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Editorial 
Dostává se vám do rukou pod-

zimní vydání Svinovského hlasatele. 
Jeho ústředním tématem je urbani-
smus ve Svinově. Prostřednictvím 
předsedy Investiční a grantové ko-
mise při radě městského obvodu 
Svinov pana Tomáše Čecha navázal 
městský obvod Svinov spolupráci 
s Katedrou architektury VŠB-TUO. 
Výsledky této spolupráce – ročníko-
vé práce studentů pod vedením Doc. 
Ing. arch. Evy Špačkové, Ph.D . jsou 
ve zjednodušené podobě prezento-
vány právě v tomto hlasateli. Aby-
chom čtenáře neuvedli v omyl, sluší 
se podotknout, že jsou práce chá-
pány jako invenční pohled studentů 
vysoké školy na vybrané lokality Svi-
nova, který má sloužit zejména jako 
inspirace při úvahách o jejich dalším 
rozvoji. Nejedná se tedy v žádném 
případě o stanovisko žádného z or-
gánů městského obvodu. Přesto je 
zjednodušeně zveřejňujeme zde 
a současně v celém rozsahu na 
webových stránkách obvodu, aby-
chom obohatili naše vlastní vnímání 
Svinova o další zajímavý rozměr.

Ukončení výše zmíněných roč-
níkových prací bylo vhodnou příle-
žitostí pohovořit s panem Tomášem 
Čechem na téma urbanismu a archi-
tektury ve Svinově a vytvořit tak úvod 
k výše zmíněným prezentacím. 

Přirozeným doplněním hlavního 
tématu je rubrika Víte, že..?, ve které 
se věnujeme historii svinovské nej-
starší stavby.

Věříme, že vám prostřednictvím 
tohoto čísla přinášíme množství za-
jímavých informací.

Daniel Žitník - místostarosta MOb 
Svinov a předseda redakční rady 

 Titulní strana: Pan Tomáš Čech (foto 
a grafika: Daniel Žitník) 

Blahopřání jubilantům 
Srdečné blahopřání k významnému životnímu jubileu všem níže uvedeným spo-

luobčanům. Hodně zdraví a spokojenosti do dalších let přejí členky komise pro ob-
čanské záležitosti a Rada městského obvodu Svinov.

Červenec: 
Vencl Bronislav
Rokyta Josef 
Schmidtová Marie
Kašpaříková Darina 
Knoppová Růžena
Schwarzer Karel
Fujáková Anna
Kuta Vítězslav
Havlásková Jarmila
Bestová Marta
Frydrychová Zdenka

Srpen: 
Holušová Věra 

Píštěková Marie 
Odstrčilová Anna
Haškovcová Hildegarda
Serafinová Emilie
Ston Karel
Czerná Eva
Šiborová Blažena
Pačorková Jitřenka
Čelustková Marta
Šneková Herta

Září: 
Slíwová Dagmar
Blaštíková Věra
Žohová Věra

Žídek Leo
Čoma Ladislav
Hurníková Věra
Onderková Marie
Václavíková Eva
Kaštovská Ludmila
Hruška Karel
Kolmaš Ondřej
Černínová Zdeňka
Marciánová Alena
Marková Svatava
Hába Jiří
Polachová Emílie
Drongová Marie

U svinovského nádraží bylo zřízeno 
10 parkovacích míst s omezením stání na 
30 minut. Zlepšujeme takto dostupnost svi-
novské pošty pro občany Svinova. Zároveň 
tak umožníme i čekání řidičů na cestující 

přijíždějící po železnici bez porušování do-
pravních předpisů. Parkovací stání nalezne-
te na začátku chodníku propojujícího nádra-
ží se Svinosvkými mosty.

Daniel Žitník

Na poštu a nádraží nyní již bez obav

Jak jsme slibovali v letním Svinovském 
hlasateli, budeme po překonání corona-
virové epidemie pokračovat v přípravách 
akcí pro naše seniory. Určitě by bylo líto 
všem jubilantům, kteří v roce 2020 oslavili, 
nebo teprve oslaví 70 nebo 75 let, že přišli 
o tradiční společné setkání na naší radni-
ci. Ve středu 30. 9. je rádi uvítáme spolu 
s panem starostou v obřadní místnosti, 

kde pro ně bude připraveno vystoupení, 
obdrží drobné dárky, budou moci disku-
tovat se zástupci obce. Podmínkou je 
potvrzení účasti u paní D. Juráčkové na 
sekretariátě úřadu – tel. 599421020. Na 
říjen pak připravujeme poznávací zájezd, 
avšak v souvislosti s nestabilními podmín-
kami budeme o jeho uskutečnění infor-
movat podle vývoje situace ve vývěskách 

a prostřednictvím rozhlasu. Totéž platí 
pro chystanou kulinářskou soutěž Poma-
zánkobraní a promítání filmů v naší škol-
ní jídelně, které se již stalo milou tradicí. 
Věříme, že všechny tyto akce již budeme 
moci uskutečnit, a těšíme se na společné 
setkání.

Za komisi OZ Mgr. Lenka Hrušková

Akce komise pro občanské záležitosti
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Vážení spoluobčané, 
hlavním tématem 

tohoto období je CO-
VID - 19. Není snad 
medium, které by se 
tímto tématem neza-
bývalo. Já si dovolím 
zcela odbočit. Chtěl 
bych vás informovat 

raději o dění v našem krásném Svinově. 
Začnu tématem, kterým je zeleň ve Svi-
nově a její údržba. Mnozí z vás připomín-
kovali, že okolí vašeho bydlení není po-
sekáno. Ano, přiznejme si, bylo tomu tak. 
Důvod byl jednoduchý. Počasí si s námi 
velmi pohrávalo. Chvíli to vypadalo, že se 
budou opakovat povodně, pak zase tropy, 
což způsobilo skluz v sečení travnatých 
ploch hned v počátku. Dohnat časovou 
ztrátu bylo takřka nemožné. Dokonce 
i OZO Ostrava, s.r.o. nestačilo svážet po-
sekanou trávu a zůstávala na hromadách 
na našem technickém dvoře. Požádal 
jsem ředitele technického dvora, ať den-
ně informuje občany přes facebookovou 
stránku, kde zaměstnanci technického 
dvora právě pracují a sekají trávu. 

Dalším tématem jsou akce, které se 
chystají, probíhají, anebo jsou již dokon-
čeny. Uvedu alespoň část z nich. Zastávky 
MHD jsou všechny v podstatě opraveny, 
v dnešních dnech se dokončuje zastávka 
Malá strana. Její rekonstrukce bohužel 
nesplňovala technické parametry, proto 
bylo rozhodnuto o novém umístění, a tu-
díž její oprava trvá déle. Jedná se tedy 
o kompletně novou stavbu. U zastávek na 
silnici Ostravské pracujeme na projektové 
dokumentaci na vybudování chodníků pro 
přistup mimo hlavní komunikaci. 

Doprava a parkování v našem měst-
ském obvodu je velkým problémem. Mno-
zí si stěžují na nerespektování dopravních 
předpisů o rychlosti v obci a nedodržování 
dopravního značení. I v této oblasti jsme 
učinili určitá opatření, abychom problém 
alespoň z části vyřešili. Ve spolupráci 
s městskou policií jsme zajistili pravidelné 
měření rychlosti s následnými postihy a či-
nila se další opatření pro zklidnění dopra-
vy. Například na spojnici ul. Nad Porubkou 
a ul. Evžena Rošického přes Jižní svahy 
bylo provedeno vodorovným dopravním 
značením zvýraznění na nejvyšší povole-
nou rychlost 20 km/h, která je nejvyšší po-
volenou rychlostí v „obytné zóně“. S umís-
těním nástřiků počítáme do budoucna 
i u jiných komunikací. 

Jedna z věcí, která se povedla, je za-
pojení občanů do zkrášlovacího procesu 
Svinova, díky programu Fajnova Ostrava, 
který je zaměřen na zvelebování měst-
ských obvodů na podnět občanů. Žada-
telé - občané se stávají i realizátory pro-
jektu. Příkladem je dotace pro revitalizaci 
dětského hřiště mezi MŠ Stanislavského 
a bytovým domem „Harmonie“. U zrodu 
tohoto projektu stála Bc. Lucie Grygar-
číková, která cítila možnost využít nabí-
zené dotace na revitalizaci tohoto hřiště. 
Tento projekt byl úspěšně dokončen pa-
nem Martinem Macháčem. Druhý úspěš-
ný projekt skupinky spolubydlících na ul. 
Evžena Rošického vede Ing. Jindřich Ví-
šek. Rodiče vedou své ratolesti k ekolo-
gickému vnímání světa. Projekt zaměřili 
na umístění kompostéru ke kontejnerové-
mu stání na ul. E. Trioletové. Chtějí při-
mět i ostatní, aby bio odpad z domácnos-
tí nevyhazovali do komunálního odpadu, 

nýbrž likvidovali ekologicky a umístili jej 
do kompostéru. 

Za tyto projekty jsem velice vděčný 
a spoluobčanům, kteří se na nich podíleli, 
velmi děkuji.  Jsou to aktivity, které utužují 
vztahy v rámci komunitního života. Záro-
veň napomáhají k vytváření prostoru k se-
známení se sousedy a napomáhají vzniku 
nových přátelství. V neposlední řadě záro-
veň umožňují obvodu, aby ušetřené pení-
ze investoval do dalších potřebných věcí 
či oprav. Pokud někdo budete mít zájem 
a líbí se vám myšlenka zapojení se do této 
aktivity, pak mě prosím kontaktujte. Po-
dám vám veškeré informace i odkazy na 
webové stránky.        

Zahajujeme nový školní rok, dovolte mi, 
abych závěrem popřál našim školou po-
vinným dětem, studentům a nejenom jim, 
ať je pro ně tento školní rok 2020/2021 
úspěšný. Přeji všem hodně báječných 
chvil při vzdělávání, výborných známek 
a mnoho nově nabytých vědomostí. Vě-
řím, že omezení z COVID – 19 co nejmé-
ně ovlivní samotnou výuku a jiné aktivity, 
ať už ve školách či mimo ně. Rodičům 
a pedagogickým pracovníkům přeji pevné 
nervy, trpělivost a pochopení. Pedagogům 
ještě navíc nezničitelný elán pro předávaní 
dovedností a vědomostí.  

V závěru si vás dovolím poprosit o při-
pomínky či podněty, které by dál vedly ke 
zvelebování naší obce. Je to správná ces-
ta, jak naslouchat potřebám vás spoluo-
bčanů a možnost splnit požadavky, které 
nám mohou zpříjemnit či zlepšit život v na-
šem krásném Svinově.    

