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POZOR 
ZMĚNA

Klub důchodců se od ledna bude ko-
nat vždy každé 1. a 3. úterý v měsíci 
od 14.00 do 16.30 hodin v zasedací 
místnosti naší radnice.

Za komisi pro občanské záležitosti 
Mgr. Lenka Hrušková

Blahopřání 
jubilantům 

Pevné zdraví, hodně lásky a spo-
kojenosti osobní i občanské vám do 
dalších let přeje Komise pro občanské 
záležitosti při Radě městského obvodu 
Svinov a zastupitelé městského obvo-
du Svinov

Říjen   
Benešová Anna
Kahajová Emilie 
Kořistka František 
Křístková Věra
Vavricová Vlasta

Listopad  
Bouchalová Stanislava
Fojtík Rudolf 
Knop Vladislav 
Kontrová Silvia 
Stodůlka Petr 
Stonawská Olga 
Sološ Leopold 
Vařeková Ludmila
Pospíšil František
Černá Blanka
Rucká Anna

Prosinec 
Hejduková Maria
Novotná Mária 
Polach Josef 
Tichá Božena 
Slováková Apolonie
Sulawová Dana
Procházka Jiří
Polach Josef

Vážení spoluobčané, chceme i nadále 
zachovat tradici blahopřání našim oslaven-
cům, zároveň ctít zákon o zveřejňování 
osobních údajů. Obracíme se proto na vás 
všechny, kteří se v roce 2020 dožíváte 70, 
75, 80 a více let, abyste vyplnili následují-
cí souhlas se zpracováním osobních dat, 

pokud jste již toto neučinili dříve. Dále 
žádáme, abyste vyplněné a podepsané sdě-
lení předali osobně nebo doručili poštou na 
sekretariát Úřadu městského obvodu Svinov 
do 15. 1. 2020, 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:  ......................................................................................................

Editorial 
V letošním roce si mimo jiné připomí-

náme dvě významná svinovská výročí. Je 
tomu právě 90 a 85 let, kdy byly díky pe-
něžním příspěvkům a úsilí místních obyva-
tel postaveny oba svinovské kostely. Uvě-
domíme-li si, že ve stejném období (1928) 
byla postavena i stará svinovská sokolov-
na, získáme zajímavý pohled na zaujetí 
tehdejší místní komunity pro věci veřej-
né. Ve dvou článcích svinovských farářů 
se proto věnujeme okolnostem výstavby 
našich kostelů. Ohlédnutí za nedávnou 
historií inspiruje pohled do historie vzdá-
lenější. Této ve svém článku „Osm století 
náboženského života v naší obci“ věnu-
je P. Jan Larisch, Th.D. Dvojitý rozhovor 

s Mgr. Tomášem Chytilem a P. Janem 
Larischem, Th.D. v souladu s adventní 
dobou uzavírá sérii článků věnovaných 
církevnímu životu ve Svinově. Samozřej-
mou součástí zimního vydání jsou i nadále 
pozvánky na pravidelné akce kulturního 
a společenského života.

Přeji vám příjemné čtení a pokojné 
prožití svátečních dní. 

Ing. Daniel Žitník
místostarosta MOb Svinov
a předseda redakční rady

Titulní strana: Mgr. Tomáš Chytil a P. Jan 
Larisch, Th.D. (foto + grafi ka: Ing. Daniel 
Žitník)

Jubilanti – souhlas

Členky komise pro 
občanské záležitosti 
připravily další kulinář-
skou akci pro svinovské 
občany. 13. 11. 2019 
s opět naplnila naše 
školní jídelna, aby 
všichni přítomní ocenili 
snahu deseti soutěží-
cích, ochutnali a ocenili 
jejich vánoční cukroví. Všichni měli možnost 
získat kuchařku sestavenou z nabízených 
receptů a třeba některý z receptů obohatí 
letošní sváteční tabuli. Vítězové byli násled-
ně oceněni hodnotnými cenami – vesměs 
kuchyňským náčiním značky Tescoma, 

které je jistě motivuje k dalšímu kulinářské-
mu snažení. Všem přítomným děkujeme 
za vytvoření příjemné atmosféry, vítězům 
gratulujeme a těšíme se na další společné 
setkání, protože o to jde především! 

 Mgr. Lenka Hrušková

Svinovské Cukrobraní
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Dobrý den 
vážení spoluobčané,

doba vánočních 
svátků je opět zde. 
Snad není člověka, 
který by se, dle mého, 
na nejkrásnější obdo-
bím v roce netěšil. Je 
to období, kdy trávíme 
chvíle se svou rodinou 

a těšíme se na nejkrásnější okamžiky v roce. 
Vánoce jsou svátky klidu, míru a pohody. 
Jsou to i svátky světla a naděje. Svátky plné 
sváteční nálady, zpěvu koled a vánočních 
chorálů.

Štědrý den je pro nás tím nejočekáva-
nějším. Nemůžeme se dočkat, co pod stro-
mečkem najdeme, ale hlavně se těšíme na 
radost, kterou dárky našim blízkým přinesou. 
Není snad nad nic jiného krásnější, než po-
hled na rozzářené oči našich dětí a blízkých 
při rozbalování dárků. Protože ta upřímná 
radost, ty jiskry štěstí, které vidíme při roz-
balování dárků v očích našich nejmenších, 
jsou pro nás tím nejkrásnějším a jsou pro 
nás odměnou.

Radost a štěstí můžeme rozdávat celý 
rok. Můžeme blízké potěšit svou přítomnos-
tí, něhou, udělat jim radost poděkováním, 

pomocí nebo jen úsměvem. Úsměvem 
a milým slovem potěšíme vlastně každého 
okolo nás. Vánoce jsou krásným zakonče-
ním každého roku. Staňme se tedy alespoň 
na chvíli takovými vánočními anděly, kteří 
nemyslí jen na sebe, ale hledají, komu by 
radost přinesli.

Přeji si, abychom se nejenom v příštím 
roce navzájem potkávali s úsměvem a sna-
hou řešit s nadhledem a grácií všechny těž-
kosti, které nám přináší každodenní život. 
Vždyť velikost člověka se nepozná podle 
jeho fyzického vzrůstu, ale zejména podle 

velikosti ducha a schopnosti podílet se na 
společenství, ve kterém žije a kterým jistě 
naše krásná obec je.  

Takže, milí vánoční andělé, zabalte dárky, 
napište přáníčka, otevřete svá srdce a užijte 
si ten pocit při rozdávání radosti a vánoční 
nálady.

Přeji vám všem krásné Vánoce, splnění 
všech přání, spoustu pohody, lásky a radosti. 

Do nového roku pak hlavně zdraví, štěs-
tí a ať jste při realizaci vašich předsevzetí 
úspěšní.

   Ing. Radim Smetana, starosta

Slovo starosty

ZÁCHRANÁŘSKÝ DEN
6.září 2019 bylo v prostorách za školou 

na Bílovecké 10,  slavnostně otevřeno Do-
pravní hřiště. Akce, která následovala a byla 
připravena členy KOMISE PRO KULTURU, 
MLÁDEŽ A SPORT, nesla název ZÁCHRA-
NÁŘSKÝ DEN. Začátek nového školního 
roku vybízí k osvětě, jak se správně chovat 
na veřejnosti, co udělat, jsme-li svědkem ne-
hody nebo zranění. Jak jinak než zábavnou 
formou představit dětem jednotlivé složky 
bezpečnosti a záchranářských týmu.

Program odpoledne zahájili Malí hasiči 
SDH Svinov. Malí a šikovní byli. Je vidět, 
že Svinov si připravuje další členy do své-
ho dobrovolného sboru hasičů velmi svědo-
mitě. Během odpoledne probíhaly ukázky 
výcviku služebních psů, v akci jsme mohli 

vidět také členy městské policie v sedlech 
koní. Záchranáři z Hlučína předvedli největ-
ší cisternu s dostřikem přes celé fotbalové 
hřiště, či traktor-bagr na dálkové ovládání. 
Kdo z dospělých chtěl, mohl si vyzkoušet 
opilecké brýle, děti si zastřílely na lasero-
vé střelnici. Policisté a policistky ukázali na 
požádání dětem výstroj a výzbroj policisty 
a vysvětlovali dětem, co ony samy mohou 
udělat pro svou bezpečnost v silničním pro-
vozu. Dopravní policie představila služební 
vůz určený k měření rychlosti a motocykl 
BMW. Všichni si mohli prohlédnout i vyba-
vený sanitní vůz a dozvědět se o ošetře-
ní drobných zranění či o poskytnutí první 
pomoci. Na závěr celého odpoledne pro-
běhla dynamická ukázka vyproštění osob 
z havarovaného vozidla. Záchranáři z IZS 
jsou opravdu perfektně připraveni. Všechny 

děti, které si obešly jednotlivá stanoviště 
a úspěšně zodpověděly kontrolní otázku, 
získaly PRŮKAZ ZÁCHRANÁŘE a sladkou 
odměnu. Co dodat? Bylo to pravdu vydaře-
né odpoledne s velkou účastí. Poděkování 
patří všem pořadatelům a všem účinkujícím. 
Se svinovskými občany se těšíme na setká-
ní při dalších akcích.

SVINOVSKÁ PĚTKA
Akce za akcí aneb „Není čas, ztrácet 

čas“. Co takhle si zaběhat? 
Sobotní dopoledne 14. září bylo ve zna-

mení pohybové aktivity. 
Za krásného počasí se u nás ve Svinově 

konal nultý ročník SVINOVSKÉ PĚTKY.
KOMISE PRO KULTURU MLÁDEŽ 

A SPORT při RADĚ MOb Svinov, uspořá-
dala tuto akci za podpory MK Seitl Ostrava. 
Kromě dospělých, kteří startovali ve více 
kategoriích (muži/ženy a dle věku), si svůj 
závod na fotbalovém hřišti mohly zaběh-
nout i děti. Před každým dětským závodem 
proběhla komentovaná rozcvička. Malé děti 
i dorostenci podali skvělé výkony a sklidi-
li za to velký potlesk. Před závodem do-
spělých přišel běžce pozdravit pomocník 
římskokatolického pana faráře Mgr. Jakub 

Akce komise pro kulturu, mládež a sport

(pokračování na str. 4)
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Lasák a popřál všem pěkný výkon a spor-
tovní zážitek a hlavně, ať vše proběhne 
bez úrazu. Na bezpečnost závodu dohlížela 
Městská policie. Mapa závodu již předem 
všem závodníkům naznačila, ze Svinov 
není „rovinka“ a pořadatelům se povedlo 
vést celou trasu jen na území Svinova. Na 
trati se mohli běžci občerstvit. Ve stánku 
s nápoji je povzbuzovali pan starosta a pan 
radní. Všichni závodníci doběhli svůj závod, 
v cíli je čekala krásná účastnická medaile, 
občerstvení a naše tradiční „komisní“ ma-
linovka. O další občerstvení se postarala 
restaurace U Kočky. 

