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Vánoce

Moje milá povinnost

Mikulášská nadílka 
pro svinovské seniory

Rádi bychom Vám předali k letošním Vá-
nocům dárek v podobě, které je stále méně, 
jako šafránu – našeho nádherného a zane-
dbávaného jazyka mateřského. Připadalo 
nám příznačné vypůjčit si k tomu Lukášovo  
(Lk 2, 1–14) podání oné radostné zvěsti, ře-
čené jazykem Biblí svaté, vydané v Kralicích 
L. P. 613. Vstupme společně do ušlechtilosti 
starobylé češtiny a přijměme poslání obsahu:

„I stalo se v těch dnech, vyšlo poručení 
od císaře Augusta, aby byl popsán všecken 
svět. I šli všickni, aby zapsáni byli, jeden 
každý, do svého města. 

Vstoupil pak i Josef od Galilee z města 
Nazarétu do Judstva, do města Davidova, 
kteréž slove Betlém, aby zapsán byl s Marií, 
zasnoubenou sobě manželkou těhotnou.

I stalo se, když tam byli, naplnili se dno-
vé, aby porodila. 

I porodila Syna svého prvorozeného 
a plénkami ho obvinula a položila jej v jes-
lech, proto že neměli místa v hospodě.

A pastýři byli v krajině té, ponocujíce 
a stráž noční držíce nad svým stádem. 

A aj, anděl Páně postavil se podlé nich, 
a sláva Páně osvítila je. I báli se bázní 
velikou. 

Tedy řekl jim anděl: Nebojtež se, nebo 
aj, zvěstuji vám radost velikou, kteráž 
bude všemu lidu. Nebo narodil se vám dnes 
Spasitel, kterýž jest Kristus Pán, v městě 
Davidově. A toto vám bude na znamení: 
naleznete nemluvňátko, plénkami obvinuté, 
ležící v jeslech.

A hned s andělem zjevilo se množství 
rytířstva nebeského, chválících Boha 
a řkoucích:

Sláva na výsostech Bohu 
 a na zemi pokoj, 
  lidem dobré vůle!“ 

Přijměte naše přání požehnaných, šťast-
ných a veselých svátků vánočních ... a v příš-
tím roce splnění převážné části vašich přání, 
včetně těch neskromných, k tomu štěstí, 
zdraví a …

Za Radu městského obvodu Ostrava – Svinov
Mgr. Jos. Swierkosz, místostarosta

Hlavou se žene – neuvěřitelně  brzy přišel 
čas  posledního letošního čísla Svinovského 
hlasatele. A ten s sebou nese moji  velmi milou 
povinnost – oslovit  vás  jménem zaměstnanců 
úřadu městského obvodu. 

Oslovit a popřát vám všem a každému 
zvlášť pokojné a příjemné prožití  nadcháze-
jících krásných vánočních svátků. 

Přeji vám, ať vás obklopí láska i Láska a je 
vaší věrnou společnicí na vašich cestách, ať 
se i nevyslovená přání stanou skutečností!  Ať 
klid, radost a mír vánočních svátků ozáří nejen 
tyto dny sváteční – jejich ozvěna a tajuplná 
síla ať vás provází  po celý rok 2008! 

Ludmila Lankočí
tajemnice ÚMOb

Komise pro občanské záležitosti při Radě 
městského obvodu Svinov připravila tradič-
ní mikulášské setkání, které  se uskutečnilo 
5. 12. 2007 ve školní jídelně ZŠ Bílovecká 10.

Po přivítání a předání drobných dárků, 
na kterých se spolupodílely i děti ze školní 
družiny pod vedením paní učitelky Simony 
Burdíkové, se rozezněly tóny hudby. O pří-

jemnou předvánoční atmosféru se postaral 
PETE-SAX, který se pokusil splnit všem zú-
častněným jejich písničková přání. Napínavá 
byla i soutěž o nejkrásnější vánoční dekoraci 
a již tradiční tombola. 

