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Slovo starostky
Vážení občané,
každý konec roku je zpravidla o bilancování uplynulého
období, obdobím vánočního shonu a dokončením rozdělané
práce, ne jinak je tomu i letos.
Začala doba adventu, který je také mimo jiné dobou
zklidnění. Měli bychom se zastavit, zamyslet a užít si tu
překrásnou dobu vánoční, k níž patří společná setkávání, dárky, narození
Ježíška, koncerty, bohoslužby.
Nejdříve bych chtěla popřát těm nejmenším hodně dárků a úsměvů nejen
vlastních, ale i na tvářích rodičů.
Všem dospělým přeji dostatek rodinné pohody, neboť jsme to právě my,
na kom vytvoření krásné vánoční atmosféry závisí nejvíce. Proto při tomto
předvánočním shonu nezapomeňme na rodinu a na své blízké.
A nakonec bych popřála těm dříve narozeným hlavně pevné zdraví a dostatek životního optimismu pramenícího z bohatých životních zkušeností.
Přeji Vám, ať nezůstanete sami, ať máte kolem sebe své nejmilejší a nejbližší.
Do nového roku 2018 pak přeji vám všem všechno nejlepší, hodně zdraví,
dobré nálady a životního optimismu.

Ing. Helena Wieluchová,
starostka

Příjemné prožití vánočních svátků,
úspěšný vstup do nového roku, hodně štěstí, zdraví,
osobních a pracovních úspěchů,
vám přejí
Starostka, radní a zastupitelé
městského obvodu Svinov.
Připojují se také zaměstnanci
Úřadu městského obvodu Svinov.

Ohlédnutí se za rokem 2017…
Komise pro kulturu, mládež a sport
při Radě městského obvodu Svinov připravila a zorganizovala v letošním roce
spoustu zábavných a poučných akcí pro
děti i dospělé. Kromě toho se finančně
podílela na dalších akcích, jako například
„Velikonoční a Vánoční dílny“, Helloween,
Mikulášská nadílka a akce ZŠ a MŠ Svinov.
V únoru jsme se vydali na výlet na
Pustevny, kde si přišli na své lyžaři i „nelyžaři“.
Duben byl zaměřen hlavně na svátky
jara a komise společně se Základní a mateřskou školou Svinov přichystala pro děti
„Velikonoční dílny“, kde si mohly vyrobit
velikonoční ozdoby.
11. dubna přišly děti na slavnostní otevření sportovního hřiště na ulici Evžena
Rošického a jako první mohly hřiště vyzkoušet. Připravili jsme pro ně spoustu
sportovních disciplín, jako třeba slalom
s míčem, hod míčem na bránu, děti hrály
vybíjenou a jiné hry. Každý malý účastník
získal na konci akce malý dárek.
Dlouho jsme se připravovali na
Svinovskou olympiádu 2017, která pro-

běhla před kostelem Krista Krále a v jeho
blízkém okolí 20. května. Protože se jednalo opravdu o velkou akci, požádali jsme
některé zájmové organizace ve Svinově
o spoluúčast, čímž jim tímto děkujeme.
Po zahajovacím ceremoniálu, který byl
završen zapálením Olympijského ohně,
se děti i dospělí rozprchli po sportovních
disciplínách: střelba ze vzduchovky na
terč, farmářský slalom, jízda na koloběžkách a mnoho dalších. Po vyčerpávajících
aktivitách si soutěžící odpočinuli u luštění křížovek, vědomostních kvízů, nebo
si vybarvili omalovánku. Malí účastníci
Svinovské olympiády ocenili také skákací
hrad, trampolínu a jízdu na ponících.
Jaký by to byl podzim, kdyby se na
obloze neobjevili létající draci? V říjnu,
opět ve spolupráci ze ZŠ Svinov, proběhla
na hřišti u ZŠ Bílovecká 10 „Drakiáda“.
Každý malý účastník byl oceněn malou
odměnou a někteří si odnesli i výhru za
nejkrásnějšího vyrobeného draka či draka,
co letěl nejvýše, v podobě dortu.
V listopadu jsme nabrousili brusle
a v neděli 5. 11. vyrazili na zimní stadion.