Vyhlásila se i první tři místa v každé bě-
žecké kategorii, byly předány ceny. V samo-
statné speciální kategorii se umístili: 

Nejrychlejší Svinovan: Martin Prusek, 
startovní číslo 117, rok narození 1983, čas: 
0:19:54,4, nejrychlejší Svinovanka: Marké-
ta Horáčková Rucká, startovní číslo 23, 
rok narození 1993, čas: 0:23:18,4  

Gratulujeme ke skvělým výkonům. 
Všem pořadatelům a závodníkům děkuje-
me a těšíme se na vás příští rok na 1. roč-
níku tohoto závodu, který se uskuteční 
12.9.2020

BAZÁREK
17. listopadu uspořádala KOMISE PRO  

KULTURU, MLÁDEŽ A SPORT PŘI RADĚ 
MOb Svinov nultý ročník BAZÁRKU. Ve 
velkém sále restaurace U Slunka se sešli 
převážně zájemci o prodej dětského zbo-
ží. Ke koupi bylo oblečení, boty, hračky, 
sportovní potřeby, maškarní kostýmy, knihy 
a jiné originální kousky, které ještě najdou 

využití v další domácnosti. Vše za milé, 
vstřícné a přátelské ceny. Určitě doporu-
čujeme všem se na příští bazárek přijít po-
dívat. Těšíme se na vaši účast při dalších 
akcích pořádaných naší komisí.

MILÍ SPOLUOBČANÉ
Přejeme vám KLIDNÝ ČAS ADVENTNÍ, 

přejeme vám KRÁSNÉ VÁNOCE, stráve-
né v blízkosti rodiny a přátel, přejeme vám 
ŠŤASTNÝ VSTUP DO NOVÉHO ROKU 
2020, hodně zdraví, lásky, spokojenosti, 
pohody, radosti a vzájemné blízkosti. 

ČLENOVÉ KOMISE PRO KULTURU, 
MLÁDEŽ A SPORT

Zhotovitel: Hydrospor spol. s r.o. 
Stavbyvedoucí: Ing. Radim Macalík
– 725 868 747, macalik@hydrospor.cz

Jedná se o obnovu stávající splaškové 
kanalizace vč. výstavby 2 čerpacích stanic 
(ČS) a obnovu stávajících vodovodních 
řadů (viz. příloha – Situace širších vztahů). 
Součástí obnovy je přepojení stávajících 
kanalizačních a vodovodních přípojek.

U kanalizačních přípojek bude na hra-
nici pozemku vybudována revizní plastová 
šachta DN400 nebo bude přípojka napo-
jena přímo na betonovou revizní šachtu 
DN1000 na dané stoce. V průběhu stavby 
budeme s majiteli nemovitostí upřesňovat 
místa napojení jejich přípojek na stoku.

Vodovodní přípojky budou přepojeny 
přímo na vodovodní řad (v případě, že 
jsou polyetylenové a v dobrém technickém 
stavu). V případě, že stávající přípojka je 
z nevyhovujícího materiálu, je navržená 

Odkanalizování jižní části Svinova

(dokončení ze str. 3)

(pokračování na str. 5)

Akce komise pro kulturu, mládež a sport
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V sobotu 5.10.2019 se v obřadní síni radnice uskutečnilo vítání 7 nových občánků Svinova. Naše řady rozšířili: Horváth Matěj, 
Kresta Daniel, Hanzlík Martin, Krupová Daniela, Zajacová Viktorie, Frndáková Anita a Varmusová Nina.

Všem spoluobčánkům přejeme hodně štěstí, zdraví a rodičům mnoho radosti a energie při jejich výchově. Krásné kulturní 
vystoupení, které zpestřilo sváteční chvíle, připravila s dětmi ZŠ a MŠ paní Simona Burdíková. Po projevu pana starosty děti 
obdržely drobné dárky a svou první knihu, ve které mohou být zaznamenávány jejich první úspěchy.

Mgr. Lenka Hrušková, předsedkyně komise pro občanské záležitosti

Daniel KrestaMatěj Horváth

Martin Hanzlík Nina VarmusováViktorie Zajacová

Daniela Krupová

Anita Frndáková

Vítání občánků

(dokončení ze str. 4)

obnova přípojky ukončená na hranici ve-
řejně přístupného pozemku. Pokud se ma-
jitel nemovitosti zavázal k výměně části 
přípojky na svém pozemku, je navrženo 
ponechat stávající umístění vodoměru. 
V opačném případě bude přípojka ukon-
čena na hranici pozemku vodoměrnou ša-
chtou. Opět bude konzultováno v průběhu 
stavby.

Stavba bude probíhat v časovém úse-
ku 26 měsíců a harmonogram prací bude 
upřesňován dle klimatických a jiných vlivů 
(technologické přestávky, kolize s cizími 
sítěmi, atd).

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM 
PRACÍ (VÝHLED NA ROK 2019/2020):

Prosinec 2019 – aktualizace vyjádření 
správců inženýrských sítí, obnova doprav-
ního značení

Leden 2020 – kanalizace ul. Navráti-
lova a Axmanova, výstavba ČS 2 na ul. 
Polanecká, přeložka plynovodního potrubí 
ul. Bratří Sedláčků a ul. Krůčkova

Únor 2020 – kanalizace ul. Navrátilova, 
Axmanova, ČS 2 a ČS 1, výtlačný kana-
lizační řad mezi ul. Bratří Sedláčků a ul. 
Navrátilova

Březen 2020 – kanalizace ul. Bratří 
Sedláčků a Hrabyňská, ČS 1, výtlačný 
kanalizační řad od ČS 2 na ul. Polanecká

Duben 2020 – kanalizace ul. Bratří 
Sedláčků, ČS 1, výtlačný kanalizační řad 
od ČS 2 na ul. Polanecká

Květen 2020 – kanalizace ul. Bratří 
Sedláčků a Hečkova, technologie ČS 2, 
vodovod ul. Bratří Sedláčků

Červen 2020 – kanalizace ul. Bratří 
Sedláčků, Hečkova, Krůčkova, technolo-
gie ČS 1, vodovod ul. Bratří Sedláčků

Červenec 2020 – kanalizace ul. Bratří 
Sedláčků, Hečkova, Krůčkova, technolo-
gie ČS 1, vodovod ul. Bratří Sedláčků

Srpen 2020 – kanalizace ul. Hečkova, 
Krůčkova, Králka, vodovod ul. Bratří Sed-
láčků, Axmanova

Září 2020 – kanalizace ul. Krůčkova, 
vodovod ul. Axmanova, Hrabyňská, de-
montáže vodovodních a kanalizačních 
řadů, úpravy dotčených komunikací

Říjen 2020 – vodovod ul. Hrabyňská, 
úpravy dotčených komunikací

Listopad/prosinec 2020 – úpravy do-
tčených komunikací

Jedná se o předběžný harmonogram 
a bude pravidelně aktualizován.

Prosíme občany o respektování dočas-
ného dopravního značení, vždy budeme 
s předstihem informovat o zahájení výko-
pových prací v dané ulici.
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„Od nepaměti“ – tedy od 13. století, 
v jehož 1. polovině naše obec vznikla, byli 
její obyvatelé formováni kontaktem s křes-
ťanstvím. Už samotná zmínka z roku 1265 
v listině olomouckého biskupa Bruna říká, že 
Svinov je vsí cisterciáckého kláštera na Vele-
hradě jako součást „štěborského zboží“. To 
potvrzuje, že toto území patřilo do sféry půso-
bení olomouckých biskupů, kteří zodpovídali 
panovníkovi (českému králi) za povznesení 
svěřeného území včetně jeho osídlení, nebo 
jak se odborně říká, za jeho kolonizaci.

To, že založení obce v tomto prostoru bylo 
svěřeno cisterciáckému klášteru na Velehra-
dě, koresponduje s tím, že toto řeholní spole-
čenství se ve svém způsobu života zaměřo-
valo na osídlování nehostinných, popřípadě 
i bažinatých míst. Podle jedné z možných 
hypotéz název Svinov souvisí s bažinatým 
prostředím kolem dolního toku říčky Porubky, 
která se v této oblasti při jarním tání často 
rozlévala. 

Můžeme považovat za jisté, že cisterciáčtí 
mniši se jak svými technickými dovednostmi, 
tak náboženskými postoji podíleli na budová-
ní a na rozvoji naší obce ve 13. a 14. století. 
Jak „hluboká“ či „osobní“ byla víra našich 
předků je samozřejmě neměřitelné. Jistě 
nějakým způsobem odrážela společenské, 
kulturní i hospodářské prostředí, a to bylo 
povznášeno náboženskými postoji vedoucí 
vrstvy vesnické komunity. Přítomnost křes-
ťanství na našem teritoriu je zviditelněna 
v době Přemyslovců stavbou kostelů zasvě-
cených sv. Václavovi. U Přemyslovců nešlo 
„jen“ o posílení zbožnosti místních obyvatel, 
ale také o mocenské vymezení jejich úze-
mí. V našem bezprostředním okolí vystavěli 
a zasvětili tři kostely: v Moravské Ostravě 
(1267), ve Velké Polomi (1288) a v Opavě 
(1291). Kostel ve Velké Polomi byl kostelem 
velkofarním a do jeho obvodu spadalo 23 
vesnic včetně Svinova.

V průběhu 14. století byla ves Svinov roz-
dělena na několik dílů. Jeden zůstal v držení 
velehradských cisterciáků až do husitských 
válek. Ostatní díly v průběhu dějin měnily 
majitele. Po stránce církevní správy spada-
la část „Velká strana“ (tj. území na pravém 
břehu říčky Porubky) do farnosti Klimkovice 
a „Malá strana“ (tj. území na levém břehu) 
do farnosti Poruba. V obou obcích byly farní 
kostely. Husitské války se v náboženském 
ohledu na životě obce nijak neprojevily; oby-
vatelé Svinova zůstávali katolíky s nábožen-
skými povinnostmi vůči porubské a klimko-
vické faře.

Období 16. – 1. pol. 19. století 
V 16. a 17. století, tedy v období reforma-

ce a protireformace, spadalo toto území po 
stránce církevní správy stále pod olomoucké 
biskupy, po stránce světské bylo součástí 
knížectví opavského. Od poloviny 17. století 
je opět doložitelná katolická duchovní správa 
v Porubě i v Klimkovicích. Po ukončení tři-
cetileté války se situace postupně vrátila do 
starých kolejí. Podobně jako Čechách a na 
Moravě i zde vítězní Habsburkové uplatnili 

původně lokálně politický princip „cuius regio, 
eius religio“, tj. „čí panství, toho náboženství“. 
Nebyl to náboženský princip, jak se často 
katolické církvi předhazuje, ale dohoda poli-
tických reprezentací. 

