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Editorial 
Když jsme plánovali další přírodní 

téma pro Svinovský hlasatel, nepřed-
pokládali jsme, že vyjde v podobných 
podmínkách kovidových omezení  jako 
letní číslo věnované Poodří. Oním dal-
ším přírodním tématem je svinovská 
myslivost. My obyvatelé města vnímá-
me jeho okolí především jako rekreační 
zónu sloužící k aktivnímu trávení volné-
ho času. Naštěstí jsme příměstské ob-
lasti ještě nedokázali transformovat do 
jednoho velkého volnočasového areá-
lu, a tak jim zůstalo i několik dřívějších 
funkcí. Ještě stále jsou životním prosto-
rem volně žijících živočišných druhů. 
Životním prostorem člověkem značně 
pozměněným a současně vyžadujícím 
odbornou péči. Série tematických člán-
ků věnovaných myslivosti se snaží čte-
nářům část této péče přiblížit.

V úvodu jsem poněkud nadneseně 
nastínil závislost tématu Svinovského 
hlasatele a intenzity restriktivních opat-
ření. Pro příští hlasatel již přírodní téma 
neplánujeme. Snad tedy i epidemická 
situace bude lepší, což bych nám všem 
chtěl do nového roku popřát.

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

Titulní strana: Mgr. Laďka Zedková 
 (foto + grafika: Ing. Daniel Žitník)

Blahopřání našim jubilantům
Komise pro občanské záležitosti při Radě městského obvodu Svinov a zastu-

pitelé městského obvodu přejí všem našim jubilantům pevné zdraví, hodně štěstí 
a spokojenosti v osobním životě. 

Říjen: 
Benešová Anna 
Kahajová Emilie 
Kořistka František 
Křístková Věra 
Vavricová Vlasta 
Demel Jiří

Listopad: 
Bouchalová Stanislava

Fojtík Rudolf 
Knop Vladislav 
Kontrová Silvia 
Stonawská Olga 
Sološ Leopold 
Vařeková Ludmila 
Pospíšil František
Černá Blanka 
Rucká Anna
Nosová Anežka 

Prosinec:
Hejduková Maria 
Novotná Mária 
Polach Josef 
Tichá Božena 
Slováková Apolonie
Sulawová Danuše 
Procházka Jiří 
Ptáčková Marie

Vážení spoluobča-
né, je před námi ob-
dobí vánoc, takže si 
ani nedovolím vám tu 
kouzelnou atmosfé-
ru snad zasněžené 
krajiny, jmelí, svíček, 
stromků a koled příliš 
narušovat nějakými 

politickými záležitostmi. Vánoce nejsou 
pouze nazdobený stromeček obložený 
spoustou dárků, slavnostní večeře, pouš-
tění lodiček ze skořápek ořechů a rozkra-
jování jablíček. Vánoční svátky a před nimi 
předcházející adventní doba jsou časy, kdy 
bychom se měli v dnešní uspěchané době 
zastavit, zamyslet se a věnovat co nejvíce 
svého času svým blízkým.

Bohužel, letošní Vánoce zřejmě takové 
nebudou. Zatím zcela nevíme, jaká ome-
zení budeme muset akceptovat a čeho 
všeho se budeme v době adventu muset 
vzdát. SARS CoV-2 vnesl do našich životů 
mnoho změn. Tyto změny mají obrovský 
vliv na náš společenský i kulturní život. Ne-
jenže jsme museli omezit sociální kontakt 
s přáteli, ale tato situace nám také tvrdě 
zasáhla do rodinného života.

Blíží se ale také konec roku, čas bilan-
cování, hodnocení a nových předsevzetí. 
Uplynulý rok, co se osobního či pracovní-
ho života týká, byl pro některé z nás rokem 
více úspěšným, pro některé méně. Tak už 
to ale v životě chodí. Každý se však může 
pokusit o to, aby vše v roce nadcházejícím 
bylo jen a jen lepší. Vedení obvodu stojí 
před každoročním rozhodováním, jak za-
chovat a dále zlepšit fungování obvodu, 
jeho úřadu a organizací v době různých 
nařízení proti šíření SARS CoV-2, kam 
směřovat další rozvoj, co opravit a vylepšit 
- a to vše, jak jinak, s omezeným množ-
stvím finančních prostředků. Jsem rád, 

že se mně a mým kolegům v radě a zastu-
pitelstvu obvodu podařilo udržet a možná 
i upevnit vzájemnou spolupráci a důvěru. 
Věřím, že to přispěje k tomu, abychom 
rozhodovali správně, ve prospěch našeho 
obvodu a jeho občanů. 

Na závěr mi, vážení spoluobčané, do-
volte popřát vám příjemné prožití vánoč-
ních svátků, hodně klidu a pohody. A do 
nového roku 2021 přeji hlavně zdraví 
a hodně šťastných chvil.

Radim Smetana
starosta

Slovo starosty

Jubilanté
Vážení spoluobčané, chceme i na-

dále zachovat tradici blahopřání na-
šim oslavencům, zároveň ctít zákon 
o zveřejňování osobních údajů. Obra-
címe se proto na vás všechny, kteří se 
v roce 2021 dožíváte 70, 75, 80 a více 
let, abyste vyplnili následující sou-
hlas se zpracováním osobních dat,  
pokud jste již toto neučinili dříve. 
Dále žádáme, abyste vyplněné a pode-
psané sdělení předali osobně nebo do-
ručili poštou na sekretariát Úřadu měst-
ského obvodu Svinov do 15. 1. 2021, 
čímž dáte souhlas k použití svých 
osobních údajů k uveřejnění gratulace 
na stránkách Svinovského hlasatele:

Souhlasím se zpracováním svých 
osobních údajů pro účely blahopřání 
občanům u příležitosti životního jubilea. 

Jméno: .................................................

Bydliště: ...............................................

Narozen: ..............................................

Vlastnoruční podpis: 
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Přestože současná doba není příliš 
nakloněná společenským aktivitám, ještě 
se v podzimním období podařilo členkám 

komise pro občanské záležitosti zorga-
nizovat dvě akce. Již tradiční setkání 
jubilantů, kteří se v tomto roce dožívají 
70 a 75 let, se uskutečnilo v obřadní síni 
našeho úřadu 30. 9. 2020. A přestože 
za přísných hygienických opatření a bez 
kulturní vložky, účastníci si pochvalova-
li možnost setkání se svými vrstevníky 
a panem starostou, který je seznámil 
s novinkami a chystanými akcemi v na-
šem obvodě. 

Další akcí byl poznávací zájezd do 
Litovelského Pomoraví. Účastníci ab-
solvovali program Hanácké Benátky 
na deltě bez moře. Řeka Morava se 
na Hané rozlévá do mnoha ramen, lidé 
toho odpradávna využívali, ale také se 
před silou řeky museli chránit. Procház-
ka královským městem Litovel na pěti 
ramenech Moravy s panem průvodcem 
byla velmi poutavá, byly nám ukázány li-
tovelské mlýny a mlynáři, Litovel předsta-
vena jako dokonalá vodní pevnost. Pan 
průvodce nám vysvětlil a demonstroval, 
proč se Litovli říká Hanácké Benátky. 
Zajímavá byla i prohlídka vzdělávacího 
centra Sluňákov. Akce se uskutečnila 

28. 9. – těsně před vyhlášením nouzové-
ho stavu. A my pevně věříme, že již brzy 
budeme moci pro naše občany znovu 
zorganizovat další společenská setkání.

Za komisi pro občanské záležitosti  
Lenka Hrušková

Akce komise pro občanské záležitosti

Aktuálně k dopravní 
situaci v obci
Vážení spoluobčané, řidiči i neřidiči!

Již delší dobu předvádějí někteří ři-
diči prokazatelnou nedisciplinovanost 
při průjezdu po místních komunikacích 
Svinova. A to ve smyslu nedodržová-
ní maximální povolené rychlosti. 

Městský obvod dopravní znač-
ky typu obytná zóna nebo omezená 
rychlost a jiné omezující značky insta-
luje hlavně kvůli ochrany dětí, starších 
obyvatel a cyklistů. Je-li potřeba akut-
ní, instaluje je i na základě požadavků 
ze strany občanů. Ale bez efektu.

To, co předvádí někteří řidiči, ne-
patří do civilizovaného světa. Nikdo 
z nás jistě nemá zájem na utrácení 
finančních prostředků z kapes daňo-
vých poplatníků za nová a nová opat-
ření - radary a zpomalovací retardéry. 
Nebo ještě razantněji?  Jednosměrky, 
zákazy vjezdu, registrační radary? 
Nestačilo by být jen trochu ukázněný, 
vstřícný a solidární? 

Proto vyzývám všechny řidiče: 
Jezděte dle předpisů - i vy máte děti 
nebo vnoučata, starší rodiče, kteří ne-
stačí včas zareagovat na vaši zběsilou 
jízdu - a neštěstí nechodí po horách…. 

Eduard Dvorský, místostarosta
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Zatím malý, ale náš!
Psal se rok 2008, přesněji 15. listopad.
Tehdejší vedení městského obvodu se rozhodlo myslet trochu 
dopředu a vysadit pro generace budoucí nový svinovský vánoč-
ní strom.  Jeho nové stanoviště bylo důkladně zváženo, hlavně 
s ohledem na vše konané na prostranství před kostelem Krista Krá-
le. Profesně zdatný radní Ing. Pavel Mitura nejen dohlížel na jeho 
odbornou výsadbu, ale tuto jedli kavkazskou Svinovu také daroval. 
Rok s rokem se scházel a stávající strom před farou, pravidelně 
vánočně zdobený, chřadl. 
Dnes je původní smrk již skácen, otevřel výhled na adventně vyzdo-
benou faru, no a nový stromeček již letos začíná plnit své poslání. 
Poslání klidu adventního a vánočního času, a to nejen ve Svinově.

Krásný advent  
a Vánoce.

Eduard Dvorský, místostarosta
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Od jara letošního roku probíhají sta-
vební práce na investiční akci statutární-
ho města Ostravy a Ministerstva financí 
ČR s názvem „Odkanalizování jižní části 
Svinova“. V současné době je dokončen 
kanalizační řad v ul. Navrátilova včetně 

uličních vpustí a obrub, v ul. Axmanova 
a části ul. Bří Sedláčků, také je dokon-
čena stavební a technologická část čer-
pací stanice ČS2 na ul. Polanecká. Ho-
tovo je výtlačné potrubí z čerpací stanice 
ČS1 do šachty na ul. Navrátilova (zatím 

bez protlaku pod Porubkou). Dále jsou 
dokončeny vodovodní řady v ul. Hečko-
va, Hrabyňská, v části ul. Krůčkovy a Bří 
Sedláčků (prozatím bez protlaku pod pro-
dlouženou Bíloveckou a kolejištěm ČD) 
a přeložky plynovodů.

Do konce roku 2020 bude dokončen 
finální asfaltový povrch na ul. Navrátilova, 
betonáž stěn čerpací stanice ČS1 a vo-
dovodní řad ul. Krůčkova v celé délce. 
Kanalizace v ul. Bratří Sedláčků bude do-
končena v délce cca 170m.

Rada městského obvodu Svinov in-
tenzivně jedná s vedením ostravské rad-
nice o poskytnutí finančních prostředků 
na úpravy povrchů všech stavbou dotče-
ných ulic.

Tomáš Mužík,  
vedoucí odboru financí a správy majetku

V říjnu 2020 byly zahájeny stavební 
práce na rekonstrukci třetího úseku ul. 
Sasankové. Týden trvající déšť znesnad-
nil výkopové práce a odvoz zeminy, avšak 
termín dokončení stavby zhotovitel do-
držel. Byly provedeny nové konstrukční 
vrstvy, na které byl položen nový asfalto-
vý kryt vozovky a konečné terénní úpravy.  
Rekonstrukci provedla společnost STA-
VEX Ostrava s.r.o. v nákladu 1,2 mil. Kč 
vč. DPH, stavba byla hrazena z rozpočtu 
městského obvodu Svinov.

