seznámili s tím, jak 
se na naší ZŠ učí programování a robotika 

– máme zapůjčeny z Ostravské univerzity 
stavebnice Lego WeDo, zakoupeny ozobot-
ky, IPady, v hodinách matematiky testujeme 
nové učebnice pro výuku robotiky.

Mgr. Marie Farkasová,
třídní učitelka
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Úterní dopoledne 18. 2. 2020 bylo pro 
naše děti z MŠ Rošického a pro žáky 
5.B ZŠ velice zábavné a poučné. Děti 
z 5. třídy si připravily pro své malé kamará-
dy práci s robotickými hračkami – včelkou 
Bee – Boot, myškou, Ozobotkem a sta-
vebnicí Lego WeDo. Děti programovaly 
včelku a myšku, aby správně dojela do ur-
čeného cíle, fixem kreslily cestu pro Ozo-
botka a z Lega WeDo postavily jezdícího 
robota, kterého naváděly z tabletu. Děti 
v MŠ se tedy seznamují s roboty, které se 
používají ve výuce na naší ZŠ a učí se tím 
základy robotiky a programování. Všem se 
programování moc líbilo a už se těšíme na 
další výborné nápady. Děkujeme tímto dě-
tem z 5.B a hlavně paní učitelce Mgr. Marii 
Farkasové za poutavý program. Také děti 
z MŠ Stanislavského si tentokrát se žáky 
5.A vyzkoušely stejné dovednosti.

Šárka Vaňková, učitelka MŠ

Robotohraní – spolupráce MŠ a ZŠ

V prvním týdnu roku 2020 nás v MŠ 
Stanislavského navštívili žáci páté třídy 
místní ZŠ s programem „Robotické hrač-
ky v MŠ“. Žáci si děti rozdělili do skupin 

a představili jim hračky Bee-Bot a Ozobot. 
Děti si vyzkoušely programování robotů 
a jejich ovládání. Tyto interaktivní hračky 
rozvíjejí u dětí kreativitu, logické myšlení 

a orientaci v prostoru. Děkujeme žákům 
a paní učitelce za představení nového 
směru ve vzdělávání. 

H. Hladíková

Robotické hračky
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Folklorní soubor Opavica má svoji 
dlouholetou tradici již od roku 1952, a to 

přímo v městském obvodu Svinov. V roce 
1995 byla však jeho činnost ukončena 

a nositelem folklórní 
tradice zůstal pouze 
dětský soubor Opa-
vička. V roce 2019 
se bývalí členové 
souboru znovu sešli.  
Zprvu si jen zavzpo-
mínat, ale láska k li-
dovému tanci a zpěvu 
opět vzplála a vzešla 
aktivita, která vedla 
k znovuobnovení čin-
nosti souboru. Sou-
bor tedy opět aktivně 
zkouší a nabírá nové 
členy do svých řad. 
Za tu krátkou dobu 

svého fungování stačil potěšit diváky 
nejen v domovském obvodu (Svinovská 
pouť, Obecní ples), ale i na folklorních 
slavnostech mimo Ostravu.  V roce 2020 
již má Opavica plán akcí velmi nabitý! 
Například v květnu soubor představí náš 
krásný slezský folklór na prestižním vy-
stoupení v Senátu ČR při folklorních slav-
nostech ve Valdštějnské zahradě. Co by 
byl však soubor bez tanečníků a tanečnic. 
Máte-li chuť být v tom s námi, čekáme tře-
ba i na vás. 

Naučit vás tancovat je pro nás výzva! 
Zkoušíme: Každé úterý od 18.00 hodin 
v tělocvičně při ZUŠ Bílovecká 68/1, 
Svinov. 

Tel.kontakt: 603 782 191,
https://opavica8.webnode.cz/

Na podporu zdraví dětí v zimních mě-
sících od listopadu navštěvujeme s dětmi 
z MŠ Stanislavského solnou jeskyň. Po-
byt v solné jeskyni je prevenci proti rýmě, 
zánětům dýchacích cest, průdušek. Dě-
tem se návštěvy moc líbí. Relaxují na le-
hátku, poslouchají pohádky a nakonec si 
mohou se solí pohrát jako na pískovišti.

M.Gottvaldová, M. Řeháková

Solná jeskyň
Atlantida

Folklorní soubor Opavica 
ve Svinově opět žije!!!
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Rozvoj spolkového života začíná od po-
čátku druhé poloviny 19. století. 

 V roce 1863 pan Ferdinand Lassale 
založil v Lipsku Všeobecný německý děl-
nický spolek, podle kterého byly zakládá-
ny další obdobné spolky. Jeho jménem 
byl nazván první český dělnický tělocvičný 
spolek v Brně - Juliánově v roce 1894.

Nejdříve to byly spolky obecně užiteč-
né: Spolek dobrovolných hasičů, založen 
v roce 1889, Čtenářská a hospodářská 
beseda, založena 18.11.1894, Svaz ra-
kouských kovodělníků, založen v roce 
1897. Následně vznikaly různé spolky pro 
podporu škol, pěvecké, ochotnické, odbor-
né a tělovýchovné.  Toto sdružování na-
šich občanů do zájmových skupin, spolků 
stmelovalo společenských život v obcích 
a přispívalo k národnímu uvědomění.

 
Dělnická tělocvičná jednota  
(dříve Lassale)

Svaz dělnických tělocvičných jednot byl 
v českých zemích ustaven v roce 1903 
a obnášel 30 jednot a 1796 členů. Ve Svi-
nově byla dne 1. května 1909 založena 
Dělnická tělocvičná a vzdělávací jednota 
Lassalle. Čítala 32 členů většinou z dělnic-
kých vrstev. Prvním starostou byl František 
Planka, náčelníkem Antonín Madzia. V roce 
1910 byl ustaven dramatický a pěvecký 
sbor. V létě roku 1911 se konalo ve Svino-
vě první obvodní veřejné cvičení. Nacvičo-
valo se rovněž v sále Hurníkova hostince. 
1.světová válka činnost ukončila, ale po 
vzniku samostatného státu byla činnost ob-
novena. Původní název se změnil na Děl-
nickou tělocvičnou jednotu - DTJ. Členstvo 
se rozrůstalo a již v roce 1921 byla v Praze 
uspořádána První dělnická olympiáda. V té 

době - dne 17. 7. 1921, se od DTJ odště-
pila Federativní dělnická tělocvičná jednota 
- FDTJ, která byla samostatným spolkem. 
Svinovská jednota získala v roce 1925 po-
zemek u Wilsonovy třídy při parcelaci Wil-
czkova statku a svépomocí si na něm vybu-
dovala hřiště. Ke stavbě plánované budovy 
Dělnického domu nedošlo pro nedostatek 
finančních prostředků. Členové totiž pochá-
zeli převážně z dělnické vrstvy a jednota 
vykonávala svou činnost jen z příspěvků 
členů.  V roce 1932 vznikl při jednotě ša-
chový oddíl, který se po pěti letech sloučil 
se stejným oddílem TJ Sokola. Dělnická 
tělocvičná jednota zanikla při sloučení tělo-
výchovných organizací v jednotný Česko-
slovenský svaz tělesné výchovy - ĆSTV po 
roce 1948 a již nebyla obnovena.