Radim Smetana
starosta

Slovo starosty

Harmonogram rozmístění velkoobjemových kontejnerů 
(nábytek, koberce, matrace, apod.) - PODZIM 2020

č.kont. datum přistavení datum odvozu
1 ul. Psohlavců naproti domu čp. 422

12.10.2020
nejpozději do 10:00 hod

13.10.2020
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

13.10.2020
nejpozději do 10:00 hod

14.10.2020
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 telefonní budkou
13 ul. Jelínkova na křižovatce s ul. Dr. Kudely

14.10.2020
nejpozději do 10:00 hod

15.10.2020
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
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Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu 
Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 2. říj-
na 2020 od 14.00 do 22.00 hodin a v so-
botu 3. října 2020 od 8.00 do 14.00 hodin. 
Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu 
ČR proběhne 9. a 10. října 2020.

Informace k volbám
• Bc. Jana Štekbauerová, tel. č. 599 421 

036, e-mail: jstekbauerova@svinov.ost-
rava.cz

• Lenka Maglenová, tel. 533 421 043,  
e-mail: lmaglenova@svinov.ostrava.cz

Právo volit do zastupitelstva kraje má 
státní občan ČR, který alespoň ve druhý 
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je 
přihlášen k trvalému pobytu v obci, která 
náleží do územního obvodu kraje a nena-
stala u něj překážka ve výkonu volebního 
práva.
Do Senátu Parlamentu ČR může volit 
státní občan ČR, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve dru-
hém kole do Senátu může volit i státní ob-
čan ČR, který alespoň druhý den konání 
druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 
18 let.

Voličský průkaz
Zákon umožňuje těm voličům, kteří nemo-
hou volit ve svém volebním okrsku, požádat 
o vydání voličského průkazu. Ten je oprav-
ňuje volit na kterémkoliv místě v Moravsko-
slezském kraji (v případě voleb do krajského 
zastupitelstva). Do Senátu Parlamentu ČR 
lze s voličským průkazem volit ve volebním 
okrsku spadajícím do volebního obvodu, 
kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním 
obvodu je volič přihlášen k trvalému poby-
tu, popřípadě v jakémkoli volebním okrsku 
spadajícím do volebního obvodu, kde jsou 
vyhlášeny volby, jde-li o voliče, který nebydlí 
na území České republiky.Volič může po-
žádat o vydání voličského průkazu osobně 
nebo podáním doručeným na Úřad měst-
ského obvodu Svinov. Žádost v listinné po-
době musí být opatřená úředně ověřeným 
podpisem voliče nebo elektronicky zaslaná 
prostřednictvím datové schránky voliče.

Volič může požádat o vydání voličské-
ho průkazu 
- osobně nejpozději do okamžiku uzavření 

stálého seznamu, tj. do 30. září 2020 do 
16.00 hodin, nebo

- zasláním žádosti doručené příslušnému 
obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů přede 
dnem voleb, tj. do 25. září 2020.

Obecní úřad voličský průkaz předá osob-
ně voliči nebo osobě, která se prokáže 
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče 
žádajícího o vydání voličského průkazu, 
anebo jej voliči zašle na jím uvedenou 
adresu. Voličský průkaz pro volby do 
Senátu Parlamentu ČR obdrží volič nej-
dříve 15 dnů před dnem konání voleb, 
tj. 17. září 2020.

Hlasování mimo volební místnost
Volič může ze závažných, zejména zdra-
votních důvodů požádat Úřad městského 
obvodu Svinov o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost.

• Bc. Jana Štekbauerová, tel. č. 599 421 
036, e-mail: jstekbauerova@svinov.ost-
rava.cz

• Lenka Maglenová, tel. 533 421 043, 
e-mail: lmaglenova@svinov.ostrava.cz

Volby do zastupitelstev krajů a do senátu 

Aspoň takto se to ve Svinově traduje. 
Pojďme se alespoň „na nádech“ ponořit do 
její historie a zjistit, jak to s tím stářím je. 
Jak je obecně známo, nejstarší písemná 
zmínka o Svinovu pochází z roku 1265, 
kdy je Schönebrunne zmíněn v listině olo-
mouckého biskupa Bruna jako  klášterní 
ves cisterciánského kláštera ve Velehra-
dě. Internetová Wikipedie spojuje s rokem 
1553 existenci svinovské tvrze a umísťuje 
ji na adresu sýpky. Nezdá se to však úplně 
pravděpodobné. Jediným ověřeným ve-
řejným zdrojem popisujícím historii sýpky 
tak jsou Císařské povinné otisky stabilní-
ho katastru z první poloviny 19. století za-
chycující kamennou budovu sýpky (tj. bez 

přístavby) v půdorysu, který známe dnes. 
Veřejných informací o historii sýpky není 
mnoho. 

Naštěstí v roce 2015 provedli Mgr. 
Romana Rosová a Mgr. Martin Strakoš 
stavebně-historický průzkum sýpky a po-
odhalili tak kousek neznámé historie Svi-
nova. Objekt, jehož je sýpka součástí, je 
tvořen dvěma budovami. Vznik novější 
(východní) budovy spadá do druhé třeti-
ny 19. století. Datování výstavby samotné 
budovy sýpky je poněkud obtížnější. Dnes 
chápeme sýpku jako jednolitou stavbu, 
ale takovou ve skutečnosti není. Jedná se 
o budovu, která se v průběhu staletí vyví-
jela a dnešní podoby dosáhla v 18. století. 
Objekt, ze kterého vznikla sýpka, byl sou-
částí hospodářského dvora Vlčků (Wilcz-
ků) a byl zmiňován již v 16. století. Jednalo 
se o tzv. Velký dvůr v části obce zvané Vel-
ká strana. Navzdory názvu se dle popisu 
z roku 1665 jednalo o dvůr spíše menší 
především tvořený dřevěnými budovami. 
Pouze obytná budova byla z části tvo-
řena kamenným zdivem. Dle výše uve-
deného výzkumu pak lze (s významnou 
mírou pravděpodobnosti) tuto zděnou 
část „...ztotožnit s dochovaným sklepem 

a východní klenutou částí sýpky.“ Součástí 
výzkumu bylo i dendrochronologické da-
tování krovu, které určilo jeho vznik (resp. 
dobu pokácení stromů, ze kterých byly vy-
tesány trámy) na období kolem roku 1750. 
V tomto období byla sýpka vystavěna do 
dnešní podoby a zřejmě začala plnit svou 
z názvu vyplývající funkci.

Svinovská tvrz je v historických prame-
nech zmiňována ještě v polovině 17. stole-
tí a pravděpodobně se nacházela v lokalitě 
Velkého dvora. Oproti dříve akceptované-
mu názoru však svinovská sýpka  onou 
tvrzí není.

Díky ochotě autorů podělit se o výsled-
ky své práce, jejíž rozsah a informační 
hodnota přesahují ambice tohoto článku, 
můžeme vnímat Svinov zase o něco ba-
revněji.  A zároveň doufat, že není daleko 
doba, kdy sýpka bude psát novou a ve-
selejší kapitolu své historie. 

Daniel Žitník

Zdroj:
Mgr. Romana Rosová, Mgr. Martin Stra-
koš, Ostrava-Svinov, sýpka a dům, NPÚ
-ÚOP v Ostravě, 2015

Víte, že... 
je svinovská sýpka třetí nejstarší stavbou v Ostravě 



Podzim 2020

strana 5

Volební okrsek pro voliče s úřední 
adresou 
Volič, který má trvalý pobyt na úřední adre-
se Bílovecká 69/48, Ostrava-Svinov, může 
uplatnit své volební právo ve volebním 
okrsku č. 21001 Budova ZŠ Svinov, Bílo-
vecká 10, (u jídelny).     

Informace pro voliče v karanténě 
/ izolaci z důvodu onemocnění co-
vid-19
Od 24. 8. 2020 platí zákon o zvláštních 
způsobech hlasování ve volbách do zastu-
pitelstev krajů a do Senátu v roce 2020. 
Je určen osobám, jimž nařídila karanténu 
nebo izolaci z důvodu onemocnění co-
vid-19 krajská hygienická stanice nebo 
praktický lékař. Zákon též umožňuje hla-
sování voličům umístěným v zařízeních, 
která byla rozhodnutím krajské hygienické 
stanice uzavřena.

Pro tyto voliče se zavádí tři mož-
nosti zvláštního způsobu hlasování:
• Hlasování z motorového vozidla u vo-

lebního stanoviště (tzv. drive-in hla-
sování) – stanoviště budou uzpůsobena 
pro průjezd motorového vozidla, jejich 
vybavení zajistí armáda. Takto může 
volič hlasovat ve středu ve volebním 
týdnu od 7 do 15 hodin.

• Hlasování v pobytovém zařízení so-
ciálních služeb, které bylo uzavřeno 
– pokud krajská hygienická stanice na-
hlásí uzavřená zařízení na svém území 
krajskému úřadu, ten do nich vyšle spe-
ciální komisi pro hlasování. Takto hla-
sovat bude možné od čtvrtka volebního 
týdne od 7 hodin do pátku volebního týd-
ne do 18 hodin.

• Hlasování do zvláštní přenosné vo-
lební schránky – pokud občan v naří-
zené karanténě či izolaci nemůže využít 
drive-in hlasování, může do čtvrtka vo-
lebního týdne do 20 hodin oznámit kraj-
skému úřadu, že žádá příjezd speciální 
volební komise. Tuto komisi budou tvořit 
členové drive-in týmu a přijedou s pře-
nosnou volební schránkou za občanem 
domů. Toto hlasování bude probíhat od 
pátku volebního týdne od 7 hodin do so-
boty volebního týdne do 14 hodin.

Kontaktní osoby Krajského úřadu Mo-
ravskoslezského kraje pro volby

• Bc. Jan Berousek, tel.: 595 622 545, mo-
bil: 724 179 905, e-mail: jan.berousek@
msk.cz

• Ing. Šárka Havlíková, tel.: 595 622 923, 
e-mail: sarka.havlikova@msk.cz

• Mgr. René Pleva, tel.: 595 622 241,  
e-mail: rene.pleva@msk.cz

Další informace na stránkách Ministerstva 
vnitra www.mvcr.cz

Na neděli 28. června 2020 byla Kul-
turní komisí při radě MOb Svinov na-
plánovaná akce s názvem Sousedský 
piknik.

Sešli jsme se v 15. hodin v parčíku 
restaurace U Slunce. 