Po pokládce nového vodovodu a ka-
nalizačního řadu byla rovněž v říjnu 2020 
zahájena rekonstrukce ul. Navrátilovy, 
v rámci které jsou již položeny nové sil-
niční obruby s dvouřádkem z žulových 
kostek, jsou zřízeny uliční dešťové vpusti 

a odvodňovací žlaby. V druhém prosinco-
vém týdnu je plánováno položení nového 
asfaltového povrchu a obnovení dopravní-
ho značení. Městský obvod Svinov uhradí 
pouze plochu povrchu, která nebyla dotče-
na rekonstrukcí podzemních sítí, tu uhradí 
statutární město Ostrava. Zhotovitelem 
stavby je společnost HYDROSPOR spol. 
s r.o., cena díla je 1,3 mil. Kč vč. DPH. 

V srpnu 2020 byla zahájena investič-
ní akce městského obvodu Svinov s ná-
zvem „Rekonstrukce autobusové za-
stávky Malá strana“. Cílem stavby bylo 
zvýšení bezpečnosti dopravy, zajištění 
rozhledových parametrů při výjezdu z ul. 
Kmochovy, vymístění vjezdů na sou-
sední pozemky ze stanoviště autobusů 
a s tím spojené přemístění přístřešku pro 

cestující a přechodu pro chodce. Zhoto-
vitelem stavby byla společnost Ostravské 
komunikace, a.s., cena díla vč. projektové 
dokumentace činila 1,1 mil. Kč vč. DPH. 

Po rekonstrukci plynovodu na ul. Tiché 
byla v úseku od křižovatky s ul. Mičurinovou 
po slepý konec komunikace v září 2020 re-
alizována pokládka nového asfaltového po-
vrchu v celé šířce vozovky. Po dohodě se 
zhotovitelem také v tomto případě uhradil 
městský obvod Svinov pouze plochu po-
vrchu, která nebyla dotčena rekonstrukcí 
plynovodu. Realizaci provedla společnost 
DEMONTSTAV s.r.o., přičemž cena činila 
0,5 mil. Kč vč. DPH.

V průběhu roku 2020 byly opraveny au-
tobusové zastávky:

Svinov náměstí (ul. Bílovecká naproti 
kostela) – vyčištění, nátěr, omítnutí cihlo-
vé zdi, oprava střešního bednění, výměna 
a nátěr dřevěného obkladu a výměna kryti-
ny, cena díla 86 tis. Kč vč. DPH.

Polanecká (ul. Polanecká u bývalé Ze-
leniny) – vyčištění, nátěr, odstranění rzi 
a sváření, oprava střešního bednění, výmě-
na a nátěr dřevěného obkladu a výměna 
krytiny, cena díla 93 tis. Kč vč. DPH.

BUS obratiště Dubí – oprava přístřešku 
(ocelová konstrukce, sklo), cena díla 77 tis. 
Kč vč. DPH.

Zastávka Fibichova (ul. Polanecká) – vý-
roba přístřešku s vitrínou (ocelová konstruk-
ce, sklo), cena díla 125 tis. Kč vč. DPH.

U Olší (ul. Polanecká) – vyčištění, nátěr, 
odstranění rzi a sváření, oprava střešního 
bednění, výměna a nátěr dřevěného ob-
kladu a výměna krytiny, dláždění chodníku 
a nástupiště, cena díla 121 tis. Kč vč. DPH.

Tomáš Mužík,  
vedoucí odboru financí a správy majetku

Opravy komunikací a zastávek MHD

Odkanalizování jižní části Svinova
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Dne 22.9.2020 všechny děti MŠ Pola-
necká navštívily Dřevěné městečko ve Va-
lašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm. 
Paní učitelky spolu s odborným lektorem 
připravily výchovně vzdělávací projekt „Ces-
ta dřeva“. Projekt, který bude probíhat i do 
budoucna, je hrazen EU a je součástí Ope-
račního programu „Výzkum, vývoj a vzdělá-
vání“ – Šablony III. Cílem aktivity je propojit 
teoretické znalosti ze školního prostředí 
s jejich využitím v praxi. Pomocí projekto-
vé výuky jsou děti vedeny k samostatnému 
zpracování určitých úkolů či řešení problémů 
spjatých s životní realitou. Děti spolupracují 
na dosažení cíle projektu, který je předsta-
vován určitým konkrétním výstupem, tj. vý-
robkem, praktickým řešením problému aj. 
Projekty mají podobu integrovaných témat. 
Děti se učí samostatnému řešení úkolů, vzá-
jemné spolupráci a respektu, odpovědnosti, 
využívání svých znalostí, práci s různými 
informačními zdroji a řešení problémů. Dále 
rozvíjejí své komunikační dovednosti, tvoři-
vost, aktivitu a fantazii.

Přímo v přírodě jsme poznávali a ur-
čovali druhy dřevin, jejich stavbu, plody, 
kvalitu dřeva a význam dřeva. Seznámili 
jsme se s použitím dřeva na různé stavby 

a výrobu předmětů. Pozorovali jsme dře-
věné stavby, dřevěné vozy, stroje, nářadí 
i předměty denní potřeby. Zhlédli jsme 
v provozu dřevěný vodní mlýn, hamr, lis, 
prádelnu, pilu a další objekty. Ve školce 

jsme si pak sami vyzkoušeli práci se dře-
vem, manipulaci s dřevěnými kostkami 
a hračkami, zpracovávali jsme pracovní 
listy a plnili nejrůznější úkoly.

Radka Kostková, MŠ Polanecká

Cesta dřeva

MŠ Rošického připravila pro děti zajímavé 
podzimní programy 

V září jsme využili krásného slunečného 
dne a uspořádali pro děti atletické dopole-
dne. Děti si mohly vyzkoušet běh, hod míč-
kem, skok do dálky i překážkový běh. 

Na výletě v Hýlovském lese děti během 
procházky plnily mnoho zajímavých úkolů, 
při nichž si užily nejen pohyb, ale dozvěděly 

se i hodně nového o přírodě. Na konci na 
ně čekal poklad. Strašidelné kostýmy si na 
sebe děti oblékly při halloweenském dopo-
ledni. Společně si zatancovaly, zahrály hry 
a vydlabaly dýně. 

K podzimu patří rovněž tradiční uspá-
vání broučků. Naše děti se také proměnily 
na broučky, berušky, mravence a motýlky. 
Nejprve na školní zahradě zhlédly divadel-
ní představení Polámal se mraveneček, 

potom plnily úkoly, a nakonec následovala 
volná zábava a uspání broučků.

Podzim v mateřské škole byl na zážit-
ky opravdu bohatý. Opékaly se brambory, 
pekl jablečný štrůdl, šlapalo zelí, vařila ze-
leninová polévka nebo vyráběla jablíčková 
přesnídávka. Děti se mnohému přiučily 
a ochutnaly dobroty. 

Těšíme se na pohádkovou zimu.
Kolektiv MŠ Rošického
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Orientační běh na Skalce

Není nad to užít si den v přírodě! Žáci 
2. stupně se ve čtvrtek 24. 9. 2020 vydali 
na dobrodružný orientační běh. Autobu-
sem se dojelo do rekreačního střediska 
na Skalce. Na startu jednotlivci dostali 
startovací kartu, lísteček s čísly stanovišť 
a mapku. Dále už bylo na nich, jak se 
v mapě zorientují a zda oběhnou všechna 
stanoviště tak, jak mají. Během cesty na 
sebe navzájem naráželi a pomáhali si, aby 
se neztratili. Některým se to bohužel ne-
podařilo a bylo nutné vyslat „pátrací tým“. 
Cílem bylo označit každé stanoviště a vrá-
tit se v co nejkratším čase. Ti nejzdatnější 
z jednotlivých tříd následně získali trička 
s logem školy. Největší odměnou však byl 
teplý čaj či párek v rohlíku.

Naši žáci dokonce poskytli informace 
o tom, jak je běh bavil a co všechno prožili:

„Začalo to tak, že jsme přijeli na Skalku, 
a pak nás seřadili do skupin tak, aby vždy 

vybíhal jeden osmák a jeden sedmák. Bě-
hem cesty jsme ale stejně udělali skupinku 
a hledali čísla společně. Pro jedno číslo 
jsme museli jít přes dřevěnou desku a já 
jsem tam spadla do bahna a měla jsem ce-
lou botu špinavou. Nakonec jsme doběhli 
úspěšně do cíle a neztratili se J.“

„Já jsem původně startoval ve skupince 
se spolužáky, ale pak jsem se od nich od-
dělil a běžel místo na severovýchod na se-
verozápad, kde jsem našel 4 body, připojil 
jsem se k jednomu deváťákovi a společně 
jsme se pak dostali do cíle, kde jsem době-
hl z osmáků jako první.“

„Po deváté hodině ráno jsme vyběhli 
s nulovými znalostmi orientace v mapě. Po-
čkali jsme na sebe a běželi společně lesní 
cestičkou, která byla mokrá a bahnitá. Větši-
na z nás nebyla zcela sportovně vybavena, 
tudíž bylo velmi poznat, že jsme byli špina-
ví. Hledali jsme a hledali a bylo to náročné, 
protože záchytných bodů bylo opravdu dost 
a ne všechny byly na naší trase. Nakonec 

jsme ale všichni v pořádku doběhli. Zážitky 
si vyprávíme s velkým nadšením doteď.“

„Orientační běh byl super, až na bláto 
v lese. Dva naši spolužáci si s ním zažili 
svoje. E. nadšeně utíkala pro další bod, 
který byl však za cestou plnou bláta. Ošp-
líchla jím D. bílé boty. Cestou zpět se další 
spolužačce zabořila rovněž bílá bota do 
tmavé prohlubně. Nahoře byly krásné ulič-
ky a suchá cesta. Výhled seshora opravdu 
stál za to!“

Adaptační kurz

Ve dnech 1. a 2. září 2020 se na naší 
škole konala další z aktivit realizovaných 
v rámci projektu „Škola vážně i nevážně 
2020“ financovaného z rozpočtu statutár-
ního města Ostrava. Pro žáky 6. ročníku 
byl připraven dvoudenní adaptační kurz. 
Realizátorem projektu byli lektoři Střediska 
volného času Ostrava-Zábřeh, p.o.. Kurzu 
se kromě žáků účastnili i třídní učitelky, 
školní psycholog a asistentka pedagoga.

Celé dva dny se nesly v duchu vstříc-
né a přátelské atmosféry. Pro chlapce 

a děvčata byla připravena spousta aktivit, 
při kterých se všichni nejen skvěle bavili, 
ale díky nimž došlo hlavně ke vzájemnému 
poznání a stmelení nových kolektivů. Díky 
finanční podpoře SRPŠ si děti mohly večer 
pochutnat na výborné pizze. Kvůli aktuál-
ní situaci a proticovidovým opatřením byli 
letošní šesťáci bohužel ochuzeni o jeden 
z největších zážitků všech adaptačních 
kurzů – společně strávenou noc ve škole.

Hlavním cílem programu bylo vzájemné 
poznání spolužáků mezi sebou, ale také 
vytvoření nových vazeb mezi žáky a jejich 
třídními učitelkami. Věříme, že se nám tyto 

cíle podařilo během uplynulých dvou dnů 
úspěšně naplnit.

Škola vážně a nevážně 2020

Drakiáda 6. 10. 2020

Akce proběhla v areálu školy na Bílovec-
ké 10 a to ve třech sekcích. První sekce byla 
taneční s reprodukovanou hudbou „Dračí 
písničky“ v prostoru u altánu, druhá sekce 
na školním hřišti, zde probíhaly soutěže 
dvojic dle oddělení a třetí sekce za školním 
pozemkem, kde žáci pouštěli draky.

Vše probíhalo střídáním dětí po skupi-
nách po absolvování jedné sekce. Žáci byli 

odměněni za soutěže Dračí mls (kladení 
kostek na vyznačené body kresleného dra-
ka), Dračí ocas (kolíčkování) a Dračí tlama 
(házení míčků do plechovek), za nejlépe 
létajícího draka, všichni byli odměněni za 
výrobu draků (všech materiálů), kteří byli 
použiti k výzdobě celého areálu školy.

Akce byla ovlivněna vzniklou hygienic-
kou situací, proto bylo dbáno na nemísení 
skupin a bez přítomností rodinných pří-
slušníků, takže žáci zvládli pouštění draků 

svépomocí. I tak byla akce velmi podaře-
ná, organizačně zvládnuta - a to ke spoko-
jenosti všech účastníků.

Děkujeme počasí, které se neobvykle 
vydařilo. Bude k dispozici i fotodokumen-
tace, která byla pořízena odborníkem ve 
své profesi.

Vše se vydařilo ke spokojenosti všech.
Tato úspěšná akce byla spolufinanco-

vána z rozpočtu MMO.