Tělocvičná jednota Sokol 
Vznik tohoto spolu se datuje do roku 

1862, kdy byla na území českých zemí zalo-
žena Dr. Miroslavem Tyršem první sokolská 
jednota v Praze.  Ve Svinově byla TJ Sokol 
založena dne 25. září 1910. Čítala 35 členů 
a jejím starostou byl zvolen MUDr. Foltys, 
který zastával tuto funkci až do roku 1935. 
Členstvo cvičilo nejprve v sále Hurníkova 
hostince (nyní prodejna Stračena), později 
v tělocvičně obecné školy. Nenacvičovala 
jen prostná cvičení, ale jako vlastenecký 
projev byl ustaven i ochotnický divadelní 
soubor. První veřejné cvičení Sokola se ko-
nalo v roce 1911 v zahradě hostince u Hur-
níků. Za dva roky po založení TJ se začalo 
uvažovat o stavbě sokolovny. Byl založen 
stavební fond, ale 1. světová válka výstav-
bu odsunula. Po válce se obnovila činnost 
TJ nejen v oblasti cvičení, ale i v divadel-
ním souboru, vzdělávacích přednáškách, 

pěveckém kroužku. Každým rokem byla 
pořádána veřejná cvičení v prostných, na 
nářadí, hry žactva a zápasy v házené mužů.  
Na úspěších se podílel zejména ředitel měš-
ťanky Jan Jandásek, odborný učitel Franti-
šek Pokluda a divadelník Oldřich Váca. Po-
čet členů dosáhl v roce 1928 již 352 členů 
a TJ Sokol se stal největší tělovýchovnou 
organizací v obci. Historickým počinem 
bylo rozhodnutí o postavení vlastní soko-
lovny. V roce1925 byl zakoupen pozemek 
a stavba byla z velké části provedena své-
pomocí za nesmírné obětavosti členů, kteří 
odpracovali přes 25  tisíc hodin, na staveni-
šti vyrobili okolo 150 000 cihel. Stavba stá-
la 474 000 Kč a prováděl ji arch. Gajovský. 
Ke slavnostnímu otevření došlo ve dnech  
30. června a 1. července 1928, necelý rok 
po zahájení výkopů základů stavby. Součás-
tí slavností bylo provedení divadelních před-
stavení, veřejné cvičení a sokolská veselice. 
Vybudování sokolovny a přilehlého hřiště 
podpořilo činnost oddílu házené. Ten půso-
bil amatérsky již v roce 1920, závodně o dva 
roky později.  Na vlastním hřišti dosáhla so-
kolská házená rozkvětu a opakovaných ví-
tězství v celostátních přeborech. Činnost TJ 
doplňoval též lyžařský odbor, oddíl stolního 
tenisu, rekreační odbíjené a šachový krou-
žek. Úspěchy dosahoval i odbor divadelní - 
včetně loutkového divadla. Tak se sokolovna 
stala centrem  sportovního kulturního i spo-
lečenského života Svinova. Pořádaly se zde 
oslavy státních svátků, koncerty, akademie, 
divadla a plesy. V roce 1934 bylo v sokolov-
ně zřízeno zvukové kino s názvem Hvězda. 
Tehdejší činnost TJ Sokol byla ukončena ně-
meckou okupací Svinova.

V roce 1948 se tělovýchovné organiza-
ce sloučily v Sokolskou jednotu. Později 
se tato rozdělila na Sokol Slezské lihova-
ry a DSO Baník. Po roce 1949 se Sokol 
Slezské lihovary změnil na Slavoj Svinov 
a TJ Baník na TJ VŽKG.

Tělocvičná jednota Orel 
K založení jednoty ve Svinově došlo 

v červenci 1911 pod názvem Křesťan-
sko - sociální Orel. Cílem byla tělesná 
a duševní výchova mládeže a dospělých 
v duchu křesťanském a národním. Před-
mětem byla obdobná činnost jako u jiných 
TJ, ale kromě toho bylo členstvo zpočátku 
povinno se zúčastňovat ve spolkovém kroji 
náboženských slavností v kostele v Poru-
bě, kam Svinov církevně příslušel. Během 
1. světové války jejich činnost ustala a ob-
novena byla až 29. června 1921. Začalo se 
cvičit v restauraci U Slunce a pak jednou 
týdně v tělocvičně obecné školy, která již 

Víte, že... 
sportujeme už přes 100 let?
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byla vybavena cvičebním nářadím. Členů 
bylo 39 a starostou jednoty se stal stolař 
Antonín Strakoš. Součástí TJ byl i pěvec-
ký sbor s nacvičováním písní kostelních 
i světských. Rovněž i tato TJ měla oddíl 
házené, jehož první hřiště bylo u lesa 
Kulí na louce paní Bártové, pak místo od 
pana Františka Kudělky v prostoru zva-
ném Svinov-obec, poblíž tratě klimkovické 
tramvaje. Dne 7. ledna 1923 byl ustaven 
IV. okrsek Lašské orelské župy Kadlčá-
kovy. Skládal se z místních jednot Orla 
ve Svinově, Třebovicích, Porubě a Klim-
kovicích jako pomocný orgán župní rady. 
Dne 24. června 1934 se konal ve Svino-
vě orelský slet župy Kadlčákovy za velké 
spoluúčasti sousedních žup. V průvodu 
šlo asi 3500 krojovaných účastníků, dopo-
ledne byla sloužena polní mše. Tělocvičná 
jednota Orel byla aktivní až do osudového 
podzimu roku 1938, kdy byla činnost čes-
kých spolků zakázána. Po válce nevstou-
pila do TJ Sokol a zanikla při sjednocování 
tělesné výchovy po roce 1948.