Až v roce 1783 v důsledku josefínských 
církevních reforem byl Svinov jako celek po-
staven pod duchovní správu farnosti Poruba. 
Život zemědělské obce byl plně proniknut 
kulturně společenským prožíváním katolické 
víry, tj. slavením svátků, propojujících život 
zemědělský a osobní či rodinný s církevním. 
Centrem byl farní kostel sv. Mikuláše v Po-
rubě s farní školou, zde sídlil příslušný farář, 
zde se odehrávaly křty, svatby, pohřby, sem 
se chodilo o nedělích a svátcích do kostela. 
Děti se ve škole kromě čtení, psaní a počítání 
také učily náboženství. 

Od roku 1811 je ve Svinově doložena 
první sakrální stavba, jíž byla na křižovatce 
dnešní ulice Bílovecké a Polanecké malá 
zděná kaple zasvěcená mučedníkům sv. 
Janu a Pavlu. Předtím stávala od roku 1756 
u svinovského mostu přes Odru jen socha 
sv. Jana Nepomuckého, patrona mostů 
a ochránce před záplavami. Více méně po-
klidný vesnický život zde trval až do chvíle, 
kdy průmyslová revoluce dorazila na Ostrav-
sko a tedy i do Svinova. 

Období 2. pol. 19. století až do roku 1989
Od poloviny 19. století se náboženský 

charakter života obce změnil. Měly na tom 
podíl především tři skutečnosti: průmyslový 
rozvoj a s ním spojená migrace obyvatelstva, 
vlna protikatolických postojů souvisejících se 
vznikem Československa a nakonec čtyřice-
tiletý ateistický totalitní protináboženský tlak.

Původně stabilní počet 500 až 600 obyva-
tel díky stavbě železnice (1847) a vytvoření 
železničního uzlu ve Svinově během čtyřiceti 
let stoupl skoro na trojnásobek. Zřízení továr-
ny na výrobu trub (1892) způsobilo migraci 
obyvatelstva za prací, která se také projevila 
na náboženském a národnostním složení 
obyvatel Svinova. Zatímco při sčítání oby-
vatelstva v roce 1851 měl Svinov 548 kato-
lických obyvatel, na přelomu 19. a 20. století 
přestal být čistě katolickou obcí a v roce 1910 
tu žilo 3076 katolíků, 72 evangelíků, 124 židů 
a 3 osoby „ostatních vyznání“. 

Druhým výraznějším zásahem do nábo-
ženského vyznání obyvatel Svinova byl vznik 
Československa. Nadšení plynoucí ze vzniku 
samostatného československého státu se 
prolnulo i do vzniku samostatné Církve čes-
koslovenské. Tato vlna, nejintenzivněji zvidi-
telněná svržením mariánského sloupu v Pra-
ze, zasáhla i obec Svinov především ve 30. 
letech 20. století. Téměř třetina svinovských 
katolíků z církve vystoupila a z větší části 
vstoupila do nově se etablující Církve čes-
koslovenské, částečně také do církve evan-
gelické. Téměř 13 % obyvatel se v té době 
prohlásilo jako lidé „bez vyznání“. V tomto 
období se svinovští katolíci mobilizovali, dali 
dohromady své síly a postavili si kostel Kris-
ta Krále, který byl posvěcen v roce 1929. 
Krátce nato vznikla v roce 1931 ve Svinově 

také samostatná farnost, tzn. římští katolíci 
měli svého faráře a vytvořili plnohodnotnou 
jednotku v rámci struktury katolické církve, 
farníků bylo 3418 z 5368 obyvatel. Od posvě-
cení kostela měli svinovští „doma“ všechny 
církevní obřady, udílení svátostí atd. Výuka 
náboženství ve škole byla až do „jednotné 
školy“ tzv. obligatorní. Byla součástí školního 
vyučování a děti se výuky automaticky zú-
častňovaly na základě své příslušnosti k té 
či oné konfesi. 

Třetí období se záměrem náboženství 
nejen ve Svinově zlikvidovat začalo v roce 
1948 a s různou intenzitou trvalo více než 
čtyřicet let. Ateizační tlak vytvořený komuni-
stickou totalitní vládou zasáhl všechny vrstvy 
společnosti a doslova a do písmene trval od 
dětské kolébky až do ukládání těla zesnulého 
do hrobu. Veškerý společenský život byl ne-
kompromisně ideologizován komunistickou 
ateistickou propagandou, před kterou neměl 
běžný člověk možnost úniku. Křty mělo na-
hradit „vítání občánků“, za platné byly uzná-
vány pouze sňatky na úřadě, pohřby z koste-
la byly sice možné, ale za bedlivého dozoru 
příslušníků StB, kteří sledovali a monitorovali 
přítomné a jejich chování. Víra v Boha a ná-
boženství jako takové byly všeobecně tvrdě 
dehonestovány, výuka náboženství ve ško-
lách administrativně znemožněna. Několik 
generací školních dětí tak prošlo ateistickou 
školní výchovou. Starší generace svou víru 
„skryla“ či přesněji řečeno navenek nevy-
znávala, střední a mladší generace už nikdy 
hodnoty víry nepoznala.

Současnost 
Za přibližně 100 let se náboženské vy-

znání obyvatel Svinova výrazně změnilo. 
Na konci 19. století to byla obec téměř ze 
100% katolická, dnes se počet věřících po-
hybuje na úrovni 13%. Čísla jsou neúprosná. 
Bezprostředně po roce 1989 bylo ze 3379 
obyvatel Svinova 1364 katolíků (1344 bez 
vyznání a 482 svou náboženskou příslušnost 
neudalo), v roce 2011 se ke katolické církvi 
přihlásilo 547 osob.

Přes všechny obtíže zůstává svinovská 
farnost živá a aktivní. V kostele jsou pravidel-
né bohoslužby, konají se křty, sňatky i pohřby. 
Slaví se svátky, pořádají se poutě, vyučuje se 
náboženství, ve spolupráci s Úřadem měst-
ského obvodu, Základní a mateřskou školou 
a také Uměleckou školou Dobroslava Lidmily 
se organizují společenské a kulturní akce.

P. Jan Larisch, Th.D., 
farář Řím.kat. farnosti Ostrava-Svinov

Osm století náboženského života v naší obci
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Stavba katolického kostela ve Svinově se 
připravovala řadu let. Již v roce 1911 vznikla 
„Kostelní jednota svatých Jana a Pavla za 
účelem stavby kostela ve Svinově“, ale ta 
dlouho nebyla schopna svůj záměr realizo-
vat. Až porubský kaplan P. Ladislav Kubíček 
(obec Svinov po linii církevní administrativy 
tehdy patřila do farnosti Poruba) se s roz-
hodností mladého kněze do tohoto díla pustil 
a dotáhl je do zdárného konce. 

Pro stavbu kostela byl získán parkově 
upravený prostor, vzniklý při regulaci říčky 
Porubky, a který velkostatkář hrabě Jan Wilc-
zek vymínil v rámci poválečných záborů půdy 
jako pozemek určený pro stavbu kostela. Ze 
tří návrhů byl v roce 1927 vybrán návrh praž-
ského architekta Adolfa Brzotického, který 
umně propojuje v jeden celek tři základní 
prvky: klasickou – podélnou dispozici jedno-
duché chrámové lodi s apsidou, asymetrické 
průčelí s výrazným trojúhelníkovým štítem 
a trojitou arkádou a hranolovou, 39 metrů 
vysokou zvonici. 

Finančně byla stavba kryta z několika 
zdrojů. Největší zátěž nesla výše zmíně-
ná Kostelní jednota, tedy svinovští katolíci. 
Ti dle svých možností poskytli dary a půjč-
ky, významný a de facto startovací byl 
příspěvek olomouckého arcibiskupství, 
část finančních prostředků byla získána 
jako sponzorské dary na konkrétní účely 
(kříž na věži kostela, okna, dveře, zvony, 
varhany) od různých firem ostravského 
regionu.

V únoru 1928 se začaly kopat a betonovat 
základy, na svátek sv. Jana Sarkandera v ne-
děli 6. května 1928 se konala slavnost kla-
dení a posvěcení základního kamene. V té 
době byly již obvodové zdi asi 2 m vysoko 
nad zemí. Do plechové schránky byl vložen 
dokument popisující okolnosti stavby, tato 
vložena do otvoru v připraveném základním 
kameni, otvor byl zacementován a kámen 
vložen na připravené místo ve stěně pres-
bytáře rozestavěného kostela.

Na stavbě se s krátkou přestávkou zim-
ních měsíců neustále pracovalo. Odborné 
práce zajišťovala fi rma Klimánek ze Svinova, 
neodborné činnosti zajišťovala Kostelní jed-
nota svépomocí. 

Vše postupovalo podle plánu a na jaře 
1929 byl stanoven termín posvěcení kostela. 

To se konalo v neděli 23. června 1929 
a provedl ho olomoucký pomocný biskup 
dr. Josef Schinzel. Pro kostel byl zvolen titul 

„kostel Krista Krále“. Tato volba refl ektovala 
soudobou společenskou a hospodářskou si-
tuaci v Evropě a nabízela vizi společenského 
řádu postaveného nikoliv na nenávisti k rase 
či třídě, ale na křesťanských hodnotách. Svě-
cení kostela se zúčastnilo dle údajů ve farní 
kronice několik tisíc lidí a 30 kněží. Od té 
chvíle kostel slouží svinovské veřejnosti. 

Práce tím ale neskončila. Bylo třeba do-
končit vnitřní vybavení kostela: kostelní lavice 
(1930), obrazy Křížové cesty (1930), varha-
ny (1930), kazatelnu (1931), sochu Krista 
Krále a kamenné reliéfy Panny Marie a sv. 
Josefa (1931), křtitelnici (1931?), zpovědnici 
(1931?), vitráže (1930, 1950), zvony (1929, 
1942), atd. Prakticky až do současnosti se 
některé části kostelního interiéru i exteriéru 
podle fi nančních možností buď renovují (re-
novace obrazů Křížové cesty 2018, výmalba 
kostela 2019) nebo nově pořizují (kamenný 
obětní stůl 2019).

Před 90-ti léty...
Stavba kostela Krista Krále v Ostravě-Svinově

„Každý dům někdo staví; ten, kdo postavil 
vše, je Bůh.“ List Židům 3,4

Husův sbor byl slavnostně otevřen 
8. července 1934. Co tomu předcházelo? 
Především zrod Církve československé 
v lednu 1920. Ve Svinově se začaly konat 
bohoslužby následujícího roku, ofi ciálně byla 
náboženská obec schválena státními úřady 
v roce 1924. Předsedou farní rady se stal 
Jan Jandásek, duchovním správcem Rudolf 
Pařík.

Bohoslužby se konaly v kreslírně popř. 
v tělocvičně místní měšťanky, farář bydlel 
v podnájmu. Vznikl fond na stavbu sboru, 
Jandáskovou zásluhou se podařilo v r. 1925 
zakoupit vhodný pozemek z vyvlastněných 
pozemků panství Wilczkova.