Počasí si s námi ale pohrálo, silný 
déšť nepřál našemu posezení v trávě 
a na dekách. Piknikové koše jsme tak 
otevírali schovaní pod střechou za-
hrádky U Slunce.

Za hodinu vykouklo sluníčko a nic 
nebránilo rozdělání ohně. Nakonec jsme 
se dočkali i opékání párků.  Bylo jich 
dost i pro nově příchozí. Nálada byla 
příjemná a sousedský piknik se i přes 
nepřízeň počasí vydařil.

Za pomoc s vydařenou akcí děkuje-
me kolektivu restaurace U Slunce.

Těšíme se zase příště.
Členové Komise pro kulturu, 

mládež a sport

Sousedský piknik

Poslední srpnové sobotní dopoledne 
patřilo malým i velkým sportovcům na 
kolečkách. Komise pro kulturu, mládež 
a sport při radě MOb Svinov přivítala na 
„prodloužené Bílovecké“ děti, jejich ro-
diče i prarodiče. Tato komunikace byla 
pro běžný provoz uzavřena, tak se po 
ní mohli účastníci dle libosti prohánět 
na bruslích, koloběžkách a malých ko-
lech. Nejmladší děti měli parádní od-
rážedla a ti, kteří ještě ani nechodili, si 
užívali dopoledne v bezpečí svých ko-
čárků. Zdatní bruslaři a malí cyklisté si 
projeli připravenou překážkovou dráhu. 
Pro chvíle odpočinku byla pro všechny 
připravená „komisní malinovka“, slad-
ká odměna v podobě oplatky, lízátka či 
bonbónků.  Lákadlem bylo i malování na 
obličej, o které se postaraly paní učitel-
ky z MŠ Stanislavského.  Brzy po startu 
se tak mezi námi proháněli také motýlci, 
berušky nebo malý tygřík. 

Poděkování za pomoc při organizaci 
akce patří Městské policii Ostrava, která 
dohlížela na bezpečnost všech přítom-
ných, a řediteli Technického dvora Ostra-
va-Svinov za poskytnuté zázemí v podo-
bě stolů a lavic. 

Počasí bylo  dokonalé. Sluníčko sví-
tilo tak akorát  příjemně na sportovní 
aktivity. V okamžiku, kdy jsme sbalili po-
slední stoly, začalo pršet. 

Za naši komisi báječné dopoledne, 
děkujeme všem za účast a už dnes se 
těšíme na další společné sportovní či 
kulturní akce. 

Svinov na kolečkách
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Pozvánka

V souvislosti s ukončením projektu 
ročníkových urbanistických prací studen-
tů architektury VŠB jsme si našli čas na 
rozhovor nejen o svinovské architektuře 
s panem Tomášem Čechem – předsedou 
Investiční a grantové komise při RMOb 
Svinov.

Mohl byste se nám v úvodu krátce před-
stavit?

S kolegou vedeme architektonickou 
platformu Polychrome a věnujeme se celé 
škále různorodých projektů v oblasti archi-
tektury a urbanismu. Zároveň spolupra-
cuji s řadou subjektů v Ostravě – MAPPA 
(Městský ateliér prostorového plánování 
a architektury), VŠB, OSU nebo Svět tech-
niky na různých především participačních 
a popularizačních projektech. Hlavně jsem 
se ale před 29 lety narodil ve Svinově, vy-
rostl tady a celý obvod považuji za svůj 
domov. Proto jsem rád, že mám příležitost 
podílet se na jeho rozvoji právě prostřed-
nictvím investiční a grantové komise.

Snažíme se projekty vnímat s jejich 
kontextem, doplňovat je konstruktivním 
komentářem a dle svých možností dodá-
vat Svinovu energii pro další směřování.

Úvahami o realizaci urbanistického či 
architektonického projektu věnované-
ho Svinovu jsme se společně již v mi-

nulosti zabývali, proto jsem rád, že 
se jeden z uvažovaných projektů nyní 
podařilo zrealizovat v nadstandardním 
rozsahu a kvalitě. Jak vy osobně chá-
pete takovýto typ projektu a kde spat-
řujete jeho hlavní přínos?

Myslím, že nejdůležitější na celé spo-
lupráci je vzájemné obohacení. Studenti 
získali unikátní příležitost vyzkoušet si 
praktickou spolupráci s městským obvo-
dem, poznali rozdílný druh zpětné vazby 
a přemýšleli o mírně jiném zadání, než je 
v rámci jejich výuky obvyklé. Svinovu patří 
zasloužené díky za to, že se do spoluprá-
ce s odvahou pustil. Odměnou je mu pak 
pohled, který kombinuje odborné znalosti 
a svěží nezatížený přístup. Když bude 
obvod k podnětům otevřený, může nás 
to posunout dále, inspirovat a motivovat 
a pomoci objevit nové možnosti.

Jaký konkrétní přínos mohou práce 
mít?

Je třeba je rozdělit na dvě části. V té 
první studenti pečlivě analyzovali celé 
území obvodu a hledali dva základní prv-
ky – hranici zastavitelnosti a v jejím rámci 
pak možné rozvojové plochy. Je důležité 
udržovat město kompaktní a tedy ve vý-
sledku efektivní, úsporné a příjemné pro 
život. Nemůže se nekonečně rozrůstat do 

krajiny. Zároveň je třeba dívat se kupředu 
a hledat místa, která mají rozvojový poten-
ciál a svou proměnou mohou zlepšit život 
ve Svinově. Dnes máme k dispozici mate-
riál, který takovou analýzu udělal a může-
me se dále rozhodovat, kam obvod upře 
svou pozornost.

Druhá část se zaměřovala na místa, 
která si studenti sami vybrali, a vznikla 
sada konkrétních návrhů, které přináše-
jí zajímavé podněty. Nedívejme se na ně 
jako na reálné projekty, tuto ambici stu-
dentské práce neměly, ale spíše jako na 
upozornění a zajímavou motivaci, jaké 
investiční záměry by Svinov mohl do bu-
doucna rozvíjet.

Každého se TÝKÁ urbanisTIKA

Na druhý zářijový víkend byl komisí 
pro kulturu, mládež a sport plánova-
ný Běh Svinovem – Svinovská pět-
ka. Z důvodu stále se měnící situace 
a opatřeními spojenými s koronavirem, 
jsme se rozhodli běh zrušit. O náhrad-
ním termínu budeme včas informovat. 
Věříme, že již brzy se život nás všech 
dostane do běžných kolejí a budeme 
se zase bez omezení setkávat na na-
šich akcích.

Komise pro Kulturu mládež 
a sport při Radě Mob Svinov

Zrušení 
Svinovské 
pětky
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Které nápady vycházející ze student-
ských prací jsou nejzajímavější?

Každý ze studentů přinesl cenné pod-
něty. Za ně a za jejich aktivní přístup zase 
patří náležité poděkování jim. Dan upo-
zornil na volnou plochu mezi Svinovem 
a Porubou, která se v budoucnu určitě 
promění, a je třeba k ní přistupovat kon-
cepčně a především jako k celku, ne op-
tikou čistého zisku prostřednictvím samo-
statných projektů. Sebastian upozornil na 
fakt, že ač je hřbitov na mapě velmi blízko 
centru obvodu, cesta k němu je poměrně 
dlouhá a nepohodlná. Zároveň připomněl 
zajímavou myšlenku podchodu pod ulicí 
Rudnou, která je stále v územním plánu. 
Obecně platí, že větší zapojení hřbitova 
do veřejného prostoru obce je žádoucí 
a mnohým by život zpříjemnilo. Také je 
znakem jakési vyspělosti a dozrálosti, že 
podobným místům věnujeme dostatečnou 
péči. Poslední z projektů se věnuje ulicím 
Bílovecká a Stanislavského a upozorňu-
je na mnohé možnosti. Jeho pomyslnou 
drobnou, ale velmi zajímavou tečkou je 
námět lávky přes Porubku navazujíci pro-
střednictvím ulice Sokolská právě na ulici 
Stanislavského a propojující ji s parkem. 
Zlepšila by se prostupnost území,vznikl by 
zajímavý motiv.

Zmíněné příklady dokládají, že studenti 
umně pracují se všemi měřítky. Urbanistic-
kým konceptem rozsáhlé plochy, kvalitou 
veřejného prostoru i drobnými prvky zlep-
šujícími obytnost města.

A které mohou, nebo by měly být, třeba 
i v jiné podobě, realizovány?

Myslím si, že ty nejrealističtější podněty 
lze rozdělit do dvou kategorií. Zmiňovaná 
lávka a revitalizace celého parku okolo 
kostela Krista Krále jsou věci, které bych 
osobně velmi podpořil, a není težké se 
do nich pustit a začít je připravovat. Zde 
lze rychle a drobnými investicemi udělat 
velký kus práce. A pak zde jsou dvě vý-
znamná území - volná plocha vedle ma-
teřské školy na ulici Stanislavského a pole 
mezi Porubou a Svinovem, takzavné Svi-
novské rozhraní. Ty nelze proměnit tak 
snadno a rychle, ale v danou chvíli by se 
měly zpracovat kvalitní zastavovací nebo 
územní studie, tak ať je rozvoj míst v zá-
jmu občanů Svinova a v souladu s jejich 
preferencemi.

Úvahy o budoucnosti Svinova by byly 
nemožné bez poznání jeho minulosti. 
Jak ji z hlediska urbanistického vnímá-
te vy?

Svinovská historie je poměrně bohatá 
a lze v ní nalézt mnoho různorodých ob-
dobí - zemědělské počátky, průmyslový 
boom, dopravní rozvoj. Co jednotlivé epo-
chy, z mého osobního pohledu, spojuje, je 
růst a rozvoj díky dobrému využití širších 
vazeb a okolí. Díky krajině „za humny“ se 

rozvíjely zemědělské usedlosti, díky želez-
nici se rozvíjely Mannesmannovy závody, 
díky obyvatelům jiných částí Ostravy se 
u nás v obvodě vybudovala řada domů 
ve druhé polovině 20. století a na začátku 
století 21..

Domnívám se, že podobné příležitosti 
bychom měli využívat i v budoucnu a aktiv-
ně jim jít naproti. Může jít o blízkost řeky 
a krásné krajiny s možností výborné rekre-
ace, potenciál vysokorychlostní železnice 
nebo vazby s největším sousedem, měst-
ským obvodem Poruba. Pokud se nám 
bude dařit těchto příležitostí využívat, bude 
Svinov stále lepším a příjemnějším místem 
pro život a třeba i drobné podnikání.