Sportovní klub Slezák 
Po první světové válce se sportovalo na 

vesnicích většinou neorganizovaně. Podle 
zájmu mládeže postupně vznikaly sportov-
ní kluby i na vesnicích. Sportovní klub „Sle-
zák“ byl založen 13. srpna 1922.Ve Vácově 
hostinci U Mlýna se tehdy sešli příznivci 
kopané a rozhodli se propagovat kopanou 
organizovaně.  Zakládajícími členy byli: Ol-
dřich Váca, Jan Bárta, Josef Kusák, Patr 
Kudela, Rudolf Matera, František Šerek, 
Antonín Foltýn, Rudolf Ryš, František Vaře-
ka, Rudolf Grepl, Josef Grepl, Černý, Josef 
Šorfa, Vidlička a Miloš Foltys. Jan Bárta na-
vrhl název klubu: S.K.Slezák Svinov s klu-
bovními barvami modrou a bílou. Prvním 
předsedou byl zvolen Vidlička, dalším pak 
Oldřich Váca (vedl 50 členů), kterého vy-
střídal Rudolf Ryš, Vilém Grepl a Jan Bárta 
do roku 1938. Německou okupací pak spol-
ková činnost klubu a kopané skončila. Prv-
ní hřiště se nacházelo na prostranství před 
obecnou školou v místech, kde dnes stojí 
katolický kostel. Před zahájením stavby 
kostela musel klub hřiště uvolnit a po třech 
letech se mu podařilo pronajmout louku od 
občana Friedla na levé straně Staňkovy uli-
ce (nyní Bratří Sedláčků) a, která je dnes 
zastavěna rodinnými domky. Definitivním 
hřištěm byl od roku 1932 pozemek za měš-
ťanskou školou, který byl propůjčen klubu 
po jednání s místní školní radou a ředitel-
stvím Mannesmannovy rourovny. Svépo-
mocí bylo vybudováno škvárové hřiště.  
Důstojný sportovní areál byl vybudován 
úsilím všech členů.  Finanční prostředky 
byly získávány ze vstupného, pořádáním 
společenských akcí a jiných zábav. Zčásti 
byly pokrývány i ze zápůjček členů a darů 

příznivců kopané. Ve třicátých letech hrálo 
„A“ mužstvo Slezáka I.A třídu Slezské župy 
fotbalové, což byla třetí nejvyšší soutěž 
kopané. Mužstvo nosilo modro-bílé pru-
hovaná třička, modré trenýrky a štulpny. 
Dorostenecký dres sestával z bílé koši-
le, modrých trenýrek - původního dresu 
„A“ mužstva. Po německé okupaci Svinova 
v říjnu 1938 zanikla organizovaná kopaná 
a s ní i S.K. Slezák. 

Dobrovolná sportovní organizace (zkrat-
ka DSO) bylo označení pro sportovní klub 
používané v Československu od roku 1953. 

Po únoru 1948 došlo ke sjednocení tě-
lovýchovy, v jehož důsledku musely všech-
ny dosavadní tělovýchovné spolky s veš-
kerým majetkem vstoupit do Sokola. Byl 
také oficiálně zakázán profesionální sport, 
až na několik výjimek jako např. dostihy. 

V roce 1952 došlo k další reorganiza-
ci: dne 12. prosince byl přijat zákon č. 71 
Sb.  O organizaci tělesné výchovy a spor-
tu, podle něhož byl zřízen Státní výbor pro 
tělesnou výchovu a sport (SVTVS) jako 
nástroj centrálního řízení veškerých spor-
tovních aktivit v zemi. Systém DSO spadal 

pod Revoluční odborové hnutí a každý 
sportovec se podle svého občanského za-
městnání musel stát členem jedné z devíti 
organizací, např.  Baník - pracovníci dolů, 
Lokomotiva - pracovníci železnice. Ozna-
čení Sokol se nadále používalo pouze pro 
oddíly venkovské tělovýchovy.

Komplikovaný systém se neosvědčil, 
v roce 1955 bylo všech devět DSO slou-
čeno do jedné organizace a v březnu 1957 
byl vytvořen Československý svaz tělesné 
výchovy a sportu jako řídící sportovní or-
gán, kluby působící v jeho rámci se jme-
novaly TJ (Tělovýchovná jednota). Nesly 
však nadále název původní DSO a  někte-
ré oddíly se vrátily k tradičním prvorepubli-
kovým názvům.

Zdroje:
• Alfréd Lubojacký : Svinov, z kroniky obce 

- Ostrava 1965
• Bohumír Švejda, Vlastimil Vrbka : Z mi-

nulosti Svinova - 1996 agentura ARTHUR
• Wikipedie : Jindřich Horák, Lubomír Král: 

Encyklopedie našeho fotbalu − Libri 1997      

Ing. Hana Hauptová
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Dne 13. 8.1922 byla ustavující schůze 
v hostinci „U Váců“ (č.p. 187). Klub nesl 
název SK Slezák Svinov a jeho barvy 
byly modrá a bílá. Zakládajícími členy byli 
pánové Váca Oldřich, Bárta Jan, Kusák 
Josef, Matera Rudolf, Kudela Petr, Šerek 
František, Foltýn Antonín, Ruš Rudolf, 
Vařeka František, Grepl Rudolf, Grepl Jo-
sef, JUDr Foltys Milan, Vidlička, Černý, 
Štorfa. Prvním předsedou byl zvolen pan 
Vidlička.

První hřiště bylo vybudováno v prostoru 
dnešního římsko-katolického kostela. Dru-
hé hřiště vzniklo později v blízkosti ulice 
Bří Sedláčků a konečně v roce 1932 po 
projednání s místní školou a ředitelstvím 
válcovny trub Mannesmann byl klubu 
pronajat pozemek pro stavbu třetího hřiš-
tě. Tak vzniklo škvárové hřiště v prostoru 
dnešního sportovního areálu.

V době vzniku měl klub jen fotbalová 
družstva dospělých a dorostu, která začí-
nala soutěž od nejnižší třídy. Později byl 
založen oddíl základní tělesné výchovy. 
V této podobě klub existoval až do roku 
1938. 

Hráči SK Slezák Svinov do roku 1938: 
Kaplan A., Jutner Gust., Šerka Fr., Šer-

ka O., Halama, Chorabík, Neuwirth Voj., 

Kudela P., Kovář, Pohludka, JUDr Foltýs 
Mil., Bučík, Kubalák V., Schrotter, Grepl 
Vil., Grepl Old., Grepl Jos., Jech Jindř. 
Posládek Leop., Vilk Jos., Birman Max., 
Kudela Ferd., Janák Jos., Strakoš Rud., 
Bajgár Old., Šustek, Jančík Fr., Kugler, 
Ziska, Kotara, Birtus Mil., Ruš Rud. Stoch 
K., Hampel Ferd., Hrabal Adolf, Duži Al., 
Langer Ad., Závada B.

V následující době okupace byl veš-
kerý sportovní život zakázán a sportov-
ní klub byl zrušen. Nebyly organizovány 
sportovní soutěže, ale kopaná se hrávala 
mimo Svinov. Přátelské a turnajové zápa-
sy v okolních vesnicích Němci tolerovali.  
Po osvobození v roce 1945 se opět záslu-
hou bývalých členů oddílu obnovila činnost 
SK Slezák Svinov. Ing. Miroslav Vojtas

Házená je původní český sport. Její 
založení se spojuje s rokem 1905, kdy se 
objevily první varianty hry, ze kterých se 
postupně vyvinula hra o sedmi hráčích. 
Později došlo na rozdělení házené (han-
dbalu) a národní házené.

Národní házená je dodnes amatérským 
sportem. Je založena na dobrovolné práci 
trenérů a funkcionářů. Byť to v současných 
poměrech zní zvláštně, národní házenkáři 
rozvíjejí tento sport na základě tradic, vzta-
hu ke hře a kolektivu.