Malí, ale i dospělí, ocenili možnost vyzkoušet si své dovednosti ve střelbě pukem na
bránu, kde chytal profesionální brankář.
29. listopadu proběhly ve spolupráci
se ZŠ a MŠ Svinov „Vánoční dílny“, kde
na nás dýchla první atmosféra blížících se
vánočních svátků. Děti si vyrobily vánoční
výrobky, které ozdobí jejich domovy.
V prosinci nesmělo chybět bruslení
s Mikulášem, andělem a čertem. Svinovské
děti společně s rodiči se s těmito postavami setkali na zimním stadionu. Všechny
hodné děti byly Mikulášem odměněny
a čert brzy zjistil, že mezi dětmi není nikdo
neposlušný a tak nakonec odešel zpět do
pekla s prázdnou.
Největší motivací k organizování akcí
pro svinovské občany jsou pro nás úsměvy
na tvářích dětí, pozitivní reakce dospělých a poděkování. Proto pro naše děti
i dospělé i v příštím roce připravíme další
sportovní i kulturní akce.
Přejeme vám všem krásné a veselé
Vánoce, prožité v kruhu nejbližších a úspěšný rok 2018.
Hana Mužíková
Komise pro kulturu, mládež a sport
při Radě MOb Svinov

2

Vánoční jarmark
V sobotu 2. prosince proběhlo u kostela Krista Krále již tradiční rozsvěcování
vánočního stromu a pořádání Vánočního
jarmarku ve Svinově. Máme radost, že jste
si udělali čas a přišli se vzájemně pozdravit a strávit příjemné chvíle u vánočního
punče. Děti se radovaly z drobných dárků,
které rozdával Mikuláš, řada tržních stán-

ků nabízela občerstvení a bohatý výběr
upomínkových předmětů.
Děkuji všem vystupujícím žákům za
pěkný zážitek, učitelům za připravený program, pracovníkům Technického dvoru,
že zvládli vše připravit.
Poděkování patří rovněž členům komise pro občanské záležitosti pod vedením

p. Radmily Jančíkové, členům komise
pro děti a mládež pod vedením p. Zdeny
Popkové a zaměstnancům úřadu pod vedením p. Jany Štekbauerové, kteří se zapojili do příprav a obětavě se podíleli na
této sváteční akci.
Ing. Helena Wieluchová,
starostka

Blahopřání
jubilantům
Do dalších let hodně zdraví,lásky
a spokojenosti v kruhu svých nejbližších Vám přeje komise pro občanské
záležitosti a zastupitelé městského
obvodu Svinov.
Září
Slíwová Dagmar
Blaštíková Věra
Žohová Věra
Grén Zdeněk
Žídek Leo
Čoma Ladislav
Hurníková Věra
Onderková Marie
Václavíková Eva
Kaštovská Ludmila
Hruška Karel
Říjen
Petráš Antonín
Křístková Věra
Vacuková Margita

Rada městského obvodu Svinov
vás srdečně zve na

Kolmaš Ondřej
Kaňová Libuše
Glabazňa Bohumil

OBECNÍ PLES

Vavricová Vlasta

který se uskuteční v sobotu 13.1.2018
od 19:30 hodin v restauraci U Vlka

Stodůlka Petr

Vstupné: 350 Kč včetně večeře

Ščerba Milan

Celým večerem vás bude provázet
hudební skupina MIRABEL.
Připravena je bohatá tombola
a kulturní program.
Předprodej vstupenek bude zahájen
od pondělí 11.12.2017 na podatelně ÚMOb Svinov
u paní Juráčkové, tel.: 599 421 020