Na zhotovení náčrtků sboru byla vypsána 
soutěž. Vybrán byl projekt Karla Gajovské-
ho, leč nebylo dostatek peněz. Stavitel Fr. 
Divíšek vyprojektoval levnější variantu, ale 
ani ta se nerealizovala. 17. listopadu 1929 
umírá Jan Jandásek, jeho nástupcem se stal 

učitel Karel Šajnar. Rada se obrátila na archi-
tekta Fuchsa do Brna a znovu bylo jednáno 
s Gajovským. Z ústředí církve v Praze byly 
vyžádány kopie plánů architekta Ladislava 
Čapka. Bezvýsledně. Pořádaly se divadelní 
představení, slavnosti, členstvo bylo vyzvá-
no k peněžitým úpisům na sbor. To přineslo 
hotovost i závazné úpisy, které bylo nutno 
v příštích letech umořit.

V dubnu 1932 vznikl stavební odbor 
s předsedou Josefem Míčkem a jednatelem 
Emilem Davidem. Z vlastního popudu podal 
v prosinci 1932 náčrtek plánu sboru místní 

stavitel Valentin Stojeba - a byl vyzván k defi -
nitivnímu plánu a rozpočtu! 2. srpna 1933 za-
čaly výkopové práce, konané členy zdarma. 

Před 85-ti léty...
STAVBA HUSOVA SBORU VE SVINOVĚ

(pokračování na str. 8)
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Dovolte mi, abych vás přivítal a hned 
v úvodu požádal o krátké představení.

Jan Larisch: Pocházím z Opavy a půso-
bím ve Svinově od roku 1997, kdy jsem tak 
trochu jako v pohádce o plaváčkovi připlul do 
Svinova s povodňovou vlnou z beskydských 
Kozlovic. Působím ve Svinově již 23. rok.

Tomáš Chytil: Pocházím z úrodné 
Hané… z Kojetína. Po studiích jsem byl na 
podzim 2003 vyslán do Svinova, kde setr-
vávám dodnes.

Jste duchovními dvou nejvýznamněj-
ších církví ve Svinově. Můžete nám při-
blížit shody a odlišnosti vašich církví?

JL a TCh: Především záleží na úhlu po-
hledu:

z hlediska historického katolická církev se 
svou historickou kontinuitou vztahuje bez-
prostředně k osobě Ježíše Krista a k apoš-
tolům, československá církev vzniká v roce 
1920,

z hlediska teologického je naše křesťan-
ské vyznání víry stejné, možná lépe a přes-
něji řečeno – společné, tj. víra v Ježíše Krista 
Božího Syna a v Nejsvětější Trojici,

z hlediska hierarchického máme každý 
jiného „nadřízeného“. Katolický farář má 
nad sebou biskupa sídlícího v Ostravě, je 
jím biskup František Lobkowicz. Husitský 
farář má nad sebou biskupa olomouckého 
Rudolfa Göbela,

k odlišnostem patří kněžský celibát v ka-
tolické církvi, zatímco v církvi českosloven-
ské husitské se mohou kněží ženit a od roku 
1947 je také umožněna duchovenská služba 
ženám.

Jsme na začátku 21. století s osmiset-
letou historií duchovního života ve Svi-
nově. Jaké je místo církví v současném 
světě? 

JL: Náboženství jako takové je součástí 
života člověka i lidské společnosti. Záleží 
ale na každém jednotlivci, popř. na společ-
nosti, nakolik bude přesah do neviditelného 
světa součástí jeho života. Ten je – co by 
křesťanská víra – základním způsobem defi -
nován osobou Ježíše Krista. Jak jeho kázání 
a zázraky, tak především jeho smrt na kříži 
a vzkříšení z mrtvých. To je to nejzáklad-

nější, co činí křesťanství křesťanstvím a ve 
stálé snaze uchopit tuto základní pravdu víry 
nabízí církev či faráři onen výše zmiňovaný 
přesah.

Z toho pak plyne i naše konkrétní za-
pojení do různých oblastí společenského 
i osobního života jak jednotlivců, tak i naší 
místní farní, popř. obecní komunity. Tím nej-
obvyklejším je křesťanské prožívání nejvý-
znamnějších okamžiků lidského života a to 
udělování křtů, svateb nebo loučením s na-
šimi zemřelými při pohřbech.

TCh: Církev československá (od r. 1971 
s přívlastkem husitská) působí 100 let. 
Ve Svinově se dobře a rychle etablovala. 
Nebylo to vzhledem k totalitním režimům 
vždy snadné, církevní činnost byla značně 
omezována. Dlužno také přiznat, že jsme 
vždy neobstáli. Dnes zase máme svobodu 
a demokracii, jen si to někteří pletou s liber-
tinismem. Pro církev platí: Být světlem světa 
neznamená oslňovat, ale tiše a spolehlivě 
planout. Role církví přinášejících radostnou 
zvěst do tohoto světa - službu Bohu a pomoc 
člověku - je  dle mého nezastupitelná. Přál 
bych každému, aby našel svůj duchovní do-
mov a dokázal si jej také vážit.

Oporou každého kněze jsou aktivní 
farníci, bez jejichž pomoci je bohatý život 
farnosti nemyslitelný. 

JL a TCh: Ano, farář bez farníků je situace 
svým způsobem nenormální. Život farnosti 
je formou společného života faráře a farníků. 
A záleží na možnostech a přístupu každého, 
jak se společný život rozvíjí. Je možno dělat 
cokoliv. Kromě bohoslužeb, které mají svůj 
pravidelný rytmus, a aktivit, které směřují 
dovnitř společenství věřících, tj. společné 
modlitby a biblická setkání, přes péči o krásu 
kostela a jeho vyzařování do okolí, tak také 
aktivity směrem k široké veřejnosti, jako jsou 
přednášky, koncerty, výstavy.

Rádi bychom využili této příležitosti, aby-
chom poděkovali všem lidem, kteří nezištně 
a obětavě pomáhají a věnují čas těmto jistě 
bohulibým aktivitám.

Kostel slouží zejména věřícím, kteří jej 
pravidelně navštěvují. Mají možnost jej 
navštívit i lidé, kteří nejsou jeho častý-

mi návštěvníky nebo v něm třeba ještě 
nebyli? 

JL: Každý kostel je v principu otevřen 
všem lidem, bohužel ne každý kostel je ale 
z různých důvodů vždy přístupný a fakticky 
otevřený. Kostel Krista Krále je až na výjimky 
otevřen každý den. Každý může vstoupit, 
posadit se a vnímat posvátnou atmosféru 
chrámu. Podle období pak široké veřejnosti 
je v době vánoční nabízena návštěva bet-
léma, v době velikonoční už ne tolik známý 
Boží hrob. Kromě toho jsou dny, kdy jsou 
kostely speciálně otevřeny, a to je např. Noc 
kostelů nebo Dny evropského dědictví.

TCh: Není až takový problém, aby si Hu-
sův sbor příchozí prohlédli, přestože nemá 
takovou otevírací dobu jako kostel Krista 
Krále. Ale chápu rozpaky lidí, kteří v čase 
bohoslužeb nechtějí rušit a neodvažují se ani 
zazvonit na farní úřad. Pak je možno využít 
již zmiňovaných akcí jako jsou koncerty, Noc 
kostelů či Živý betlém. Potěšující je, že tako-
ví zájemci opravdu jsou. Ovšem jsou i tací, 
kteří se kostelu vyhýbají s tím, že by na ně 
pro jejich hříchy spadl. Pokud je mi známo, 
to se ještě nestalo.

A co účast na bohoslužbě pro pokřtě-
né i nepokřtěné a případné obavy, že ne-
budu vědět, jaké úkony mají v průběhu 
bohoslužby dělat?

JL a TCh: Kostel je otevřen „všem lidem 
dobré vůle.“ Pokud nezasvěcený návštěvník 
neví, co v tu či onu chvíli bohoslužby přes-
ně dělat, pak jako první krok stačí, když je 
veden přirozenou intuicí a má v sobě vnitřní 
nastavení „chci to vidět a nechci rušit“. Jako 
druhý krok pak může být oslovení faráře, aby 
mu příležitostně to či ono vysvětlil.

Co byste chtěli závěrem svým farnos-
tem popřát?

JL a TCh: Především bychom chtěli 
poděkovat Bohu za to, že zde máme dva 
krásné křesťanské chrámy a přidat prosté 
přání našim spoluobčanům: Kéž je Svinov 
místem bezpečným a pokojným pro život 
náš i dalších generací!

Děkuji vám za rozhovor a přeji pokojný 
advent.  

Daniel Žitník

Dva pastýři

Farář Pařík je zahájil slovy: Ve jménu Páně! 
Slavnost kladení základního kamene 3. září 
zastihla příští sbor již dost vysoko nad zemí. 
27. října se poprvé rozezněly zvony umís-
těné ve věži, a to největší „Hus“, prostřední 
„Farský“ a nejmenší „Jandásek“. Před zimou 
byla stavba pod střechou.

V létě 1934 byl sbor hotov, faru se poda-
řilo dostavět o pár měsíců později. Náklady 
by přesáhly 300 000,- Kč, jen díky dobrovol-
níkům a z části zdarma vykonané řemesl-
nické práce šlo o částku 260 562,50 korun. 

Novostavbu otevřela bohoslužba vedená 
biskupem Ferdinandem Stiborem za velké 
účasti lidu. 

Husův sbor byl vystavěn v soudobém kon-
struktivistickém slohu, libujícím si v přímých 
čarách a hladkých plochách. Pohledu na něj 
vévodila 23 metrů vysoká bílá čtyřhranná věž,  
ukončená husitským sluncem s paprsky, v je-
hož středu byl červený plochý kalich. Zvlášt-
ní ozdobu přední části věže tvořil podlouhlý 
zasklený dvojramenný kříž. Po schodišti 
a dvěma dveřmi se vstupovalo do předsíně. 
Prostorná loď o rozměrech 10,40 x 16 m byla 
shora osvětlována dvojramenným zaskleným 

křížem ve stropu. Za oltářem bylo umístě-
no kruhové okno, vysklené žlutým kalichem 
s rozbíhajícími se modrými paprsky. V su-
terénu vznikla modlitebna. U schodů byly 
v předních pilířích zasazeny pamětní kameny 
z hradů v Čechách, kde pobýval M. Jan Hus, 
s nápisy „Krakovec“ a „Kozí hrádek“. 

V době stagnace a krize vzniklo tak krásné 
dílo, a to nasazením a  obětavostí většiny 
místních občanů! Spojenými silami se poda-
řilo proměnit sen zakladatelské generace ve 
skutečnost a postavit důstojný svatostánek, 
který je dominantou obce dodnes!  