V počátcích se začali o tuto hru zajímat 
ve velké míře sokolové. A nejinak tomu 
bylo i ve Svinově. Zde vzniklo sokolské 
hnutí v roce 1910. Podle historických pra-
menů se první oficiální utkání v házené 
uskutečnilo v roce 1922. Sportovní činnost 
se odehrávala v místech dnešního Úřadu 
městského obvodu Svinov. Členové toužili 
řadu let mít vlastní cvičiště a vlastní budo-
vu. Získáním pozemku pod tzv. Římano-
vou cestou museli sice do prudkého sva-
hu, přikoupením dílu od sousedící Církve 
československé husitské rozšířili celkovou 
plochu – a první přání bylo splněno.

Druhým úkolem bylo postavení vlastní 
sokolovny. Zde se projevilo ohromné nad-
šení, obětavost a nesmírné úsilí většiny 

členstva, ale i dalších občanů Svinova.  
1. srpna 1927 se pod vedením stavitele 
Gajovského začalo s výkopem základů, 
2. října byl slavnostně položen pamětní ká-
men do pilíře stavby. Celkově bylo brigád-
nicky odpracováno 25 tisíc hodin, nadšení 
pro stavbu se přeneslo i na nečleny Soko-
la. Společnou vůlí a vytrvalostí se podaři-
lo téměř nemožné. 1. července 1928 byl 
objekt sokolovny i se cvičištěm slavnostně 
předán veřejnosti. Nová sokolovna slouži-
la nejen sportovním účelům, ale i kultuře 
a společenskému dění. Hrálo se zde diva-
dlo, později promítalo kino, konaly se plesy 
a další akce.

Díky tomuto dobrému zázemí se na stá-
le vyšší úroveň dostávala házená. První-
ho vrcholu dosáhlo družstvo mužů Sokola 
Svinov v letech 1934-1937. Stalo se 4x 
v řadě Přeborníkem České obce sokolské. 
V roce 1938 bylo družstvo mužů třetí.

Po válce nastalo složité období hlavně 
se zajišťováním financí pro chod oddílu. 
Udržovala se však slušná mládežnická zá-
kladna. Velice oblíbenými se staly prázd-
ninové tábory v Žimrovicích.  Na více než 
15 let byly Žimrovice letní základnou k pro-
hlubování fyzické přípravy, zvládání míčo-
vých her i vodních sportů. Výkonnostně 

dozrávali mladí hráči, kteří tvořili základ 
družstva, které řadu let reprezentovalo Svi-
nov ve 2.lize mužů. Hráči dosahovali velmi 
dobrých výkonů. Cenná jsou např. opako-
vaná vítězství ve Velké ceně Prahy, v tur-
najích na severu Moravy i úspěchy mládeže 
v krajských soutěžích. Pro Svinov se staly 
pojmem večerní turnaje. Díky umělému 
osvětlení hřiště byly určitou zvláštností. Zís-
kaly si velmi záhy vysokou popularitu nejen 
mezi družstvy v širokém okolí Ostravy, ale 
i mezi diváky. Tradice vydržela téměř do 
devadesátých let 20. století. Od roku 2013 
bylo na tradici večerních turnajů opět navá-
záno, a turnaje se zúčastňují staré gardy 
oddílů z blízkého okolí.

Dobrá práce s mládeží přinesla postup-
ně i další úspěchy. V roce 1983 se doros-
tenci stali Mistry ČR, stejně tak mladší žáci 
v roce 1985. Velmi významný byl rok 1989, 
kdy družstvo mužů poprvé v historii oddílu 
postoupilo do 1.ligy. Můžeme to považovat 
za druhý vrchol úspěchů oddílu. Házen-
kářům se dařilo i v závěru tisíciletí. V roce 
1997 zvítězili starší žáci i dorostenci v Po-
háru ČR, v roce 1998 obsadili mladší žáci 
třetí místo na Mistrovství ČR.

Velkou tragédií pro všechny sportovce 
bylo vyhoření sokolovny v prosinci 1998. 

Svinovský fotbal do roku 1945

Národní házená ve Svinově
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Oddíl byl na pokraji existence. Ale opět se 
projevil dobrý duch svinovských házenká-
řů. Překonali problémy s provizorními šat-
nami a sociálním zařízením, stmelila se 
členská základna. Družstvo mužů se pev-
ně zabydlelo v nejvyšší soutěži – 1.lize. 
Mládežnické kategorie se postupně roz-
rostly o dívčí družstva. Díky grantům 
z MŠMT a spolupráci s městským obvo-
dem Svinov a městem Ostrava byl vybu-
dován nový umělý povrch a hřiště s od-
povídajícím oplocením. Ve Svinově se 
uskutečnilo celorepublikové prázdninové 
soustředění mládeže (2010), Mistrovství 
ČR mladších žaček (2011), Pohár ČR 
v kategorii starších žáků (2013), Pohár 
ČR v kategorii dorostenců (2016) a Pohár 
ČR v kategorii mladších žaček (2017). 
Dále se ve Svinově v letech 2017 a 2019 
uskutečnil Superpohár ČR v kategorii do-
rostenců. 

 Období let 2009-2014 můžeme hod-
notit jako třetí vrchol úspěšného půso-
bení národních házenkářů ve Svinově. 
Muži obsazovali přední místa v 1. lize. 
Bohužel v roce 2014 nebylo družstvo po 
dlouhé době úspěšné a sestoupilo do 
2.ligy. V sezóně 2014/2015 bylo do 2.ligu 
žen přihlášeno družstvo žen. V mládež-
nických kategoriích bylo dosaženo také 
mnoha úspěchů. Největším úspěchem byl 
postup družstev na Mistrovství ČR, kde 
v roce 2010 starší žáci vybojovali 3. místo 
a o rok později skončily mladší žákyně na 
krásném 2.místě a jen o skóre jim unikl titul 
mistra ČR.

Zatím posledním obdobím v historii 
svinovské národní házené je období od 
roku 2015 do současnosti. Družstva mužů 
i žen hrála v tomto období druhou nej-
vyšší soutěž - II. liga. Snažení zejména 

družstva mužů o postup do I. ligy neby-
lo dlouhou dobu úspěšné. Až v minulé 
soutěžní sezóně 2018/2019 se družstvu 
mužů podařilo vybojovat postup do I. ligy, 
což lze také považovat za velký úspěch 
svinovské národní házené. Mládežnická 
družstva se opět nenechala zahanbit. Za 
zmínku stojí rok 2019, kdy mladší žačky 
a dorostenci vybojovali shodně 1.místo 
na Poháru ČR.

Sokol Svinov prošel ve své dlouholeté 
historii různými změnami názvů. Tyto změ-
ny se odvíjely od nutnosti zajištění dosta-
tečného množství financí pro chod oddílu 
a správu budovy sokolovny a stálým zá-
jmem hrát národní házenou. Do roku 1949 
to byl Sokol Svinov, od roku 1949 Sokol 
Slezské lihovary a později TJ Slavoj Svi-
nov. Od   30. 1. 1967 se změnil název na 
TJ Lokomotiva Ostrava-Svinov a v roce 
1983 na TJ Lokomotiva Ostrava. Snaha 
k zdůraznění příslušnosti v názvu byla 

úspěšná v roce 1994 vznikem Tělovýchov-
ná jednota Svinov. Na historické tradice 
se podařilo navázat v roce 2000, kdy opět 
vznikla Tělocvičná jednota Sokol Svinov. 
V názvu se kruh uzavřel.