Velké poděkování patří všem členkám 
komise pro občanské záležitosti, které se

(pokračování na následující straně)

zimní



 (pokračování z předešlé strany) 
podílely na organizaci a realizaci celé akce 
a které tím jistě pomohly vytvořit krásnou 
a příjemnou atmosféru řadě našich spoluob-
čanů v čase předvánočním.

Využiji této příležitosti a připomenu 
celoroční obětavou práci paní Moniky Bor-
dovské, Marie Čomové, Ivany Kučerové, 
Evy Mihulové, Vlastimily Michníkové,Li-
buše Poláčkové, Blanky Šimunské, Boženy 
Tiché, Anny Vrbkové a Renáty Vybíralové, 
které v uplynulém roce zorganizovaly řadu 
akcí – Jarní setkání s důchodci, Velikonoční 
oslavy, jednodenní zájezdy do polské Wisly, 
na zámek Velké Losiny a do Karlovy Stu-
dánky, na hrad Sovinec a zámek Bruntál, 
předvánoční návštěvu divadelního předsta-
vení, připravily setkání jubilantů, kteří se 
v roce 2007 dožili 70 a 75 let, s blahopřá-

ním a dárkem navštívily i další oslavence. 
Ohlasy na tyto akce jsou jasným oceněním 
jejich snažení.

Hezké prožití Vánoc a mnoho spokoje-
nosti v roce 2008 přeje všem svinovským 
občanům

 Mgr. Lenka Hrušková.

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Svinov 
uspořádalo, stejně jako v uplynulých letech, i letos 
Svinovské vinobraní. Konalo se 19. 10. 2007 v sále 
Autoškoly Spáčil. K tanci i poslechu hrála skupina 
Petra Jiříčka, její repertoár byl velmi rozmanitý 
a nadchl všechny generace. O program se postarala 
country skupina dobrovolných tanečníků „Žofreho 
schovanky“ a duo mladých tanečnic, které předved-
ly, krásné flamengo. Pořadatelé touto cestou moc 
děkují všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly. 
Náš dík také patří  učitelům,  kuchařkám ZŠ a všem, 
kteří se podíleli na organizaci této tradiční akce.

Za výbor SRPŠ 
Jana Metelková

Pondělí 24. 12. Štědrý den
15.00 h. otevírání betléma = pobožnost pro děti (možnost 
odnesení „Betlémského světla“ ke štědrovečerní večeři)
24.00 h. půlnoční mše sv. se sborovým zpěvem

Úterý 25. 12. slavnost Narození Páně 
(Boží hod vánoční) 8.00 a 10.00 h. slavná mše sv. – mož-
nost návštěvy betléma: 11.00–16.00 h. 

Středa 26. 12. svátek sv. Štěpána
8.00 h. mše sv. – možnost návštěvy betléma: 
9.00–16.00 h.

Neděle 30. 12. svátek Svaté rodiny Ježíše, 
Marie a Josefa
8.00 a 10.00 h. mše sv. s obnovou manželských slibů – 
možnost návštěvy betléma: 11.00–16.00 h.

Pondělí 31. 12. 2007 sv. Silvestra – posled-
ní den roku 2007
15.00 h. mše sv. na poděkování za uplynulý rok

Úterý 1. 1. 2008 slavnost Matky Boží 
Panny Marie – Nový rok
8.00 a 10.00 h. slavná mše sv. – možnost návštěvy 
betléma: 11.00–16.00 h. 