Listopad
Vařeková Ludmila
Schmidt Kurt
Kluchová Lydie
Stonawská Olga
Novák Antonín
Nosová Anežka
Kontrová Silvia
Petrášová Bohumila
Knop Vladislav
Šimečka Stanislav
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Usnesení Zastupitelstva
a Rady městského obvodu Svinov
Zastupitelstvo na svém 24. zasedání
mimo jiné:
• rozhodlo
o koupi části pozemku parc. č. 2407/2,
vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 2.771 m2 v k. ú.
Svinov, obec Ostrava, nově oddělené dle GP
č. 2617-12/2015 ze dne 30.11.2015, od společnosti Zemědělský podnik Razová, státní
podnik v likvidaci, IČ 136 42 090, se sídlem Praha 6 - Řepy, Třanovského 622/11,
163 04 za kupní cenu ve výši 195.400 Kč
a o uzavření kupní smlouvy.
Rada na svých schůzích mimo jiné:
• doporučila
Zastupitelstvu městského obvodu Svinov
rozhodnout o koupi části pozemku parc.
č. 2407/2, vodní plocha, koryto vodního toku
přirozené nebo upravené, o výměře 2.771 m2
v k. ú. Svinov, obec Ostrava, nově oddělené
dle GP č. 2617-12/2015 ze dne 30.11.2015,
od společnosti Zemědělský podnik Razová,
státní podnik v likvidaci, IČ 136 42 090, se
sídlem Praha 6 - Řepy, Třanovského 622/11,
163 04 za kupní cenu ve výši 195 400 Kč
a o uzavření kupní smlouvy.
• doporučila
Zastupitelstvu městského obvodu
Svinov schválit zásady pro poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu Svinov
pro rok 2018 včetně tematických okruhů

• rozhodla
zadat veřejnou zakázku malého rozsahu
s názvem „Provádění zimní údržby místních komunikací III. třídy v MOb Svinov
v zimním období od 2017 – 2018 II„„ společnosti: Služba Spáčil, s.r.o., se sídlem E.
Rošického 955/40, 721 00 Ostrava - Svinov,
IČ 26843838 a uzavřít s ní smlouvu o dílo.
• souhlasila
se změnou umístění dobíjecí stanice
elektromobilů na části pozemků parc.
č. 3475/1 a parc. č. 3475/15 vše v k.ú.
Svinov, obec Ostrava, v rámci stavby ”Lidl
Ostrava, ul. Sjízdná 1157, modernizace typ
NFK 17 - změna umístění stanice dobíjení
elektromobilů” pro investora: Lidl Česká
republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 158 00
Praha 5, IČ 26178541.
• uložila
starostce požádat statutární město Ostrava o výkup a následné svěření
pozemků pod místními komunikacemi
III. a IV. třídy, ve vlastnictví jiných vlastníků, v k. ú. Svinov, obec Ostrava.
• rozhodla
uzavřít se společností One Energy &
One Mobile a.s., IČ: 01879880, sídlo:
Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava smlouvu o sdružených
službách dodávky elektřiny pro rok 2018.

• rozhodla
uzavřít se společností One Energy &
One Mobile a.s., IČ 01879880, se sídlem
Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava smlouvu o sdružených
službách dodávky zemního plynu pro rok
2018.
• rozhodla
zadat veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem ”Rekonstrukce parkoviště
u ul. Bílovecká v Ostravě-Svinově - stavba”
společnosti STRABAG a.s., Praha 5, Na
Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744
- odštěpný závod Morava, oblast Sever,
Polanecká 827, 721 08 Ostrava-Svinov za
cenu nejvýše přípustnou 1.790.346,26 Kč
bez DPH Kč a uzavřít s ní smlouvu o dílo.
• souhlasila
s prodloužením termínu umístění
dočasného dopravního značení zákazu
vjezdu (mimo dopravní obsluhu) v lokalitě vymezené ulicemi Bílovecká, Lipová,
Kuršova, U Rourovny do 31.12.2018.
• souhlasila
s předáním kompletní projektové dokumentace na stavbu „Osvětlení parkovišť za bytovými doma na ulici Bílovecká
v Ostravě-Svinově“ v účetní hodnotě
53 240 Kč investičnímu odboru Magistrátu
města Ostravy.

