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KDE HLÁSIT ZTRÁTU, ODCIZENÍ
ČI POŠKOZENÍ občanského průkazu
V souvislosti s novým zákonem č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, který
vyšel ve Sbírce zákonů České republiky 19. 7. 2021, nebude již možné u Úřadu
městského obvodu Svinov ohlásit ztrátu, odcizení, poškození, zničení či nebezpečí
zneužití občanského průkazu, a to s platností od 2. 8. 2021. Tyto skutečnosti nahlásíte Magistrátu města Ostravy, Gorkého 3037/2, Ostrava, nebo kterémukoli úřadu obce
s rozšířenou působností. Ztrátu a odcizení občanského průkazu lze nahlásit i Policii
České republiky.

Svinovský advent Vánoce 2021
Vážení a milí svinovští spoluobčané, pokusím se vás přivést na lepší a lepší myšlenky, tak jak tomu bylo v dobách před covidem.
Advent a vánoční svátky patří v naší
zemi k obdobím, které mají rády nejen děti,
ale patří také k delšímu odpočinku pracujících, k období aktivně sportujících jedinců.
Doba adventní a Vánoce jsou dobou
očekávání a oslavou narození Ježíše Krista. Toto období nás také vybízí k setkávání

se v rodinných kruzích, generačně od dědečků a babiček, rodičů, dětí, až po vnoučata a pravnoučata. No a pošle-li sv. Martin
nějakou tu sněhovou nadílku, tak je vše, jak
se říká, Ladovské.
Ke všemu pěknému kolem adventu a Vánoc chceme přispět i my, zastupitelé, radní,
zaměstnanci radnice i technického dvoru

1. adventní neděli 28.11. 2021,
8.00 – 20.00 hodin

Co máme letos pro vás připraveno:
- Vánoční výzdobu Svinova z Prešova,
vylepšenou oproti loňskému roku
- Adventní a vánoční jarmark před kostelem Krista Krále s nasvětleným a nazvučeným podiem a vystoupením ZŠ
– MŠ a ZUŠ
- Doprovodný program a občerstvení pro
děti – Komise pro sport, kulturu a mládež
- Rozsvícení vánočního stromu 2021
– v 17.00 hodin po projevu starosty
městského obvodu Ing. Radima Smetany
Přesný harmonogram vystoupení bude
upřesněn v dostatečném předstihu.
Eduard Dvorský
místostarosta MOb Svinov

VÁŽENÍ

SVINOVŠTÍ ŘIDIČI
– vykoledovali jste si
razantní opatření na
místních komunikacích!
Dlouhodobě neutěšený stav
v přístupu řidičů projíždějících Svinovem, konkrétně v nerespektování omezené rychlosti v obytných
zónách, budeme řešit rázně a nekompromisně.
V měsících květnu a červnu proběhlo kontinuální měření skrytými,
plně certiﬁkovanými radary na
místních komunikacích Psohlavců
a V Závětří. Nyní máme v rukou
statistiku průjezdů – časy, množství a typy vozidel, rychlosti okamžité, rychlosti úsekové, registrační značky. A není to vůbec důvod
k úsměvům nebo k mávnutí rukou
nad danou problematikou.
Rekordman z ulice Psohlavců má zlatou medaili za rychlost
93 km/h v obytné zóně (max.
20 km/h).
Ale buďme spokojeni, není to
Poruban, ale Svinovák – zlato zůstalo doma!
No, ale dost černého humoru.
Intenzivně jednáme s Městskou
policií Ostrava, s právním oddělením MMO, a připravujeme pro
závodníky odměny. Pracuje se na
právním rámci, který nám povolí
„zaměstnat“ pověřenou osobu, jejíž náplní práce bude stahovat data
z radarů na náhodně zvolených
místech na našich místních komunikacích a vyhodnocovat je. Finálními produkty budou „dárkové“
poukazy s přesným adresátem.
Radary a činnost pověřené osoby,
včetně všech nákladů na potřebnou agendu budeme hradit z rozpočtu našeho městského obvodu,
a stejně tak příjmy z uplatněných
sankcí budou příjmem do našeho
rozpočtu.
Přeji vám – nám minimum šílených řidičů, abychom mohli po pár
sezonách radary uklidit do regálu
a pověřenou osobu využít na činnost preventivní namísto činnosti
sankční.

Eduard Dvorský
místostarosta MOb Svinov
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
věřím, že jste prožili
krásné letní dny, sešli se
s rodinou, přáteli, prožili
hezkou dovolenou a nabrali tolik potřebnou energii a sílu do dalších dnů.
Jistě jsme všichni rádi, že díky proočkovanosti populace je epidemie koronaviru na

Editorial
Tímto vydáním Svinovského hlasatele
navazujeme na téma vydání předchozího, kterým byla těžba písku a hlíny.
Věnujeme se v něm tentokrát těžbě
uhlí. Svinovská historie dobývání uhlí
nebyla dlouhá. První průzkumné práce spadají do druhé poloviny 19. století. Nalezené uhelné zásoby pod
dnešní ulicí Rudná za Technickým
dvorem však nebyly dostatečné k zahájení těžby. Hlubinná těžba uhlí tak
byla zahájena až v 50. létech 20. století na dole Jan Šverma 2. Pamětníci
si jistě vzpomínají na pohled, který je
zachycen na titulní stránce. Naskýtal
se jim při pohledu z ulice Opavská za
Svinovskými mosty při jízdě směrem
do Mariánských Hor vpravo. Historii šachtice bratří Oderských i dolu
Jan Šverma 2 se věnujeme v článku
s jednoduchým názvem Uhlí. Pro lepší představu laické veřejnosti o procesech v nedávné minulosti probíhajících v rámci hlubinné těžby černého
uhlí jsme zařadili článek Jak se těžilo
černé zlato. Je možno si tak udělat
obrázek o obtížnosti hornické práce.
Osobní vzpomínkou vztahující se ke
svinovské skládce vytěžené hlušiny
přispěl pan Aleš Uhlíř v článku Vzpomínky na haldy ve Svinově.
V kontrastu k předchozímu nerostnému tématu je shrnutí tří let změny
údržby zeleně na travnatých plochách
podél ulice Opavská, které naleznete
v článku Tři sezóny na motýlí louce.
Téma nerostného bohatství tímto číslem ukončíme. V příštím čísle budeme
pokračovat v literární tématice. Tentokrát se budeme věnovat svinovským
autorům literatury faktu.
Přejeme vám zábavné a současně poučné čtení

Daniel Žitník
místostarosta MOb Svinov
a předseda redakční rady

Titulní strana: Důl Šverma 2, 1975,
Archiv města Ostravy

ústupu a navracíme se tak do normálního
běhu života.
V naší obci se provádí spousta investičních staveb, hlavně oprav kanalizací
a vodovodů. Jedna z částí „Odkanalizování jižní části Svinova“ je zdárně v půli
výstavby, druhá velká oprava vodovodu
v oblasti „Jižní svahy“ se právě započala. Uvědomuji si, že pro občany dotčené
stavbami to je velmi náročné období, kdy
je zvýšená prašnost, hluk, pohyb stavebních strojů i mnoha cizích osob. Snažíme
se zajistit bezpečnost vaši i vašeho majetku. V součinnosti s Policií České republiky i městskou policií monitorujeme celou
oblast. Na základě informací o trestné
činnosti jsme okamžitě reagovali například
upozorněním v obecním rozhlase či na
naší facebookové nebo webové stránce.
Souběžně připravujeme i projekty na
následující období, např. úpravy autobusových zastávek U Olší na ulici Polanecká, zastávky Přemyšov na ul. Ostravská,
kompletní opravu správní budovy hřbitova
včetně sociálního zázemí, které bylo již
dlouhou dobu nevyhovující. Dále se připravují projekty na úpravu nevzhledných
kruhových objezdů.
Od jara probíhají jednání spojená s plánovanou výstavbou bytových domů na
přilehlých pozemcích ul. Elzy Trioletové
včetně výstavby Domova seniorů. Vedení
obvodu bojuje o co nejmenší dopad a zásah do života občanů žijících poblíž této
lokality. I když se tyto stavby nacházejí na
území Poruby, investor s námi komunikuje a snažíme se najít kompromis ke spokojenosti všech. Palčivou otázkou dlouhodobě byla a je samozřejmě doprava.