Tomáš Chytil, farář  

(dokončení ze str. 7)
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Do roku 1953 je ve Svinově mateřská 
škola, národní a střední škola. Po roce 
1953 dochází ke změně v organizaci škol-
ství. Nová osmiletá škola ve Svinově vznik-
la sloučením bývalé národní a střední školy 
II. stupně. OSŠ byla umístěna v budovách 
na Stalinově třídě Bílovecká ulice) č. 10, 
v budově na Stalinově třídě (Bílovecká 
ulice) č. 1, v budově u Hurníků (Polanec-
ká ulice) (nyní „Stračena“), v pionýrském 
domě na Kotalově  ulici (Kmochova ulice) 
a v družině mládeže na Leninově třídě (Sta-
nislavského ul.). vyučovalo se v 20 třídách 
a každá měla svoji učebnu. Do roku 1961 
se děti od 6 do 14 let učily v osmileté střed-
ní škole, od září 1961 byla školní docházka 
o rok prodloužena.

Mateřská škola na ulici Evžena Rošické-
ho je pavilonovým typem školy vystavěným 
na okraji porubského V. stavebního obvodu  
a byla otevřena dne 31.8.1984. Měla čtyři 
třídy mateřské školy a dvě oddělení jes-
lí. V této podobě existovala škola do roku 
1988, kdy byla v červnu zavřena jedna třída 
MŠ a v roce 1991 byla zrušena obě od-
dělení  jeslí. Tyto prostory byly využívány 
dle záměru obecního úřadu až do poloviny 
roku 2007. 

Dne 1.9.2007 zde byla opět otevřena 
1. třída ZŠ a družina. Na základě usnesení 
ZMOb Ostrava – Svinov  ze dne 30.září 
2002 byla zřízena k datu 1.1.2003 Základ-
ní škola a mateřská škola, příspěvková 

organizace, která sestává ze základní 
školy a mateřských škol  v budovách na 
ulici Bílovecké 1, Bílovecké 10, Bílovecká 
303, Evžena Rošického 1082 a Polanecké 
ulice 92.

Dne 1.9.2019 začal nový školní rok, je 
předpoklad, že do tří budov mateřských 
školek (Stanislavského 1247, Polanecká 
92 a Evžena Rošického 1082) bude dochá-
zet celkem 173 dětí, což je jejich maximál-
ní kapacita. V budovách základních škol 
(Bílovecká 1, Bílovecká 10, Evžena Ro-
šického 1082 se bude vzdělávat 378 žáků 

v 16 třídách. V základní škole se vyučuje ve 
všech ročnících podle Školního vzděláva-
cího programu základního vzdělávání. Ve 
školních družinách (Bílovecká 10, Evžena 
Rošického 1082) je přihlášeno 179 dětí, 
převážně z 1. až 5. ročníku. 

Použitá literatura:
Wikipedie - Marie Terezie, životopis

Kronika ZŠ a MŠ Ostrava - Svinov

Naše Historie a současnost - ZŠ a MŠ 
Ostrava - Svinov p.o.

Víte, že... pokračování z minulého čísla

to všechno zavinila císařovna Marie Terezie? 

Budova mateřské školy, Rošického ulice, 2006

Spaní ve škole
Ve čtvrtek před podzimními prázd-

ninami se žáci 1.B, 2.B a 3.B sešli 
v 17.30 hodin ve škole. Uložili jsme si 
věci a vrhli jsme se na záchranu stra-
šidel. Nejprve jsme si vyrobili svícny, 
které jsme později použili na stezku od-
vahy, a pak jsme se rozdělili do týmů. 

Naším úkolem bylo zachránit 6 straši-
del: Šustilku, Dopisníčka, Zášupšáka, 
Bludičku, Upírka a Hnusníka. Povedlo 
se! A mezitím za námi přijelo báječné 
alchymistické duo se svým představením 
plným neuvěřitelných pokusů. Vše jsme 
završili již zmíněnou stezkou odvahy 

a potom rychle do peřin – promiňte, 
spacáků.

Děkuji všem paním učitelkám, vy-
chovatelkám, asistence Terezce  a paní 
Lucce, bez kterých by se tato akce ne-
uskutečnila.

 Mgr. Svatava Přibylová
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Logopedická 
prevence 

Na začátku školního roku proved-
la speciální pedagožka Mgr. Dagmar 
Dedrle Vavrošová v MŠ E. Rošické-
ho depistáž. Děti z MŠ se souhlasem 
zákonných zástupců, prošly orientač-
ním vyšetřením řeči (slovní zásoby 
a výslovnosti). Se závěry byli rodinní 
zástupci seznámeni a byl doporučen 
další postup při překonávání nedostat-
ků v oblasti řeči.

Dále byla nově v oblasti logopedické 
prevence navázána spolupráce s Ost-
ravskou univerzitou.

Studentky Pedagogické fakulty Os-
travské univerzity, navazujícího magi-
sterského studia Speciální pedagogiky, 
získávají při praktických činnostech 
s dětmi v mateřské škole dovednosti, 
související s požadavky na očekáva-
né výstupy absolventa specializace 
logopedie -surdopedie. Pod vedením 
vyučující doc. Evy Zezulkové realizují 
praktická cvičení za účelem stimulace 
specifi ckých dovedností a poznávacích 
funkcí u dětí předškolního věku. Pozor-
nost je věnována zejména procesům 
vnímání a rozlišování zvuků mluvené 
řeči (fonematické analýzy a syntézy), 
rozvoji slovní zásoby a správné vý-
slovnosti. Studentky tak mají možnost 
prakticky aplikovat teoretické znalosti 
z oblasti logopedické prevence u dětí 
předškolního věku. 

Kolektiv MŠ E. Rošického

Nastal podzim a všichni broučci se 
chystali k zimnímu spánku. Připravili jsme 
tedy pro naše nejmenší tématické odpo-
ledne, kdy si mohli vyzkoušet úkoly jako 
ukládání vajíček do hnízd, hledání beru-
šek v trávě, mravenčí dráhu, ale taky zjistit, 
kde který hmyz bydlí. Nejdůležitější úkol 

tohoto odpoledne však byl – rozloučit se 
a uspat naše broučky k dlouhému zimnímu 
odpočinku. Po zvládnutí všech stanovišť 
a vyrobení drobných dárečků si děti užily 
i nafukovací skluzavky, malování na obličej 
a hledání pokladu.

Kolektiv MŠ E. Rošického

Dne 23.10.2019 proběhla v MŠ Pola-
necká natáčení pořadu pro děti „DRACI 
V HRNCI“, který bude odvysílán na progra-
mu České televize ČT:D dne 15.12.2019, 
díl 32 s názvem „Linecké cukroví“. Paní 
učitelky s dětmi natrénovaly několik scének, 
které se jim velmi povedly. Po pozdějším 
rozhovoru s panem produkčním z České 
televize, který byl hlavním členem štábu, 
jsem byla velmi mile překvapena, neboť vy-
slovil obrovskou chválu, obdiv a poděková-
ní učitelkám z MŠ Polanecká. Velmi se mu 
líbil profesionální přístup učitelek k dětem. 
Dokonce mají v plánu natáčet znovu v naší 
MŠ. Tímto chci poděkovat celému perso-
nálu, především paním učitelkám za milý 
a vstřícný přístup jak k dětem, tak i k nám 
rodičům. Veronika Viziblová

Broučkiáda

Draci v hrnci
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Poslední říjnový den jsme se společně 
s rodiči sešli na odpoledním tvoření z dýní. 
Rodiče se s chutí pustili do řezání i vyřezá-
vání  a děti pomáhaly s dlabáním. Všude 
bylo slyšet štěbetání, domlouvání, jak bude 
ta dýně vypadat, prostě se tvořilo o sto šest. 
Fantazii se meze nekladou, a tak hotové 
dýně stály za podívanou. 

Dýňování jsme si zpestřili výrobou pa-
pírového netopýra, který barevně doladil 
oranžové dýně. A společné foto na závěr 
bylo důkazem toho, že jsme národ tvořivý, 
a když se chce, dílko se vždy podaří.

U vstupu dostali děti a jejich rodiče in-
strukce, co vše je potřeba zařídit cestou:

„Nejdřív lektvar namíchej, vypij ho a za 
zvířátky pospíchej. Najdi mouchu pro pa-
vouka, netopýrovi zas vezmi brouka. Sově 
přines žížalu a pokračuj dál pomalu. Vlkovi 
vem kostičku, kočce mlíčko na mističku.“

Když na jednotlivých stanovištích získali 
potřebné „dobroty“ pro zvířátka, odevzdali 
je všichni na konci stezky v domečku zvířá-
tek. Se sladkou odměnou v ruce a krásným 
pocitem, jak vše zvládli, odcházeli společně 
domů. Iva Ondrová, Michaela Řeháková

Dýňování a Halloweenská stezka

Od září, po volbách členů parlamentu 
ve třídách, opět začal pracovat náš škol-
ní parlament. Při pravidelných čtvrtečních 
schůzkách se zaměřujeme na zlepšování 
školního klimatu, snažíme se poukazovat na 
věci, které by se mohly ve škole dělat jinak 
a snažíme se najít cesty, jak se chovat, aby-
chom se do školy všichni těšili. Zaměřujeme 
se nejen na školu, ale také diskutujeme, jak 
přispět k lepšímu životnímu prostředí, dis-
kutujeme o charitativní činnosti a o podpoře 
znevýhodněných žáků a občanů, řešíme jak 
podpořit vlastenectví a další aktuální témata.

Od září se nám už podařilo zorganizovat 
sbírku starého papíru a peníze odeslat na 
transparentní účet pro našeho bývalého 
žáka, který onemocněl závažnou chorobou, 
a peníze budou využity na jeho léčbu.

Zorganizovali jsme Halloweenskou 
soutěž o nejlepší masku a v jídelně jsme 
vyhodnotili nejlepší tři žáky, kteří dostali 
věcné ceny.

Na chodbě školy jsme využili nově umís-
těného klavíru a zorganizovali jsme malé 
klavírní vystoupení u příležitosti 101. výro-
čí založení Československé republiky. Po 
vystoupení našich žáků jsme si všichni za-
zpívali oblíbenou písničku našeho prvního 
prezidenta T. G. Masaryka „ Ach synku, syn-
ku“. Potom jsme se občerstvili staročeskou 
bábovkou, kterou žáci sami upekli.

U příležitosti 30. výročí sametové revolu-
ce jsme vyzdobili naše chodby hesly, která 
provolávali studenti v roce 1989, připravili 
jsme krátkou připomínku tohoto výročí do 
školního rozhlasu a atmosféru revolučního 
roku nám připomněla písnička „Motlitba pro 
Martu“.

O dalších aktivitách vás budeme infor-
movat. Mgr. Jolana Ibrahimová

Jak pracuje svinovský školní parlament
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Projektový den v planetáriu – Objevová-
ní planety Země a vesmíru – byl poslední 
aktivitou projektu fi nancovaného z rozpočtu 
statutárního města Ostravy.