Svinovská občanka se stala čestnou občankou
města Ostravy - gratulujeme
Na zasedání zastupitelstva 13. prosince
2017 schválili zastupitelé Ostravy dvě čestná
občanství a čtyři Ceny města. Čestnými občany Ostravy se stali lékař Věroslav Dušen
a divadelní režisér a herec Luděk Eliáš. Cena
města byla udělena Alexandře Gasnárkové,
Jiřině Kábrtové, Renátě Huserové a in memoriam Blaženě Przybylové.
Rodačka ze Svinova, paní RNDr. Jiřina
Kábrtová je dlouholetá ředitelka městské
příspěvkové organizace Ostravské muzeum.
Pod jejím vedením se v Ostravském muzeu
otevřely nové expozice a dostala prostor
i historie Ostravy. Je iniciátorkou mnoha
prestižních výstav. V rámci své profese se
Jiřina Kábrtová dlouhou řadu let věnuje
přednáškové a publikační činnosti a kromě
klasické muzejní činnosti také pořádání
zajímavých akcí, výstav a celoměstských
projektů.
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Informace občanům – oprava zdi
na hřbitově ve Svinově
V průběhu roku 2018 má městský obvod Svinov záměr rekonstruovat betonové
oplocení hřbitova ve Svinově, a to úsek podél ulice Ostravské, v rozsahu od parkoviště dále ve směru na Janovou (Klimkovice).
Důvodem je skutečnost, že stávající plot,
který léta sloužil také jako opěrná zeď, je
v současnosti v nevyhovujícím stavu, (je
vychýlený, jsou v něm praskliny, zvětrává
a drolí se). V rámci rekonstrukce bude stáva-

jící oplocení v celé délce podél ul. Ostravské
ubouráno cca 10 cm pod přilehlý upravený
terén hřbitova. Následně bude za vybouranou stávající zdí postaveno nové oplocení
s funkcí opěrní zdi z betonových tvarovek.
Nelze vyloučit, že při realizaci prací, a to
zejména při bourání starého plotu, nedojde
k dotčení stávajících náhrobků, které jsou
situovány velmi blízko, nebo jsou v přímém
kontaktu s bouraným oplocením. Ačkoli

bude bourací práce provádět odborná firma
a práce budou probíhat s největší opatrností, mohlo by při nich přes veškerou snahu
a úsilí dojít k poškození některého z hrobů.
Naší snahou je zabezpečit, aby nedošlo
k poškození majetků občanů event. aby se
škoda minimalizovala. Občané, kteří mají náhrobky přímo u hřbitovní zdi, budou písemně
osloveni a požádáni o vstřícný přístup k řešení
tohoto problému. Děkujeme za pochopení.

Městská policie Ostrava posiluje
v předvánočním období výkon služby
ochrany před trestnou činností v souvislosti s předvánočním nakupováním spojili své síly v rámci projektu
Bezpečnější Ostrava nejen
Městská policie Ostrava,
Police ČR a Dopravní podnik Ostrava, ale i některá
nákupní centra. Návštěvníci
obchodů se tak prostřednictví
kontaktní kampaně mohou
dozvědět jak bezpečně nakupovat, parkovat, provést
výběr z bankomatu nebo jak
postupovat když se stanou
obětí trestného činu.