Kvůli mnohým uzávěrám z důvodu výstavby křižovatky na ul. Nad Porubkou a dalších omezení v dopravě trpíme zvýšeným
počtem projíždějících vozů. Je mi velmi
líto, že řidiči neznají dopravní předpisy
a ani je nedodržují, protože co bylo k vidění a je vidět, je opravdu trestuhodné.
Značka obytná zóna či průjezd zakázán
patří do kategorie zcela zbytečných dopravních značek. Mnoho řidičů snad ani
netuší, jakou rychlostí se jezdí v obytné zóně. Obvod provedl všechna možná
opatření, kteráumožňuje zákon: nastříkání
vodorovného značení 20 km, přidali jsme
a opravili retardéry. V období jednoho měsíce od půli května do půli června bylo provedeno měření rychlosti na ulicích V Závětří a Psohlavců. Výsledky odpovídají spíše
výpadovce mezi obcemi, které budou podkladem pro jednání i dalších opatřeních.
V závěru školního roku ukončil deﬁnitivně svou pedagogickou činnost Mgr.
Zdeněk Ivančo. Rád bych mu touto cestou
poděkoval za jeho dlouholeté působení
a rozvoj zdejší základní školy, za přínos
a docílení vysoké úrovně vzdělávání našich dětí ve svinovských školách.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří
pomáhali při řešení nelehkých úloh spojených s pandémií. Věřme, že nejhorší
máme za s sebou. Budoucnost vidím pozitivně. Po této zkušenosti si budeme více
užívat možnosti sportovních, společenských a kulturních akcí. Je přeci skvělé se
potkávat a poznávat nové přátele a utužovat naši komunitu občanů Svinova.
Radim Smetana
starosta

Blahopřání našim jubilantům
Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu všem níže uvedeným
spoluobčanům. Hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti do dalších let přejí členky komise pro občanské záležitosti a Rada městského obvodu Svinov!
Červenec:
Vencl Bronislav
Rokyta Josef
Kašpaříková Darina
Knoppová Růžena
Schwarzer Karel
Fujáková Anna
Kuta Vítězslav
Havlásková Jarmila
Bestová Marta
Frydrychová Zdenka
Nováková Jana
Davidová Marie
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
Žohová Věra
Žídek Leo
Čoma Ladislav
Hurníková Věra
Onderková Marie

Kaštovská Ludmila
Hruška Karel
Kolmaš Ondřej
Černínová Zdeňka
Marciánová Alenka
Marková Svatava
Hába Jiří
Polachová Emilie
Drongová Marie
Šplíchalová Naděžda
Hampel LumírKvěten
Bober Adolf
Baťková Libuše
Šafaříková Alena
Rákosová Marie
Vrbková Vlasta
Madrová Vlasta
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Den dětí v MŠ E. Rošického
Začátek června se nesl, jako každý rok,
v duchu oslav Dne dětí. I pro naše děti
jsme si připravili parádní program. Jako
první dostaly děti kartičku, díky které plnily

různé úkoly - skákání v pytli, překážková
dráha, hledání pokladu v písku, nebo hod
na cíl. Odměnou byl pro děti balíček plný
překvapení, který obohatil sponzorský dar
Mlékárny Kunín. Jelikož teploty začátkem
léta stoupají vysoko, přišlo vhod osvěžení
v podobě sladkého, šťavnatého melounu.
Ten dětem dodal energii na poslední část
dopoledne, a to na diskotéku. Tanec, zpěv
i dětský smích zaplavil nejen naši zadní terasu, ale dost možná i blízké okolí. Nejen
paní učitelky, ale i správní zaměstnankyně
jako vždy pomáhaly s přípravou a realizací.
Děti si akci velmi užily.
Klára Sikorová

Škola vážně i nevážně 2021
- S koloběžkou na cestu
Projektové odpoledne 24. června 2021
ve školní družině spoluﬁnancované z rozpočtu SMO
Začalo velmi teplé odpoledne a my jsme
se těšili na slíbené dopravní hřiště s překvapením.
Na dopravním hřišti bylo pro nás připraveno šest stanovišť se soutěžními disciplínami, které jsme postupně plnili. Prvním
úkolem byl výjezd na koloběžce po správné
trase s dodržováním dopravních předpisů. Nedošlo k žádné kolizi. První zkouška
našich dovedností a vědomostí – jízda na
koloběžce a dodržování silničních pravidel
dopadla dobře a za bezchybně splněný
úkol jsme dostali první razítko do kartičky.
Taky druhou odlehčenou disciplínu – hod
míčky na cíl jsme všichni splnili. Velmi

zajímavou disciplínou byla stavba dle předlohy z různobarevných kostek, docela těžký
úkol – potrápili jsme si hlavičku. U rybníčku
jsme museli poznat dopravní značky. A pak
konečně přišla velmi osvěžující disciplína
– přenášení kelímků s vodou na hlavě. Nikdo disciplínu nedokončil suchý. Posledním
úkolem bylo sestavení puzzle dopravních
značek.
Celkem soutěžilo 60 dětí a všichni
úkoly splnili na výbornou. Ve stínu altánu
jsme dostali krásné dopravní omalovánky,
reﬂexní pásky na ruku, přívěsky, samolepky
a deskové hry.
Užili jsme si velmi vydařené odpoledne.
Vedoucí vychovatelka
Simona Burdíková

Škola vážně i nevážně 2021
- Skokanský trojboj

Předposlední den školního roku se na
Základní škole v Ostravě-Svinově nesl ve
sportovním duchu. V rámci projektu Škola
vážně i nevážně jsme mohli zakoupit vybavení pro skok vysoký, který byl součástí sportovního dopoledne pro naše žáky
a nesl název Skokanský trojboj. Žáci si
v rámci ročníků vytvořili tříčlenná družstva
a společně pak absolvovali skok do dálky,
skok z místa a skok vysoký. Mimo tyto disciplíny mohly děti plnit také úkoly v rámci
Sazka olympijského víceboje, do kterého je naše škola také zapojena. Na závěr
sportovního dopoledne na žáky čekalo vyhlášení výsledků a pěkné odměny. Zvláště
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učitelé tělocviku byli velmi mile překvapeni,
jak se naši žáci vypořádali s úplně novou
disciplínou – skokem vysokým. Nejenže
zvládli překonat prvotní obavy, jak přeskočí
laťku, ale nakonec předvedli obdivuhodné
výkony a opravdu neskutečným způsobem
se u toho bavili a navzájem povzbuzovali.
Věřím, že už se všichni těšíme na hodiny
tělocviku v novém školním roce, protože
budeme mít prostor se v této disciplíně dále
zdokonalovat.

Michaela Domašíková,
učitelka TV

Prázdniny

v MŠ Polanecká
Naše mateřská škola během prázdnin nabídla dětem všech tří MŠ pobyt
nejen v budově naší MŠ, ale především na naší krásné zahradě. Děti tak
mohly využívat ke každodenní výuce
i hře venkovní učebnu a stávajícího vybavení zahrady, které pomáhá
dětem k rozvoji nejen pohybových,
rozumových dovedností, ale i environmentálního vzdělávání a výchovy.
Projektový záměr zahrady navazuje
na vzdělávací program naší MŠ, ale
současně na další environmentální programy / např. Recyklohraní /.
Na naší zahradě děti vyzkoušely
zajímavé přírodní prvky, které dětem nabídly přirozený prostor pro
hry a pohyb, pozorování přírodních
procesů, učení, poznávání různých materiálů a rozvíjení fantazie.
Z celkového počtu 29 prvků uveďme
alespoň některé – Ještěrkovník, Hmatový chodník, Sluneční hodiny, Motýlí
domek, Hmyzí hotel, Zvýšený pěstební záhon, Broučí kmen, Ježkovník aj.
Největší pochvalu však získalo velké
pískoviště s hracími vodními prvky,
které bylo při slunečném počasí velmi
osvěžující.
Kolektiv MŠ Polanecká

Prázdniny

v MŠ Stanislavského
Prázdninový provoz pro děti ze
všech tří MŠ ve Svinově proběhl
v měsíci červenci v MŠ Stanislavského. Provoz probíhal na obou třídách,
kde se střídali pedagogové, asistenti
i provozní pracovníci z MŠ Rošického
a MŠ Stanislavského.
Prázdninové dny jsme s dětmi trávili co nejvíc na školní zahradě. V horkých letních dnech děti pravidelně dováděly v mlhovišti, které je u nich velmi
oblíbené.
Dále měli všichni možnost vyzkoušet na zahradě naší MŠ herní prvky,
které mohli prolézat, probíhat, přeskakovat i klouzat se.
Pravidelně se s dětmi staráme
o naši zahrádku i fóliovník. Odměnou
pro děti je úroda malin, borůvek, jahod, rajčátek i okurek, které mohou
děti ochutnat.