IT výzva

Projektového dne IT výzva se zúčastnili 
žáci 5.A a 5.B třídy. První částí bylo pro-
gramování malých robotků OZOBOT, kdy 
se žáci nejprve seznámili s pravidly pro-
gramování robotů, vyzkoušeli si na připra-
vené práci, jak robotek funguje a reaguje 
na zadané pokyny, potom si zkoušeli sami 
jej programovat. Zjistili, že není vůbec 

jednoduché programovat pomocí barev-
ných čar – pokynů, mnohdy si roboti sami 
volili cestu a nechtěli je poslouchat. Nejpr-
ve závodili roboti v Závodě s časem, který 
nejrychleji projede zvolenou trasu, která se 
ale musela pečlivě promyslet. Dalším úko-
lem byl závod ozobotků: ve dvojicích závo-
dili proti sobě, který z robotků je rychlejší 
– rychleji urazí zvolenou trasu. Posledním 
úkolem bylo posbírat všechna jablka, aby 

se ale vyhnuli hnízdečku. Trochu oříšek, 
nicméně si s ním děti hravě poradily. Po-
tom pro ně byly připraveny prezentace na 
téma Bezpečnost na internetu žáky 6. roč-
níku. Děti se zábavnou formou seznámily 
s pravidly bezpečného zacházení s inter-
netem, po zhlédnutí vybraných prezentací 
samy zvolily tu nejlepší.

Petra Bystroňová, 
zástupkyně ředitelky ZŠ
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Začátkem října byl pro děti z MŠ Rošic-
kého a MŠ Stanislavského uspořádán vý-
let do Dětského mlýna ve Vlkovicích u Fu-
lneku. V rámci projektu „Otevřená škola“ 
děti zažily jeden den mimo mateřskou ško-
lu s výukou na téma „Od zrníčka k chlebu 
aneb Co je všechno třeba, než upečeme 
chleba“.  Lektoři spolu s pedagogy připra-
vili pro děti program, ve kterém si společ-
ně povídali o setí a sklizni obilí, o strojích, 
které jim při tom pomáhají. Všichni si moh-
li prohlédnou zrna pšenice, žita, ječmene, 
sáhnout na různé druhy mouky. Největší 
zájem však měli malí pekaři o samotné mí-
chání těsta na chleba. S pekařskými čepi-
cemi na hlavách každý přiložil ruku k dílu. 
Někdo sypal mouku, jiný kmín, slunečnici 
a další semínka, ostatní míchali těsto.  Pak 
se chleba a chlebové muffiny daly upéct. 
Než se chleba hezky dozlatova upekl, stih-
la se i procházka v zábavním parku v To-
šovicích. Oba dny svítilo sluníčko, výlet 
se dětem vydařil, a tak se spokojeni a plni 
nových zážitků a zkušeností vrátily odpo-
ledne autobusem zpět k mateřské škole, 
kde už na ně čekali jejich rodiče. 

Ing. Michaela Řeháková, za kolektivy MŠ 
Rošického a Stanislavského

Dětský mlýn Vlkovice

V naší mateřské škole bylo rušno 
hned od začátku záři. Jsme rádi, že 
jsme stihli uspořádat hned v polovině 
září Zahradní slavnost s rodiči. Po-
časí přálo, nic tedy nebránilo dětem 

v soutěžích a společných hrách na za-
hradě MŠ. Když se děti pěkně vyběhaly 
a předvedly rodičům svou obratnost, 
proměnily se pod obličejovými barvami 
paní učitelek na tygry, motýlky, květinky 

i spidermany. V závěru si děti i rodiče 
společně opekli párky a hezky popoví-
dali u ohně.

V dalším týdnu jsme se vypravili 
vláčkem do Děhylova na výlet za Dubín-
kem. Procházka kolem řeky, trampolíny 
a skluzavky na loděnici i jízda vlakem, 
to vše dětem rozzářilo oči a vykouzlilo 
úsměvy na tvářích. Už se těší na další 
cestování.

Pak následovalo sportovní dopoled-
ne na Arrows hřišti v Porubě, hallowen-
ské dýňování, pečení cuketových muffi-
nů, keramické dílny a mnoho dalšího. 

K podzimu patří i dětmi oblíbené Us-
pávání broučků. Děti si své malé brouč-
ky vyrobily, zabalily do peřinky a uložily 
v parku do listí. Společně s paní učitel-
kami jim řekli básničku a zazpívali uko-
lébavku k zimnímu spánku. Všichni se 
těší, jak je na jaře společně probudí. 

Teď se děti v mateřské škole začínají 
těšit na Mikuláše a Vánoce. Všem pře-
jeme milý a klidný adventní čas a hlav-
ně hodně zdraví.

Za kolektiv MŠ Stanislavského  
Markéta Gottvaldová  
a Michaela Řeháková

Babí léto a podzim v MŠ Stanislavského
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Letošní školní rok se naše školka za-
pojila do projektu „Podpora inkluzivního 
vzdělávání pro sociálně vyloučené loka-
lity v Ostravě“, který zaštiťuje spolek Ro-
dinné a komunitní centrum Chaloupka. 
Projekt je zaměřen na podporu inkluziv-
ního vzdělávání na území města Ost-
ravy. Jeho cílem je posílit rovné příleži-
tosti dětí předškolního a školního věku. 
Stěžejní aktivitou je personální podpora 
mateřských škol v podobě zajištění po-
zice školního asistenta po celou dobu 
projektu – jedná se o MŠ Polanecká 
a MŠ Stanislavského.

Děti mají díky projektu možnost na-
vštěvovat neformální předškolní cent-
rum Chaloupka, kde odborný speciali-
sta poskytuje individuální práci s dětmi 
předškolního věku v oblastech individu-
álního zvládání soustředění a systema-
tické práce, zaměřuje se na komplexní 
rozvoj komunikativních dovedností dětí 

v předškolním zařízení, zvyšování kva-
lity všech složek jazykových projevů, 
rozvíjení poznání a myšlení současně 
se správným vyjadřováním, na prevenci 
narušené komunikační schopnosti.

Předškolní věk je 
obdobím, ve kterém 
dochází k extrémní-
mu a rozhodujícímu 
rozvoji komunikač-
ních kompetencí. 
Proto je nezbytný 
cílený rozvoj řečo-
vých dovedností od 
počátku předškolní-
ho vzdělávání až po 
nástup do základní 
školy. Stejně tak je 
nutné předcházet 
vzniku deficitů v ko-
munikačním pro-
cesu.  Schopnost 

komunikovat je základní podmínkou 
úspěšného přechodu do první třídy zá-
kladní školy. V současné době přibývá 
dětí, které mají slabší slovní zásobu, 
potíže s výslovností a s kulturou mluve-
ného projevu. Byli bychom rádi, kdyby 
tento projekt podpořil komunikativní do-
vednosti dětí a pomohl k utváření pozi-
tivních vztahů.

Andrea Tomčalová

Inkluze v mateřských školách 

Děti z MŠ Stanislavského navštívily 
23. září areál baseballového klubu v Poru-
bě. Společně jsme si zatrénovali, vyzkou-
šeli, jaké to je být pálkařem i nadhazova-
čem. Nezůstali jsme jen u baseballu, ale 
nahlédli jsme i do atletiky, protože každý 

správný baseballista musí být i dobrý at-
let.  Děti si vyzkoušely překážkový běh, 
hod míčkem, skok z místa i protažení ce-
lého těla. Správné sportovní dopoledne 
mělo i sladkou tečku v podobě medaile, 
kterou si každý malý sportovec odnesl 

i s diplomem domů. Samozřejmostí byl 
volný program na dětském hřišti. Dopo-
lední sportovní den si užily nejen děti ze 
třídy Žabiček a Berušek, ale také všechny 
paní učitelky.
Markéta Gottvaldová, MŠ Stanislavského

Sportovní den – hřiště SKSB Arrows Ostrava
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Víte, že … 
slovo myslivec má původ ve slově myslivý?

Tedy ten, „kdo stále, usilovně, rád 
(o něčem, na něco) atd. myslí, „ jak je 
uvedeno ve vědeckém časopise Naše 
řeč, ročník 10 (1926), číslo 8, s. 252-
253, který vydává Ústav pro jazyk český 
Akademie věd ČR. Tak by se tomu dalo 
věřit, ale proč? Spěchejme k vysvětlení. 
V uvedeném článku se klade paralela 
mezi vášnivou zálibou v myšlení na něco 
a vášnivou zálibou v provozování něče-
ho. Tento význam býval ve starším jazyce 
běžný. Něco jako dnešní „musím na to 
stále myslet“. Lov bývala v jistých dobách 

exkluzivní zábava privilegovaných vrstev. 
Proto se pravděpodobně uvedený slovní 
význam otiskl do pojmenování myslivec, 
ač je činností člověkem vášnivě provo-
zovaných v průběhu staletí nepochybně 
více.  Takový šéfmyslivec by byl jistě op-
tikou dnešních vášní přiléhavějším ozna-
čením šéfkuchaři. Ale dosti lamentování, 
pradědové to vymysleli jinak. Ostatně 
ruština s „ochótnikem“ a polština s „myś-
liwym“ to mají podobně. 

Další novější vysvětlení významu 
uvedené v současných etymologických 

slovnících jej připisuje vymýšlení rozlič-
ných důmyslných pastí a způsobů lovu 
před existencí loveckých palných zbraní. 
Odkazuje se na staročeské slovní spoje-
ní „v loviech mysliv bieše“, které je možno 
přeložit jako „v lovech byl důmyslný“.

Zda je v pojmenování myslivec zachy-
cena vášnivost nebo důmyslnost, dnes asi 
nedokážeme rozlišit. Záleží jen na čtenáři, 
které vysvětlení je mu bližší. Nepochybné 
však je, že obě vlastnosti jsou s myslivostí 
spojeny dodnes.

Daniel Žitník

Podzim jsou prý myslivecké žně. 
Možná to platilo kdysi, ale v současnos-
ti, a zejména v příměstských oblastech 
to asi tak úplně platit nebude. Abychom 
se o svinovské myslivecké současnosti 
dověděli něco více, požádal jsem o roz-
hovor hospodáře Mysliveckého spolku 
Ostrava – Svinov pana Karla Malíka.

Na úvod našeho rozhovoru bych 
Vás chtěl přivítat a již tradičně požádat 
o krátké představení.

Je mi 46 let, jsem ženatý a s manželkou 
máme dvě děti. Domácnost s námi obývají 
tři jezevčíci a malý münsterlandský ohař. 
K myslivosti mne i bratra dovedl v dět-
ství otec, který je také členem MS Svinov 
a je bývalým mysliveckým hospodářem. 
Vzhledem k tomu, že otec je svinovským 
rodákem, je prakticky celý můj život spojen 
se svinovskou myslivostí. Zkoušky z my-
slivosti jsem skládal v roce 1992, kdy již 
od roku 1988 jsem vykonával adeptskou 
praxi v rámci kroužku mladých myslivců 
v našem MS Svinov. Myslivost je součástí 
mého života a prakticky vše se točí kolem 
myslivosti.

Myslivost je specifická činnost do-
týkající se mnoha zájmových skupin. 
Jako taková je regulována zákonnými 
předpisy. Můžete nás stručně v této le-
gislativě zorientovat  a ozřejmit, jak je 
v České republice organizována?

Myslivost je zájmová činnost, kdy 
všechna práva a povinnosti myslivců jsou 
uvedeny v zákoně o myslivosti č.449/2001 
Sb. Zákon je doplňován prováděcími vy-
hláškami, které například upravují doby 
lovu pro zvěř, nebo kdo a za jakých 

podmínek může být mysliveckou stráží, či 
mysliveckým hospodářem. Dále také urču-
jí minimální počty psů v honitbě, způsob 
kontroly ulovené zvěře atd. Samozřejmě 
toto nejsou jediné právní normy, se který-
mi musí myslivci pracovat. Je zde napří-
klad  zákon o zbraních a střelivu. Myslivost 
je totiž nerozdílně spojena s lovem a ten 
je prováděn loveckými střelnými zbra-
němi. Jejich držení musí být v souladu 
právě s tímto zákonem. Dále je to Zákon 
o ochraně přírody a krajiny, Zákon o vete-
rinární péči, Trestní zákoník atd. 