Také letos Městská policie Ostrava v předvánočním
období realizuje preventivně bezpečnostní opatření.
Posílení výkonu služby se
dotkne zejména míst s větší koncentrací návštěvníků.
Strážníci se tak zaměří na
okolí obchodů a nákupních
středisek, místa konání vánočních trhů a v neposlední řadě i na okolí parkovišť. Opatření potrvá až do
Štědrého dne.
S cílem zvýšit informovanost občanů o možnostech

Dopravní podnik informuje
V pátek 22. prosince bude provoz jako
v pracovní den. Sobota 23. prosince provoz jako v sobotu. Neděle 24. prosince
nedělní provoz s omezením od 17 hodin,
25. prosince jako v neděli s omezením
do 8 hodin, 26. prosince jako v neděli;

27., 28., a 29. prosince: linky č. 6, 9 (denní spoje), 10, 66, 73, 92, 96, 103, 109
a 110 provoz zastaven. Linky č. 101, 102,
104, 105, 106, 107 a 108 provoz jako
v neděli. Ostatní linky jako v pracovní
den. Sobota 30. prosince provoz jako

v sobotu. Neděle 31. prosince provoz jako
v neděli s omezením doprav od 19 hodin.
Pondělí 1. ledna 2018 provoz jako v neděli
s omezením dopravy do 8 hodin. Úterý
2. ledna provoz jako v pracovní den.

Svoz vánočních stromků
V souladu s tradicí, kdy odstrojování
vánočních stromků začíná v den svátku
Tří králů, zahajuje společnost OZO Ostrava
jejich odvoz hned v nejbližší možný svozový
den. Protože v roce 2018 připadá zmíněný
svátek na sobotu 6. ledna, svoz stromků
bude zahájen v pondělí 8. ledna. Od tohoto dne mohou občané odkládat stromky
vedle kontejnerových stanovišť na směsný
odpad o objemu 1 100 litrů. Svoz vánočních stromků pak bude pokračovat po čtyři
týdny podle předem stanoveného harmonogramu, což znamená, že konkrétně na
ostravská sídliště přijede svozové auto pro
stromečky na jedno místo celkem čtyřikrát.
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Informace k volbě prezidenta
V pátek 12. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 13. ledna
2018 od 8:00 do 14:00 hodin se uskuteční volba prezidenta republiky.
Případné druhé kolo by se uskutečnilo 26. a 27. ledna 2018 ve stejných časech,
jako první kolo.
V těchto dnech budou ve Svinově otevřeny volební místnosti v ZŠ Bílovecká
10 – u školní jídelny; v ZŠ Bílovecká 1 – u
kostela; v ZŠ Evžena Rošického 1082.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů Úřad městského obvodu Svinov na tel. č.

599 421 036 a ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který
byla okrsková volební komise zřízena.
Volič může požádat o vydání voličského
průkazu osobně nejpozději do 10. ledna

2018 do 16:00 hodin, nebo písemným
podáním doručeným úřadu městského
obvodu nejpozději do 5. ledna 2018.
Žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče,
žádost v elektronické podobě lze zaslat
prostřednictvím datové schránky.

Dobrá věc se podařila
V červnovém vydání svinovského hlasatele jsme vás informovali o možnosti
získání finančních prostředků od společností Lidl, která se rozhodla při otevření nově zrekonstruované prodejny na
ul. Sjízdná v červenci letošního roku
z každého nákupu nad 300 Kč věnovat
vybrané instituci 50 Kč. Členové Rady
MOb Svinov navrhli finančně podpořit
Základní uměleckou školu Dobroslava
Lidmily ve Svinově.
Celkem se tedy podařilo i díky vám,
kteří jste nakupovali v první den otevření prodejny, získat finanční prostředky
v hodnotě celkem 180 tis. Kč, které budou
použity na nákupy vybavení školy.
Ing. Helena Wieluchová
starostka

Mezi námi
Od ledna do listopadu 2017 byli žáci
naší základní školy zapojeni do mezinárodního projektu „Mezi námi“ reg. číslo:
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000655.