Za dlouhou dobu více jak devadesáti 
let prošly svinovskou házenou stovky hrá-
čů a hráček. Z osobností, které se nejví-
ce podílely nebo podílejí na chodu oddílu 
vyzvedněme tyto: MUDr. Foltys, Gustav 
Jütner, Rudolf Matoušek, JUDr. Bohumil 
Dedek, Mgr. Aleš Matoušek a Ing. Zbyněk 
Planka.

Národní házené ve Svinově přejeme 
hodně úspěchů, dostatek sil na dobrovol-
nou práci trenérů a funkcionářů, plné hřiš-
tě mládeže i dospělých. A výsledky, které 
stejně jako dosud vzorně reprezentují ne-
jen oddíl, ale i městský obvod Svinov a ce-
lou Ostravu.

Mgr. Aleš Matoušek
Ing. Zbyněk Planka

Do roku 1996 hrála skupina nadšených 
volejbalistů amatérsky pod křídly ASPV
-volejbal VOKD Poruba. 

7. 12. 1996  je založen volejbalový oddíl 
TJ Svinov. Členská základna tehdy činila 
10 mužů a jejich zázemím byla sokolovna 
ve Svinově. Hlavním iniciátorem, organi-
zátorem a pilířem byl a je dodnes pan Ar-
nošt Fuciman.

Od září 1997 oddíl přihlašuje družstvo 
mužů Svinova do městského přeboru 
II.třídy, tedy v tu dobu nejnižší soutěže 
pod Českým volejbalovým svazem. Zá-
jem o volejbal ve Svinově stoupal a tak od 
ročníku 1998/99 oddíl přihlašuje i druhé 
družstvo TJ Svinov B do městské soutěže. 
Družstvo TJ Svinov A zatím postoupilo do 
MěPř. I.třídy.

(pokračování na str. 14)

Historie a současnost volejbalu ve Svinově
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Nová sportovní hala

(dokončení ze str. 13)

Po prosinci 1998, kdy vyhořela sokolov-
na ve Svinově, se volejbalový oddíl načas 
stává kočující společností. Střídá tělocvič-
ny dle možností a nabídky v Zábřehu, Vít-
kovicích,  Mariánských Horách a Porubě. 
Nakonec od září 2002 hraje nastálo v nové 
tělocvičně ZŠ Bílovecká pod novým ná-
zvem TJ Sokol Svinov za výrazné podpory 
ředitele školy Mgr. Zdeňka Ivanča.

Dalším mezníkem je rok 2003, kdy od-
díl přihlašuje do městské soutěže družstvo 
žen TJ Sokol Svinov a v nově vzniklé sou-
těži Ostravská volejbalové liga smíšených 
družstev (OVL) reprezentují tři týmy slože-
né z hráček a hráčů našeho oddílu. 

Po postupu družstva žen do krajského 
přeboru ze druhého místa přihlašujeme od 
ročníku 2005/06 do soutěže MěPř další 
družstvo žen TJ Sokol Svinov B.

Největší úspěchy volejbalových druž-
stev Svinova:
• V ročníku 2006/07 muži TJ Sokol Svinov 

A vyhráli mistrovskou soutěž MěPř., 
• V ročníku 2007/08 ženy TJ Sokol Svinov 

B vyhrály mistrovskou soutěž MěPř.

• V ročníku 2013/2014 smíšené družstvo 
Údolí sviní vyhrálo celou soutěž OVL.

• V ročníku 2014/15 ženy TJ Sokol Svinov 
A vyhrály mistrovskou soutěž MěPř.

• V ročníku 2016/17 ženy TJ Sokol Svinov 
A vyhrály mistrovskou soutěž MěPř.

• V ročníku 2017/18 muži TJ Sokol Svinov 
vyhráli mistrovskou soutěž MěPř.

Po celou dobu existence oddílu volej-
balu se družstva pravidelně účastnila také 
turnajů  různých úrovní. Ženská, mužská 
i smíšená družstva úspěšně reprezento-
vala Svinov jak po celé České republice, 
tak i v zahraničí a odnesla si řadu ocenění 
a uznání. Sami také dvakrát do roka pořá-
dáme vlastní turnaj, na nějž zveme spřáte-
lené volejbalové týmy. 

V době, kdy o to byl zájem naši členo-
vé vedli žákovská družstva jako trenéři. 
To jsme bohužel pro malý zájem, dětí mu-
seli přerušit a zůstali jsme u výchovy dětí 
a mládeže z vlastních řad.

Z původních deseti zakládajících členů 
volejbalového oddílu v něm do dnešních 
dnů aktivně působí čtyři členové. Arnošt 
Fuciman, Petr Fuciman, Vilém Kubovský 

a Karel Luňáček. Všichni stále hrají sou-
těžní zápasy a byli jako hráči i u největších 
sportovních úspěchů klubu.

V současné době svinovský volejbal 
reprezentují v oficiálních soutěžích Čes-
kého volejbalového svazu dvě družstva 
žen a jedno družstvo mužů. Většina čle-
nů reprezentuje také v soutěži smíšených 
družstev OVL. 

Oddíl je otevřený a stále nabírá nové 
členy se zájmem o volejbal na jakékoli 
výkonnostní úrovni. Je ovšem stále obtíž-
nější v dnešní době pestré nabídky jiných 
sportů, aktivit a pracovního vytížení při-
táhnout k pravidelné účasti v oddíle nové 
hráčky a hráče. Nicméně se nevzdáváme 
a neustále průběžně oslovujeme nové 
zájemce o náš sport. Hlavně tak činíme 
osobní agitací, vlastním příkladem a co 
nejlepšími výsledky při reprezentaci od-
dílu, sportovního klubu a městského ob-
vodu. 
Všichni zájemci o aktuální dění mohou 
navštívit naše stránky  http://www.volejbal
-svinov.cz/, kde se dovědí všechno pod-
statné.

 Karel Luňáček

27. listopadu byla slavnostně ote-
vřena nová svinovská sportovní hala. 
Svinov tak po 21 létech získal náhradu 
za starou sokolovnu, která 2. 12. 1998 
vyhořela. Bylo tak završeno mnohale-
té úsilí bývalých i současného vedení 
obvodu napříč volebními obdobími 
a politickými stranami. Sportovní hala 
byla postavena nákladem 42 mil. Kč 
z rozpočtu Statutárního města Ostrava. 
Stavbu realizovala firma Stavos Stavba 
a.s. v dobré kvalitě za dodržení všech 
termínů. Nová svinovská sportovní hala 
má palubovku o rozměru 33 x 20 m a je 
vybavena k provozování následujících 
sportů: badminton (4 kurty), volejbal  
(1 centrální nebo 2 příčné kurty), há-
zená, futsall, florbal ..... V zázemí haly 
jsou umístěny 4 šatny a menší klubov-
na. Již od prosince 2019 halu začali 
využívat svinovští házenkáři, fotbalisté 
a volejbalisté. Nyní je k dispozici i širo-
ké veřejnosti.