Zákon o myslivosti upravuje způ-
sob tvorby honiteb a také jejich využiti. 
Je v něm také uvedeno, které pozemky 
ze zákona nejsou honebními a nelze na 
nich vykonávat myslivost. Pokud exis-
tuje potřeba na takových nehonebních 
pozemcích upravit množství zvěře, pak 
i postup, jak to umožnit. Jedinečným pří-
kladem je nedávno mediálně zviditelněný 
odlov přemnožené černé zvěře na sídlišti 
kdesi v západních Čechách. Je tedy mož-
no zjednodušeně říci, že prakticky každý 
pozemek, na kterém se zemědělsky nebo 
lesnicky hospodaří, nebo se jedná o vodní 
plochu, je pozemek honební a měl by být 
přiřazen k honitbě, aby se na něm řádně 
myslivecky hospodařilo. Na druhou stranu 
sídliště, hřbitovy, parky, oplocené zahrady 
atd. jsou pozemky nehonební a myslivec-
ky se na nich nehospodaří. Ovšem je to 
řečeno velmi zjednodušeně a na detailní 
rozbor zákona tady není prostor a určitě by 
to většinu čtenářů ani nezajímalo.

Mezi částí veřejnosti jsou myslivci 
vnímání především jako lovci. Dle mého 
názoru však lov není hlavním smyslem 

myslivosti. Co jím tedy je a jakými čin-
nostmi se myslivec zabývá?

Myslivostí se rozumí soubor činností 
prováděných v přírodě ve vztahu k vol-
ně žijící zvěři jako součásti ekosystému 
a spolková činnost směřující k udržení 
a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků 
jako součásti českého národního kul-
turního dědictví. Bohužel v dnešní době 
se veřejnost dívá na myslivost jako na 
koníček, který je přežitý, vykonáván 
starými strukturami, devianty a alkoholi-
ky, kteří si léčí své mindráky vražděním 
nebohých zvířátek v lesích a na polích. 
Bohužel nikoho už nenapadne, že výše 
uvedený Zákon o myslivosti upravuje 
mimo jiné i tzv. minimální a normované 
stavy zvěře, které jsou stanoveny orgá-
nem státní správy myslivosti pro každou 
honitbu individuálně vzhledem k její úživ-
nosti, tj. aby zvěř vyskytující se v dané 
honitbě nečinila škody a také aby nestrá-
dala. Takže myslivci mají povinnost lovit, 
aby udrželi přírodu v rovnováze požado-
vané státem. 

Myslím, tedy jsem … myslivec
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Ale to jsme stále byli jen u vysvětle-
ní lovu. Myslivost je ovšem především 
o práci. V našem mysliveckém spolku se 
podílíme aktivně na uklízení části naší 
honitby, která je zařazena do CHKO Po-
odří od odpadků, které tam zanechají lidé. 
S tímto nám již několik let pomáhají velmi 
zdatně mladí hasiči SDH Svinov. My se 
pak účastníme dětského dne na místní 
hasičárně s prezentací myslivosti a také 
se staráme na této akci o střelnici.  Bohu-
žel letošní rok nás o obě společné akce 
ochudil. Dále jako členové mysliveckého 
spolku provádíme ochranu mláďat před 
senosečí, kdy se snažíme kontaktovat 
zemědělce, abychom mohli včas projít 
louky a vyhnat, vynést, či jinak ochránit 
mláďata před zbytečnou a brutální smrtí 
pod sekačkou. Spolupráce se zemědělci 
bohužel není vždy jednoduchá, ale sna-
žíme se. Naše snaha nese své ovoce 
v podobě prakticky minimálních ztrát. Za 
posledních 6 let jsme přišli „jen“ o dvě 
srnčata, ale i to je samozřejmě škoda. 
Dále se staráme o přikrmovací zařízení 
v honitbě, jako jsou zásypy pro bažanty, 
krmelce a soliska pro srnčí zvěř, krmeleč-
ky pro zajíce. K tomu patří i nákup kva-
litního jadrného krmiva či zajištění sena 
a soli pro zvěř. 

Bohužel se setkáváme s tím, že nám 
lidé tato zařízení ničí, zapalují, krmivo a sůl 
nám kradou. Dohledat takového pachatele 
je prakticky nemožné. Dále se najdou lidé, 
kteří nám do krmelců nosí zbytky z kuchy-
ně, plesnivý chleba, koláče, rohlíky. Bohu-
žel v tomto případě se jejich dobrá snaha 
pomoci zvěři v době nouze míjí účinkem. 
Rohlíky, chleba a jakékoliv jiné pečivo není 
pro zvěř vhodné. Zvěř neumí tuto potravu 
strávit a působí jí zažívací potíže, které 
mohou skončit úhynem. Dále budujeme 
zařízení sloužící k pozorování a lovu zvě-
ře-tzv. posedy. Stávají se však velmi často 
předmětem útoků vandalů snažících se 
tímto způsobem zamezit lovu zvěře. 

Mezi naše další povinnosti patří povin-
nost odklízení zvěře uhynulé v důsledku 
srážky s dopravními prostředky. Svinov je 
protkám pozemními komunikacemi a pro-
chází jím i železniční koridor, a tak jsme 
opravdu velmi často policií nebo hasiči 
k takovým smutným událostem voláni.

Myslivci tedy plní jakousi celospo-
lečenskou objednávku státu. Předpo-
kládám, že na tuto činnost čerpají pro-
středky ze státního rozpočtu. Jak je to 
vlastně s hospodařením mysliveckých 
spolků?

Myslivost je zájmovou činností a ka-
ždý člen našeho spolku vykonává různá 
povolání, anebo je v zasloužené penzi. 
Prostředky k chodu MS Svinov, jako je 

úhrada krmiva či léčiva pro zvěř, úhrada 
případných škod, které způsobí zvěř na 
honebních pozemcích, platba nájemních 
poplatků za užívané pozemky, výstavba 
posedů, krmelců, zásypů, solisek a v po-
slední době i napajedel pro zvěř je hrazena 
z peněz spolku. Většinu prostředků získá-
váme z pronájmu naší myslivecké chaty, 
kterou postavili naši předchůdci v části ho-
nitby, kterou i místní občané znají jako les 
Hranečník. Dále je našim zdrojem příjmů 
odkup odlovené zvěře. Každý jeden mys-
livec, který v rámci povinnosti plnění plánu 
lovu a chovu, uloví zvěř, tuto odkoupí za 
cenu, která se odvíjí podle ceny ve vý-
kupech zvěřiny. A pokud nastane situace 
jako například v letošním roce s pandemií  
a pronájem chaty je prakticky minimální, 
tak nezbývá nic jiného než, že každý člen 
v případě potřeby bude muset sáhnout do 
své peněženky a přispět do společné kasy. 
Osobně si nejsem vědom, že bychom jako 
spolek dostali od státu nějakou dotaci, 
tedy snad až na povodně v roce 1997, ale 
tím si opravdu nejsem jist. Samozřejmě, 
že výstroj a výzbroj si každý myslivec hra-
dí sám. 

Stejně jako většina čtenářů jsem 
spíše městský člověk odvyklý vní-
mat známky přítomnosti zvěře. Proto 
si umím v revíru v katastru Svinova 
představit nanejvýš pár zajíců, něko-
lik bažantů, občas přecházející srnčí 
a bobra navrch. Jak je to se zvěří a její-
mi stavy doopravdy?

Hospodaříme myslivecky na cca 960 ha 
honebních pozemků, kdy se v naší honitbě 
vyskytují všechny běžné druhy zvěře, jako 
je srnec obecný, zajíc polní, bažant obec-
ný, kuna lesní i skalní, liška obecná, straka 
obecná, sojka obecná, vydra říční, jezevec 
lesní, bobr evropský….. Prase divoké se 
u nás stabilně nevyskytuje, jen prochá-
zí s občasným kratším či delším pobytem 
v naší honitbě. Ostatně přes Svinov již ně-
kolikrát prošel při své migraci i los evropský. 
Objevil se u nás i zatoulaný jelen evropský. 
Problém ovšem pro zvěř jsou již výše zmi-
ňované dopravní tepny. Také vysoký pohyb 
lidí a jejich mazlíčků po honitbě. Zvěř je ru-
šena a prakticky neustále v pohybu. Další 
neblahý vliv na stavy drobné zvěře jako je 
zajíc, bažant a zákonem chráněná koroptev 
polní je způsob zemědělského hospodaře-
ní a výskyt dravců. Bohužel jedno schopni 
ovlivnit jsme a druhé ne. Snažíme se tedy 
drobné zvěři a prakticky i veškerým ostat-
ním druhům drobných zvířat zpestřit potrav-
ní nabídku alespoň v době nouze. Můžeme 
se tak u nás stále ještě setkat s bažantem, 
zajícem či koroptví. Stavů, které byly běžné 
třeba před 50-ti lety, už ale asi nikdy nedo-
sáhneme.

Je zřejmé, že stavy zvěře se s minu-
lostí nedají srovnávat. U některých dru-
hů se jedná o výrazný pokles, u jiných 
zase o výrazný nárůst. Jaké jsou příči-
ny tohoto stavu?

Jak jsem již výše uvedl, stavy ně-
kterých druhů zvěře jsou oproti časům 
nedávno minulým podstatně nižší. Dů-
vodem je mimo způsobu zemědělského 
hospodaření a provozu na komunikacích 
i výskyt šelem. V dnešní době není pro-
blém potkat lišku, která prakticky nemá 
v naší přírodě predátora, i za bílého 
dne. Jezevec je také poměrně hojný. Po 
celém území republiky se rozšířily zav-
lečené druhy. Psík mývalovitý se často 
objevuje i v honitbě Svinov a byl několi-
krát již uloven. Vyskytuje se také mýval 
severní. Z pernaté zvěře vyvíjí veliký 
tlak straka obecná, která je velmi hojně 
rozšířená i v obcích mezi domy. Bohu-
žel posledních 20 let, se v honitbě velmi 
často objevují kočky domácí. Během ho-
diny čekání není problém vidět na úse-
ku 200-300 m i deset koček, které se po 
nočních lovech vracejí do svých domo-
vů, nebo v honitbě i trvale žijí. Je doká-
záno, že kočka domácí, byť malá šelma, 
je zdatným lovcem, který dokáže ulovit 
i novorozené srnče či zajíce. Dokáže vy-
plenit hnízda ptáků hnízdících na zemi 
i na stromech. Většina lidí si podobnou 
skutečnost nepřipouští a nevěří, že by 
jejich miláček, který jim vrní na kolenou, 
byl schopen usmrtit cokoliv většího než 
myš. Je to chyba. Pokud se budeme ba-
vit o lidech, kteří chodí venčit své psy do 
přírody, pak je to další problém. Většina 
z nich nechává své pejsky volně reví-
rovat kolem sebe v okruhu cca 50-100 
m s tím, že jsou údajně schopní svého 
psa kdykoliv odvolat a pokud narazí na 
třeba srnčí zvěř, tak ji „jen“ prožene. To 
prý vůbec neškodí. Je těžko jim vysvětlit, 
že zvěř neví, že se pes zastaví po pár 
metrech, ale běží dále. Spaluje již tak 
malé zásoby energie, které má. Pak po 
uklidnění většinou někde zalehne a při 
nepříznivém počasí může hynout na zá-
pal plic, popřípadě samice v době bře-
zosti potratí mláďata mnohdy již plně vy-
vinutá těsně před porodem. Ostatně už 
jsem byl i volán policií k březí srně, kte-
rá byla silně potrhána psem. Bylo velmi 
smutné muset rychle ukončit její trápení.

Každopádně musím říci, že zdale-
ka ne všechna setkání s návštěvníky 
přírody jsou jen negativní zkušeností. 
Mnohokrát jsem se setkal s lidmi, kteří 
se chtějí a dokáží v přírodě chovat ohle-
duplně. Odměnou za jejich citlivý přístup 
jim pak jsou nevšední zážitky, které jsou 
hlučným a bezohledným návštěvníkům 
odepřeny.
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Dá se tedy říci, že v médiích se za-
ujetím sledujeme záchranu exotických 
živočišných druhů a pak svým životním 
stylem ohrožujeme živočišné druhy, 
které máme ve svém sousedství? 