Projekt byl realizován společně s žáky
Szkoły Podstawowe nr 2 im. Świętej
Jadwigi w Świerklanach Finanční prostředky na realizaci školy získaly z pro-

gramu fondu mikroprojektů programu
INTERREG V-A Česká republika-Polsko
v rámci Euroregionu Silesia.
Hlavním cílem tohoto projektu bylq
spolupráce mezi partnery, seznámení se
s odlišnými kulturami, tradicemi, překonání jazykových bariér aj. Při společných
aktivitách jsme se naučili dávno zapomenuté lidové písně a tance specifické pro
region Slezska.
V rámci projektu byly realizovány následující aktivity:
Poznejme se
30. ledna byl zahájen projekt ve
Swirklanach aktivitou Poznejme se,
v jejímž rámci se konala soutěž ve zpěvu
koled a pastotorel: „Zazpívejme Ježíškovi”.
Soutěže se zúčastnili žáci partnerských
škol, po soutěži se žáci zapojili do skupinovch aktivit zaměřených na poznání
rozdílů v českém a polském jazyce.
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Slovník sousedů
V březnu byla vyhlášena soutěž, která
se týkala tvorby slovníku. Soutěže se zúčastnili žáci ve dvou kategoriích: do devíti
let a do třinácti let. Úkolem žáků bylo
vybrat slov do slovníku polsko-českého
a k nim nakreslit ilustrace. V soutěži
zvítězili: V 1. kategorii: 1. místo Pawel
Czerwik, 2. místo Hana Čaplová, 3. místo
Lenka Fráňová. Ve 2. kategorii: 1. místo
Nikola Kocjan, 2. místo Weronika Liszka,
3. místo Ema Plisková. Sesbírané materiály, práce dětí, fotografie ze setkání a další jsou použity v naší publikaci. Publikaci
Slovník sousedů si můžete prohlédnout
na našich webových stránkách www.
zssvinov.cz.
Environmentální den
26. dubna přijeli žáci ze Swierklan do
Ostravy. Hlavní náplní dne byla prohlídka zoologické zahrady v Ostravě spolu
s výukovou lekcí na téma Ze života zvířat v ZOO. V odpoledních hodinách se
všichni zapojili do výtvarných dílen, na
kterých tvořili krásné dárky ke Dni matek
a hudební nástroje z přírodních materiálů.
Taneční a pěvecké soustředění
Ve dnech 22. - 26. května jsme se
společně zúčastnili pětidenního soustředění v Komorní Lhotce v České republice. Během svého pobytu žáci aktivně
trávili čas procházkami v horách, hráli
míčové hry, dělali pokusy a experimenty.
Ochotně se zapojili do soutěží v bowlingu
a využili relaxace v solné jeskyni. Večerní
programy jako diskotéky a opékání párků
u táboraku patřily mezi nejoblíbenější aktivity, kdy se opravdu mnohé děti
spřátelily. Důležitým prvkem tohoto
soutředění byl však tanec a zpěv. Všichni,
jak Poláci, tak Češi, se připravovali na
vystoupení, které prezentovali v červnu
během aktivity Folklórního odpoledne.
Společně jsme se naučili písně v polštině,
češtině a tancovali lidové tance.

U Studny tří bratří
29. května jsme se společně vydali do
Těšína. Během výjezdu jsme se zúčastnili workshopu v Muzeu tisku grafiky. To
nám umožnilo pochopit, jak vzniká kniha
a jak se vydává publikace. Žáci pod dohledem pracovníků muzea připravili grafické
šablony a razili je na papír. Obdivovali
jsme také památky Těšína: divadlo Adama
Mickiewicze, historické tržiště, Zámecký
vrch s rotundou svatého Mikuláše, viděli
jsme bývalý hraniční přechod na Mostě
přátelství, knihovnu Těšínska. Účastníci
se seznámili s legendou o založení Těšína
a prohlédli Studnu tří bratří.

Spuštěny byly také webové stránky mapující historii a prezentující fotogalerii
obou souborů https://opavicka.wixsite.
com/opavica.