Ing. Daniel Žitník
místostarosta

Všichni zájemci o pronájem 
sportovišť mohou kontaktovat 

správce sportovní haly na  
telefonním čísle: 702 273 033
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Rok 2020 začal pro svinovské házen-
káře jako každým rokem porcí zimních 
halových turnajů, kterých se zúčastnila 
všechna družstva našeho oddílu. Došlo 
však k jedné významné změně, a to že 
již nemusí naše družstva neustále cesto-
vat do cizích hal a některé z turnajů byly 
odehrány v nové sportovní hale ve Svi-
nově. Ve sportovní hale se konaly dva 
turnaje Zimního halového přeboru mláde-
že a jeden turnaj Českého poháru v ka-
tegorii mužů. Dále k tomu musíme přidat 
dva turnaje, které v zimních obdobích 
uspořádal náš oddíl. Jednalo se o tur-
naje v kategoriích minižactva a mladších 
žákyň. Všechny turnaje byly odehrané 
bez větších problémů a ke spokojenosti 
všech zúčastněných družstev. Jediným 
větším problémem je nedostatek šaten, 
kdy hala disponuje v současnosti čtyřmi 
šatnami, ale družstev na turnajích bývá 
většinou více. Organizaci všech pěti tur-
najů zajišťovali členové našeho oddílu. 
V hale neprobíhají samozřejmě jen turna-
je, ale oddíl národní házené využívá halu 
i k tréninkové činnosti všech družstev 
mimo zájmového kroužku pro nejmenší 
děti (Kuřátka). Celkem se jedná o 9 hodin 
týdně, což značí měsíční náklady ve výši 
cca 10 tis. Kč. Není to samozřejmě malá 
částka, nicméně podmínky pro tréninko-
vou činnost svinovských házenkářů jsou 
v porovnání s předchozími tréninkovými 
prostory „luxusní“. Za to jsme velmi rádi 
a ještě jednou děkujeme všem, kteří se 
o výstavbu nové sportovní haly zasloužili.

V roce 2020 nás opět čeká řada akcí, 
které bude náš oddíl pořádat.  Jedná se 
o tradiční Večerní turnaj starých gard, který 
proběhne v sobotu 23. května 2020.

(pokračování na str. 16)

Házenkářský rok 2020

Tradiční Pionýrský ples pro dospělé 
a Maškarní ples pro ty nejmenší. Těmito 
akcemi odstartovala rok 2020, ve kterém 
Pionýr slaví 30 let obnovené činnosti, Pio-
nýrská skupina Ještěr z Ostravy-Svinova.

Po účasti na Pionýrském volejbalovém 
turnaji se členové Ještěra vrhli na přípra-
vu tradičního plesu. Pionýrský ples pro 
dospělé organizuje Ještěr již přes dvě 
desítky let a stále se těší velké popularitě. 
Návštěvníkům plesu 25. ledna letos k tanci 
a poslechu v sestavě kytara, klávesy, bicí 
a basa zahrála ostravská skupina Para-
dox.  Zpestřením plesu bylo vystoupení, 
které si připravili členové z řad Ještěra. 
Všichni, kdo si na ples zakoupili lístek, 

podpořili činnost Ještěra, která se zaměřu-
je na smysluplné využití volného času dětí.

A právě s dětmi a jejich rodiči jsme se 
sešli 22. února na tradičním Maškarním 
plese. Pro malé účastníky byl připraven 
zábavný program plný tanců a soutěží, 
který přivezli Klauni z Balónkova.

Dalšími akcemi v prvním pololetí roku 
2020 budou tři víkendy pro děti, které pi-
onýři mohou pořádat díky projektu Jdem 
zpátky do lesů... Hlavním cílem tohoto 
projektu je přivést děti k aktivnímu tráve-
ní volného času a ukázat jim, že v příro-
dě není nuda. Projekt je podpořen z pro-
středků grantového programu PEPCO. 
Zapomenout nesmíme ani na pravidelné 

brigády na TZ Šance, které slouží k jejímu 
zvelebování.

Poděkovat na tomto místě musíme také 
všem, kteří hlasovali pro projekt PS Ještěr 
v již 7. kole programu Vy rozhodujete, my 
pomáháme společnosti Tesco. Výsledky 
budou zveřejněny 2. března, dozvíte se je 
na našich stránkách www.psjester.cz nebo 
facebooku PS Ještěr, kde naleznete i další 
informace o chodu organizace.

Celoroční činnost PS Ještěr pravidelně 
finančně podporuje statutární město Ost-
rava a městský obvod.

Za Vedení Pionýr, z.s. - Pionýrskou sku-
pinu Ještěr

Aleš Ovesný, hospodář

Začátek roku s Ještěry

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

Výbor oddílu národní házené  

Rozlosování I. ligy mužů - jaro 2020
4.4.2020 16:00 Přeštice - Svinov
5.4.2020 10:30 Příchovice - Svinov
10.4.2020 10:30 Svinov - Rokytnice 
25.4.2020 16:00 Svinov - Nýřany
26.4.2020 10:30 Svinov - Nezvěstice
3.5.2020 15:00 Svinov - Studénka   
16.5.2020 16:00 Krčín - Svinov
17.5.2020 10:30 Opatovice - Svinov
23.5.2020 16:00 Svinov - Tymákov
24.5.2020 10:30 Svinov - Čakovice   

Rozlosování I. ligy žen - jaro 2020
19.4.2020 13:30 Svinov - Stará Ves
25.4.2020 16:00 Dobruška - Svinov
26.4.2020 9:00 Opatovice - Svinov
16.5.2020 14:30 Svinov - Hlinsko
17.5.2020 9:00 Svinov - Vracov
24.5.2020 14:30 Pustějov - Svinov  
30.5.2020 16:00 Krčín - Svinov
31.5.2020 9:30 Náchod - Svinov
 23.5.2020 16:00 Svinov - Tymákov
 24.5.2020 10:30 Svinov - Čakovice   

TJ Sokol Svinov, 
oddíl národní házené
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Poděkování za Tříkrálovou sbírku

H Á Z E N Á  S V I N O V
HÁZÍME  OD ROKU 1922

MLADŠÍ  ŽAČKY (9 - 12  LET)

KLÁRA BENEŠOVÁ 

MLADŠÍ  ŽÁCI  (9 - 12  LET)

JAN SCHWARZER

KUŘÁTKA (DO 5  LET)

JANA KAHAJOVÁ

MINIŽACTVO (5 - 10  LET)

ADRIANA DIĽOVÁ

TRÉNINKY S  MÍČEM

ALTETICKÁ PRŮPRAVA

POHYB A  ZÁBAVA

SPORTOVNÍ  HRY

LETNÍ  SOUSTŘEDĚNÍ

MINIKEMPY

TURNAJE

PŘÁTELSKÉ ZÁPASY

NOVÍ  KAMARÁDI

STARŠÍ  ŽAČKY ( 12 - 15  LET)

SILVIE  BENDOVÁ

STARŠÍ  ŽÁCI  ( 12 - 15  LET)

KAMIL  KOCOUREK

TRÉNINKY  PROBÍHAJ Í  V
AR EÁLU  TJ  SOKOL  SV INOV

(dokončení ze str. 15)

 Pro mladší žactvo chceme v červnu 
uspořádat pátý ročník turnaje „O pohár Svi-
novské pandy“ v kategorii mladšího žactva.