Rád bych povzbudil všechny, kteří mají 
zájem na ochraně přírody, aby spolupra-
covali se všemi zainteresovanými. Aby 
se snažili chránit přírodu jako celek a ne, 
jen jeden druh. Aby lidé pochopili, že my-
slivec není nepřítel přírody a že tady jako 
ochránce fungoval daleko dřív než leckteré 

neziskové organizace. Ve většině případů 
akce myslivci sponzorují ze svého. Aby lidé 
pochopili, že myslivec nechová zvěř proto, 
aby lovil, ale loví, aby choval zvěř, a tím ji 
udržel zdravou a v přiměřeném množství. 
Aby zamezil roznášení nemocí, jako je 
třeba vzteklina, AMP, popřípadě další cho-
roby přenosné na člověka. Myslivec není 
ten, kterému vadí pohyb lidí v přírodě, po-
kud ti lidé budou dodržovat pravidla stejně 
jako myslivci. Myslivci jsou lidé, kterým jde 
o to, aby i děti našich dětí měly možnost 

potkávat zvěř v přírodě a ne, jen za plotem 
v ZOO či na fotografiích zežloutlých časem.

Současný městský životní styl vý-
znamně ovlivňuje příměstské oblasti. 
Chtěl bych nám všem  popřát, ať je to 
ovlivňování co nejšetrnější, a zároveň 
poděkovat všem myslivcům za jejich 
nedoceňovanou, ale navýsost užiteč-
nou práci.

Děkuji za rozhovor

Daniel Žitník

Lov doprovází člověka a spolu s ním 
i nespočet dalších živočišných druhů od 
počátku věků. Zdokonalení loveckých do-
vedností a přechod na vyšší podíl živočiš-
né stravy stál na začátku vývoje člověka, 
jak jej vnímáme dnes. V prehistorických 
dobách byl tedy lov složkou nezbytnou 
k přežití. Z podstaty však býval činnos-
tí nebezpečnou a nejistou, což postupně 
vedlo k domestikaci užitkových živočiš-
ných druhů a vzniku tzv. „živočišné výro-
by“. Ruku v ruce s tímto vývojem se vý-
znam lovu snižuje a smysl lovu se začíná 
měnit. Od původní nutriční činnosti se přes 
společenskou a hospodářskou vyvíjí až 
k činnosti enviromentální. Právo lovu se 
tak z původního práva všeobecného stává 
právem privilegovaným. 

Z původních primitivních prehisto-
rických loveckých technik se v souladu 
s technickým pokrokem vyvíjí nesčetné 
způsoby lovu. Na lov je zaměřována od-
borná pozornost a stává se součástí sta-
rověkých naučných spisů. Se vzrůstající 
odborností pak vznikají profese, které se 
lovem zabývají. Z původně „nízkonáklado-
vé“ aktivity (Uvozovky jsou asi na místě, 
neboť lov je a býval vždy činností riziko-
vou. Je pak otázkou zda „náklady“ ve for-
mě ztráty zdraví nebo života člena komuni-
ty lze označit za nízké.) se ve své vrcholné 
formě vyvinula v aktivitu nákladnou, kterou 
si mohli v té nejprestižnější podobě dovolit 
provozovat jen ti nejbohatší. Od vydržová-
ní starověkých sokolníků a smeček lovec-
kých psů až po budování loveckých hradů 
ve vrcholném středověku (např. Křivoklát). 

Ve středověku se celoplošné a abso-
lutní právo lovu stává výhradní výsadou, 
kterou si přisvojila šlechta. Kolem roku 
950 kníže Boleslav I. přisvojil právo lovu 
územnímu vládci. Právo lovu mohl pa-
novník (případně nejvyšší šlechta) v jed-
notlivých případech postoupit jako znak 
své nejvyšší přízně nižší šlechtě případně 
svobodným městům. V roce 1388 se na-
řízením krále Václava IV. už přisvojovalo 
právo lovu i menším vlastníkům pozemků. 
V roce 1573 se v usnesení Českého sněmu 
uvádí, že právo lovu souvisí s vlastnictvím 
pozemků a současně pojednává o ochra-
ně zvěře. Byly takto založeny základy my-
slivosti v dnešní podobě. Lov a myslivost 
je pak dále upravován množstvím předpi-
sů. V roce 1726 vydal císař Karel VI. první 
myslivecký řád, který mimo jiné ustanovil 
právo myslivosti na cizí půdě. Císař Josef 
II. pak v roce 1786 svým patentem nahra-
dil množství roztříštěných a nesourodých 
dosavadních předpisů….

Vyhrazování práva lovu bylo nezvratně 
spojeno s pytláctvím. Také formální vyme-
zení myslivosti právními předpisy s sebou 
přinášelo jejich porušování. Jejich dodržo-

vání pak bylo vymáháno přísnými tresty. 
V mysliveckém řádu Karla VI. byla stano-
vena pokuta za upytlačení jelena 400, čer-
né zvěře 200 a srny 50 kop grošů míšeň-
ských. Pro nemajetné šlechtice tři neděle 
a při opakování šest neděl arestu. Neuro-
zení pytláci byli trestáni vypálením cejchu 
a nucenou prací. Při třetím opakování pak 
hrozilo usedlému pytlákovi 12 let nuce-
ných prací a tulákovi ztráta hrdla.

Postupem doby se pravidla myslivosti 
již pozvolna měnila do současné podoby. 
V současnosti je myslivost vykonávána 
prostřednictvím uživatele honitby (např. 
myslivecký spolek) na pozemcích držitele 
honitby (vlastník, honební společenstvo) 
za podmínek stanovených státem na 
základě plánu mysliveckého hospodaře-
ní.  Honitbou se typicky rozumí nejméně 
500 ha souvislých pozemků. Uživatel si 
honitbu od držitele pronajímá a odpoví-
dá za škody způsobené zvěří. Uživatel je 
odpovědný za myslivecké hospodaření 
v honitbě na své náklady. Oplátkou může 
čerpat výnos zejména za ulovenou nebo 
odchycenou zvěř. Lov může být prováděn 
loveckou zbraní nebo loveckým dravcem. 

Od lovu k myslivosti
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Pro lov zbraní je nezbytné držení lovec-
kého lístku (dokládá odbornou způsobi-
lost), povolenky k lovu (opravňuje k lovu 
konkrétní zvěře v konkrétní honitbě), 
pojištění, zbrojního průkazu kategorie 
C (opravňuje k vlastnictví a užívání lovec-
ké zbraně). Na dodržování zákonů a mys-
livecké etiky v honitbě dohlíží myslivecká 
stráž (ustanoven orgánem státní správy, 
má služební odznak, průkaz, status ve-
řejné osoby a právo ve vyjmenovaných 
případech omezovat osobní svobody). 
Na myslivecké hospodaření v honitbě 
dohlíží myslivecký hospodář (ustanoven 
orgánem státní správy, vede evidenci  

např. zvěře, povolenek, loveckých psů, 
podává hlášení atd.). 

Lov a myslivost jsou s lidskou kulturou 
historicky spjaty. V nejstarších dobách 
se to projevovalo uctíváním bohů a bo-
hyň lovu, kteří měli dopomoci v dosažení 
úspěchu. Nejen antičtí hrdinové dokazo-
vali lovem svou chrabrost a udatnost. Stal 
se z něj fenomén, který byl ve středověku 
výsadou privilegovaných vrstev.  Byl a je 
inspirací nemála uměleckých děl. Postu-
pem staletí se vyvinul v myslivost, které je 
nedílnou součástí. Původní kořistnictví tak 
bylo nahrazeno cílevědomou péčí. Pra-
dávná bezuzdnost současnou kulturnos-

tí. Nakonec i Zákon o myslivosti hned po 
péči o zvěř spatřuje její význam v „udrže-
ní a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků 
jako součásti českého národního kulturní-
ho dědictví“.

Daniel Žitník

Zdroje: 
Web ČMMJ.

Stanovení a vyhodnocení kontrolních 
metod pro řízení myslivosti a myslivec-

kého hospodaření v České republice, 
Ing. Martin Žižka, ČZU Praha 2006.
 Pytláctví na jihu Čech v 18. století 

Tereza Vilhelmová, UK Praha 2015.

Až do uskutečnění pozemkové reformy 
za první republiky byly ve Svinově honit-
by dvě, přibližně stejné velikosti, okolo 600 
ha, a to honitba „panská“ a honitba obecní. 
„Panskou honitbu“, jež se skládala z lužních 
lesů v povodí řeky Odry, zemědělské půdy 
velkostatku a vodních ploch rybníků, vlast-
nil bývalý majitel hrabě Wilczek. Tato honit-
ba podléhala Lesní správě v Porubě, jejímž 
ředitelem byl od roku 1911 nadlesní Rich-
ter a po jeho odchodu do výslužby v roce 
1936 nadlesní Fortdrehen, který tuto funkci 
zastával až do roku 1945, kdy byl odsunut. 
V tomto roce byla lesní správa převzata Čsl. 
státními lesy, rybníky Čsl. státním rybářstvím 
a zemědělská půda velkostatku Nové dvory 
(Donauhof) přidělenyahospodářské správě 
Ostravsko-karvinských dolů (OKD).

Rozdělení honitby mělo za následek 
ztrátu nároku na vlastní honitbu, a proto 
bylo požadavku Myslivecké společnosti ve 
Svinově, utvořené v roce 1948, o začleně-
ní honitby společenstevní, vyhověno.  

V roce 1954 byla hospodářská správa 

OKD zrušena a velkostatek převzaly Čsl. 
státní statky, ředitelství Bohumín, čímž dle 
platného zákona č. 225/47 vznikl znovu 
nárok na utvoření vlastní honitby.

Polesný p. Halašta z polesí Poruba 
utvoření této honitby organizačně připra-
vil, a tak došlo ke schválení státní honitby 
„Polanka“ Čsl. státních lesů ve Svinově, ve 
výměře 341,58 ha. Myslivecká společnost 
ve Svinově si zavčas zajistila příslib nájmu 
této honitby v případě, že by nedošlo k vý-
konu práva myslivosti ve vlastní režii. Dne 
1. ledna 1956 došlo k uzavření pachtovní 
smlouvy na dobu 9 let, t.j. do roku 1964 za 
roční pachtovné 956,66 Kč.

V roce 1962 byl vydán nový zákon 
o myslivosti č. 23/62 jehož par. 6 zní:

„Okresní národní výbor uzná za honit-
bu souvislé honební pozemky, které má 
ve správě nebo užívání socialistická or-
ganizace, pokud mají výměru aspoň 500 
ha.“ A tak ztratila bývalá „panská honitba“ 
znovu svou oprávněnost a byla začleněna 
do honitby socialistické organizace JZD ve 

Svinově, jež postoupila výkon práva mys-
livosti Mysliveckému sdružení ve Svinově. 
Svinovská „panská“honitba byla spravová-
na „panským hajným“ bydlícím v dřevěné 
hájence u lesa Přemyšova. Hájenka byla 
asi v roce 1909 pro zchátralost zbořena. 
Poslední obyvatel hájenky, hajný Och je 
připomínán již v roce 1888 a byl v roce 
1910 vystřídán panským hajným Vojtě-
chem Neuvirtem ze Vřesiny a byl ubytován 
ve služebním bytě v Novém dvoře (Donau-
hof). V roce 1945 nastoupil jako hajný jeho 
syn Oldřich Neuvirt, který tuto službu vyko-
nával až do roku 1968.

Obecní honitba se skládala vesměs 
ze zemědělské půdy a s 18 ha lesa Hra-
nečníku, jehož dlouholetým nájemcem 
byl pantáta Hurník, jehož následoval jeho 
syn Augustin Hurník, bývalý starosta měs-
ta Svinov. Po únorových událostech roku 
1948 byly obě honitby sloučeny a převzaty 
Lidovou mysliveckou společností ve Svi-
nově s 18 členy. 

Zakládající členové:
• Besta Ladislav, nar. 26.6.1889
• Bárta Jan, nar. 5.12.1897, 
• Bena František, nar. 6.10.1904 v Polance
• Hrbáč Emil, nar. 11.10.1905 v Horní Lhotě
• Kameníček Jan, nar. 24.6.1901 v Horních 

Břelolupech u Uh. Hradiště
• Kudela Ferdinand, nar. 20.3.1900 ve Svi-

nově
• Kudela Bohumil, nar. 13.8.1903 ve Svinově 
• Kudělka Ferdinand, nar.28.1.1926 ve Svi-

nově
• Silber Václav, nar. 23.6.1922 ve Svinově
• Klapuch Ferdinand, nar. 20.1.1926 ve Vel-

ké Polomi
• Neuvirt Oldřich, nar. 5.2.1913, ve Svinově
• Urbánek Oldřich, nar. 4.12.1911 ve Svinově
• Strakoš Otakar, nar. 2.6.1911 ve Svinově
• Volný Ladislav, nar. 17.7.1901 v Porubě
• Bula Oldřich, nar. 20.10.1919 v Svinově
• Sedláček Karel. Nar. 3.9.1907 ve Svinově
• Mrázek František nar. 17.9.1904 v Porubě.