Neděle 6. 1. 2008 slavnost Zjevení Páně 
(slavnost Tří králů)
8.00 a 10.00 h. mše sv. se svěcením vody, křídy a ka-
didla

Neděle 13. 1. 2008 svátek Křtu Páně – 
závěr vánoční doby
8.00 h. mše sv., 10.00 h. mše sv. se sborovým zpěvem za 
všechny pokřtěné v uplynulém roce 2007

Před námi jsou vánoční svátky, tedy „opět“ vánoční 
svátky. Vždyť je to každým rokem stejné – nejprve hek-
tická atmosféra nákupů a úklidů, pečení cukroví, smažení 
kaprů a přípravy bramborového salátu, pak konečně štěd-
rovečerní večeře, rozsvícený vánoční stromek, rozbalování 
dárků, společné posezení … a … někdy taky – když není 
zrovna velká zima – i půlnoční. Pak už se jenom dobře 
vyspat a je po svátcích, vše jde postaru dál. Je pravdou, 
že to tak někdy a někde navenek může vypadat, ale to 
neznamená, že to tak vždycky musí i uvnitř – někde 
v duši – být pravda. Všichni jsme totiž minimálně o rok 
starší, a to znamená i bohatší o zkušenost toho, co znamená 
prožít rok života. Tato zkušenost nás všechny zvláště před 
blížícími se svátky učí zřetelněji rozlišovat, co je v životě 
podstatné a zásadní, co nutné a potřebné a co jen okrajové 
a doplňující. Připustíme–li si toto učení, pak ono výše 
zmíněné „opět“ už nemusí být jen rezignujícím povzde-
chem nad množstvím předvánočních úkolů, ale výzvou či 
novou příležitostí udělat něco pro to, aby v srdcích našich 
blízkých zazářila jistota hodnot, které jako jediné mohou 
učinit naše i jejich životy trvale šťastnými. 

V tomto smyslu přeji všem svinovským, aby v nastá-
vajícím vánočním čase ono „opět“ bylo radostným plno-
hodnotným život proměňujícím svátečním prožitkem.

P. Jan Larisch, římskokatolický farář

Mikulášská nadílka 
pro svinovské seniory

Program vánočních 
bohoslužeb v kostele 
Krista Krále ve Svinově 

Vinobraní 2007

Dodatek k zimnímu Svinovskému hlasateli je tištěným 
svědectvím, že kromě tiskařských šotků existují i šotci 

computerovi. Rozhodně na ně od 18. prosince věří celá redakční 
rada. Čtenáře chceme požádat, aby věřili s námi. Jiné vysvětlení 

toho, co se stalo s řádným zimním vydáním, nemáme. Jen 
s těžkým srdcem bychom přiznávali jen tu vlastní (chybu). Snad 

přítomnost Vánoc Vám dovolí omluvit nedopatření. 
Děkujeme.

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro účely 
blahopřání občanům při příležitosti životního jubilea:
Jméno:

Datum narození:

Bydliště:

Vlastnoruční podpis:

Naši jubilanti
Leden:
Irena Greplová, František Bárta,
Alžběta Čermáková, Ladislav Švarc,
Ladislav Bartoň

Únor:
Anna Vilášková, Ludmila Malíková

Březen:
Františka Režná, Marie Giričová,
Josefa Nesitová, Božena Žylková,
Anna Homolová

Přejeme hodně zdraví, spokojenosti 
a úspěchů – a to samozřejmě i těm, kteří ne-
dali souhlas se zveřejněním svých osobních 
údajů, a proto zde jejich jméno nefiguruje.

Znovu vyzýváme všechny spoluobčany, 
kteří se v roce 2008 dožívají 70, 75, 80 a více 
let, aby, pokud tak ještě neučinili v uplynulém 
roce, vyplnili následující formulář, který do 
30. 1. 2008 doručí poštou nebo osobně na 
sekretariát Úřadu městského obvodu Svi-
nov, čímž dají souhlas se zveřejněním svých 
osobních údajů, jak ukládá zákon o ochraně 
osobních dat. Díky tomu pak budeme moci 
naše oslavence navštívit s blahopřáním, dár-
kem a jejich jméno bude moci být zveřejněno 
na stránkách Hlasatele.

  Členky komise OZ