 Na začátku srpna pro naše žactvo opět 
připravujeme letní soustředění mládeže. 
Šest prázdninových dnů stráví děti opět ve 
sportovním areálu Sokol Rokytnice u Pře-
rova.  Pod vedením našich trenérů se bu-
dou děti věnovat nejen národní házené, 
ale i dalším aktivitám, které přispívají ne-
jen ke sportovnímu rozvoji našich členů. 
V polovině srpna uspořádáme již 3.ročník 
pouličního turnaje, který je otevřen i svi-
novské veřejnosti. V listopadu budeme ve 
svinovské sportovní hale pořádat Sokol-
ský přebor v kategorii minižactva. Tohoto 
turnaje se zúčastní družstva sokolských 

oddílů z celé České republiky. Házenkář-
ský rok již tradičně zakončíme v prosinci 
oddílovým turnajem v badmintonu.

Od začátku dubna budou naše družstva 
již na venkovních hřištích pokračovat v jar-
ní části soutěžní sezóny 2019/2020. Druž-
stva mužů a žen budou bojovat v I. lize 
o co nejlepší umístění. Hlavním cílem obou 
družstev je vyhnout se sestupovým příč-
kám a zachovat si příslušnost v nejvyšší 
soutěži i pro další sezónu. Rozlosování li-
gových soutěží najdete v tomto vydání Svi-
novského hlasatele. Mládežnická družstva 
oddílu odehrají soutěže krajského přebo-
ru a budou usilovat o postup na vrcholné 
akce mládeže. Velice slibně má k postupu 
nakročeno především družstvo starších 
žaček. Mladé zájemce o národní házenou 

zveme tímto na naše hřiště. Nábor nových 
hráčů a hráček probíhá prakticky celý rok 
a podrobnější informace o náboru nalez-
nete také v tomto vydání hlasatele. 

Vážení spoluobčané, toto je stručný 
popis aktivit oddílu národní házené, kte-
ré nás v roce 2020 čekají. Budeme velmi 
rádi, když nám v roce 2020 zachováte 
svou přízeň a navštívíte náš „svatostánek“ 
házenkářského hřiště a sportovní haly, kde 
při utkáních a turnajích podpoříte naše čle-
ny a sportovce.

Aktuální informace o dění v oddíle na-
leznete na webových stránkách našeho 
oddílu: www.hazenasvinov.cz a na Face-
booku: TJ Sokol Svinov – oddíl národní 
házené. DYCKY SVINOV!!!

Ing. Zbyněk Planka
Oddíl národní házené při TJ Sokol  Svinov

Chci tímto poděkovat všem, kteří se 
v naší obci zapojili do Tříkrálové sbírky. 
V sobotu 11. ledna 2020 v dopoledních 
a částečně i odpoledních hodinách se 
sbírání zúčastnilo dvanáct kolednických 
tříkrálových skupinek (vždy 3 – 4 kolední-
ci, z nichž jeden byl starší 15 let) a zvo-
nili s koledou u dveří našich domovů. 

Zapečetěné pokladničky byly předány 
pracovníkům Charity Ostrava, pod dozo-
rem pracovníků Magistrátu města Ostravy 
došlo k jejich rozpečetění a sečtení vyko-
ledovaného obnosu. 

Ve Svinově se vybralo 91 946 Kč, v celé 
Ostravě 2 502 547 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. Dr. Jan Larisch, 
řk. farář Ostrava-Svinov
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Nedávno jsme vstoupili do nového ka-
lendářního roku a už jsou před námi opět 
Velikonoce. Jako církev jsme si v polovině 
ledna připomněli 100 let od jejího zrodu.  
Je to hodně? Nebo málo? Těžko říci. Jinak 
je to s lidským životem. A proto s radostí 
i vděčností připomínáme, že naše sestra 
Milada Matoušková oslavila i v našem spo-
lečenství své kulaté narozeniny, krásných 
sto let. S dobrou náladou a tradičním nad-
hledem. Jde o něco vzácného, ojedinělé-
ho a nezbývá než znovu popřát jubilantce 
pevné zdraví a hojnost Božího požehnání! 

K období postu a nastávajících Veliko-
noc bych si nejprve dovolil připomenout 

vtipnou příhodu ze života filozofa Sokrata. 
Vyšel na tržiště, rozhlédl se a povzdechl si: 
„To je věcí, které nepotřebuji!“ Jako křesťa-
né jsme na cestě k Velikonocům. Chceme 
se připravit tak, aby nás nic neodvádělo 
od pohledu na Krista. Abychom očima víry 
co nejlépe viděli. To se ne vždy daří. Jsou 
zde zkoušky, které nás srážejí. Nemáme sil 
se oprostit, vyvléknout. Jsme příliš vtaženi 
do tohoto světa, uniká nám čas a vhodná 
příležitost na pohled vzhůru. Jsme vlečeni 
nabídkami, reklamami, akcemi v obcho-
dech. Listujeme letáky, ne biblí. Doba postu 
slouží i k nápravě, narovnání našich před-
stav. Pro nás všechny je zaznamenáno ve 

svatém Písmu, že Kristus přišel pro nás 
a zemřel za nás. A vstal z mrtvých. Byl 
oslaven. Je u Otce. Nejde o provizorium, 
ale o pevný příbytek Boží. V tom je stá-
lá naděje pro tento svět, naděje, která se 
nepodbízí a nevnucuje. Tak moc ji potře-
bujeme. Na závěr verš z večerního chvalo-
zpěvu: Synu Boží, jenž dáváš život, hoden 
jsi po všecky časy být opěvován líbeznými 
hlasy. Proto svět tebe velebí. 

 Přeji Vám pěkné 
a požehnané Velikonoce!

Tomáš Chytil,
 farář Církve československé husitské

Od Vánoc k Velikonocům v Husově sboru

5. dubna 10:15    Květná neděle
(Ježíš vjíždí na oslátku do Jeruzaléma. Lidé před něj poklá-
dají palmové ratolesti.)

9. 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.)