Myslivecké sdružení ve Svinově 
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Poválečná léta byla poznamenaná ztrá-
tou klidu a přírodních podmínek zvěře. 
Vyhledávání a odstřelování nevybuchlé 
munice, cvičení závodních milic, výstavba 
čerpacích stanic v Novém lese, Přemyš-
ově, geologické průzkumy, přemisťování 
vrtných věží a celodenním provozem – to 
vše dělilo a zhoršovalo podmínky místní 
honitby. 

Přesto každý rok byl naplněn mysli-
veckou prací – sázení smrčků, odchování 
a vypouštění bažantíků, hlídání honitby 
před pytláky, dezinfekce králičích nor, po-
krytí zásypů a oprava mysliveckých zaří-
zení (krmelce, vysoké posedy, chaty, sení-
ky, podražce) s důslednou účetní evidencí.

Z pozemků spadající pod státní sektor 
byla utvořena státní honitba „Polanka“ 
o výměrech: Čsl. státní statky – 161,82 ha, 
Čsl. státní lesy – 137.14 ha, Čsl. rybníky – 
42.62 ha, celkem 341.58 ha. 

V roce 1960 došlo na popud OMS v Ost-
ravě ke sloučení Myslivecké společnosti ve 
Svinově a Porubě, i když dne 31.12.1962 
se konala ustavující schůze Mysliveckého 
sdružení ve Svinově samostatně. Důvodem 
ke slučování honiteb je rostoucí výstavba 
bytová a průmyslu, čímž se zmenšují ho-
nební plochy, např. Třebovice, kde poklesla 
honební výměra na 90 ha.  Byl schválen 
název Myslivecké sdružení Svinov-Poru-
ba. Ve smyslu nového zákona o myslivosti 
č. 23/62 Sb. par. 6 byly zahrnuty do svinov-
ské honitby pozemky ve výměře 72 ha na 
katastru obce Polanky, jež byly v užívání 
Čsl. tátsních statků ve Svinově, čímž honit-
ba získala na hodnotě.

Dle výkazu Střediska geodézie pro ost-
ravský okres, činila v roce 1962 katastrální 
výměra města Svinova 1216 ha, z čehož na 
pozemky nehonební připadlo 327 ha a na 
pozemky honební připadlo 889 ha. Tato 
honební výměra sestávala z 500 ha orné 
půdy, 173 ha luk, 17 ha pastvin, 162 ha lesů 
a 37 ha vodních ploch. Výměr honitby se 
značně zmenšil výstavbou porubského síd-
liště (Malá strana), výstavbou jámy J. Šver-
my 2, zřízením rudiště VŽKG, výstavbou 

Polanecké spojky a Rudné cesty, vý-
stavbou průmyslových podniků podél 
okresní cesty do Polanky. Navzdory zmen-
šující se honební ploše, byly stavy užitkové 
zvěře stále dosti vysoké. V honitbě byl rov-
něž vysoký stav divokých králíků, ale v roce 
1958-59 téměř vyhynuli na myxomatozu. 
K další tragédii došlo v zimě roku 1962-63, 
kdy srnčí zvěř byla až z 90% zdecimována 
mrazem a padala u naplněných krmelců.

Myslivecké sdružení průběžně zajišťo-
valo péči o zvěř bažantí (odchov ve voli-
érách), o zvěř koroptví, zaječí a srnčí, pře-
devším řádným přikrmováním. V průběhu 
jednoho roku je zkrmeno 13-17 q jader-
ného krmiva a 5-7 q objemového krmiva. 
Myslivecké sdružení ve Svinově v létech 
sedmdesátých odvádělo ročně na státní 
nákup 400 kg zvěřiny, a to 10 kusů srnčí 
zvěře, 130-150 bažantů, 130-200 zajíců.

V rámci oslav 700. výročí trvání obce 
Svinova byla pořádána národopisná vý-
stava ode dne 6.6. do 11.7.1965, kde se 
myslivecké sdružení podílelo vlastní expo-
zicí s názvem „Červen - měsíc myslivosti“ 
se 120 exponáty obohaceno zelení. 

Původní menší chata pánů Besty 
a Bena v Hranečníku byla přenechána 
sdružení koncem roku 1961. Dne 8.10 
1967 bylo oslaveno otevření chaty přesta-
věné nákladem 3.200,- Kčs. Chata byla 
rozšířena o předsíň a klubovní místnost. 
10.6.1979 bohužel chata vyhořela.

Na stejném místě byla v akci Z posta-
vena chata nová. Materiál dodal tehdejší 
Národní výbor Ostrava-Poruba. Současně 
s výstavbou byla na chatu přivedena voda 
a el. energie. Také byla postavena hospo-
dářská budova a odchovna bažantů. Slav-
nostní otevření proběhlo dne 20.8.1982.

Dne 19.7.1966 sirény oznámily zvýšení 
hladiny řeky Odry, která zatopila všechny 
naše lesy (Polanský les, Váček, Černík, 
Nový les Kulí), louky a polnosti přes 1 metr 
vysoko. Přestože do druhého dne voda 
opadla, škody na zajících, bažantech a srn-
čí zvěři nebyly malé. Při podzimních honech 
se tedy zajíc nelovil. Výstavbou Rudné 

cesty bylo současně přikročeno k přeložení 
a regulaci toku řeky Odry, takže k takovým 
událostem by již nemělo dojít.

V roce 2001 vzniklo Honební společen-
stvo Svinov v návaznosti na platnost nové-
ho mysliveckého zákona. Na základě to-
hoto zákona o myslivosti zanikla z důvodu 
nízké výměry myslivecká sdružení Nová 
Ves a Poruba a k mysliveckému sdruže-
ní přičlenil Magistrát města Ostravy část 
pozemků katastrálního území v Nové Vsi 
a v Porubě, čímž současná výměra honit-
by činí téměř tisíc ha a rozkládá se podél 
Odry od Polanky nad Odrou až po soutok 
Odry s řekou Opavicí, po cestu z Poru-
by do Klimkovic a na druhé straně Odry 
po silnici Mariánskohorskou a Plzeňskou. 
Z tohoto důvodu přešla část členů zanik-
lých sdružení do Mysliveckého sdružení 
Svinov¸ které má v současné době 31 čle-
nů, z toho je 7 občanů Svinova.

 Prvním starostou se stal Josef Roky-
ta, vystřídal ho Jiří Urbánek a v současné 
době je honebním starostou Lukáš Kuzník.

Předsedy mysliveckého sdružení byli: 
Karel Šajnar, Karel Dostál, Bohumil Kuzník, 
Jiří Hajduček st., Jiří Hajduček ml. a v sou-
časné době Kamil Kuzník. Ve funkci hospo-
dáře se vystřídali: Josef Hrbáč, Karel Malík 
st. a v současné době Karel Malík ml.

V roce 2015 muselo na základě novely 
nového občanského zákoníku Myslivecké 
sdružení Svinov změnit název na Mysli-
vecký spolek Svinov a pod tímto názvem 
je zapsán u Krajského soudu v Ostrava.  

Do roku 1980 převládala v honitbě pře-
vážně drobná zvěř (bažant, zajíc). Lovilo 
se až 500 ks bažantí zvěře a 150 zají-
ců, 10 kusů zvěře srnčí a 1-2 lišky ročně. 
Za 30 let jeden kus zvěře černé. Drobnou 
zvěř lze v současné době počítat na něko-
lik desítek kusů. Naproti tomu je stávající 
odstřel srnčí plánován na cca 40 kusů, ale 
bohužel více než polovina je sražena na ko-
munikacích vozidly. Odloví se také 25 kusů 
lišek a 2-3 kusů zvěře černé ročně. 

Hana Hauptová, Kamil Kuzník
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Vážení občané Svinova
Je nám velkou 

ctí, že vás můžeme 
seznámit s činností 
rybářského klubu 
RSK Svinov z.s., 
který letos slaví 
10 let od svého za-
ložení.                                                                                                                                       

I přes nepřiz-
nivé letošní pod-
mínky kvůli CO-

VID 19 jsme uspořádali několik akcí.                                                                                                 
Ihned po ukončení restrikcí jsme uspo-
řádali 6. 6. 2020 klubové závody v LRU 
na našem klubovém rybníku u bývalého 
Rybaspolu ve Svinově.

V prázdninových měsících od 27. 7. 
– 1. 8. 2020 jsme uspořádali na našem 
stanovém táboře soustředění vedoucích 
rybářských kroužků na Slezské Hartě 
a ihned v termínu 8.- 21. 8.2020 jsme 
uspořádali již 10.ročník dětského rybář-
ského tábora na našem stanovém táboře 
na Slezské Hartě. Akce se velmi vydařila 
a děti se naučily novým rybářským do-
vednostem i díky vašemu přispění a krás-
ným dárkům pro děti. V termínu od 4. 7. 
– 12. 7. 2020 jsme uspořádali 2. ročník 
vodáckého tábora ve spolupráci s vodác-
kým oddílem Poseidon Opava, rovněž na 

Slezské Hartě. Celkem jsme tak zajistili 
volnočasové aktivity pro 100 dětí z celé-
ho Moravskoslezského kraje, o děti se 
staralo 36 osob.

Naši mladí závodníci koncem prázd-
nin obsadili první dvě místa na velkých 
dětských závodech na rybníku Talián.                                                                                                                                          
Co se týče sekce dospělých - z důvodů 
Covid 19 byla většina akcí zrušen, a tak 
se naší matadoři vrhli do soutěží pořá-
daných v lovu kaprů soukromými sub-
jekty. Zúčastnili se celkem 5 závodů, dva 
závody vyhráli – závod L&M Baits Carp 
Cup Zaječí 2020 na jižní Moravě vyhráli 
a poslední závod World Fish Cup 2020 
Palotás v Maďarsku kluci zabodovali 
a soutěž rovněž vyhráli a zároveň dovez-
li i pohár za největšího chyceného kapra. 
V dalších závodech skončili do 5.místa.                                                                                                                                         
Dále jsme uspořádali 10. - 11. 10. 2020 
1. ročník - 24 hodinovku junior cupu 
v lovu kaprů na rybníku Figura o pohár 
Maxmiliána Šimka. Zde si každý účast-
ník sáhl docela na dno svých sil kvůli 
nepříznivému počasí. Na akci bylo dle 
předběžného výběru pozváno 20 juniorů 
z celé republiky. Všichni pozvaní se akce 
zúčastnili.  

Proto pevně věříme, že i v následují-
cím roce 2021 se nám podaří uskutečnit 

několik akcí. Jedná se v prvé ředě o zá-
vod v LRU na našem rybníčku ve Svino-
vě – kde naším prvotním úkolem bude 
pozvat děti z dětských domovů v Ostra-
vě, kdy tyto děti budou závodit ve dvojici 
s členem spolku RSK Svinov, dále pro 
rok 2021 plánujeme tři tábory na Slezské 
Hartě  - již 11.ročník (z toho jeden turnus 
chceme opět věnovat dětem z dětských 
domovů v Ostravě) a chceme navázat 
na Junior cup o pohár Maxmiliána Šim-
ka 2.ročníkem a máme velké přání, aby 
se z tohoto závodu stála tradice. Nesmí-
me zapomenout ani na naše pravidelné 
schůzky spolku v naší klubovně. Zde se 
připravují nejen děti, junioři, ale i dospělí 
na svou činnost.

Všechny tyto akce by nešly dělat bez 
pomocí grantů a dotací, za což měst-
skému obvodu velmi děkujeme a věříme 
v další spolupráci.

                                                                                                                                              
Veškeré naše akce a fotografie i s po-
pisem akcí najdete na našem https://
www.facebook.com/RSKSVINOV,  nebo 
na našem táborovém https://www.face-
book.com/groups/1781903235433038.