Kolektiv MŠ Stanislavského
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Pasování na školáky
Je to opět tady a my, paní učitelky,
máme často slzy na krajíčku. Ty nejstarší děti musí po několika letech opustit
naši mateřskou školu. Ne proto, že by se
jim u nás nelíbilo, ale proto, že přišel jejich čas. Už jsme jim předaly všechno, co
potřebují znát před nástupem do základní
školy. Z „malošků“ se tak stali předškoláci
a jednoho červencového dne zase z předškoláků školáci. Slavnostním ceremoniálem, tzv. pasováním provedla děti paní
ředitelka základní školy. Školáčci jí ukázali

něco málo z toho, co se naučili. Děti si svou
chvilku patřičně užily. I když si děti odnesly
také spoustu dárků, věříme, že jim zůstane
hlavně pár krásných vzpomínek na mateřskou školu. Protože vzpomínky nám nikdo
nemůže vzít. Dětem přejeme šťastnou
a pohodovou cestu při jejich další životní
etapě. Rodičům přejeme pevné nervy, ale
i to, aby uměli být nad věcí. Protože „Hola,
hola, škola volá!“

Klára Sikorová

Pohádkový les
20. června navštívily děti a jejich rodiče
„Pohádkový les“. Tuto akci pro ně připravila Komise pro kulturu mládež a sport při
Radě MOb Svinov v okolí Bečkárny. Kolem
rybníka bylo připraveno 6 stanovišť s úkoly
pro děti, na jejichž plnění dohlížely postavy z pohádek. Děti se tak setkaly s Bílou
paní, s vodníkem, s Mařenkou a ježibabou z Perníkové chaloupky, s princeznami Annou a Elsou, s čerty a také s našimi
známými kutily Patem a Matem. Po splnění úkolů na každém stanovišti byly děti
odměněny malou sladkostí a špekáčkem,
který si mohly v závěru opéct na připraveném ohništi. Každý, kdo úspěšně prošel

pohádkovým lesem, získal navíc hrdinský
list na památku. Kulturní komise děkuje za
poskytnutí zázemí Českému rybářskému
svazu – místní skupině Poruba 1 z Bečkárny a děkuje za skvěle připravené občerstvení a milou obsluhu rodinné ﬁrmě
Krůta Svinov. Největší dík patří všem zúčastněným rodičům, kteří vzali své ratolesti a vážili kousek cesty ať už na kole, nebo
pěšky a strávili s námi společně báječné
odpoledne plné sluníčka a dobré nálady.
Těšíme se na vás všechny na dalších akcích pořádaných naší komisí.
Michaela Řeháková,
MŠ Stanislavského

Co se skrývá v lužním lese?
V rámci završení projektu „Chci vědět
víc 2021“ se starší děti z MŠ Polanecká
zúčastnily terénního výukového programu
v Přírodní rezervaci Rezavka ve Svinově.
Tu tvoří komplex vzácných lesních, lučních a vodních biotopů, charakteristických
pro údolní nivu řeky Odry.
Výlet probíhal na naučné stezce PR
Rezavka, která je označena deseti popisnými tabulemi (deseti zastaveními). Děti
se seznámily s přírodní rezervací z pohledu ochránce přírody, s biotopem lužního
lesa a s řekou Odrou, která lemuje rezervaci. Pozorovaly faunu a ﬂóru, která se
v lužních lesích nachází. Obdivovali jsme
přírodní krásy kolem nás, sledovali jsme
drobný hmyz, ptáky a jiné živočichy. Soutěžili jsme ve vědomostním kvízu, zúčastnili se pohybové soutěže, pozorovali dalekohledem vodní ptactvo na chráněném
Vrbenském rybníku.
Počasí nám přálo, vycházka se vydařila. Jsme rádi, že nám stačí pouze chvilka chůze a ocitneme se v krásné přírodě
chráněné krajinné oblasti.

Kolektiv MŠ Polanecká
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Jak se (nejen ve Svinově) těžilo černé zlato
Hlubinné dobývání jakéhokoliv nerostu
je pracovní činností probíhající v obtížných přírodních podmínkách. V Ostravě
se hlubinné dobývání černého uhlí vyvinulo až do své závěrečné fáze ukončené útlumem všech ostravských dolů na
začátku 90. let minulého století. Pojďme
si alespoň stručně přiblížit prvky použité
technologie.
V ostravské části Ostravsko-karvinského
revíru (OKR) bylo dobýváno koksovatelné
(kvalitní) černé uhlí ze slojí o malých mocnostech. Přibližně polovina dobývaných
slojí měla mocnost 0,5-0,7 m a další téměř
čtvrtina mocnost 0,7-0,9 m. Těmto mocnostem pak byla přizpůsobena technologie dobývání. Než bylo však možno vůbec
k těžbě přistoupit, muselo být realizováno
množství otvírkových a přípravných prací. Nejprve proběhl geologický průzkum,
který speciﬁkoval geologické podmínky
dané lokality. Nejednalo se jen o zdokumentování množství a uložení uhelných
zásob, ale o celkový přehled o geologických poměrech v dobývacím prostoru.
Charakter podzemí není zdaleka jednotný
a homogenní, jak by se mohlo při pohledu
z povrchu zdát. Ve svinovském dobývacím prostoru se nachází zvodnělé písky
(detrity) hrozící průvaly do důlních děl.
Svinovská obecní kronika z roku 1953
zmiňuje nutnost realizace protiopatření
a v roce 1954 dokonce nutnost přerušení
prací při hloubení jámy Šverma 2. Čímž
se dostáváme k samotnému zpřístupnění
zásob uhlí. Díky geologickým podmínkám
byla ložiska uhlí v OKR (pomineme-li historickou těžbu výchozů uhelných slojí) otvírána výhradně svislými jámami (pozice
2 a 3 schématu na vedlejší straně). Jejich
hloubení probíhá z povrchu a má několik
technologických kroků, jejichž cyklickým
opakováním nebo souběžným prováděním dochází k prohloubení jámy až na
úroveň její projektované hloubky. Jedná
se o 1. rozpojování horniny trhací prací,
2. nakládání a odtěžení horniny, 3. větrání, 4. odčerpání důlních vod, 5. dočasné
a deﬁnitivní vyztužování, 6. vystrojování
jámy.
Ze svisle vedených těžních jam (jedná
se nejméně o dvě jámy z důvodu větrání,
jedna vtažná a jedna výdušná) jsou následně ražena vodorovná otvírková díla,
která tvoří jednotlivá patra hlubinného
dolu (pozice 4 schématu). Jedná se o otvírkové překopy (překop – „vodorovné“
důlní dílo ražené v průvodních horninách,
chodba – „vodorovné“ důlní dílo ražené
v uhelné sloji, která nemusí nutně zabírat celý jeho proﬁl) propojující těžní jámu
s oblastí těžitelných uhelných zásob.
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Z důvodu stability je nezbytné, aby byly
těžní jámy situovány v oblasti s neporušenými geologickými poměry. Není proto
přípustné v jejich blízkosti provádět těžbu uhlí (jsou chráněny ochrannými pilíři,
uhelné zásoby se zde dotěžují obvykle
až při závěrečné životnosti dolu). Proto
jsou u moderních hlubinných dolů hloubeny mimo vytěžitelné zásoby uhlí, které
následně zpřístupňují překopy. Styk překopu s těžní jámou se nazývá náraží (pokračováním náraží je náraziště) a dochází v něm k přeměně horizontálních druhů
dopravy na druhy dopravy vertikální.
Po dosažení uhelných zásob jsou ražena
přípravná důlní díla, která mají připravit
ložisko k jeho vytěžení. Jedná se typicky
o chodby (pozice 5 schématu) sledující
průběh uhelné sloje, prorážky spojující chodby a zahajující jednotlivé poruby
a různá další důlní díla budována v závislosti na místních podmínkách.
Ražení vodorovných důlních děl bylo a je
prováděno obdobnými technologickými kroky jako hloubení jámy. Vzhledem
k charakteru raženého díla bývá jejich
konkrétní podoba rozdílná. Pracovní
postup si lze představit jako periodicky
se opakující proces, který může mít následující podobu. Na začátku cyklu je
hornina v proﬁlu raženého díla navrtána dle předem stanoveného schématu.
Vývrty mohou být provedeny pneumatickými vrtačkami nebo vrtacími kladivy
s podpěrou, případně vrtacími plošinami
a vozy. Vývrty mívají délku odpovídající zabírce technologického kroku např.
1-2,5 m a průměr v rozmezí 28–45 mm.
Jsou určeny k uložení trhaviny a svým
směrem určují směr jejího působení.
V dalším kroku je do vývrtů umístěna
trhavina včetně elektrických rozbušek
s rozdílným milisekundovým zpožděním
a ucpávka, která utěsňuje pracovní prostor trhaviny pro dosažení jejího většího účinku a bezpečnosti. Po propojení
elektrického vedení rozbušek (dvojlinka)
do bezpečné vzdálenosti a vyklizení pracoviště může být provedena samotná
trhací práce. Po iniciaci pomocí kondenzátorové (DBR-12) roznětnice dojde nejprve k iniciaci rozněcovadel a detonaci
trhaviny ve středových tzv. zálomových
vývrtech a vytržení a rozrušení jakéhosi
klínu ze středu proﬁlu raženého díla (dochází k vytvoření další volné plochy pro
lepší účinek trhací práce). Se zpožděním
v řádu milisekund exploduje trhavina ve
vývrtech v okolí zálomu, které přibírají
okolní horninu a rozšiřují prostor zálomu.
Nakonec s obdobným zpožděním exploduje trhavina v obrysových vývrtech na