Z konkrétních staveb jsou asi nejza-
jímavější svinovské nádraží, cihlové 
domy u ulice Bílovecká a třetí nejstarší 
budova v Ostravě - sýpka. Nádraží je dů-
stojně zrekonstruováno a slouží svému 
účelu. Jak se díváte na zbývající zmíně-
né stavby, které již svému původnímu 
účelu (byty pro dělníky Mannesmanno-
vých závodů, sýpka pro skladování ze-
mědělských produktů) neslouží? 

Podoba nádraží po rekonstrukci, tak 
jak ji svým návrhem ztvárnil architekt 
Václav Filandr, je skvělá a můžeme na 
ni být pyšní. Cihlové domy na ulici Bí-
lovecká sice neubytovávají dělníky ne-
dalekého závodu, ale pro bydlení slouží 
nadále. Podle mě by to tak mělo zůstat, 
ale zároveň je důležité tyto cenné stavby 
postupně, s respektem k jejich historické 
hodnotě, opravovat a zvyšovat kvalitu by-
dlení v nich.

Sýpka je sama o sobě velmi specifický 
příklad přehlížené hodnoty. Historicky je 
v Ostravě opravdu jen minimum takto sta-
rých objektů a můžeme být rádi, že jeden 
z nich stojí v našem obvodu. Jsem si jistý, 
že jednoho dne by sýpka mohla sloužit no-
vému účelu, obecnímu nebo komerčnímu, 
a zároveň stále připomínat cennou historii. 
Takovéto stavby nabízejí nečekané mož-
nosti a unikátní atmosféru!

Nejvýrazněji ovlivňují tvář každého 
území objemově výrazné stavby. Ve 
Svinově například oba kostely, škola, 
nádraží, Svinovské mosty. V jaké loka-
litě a podobě by se měl Svinov rozvíjet 
v této oblasti?

Je důležité pečlivě se o všechny zmiňo-
vané stavby starat a jejich údržbě věnovat 
náležité finanční prostředky. Dnešní doba 
pak klade pořád větší důraz na kvalitu ve-
řejných prostranství a v tomto jistě máme 
co zlepšovat a kam se posouvat. Předpro-
story obou kostelů si zaslouží modernější 
pojetí, ve kterém se bude občanům lépe 
a pohodlněji pobývat a které zároveň na-
bídne zázemí pro pořádání různých akcí. 
To stejné platí pro školy. Maximálně přívěti-
vý nemá být jen interiér, ale i okolí objektů. 

Takto bych mohl jmenovat další místa, kde 
by se veřejný prostor dal vylepšit.

Zároveň je to výborná příležitost, jak 
uplatnit moderní ekologická opatření 
a prostory uzpůsobit změnám klimatu. 
Bude v nich pak  chladnější a příjemnější 
mikroklima, nebudou se přehřívat, srážky 
nebudou zbytečně odtékat do kanalizace. 
Taková místa budou pohodlnější a lépe 
udržovatelná.

Svinovské mosty jsou specifickou zále-
žitostí. Doufejme, že plocha vedle nich, kte-
rá je dnes využívána jen k parkování, najde 
v budoucnu lepší využití. Nabízí se příleži-
tost vrátit se k výše zmiňované historické 
zkušenosti a i zde využít energie, kterou 
místo nabízí. Blízkost železnice, dopravní 
uzel městské i regionální dopravy, to jsou 
všechno příležitosti, které si o intenzivní 
stavební využití říkají, a jsem přesvědčen, 
že z něj mohou profitovat občané Svinova 
i celá Ostrava. Vizionářský nápad přiná-
ší i jedna ze studentských prací. Proč se 
i v tomto aspoň trochu neinspirovat!

Zároveň má význam se zamýšlet i nad 
individuální výstavbou. Nejen v přípa-
dě nových budov, ale i v případě rekon-
strukcí.

Ve městě najdeme řadu významných 
staveb, ale jeho většinu budou vždy tvo-
řit ty v dobrém slova smyslu „obyčejné“ 
- bytové a rodinné domy. Tak je tomu sa-
mozřejmě i v případě Svinova. Příjemnou 
atmosféru  pak z většiny tvoří právě tyto 
stavby. To, jak jsou v ulici uspořádány, jak 
jsou velké, nebo z jakých materiálů jsou 
postavené, rozhoduje o pocitu, jaký v nás 
město vyvolává. Měli bychom to jako ob-
čané vnímat a pochopit, že soulad s oko-
lím je důležitá kvalita. Někdy stačí třeba 
jen používat přírodní barvy a jejich lomené 
odstíny nebo nestavět zbytečně vysoké 
a neprůhledné ploty. 

Uvedu příklad. Výstavba řadových ro-
dinných domů na Jižních svazích je archi-
tektonicky velmi významný počin. Právě 
pro svou sjednocenost tvarosloví a urba-
nistické uspořádání se zde velmi příjem-
ně žije. Bylo by dobré, kdyby se podoba 
mezi domy v budoucnu udržela i třeba co 
se týče barevnosti a materiálového řeše-
ní, protože přílišné kontrasty místu nesluší 
a neodpovídají původní myšlence. Stej-
né je to i v jiných druzích zástavby. Chá-
pu svobodu každého zvolit si barvu nebo 
materiál fasády, ale jsem přesvědčen, že 
řešení vycházející z místa a využívající 
stejné principy jako okolní stavby bude 
z dlouhodobého hlediska lepší a i samot-
ným majitelům se bude líbit déle.

Děkuji za rozhovor a těším se na spolu-
práci při některém z dalších studentských 
projektů.

Daniel Žitník
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Svinov na rozmezí
Dan Puszkar

Autorský komentář 
Předmětem zpracování územní studie 

bylo vyřešení rezervy v katastrálním území 
Svinova na pomezí s katastrálním územím 
Poruby. Lokalita má perfektní dopravní 
dostupnost a je chybějícím článkem, který 
má potenciál propojit dvě části města. Vol-
ná plocha se skládá z různých pozemků, 
které jsou ve vlastnictví fyzických osob, 
právnických osob, tak i Statutárního měs-
ta Ostravy. Z výsledné studie by měl vzejít 
způsob, jak tuto nezastavěnou plochu za-
stavět a studie by měla také odpovědět na 
otázku zakončení osy Hlavní třídy a řešení 
přechodu zástavby, převážně individuální-
ho bydlení, na zástavbu městského typu.

Ve stávajícím území nenajdeme žád-
nou sít komunikací, která by nám území 
definovala. Základem celého konceptu se 
zde stává vedení vysokého napětí, které 
se stane zipem, spojujícím dva různoro-
dé světy. Pod tímto vedením je navrhnuta 
louka, která se stává zelenou osou úze-
mí a spojí dvě části k sobě. Směrem od 
této osy ke Svinovu vytváříme zástavbu 
rodinných domů, která naváže na stáva-
jící strukturu rodinných domů. Směrem 
k Porubě, za touto zelenou osou, umisťu-
jeme vyšší zástavbu bytových domů, které 
postupně přechází v městskou strukturu 
a samotnou Porubu. Území je tedy rozdě-
leno na 4 pásy. Pás individuálního bydlení 
v rodinných domech, pás nižších bytových 
domů a pás domů městské struktury, která 
postupně graduje.

Komentář konzultanta Tomáše Čecha
Návrh Daniela Puszkara je sympatic-

kým počinem, který řeší největší rozvo-
jovou plochu Svinova a místo, které do 
budoucna nabízí obrovské možnosti. Je 
dobře, že na něj studentská práce upozor-
ňuje a jasně zdůrazňuje, že je třeba jej ře-

šit komplexně a v širších vazbách. Pokud 
se tak nestane, potenciál vyjde nazmar 
a zklamání budou jak obyvatelé Svinova, 
tak i sousedící Poruby. 

Samozřejmě, je třeba vnímat majetko-
právní vztahy a fakt, že území už je čás-
tečné rozparcelováno a rozvíjeno sou-
kromými investory. Od těchto věcí může 
studentská práce odhlížet a být tak trochu 
idealistická. Přesto není pozdě, abychom 
se územím začali intenzivně zabývat

Dan poukazuje na důležitost navázání 
na větší měřítko zástavby Poruby i men-
ší měřítko svinovských rodinných domů. 
Omezení, která stanovuje vedení vysoké-
ho napětí, obrací ve prospěch osvěžující-
ho zeleného pásu. Dokonce navazuje na 
kompoziční osu Hlavní třídy, která měla 
původně vést až do míst dnešních Svinov-
ských mostů. 

Co si můžeme z návrhu odnést? 
Takzvané Svinovské rozhraní je třeba 
rozvíjet komplexně a s vazbami na okolí. 
Není potřeba se před ním uzavírat. Na-
opak, kultivované prorůstání města uvnitř 
sebe přinese zlepšení kvality bydlení 
všem.

Projekty
Práce studentů Katedry architektury 
Stavební fakulty VŠB-TUO zpracované 
v ateliéru urbanismu pod vedením Doc. 
Ing. arch. Evy Špačkové, Ph.D.

Drobné řadové domy navazují na zástavbu Svinova, středový pás zeleně území propojuje. Větší zástavba bytovými domy je navržena 
až u ulice Polská.

Ochranné pásmo vysokého napětí, kde není možné vybudovat 
žádné objekty, je kreativně využito pro zelený pás.

Zástavba u ulice Polská může mír ryze městský charakter  
a přinést do Svinova novou energii.
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Místní centrum
a hřbitovní cesta
Sebastian Capek

Autorský komentář 
Hlavním předmětem této práce bylo vy-

tvoření spojení prostoru místního centra 
v okolí radnice, základní školy a kostela 
Krista Krále a prostoru svinovského hřbito-
va za ulicí Rudnou. Práce je rozdělena na 
menší celky s detailnějším popisem.

Část A se věnuje místnímu centru na 
náměstí Komunardů s radnicí, kostelem 
Krista Krále a obchodem, byly upraveny 
stávající cesty v parku, který byl celkově 
upraven tak, aby podporoval vznik hřbitov-
ní cesty spojující toto místo se hřbitovem, 
ale aby také podpořil vznik spojení pomocí 
pěší zóny začínající u svinovského nádraží 
na níž se napojuje pomocí lávky u radnice

Část A.1 je zaměřena na úpravu sou-
časné podoby křižovatky, ta byla nahra-
zena novou okružní křižovatkou. Na tuto 
křižovatku navazuje ulice Bílovecká, která 

je součástí veřejného prostoru místního 
centra a je detailněji popsána v části A.2. 
Základním námětem bylo zklidnění této 
komunikace a vytvoření ulice s maloměst-
ským charakterem.