Za RSK Svinov  - předseda spolku 
Milan Kratochvíl

Úspěšný rok 2020 v PS Ještěr

Rok 2020 se pro nás v PS Ještěr stal 
rokem úspěšným i přes situaci, která ve 
světě panuje. Proč? Získali jsme hned ně-

kolik finančních příspěvků a rádi bychom 
vás o tom informovali a našim podporova-
telům tímto poděkovali nejen za nás, ale 
také za děti, které se účastní našich akcí.

První náš úspěch byl v zaměstnanec-
kých grantech skupiny ČEZ, 
která nám skrze svou nadaci 
udělila grant v hodnotě 30 tisíc 
korun na zajištění našeho pro-
jektu Šance pro Ještěr 2020.

Významnou podporu jsme 
také získali pro náš další náš 
projekt Šance pro děti 2020. 
Částkou 50 000 korun podpořil 
náš projekt Moravskoslezský 
kraj a významnou měrou při-
spěla společnost Hyundai Mo-
tor Manufacturing Czech s.r.o., 
jež projekt podpořila částkou 
20 tisíc korun.

Dalším podporovatelem v letošním 
roce je MŠMT, které nám prostřednictvím 
spolku Pionýr poskytlo na rok 2020 dotaci 
na zajištění oprav naší základny v celko-
vé hodnotě 120 tisíc Kč. Této obrovské 
podpory si velmi vážíme a zavazuje nás 
k tomu, abychom stále tak dobře praco-
vali s dětmi jako doposud.

32 tisíc korun jsme pak vyhráli v 7. vý-
zvě programu „Vy rozhodujete, my pomá-
háme“ nadačního fondu Tesco, za které 
jsme mohli opravit naši táborovou kuchy-
ni, za což jsme moc vděční.

Závěrem děkujeme našim stálým pod-
porovatelům, kteří nám přispívají na zajiš-
tění pravidelné činnosti naší organizace. 
Jsou to Městský obvod Svinov a Statutár-
ní město Ostrava. 

Za  vedení Pionýr, z.s. – Pionýrské skupi-
ny Ještěr Aleš Ovesný, hospodář
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POHÁR ČR  
- KATEGORIE STARŠÍ ŽAČKY          

Díky celoročnímu úsilí se podařilo druž-
stvu starších žaček vybojovat postup na 
Pohár ČR. Turnaj se odehrál v nelehké co-
vidové době v Tymákově na Plzeňsku od 
pátku 4. 9. 2020 do neděle 6. 9. 2020.

Naše družstvo bylo nejmladším druž-
stvem turnaje. V žádném případě holky ne-
udělaly ostudu a o konečném umístění na 
6. příčce rozhodl doslova poslední zápas.
Sestava: 
spodní řada zleva: brankářka Plisková 
Ema, Burová Markéta, Haidová Klára, 
prostřední řada zleva: Mikulová Tereza, 
Planková Veronika, Zavřelová Eliška, Pi-
zurová Tereza, Missigová Daniela, Sýko-
rová Kristýna, Mrázková Adéla, 
horní řada zleva: Hrbáčová Veronika, Po-
korná Tereza, Maštalířová Elen, Bendová 
Karin a asistent trenéra Kamil Kocourek, 
trenérka Silvie Benová, vedoucí družstva 
Daniel Maštalíř.

Silvie Bendová, trenérka

Tj Sokol Svinov, oddíl Národní Házená 

Večerní turnaj starých gard
V sobotu 12. 9. 2020 se uskutečnil 

7. ročník obnoveného večerního tur-
naje starých gard. Tentokrát se turnaje 
zúčastnili tradiční soupeři ze Staré Vsi, 
Studénky a Vítkovic, které doplnilo do-
mácí družstvo Svinova. V letošním roce 
nám počasí přálo, což se projevilo na 
počtu fanoušků, kteří se přišli podívat 
nejen na umění hráčů, ale i na oblíbe-
nou pochoutku večerních turnajů, což 
je grilovaná makrela. A zájem byl opět 
obrovský, když 100 makrel, které velmi 
chutně připravili Kamil Moravec a man-
želé Kratochvílovi, zmizelo z prodeje 

ještě před ukončením turnaje. Naštěstí 
se grilovaly i jiné pochutiny, takže o ža-
ludky účastníků a fanoušků bylo dobře 
postaráno.

Zaslouženým vítězem letošního roč-
níku se stalo družstvo Staré Vsi, které 
tentokrát přijelo ve velmi silné sestavě 
a prošlo turnajem bez ztráty bodu. Druhé 
místo obsadilo domácí družstvo Svinova, 
třetí skončila Studénka a čtvrtí tentokrát 
byli městští rivalové z Vítkovic. Všechna 
družstva si odnesla hodnotné ceny, na 
jejichž zakoupení se podílelo Statutární 
město Ostrava, městský obvod Svinov, 

který na tento turnaj poskytl dotaci ve 
výši 5 000 Kč. Moc děkujeme!!!

Před turnajem se nám přestavili nej-
menší hráči a hráčky našeho oddílu 
a předvedli nám, co se za své krátké pů-
sobení v národní házené naučili. Po dobu 
celého turnaje panovala velmi přátelská 
atmosféra jak na hřišti, tak v hledišti, a to 
je to, co dělá tento turnaj velmi oblíbeným. 
Poděkování patří všem organizátorům, 
hráčům a fanouškům za to, že přijali po-
zvání na tento turnaj a vytvořili v areálu há-
zenkářského hřiště příjemnou atmosféru.

Svinovští národní házenkáři
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V HUSOVĚ SBORU
• 24. 12. 2020 od 22:00 hodin 

- „PŮLNOČNÍ“ (S tradičním zpěvem 
koled)

• 25. 12. 2020 od 10:15 hodin  
- BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ  
– Narození Páně

• 27. 12. 2020 od 10:15 hodin 
- ROZLOUČENÍ SE STARÝM 
ROKEM (se vzpomínkou na zemřelé 
v kalendářním roce  2020)

• 1. 1. 2021 od 16 hodin  
– NOVOROČNÍ požehnání 

• 3. 1. 2021 od 10:15 hodin  
–  2. NEDĚLE po Vánocích

• 10. 1. 2021 od 10:15 hodin  
– KŘEST PÁNĚ  
(význam svátosti křtu)

V kostele budou krom stromečku 
umístěny betlémky z netradičních mate-
riálů od výtvarnice Dagmar Štěpánové.

K nahlédnutí v čase bohoslužeb. 
(Kostel bývá otevřen min. 20 minut před 
jejich začátkem.)

14. 12. 2020 od 17 hodin ŽIVÝ BETLÉM
Letos popáté budeme  mít ve Svinově živý betlém, a to vedle Husova sboru před farou! 

Přijměte pozvání ke krátkému zastavení se v předvánočním shonu. S pohledem na prostý 
vánoční výjev si připomeňme původní smysl těchto svátků. Poetické pásmo mluveného 
slova  a hudebních vstupů potěší malé i velké. Srdečně zveme!

POZDRAV A PŘÁNÍ K VÁNOCŮM 
A DO NOVÉHO ROKU

Vážení spoluobčané, rád bych Vám tím-
to popřál pokud možno klidné prožití vá-
nočních svátků, aby alespoň něco z toho, 
co si naplánujeme, vyšlo a obdarování, na 
které klademe v dnešní společnosti velký 
důraz, aby přineslo nejen úsměvy a rozzá-
řené obličeje o Štědrém večeru, ale taky 
déletrvající pocity vděčnosti a sounáleži-
tosti. Do nového roku 2021 přeji mnoho 
zdraví, štěstí a radosti! Pokoj a požehnání!

Tomáš Chytil, olomoucký biskup  
Církve československé husitské

S POKOROU I NADĚJÍ
Vážení čtenáři, opět jsme doputovali 

k vánočním svátkům a ke konci kalendář-
ního roku. Tu se hodí i bilancovat, byť píši 
tento text týden před koncem listopadu, ve 
chvíli, kdy není jasné, co nás ještě v pro-
sinci čeká. Prý budou kapři, vánoční stro-
mečky a snad i nějaká kultura.  Inu, kula-
té číslo 2020 ještě nezajišťuje jednoduché 
a pohodové časy. Mnohé jsme letos muse-
li změnit, naše plány vzaly za své. Každý 
byl dříve či později zasažen důsledky pan-
demie. Mezilidské vztahy byly prověřeny. 
Uvědomili jsme si, jak často vypínáme svá 
prsa, tak rádi ukazujeme svoji sílu a nezá-
vislost. Ale nyní v tomto čase v pokoře do-
znáváme, že jsme křehcí, lehce zranitelní. 
Stačí něco tak malého jako je vir a dokáže 
nás ochromit. A kdo má rozum, tak ukončí 
nesmyslné hry na vlastní velikost, důleži-
tost a pokorně jde každým dnem dál, vstříc 
všemu, co je před ním. 

Poděkování patří všem, kdo odváděli 
a odvádějí dobrou práci.  Díky za váš sou-
cit, solidaritu, účast. Byli jsme zasaženi, 
nejsme však zlomeni. Tříbení charakterů 
a povah nastává právě ve stavech zkou-
šek. Lépe víme, jak si stojíme, co od koho 
čekat. To není špatná zkušenost, naopak, 
do budoucna posilující a prospěšná. 

Na mysl mi tane biblický příběh Jobův, 
který přišel o všechno. Byl na dně. Nahý, 
zohavený, nechápal. My naštěstí ani v této 
situaci nechápeme, co to vůbec je, přijít 
o všechno. Stačí, když nám chvíli nefun-
guje internet a jsme „vyřízení“. Jídla a pití 
dost. Přátelé za Jobem přišli a snažili se 
mu domluvit, že musel proti Bohu zhřešit. 
On si nebyl ničeho takového vědom. Hájil 
se a Bůh mu nakonec dal za pravdu. Ale 
taky mu ukázal, že je jenom člověk, který 
žije z Boží milosti. 

Pokud mám tuto úvahu nějak uzavřít, 
pak apelem, abychom projevili vděčnost 
za vše, co máme, a byli více skromní. 
Uvědomme si krásu žití, světa kolem nás. 
Jsme obdarováni víc, než si myslíme.

Tomáš Chytil, olomoucký biskup  
Církve československé husitské 

Církev československá husitská
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Církev římskokatolická
PROGRAM 
VÁNOČNÍCH 
BOHOSLUŽEB 
V KOSTELE KRISTA 
KRÁLE VE SVINOVĚ 

Konání bohoslužeb a také počty 
přítomných osob podléhají v té době 
platným nařízením vlády ČR a poky-
nům KHS v Ostravě. Aktuální změny 
budou zveřejňovány na nástěnce na 
dveřích kostela.

• Čtvrtek 24. 12. ŠTĚDRÝ DEN
otevírání betléma v 15.00 h
(bude možnost odnést si domů 
betlémské světlo)
půlnoční mše sv. ve 24.00 h

• Pátek 25. 12. SLAVNOST 
NAROZENÍ PÁNĚ (Boží hod 
vánoční)
mše sv. v 8.00 h a 10.00 h
možnost návštěvy betléma: 
11.00 – 16.00 h

• Sobota 26. 12. sv. Štěpána
mše sv. v 8.00 h
možnost návštěvy betléma:  
9.00 – 16.00 h

• Neděle 27. 12. SVÁTEK SVATÉ 
RODINY JEŽÍŠE, MARIE 
A JOSEFA

• mše sv. v 8.00 a 10.00 
h s obnovou manželských slibů 
a žehnáním vína

• Čtvrtek 31. 12. sv. Silvestra
mše sv. v 15.00 h na poděkování 
za uplynulý rok 2020

• Pátek 1. 1. 2021 SLAVNOST 
MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 
(Nový rok 2021)
mše sv. v 8.00 h a 10.00 h
možnost návštěvy betléma: 
11.00 – 16.00 h

• Středa 6. 1. SLAVNOST 
ZJEVENÍ PÁNĚ (svátek Tří králů)
mše sv. v 7.00 h a 17.30 h.
při mši sv. bude posvěcena 
voda, křída a kadidlo

• Neděle 10. 1. SVÁTEK KŘTU 
PÁNĚ (závěr vánoční doby)
mše sv. v 8.00 h a 10.00 h

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V OSTRAVĚ-SVINOVĚ
Podobně jako každý rok bude se na po-

čátku roku 2021 konat Tříkrálová sbírka. 
Jak bude probíhat ve Svinově a vlastně 
v celé České republice? 