V pátek 25. října 2019 byl pro žáky 
2. stupně připraven v rámci projektu Škola 
vážně i nevážně projektový den v planetá-
riu – Objevování planety Země a vesmíru. 
Tento projekt je organizován z prostředků 
statutárního města Ostravy – oblast škol-
ství.

Žáci 6. a 7. ročníku v pořadu „Vidím, 
vidíš, vidíme“ sledovali cestu světla z nitra 
hvězdy, přes zemskou atmosféru a oko až 
do lidského mozku. Pořad „Cesty energií“ 
pro žáky 8. a 9. ročníku byl pro změnu pře-
hlídkou různých forem energií v celé jejich 
kráse, ale i nebezpečí. Součástí obou pro-
gramů byla také orientace na noční obloze 
a představení aktuálních souhvězdí. Všich-
ni žáci navštívili rovněž Experimentárium. 
Zde byli rozdělení do tříčlenných týmů 

a každá trojice měla za úkol najít v jed-
notlivých expozicích odpovědi na otázky 
z pracovních listů, které pro ně připravili 
učitelé přírodovědných předmětů. Díky 
moderním expozicím a interaktivním expo-
nátům mělo hledání správných odpovědí, 
ale i seznamování se s přírodními zákony 
hravou formu.

Projektový den v planetáriu tak byl pro 
všechny žáky 2. stupně současně poučný, 
ale i hravý a zábavný.

OZG je zkratka pro projekt neziskové 
organizace YMCA znamenající Ostrava zpí-
vá gospel. Tento projekt je známý tím, že 
na jeden měsíc v roce shromáždí nadšen-
ce z řad amatérů či profesionálů a vytvoří 
program plný gospelových písní. 170 mužů 
a žen, 24 hudebníků, jeden charismatický 
sbormistr a pouhých sedm zkoušek vytvoří 
3 energií nabité koncerty v multifunkční aule 
GONG Dolní oblasti Vítkovic. Letos vyšel 

koncertní víkend na 30.11 
a 1.12. Již po několikáté si 
přišel s velkým sborem za-
zpívat i náš svinovský dětský 
sbor Zvonoklíček.

Výtěžek z těchto koncertů 
putuje na účet sedmiletého 
Kubíka Šišpery z Ostravy Po-
ruby prostřednictvím Stromu 
přání. Kuba od narození trpí 
dětskou mozkovou obrnou 
a řadou dalších přidružených 
postižení. Kubík dělá úžasné 

pokroky a díky tohoto projektu bude v ná-
kladné léčbě moci dál pokračovat. Setkání 
s ním, ale i s dalšími dětmi, na které OZG 
přispělo, bylo pro všechny členy sboru velmi 
dojemné.

Díky nedopatření s rezervací zkušebny 
v DOV muselo toto skoro dvousethlavé těle-
so týden před začátkem zkoušek hledat mís-
to pro nácvik programu jinde. Vstřícný, obě-
tavý a hlavně rychlý přístup provozovatelů 

restaurace U Slunce promptně vyřešil tuto 
situaci. Nabídli OZG badmintonový sál na 
zkoušky, sklad na praktikábly, ale hlavně 
všemi pochvalované rodinné zázemí a vřelý 
přístup všech jejich zaměstnanců. Zdence 
Mrázkové a její bandě ještě jednou děkuji 
jménem celého OZG za milé přijetí a příští 
rok se těšíme znovu na stejné místo. 

Nedá mi to na závěr neuvést citaci, kte-
rou velmi trefně pojmenovala svůj zážitek 
z OZG jedna nová členka v emailové komu-
nikaci svým kamarádkám (snad se nebude 
zlobit za zveřejnění): ,, ,,.. jsem unesena 
tímto projektem, lidmi, kteří se ho účastní, 
velkým srdcem, charitou, radostí, láskou .... 
lidé, s kterými se setkávám nejen zpívají 
o těchto energiích, ale také se jimi necháva-
jí pohltit a určitě minimálně ten jeden měsíc 
v roce je naplno žijí.“

Přijďte si příští rok zazpívat taky 
Záznam z tohoto koncertu můžete vidět 

25.12. na ČT artu ve 20.hod.
Krásné Vánoce přeje Katka Andrlová

Škola vážně i nevážně 2019

Zkoušky OZG ve Svinově

Kamarádům skřítkům z mateřské školy 
bývá v temném podzimním čase smutno. 
A tak jsme povolali na pomoc rodiče, praro-
diče, aby dětem pomohli vykrájet dýni, kte-
rá by prosvítila prostory. Dětem i dospělým 
šla práce pěkně od ruky, u dalších stolů si 
pracanti mohli vyzkoušet svoji šikovnost při 

výrobě papírové masky dýně a jinde zase 
navléct strašidelné těstovinové korálky. 
Společné odpoledne se krásně povedlo, 
světýlka svítila ve všech koutech mateřské 
školy, ale i v očích dětí, když spolu s rodiči 
spokojeně odcházely do svých domovů. 
 kolektiv MŠ Polanecká

Světýlka pro skřítky – Dýňování
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Zpříjemněte si advent návštěvou pohád-
kové vánoční výstavy, kterou už nyní připra-
vuje Ostravské muzeum ve spolupráci s drá-
žďanským Stadtmuseem. Děti i dospělí se 
mohou od 5. prosince přijít podívat nejen na 
výjevy z populárních i méně známých pohá-
dek bratří Grimmů, ale také na souběžnou 
výstavu zaměřenou na představení Igráčka 
– hračky v podobě plastové fi gurky, která se 
v Československu stala jedním z fenoménů 
80. let minulého století. Obě výstavy, které 
potrvají až do konce února 2020, budou 
v Ostravském muzeu až do Vánoc prová-
zet i workshopy pro děti i dospělé. Ty budou 
zaměřeny jak na zhotovování pohádkových 
postaviček, tak na výrobu vánočních ozdob 
a doplňků. Naprostou novinkou budou zábav-
né kvízy pro děti i dospělé, které jsou součástí 
nově pojaté, interaktivní prezentace aktivit 
Ostravského muzea. 

Podzim na Šancích, kde se nachází tá-
borová základna Pionýrské skupiny Ještěr, 
vůbec nepřipomíná ukládání se k zimnímu 
spánku.  Všichni, kteří aspoň jednou toto 
místo navštívili, znají budovu zvanou Orlík. 
Ta sloužila jako zázemí pro polní kuchyň, 
jídelnu i nářaďovnu. Bohužel již byla v tak 
špatném stavu, že prochází kompletní opra-
vou, během podzimních dnů bylo odvedeno 
mnoho práce na její nové podobě. Plánují 
se další brigády a kus práce nás ještě čeká.

Základnu během podzimních víkendů 
navštívily děti obou pionýrských turnusů 
na potáborových srazech, kde se setkaly 
a připomněly si vzájemné vzpomínky na 
letní tábory, a navíc se konal ještě jeden 
tzv. akční víkend, který byl pod vedením 
vedoucích a instruktorů naplánován jako 
bojová hra. 

Dne 2. listopadu Ještěři pořádali již 
11. ročník Halloweenu pro děti. Návštěv-
níci zde mohli zhlédnout show kouzelnice 
Radany, soutěžit o nejhezčí dýni, nejhezčí 
masku a plnit jednotlivá strašidelná stanovi-
ště. Ti šikovní si vylovili oko či ucho, odvážili 
se strčit ruku do „žabích vajíček“, vyrobili si 
novou masku či plnili dovednostní soutěže. 
Za úspěšné splnění všech aktivit byly děti 
odměněny balíčkem.  Atmosféru jsme si 
zpříjemnili občerstvením, jako např. tradiční 
dýňovou polévkou a dalšími dobrotami. 

23. listopadu se konal 4. ročník badmin-
tonového turnaje „O Ještěrovský košíček“ 
v restauraci U Slunce, protože Ještěry baví 
i sportovní aktivity. V prosinci pionýrská sku-
pina organizuje Mikulášskou nadílku  a za-
číná plánovat již tradiční Pionýrský ples 
a Maškarní ples pro děti. 

Jak bylo řečeno v úvodu, Ještěři na pod-
zim a v zimě nespí, ba naopak!   

Petra Planková

Pohádkový advent 
v Ostravském muzeu

Ještěři na podzim ani v zimě nespí
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Pozvánka
do knihovny

Pravidelní čtenáři svinovské pobočky Knihovny města Os-
travy již určitě zaznamenali, že se na pobočce potkají s nový-
mi tvářemi. Provoz knihovny zůstává stejný: v pondělí, úterý, 
čtvrtek je otevřeno od 8.00 do 18.00 hodin, v pátek od 8.00 
do 15.00 hodin. Také akce, na které jsou návštěvníci zvyklí se 
nadále konají ve stejných intervalech – např. Knižní dýchánek 
pro seniory, Klubíčko pro maminky s dětmi ve věku od 12 do 
36 měsíců. Pokračuje i soutěž pro školní mládež – Lovci perel, 
na kterou fi nančně přispívá ÚMOb Svinov. 

Od 18. listopadu do 17. prosince 2019 je pro čtenáře knihov-
ny připraven Rodinný vánoční kviz, který je určen pro pohodové 
domácí luštění pro všechny generace. Nejlepší luštitelé budou 
odměněni zajímavými cenami.

Především ale zveme k nám do knihovny všechny zájemce 
o dobrou četbu. Na této pobočce najdete jak starší osvědčené 
tituly, které už mnohdy nejsou na jiných pobočkách, tak i nej-
novější bestsellery, protože nakupujeme průběžně nové knihy. 
Studenti a žáci u nás mohou najít doporučenou četbu. Na své 
si přijdou i čtenáři denního tisku a časopisů. V poslední době 
jsme nově zavedli také půjčování stolních her domů. K dispo-
zici je i velké množství audioknih pro všechny věkové skupiny.

Potřebné informace najdete na www.kmo.cz, včetně vol-
ně přístupného katalogu, ale nejraději vám přímo v knihovně 
poradí

Lenka Hoření, Zuzka Lisková
a Broňa Vaculová.
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Podzim začal národním házenkářům 
vlastně už v létě, když na konci srpna za-
čaly ligové soutěže a na začátku září se 
rozběhly soutěže oblastního přeboru Mo-
ravskoslezského a Olomouckého kraje. Do 
soutěží jsme přihlásili 8 družstev a jedinou 
neobsazenou kategorií jsou starší žáci, 
které jsme bohužel byli nuceni z důvodu 
malého počtu hráčů zařadit do družstva 
dorostenců. 