okrajích raženého proﬁlu. Po uplynutí
stanovené čekací doby po odpalu a řádném odvětrání pracoviště je možno přistoupit k odklizení a odtěžení uvolněné
horniny (pozice 8 schématu). Následuje
vyztužení otevřeného prostoru ocelovou
otevřenou obloukovou (např. TH) výztuží
a případné prodlužování potrubí, luten,
kolejí, závěsné drážky atd.
Jakmile je ložisko připraveno, dochází k jeho těžbě probíhající v porubech.
V závislosti na mocnosti a uložení sloje je zvolena dobývací metoda. U slojí
s nízkou mocností bylo možno využívat
mechanizaci v omezené míře. Proto zde
hrála zásadní roli lidská práce (pozice
10 schématu) . Pracoviště v takovém porubu je možno si představit jako temný
omezený prostor např. 50 cm šířky, ve
kterém havíř za vysoké teploty a prašnosti pomocí stlačeným vzduchem poháněné sbíječky rozrušuje uhelnou sloj.
Uvolněné uhlí je v závislosti na sklonu
sloje samospádem nebo dalším pracovníkem přesouváno k navazujícímu druhu
dopravy v prostoru porubu (dopravníky,
talířové brzdiče…). Pracovní prostor podél dobývané sloje (porubní fronty) je
zajištěn výztuží, která se z původních
dřevěných stojek postupem času vyvinula ve stojky hydraulické. V souladu s odtěžováním uhelné sloje je porubní výztuž
přesouvána ze zadních pozic směrem
k porubní frontě. Za porubní výztuží vzniká řízený zával, tj. uvolňují se nadložní
horniny a vyplňují vytěžený prostor.
U slojí s větší mocností (např. 0,7 m) bylo
možno již použít mechanizaci. Může se
jednat například o dobývací kombajn
(pozice 9 schématu) nebo uhelný pluh
pojíždějící po hřeblovém dopravníku. Vodorovně uložený válec kombajnu je osazen noži a otáčí se kolem své vodorovné
osy. Tento válec při posunu celého kombajnu postupně drtí uhelnou sloj v šířce
jednoho pokosu (např. 0,5 – 0,8 m) za
současného nakládání uhlí (v případě
dvou ramen, jinak při jízdě vpřed rozpojuje a zpětně nakládá). Hřeblový dopravník slouží k odtěžení rozrušeného uhlí
z porubu a zároveň jako pojezdová dráha
umožňující pohyb kombajnu. Hřeblový
dopravník je přidržován u porubní fronty
hydraulickými válci opřenými do výztuže.
Tyto válce pak zajišťují i přesunutí hřeblového dopravníku blíže k porubní frontě
po odtěžení pokosu. Pracovní prostor je
zajišťován hydraulickými stojkami nebo
hydraulickou mechanizovanou výztuží,
které pracovníci postupně přesouvají
v závislosti na postupu porubní fronty. Za
posledními stojkami pak následuje řízený
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zával. V závislosti na vlastnostech těženého uhlí mohou být dále použity např.
pluhy, škrabáky, řetězové kombajny, lanové pily atd.
V místě napojení porubu na chodbu uhlí
přepadává typicky na pásový dopravník,
který jej chodbami a překopy dopravuje (pozice 5 schématu) až k zásobníku
u těžní jámy. Z tohoto je pak plněna velkokapacitní skipová nádoba zajišťující lanovou přepravu uhlí na povrch. Doprava
pásovými dopravníky může být z části
nebo úplně nahrazena méně kapacitní dopravou důlními vozy. Tyto jsou pak
k těžní jámě přepravovány lokomotivou
a v těžní jámě lanovou dopravou v kleci
vzhůru na povrch. (pozice 1, 4 a 12 schématu) V konkrétních podmínkách svinovského Dolu Jan Šverma 2 bylo vytěžené
uhlí přepravováno pomocí velkokapacitních vozů na Důl Jan Šverma 1 v Mariánských Horách a zde pomocí skipové
nádoby na povrch.
Přeprava uhlí, kamene (hlušiny), materiálů, médií a pracovníků je realizována

již zmíněnou důlní dopravou. Tato je
převážně obousměrná a v těžní jámě ji
představuje lanová doprava. Jedná se
o těžní klec zavěšenou na laně, které je
přes těžní věž spojeno s těžním strojem.
Těžní klece mají etáže a slouží k přepravě pracovníků, materiálu a důlních vozů
na a z povrchu. Těžní klece bývají doplňovány samostatným paralelním těžním
zařízením – skipem, který slouží k vysokokapacitní přepravě uhlí na povrch. Ve
vodorovných důlních dílech se pak jedná
o pásovou dopravu, kolejovou dopravu
a dopravu na závěsné dráze.
Všechny podzemní prostory musí být
odvětrávány. Prostřednictvím výkonných
hlavních ventilátorů propojených s výdušnou jámou (pozice 3 schématu) tzv.
větrním kanálem jsou důlní větry nasávány a odváděny do ovzduší. Na vtažné
jámě (pozice 2 schématu) je tak nasáván
čerstvý vzduch k zajištění dostatečného
množství vzduchu k dýchání, zlepšení klimatických podmínek a ředění nebezpečných důlních plynů.

Rozmanitost přírodních podmínek a technologický pokrok se odrazily i v rozmanitosti dobývacích metod. Například v již
o několik málo desítek kilometrů vzdálené karvinské části OKR převládají sloje
s větší mocností (1 - 6,5 m) umožňující
využití většího podílu mechanizace na
procesu dobývání (mechanizované výztuže). Cílem článku však není podrobné
zachycení hlubinné těžby uhlí v celé její
šíři a všech jejich aspektech. Je jím spíše
nabídka potomkům k zamyšlení nad prací a životy jejich otců a dědů.
Těžba uhlí stojí za novodobým rozvojem
Ostravy. Formovala její tvář i charaktery
jejích obyvatel. Byla vždy spojena se zvýšenou mírou rizika. Její důvěrná znalost
patřila ke kolektivnímu vědomí zdejších
obyvatel. Dnes je již vše jinak, přesto má
smysl si alespoň občas něco z oné minulosti připomenout.
Daniel Žitník, text + schéma
Připomínkami a doplněním laskavě přispěl
pan Václav Zubíček.
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Uhlí
Naleziště černého uhlí jsou neoddělitelně
spjata s moderní historií Ostravy. Jeho hlubinné dobývání se dotklo i Svinova.
V roce 1890 založil ing. Vladimír Vondráček Důl Ignát. Tento byl situován v Ostravě
- Mariánských Horách v oblasti mezi železniční tratí a řekou Odrou. V roce 1947 byl
po znárodnění v roce 1945 přejmenován
na Důl Jan Šverma. Dnes již důl neexistuje, ale autobusová zastávka je tam stále
totožně pojmenována.
Na území Svinova byly prováděny kutací
práce již v druhé polovině 19. století. Na
základě jejich výsledků nechali moravskoostravští měšťané František a Jan
Oderští vyhloubit na parcele 1107/2 v katastru Svinova (cca 800 m západně od Svinovského dvora) šachtici.
Bylo zjištěno několik slabých slojí. V roce
1869 prodali kutiště Vordernberskému
těžířstvu (Vordernberger Radgewerkschacht, Vordernberg), které uskutečnilo
vyhloubení jámy do hloubky 109 m. Ze
dna jámy byl v roce 1876 proveden úpadní
vrt, který dosáhl úrovně 202 m (pod povrchem). Jámou a vrtem bylo zjištěno (podle
tehdejších měřítek) 6 rubatelných a 8 nerubatelných slojí. Tento výsledek vyústil
v následné ukončení hornické činnosti.