Část B se věnuje překonání ulice Rud-
né v podobě podchodu pro pěší a cyklisty. 
Hřbitovní cesta začínající u kostela a po-
kračující přes novou okružní křižovatku 
směřuje do prostoru vyhrazeného pro 
tento podchod až k nově vybudovanému 
vstupu na hřbitov.

Komentář konzultanta Tomáše Čecha
Sebastian Capek se ve svém návrhu 

zaměřil na veřejný prostor Svinova a vel-
mi trefně pojmenoval místa, která by si 
zasloužila změnu a posun ke kvalitativním 
standardům dnešní doby. Drobné úpravy 
parku okolo kostela Krista Krále by s mini-
mem úsilí a finančních prostředků prostře-
dí velmi obohatily a jistě by více občanů 
přiměly trávit zde svůj čas. Prostor by si 
to svou důležitostí jednoznačně zasloužil.

Přestože se možnost nahradit dnes 

velmi vytíženou křižovatkou jeví jako ideo-
vá, z hlediska dopravního je předkláda-
né řešení zkonzultováno a je potvrzena 
jeho reálnost. Je důležité si uvědomit, že 
okružní křižovatka by pomohla především 
zkvalitnění svého okolí a objektům obou 
přilehlých škol i sýpce a tržnici by zajistila 
větší prostorový komfort.

Hřbitovní cesta a možný průchod pod 
ulicí Rudnou všem místním ukazuje, jak 
blízko se hřbitov nachází a jak dlouhá ces-
ta k němu aktuálně z centra obce vede. 
Bylo by hezké, kdyby se jednou podařilo 
významný bod obce, jakým hřbitov nepo-
chybně je, více přiblížit. Sebastianův pod-
nět může být jednou z možností.

Co si můžeme z návrhu odnést? Ve-
řejný prostor si zaslouží maximální péči 
a jeho kvalita odráží kvalitu života v obci. 
Mnohdy by pomohly malé změny, třeba 
v parku okolo kostela Krista Krále, a místo 
se může významně zlepšit. Prostranství 
navazující na hřbitov by mohlo být příjem-
ným místem, kde se mohou lidé potkávat 
nebo si odpočinout.

Dřevěná mola u Porubky by jistě byly lákavým místem odpočinku, 
prostor pro zvířata by nepochybně lákal naše nejmenší obyvatele

Přímá cesta stíněná stromořadím by jistě byla důstojným 
a elegantním připojením hřbitova

Tunel pod ulicí Rudná by byl dostatečně široký a osvětlený, tak aby průchod nezpůsoboval strach a obavy
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Od vesnice k městu
Jana Šustrová
Autorský komentář 

Předmětem zpracování územní studie 
je návrh dostavby ploch podél ulice Bílo-
vecká městského obvodu Ostrava-Svinov 
, jež přímo propojuje historickou část obce 
okolo kostela Krista Krále se svinovským 
nádražím. Jedná se o lokalitu o délce cca 
1250m dlouhou s dobrou dopravní dostup-
ností, vyznačující se blízkostí objektů ob-
čanské  vybavenosti (školka, škola, radni-
ce, nádraží, policie, obchody, restaurace). 
Volné pozemky jsou převážně ve vlastnic-
tví města a jsou dle územního plánu krajin-
nou zelení, občanskou vybaveností nebo 
bydlení v bytových domech.

Cílem územní studie je navrhnout do-
stavbu lokality objekty pro bydlení, pří-
padně občanskou vybaveností, vhodné 
měřítko respektující solitérní a řadovou 
zástavbu Svinova. Určit základní prostoro-

vé regulativy a podrobně vyřešit dopravní 
a technickou infrastrukturu. Účelem do-
stavby lokality je vytvoření město-tvorného 
prostředí, uliční, kompaktní zástavby, a vy- 
tvořit tak atraktivní obytné prostředí his-
torického a návštěvnického jádra obce 
v souladu s jeho původním založením, jež 
by mělo přilákalo nové obyvatele. Snahou 
bymělo být jasné vymezení veřejného 
a soukromého prostranství.

Komentář konzultanta Tomáše Čecha
Práce Jany Šustrové se věnuje celé 

řadě motivů. Mrakodrap vyrůstající na mís-
tě bývalého „plata“ u Svinovských mostů 
působí neuvěřitelně, ale nepochybně upo-
zorňuje na potenciál místa. Potkává se 
zde významný uzel městské i regionální 
hromadné dopravy a v budoucnu se tyto 
prvky budou posilovat. Určitě bychom měli 
přemýšlet, jakou náplň pro území hledat 
a nebát se jej využít velmi intenzivně.

Jana také prověřila, jaké možnosti na-

bízí volný prostor při ulici Stanislavského, 
a je jasné, že si místo zaslouží pozornost. 
Vhodnost pro bydlení a doprovodnou na-
bídku služeb je potvrzena. Zdá se očivid-
né, že kapacita prostoru je poměrné velká 
a může přinést významné oživení Svinova 
a ulice Bílovecké.

Třetím motivem, který si v návrhu za-
slouží vyzdvihnout, je lávka pod Sportovní 
halou Svinov, která navazuje na ulici Sta-
nislavského a propojuje ji přes Porubku 
s parkem. Konečné architektonické řešení 
může mít mnoho podob, ale tato drobná 
stavba by vyřešila řadu problémů daného 
místa a přinesla oživení. 

Co si můžeme z návrhu odnést? Obě 
lokality, prostor vedle Svinovských mostů 
i místo na ulici Stanislavského, si zaslouží 
adekvátní využití a mohou do Svinova při-
nést architekturu 21. století. Naopak motiv 
lávky je drobný a přesto přínosný prvek, 
o který by dle mého názoru Svinov mohl 
v nejbližších letech usilovat.

Nejde jen o velikost domů. Důležité je i elegatní řešení parkování 
a kvalitní veřejný prostor.

Vize mrakodrapu je snová a provokativní. O potenciálu plochy 
u Svinovských mostů ale přesvědčuje.

Možností proměny ulice Bílovecká a přilehlého okolí je celá řada. Všechny by ale 
měly místo učinit příjemnějším a pohodlnějším pro obyvatele Svinova
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Svinov, máme rezervy
Společná práce
Autorský komentář 

Tato práce se věnuje územnímu prosto-
ru Svinova a podrobuje ho vnější analýze 
z mnoha různých hledisek. Pomocí men-
tálních map a tázaných respondentů byl 
vytvořen mentální obraz Svinova. Výsled-
kem bylo něco zarážejícího, nikoli však 
překvapivého. Z většiny dotázaných ozna-
čili jako hlavní poznávací znamení Svi-
nova nádraží a také skutečnost, že podle 
jejich představ je Svinov menší, než ve 
skutečnosti je. Nelze popřít, že je nádraží 
důležitým místem, ale zároveň je význam-
nou skutečností, že Svinov je něco víc než 
pouhé nádraží a také že je důležité, aby si 
lidé uvědomili, že území Svinova nekončí 
ulicí Rudnou a železnicí, ale že pokračuje 
dále do krajiny a nabízí mnoho přírodních 
ploch k objevování.

Výsledkem analýz území bylo zjištění 
velké prostorové a urbanistické variabili-
ty, která činí ze Svinova místo s unikátní 
identitou. Je přímo napojen na hlavní do-
pravní tahy a nabízí tak dobrou dopravní 
dostupnost. Svinov bezprostředně souse-
dí s městským obvodem Poruba. Zároveň 
je však v současné chvíli od tohoto obvo-
du oddělen a chybí zde přímější napojení 
a spojení. Pozitivním aspektem Svinova 
je také dobrá dostupnost služeb, ať už se 
jedná o obchody, sportovní zařízení nebo 
školní zařízení, Svinov nabízí všechny tyto 
možnosti pohodlně. Bezpochyby jedním 
z největších pozitiv je dostupnost přírodní 
krajiny. Obyvatelé mají přístup k velkému 
množství a variabilitě přírodního prostředí. 
V současné době je však složitě přístup-
ná. Negativními prvky v rámci Svinova 
jsou především oplocené areály v centru, 
které mohou bránit volnějšímu pohybu po 
obvodu.

Komentář konzultanta Tomáše Čecha
Celková analýza Svinova byla výcho-

zím bodem práce. Studenti velmi dobře 
podchytili všechny různorodé aspekty 
území našeho obvodu, a přestože se na 
první pohled může jevit jako jednotvárná 
zástavba převážně rodinnými domy, ve 
skutečnosti jde o velmi rozsáhlé území 
propojující krajinu, městské prostředí, ka-
pacitní dopravní infrastrukturu a řadu dal-
ších specifických prostředí.

Hlavním cílem bylo stanovit hranici 
zastavitelnosti území, tak aby se obvod 
zbytečně a neefektivně nerozrůstal do 
krajiny. Díky stanovení tohoto limitu mů-
žeme v budoucnu uvědoměle rozhodovat, 
kde se město rozvíjet může a má a kde 
to vzhledem k jeho správnému fungování 
není vhodné.

Svinov, jak jej vidí obyvatelé Ostravy. Vnímání míst ne vždy odpovídá realitě a je třeba 
na to myslet. Zapojení občanů do přemýšlení o architektuře a urbanismu je důležitý 
nástroj pomáhající kvalitě výsledku.

Následně bylo v rámci tohoto území de-
finováno 29 míst, nad jejichž rozvojem by 
bylo možné přemýšlet. Výsledek neříká, že 
zde má stát konkrétní objekt nebo soubor 
staveb, ale vyjmenovává možnosti, kte-
ré prostory nabízí. Na obvodu pak bude, 
abychom po diskuzi vhodně formulovali 
případná zadání. Zároveň je důležité si 
uvědomit, že ne každý volný prostor musí 
být využit. Ponechání dobré rezervy pro 

budoucnost je mnohdy daleko přínosnější, 
než nekvalitní výstavba.

Co si můžeme z návrhu odnést? Víme, 
kde se dá Svinov rozvíjet a kde už to 
z hlediska urbanistického není správ-
né a žádoucí. Víme, kde jsou rezervy, 
a máme k dispozici informace, jak s nimi 
co nejlépe zacházet. Ne vždy to musí 
znamenat zastavět, důležitá je kvalita, ne 
kvantita.
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Škola plná očekávání
a překvapení

Nový školní rok bude pro nás ne-
předvídatelný. Nejen žáci a rodiče, ale 
i učitelé by si přáli, aby výuka mohla 
probíhat v běžném režimu a vše se 
vrátilo do starých, zaběhaných kolejí. 
Ale nebude tomu tak! Ve škole budou 
platit zpřísněná hygienická pravidla, 
abychom minimalizovali případné ší-
ření pandemie covid-19. Preventivní 
a protiepidemická opatřením doporučilo 
Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy a pro nás je tzv. metodikou, 
podle níž budeme postupovat v případě 
vyhlášení mimořádných opatření.