Jak jsme vás informovali v podzimním 
čísle Svinovského hlasatele, tak mužům se 
po 5-ti letech podařilo postoupit do I. ligy. 
V prvních utkáních ligové soutěže se proje-
vila nezkušenost našich kluků a výsledkem 
bylo sedm proher ze sedmi utkání, když 
kromě jednoho utkání byly všechny ostatní 
vyrovnané a skončily rozdílem jedné až tří 
branek v náš neprospěch. Ve zbývajících 
pěti utkáních však kluci zabrali, setřepali 
nervozitu a výsledkem jsou 4 výhry. V tabul-
ce přezimujeme s osmi body na devátém 
místě ze dvanácti účastníků. Cílem družstva 
je určitě záchrana v první lize, z níž sestu-
pují dva účastníci. Utkání v této soutěži jsou 
velmi vyrovnaná a o výsledcích mnohdy 
rozhodují maličkosti hlavně v závěrečných 
minutách utkání. Všeobecně platí, že každý 
může porazit každého. 

Družstvo žen po reorganizaci ligových 
soutěží také hraje I. ligu, která je však roz-
dělena na dvě skupiny – českou a morav-
skou společně s východními Čechy. Naše 
mladé družstvo (věkový průměr cca 21 let) 
podávalo proměnlivé výkony, kdy v někte-
rých zápasech dokázalo potrápit dlouhodo-
bé účastníky I. ligy žen, ale  některé zápasy 
proti kvalitativně podobným soupeřkám hol-
kám bohužel nevyšly podle jejich představ. 

Výsledkem je prozatímní desáté místo se 
4 body. I zde bude cílem v jarní části sou-
těže především záchrana v I. lize.

Mládežnická družstva hrají oblastní sou-
těže na území Moravskoslezského a Olo-
mouckého kraje. Tato družstva dosahují 
rozdílných výsledků. Nejlépe jsou na tom po 
podzimní části soutěže starší žačky, které 
fi gurují na druhém místě tabulky. Dorostenci 
jsou třetí, mladší žáci čtvrtí a mladší žačky 
páté. Družstvo dorostenek jsme po 3 letech 
opět přihlásili do soutěže, holky sice zatím 
nezvítězily, ale ve druhé polovině pozimní 
části soutěže bylo vidět velké zlepšení. 

Družstvo přípravky (děti ve věku 5-9 let) 
nehraje sice pravidelnou soutěž, ale pra-
videlně se zúčastňuje turnajů pořádaných 
oddíly v oblasti. Na začátku listopadu se 
toto družstvo zúčastnilo Sokolských turnajů, 
o kterých si můžete přečíst na jiném místě 
tohoto Svinovského hlasatele. Myslíme i na 
ty úplně nejmenší, když jsme v minulém 
roce otevřeli skupinu „Kuřátka“ pro děti ve 
věku 2,5 – 5 let, která se schází 1x týdně.  

I když je národní házená nazývána „ven-
kovním“ sportem, tak i v zimě bude činnost 
družstev bohatá a různorodá. Členové od-
dílu NH se již velmi těší na první tréninky 
v nové sportovní hale. V zimní období čeká 
naše družstva řada turnajů. V kategoriích 
dospělých to budou turnaje Českého pohá-
ru, v dorosteneckých kategoriích se usku-
teční několik turnajů Zimní ligy mládeže, 
a žákovská družstva čekají turnaje Zimního 
halového přeboru, jehož vítěz postupuje na 
Zimní halové mistrovství ČR. Jsme potě-
šeni skutečností, že tři z těchto turnajů se 
uskuteční v nové sportovní hale ve Svinově. 
Více informací o dění v oddíle si můžete do-
zvědět na internetové stránce oddílu www.
hazenasvinov.cz a na oddílovém facebooku  
TJ Sokol Svinov - Oddíl národní házené

Závěrem chceme všem svinovským ob-
čanům popřát šťastné a veselé Vánoce, 
a do roku 2020 hlavně  zdraví, štěstí, po-
hodu a sportovního ducha.

DYCKY SVINOV!!!
Svinovští národní házenkáři

Již v pátek 1.11. jsme se vlakem vyda-
li na dalekou cestu do Plzně, kde se ve 
dnech 2.-3. listopadu konaly Sokolovské 
turnaje přípravek. Na turnaje odcestova-
lo 14 dětí našeho družstva přípravky, díky 
čemuž naši trenéři mohli do hry postavit 
dvě družstva. Sobotního turnaje, který byl 

rozšířen o „neso-
kolské“ oddíly, se 
zúčastnilo 14 druž-
stev. Jelikož herní 
systém byl každý 
s každým, tak děti 
odehrály velkou 
porci třinácti zápa-
sů. Naše družstva 
Svinov A a Svi-
nov B se umís-
tily na slušných 

8. a 10. místě. Nedělní turnaj se 
už týkal jen sokolovských oddílů 
a děti odehrály 5 zápasů. V tom-
to turnaji obsadila naše družstva 
celkové 3. a 5. místa. 

Pro naše hráče a hráčky to 
byla určitě velká změna, kdy 
po dlouhé době změřili síly se 
soupeři z jiných oblastí. Pro děti 
bylo zajištěno stravování po ce-
lou dobu turnaje a ubytovány 
byly děti v tělocvičně základní 
školy v Plzni – Bolevci. Byl to 
nejen pro děti, ale i pro nás tre-
néry náročný víkend, ale všichni 
jsme to zvládli a vrátili se domů 
plní nových zkušeností.

Adriana Diľová
Trenérka družstva přípravky

Házenkářský podzim

Družstvo přípravky v akci
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24. 12. 2019 od 22:00 hodin  – „PŮLNOČNÍ“ (S tradičním zpěvem koled)

25. 12. 2019 od 10:15 hodin  –  BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ – Narození Páně

29. 12. 2019 od 10:15 hodin  –  ROZLOUČENÍ SE STARÝM ROKEM
                                                        (se vzpomínkou na zemřelé v kalendářním roce 2019)

    1. 1. 2020 od 16  hodin      –  NOVOROČNÍ - Požehnání do nového roku 

    5. 1. 2020 od 10:15 hodin  –  TŘÍKRÁLOVÁ bohoslužba

  12. 1. 2020 od 10:15 hodin  –  KŘEST PÁNĚ (význam svátosti křtu)

V kostele budou krom stromečku umís-
těny betlémky z netradičních materiálů od 
výtvarnice Dagmar Štěpánové. K nahléd-
nutí v čase bohoslužeb. (Kostel bývá ote-
vřen min. 20 minut před jejich začátkem.)

16. 12. 2019 od 17 hodin
ŽIVÝ BETLÉM

Letos počtvrté budeme  mít ve Svino-
vě živý betlém, a to vedle Husova sboru 
před farou! Přijměte pozvání ke krátké-
mu zastavení se v předvánočním shonu. 
S pohledem na prostý vánoční výjev si 

připomeňme původní smysl těchto svátků. 
Poetické pásmo mluveného slova a hu-
debních vstupů potěší malé i velké. Srdeč-
ně zveme!

POZDRAV A PŘÁNÍ 
FARÁŘE K VÁNOCŮM
A DO NOVÉHO ROKU

Vážení čtenáři, opět jsme došli k vánoč-
ním svátkům a ke konci kalendářního roku. 
Putování to bylo jistě zajímavé, někdy bo-
lavé, jindy povznášející, učíme se za po-
chodu. Vždycky se něčeho nedostává, 

proto je tak pod-
statné neztratit 
naději cíle. Neži-
jeme jen sami pro 

Úterý 24. 12. ŠTĚDRÝ DEN
otevírání betléma 15.00 h

(bude možnost odnést si domů betlémské světlo)
půlnoční mše sv. se sborovým zpěvem 24.00 h

Středa 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

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

Neděle 29. 12. SVÁTEK SVATÉ RODINY 
JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

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

Úterý 31. 12. sv. Silvestra
mše sv. v 15.00 h na poděkování za uplynulý rok 2019

Středa 1. 1. 2020 SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 
(Nový rok 2020)

mše sv. v 8.00 h a 10.00 h
možnost návštěvy betléma: 11.00 – 16.00 h

Neděle 5. 1. SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ (svátek Tří králů)
mše sv. v 8.00 h a 10.00 h.

při každé mši sv. bude posvěcena voda, křída a kadidlo

Neděle 12. 1. SVÁTEK KŘTU PÁNĚ (závěr vánoční doby)
mše sv. v 8.00 h a 10.00 h

mše sv. v 10.00 h se sborovým zpěvem 
za všechny pokřtěné v uplynulém roce 2019

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V HUSOVĚ SBORU

Program vánočních 
bohoslužeb v kostele 
Krista Krále ve Svinově CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ 

V OSTRAVĚ – SVINOVĚ 
ZVE NA 

 

ŽŽ  II  VV  ÝÝ      BB  EE  TT  LL  ÉÉ  MM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.  
                                                         (Matoušovo evangelium 2, 2b) 

 

V pondělí 16. prosince od 17 hodin 
na farní zahradě vedle Husova sboru 

*Poetické pásmo mluveného slova a hudebních vstupů  
potěší malé i velké 

*Výstava betlémů od výtvarnice Dagmar Štěpánové 
*Setkání  lidí dobré vůle v předvečer vánočních svátků 

 

Vánoční písně a koledy hraje kapela ODE ZDI KE ZDI 
 
 
 
 
 
 
 

sebe, to si dnes uvědomujeme především 
v souvislosti s otázkami etickými a ekolo-
gickými. 21. století nabízí spoustu techno-
logických vymožeností, ale stále k sobě 
hledáme cestu a blízkost. 

Možná jsou  vánoční svátky opětovnou 
výzvou, aby se naše komunikace stala jas-
nější, abychom si konečně lépe, trpělivěji 
naslouchali a snažili se opravdu si poro-
zumět. Bůh jde člověku naproti a bere na 
sebe lidský úděl, bídu až do krajnosti. Při 
pohledu na Betlém se učme od hlavních 
protagonistů, že není až tak důležitá pře-
míra slov a frází. Když jde o opravdovou 
lásku, moc se toho namluvit nemusí. Boží 
lásce se můžeme vystavit, nechat se jí pro-
niknout, pak možná pochopíme a budeme 
se více podobat těm, kteří ji přijali a řekli 
své ano. Jen ten, kdo se umí poklonit, při-
jímá Boží dítě u sebe, ve vlastním životě 
a poznává, že i pro něj se Kristus narodil 
- a to dodává pokoj. 

Ať tedy Boží láska dosvědčená vánoč-
ním poselstvím ve vás působí svou mocí! 
Přeji všem lidem dobré vůle krásné Váno-
ce a vyprošuji Boží ochranu a požehnání 
do nového roku 2020! 

Tomáš Chytil, farář 
Církve československé husitské
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Už více než deset let chodíme vždy za-
čátkem ledna s mládeží po koledě u příle-
žitosti Tříkrálové sbírky. Na začátku byly 
obavy a ostych z prolamování osobních 
bariér, z narušování soukromí s žádostí 
o příspěvek. Ale s postupem doby tyto 
mizely a začaly se zjevovat prvoplánově 
skryté významy společného úsilí. 