V roce 1889 kutací obvod Svinov odkoupila
společnost Těžířstvo Vladimír Vondráček
a spol. Následně v roce 1897 jej odkoupila Společnost Hornoslezské koksovny
a chemické továrny a.s. (Oberschlesische Kokswerke und Chemische Fabriken,
A.G.) v Berlíně prostřednictvím své dceřinné ﬁrmy Moravskoostravské kamenouhlené těžířstvo Marie Anna (Mährish-Ostrauer
Steinkohlengewerkschaft Marie Anne).
Nevhodnost (odpovídající technologické
úrovni konce 19. století) dobývání slojí ve
svinovském dobývacím prostoru potvrdilo
také několik průzkumných vrtů provedených koncem 19. století.
V roce 1911 byl veškerý majetek Moravskoostravského kamenouhelného těžířstva Marie Anna prodán Rakouské báňské
a hutní společnosti, Vídeň, později Báňská
a hutní společnost, Brno, které byl majetek
znárodněn v roce 1945. Svinovský dobývací prostor tak přešel do vlastnictví státu.
Historická mapa Ostrau-Karwiner Steinkohlenrevieres z roku 1914 (Moravský zemský
archiv v Brně) v katastru Svinova nezachycuje žádné uhelné zásoby. Zato umísťuje
výše zmiňovanou šachtici bratří Oderských.
Tato se nacházela přímo pod dnešním tělesem komunikace Rudná v místě sjezdu na

Historická katastrální mapa evidenční znázorňuje zmiňovanou parcelu 1107/2
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ul. Nad Porubkou za Technickým dvorem
ve směru jízdy do Poruby.
Další geologický průzkum byl ve Svinově
proveden až začátkem 50. let 20. století.
V roce 1952 byla založena jáma Svinov
s označením Šverma 2, která byla součástí Dolu Jan Šverma (Důl Ignát) zmiňovaného v úvodu článku. Jáma se nacházela
v areálu dnešní ubytovny v Dubí, která
vznikla z bývalé šachetní správní budovy.
Jáma sloužila jako jáma výdušná, měla
celkovou hloubku 660 m a čtyři provozní
patra (3.-7., 7. patro bylo těžní). Do provozu byla uvedena v roce 1958 a sloužila ke
zlepšení klimatických podmínek jižní části
dobývacího prostoru Dolu Jan Šverma.
V roce 1964 se jáma Šverma 2 transformovala v pomocný důl Svinov, označovaný
jako Důl Jan Šverma 2. Hlavním důvodem
byla velká vzdálenost svinovského dobývacího prostoru k hlavní jámě v Mariánských Horách (vzdušnou čarou cca 3 km)
a postupný přesun dobývacích prací. Od
70. let 20. století se jeho podíl na celkové
těžbě Dolu Jan Šverma zvyšoval až na konečných cca 50%. Do roku 1974 byla jáma
prohloubena na hloubku 872 m s 8. patrem
v hloubce 846 m. Jáma sloužila pro jízdu
lidí, dopravu materiálu a těžbu odvalové-
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Historická mapa Ostrau-Karwiner Steinkohlenrevieres zachycuje šachtici bratří Oderských
ho kamene. Vyrubané uhlí bylo v podzemí
přepravováno velkokapacitními vozy na
Důl Jan Šverma v Mariánských Horách
a vytěženo jámami č.1 a ¾.
V roce 1973 byla založena jáma Oderský
v jižním okraji dobývacího pole Svinov. Nacházela se asi na 352,8 km dálnice D1
vpravo ve směru jízdy na Olomouc. (na
poli asi 150 m severně od dálnice, místo
je dostupné z obslužné komunikace z ulice
Polanecká). Její hloubení bylo dokončeno
v roce 1978. Větrné propojení bylo realizováno na 6.,7. a 8. patře a způsobilo značné
zlepšení klimatických poměrů v dobýva-

cím prostoru. Jáma Šverma 2 (u dnešní
ubytovny v Dubí) se přeměnila na vtažnou.
Ústí jámy Oderský bylo zakryto poklopem,
pod kterým ústily kanály ventilátorů. Těžní
věž byla dokončena až v roce 1991 s povolenou mimořádnou jízdou na laně.
Těžba v podzemí Svinova probíhala od
roku 1971 do roku 1991. Byly dobývány
sloje hrušovských a petřkovických vrstev ostravského souvrství z hloubky až
915 m. Geologické podmínky v dobývacím prostoru byly z pohledu hlubinné těžby obtížné. V oblasti se nachází množství
tektonických poruch a zejména detritový

Jáma Šverma 2 - Svinov na perokresbě Stanislava Vopaska

vodonosný a plynonosný horizont (zvodnělé písky). Nebezpečí průvalu důlních
vod z něj provázelo hornickou činnost na
Dole Jan Šverma 2 od hloubení jámy až
po jeho zánik.
Na přelomu roku 1991 a 1992 byla ukončena těžba na Dole Jan Šverma 2. V listopadu roku 1992 byla zasypána jáma Oderský v prosinci jáma Šverma 2. Těžní věž
Šverma 2 byla odstřelena 23. ledna 1994.
Takto se uzavřela historie dobývání černého uhlí ve Svinově.
Daniel Žitník

Jáma Oderský na perokresbě Stanislava Vopaska
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Vzpomínky na haldy ve Svinově
Důl Svinov známý jako Důl Jan Šverma II vyvážel odpad při těžbě uhlí na
levý břeh Odry. V bezprostřední blízkosti
mostu se tak z hlušiny vršily haldy. Impozantní velikosti ostravské Haldy Emy se
rovnat nemohly. Byly to jen takové malé
kopečky. Nic na nich také neprohořívalo.
Při pohledu z projíždějící tramvaje byly
haldy na obou stranách silnice, jednou
s pozadím elektrárny, podruhé těžní věže.
Patřil k nim i kousek zajímavé přírody.
Za tramvajovou zastávkou se za mostem
nad železnicí dalo strmým svahem dojít

k betonovým nádržím, které prý za války
sloužily jako požární. Některé menší měly
kruhový tvar. Větší s několika komorami
byla obdélníkového tvaru. Podle menších
kruhových nádrží se místu říkalo „U kola“.
Nádrže byly rájem žab a čolků. Už nikdy
jsem jinde neviděl tolik čolků jako v požárních nádržích ve Svinově u Odry. V bujné
vegetaci, v níž byla k nádržím prošlapána cesta, protékaly malé potůčky. Létaly
tam vážky. Dodnes mne udivuje počet
a množství druhů motýlů, kteří tam všude
kolem poletovali. Prostředí nebylo čisté,

Hledání fosilií z ostravského karbonu na haldě Dolu Jan Šverma II ve Svinově.
Foto Miroslav Uhlíř, 1967.

kniha, která byla ponechána na zahradě
přes poledne otevřena, se pokryla šedým
popílkovým spadem, v němž šlo prstem
psát. Dnes nelze tolik motýlů vidět ani na
loukách v Jeseníkách nebo Beskydech.
Otec měl akvária a do požárních nádrží
chodil chytat plankton. Setkávali se tam
akvaristé z širokého okolí. Nádrže zmiňuji, protože byly v sousedství haldy a vytvářely zde nepřehlédnutelnou součást
industriální krajiny. Vábné místo to jistě
nebylo, ale tehdy jsem se na to díval jinak
a podnikal na haldu výpravy. V 60. letech
20. století jsem na ní hledal zkameněliny
z ostravského karbonu.
V hlušině se daly najít fosilie. Nebyly
tak dokonalé jako ty, které se nacházejí
přímo v uhelných slojích, ale i tak se tam
daly získat pěkné exempláře. Snad na
každé výpravě jsem na haldě našel kůru
plavuně Lepidodendron. To byla nejhojnější fosilie. Sbíral jsem jen větší a zachovalé exempláře kůry této stromovité
plavuně, která dorůstala do výšky až 30
m. Na vzniku ostravského uhlí mají zásluhu především pralesy plavuňovitých
rostlin. Na haldě ve Svinově jsem nasbíral
stovky nejrůznějších fosilií. K nejvzácnějším nálezům patřila obří vážka, z níž jsem
měl torzo křídel.
Na haldu byl zákaz vstupu, ale nikdy
se nestalo, že by mne někdo odtamtud
vyháněl. Dostat se na haldu, prohlédnout
si čerstvě navozenou hlušinu a kladívkem
rozklepávat vrstvy hlušiny se zbytky uhlí,
v tom byl i kus dobrodružství. Dnes již nic
z toho, co zde popisuji, krajina ve Svinově
na levém břehu Odry nepřipomíná. Sbírka zkamenělin ostravského karbonu se
nedá přenášet jako album známek. Ani
z ní se nic nedochovalo. Byly to však takové zážitky, že si na ně vzpomenu pokaždé, když u Svinova projíždím přes Odru.
Aleš Uhlíř