Zpočátku se žáci nemusí obávat ná-
vratu ke školním povinnostem, protože 
učitelé budou zjišťovat úroveň znalostí 
žáků z období distančního studia a na 
základě reflexe minulého školního 
roku odstraňovat nerovnosti mezi žáky 
a poté navazovat na aktuální znalosti 
a dovednosti žáků.  

Přestože se budeme maximálně 
věnovat vzdělávání  našich  žáků, tak 
kromě usednutí do lavic budou probíhat 
i vzdělávací akce, které byly již naplá-
novány v minulém školním roce, a nyní 
dojde k jejich realizaci. 

Jedná se o aktivity z projektu Ško-
la vážně i nevážně 2020 financované 
SMO a projekt Otevřená škola II. 

Pokusíme se realizovat aktivity, které 
nemohly být uspořádány v jarních mě-
sících – naši tradiční přehlídku divadel 
a orientační běh žáků. V podzimních 
měsících se děti ze školní družiny za-
baví výrobou a pouštěním draků. 

V rámci projektu Otevřená škola II.  
se žáci prvního stupně zúčastní projek-
tových dnů mimo školu a navštíví řadu 
zajímavých míst v Moravskoslezském 
a Olomouckém kraji.

Věříme, že se žáci těší na návrat do 
školy, na setkání s kamarády, na nové vý-
zvy. Nový školní rok bude jistě úspěšný!

Vedení školy ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov

Překvapení 
pro děti

Na začátku nového školního roku 
pro děti z MŠ E. Rošického čekalo 
překvapení. Hned za bránou mateř-
ské školy byly děti nadšeny z nových 
obrázků na asfaltu, na kterých si mo-
hou hrát a přitom procvičit barvy, čís-
la a hrubou motoriku. Obrázky, které 
zpestřily zahradu, byly pořízeny díky 
obecnímu úřadu a grafickému návr-
hu Ing. Daniela Žitníka.

Za MŠ E. Rošického 
Bc. Eva Ulmannová

O prázdninách jsme nezaháleli 
a díky podpoře zřizovatele pokračo-
vali ve zvelebování našich MŠ. V MŠ 
Rošického proběhla během prázdnin 
obnova parapetů a krytů radiátorů 
ve třídě Motýlek. Dále byla provede-
na částečná oprava elektroinstalace 
a jídelního výtahu.

V měsíci červenci bylo pořízeno 
a instalováno z investičních prostřed-
ků ZŠ Ostrava-Svinov, p.o. klimati-
zační zařízení v MŠ na ulici Stanislav-
ského. Děti ze tříd Žabiček a Berušek 
se mohou těšit, že prožijí zbytek léta 
v MŠ při vysokých teplotách vzduchu 
v příjemnějším prostředí.

Děkujeme všem realizátorům.
Těšíme se na vás po prázdninách.

Za kolektiv MŠ M. Gottvaldová

MŠ jsou 
připraveny

Mateřské školy se zapojily do projektu: 
Podpora inkluzivního vzdělávání pro soci-
álně vyloučené lokality v Ostravě. 

Projekt se zabývá zvýšením kvality 
vzdělávání dětí a žáků na území sociálně 
vyloučených lokalit v Ostravě, prostřed-
nictvím zvyšování kompetencí pedago-
gických a nepedagogických pracovníků 
v oblasti inkluzivního vzdělávání, pro-
střednictvím předškolního vzdělávání 
ohrožených dětí, aktivitami k prevenci 
školní neúspěšnosti a personální pod-

poru inkluzivního vzdělávání ve školách. 
Projekt finančně pokryje činnost asistenta 
v období 9/2020 – 12/2022, který bude 
pracovat na všech odloučených pracovi-
štích mateřských škol ve Svinově.

Také bude financovat pracovníka, který 
povede pravidelné logopedické chvilky pro 
děti. V nich se bude věnovat zejména pro-
cesům vnímání a rozlišování zvuků mlu-
vené řeči, rozvoji slovní zásoby a správné 
výslovnosti u dětí.                                                                                        

Za MŠ Bc. Eva Ulmannová

Nový projekt v mateřských školách
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Ve středu 5. srpna 2020 krátce po šesté hodině ranní v Ostravě – Svinově upou-
tal pozornost strážníků muž, po kterém pátrala Policie ČR. K jeho vypátrání kuriózně 
přispělo i samotné jeho chování. Vstupoval totiž do komunikace a ohrožoval tak sebe 
i řidiče projíždějících vozidel.

Lustrací strážníci zjistili, že je po muži vyhlášeno celostátní pátrání. 
Kromě přestupku v dopravě, se tak bude muž zpovídat i ze svých předešlých pro-

hřešků Policii ČR.

Hledaného prozradil  
spáchaný přestupek

Pro nás, svinovské Jěštěry, ale i další 
pionýry léto není jen o dovolených. V let-
ních měsících vrcholí naše celoroční čin-
nost a měsíce příprav. Konají se totiž dva 
turnusy letních dětských táborů. 

První turnus se letos na turistické zá-
kladně Šance zúčastnil speciálního roč-
níku tzv. Hladových her (Hunger games). 
Děti plnily různé dovednosti, pomáhaly 
krajům a soutěžily mezi sebou, aby si zá-
chránily život. To vše pod vládou Kapito-
lu a prezidenta Snowa. Ukázalo se ale, 
že Kapitol to s dětmi nemyslí moc dobře 
a děti musely spojit síly s Panem K. a Ka-
pitol porazit. To se jim povedlo a všechny 
se ve zdraví vrátily domů.

Šance se pak ihned s příjezdem další-
ho turnusu proměnily v městečko Xaverov. 
Poklidné město již brzy zachvátily vraždy 
a detektivní týmy dětí je musely vyřešit. 
Ukázalo se, že vraždí představitelé sekty, 
kterou děti musely porazit. Jaké překva-
pení bylo, když se ukázalo, že členy sekty 
jsou všichni spořádaní občané včetně sta-
rosty města Xaverov.

Věříme, že si tábory letos děti na naší 
základně užily. Na tomto místě se sluší 
poděkovat všem, kteří se podílejí na opra-
vách naší základny. Především to jsou: 
Statutární město Ostrava, městský obvod 
Svinov, Nadační fond Tesco – Vy rozhodu-
jete, my pomáháme, Hyundai Motor Manu-
facturing Czech s.r.o., Nadace ČEZ. 

V neposlední řadě děkujeme vedení 
spolku Pionýr, z. s., Moravskoslezské kraj-
ské organizaci Pionýra a všem načim čle-
nům a příznivcům za pomoc.

Za vedení Pionýr, z.s. 
 – Pionýrskou skupinu Ještěr

Aleš Ovesný

Letní tábory 2020

Hlídka strážníků si 29. července při ob-
chůzkové činnosti všimla později zajiště-
ného 37 letého muže, který se v Ostravě 
– Svinově pohyboval poblíž kolejiště Čes-
kých drah. 

Strážníky zaujalo chování tohoto muže, 
které bylo značně nestandardní. Chodil 
poblíž kolejiště sem a tam. V dáli pak vy-
hlížel přijíždějící vlak. 

Po oslovení muže hlídkou nejprve na 
toto oslovení nereagoval. Se strážníky pak 
odmítal komunikovat. Po chvíli se jedno-
mu ze strážníků, díky nabídnuté cigaretě, 
podařilo navázat s tímto mužem rozhovor. 

Muž strážníkovi sdělil, že se dostal do 
značně tíživé životní situace. Zároveň mu 
uvedl, že měl v úmyslu skočit pod přijíždě-
jící vlak.

Díky empatickému přístupu se tak 
strážníkovi podařilo tohoto muže uklidnit 
a zároveň jej přemluvit, aby se svěřil do 
péče na místo přivolaných zdravotníků.

Chtěl skočit pod vlak, strážník 
mu to rozmluvil
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Soutěžní sezóna 2019/2020 neproběh-
la z důvodu pandemie COVID 19 v plném 
rozsahu, nicméně ještě není zcela dohrá-
na. Na přelomu srpna a září se uskuteční 
Mistrovství ČR a Poháry ČR v mládežnic-
kých kategoriích a v průběhu listopadu 
a prosince budou odehrány Zimní halové 
mistrovství ČR a Českých pohár v kate-
gorií mužů a žen. Z našich týmů se tyto 
dohrávané soutěže budou týkat starších 
žaček, které se probojovaly na Pohár 
ČR v Tymákově a družstva mužů, které 
se probojovalo do finále Českého poháru 
v nedalekém Pustějově. Ligové soutěže 
mužů a žen nebyly dohrány, všechny vý-
sledky byly anulovány a není vítězů ani po-
ražených. Dále bych již se k této soutěžní 
sezóně nevracel, jelikož byla jako všechny 
sporty a vlastně i naše osobní a pracovní 
životy natolik ovlivněny opatřeními Vlády 
ČR proti šíření koronaviru, že nemá smysl 
o tom dále mluvit či psát.

Mezitím nám již vypukla nová soutěžní 
sezóna 2020/2021 a v době, kdy budete 
tento hlasatel číst, již bude sezóna v pl-
ném proudu. Do soutěží jsme přihlásili 
rekordní počet 9 družstev + družstvo mi-
nižactva, které nemá vlastní soutěž, ale 
bude se zúčastňovat turnajů této věkové 
kategorie. Za dva kalendářní měsíce se-
hrají naše družstva 60 soutěžních zápasů 
+ pro každou mládežnickou kategorii se 
připravuje minimálně 1 turnaj. Čeká nás 
tedy náročný podzim a doufám (jelikož 
národní házená je především venkovní 
sport), že nám bude alespoň trochu přát 
počasí a odehrajeme tyto utkání za solid-
ních povětrnostních podmínek.   