Prvním a nejzřejmějším významem 
Tříkrálové sbírky je shromáždění fi nanč-
ních prostředků na nějaký všeobecně 
užitečný účel. Díky těmto příspěvkům se 
v roce 2020 dostane podpory dvěma hos-
picům a několika charitním domům. A kdy-
by zůstalo jen u těch známých kasiček, byl 
by i to dostatečný důvod vyrazit se známou 
koledou na rtech do ulic. 

Chodíme s dětmi vlastními i sousedovic. 
Vlastně už dávno nejsme tři králové. Je nás 
spíše smečka a mládež je spokojená a uli-
cemi se nese tak trochu neučesný zpěv. Ob-
čas k penězům někdo přidá sladkost a pak 
je chuť do koledování přirozeně větší. A ti 
malí koledníci se takto nenásilně učí nebát 
se zazvonit u cizích dveří, přijmout odmít-
nutí, když někdo nemá chuť přispět. A až 
jednou někdo někdy v budoucnu zazvoní 
u jejich dveří, nebudou se bát otevřít. A tře-
ba příchozímu vyhovět a třeba jeho žádost 
svobodně odmítnout. 

Chodíme od domu k domu. Ta trasa je 
pomyslnou spojnicí mezi jednotlivými do-
mácnostmi, které se v jeden jediný den 
v roce podílejí na společném díle. Je to 
přirozený způsob, kterak si místní komu-
nita může uvědomit své kořeny. Vnímá-
me-li překotnou současnost v poněkud 

rozmazaných konturách, pak právě i letmá 
připomínka některých ze základních hod-
not naší civilizace (velkorysost, soucit, 
lidskost, které se vybranými příspěvky 
zhmotňují), může pomoci onen rozmazaný 
obraz sebe sama trochu doostřit. 

A pak je zde i křesťanství symbolicky 
reprezentované pořadatelem sbírky. Může 
někoho  popuzovat. Je však už přes dva 
tisíce let neodmyslitelně spjato se západ-
ním světem. V dobách náročných a čelí-
cích novým výzvám může ohlédnutí zpět 
oním směrem ulehčit obavám ze ztráty 
vlastní kultury. Nese-li tříkrálové koledo-
vání připomínku i této skutečnosti, je to 

další z dobrých důvodů proč se na něm 
podílet. 

A jak s tím vším souvisí farář na bruslích? 
Předloni nebo snad o rok dříve uspořádala 
Charita Ostrava jako poděkování veřejné 
bruslení pro koledníky, kde jsem měl tu čest 
s otcem Janem Larischem párkrát obkroužit 
kluziště porubského zimního stadionu. Asi 
to není stěžejní okamžik mého života, ale 
kdo to může říct, že také měl tu čest? Tak 
pokud jste někdy svou kolednickou účast 
na sbírce zvažovali, neváhejte. Na faře vám 
sdělí podrobnosti a možná tentokrát otec na 
ledě přidá i piruetu :o)

Daniel Žitník

Podobně jako každý rok bude se i v roce 
2020 konat Tříkrálová sbírka. Jejím smy-
slem je nejen získat fi nanční prostředky 
pro konkrétní záměry sociální pomoci, ale 
také nechat do lidského života zazářit bet-
lémskou hvězdu naděje skrze vykonaný 
dobrý skutek. V loňském roce se do kole-
dování v České republice zapojilo téměř 
24 000 kolednických skupin a vybralo se 
120 450 848 Kč. Ve Svinově se sbírky zú-
častnilo 45 dobrovolníků, kteří vykoledovali 
80 311 Kč. 

Finanční prostředky získané koledová-
ním jsou využívány pro pomoc potřebným. 
Podrobnosti je možno najít na interneto-
vých stránkách Charity Ostrava. 

V našem městském obvodu proběhne 
sbírka v sobotu 11. ledna 2020 v době od 
9.30 do 13.00. V té době budou u dveří 
našich domů a bytů zvonit 3 – 4 členné 
skupiny „králů“ s pokladničkou ozna-
čenou logem Charita, identifikační 

kartou a tradiční písní „My tři králové 
jdeme k vám“. Poprosí vás o fi nanční pří-
spěvek pro potřebné. Na vstupní dveře 
napíšou jako poděkování křídou písmena 
C + M + B + 2020. Tento nápis je možno 
vyložit buď jako první písmena jmen tří krá-
lů: Kašpar + Melichar + Baltazar, nebo la-
tinského požehnání: Christus mansionem 
benedicat, což volně přeloženo znamená: 
Kristus ať požehná tento dům. Abychom 

jako tři králové mohli zaklepat na každé 
dveře našeho městského obvodu, hledá-
me dobrovolníky z řad dětí i dospělých. 
Prosím, přihlaste se na faře u kostela na 
Bílovecké ulici.

Kromě daru koledníkům bude možno 
na Tříkrálovou sbírku přispět také při pra-
videlné kostelní sbírce do zapečetěných 
pokladniček v kostele Krista Krále v neděli 
12. ledna 2020.  P. Dr. Jan Larisch, farář 

S farářem na bruslích

Tříkrálová sbírka v Ostravě-Svinově
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Téměř se tomu nechce uvěřit. Náš bohatý svět si přivlastnil 
křesťanské Vánoce a všechno, co k nim patří: miluje poezii 
Vánoc, blikající světélka, třpytící se hvězdy, vánoční koledy, 
atmosféru přátelství, kterou dárky vyvolávají. … Jen to nej-
podstatnější úplně opomněl. Tím je malé dítě Ježíš, narozený 
v Betlémě a položený v jeslích. Při jeho narození andělé hlá-
sali, že se narodil Spasitel světa. Tedy někdo, kdo tu chce být 
za všech okolností pro člověka – pro každého z nás.

Přeji nám všem, ať někde v hlubinách své duše zakusíme 
kousek tohoto Božího poselství Vánoc a ať můžeme v této jistotě 
prožívat nastávající rok 2020.  P. Dr. Jan Larisch, řím. kat. farář 

Vánoční a novoroční přání 

VE SVINOVĚ POŘÁDÁ 

LIDOVÝ PLES 
           

V sobotu  18.ledna 2020 od 19:00 hodin 
V sále restaurace  U Slunce 

K poslechu a tanci hraje  PARADOX 
 
- Vstupné : 300,- Kč včetně večeře, výběr ze dvou jídel 
- Číslované stoly, fajne pivo, lidové ceny, pestrá tombola     

Prodej vstupenek :      Eva Korpasová    tel: 737 675 604 
                                   Marta Dvorská    tel: 736 184 536 

 

 

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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Městský obvod Ostrava - Svinov pořádá

OBECNÍ PLES 2020

OBECNÍ PLES 2018

aneb

Star Dance - i u nás hvězdy tančí!

Sobota 1. února 2020
od 19:00 hod

v sále restaurace U Slunce

K poslechu a tanci hraje
skupina ŠAJTAR.skupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTAR.AR.AR.AR.AR.skupina ŠAJTAR.skupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTskupina ŠAJTAR.AR.AR.AR.skupina ŠAJTAR.skupina ŠAJT

Vstupné: 
350,- Kč včetně večeře (výběr ze dvou jídel)
Prodej vstupenek: 
sekretariát ÚMOb Svinov, paní Juráčková, od 6.1.2020 
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Mladý muž přijel na letní byt. Chtěl udělat na bytnou dobrý dojem a řekl: „Když jsem loni z letního bytu 
odjížděl, moje bytná plakala“ „(viz 1. tajenku). (viz 2. tajenku) předem.“ 
 
 
 

Pomůcka: 
ATALANTA 

FOCAL 
URARI  

Sdružovat Sportovní 
trikot 

Italsky 
„ostrov“ Úplná Značka 

vysavačů Předložka Snubní 
prsteny ☻ 

Anglicky 
„chytrý“ 

Hora 
(nářečně) Žita Nikoli Hlupá-

kovo 
Uprch-
nouti Otec Obyvatel 

Itálie 

Trojhlavý 
sval T R I C E P S 

Nakupiti 
S H R N O U T I Vymílání 

1. tajenka M I S E T O N E M Ů Ž E S T Á T 

Krvácivá 
horečka E B O L A 

Šípový jed 
U R A R I 

Roky 
L É T A Podpěry Auta 

Citoslovce 
radosti L A L Á 

Lesní 
pozemek 

O B O R A 
Programov. 

jazyk 
F O C A L Stáří Mexická 

platidla 

Domácky 
Sabina I N A 

Spotřebovat 
pasením 

S P Á S T 
Nadutci 

P Á V I Laskat 
Hustě 

pokrýti 
(řídce) Turmalín Klepání 

Ukazovací 
zájmeno T O 

Jedn. kinem. 
viskozity 

S T O K E 
Psací 

potřeba 
P E R O 

Citoslovce 
podivu 

H O Elektroda Vlétnutí Močály 

☻ Odplata 
Ryby 

A K A R Y 
Blanokřídlý 

hmyz 
V O S A 

Idiot 
B L B Barvená 

látka Plocha Dopravní 
prostředek 

Auto-
mobily M I N O R Y 

Severský 
pták 

A L K A 
Chlup 

V L A S Insekticid Pamlsek 

Téměř S K O R O 
Textilní 

látka 
D R E L 

Nedospělí 
M L A D Í Francouzsky 

„jeden“ 
Ludolfovo 

číslo 

2. tajenka T A D Y B U D E T E P L A T I T 

Händelova 
opera A T A L A N T A Hvízdati P Í S K A T I 

Perníčky měkké rovnou po upečení
Ingredience
Těsto
2 lžíce medu
100 g másla 
2 lžičky perníkového 
koření
1 lžička sody
400 g hladké mouky
140 g cukru moučka
2 ks vejce

Na potření
1 ks vejce

Na polevu
150 g cukr moučka
5 kapek citronové šťávy
1 ks bílek

Postup přípravy
Cukr utřeme se dvěma vejci a změklým máslem, přimí-

cháme med a koření. Do vzniklé kašičky vsypeme mouku 
se sodou. Medu nesmíme dát více, perníčky by ztvrdly! 
Vypracujeme těsto, které dáme na 30 minut odpočinout 
do lednice.

Těsto rozválíme na silnější plát a  vykrajujeme různé 
tvary, které klademe na plech vyložený pečicím papírem.

Vše potřeme rozšlehaným vejcem a pečeme při teplotě 
180 °C dozlatova.

Po vychladnutí vánoční perníčky nazdobíme polevou, 
kterou připravíme vymícháním bílku s cukrem do hladké 
hmoty. Můžeme do ní přidat i pár kapek citronu.

Vánoční perníčky podle tohoto receptu jsou po upečení 
hned měkké, takže se nemusí péct dlouho dopředu. Na 
druhé straně dobře uskladněné vydrží velmi dlouho.
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