Nádrže u haldy Dolu Jan Šverma II. Foto Aleš Uhlíř, 1967.
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Kmen plavuně Lepidodendron.
Zdroj www.commons.wikimedia.org.
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Tři sezóny na motýlí louce
Hmyz je nezastupitelnou součástí ekosystému. Možná jste se v médiích setkali
s informacemi o jeho mizení z naší krajiny.
Nejedná se jen o pozvolný pokles druhové rozmanitosti, ale i o zjevný pokles absolutního počtu jedinců. Ve Svinově jsme
se rozhodli, že se ve vybrané lokalitě zelených ploch podél ulice Opavská pokusíme v podmínkách městské zeleně vytvořit
životní prostředí zejména lučnímu hmyzu
prospěšné. Od roku 2019 zde provozujeme střídavou seč. Pásy podél chodníků
a plotů jsou v ideálním případě sekány
v obvyklém režimu údržby městské zeleně. Zbývající plochy, které zabírají většinu
území, jsou rozděleny na tři části. Každá
z nich je sekána v jiném období v závislosti na kvetení nektarodárných druhů rostlin
přirozeně se vyskytujících v uvedené lokalitě. Po konzultacích s odborníky jsme
opustili myšlenku založení speciﬁckého
nektarodárného travnatého porostu typu

květnaté louky. Dominantním nektarodárným druhem tak u nás jsou jetel luční
a jetel plazivý, které opakovaně po provedené seči výkvétají. Jsou doplněny dalšími
druhy bylin kvetoucích v omezených časových úsecích. Takto se nám daří po dlouhé
časové období poskytovat hmyzu vhodný
zdroj potravy.
Díky výše uvedené péči můžeme ve
zmiňované lokalitě pozorovat hojný výskyt
zejména blanokřídlých a motýlů živících
se nektarem. Jako indikátor úspěšnosti
naší snahy jsme zvolili výskyt atraktivní
skupiny denních motýlů. Přímo k lokalitě
jsou vázány okáč poháňkový, okáč luční
a modrásek jehlicový. Mimo ně zde bývají
pozorováni bělásci (řepový a zelný), běžné druhy baboček (admirál, paví oko, kopřivová, bodláková), batolec duhový, okáči
(bojínkový a zední) a žluťásci (řešetlákový
a čičorečkový) a to vždy v závislosti na
klimatických podmínkách jednotlivých let.

Neočekávaným překvapením byl letošní
ojedinělý výskyt otakárka fenyklového.
Po třech létech můžeme konstatovat,
že změna managementu údržby zeleně
měla již v prvním roce pozitivní vliv na výskyt motýlů. Dříve nízce sečené travní plochy téměř bez života se podařilo přeměnit
v lokalitu s výskytem včel a včelek, kobylek, čmeláků, motýlů, můr a vážek. Změna
měla pozitivní dopad na početnost hmyzích druhů vázaných na travnaté porosty,
a to i v oblasti značně zasažené antropogenními vlivy. Vyšší travní porost se také
pozitivně podílel na zachování přízemní
vlhkosti a snížení prašnosti.
Je více než pravděpodobné, že takto
nezachráníme žádný ohrožený druh a ani
nezvrátíme klimatickou změnu. Ale aspoň
malým dílem můžeme přispět ke změně
k lepšímu. Bude-li to navíc změna i ve způsobu myšlení, není to marně vynakládané úsilí.

Daniel Žitník

Harmonogram rozmístění velkoobjemových kontejnerů
(nábytek, koberce, matrace, apod.) - PODZIM 2021
č.kont.

ulice

upřesnění

1

ul. Psohlavců

naproti domu čp. 422

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

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

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

datum přistavení

datum odvozu

11.10.2021
nejpozději do 10:00 hod

12.10.2021
nejdříve v 8:00 hod

12.10.2021
nejpozději do 10:00 hod

13.10.2021
nejdříve v 8:00 hod

13.10.2021
nejpozději do 10:00 hod

14.10.2021
nejdříve v 8:00 hod
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Na žebříku s dopomocí
Určitě jste nás na našich procházkách
Svinovem už potkali. Možná jsme trochu
odlišní. Svět vidíme jinak. Tak nám dovolte, abychom se představili. Jsme klienti
denního stacionáře Žebřík.
Náš denní stacionář je prostor, ve kterém trénujeme s našimi spolupracovníky schopnosti a dovednosti k dosažení
stanovených cílů. Docházíme zde každý
pracovní den a odpoledne se vždy vracíme do svých domovů. ŽEBŘÍK o.p.s. je
nestátní nezisková organizace s kapacitou
12 osob, která působí na ulici Leopolda
Kříže v Ostravě-Svinově od roku 2012.
Stacionář byl založen Mgr. Dagmar Mazákovou, ředitelkou soukromé základní školy
speciální pro žáky s více vadami a panem
Richardem Gazdou, dobrovolníkem, pod-

nikatelem a nadšencem pro všechny aktivity s vyšším smyslem. Tím, že stacionář
nevznikl na zadání oﬁciální instituce, nám
dává značnou svobodu při nastavování
způsobů a forem práce s uživateli.
Čemu se v Žebříku v průběhu dne
věnujeme? Jak bylo uvedeno výše, trénujeme v přirozeném prostředí. Například
chodíme nakupovat (práce s penězi, komunikace, pohyb) cestujeme MHD (orientace, pohyb, komunikace), nacvičujeme
pracovní činnosti (důslednost, trpělivost,
motorika, spolupráce), procvičujeme psaní (psaní informativní tabule, nákupní seznam, týdenní plán) a čtení (jídelníček,
čtenářský klub, edukační činnosti). Rozvíjíme výtvarné dovednosti v dílnách (motorika, kreativita, spolupráce, pečlivost),

prohlubujeme nácvik sebe obsluhy (nácvik
samostatnosti při hygieně, přípravě stravy). Také pracujeme v oblasti komunikace (sebe obhajoba, etiketa, samostatnost
v jednání). A mnohé další.
V rámci fakultativních služeb nám jsou
poskytovány masáže, spontánní tanec
a svozy do stacionáře. V rámci relaxačních činností navštěvujeme solnou jeskyni.
Navštěvujeme arteterapii v GVUO a muzikoterapii paní Míši Plecháčkové. Je toho
spousta, na nudu není čas. Ale to není vše!
Spolupracujeme s OD IKEA v Ostravě, kde
v rámci pracovních návštěv pomáháme
s jednoduchou činností. Za to na oplátku
dostaneme oběd v tamní restauraci. Na
ten se vždycky těšíme.
Kdo jsme? Jsme dospělí lidé (se
středně těžkou až těžkou mentální retardací a kombinovanými vadami), kteří již
pro svůj věk nemohou navštěvovat školní
docházku a zároveň pro své postižení nenajdou uplatnění na klasickém trhu práce.
Máme rádi legraci, kamarádskou náladu
a pochvalu za dobře odvedenou práci.
Máme svá vlastní přání, potřeby a touhy
a chceme si obhájit své místo v tomto světě. Každý k tomu používáme jiné způsoby,
tady se tedy vůbec nelišíme.
„Pomoz mi, abych to dokázal sám“
Začátkem 20. století přišla Italka Marie
Montessori s tímto mottem, které vystihuje
také ﬁlozoﬁi našeho ŽEBŘÍKU. Rádi se
naučíme něčemu novému a v rámci svých
sil chceme být prospěšní. Každý máme
svou silnou stránku, kterou je třeba potvrdit a posilovat pak další oblast. Pracovník
stacionáře nám pouze kompenzuje postižení a zapojuje se do činnosti v co nejmenší míře. Chceme to přece dokázat sami.
Dostáváme tak prostor pro zlepšení svých
schopností a posílení samostatnosti. Možná tak časem získáme chráněné pracovní
místo nebo se osamostatníme v chráněném bydlení.
Letos jsme se poprvé zapojili do on-line dražby nadačního fondu KŘÍDLENÍ.
Pokud se s námi chcete setkat, kupte si
DOBROvoucher na adrese https://dobro-ta.cz/produkt/na-kavu-a-pro-stesti-dozebriku-2/. Rádi vás pak u nás přivítáme
u teplého nápoje. (Fanoušci Teorie velkého třesku vědí … :o) Můžete si s námi
třeba namalovat sádrový odlitek, který si
odnesete na památku.
A pokud náhodou nepřijdete, těšíme se
na setkání na některé z našich procházek.
Radana Řezníčková,
sociální pracovnice-ředitelka
ŽEBŘÍK o.p.s.