Co se týče oddílových akcí, tak v zim-
ním období jsme stihli uspořádat několik 
turnajů pro kategorii minižactva a v červ-
nu jsme uspořádali tradiční turnaj mlad-
šího žactva „O Pohár svinovské pandy“. 
Turnaj se kvůli velmi špatnému počasí 
odehrál ve svinovské sportovní hale a zú-
častnilo se ho 6 družstev. V srpnu jsme 
zorganizovali třetí ročník „Pouličního tur-
naje“, kterého se zúčastnilo cca 45 čle-
nů či příznivců našeho oddílu. Jedná se 
o turnaj, který je určen nejen pro svinov-
ské házenkáře, ale i pro svinovskou veřej-
nost.  Další aktivitou, kterou oddíl pro své 
členy zajišťuje je oddílové soustředění 
mládeže. O tomto soustředění se více do-
zvíte v článku, který je zveřejněn v tomto 
čísle Svinovského hlasatele. V sobotu 
12.9. máme v plánu uspořádat 7. ročník 
obnoveného „Večerního turnaje starých 
gard“. Snad to tentokrát klapne a turnaj 
„napotřetí“ uspořádáme. V listopadu 2020 
budeme ve svinovské sportovní hale po-
řádat sokolský turnaj v kategorii minižac-

tva. Mělo by se jednat o dvoudenní turnaj 
a máme v plánu pozvat sokolské oddíly 
z celé ČR.

Toto vše bychom nemohli dělat bez 
podpory sponzorů. Proto bychom chtěli 
touto cestou poděkovat poskytovatelům 
dotací a darů. Jedná se především o Sta-
tutární město Ostrava a Městský obvod 
Svinov, Moravskoslezský kraj, Českou 
obec sokolskou, Ministerstvo školství, mlá-
deže a tělovýchovy a dárce z řad podni-
katelů a fyzických osob, kteří nám poskytli 
v letošním roce finanční nebo materiální 
příspěvky na činnost, či dárky do oblíbené 
tomboly. Není to však jen o penězích, ale 
je to především o lidech (trenérech, funk-
cionářích, fanoušcích atd.). Dovolím si říct, 
že bez těchto „pilných včeliček“, to oprav-
du nejde v žádném spolku!!!

Vše o činnosti oddílu včetně rozloso-
vání podzimní části sezóny naleznete na 
internetových a facebookových stránkách 
oddílu.

V tomto čísle hlasatele najdete také in-
formace o náboru žactva, který neustále 
probíhá. Přihlásit se mohou i starší děti. 
Kdo má zájem, tak neváhejte přijít mezi 
nás, házenkáře.

Zveme všechny fanoušky nejen na zá-
pasy I.ligy mužů a žen, ale i na zápasy 
všech mládežnických družstev. Těšíme se 
na Vás!

DYCKY SVINOV!!!

Ing. Zbyněk Planka
předseda oddílu národní házené

H Á Z E N Á  S V I N O V
HÁZ ÍME  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
AREÁLU  TJ  SOKOL  SV INOV

Národní házenkáři informují …
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V prvním srpnovém týdnu se malí i větší 
házenkáři vydali na oddílové soustředění. 
Z každé věkové  kategorie se zúčastnilo 
několik zástupců - kuřátka, přípravka, mlad-
ší žačky, mladší žáci, starší žačky, starší 
žáci. Letos jsme poprvé vyzkoušeli zázemí 
a areál ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. A byli 
jsme moc spokojeni. Mohli jsme využívat 
venkovní areál s házenkářským hřištěm, 
dětským a workoutovým hřištěm. Když se 
zkazilo počasí, trénovali jsme a hráli hry ve 
sportovní hale.

Každý den jsme stihli házenkářský tré-
nink, kde jsme byli rozděleni podle věku 
a kategorií, celotáborovou hru i házenkář-
ské zápasy. Vedoucí vybrali jako celotá-
borové téma Cestu kolem světa a někte-

ré země a aktivity měly obzvlášť úspěch 
(sushi, sumo zápasy, novozélandská haka, 
karneval v Riu, kasíno v Las Vegas). Z há-
zenkářských tréninků se nám nejvíc líbila 
střelba vodními bombami. A z házenkář-
ských utkání jsme si nejvíce užili zápas 
vedoucích proti dětem a závěrečné utkání 
žačky proti žakům, které se už hrálo za pří-
tomností a fandění rodičů.

Opět se utvořila skvělá parta mladých 
sportovců, kteří výborně fungovali jak na 
hřišti, tak mimo něj. Ti větší se už pomalu 
připravovali na novou házenkářskou se-
zónu. Ti menší se zase bavili sportováním 
a hrami.

 Doufejme, že příští ročník bude alespoň 
tak úspěšný jako ten letošní.

Oddílové soustředění

TJ Sokol Svinov, oddíl národní házené
Rozlosování I. ligy mužů  Rozlosování I. ligy žen, sk. D
 - podzim 2020  - podzim 2020

23.8.2020 15:00 Svinov - Krčín
6.9.2020 10:30 Rokytnice - Svinov
12.9.2020 16:00 Svinov - Čakovice
13.9.2020 10:30 Svinov - Tymákov
20.9.2020 11:00 Podlázky - Svinov
28.9.2020 15:00 Svinov - Opatovice
10.10.2020 16:00 Svinov - Přeštice
11.10.2020 10:30 Svinov - Příchovice
18.10.2020 10:30 Studénka - Svinov
24.10.2020 13:00 Nezvěstice - Svinov
25.10.2020 10:30 Nýřany - Svinov
28.10.2020 10:30 Krčín - Svinov

6.9.2020 14:30 Krčín - Svinov
12.9.2020 14:15 Svinov - Stará Ves
13.9.2020 13:30 Svinov - Vracov
20.9.2020 12:00 Opatovice - Svinov
28.9.2020 10:45 Vracov - Svinov
10.10.2020 15:00 Stará Ves - Svinov
11.10.2020 12:30 Svinov - Krčín
17.10.2020 16:00 Svinov - Opatovice
18.10.2020 10:30 Studénka - Svinov
24.10.2020 13:00 Nezvěstice - Svinov
25.10.2020 10:30 Nýřany - Svinov
28.10.2020 10:30 Krčín - Svinov

Rozlosování ostatních  družstev a další informace o národní házené nejen ve Svinově najdete na našich internetových stránkách:  
www.hazenasvinov.cz a na oddílovém facebooku.
Srdečně zveme naše fanoušky na zápasy podzimní části soutěže. 
Přijďte nás povzbudit.   Výbor oddílu národní házené  
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Trenéři mladších žaček a mladších žáků uspořádali 21.6. již 
5. ročník turnaje O pohár svinovské pandy. Pro většinu družstev to 
byla vlastně jediná sportovně házenkářská událost, která se v jar-
ní části sezóny konala.

Kromě vládních opatření nám nepřálo ani počasí. Takže jsme 
moc rádi, že jsme mohli využít naši novou sportovní halu. 

Turnaje se zúčastnilo 6 družstev z Ostravska - Stará Ves A, 
Stará Ves B, Studénka B, Studénka C, Svinov žačky a Svinov 
žáci. První tři týmy měly podobnou herní úroveň, týmy na 4. až 
6. místě teprve s házenou začínaly. Naši žáci nakonec v napína-
vém utkání podlehli děvčatům ze Staré Vsi A, které si nakonec 
odvezly 1. místo. V dalším napínavém utkání vyhráli svinovští žáci 
nad žačkami. Takže 2. a 3. místo zůstalo ve Svinově.

1. místo - TJ Stará Ves n/O. „A“
2. místo - TJ Sokol Svinov žáci
3. místo - TJ Sokol Svinov žačky
4. místo - SK Studénka „B“
5. místo - TJ Stará Ves n/O. „B“
6. místo - SK Studénka „C“

Na turnaji se vyhodnocovali také nejlepší hráči, kde jsme nako-
nec měli i své zástupce, kteří v kategorii mladšího žactva pokračují 
i v další sezóně. Nejlepší brankářkou turnaje byla vyhlášena Katka 
Franková. Druhou nejlepší obránkyní se stala Sabča Soldánová. 
V kategorii nejlepší útočník vyhrál Vítek Kuzník a hned za ním na 
2. místě skončila Elenka Maštalířová. 

Jsme moc rádi, že turnaj nakonec mohl proběhnout, a budeme 
během sezóny trénovat tak, aby 6. ročník vyhrála zase svinovská 
družstva. 

5. ročník turnaje  
„O pohár svinovské pandy“

 
WWW.HAZENASVINOV.CZ

TURNAJ
STARÝCH
GARD

ODDÍL TJ SOKOL SVINOV 
ZVE NA

TRADIČNÍ

VEČERNÍ

NESKUTEČNÉ
VÝKONY

RIVALITA

PŘÁTELSTVÍ

SOBOTA 12.9.2020 
OD 18:00

SLEDUJ NÁS

VÁŠEŇ

KOLEKTIV
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V nadcházejícím období (září – listopad) 
nás čekají tyto svátky a na ně navazující 
sváteční bohoslužby:
• v pondělí 28. září – v den státního 

svátku a zároveň církevní slavnosti 
patrona české země knížete sv. Vác-
lava – se bude v kostele konat v 17.30 
slavnostní mše svatá. V závěru boho-
služby budou přečtena jména kněží 
z našeho regionu, kteří se stali oběťmi 
nacismu a komunismu. Toto čtení bude 
zakončeno prosebnou modlitbou litanií 
k českým světcům za budoucnost na-
šeho národa;

• na pátek 16. října připadne slavnost 
sv. Hedviky, patronky Slezska. Po slav-
nostní bohoslužbě v 17.30 se u sochy 
sv. Hedviky v parku Míru bude konat 
modlitba za naši obec; 

• o slavnosti Všech svatých v neděli 1. lis-
topadu budou slavnostní bohoslužby 
v 8.00 a 10.00. Odpoledne v 15.00 se 
uskuteční společná modlitba na svinov-
ském hřbitově za všechny zemřelé. Na 
Dušičky, tj. v pondělí 2. listopadu, kdy se 
modlíme za naše zemřelé, budou mše 
sv. v 7.00 a 17.30. 

• na neděli 22. listopadu připadne slav-
nost Ježíše Krista Krále. V tento den 
slaví náš kostel tzv. patrocinium, 
tj. svátek patrona, kterému byl v roce 
1929 kostel zasvěcen. Slavnostní bo-
hoslužby budou jako obvykle v 8.00 
a 10.00.
A k nastávajícímu pracovnímu a školní-

mu období, abychom těch nadcházejících 
deset pracovních měsíců dobře zvládli, 
těchto několik připomínek: 

• Naší prací se podílíme na tvůrčí činnosti, 
kterou Bůh stvořil celý svět a také kaž-
dého z nás. Nejsme však postaveni tzv. 
před hotové, ale jsme stvořeni a povoláni 
mít aktivní podíl na utváření světa i života.