Folklórní odpoledne
17. června jsme se setkali ve Svinově
na festivalu folklórních souborů a sborů
před katolickým kostelem. Žáci partnerských škol zde představili lidové tance
a písně, vystoupili v regionálních krojích.
Velkým okamžikem byl zpěv písně „Paní
mámo” společného česko-polského sboru, který svými hlasy podpořil Ženský
pěvecký sbor Dobroslava Lidmily. Pásmo
tanečního kroužku školy vycházelo z choreografií zakladatelů souborů Opavica
a Opavička, manželů Marie a Svatopluka
Bohušových a jejich dcery Svatavy, pod
jejíž taktovkou se zkoušelo. Mladou taneční generaci doprovodili na pódiu
také bývalí členové souborů Opavička
a Opavica, tančilo se napříč generacemi.
Vystoupení všech souborů a sborů včetně Slezského souboru Heleny Salichové
(dětské i dospělé složky), SLPT Hlubina
a Hlubinka byla pro příznivce folklóru
pohlazením na duši.
V průběhu dne si všichni účastníci
prohlédli výstavku k 65. výročí založení
souboru Opavica a 60. výročí založení
souboru Opavička, která byla instalována
ve školní jídelně, kde si ji mohli prohlédnout i občané Svinova a široká veřejnost.

Svátek školy
16. října jsem se zúčastnili svátku školy
ve Swierkalanach. Dopoledne proběhla
mše v katolickém kostele, potom následovala akademie ve škole, kde vystoupili
i žáci naší školy s tanečním vystoupením
a zpěvem lidových písní. V odpoledních
hodinách se dospělí účastníci zúčastnili
přednášky na téma „Slezské regionální
tradice‘‘, žáci si prohlédli „Galerii rodiny
Holeszóv”.

Tradice polského Slezska
18. září žáci našich třetích ročníků vyrazili na výlet do Żor Osin, kde se zúčastnili regionální pracovní dílny a navštívili
muzeum tradic. V průběhu dne poznali
slezské regionální tradice, prohlédli si
předměty denní potřeby, vybavení slezské chaty, kde si také vyzkoušeli umlít
mouku. Na závěr si společně zatancovali
na „Dožinkách”.

Čtení z kronik
16. listopadu proběhla poslední aktivita tohoto projektu. V podkrovním sále
budovy Bílovecká 1 žáci druhého stupně
přečetli úryvky z kronik slezských souborů Opavičky a Opavice. Program byl
doplněn vystoupením tanečního kroužku,
pěveckého sboru Zvonoklíček a Ženského
pěveckého sboru Dobroslava Lidmily.
V závěru dne byl celý projekt vyhodnocen panem ředitelem Mgr. Zdeňkem
Ivančem, paní starostkou Ing. Helenou
Wieluchovou, paní ředitelkou polských
partnerů a koordinárorkou projektu
Danielou Košařovou.
Daniela Košařová
Koordinátor projektu „Mezi námi”
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Co se podařilo ve Svinově v roce 2017 ?
Vážení občané, dovolte mi, abych vás
seznámila s prací členů Rady městského
obvodu Svinov za období roku 2017, která
pracovala v tomto složení:
Ing. Helena Wieluchová - starostka,
Ing. Viktor Kojdecký - místostarosta,
Ing. Daniel Žitník - místostarosta,
paní Radmila Jančíková - radní,
Ing. Eva Poštová, CSc. - radní

Celý rok 2017 byl velmi činorodý
a troufám si říci, že i úspěšný. Ve spolupráci se zaměstnanci úřadu se nám
podařilo realizovat mnoho projektů, se
kterými jsme Vás postupně seznamovali.
Jednalo se o projekty finančně náročné,
některé byly započaty v roce 2016 a dokončeny v roce 2017, další byly realizovány v letošním roce. I když jsme Vás

o nich průběžně informovali, dovolím si je
shrnout. Mnohé z nich by nebylo možné
realizovat bez výrazné finanční podpory
magistrátu města Ostravy (sportovní hřiště na ul. E. Rošického, Mateřská škola
na ul. Stanislavského, oprava komunikací
a chodníků po „Rekonstrukci kanalizace
vodovodů a plynovodů“, nákup víceúčelového transportního nosiče).