strana 12

Podzim 2021

1

Knižní okénko
Milí čtenáři, opět vám přinášíme nabídku knih, které jsme
v poslední době přečetly jedním dechem.
OSTROV ŽEN MOŘE vypráví o osudech Mi-dži a Jong-suk,
dvou dívek, které patří k jednomu z mnoha výlučně ženských
potápěčských společenství na korejském ostrově Čedžu. Po
stovkách ponorů a několika letech dívky rozdělí vnější okolnosti. Mezi Mi-džou a Jong-suk však přetrvává přátelství, které
nezlomí ani dramatické dějinné události (japonská kolonizace,
světová a korejská válka…). Román přináší vhled do jedinečné kultury ostrovního společenství, v němž mají hlavní slovo
ženy, které se věnují nebezpečné fyzické práci pod hladinou
i na souši, zatímco jejich manželé pečují o děti. Autorka Lisa
See napsala i další 2 velmi čtivé knihy : Tajemství hedvábného
vějíře a Čajová dívka z Kolibříkové ulice.
V knize MILOSTNÝ PŘÍBĚH JEDNOHO ŽIVOTA od Beth
Morrey je osmdesátiletá Missy velmi osamělá. Neví co se
svým životem, jen už to nějak doklepat. Přišla o manžela,
s dcerou se rozhádala a syn se oženil na druhou stranu světa. Náhle se jí ale připletou do cesty 2 milé dámy a následně 1 velmi přátelská fenka. Najednou získá přátele, zvířecího
parťáka a smutné dny se změní ve šťastné.Dojemný příběh
o osamělosti, malých radostech, přátelství, o tom, co všechno
vám malé chlupaté stvoření může přinést do života.

ROZLOSOVÁNÍ 1.LIGA MUŽI
PODZIM 2021
SRPEN
22/8 10:30 SOKOL OPATOVICE N.L. - SOKOL SVINOV
ZÁŘÍ
5/9 15:00
11/9 16:00
12/9 10:30
19/9
26/9 11:00

SOKOL SVINOV - SOKOL KRČÍN
TJ DIOSS NÝŘANY - SOKOL SVINOV
TJ SOKOL NEZVĚSTICE - SOKOL SVINOV
ČECHY - MORAVA V ROKYTNICI
SOKOL SVINOV - TJ SOKOL PODLÁZKY

ŘÍJEN
3/10 10:30
9/10 16:00
10/10 10:30
17/10 10:30
23/10 13:00
24/10 10:30
28/10 10:30

SOKOL ROKYTNICE - SOKOL SVINOV
SOKOL SVINOV - TJ AVIA ČAKOVICE
SOKOL SVINOV - SOKOL TYMÁKOV
SOKOL SVINOV - SK STUDÉNKA
TJ PŘEŠTICE - SOKOL SVINOV
TJ PŘÍCHOVICE - SOKOL SVINOV
SOKOL SVINOV - SOKOL OPATOVICE N.L.

let

LABYRINT TAJNOSTÍ je 10. detektivní příběh ze série spisovatelky Lindy Castillo z prostředí
Amišů, kteří žijí především v USA. Hlavní hrdinka knih Kate je
bývalá Amiška a policejní náčelnice. Jedné noci je povolána
k požáru stodoly. Zároveň se pohřešuje osmnáctiletý Daniel.
Nejčernější obavy se potvrdí při nálezu ohořelého lidského těla
po uhašení požáru. Po zjištění, že požár někdo založil úmyslně, začíná Kate vyšetřování. Kdo mohl chtít zavraždit Daniela,
když šlo o bezproblémového, oblíbeného a pracovitého mladíka? Nebo bylo všechno jinak? Tato napínavá detektivka stojí
určitě za přečtení.
KRÁLÍK JE TAKY JENOM ČLOVĚK je půvabná, velmi vtipná, místy hodně napínavá a na konci dojemná kniha pro děti
i jejich rodiče od spisovatelky a ilustrátorky Ilony Komárkové.
Vypráví ji hlavní hrdina – králík Ušatý - od jeho narození v bytě
Takychlupatého, přes život v rodině Střapaté a Fousatého,
o jeho velké kamarádce Červené (kdo, nebo co to bylo vás
opravdu překvapí). Už dlouho mě jako „dospěláka“ kniha pro
děti ve věku 6 až 8 let tak nepobavila a odezvy dětských čtenářů jsou jenom „plusové“.

Knihovnice Broňa, Lenka a Zuzka

ROZLOSOVÁNÍ 1.LIGA ŽENY
SKUPINA D
PODZIM 2021
ZÁŘÍ
4/9 16:00
5/9 13:30
12/9 12:30
19/9
25/9 14:30
26/9 11:00

TJ STARÁ VES N.O. - SOKOL SVINOV
SOKOL SVINOV - DRAKEN BRNO
SOKOL KRČÍN - SOKOL SVINOV
ČECHY - MORAVA V ROKYTNICI
SOKOL SVINOV - TJ STARÁ VES N.O.
DRAKEN BRNO - SOKOL SVINOV

ŘÍJEN
3/10 13:30
10/10 14:30
16/10 15:00
17/10 13:30

SOKOL SVINOV - SOKOL KRČÍN
TJ STARÁ VES N.O. - SOKOL SVINOV
SOKOL SVINOV - SOKOL KRČÍN
SOKOL SVINOV - DRAKEN BRNO
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INZERCE
KUŘÁTKA (DO 5 LET)
JANA KAHAJOVÁ

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ

MINIŽACTVO (5-10 LET)

MINIKEMPY
TURNAJE
PŘÁTELSKÉ ZÁPASY

ADRIANA DIĽOVÁ

NOVÍ KAMARÁDI

HÁZÍME OD ROKU 1922

HÁZENÁ SVINOV
MLADŠÍ ŽAČKY (9-12 LET)

KLÁRA BENEŠOVÁ

MLADŠÍ ŽÁCI (9-12 LET)
TRÉNINKY S MÍČEM
ALTETICKÁ PRŮPRAVA
POHYB A ZÁBAVA

JAN SCHWARZER

SPORTOVNÍ HRY

STARŠÍ ŽAČKY (12-15 LET)

TRÉNINKY PROBÍHAJÍ V
AREÁLU TJ SOKOL SVINOV

SILVIE BENDOVÁ

STARŠÍ ŽÁCI (12-15 LET)
@hazenatjsokolsvinov
JAN SCHWARZER

@hazenatjsokolsvinov

www.hazenasvinov.cz

Pozdrav a zprávy z Husova sboru
Letní období se neslo v Husově sboru
v celkem poklidném tempu prázdninového modu. S vděčností jsme si připomněli
87 let od otevření kostela. Dne 5. července se také konala tradiční pouť na Ostravici, kde si věřící z Ostravska přiblížili misi
slovanských apoštolů Cyrila s Metodějem
a kostnického mučedníka M. Jana Husa.
O den později proběhly v Praze dvě slavnostní bohoslužby. Dopoledne byl v chrámu sv. Mikuláše opět uveden na 7 let do
služby patriarchy, nejvyššího představitele Církve československé husitské, ThDr.
Tomáš Butta, Th.D. a odpoledne mohli
i diváci ČT sledovat bohoslužbu z Betlémské kaple. Obou se účastnil biskup
Tomáš Chytil.
Na podzim nás čekají tradiční svátky
knížete Václava a o měsíc později Den
vzniku samostatného Československého státu. Tato data jsou pro nás velmi
významná. Modlíme se za vlast a reﬂektujeme, co vedlo k tomu, že stále žijeme
v míru a s ohledem na jiné části světa
i v blahobytu.
Loni jsme kvůli pandemii nemohli připomenout veliké výročí, ustavení varhan
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v Husově sboru, což se stalo 28. října
1950. Letos bychom to chtěli bohoslužbou
a koncertem s ročním zpožděním a po příkladu fotbalového EURA či letní olympiády
napravit, uvidíme, co nám dovolí v té době
platná hygienická opatření.
V církevním kalendáři Blahoslav 2021
86letý farář Stanislav Jurek oživil v působivém článku, z něhož citujeme, poválečné události takto: „Po skončení 2. světové války byl můj otec ustanoven farářem
v Ostravě – Svinově. Nastěhovali jsme
se na pěknou faru se zahradou, ale moderní kostel byl po válce hodně poničen.
Díky velké ﬁnanční i pracovní obětavosti
místních věřících se v podivuhodně krátké době podařilo těžce poškozený kostel
opravit. Rozsáhlé prostranství kolem kostela a fary svědčilo o maminčině vrozeném
talentu pro zahradní architekturu a samotné zahradničení.
Pro mě, tehdy desetiletého chlapce,
se stalo silným momentem, když jsem byl
s maminkou sám v kostele a ona pohleděla na kůr a řekla: „Do moderního kostela
patří moderní varhany.“ Žádné tam dosud
nebyly. U maminky nebývalo od myšlenek