• „Než začneš stoupat na žebřík, podívej 
se, máš-li jej opřený u správné zdi!“ pra-
ví jedna lidová moudrost. Často máme 
tendenci dělat to přesně opačně. Vydá-
váme se nejrůznějšími směry, skrze „své 
- volné“ aktivity (třebaže zdánlivě velmi 
dobré a potřebné) ztrácíme pojem o cíli 
a upadáme do vnitřního chaosu. Ten 
může přerůst ve frustraci. Je potřeba 
věci pečlivě rozlišovat a držet se priorit.

• V naší práci stále existují dva nebezpeč-
né extrémy: nečinnost a horečná činnost. 
Ten první – nečinnost – znamená, že 

člověk o nic neusiluje, nic ho nebaví, vše je 
mu lhostejné, ani nepracuje, zmocňuje se 
ho pasivita a smutek. Život se z něho ztrácí. 

Druhý extrém – horečná činnost – prak-
ticky znamená, že člověk neustále spěchá, 
nervuje se, vyčerpává se, propadá malo-
myslnosti a ztrácí odvahu, je podrážděný, 
stává se nesnesitelným a tak si vlastní život 
znehodnocuje. 

Nikdo z nás sice není uchráněn pokuše-
ní moderního pracovního světa, ale společ-
ně – v rámci dobrého rodinného zázemí či 
pracovního kolektivu – se jim máme bránit 
a také se jim můžeme ubránit. 

Nezbývá než popřát nám všem, ať Pán 
Bůh naši práci v nastávajícím období pro-
vází svým požehnáním.

P. Dr. Jan Larisch, řím. kat. farář

Pozdrav a zprávy z Husova sboru
Počátkem května jsme obnovili 

v souladu s nařízenými směrnicemi ve-
řejnou činnost. V době jarní karantény 
nelenil ani místní předseda rady star-
ších Antonín Čelustka a zhotovil dřevě-
nou maketu Husova sboru, která byla 
v neděli 21. června slavnostně umístě-
na v našem kostele u příležitosti 100. 
výročí Církve československé husitské 
a první bohoslužby sloužené nově zvo-
leným biskupem.

V sobotu 4. července se uskutečnila 
tradiční pouť na Ostravici, abychom si 
připomněli u tamní kaple slovanské apo-
štoly Cyrila s Metodějem a kostnického 
mučedníka M. Jana Husa. Ve Svinově 
jsme tak učinili v neděli 5. července 

a zároveň zaznělo poděkování všem, 
kdo před 86 let dostavěli a otevřeli Hu-
sův sbor. O den později, 6. července, 
proběhla bohoslužba z Betlémské kaple 
v Praze, při které pronesl kázání Tomáš 
Chytil. 

V měsících září a říjnu nás čekají 
28. dne nejprve svátek sv. Václava a pak 
Den vzniku samostatného českosloven-
ského státu. Pro nás je samozřejmostí 
tyto události připomínat a vracet se koře-
nům křesťanským i novodobé demokra-
cie. S vděčností se modlíme a budeme 
modlit za naši vlast a vyprošovat pro své 
spoluobčany požehnání, ochranu a ve-
dení od našeho nebeského Otce.

Počátkem listopadu si připomeneme 
naše drahé zesnulé. Máme na hřbitově 
své předky a bylo by smutné, kdybychom 
na ně zapomněli a o jejich hroby se ne-
starali. Účast lidí bývá uspokojující. Vidí-
me spoustu květin a někteří, včetně nás, 
se za ně i modlíme. Chceme, aby byli 
šťastni tam, kde jsou, věříme, že modlit-
by nás spojují a svazky podle těla i víry 
smrtí nekončí. Jde i o připomínku vlast-
ní smrtelnosti. Nic nás nenaučí o životě 
více, než meditace nad vlastní smrtí. Jak 
nakládáme s časem, který nám byl dán. 
Pozemská existence skončí, ale máme 
zanechat něco, co zůstane trvalou hod-
notou. Kéž by se nám to dařilo!

S přáním pěkných a pokojných  pod-
zimních dní 

Tomáš Chytil

Sváteční dny v kostele Krista Krále a krátká úvaha pro 
nastávající pracovní a školní období dětí i dospělých 

V sobotu 30. května 2020 byl na diecé-
zním shromáždění Církve českoslo-
venské husitské zvolen Mgr. Tomáš 
Chytil biskupem Olomoucké diecéze. 
Volební období je sedmileté. Tomáš 
Chytil působí jako farář v Ostravě – 
Svinově od dubna 2005, od listopadu 
téhož roku administruje náboženskou 
obec v Ostravě – Polance. Do služby 
biskupa byl ordinován a uveden v ne-
děli 14. června 2020 během slavnostní 
bohoslužby konané v Husově sboru 
v Olomouci. Přejeme mu do této služby 
mnoho sil, zdraví a Božího požehnání!

Za náboženskou obec Antonín Čelustka, 
předseda Rady starších 

Tomáš Chytil se 
stal biskupem
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INZERCE

Otevíráme

Where children come first

Třídu MŠ pro děti od 4 do 6 let
a

Dětskou skupinu  od 2 do 3 let

výuka angličtiny, pestrá nabídka aktivit
Bílovecká 303/26, Ostrava-Svinov

www.helloteddy.cz

7:00-17:00  |   MAX.13 DĚTÍ VE TŘÍDĚ

K O N T A K T :
R a d k a  K u b o ň o v á

7 3 3  5 3 0  6 5 6
i n f o : h e l l o t e d d y . c z
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„Včera jsem viděl v televizi šest gólů.““To není možné, vždyť (viz 1. tajenku).“ Každou branku (viz 2. 
tajenku).“ 

 
 

Pomůcka:  
KAURI 

PALACOJ 
PIKO 

Stlouci 
tepáním 
naplocho 

Pouze Úřední 
výnos 

Fotografie Slovensky 
„táta“ Předložka Zahodit ☻ 

Kůň nižší 
než 150 cm Edém Koně Ukazovací 

zájmeno 
Říkati 

někomu 
„on“ 

Tenký 
proudící 

pramének 
(řídce) 

Kyčelníky Tahle 

Italsky 
Štěpán S T E F A N O 

Trochu 
otočit 

P O O T O Č I T Podbradek 

1. tajenka T O D O P A D L O T Ř I N U L A 

Výkvět E L I T A 
Vietnamská 
metropole 

H A N O I 
Krtek 

(nářečně) 
K R E T Žádný Rámová 

pila 

Pervitin P I K O 
Jolly 
Joker 

Ž O L Í K 
Kakaový 
prášek 

K A K A O Esperantsky 
„paláce“ Hasnice 

Čin A K T 
Ohrada pro 

koně 
P A D O K 

Poloopice 
K A T A 

Stopko-
výtrusá 
houba 

Chyby 
Hranice Dvojitý 

dalekohled 

Ukazovací 
zájmeno T O 

Padesáti-
haléř 

P A D I K 
Otec 

T A T I 
Předložka 

K E Půvab 
(zastarale) Měkkýši Měkkýš 

☻ Úděl 
Poletování 

(řídce) 
P O L E T 

Ouha 
P R R R 

Hrabavý 
pták 

K U R Tak 
(zastarale) 

Chemické 
sloučeniny Podstavec 

Pohovka O T O M A N 
Závazek 

S L I B 
Výraz 
hněvu 

S A K R Lotyšské 
platidlo Vada 

Opice S A V E C 
Postel 

L O Ž E 
Louda 

K O U M A Předložka Olmerovy 
iniciály 

2. tajenka U K A Z O V A L I D V A K R Á T 

Nabíjeti D O B Í J E T I 
Odlišnost 
(zastarale) R O Z L I K A 

Tvarohové knedlíky se švestkami
Ingredience:
200 g polohrubé mouky
125 g másla
1,5 balení tvarohu ve staniolu (vaničkový ne!)
1 sáček vanilkového cukru
1 lžíce vanilkového pudinku (prášek)
1 lžíce moučkového curku
2 ks vejce
 špetka soli
 voda
Ostatní:
rozpuštěné máslo
pomletý mák smíchaný s moučkovým cukrem a švestky

Postup
1. V misce utřeme mírně povolené máslo s cukrem, postup-

ně do hmoty zašleháme vejce, utřeme do pěny, pak při-
dáme tvaroh, mouku smíchanou s pudinkovým práškem 
a vypracujeme těsto, které necháme v ledničce odpoči-
nout a to nejlépe přes noc

2. Těsto rozválíme na pomoučené pracovní ploše, odkraju-
jeme z něj kousky, do kterých balíme jednotlivé švestky

3. Vaříme ve vroucí vodě, jsou hotové, jakmile vyplavou na 
povrch, pak je propíchneme vidličkou, aby z nich vyšla 
pára

4. Knedlíky servírujeme nejlépe ještě dost teplé, posypané 
moučkovým cukrem promíchaným s pomletým mákem 
a hojně přeléváme rozpuštěným máslem.

 
 
„Včera jsem viděl v televizi šest gólů.““To není možné, vždyť (viz 1. tajenku).“ Každou branku (viz 2. tajenku).“ 
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PALACOJ 
PIKO 

Stlouci 
tepáním 
naplocho 

Pouze Úřední 
výnos Fotografie Slovensky 

„táta“ Předložka Zahodit ☻ Kůň nižší 
než 150 cm Edém Koně Ukazovací 

zájmeno 
Říkati 

někomu 
„on“ 

Tenký 
proudící 

pramének 
(řídce) 

Kyčelníky Tahle 

Italsky 
Štěpán        

Trochu 
otočit         

Podbradek 

1. tajenka                 

Výkvět      
Vietnamská 
metropole      

Krtek 
(nářečně)     

Žádný Rámová 
pila 

Pervitin     
Jolly 
Joker      

Kakaový 
prášek      Esperantsky 

„paláce“ Hasnice 

Čin    
Ohrada pro 

koně      
Poloopice 

    
Stopko-
výtrusá 
houba 

Chyby 
Hranice Dvojitý 

dalekohled 

Ukazovací 
zájmeno   

Padesáti-
haléř      

Otec 
    

Předložka 
  Půvab 

(zastarale) Měkkýši Měkkýš 

☻ Úděl 
Poletování 

(řídce)      
Ouha 

    
Hrabavý 

pták    Tak 
(zastarale) 

Chemické 
sloučeniny Podstavec 

Pohovka       
Závazek 

    
Výraz 
hněvu     Lotyšské 

platidlo Vada 

Opice      
Postel 

    
Louda 

     
Předložka Olmerovy 

iniciály 

2. tajenka                 

Nabíjeti         Odlišnost 
(zastarale)        