Připravují se dva základní způsoby 
koledování. Ten první – tradiční způsob 
koledování, kdy koledníci procházejí uli-
cemi našich obcí, klepou na dveře domů 
a koledováním prosí o finanční podporu, 
se bude konat od 1. do 24. ledna v celé 
ČR. Moc prosím, aby se dobrovolníci 
z řad dětí i dospělých přihlásili na faře 
u kostela na Bílovecké ulici. Koledování 
na území Městského obvodu Ostrava
-Svinov proběhne v sobotu 9. ledna 2021 
v dopoledních hodinách. Zde je ale potře-
ba dodat, že vše se bude odvíjet od ak-
tuální epidemiologické situace a ve stálé 
konzultaci s pokyny Krajské hygienické 
stanice v Ostravě. 

Kromě daru koledníkům bude možno 
na Tříkrálovou sbírku přispět také při pra-
videlné kostelní sbírce do zapečetěných 
pokladniček v kostele Krista Krále v neděli 
10. ledna 2020. 

Druhý způsob koledování, který se při-
pravuje jako náhradní varianta pro případ 
špatné epidemiologické situace, je tzv. 
on-line tříkrálové koledování. Na interne-
tových stránkách Tříkrálové sbírky https://
www.trikralovasbirka.cz/ bude možno od 
1. ledna 2021 najít podrobné informa-
ce o tomto způsobu koledování. Obec-
ně řečeno budou tyto způsoby tři - a to 
1. bankovním převodem 2. platební kartou 
3. dárcovskou smskou.

Děkuji tímto všem za jakoukoliv pomoc 
a také finanční příspěvek v tříkrálovém ko-
ledování 

Jan Larisch, řím. kat. farář

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PŘÁNÍ 
Doba, kterou prožíváme, zpochybni-

la mnohé. Připadáme si chudší a křeh-
čí, obáváme se ztráty blízkých osob, 
chybí nám běžné mezilidské kontakty, 
někomu se dokonce hroutí existenč-
ní jistoty… Možná to zní překvapivě, 
ale tomu všemu byli vystaveni i hlavní 
protagonisté vánočních svátků: svatý 
Josef a Panna Maria. Před dvěma tisíci 
lety se ocitli mimo svůj domov, bez za-
jištěné existence, pronásledováni krá-
lem Herodem. Oba se však s důvěrou 
v Boha opírali jeden o druhého, a tak 
došlo k události, která svou mimořád-
ností stále působí mezi námi a mění 
srdce lidí: v betlémské stáji se narodilo 
dítě Ježíš – Spasitel světa. 

Kéž je nám dáno prožít Vánoce ne-
jen jako slavnostní připomínku dávné 
minulosti, ale jako znovunalezení a ob-
novení zdroje našich životních jistot. 

Jan Larisch, řím. kat. farář 
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V neděli 29. listopadu vstoupíme 
(už jsme vstoupili) do adventního období. 
Latinské slovo advent se do češtiny překlá-
dá slovem příchod, a tak už vlastně samot-
ný název naznačuje, o čem je toto obdo-
bí: připravujeme se na příchod. Vzhledem 
k tomu, že na advent navazují Vánoce, kte-
ré jsou oslavou narození Ježíše v Betlémě, 
je zřejmé, že se připravujeme na příchod, tj. 
narození tohoto dítěte – věříme, že Spasi-
tele světa – do naší lidské rodiny. 

Jedním ze symbolů adventní doby je 
adventní věnec. Ten ale není jen hezkou 
ozdobou, která nám pomáhá postupným 
rozžíháním čtyř jeho svící počítat plynou-
cí týdny, ale chce být také poselstvím, jak 
se připravit na Vánoce, které v tomto roce 
budou vzhledem k epidemiologické situaci 

hodně jiné než třeba loňské. Každá svíce 
na věnci v sobě nese konkrétní poselství. 

První je svíce patriarchů. Její poselství 
připomíná minulost. Má nám pomoci uvě-
domit si, kam vzhledem ke svým kořenům 
patříme, kde je moje či naše místo, a to 
nejen ve smyslu teritoriálním, tj. místa by-
dliště, ale ve smyslu duchovním, tj. hod-
notového zakotvení. Touto svící je nám 
připomínáno, že v životem odzkoušené 
moudrosti našich předků je uloženo ne-
smírné bohatství. V tomto smyslu jsou sta-
rozákonní patriarchové prezentování pře-
devším jako mužové hluboké víry v Boha.

Druhá je svíce proroků, která ukazu-
je na budoucnost. Prorok otvírá obzory 
lidského srdce, dává naději a nabízí per-
spektivu – dává člověku pocítit, že přes 
všechny bolestné krize, které patří k lid-
skému životu, tento má svůj nekonečný 
význam a smysl. Starozákonní proroci od-
kazovali na příchod někoho, kdo zachrání, 
vysvobodí, pomůže, zpřítomňovali příslib 
narození Spasitele. 

Třetí je svící svatého Jana Křtitele. Ten-
to muž byl přímým předchůdcem Pána 

Ježíše. Vyzýval tehdejší obyvatele Palesti-
ny, aby zrevidovali své vztahy pokáním, tj. 
aby si přiznali své vlastní špatnosti (hříchy), 
prosili Pána Boha za odpuštění a poruše-
né vztahy napravili konkrétními skutky. Toto 
poselství mělo a má universální charakter, 
je stále aktuální. Zapálená třetí svíce nám 
to připomíná. 

Čtvrtá je svící Panny Marie a svatého 
Josefa. Odkazuje na rodinu, která je zá-
kladní buňkou lidské společnosti. Láskou 
a věrností muže a ženy trvá život a to nejen 
v jeho psychosomatické, ale i v duchovní ro-
vině: člověk takto zakouší Boží lásku a Boží 
dobrotu. I když Josef s Marií byli v Betlémě 
vystaveni extrémně těžkým situacím, jejich 
vzájemná láska byla tou skutečností, která 
dala zakusit jak pastýřům, tak třem králům 
přítomnost Boha v malém dítěti. Čtvrtá sví-
ce je světlo vzájemné lásky. 

V době adventní budou tyto čtyři svíce 
v oknech fary „vystaveny“ a postupně „za-
palovány“. Moc nám všem přeji, aby se 
staly naším adventním duchovním pro-
gramem. 

Jan Larisch, řím. kat. farář

Poselství adventních svící v oknech 
katolické fary ve Svinově

 

 

Velikost 11,9 x 8,9 

 

 

 

 

 

 

STŘECHY SVINOV 
 

Jiří Chuda 
tel.: 777 574 704   
jirka.chuda@seznam.cz 
Bílovecká 155/16     Ostrava-Svinov  

 

 Klempířské práce 
 Pokrývačské práce 
 Tesařské práce 
 Drobné opravy 
 Šikmé střechy 
 Ploché střechy 
 Střechy na klíč 
 Střešní okna VELUX 
 Ventilační turbíny EDMONDS 
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Otec a malý syn: „Hochu, nedovolím ti hrát závodně kopanou, dokud si neuděláš (viz 1. tajenku).“ 
„K čemu, tati?“ „Aby sis uměl (viz 2. tajenku).“ 

 
 
 

Pomůcka:  
KNOST, 

OI, OPIHI, 
STENANT 

Kdo rád 
píše 

Členové 
rady 

Opomenutí Zolův 
román Papoušek 

Austro-
asijský 
jazyk 

Cévnatá 
rostlina ☻ 

Název 
jablonecké 

ulice 

Citoslovce 
vybídnutí 

k tichu 
Smyčky Který Stát se 

okoralým 
Nakukovat Terpenická 

látka 

Citoslovce 
sykavého 

zvuku 

Předsíň 
antického 
chrámu P R O N A O S 

Uklidnit 
U P O K O J I T Patřící 

Álovi 

1. tajenka S A M A R I T Á N S K Ý K U R S 
Jméno 

herečky 
Mandlové A D I N A 

Rusky 
Eliška 

E L I S A 
Zkosení 

O K O S Říhat Shluky 
rostlin 

Společenský 
hmyz V O S A 

Bramborový 
klíček 

K N O S T 
Hypnotický 

stav 
T R A N S Maratonský 

běh 
Bezbarvá 
kapalina 

Anglicky 
Eva E V E 

Zvyky 
M R A V Y 

Kulečníkový 
strk 

V R A T 
Zvířecí 
noha 

Umělý 
jazyk Sláva Tyrani 

Jméno 
písmene c C É 

Práce 
H A K N A 

Část 
kostry 

K O S T 
Podniková 

norma (zkr.) 
P N Měkkýš Příbuzná Žádati 

☻ Dvorana 
Oborat 

O O R A T 
Zde 

T A D Y 
Předložka 

P R O Hlupák Psice Setnout 

Poska-
kovat H O P S A T 

Řecký sýr 
F E T A 

Tkalcovský 
stroj 

S T A V Pocty Bezohlední 
lidé 

Obyvatel 
Asie A S I A T 

Treta 
C E T A 

Opeření 
obratlovci 

P T Á C I Vzorec kar-
bidu uranu 

Osobní 
zájmeno 

2. tajenka L E H N O U T N A N O S Í T K A 

Slovensky 
„aliance“ A L I A N C I A 

Anglicky 
„počáteční“ I N I T I A L 

Myslivecké knoflíky
Na těsto potřebujete:
250 g hladké mouky
80 g cukru moučka
140 g měkkého másla
3 žloutky

Na náplň potřebujete:
3 bílky
200 g mletých lískových oříšků
200 g cukru moučka

Na ozdobu potřebujete:
2 hrsti lískových oříšků

Postup:
Krok 1: Ze surovin na těsto vypracujte hladkou hmotu a ne-
chte ji asi 2 hodiny odpočinout v lednici. Vál posypte hlad-
kou moukou a vyválejte na něm asi 2 mm silné těsto. Z něj 
vykrajujte kolečka (nebo osmiúhelníky, podle nálady a také 
toho, jaké vykrajovátko máte doma) a ta potom pokládejte 
na plech na pečicí papír.
Krok 2: Pak vyšlehejte v míse sníh z bílků, přidejte mleté 
ořechy a cukr, důkladně hmotu promíchejte a navlhčenými 
prsty ji vršte na připravená kolečka – právě proto je dobré 
si vedle plechu dát hrníček s  vodou, do kterého můžete 
průběžně prsty namáčet. Navrch lehce zamáčkněte celý 
lískový oříšek, vložte do trouby vyhřáté na 175 °C a pečte 
asi 7–10 minut dozlatova.

 
Otec a malý syn: „Hochu, nedovolím ti hrát závodně kopanou, dokud si neuděláš (viz 1. tajenku).“ 
„K čemu, tati?“ „Aby sis uměl (viz 2. tajenku).“ 
Pomůcka:  

KNOST, 
OI, OPIHI, 
STENANT 

Kdo rád 
píše 

Členové 
rady Opomenutí Zolův 

román Papoušek 
Austro-
asijský 
jazyk 

Cévnatá 
rostlina ☻ 

Název 
jablonecké 

ulice 

Citoslovce 
vybídnutí 

k tichu 
Smyčky Který Stát se 

okoralým Nakukovat Terpenická 
látka 

Citoslovce 
sykavého 

zvuku 

Předsíň 
antického 
chrámu 

       
Uklidnit 

        Patřící 
Álovi 

1. tajenka                 
Jméno 

herečky 
Mandlové 

     
Rusky 
Eliška      

Zkosení 
    

Říhat Shluky 
rostlin 

Společenský 
hmyz     

Bramborový 
klíček      

Hypnotický 
stav      Maratonský 

běh 
Bezbarvá 
kapalina 

Anglicky 
Eva    

Zvyky 
     

Kulečníkový 
strk     Zvířecí 

noha 
Umělý 
jazyk Sláva Tyrani 

Jméno 
písmene c   

Práce 
     

Část 
kostry     

Podniková 
norma (zkr.)   

Měkkýš Příbuzná Žádati 

☻ Dvorana 
Oborat 

     
Zde 

    
Předložka 

   
Hlupák Psice Setnout 

Poska-
kovat       

Řecký sýr 
    

Tkalcovský 
stroj     

Pocty Bezohlední 
lidé 

Obyvatel 
Asie      

Treta 
    

Opeření 
obratlovci      Vzorec kar-

bidu uranu 
Osobní 

zájmeno 

2. tajenka                 

Slovensky 
„aliance“         Anglicky 

„počáteční“        