k činům daleko. Rozjela se do Krnova, kde
byla renomovaná varhanická ﬁrma, a tam
projednala možnosti stavby varhan ve svinovském kostele, včetně nákladů. Když
svou představu sdělila radě starších a potažmo společenství církve, způsobila úlek.
Po takových obětech a výdajích na opravu
kostela by měla tak brzy následovat instalace varhan?“ Jen si dovolím doplnit, že se
jednalo o manžele Otakara a Vlastu Jurkovy. Dnes se to čte jako pohádka a ty mívají
dobrý konec.
Počátkem listopadu většina z nás vzpomíná na své drahé zesnulé. Až půjdeme
večer zapálit svíčku našim nejbližším,
položit květinu příbuzným a kamarádům,
můžeme se i pomodlit. Jak kdo umí a zná.
Tím vším ctíme jejich život, posvěcujeme
svůj a dáváme najevo, že vazby na základě opravdové lásky smrt nezpřetrhala. Je
to víra v život, ne víra ve smrt.
Snad nám bude dopřáno to, co jsme
před rokem uskutečnit nemohli, a s touto
nadějí přeji všem pěkné a pokojné podzimní dny!
Tomáš Chytil, biskup
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Křesťanské kořeny naší společnosti
aneb slavení našich svátků
Hodně se dnes mluví tváří v tvář globalizaci o křesťanských kořenech naší společnosti. To je sice téma na dlouhou diskusi, ale v rámci našich možností nabízím
tři „naše“ svátky v následujících dnech.
Všichni bereme jako samozřejmé, že
strom bez kořenů nemůže existovat a že
totéž platí o životě člověka i o životě lidské společnosti. Mít kořeny znamená mít
budoucnost, mít společně sdílené kořeny
znamená umět odolávat obtížným a někdy přímo likvidačním tlakům. Z tohoto
pohledu je slavení svátků a významných
dnů důležitou součástí našeho společenského i náboženského života.
Na podzim si tři takovéto dny připomínáme: Ve čtvrtek 16. září budeme slavit
svátek svaté Ludmily, konkrétně 1100. výročí její mučednické smrti na hradě Tetíně, kde byla 15. září 921 zavražděna. Tato
česká kněžna byla se svým manželem
knížetem Bořivojem v roce 882 na tehdejším Veligradě na Moravě pokřtěna arcibiskupem Metodějem. Kněžna Ludmila
pokládala křesťanské hodnoty za základ
budoucnosti svého národa a vštěpovala
je svým synům a vnukům, tedy i budoucímu českému knížeti sv. Václavovi.
Následně v úterý 28. září si připomeneme svátek sv. Václava – dokonce jako
státní svátek. Tento muž představuje

ideál křesťanského panovníka, který veden křesťanskými hodnotami spravuje ve
velmi obtížné době naši zem. Jeho život
byl ukončen ještě tragičtěji než život jeho
babičky, a to bratrovraždou u dveří kostela ve Staré Boleslavi v roce 935. Následně se tento muž stal tak velkým symbolem, že se k němu začaly vztahovat
následující generace a ctily ho jako věčného vévodu české země. Mimo jiné mu
byly i v našem regionu zasvěceny hned
čtyři kostely, a to v Moravské Ostravě, ve
Velké Polomi, v Opavě a v dnes polských
Křanovicích. Také císař Karel IV. si byl vědom významu svatého Václava a nechal
vytvořit známou svatováclavskou korunu
nejen jako překrásný klenot, ale především jako duchovní symbol vlády v českých zemích.
Třetím svátkem je svátek sv. Hedviky, který budeme slavit v sobotu 16. října.
Tato světice, slezská kněžna – manželka
a maminka sedmi dětí – je součástí tzv.
Českého nebe, ale jako patronka Slezska
je v Čechách a na Moravě nepříliš známá,
nejčastěji jen jako představitelka křesťanské charity. Její zařazení mezi české světce souviselo s politickou vizí císaře a krále
Karla IV. Ve střední Evropě chtěl vytvořit
a také úspěšně vytvořil politický útvar Koruna česká. Tento stát se skládal ze tří zemí:

Čech, Moravy a Slezska. Jeho duchovním
symbolem byla výše zmíněná Svatováclavská koruna a nebeskými ochránci jeho
obyvatel zemští svatí, tj. sv. Václav a sv.
Ludmila jako reprezentanti Čech, sv. Cyril
a Metoděj jako reprezentanti Moravy a sv.
Hedvika jako zástupce Slezska.
Naši předkové tuto linii světců znali
a zviditelnili ji ve vitrážích nového svinovského kostela. V dubnu 1945 byla však
při osvobozování Svinova okna neopravitelně poškozena. Vitráže světců musely být sejmuty a v roce 1948 nahrazeny
výjevy, vztahujícími se k osobě Ježíše
Krista Krále. V roce 1958 byl při výmalbě
kostela vítězný oblouk kostela vyzdoben
obrazy světců Českého nebe a mezi nimi
byla samozřejmě namalována také sv.
Hedvika. Navíc byla v roce 2007 v parku
Míru instalována její socha.
Obecně řečeno: máme v naší obci
příležitost „dotknout se“ našich kořenů
a také to pro naši lepší budoucnost udělejme. A kéž i toto krátké připomenutí nám
pomůže dobře vyhodnotit, kam se dát
a které hodnoty volit.
Jako farář rád s odkazem na výše
zmíněný záměr Karla IV. přidám ono: Sv.
Ludmilo, sv. Václave, sv. Hedviko, orodujte za nás!

Jan Larisch, farář
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Přijde pán do knihkupectví o nějakou knihu ke čtení. Zdvořilá prodavačka se táže: „Má to být, prosím,
něco lehčího?““ (viz tajenku).“
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Švestkový koláč s tvarohem
Suroviny:
Linecké těsto:
220 g hladké mouky
100 g změklého másla
50 g cukru moučka
1 vejce1 vanilkový cukr
1/4 lžičky prášku do pečiva
špetka soli
Ovoce:
rozpůlené a vypeckované
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Tvarohová náplň:
500 g tučného tvarohu ve vaničce
50 g cukru moučka
1 vanilkový cukr
2 vejce
Drobenka:
100 g polohrubé mouky
50 g cukru krupice
50 g změklého másla
1/2 lžičky mleté skořice
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Přijde pán do knihkupectví o nějakou knihu ke čtení. Zdvořilá prodavačka se táže: „Má to být, prosím,
něco lehčího?““ (viz tajenku).“

Změklé máslo utřeme s moučkovým a vanilkovým cukrem do
pěny. Poté přidáme vejce a zašleháme ho. V jiné míse smícháme mouku, sůl a prášek do pečiva a tuto sypkou směs přidáme k máslové směsi. Rukama vypracujeme linecké těsto.
Těsto natlačíme na dno a boky koláčové formy (průměr cca
26 cm, není nutné ji vymazávat, těsto je mastné dost) a dáme
na chvilku do lednice. Troubu nastavíme na 180 °C.
Připravíme tvarohovou náplň. Do mísy dáme všechny ingredience a důkladně všechno promícháme. Náplň nalijeme na
vychlazené těsto a celý koláč poklademe švestkami, řeznou
stranou nahoru.
Koláč nakonec posypeme drobenkou a dáme péct do trouby
na 50 - 60 minut. Tvaroh začne zvedat těsto od krajů nahoru,
až se začne zvedat i střed, koláč je hotový.
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