10. dubna 17:30    Velký pátek 
Zpívané pašije podle Markova evangelia
  (Zatčení, Ježíš před radou, Petrovo zapření, Ježíš před Pilá-
tem, Výsměch vojáků, Ukřižování, Ježíšova smrt.)

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

Velikonoční bohoslužby
v Husově sboru 

Květná neděle (5. 4.)
Připomínka vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma
 – svěcení ratolestí,
mše sv.: 8.00 a 10.00

Zelený čtvrtek (9. 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 (10. 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 (11. 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 (12. 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 (13. 4.)
mše sv. 8.00

Velikonoční pořad bohoslužeb v kostele Krista Krále 

Slavení Velikonoc 
jako svátků jara 
může být v jistém 
smyslu impulsem 
pro obnovu kvali-
ty lidského života. 
Slavení Velikonoc 
jako křesťanských 
svátků však umož-
ňuje zakusit, že ne-
jsme jen součástí 
neosobního kolo-
běhu přírody, ale 
svobodnými lidský-
mi bytostmi, které 
mají svou nekoneč-
nou hodnotu danou 
člověku Bohem. 

Přeji pěkné prožití velikonočních svátků. 
P. Dr. Jan Larisch, farář řk. farnosti Svinov

Velikonoční přání
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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

Pomníky a jejich opravy    
Sekání a opravy nápisů    

Náhrobní doplňky

kamenstav@seznam.cz

Bravantice 78
(350 m od Motobaru Bravantice)

www.kamenstav.cz
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Postup přípravy:

V míse smícháme mouku, cukr, kvasnice a sůl. Přidá-
me máslo, vejce a mléko a postupně i vodu. Vypracuje-
me hladké těsto, které necháme 90 minut kynout.

Těsto rozdělíme na čtyři pruhy. Spleteme je do pleten-
ce, konce přichytíme k sobě, aby výsledný tvar připomí-
nal věnec.

Pletenec potřeme nahřátým medem a pečeme v trou-
bě vyhřáté na 180 °C 30 minut.

 „Tak vy byste chtěla něco na vrásky, paní“, uvažuje mladý magistr, „(viz 1. tajenku)“? „Ale kdepak - (viz 
2. tajenku).“ 

 

Pomůcka: 
BAV, 

CHAROSET, 
MZE, UVAL 

Číše 
(v ruském 
prostředí) 

Topit se 
Současný 
zpěv osmi 

hlasů 

Rusky 
„pahorek“ Polovina Domácky 

Albert Hádat ☻ 
Dávat 

do obalu 

Šestina 
české 
libry 

Nepravdy Bebizační 
slabika 

Jméno 
sochaře 
Zoubka 

Zkazit Patřící 
Evě 

Domácky 
Marita 

Pohybovat 
se vzhůru S T O U P A T 

Stavební 
stroj 

B U L D O Z E R Míšenec 

1. tajenka T O K V Ů L I M A N Ž E L O V I 
Jméno 

prozaika 
Staška A N T A L 

Larvy žab 
P U L C I 

Angličan 
B R I T Lovecký 

pes 
Provozovat 

hudbu 

Kukačka K O E L 
Skotský 
ovčák 

K O L I E 
Ostrý kraj 
předmětu 

H R A N A Židovský 
dezert 

Koše k lovu 
ryb 

Zámezí A U T 
Držet 

v náručí 
CH O V A T 

Kulečníkový 
strk 

V R A T Hudba Chuť 
(k jídlu) Ubytovny 

studentů 
Jaký počet 
(zastarale) 

Značka 
nitu N T 

Kanout 
K A P A T 

Obchod 
K R Á M 

Bobizační 
slabika 

M A Cink Hranice Žáruvzdorný 
materiál 

☻ 
Část 
nohy 

Francouzský 
malíř 

C O R O T 
Ovocná 
šťáva 

M O Š T 
Dupot 
(řídce) 

D U P Metropole 
Jemenu Lysý Anglicky 

„kapr“ 

Ruský 
fyziolog 
(reflexy) P A V L O V 

Vida 

H E L E 
Neznámě 

C I Z E 
Iniciály 

hydrografa 
Vilkického 

Souchotiny 
(zastamrale) 

Adresa (na 
Valašsku) A D R E S 

Uctívané 
bytosti 

B O Z I 
Sladidlo 

M A N I T Předložka Předložka 

2. tajenka T E N J E D A L E K O Z R A K Ý 

Týkající se 
ankety A N K E T O V Ý 

Písemně 
odpovědět O D E P S A T 

 
„Tak vy byste chtěla něco na vrásky, paní“, uvažuje mladý magistr, „(viz 1. tajenku)“?  
„Ale kdepak - (viz 2. tajenku).“ 

 
Chcete-li si zaluštit křížovky, popřípadě české slovní hádanky, můžete se zúčastnit některé ze schůzek 
hádankářského a křížovkářského kroužku Ostraváci, které se konají každý druhý čtvrtek od 17:00 do zhruba 19:00 
v CVČ na ulici Vietnamská v Ostravě-Porubě. 
 

Pomůcka: 
BAV, 

CHAROSET, 
MZE, UVAL 

Číše 
(v ruském 
prostředí) 

Topit se 
Současný 
zpěv osmi 

hlasů 

Rusky 
„pahorek“ Polovina Domácky 

Albert Hádat ☻ Dávat 
do obalu 

Šestina 
české 
libry 

Nepravdy Bebizační 
slabika 

Jméno 
sochaře 
Zoubka 

Zkazit Patřící 
Evě 

Domácky 
Marita 

Pohybovat 
se vzhůru        

Stavební 
stroj         

Míšenec 

1. tajenka                 
Jméno 

prozaika 
Staška 

     
Larvy žab 

     
Angličan 

    Lovecký 
pes 

Provozovat 
hudbu 

Kukačka     
Skotský 
ovčák      

Ostrý kraj 
předmětu      Židovský 

dezert 
Koše k lovu 

ryb 

Zámezí    
Držet 

v náručí      
Kulečníkový 

strk     Hudba Chuť 
(k jídlu) Ubytovny 

studentů 
Jaký počet 
(zastarale) 

Značka 
nitu   

Kanout 
     

Obchod 
    

Bobizační 
slabika   

Cink Hranice Žáruvzdorný 
materiál 

☻ Část 
nohy 

Francouzský 
malíř      

Ovocná 
šťáva     

Dupot 
(řídce)    Metropole 

Jemenu Lysý Anglicky 
„kapr“ 

Ruský 
fyziolog 
(reflexy) 

      
Vida 

    
Neznámě 

    Iniciály 
hydrografa 
Vilkického 

Souchotiny 
(zastarale) 

Adresa (na 
Valašsku)      

Uctívané 
bytosti     

Sladidlo 
     

Předložka Předložka 

2. tajenka                 

Týkající se 
ankety         Písemně 

odpovědět        

Ingredience
500 g hladké mouky
75 g krupicového cukru
50 g změklého másla
75 g vlažné vody

1 vejce
10 g sušených kvasnic
250 ml mléka
1 lžička soli
med

Velikonoční pletenec