Jednotlivé realizované projekty a vynaložené finanční prostředky:
rok 2016

rok 2017

celkem tis. Kč vč. DPH

mateřská škola -ulice Stanislavského

6 600

8 800

15 400

sportovní hřiště na ul Rošického, kontejner

3 000

107

3 107

výměna oken - dům č. 679

200

200

sekačka na trávu Ethesia

950

950

2 800

2 700

víceúčelový nosič nástaveb
výměna zábradlí na ul. Bílovecká

405

405

rekonstrukce bytů

1 130

1 130

ostatní opravy bytů

260

260

13 500

17 700

510

510

28 662

42 362

opravy komunikací a chodníků

4 700

revitalizace zeleně - park Dr. Brauna
CELKEM

14 300

Mateřská škola na ulici Stanislavského

Parkoviště za ZŠ Bílovecká 1

Sekačka na trávu Ethesia

Samojízdný stroj zn. MULTICAR
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Na realizaci akcí uvedených v tabulce se
nám společným úsilím podařilo zabezpečit
dostatečné množství finančních zdrojů jak
cizích tak vlastních.
Mimo výše uvedené projekty proběhla
na základě našich dlouhodobých urgen-

cí rekonstrukce kanalizace na ul.
Bílovecká a ul. Polanecká pod názvem: „Revitalizace centra MOb Svinov
u ZŠ Bílovecká 1 za účelem odstranění negativních vlivů důlní činnosti z minulosti“.
Tato akce byla financována Ministerstvem

Sportovní hřiště na ul. Rošického

financí a Ministerstvem průmyslu v celkové hodnotě 4 320 tis.Kč. V rámci rekonstrukce kanalizace byly opraveny chodníky, nově vybudované sjezdy a parkoviště
za ZŠ Bílovecká 1.

Zajistili jsme opravy asfaltovaných povrchů v deseti ulicích a dokončujeme
jejich chodníky

Pro větší bezpečnost dětí jsme pořídili před oběma školami nová zábradlí

Naši spoluobčané v domě č. p. 679/2 na ul. U Rourovny mají od letošního podzimu nová okna

V letošním roce jsme zajistili celkovou opravu 5 bytů, v dalších bytech
byla instalována etážová topení (za původní Gamaty), izolace a opravy
podlah, celkové rekonstrukce rozvodů, nová sociálních zařízení a další
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Otevřít oči
dokořán

Co tři roky se sjíždějí učitelé výtvarných oborů ZUŠ z celé republiky
do Šternberka na výtvarnou přehlídku zvanou Oči dokořán. Jak vyplývá
z názvu, akce se snaží o to, aby děti
měly oči otevřené, aby pozorovaly
věci i události kolem sebe a tvořivým
způsobem je dovedly převést do výtvarného dílka.
Vybraní učitelé v prostorách bývalého augustiniánského kláštera prezentují svou práci s dětmi, konají se
přednášky a semináře. Nevystavují se
pouze jednotlivé práce šikovných malých výtvarníků, ale také celé výtvarné
tematické celky (např. tzv. výtvarné
řady), které děti během uplynulých
tří let se svými učiteli vytvořili.
I když vždy docházelo k selekci
prací v krajském i národním kole,
letos poprvé měla přehlídka soutěžní
charakter a výtvory žáků naší školy se v hodnocení vůbec neztratily.
Nejvyšší ocenění, Zlaté pásmo, získal soubor prací s názvem Chystáme
oslavu. Šlo o práce, týkající se oslav
750 let první zmínky o Svinovu.
Možná někomu vytanou v paměti
velké kresby na svinovském nádraží, demonstrující dětskou představu
o historii Svinova. Do souboru patřila
i tzv. gurmánská současnost Svinova,
kdy jsme např. sbíraly nejoblíbenější
recepty současných svinováků či jsme
se pokusily zachovat podobu svinovských dívek pomocí pečící formy.
Druhou nejlépe oceněnou (Stříbrné pásmo) byla kolekce prací na
téma Úklid, konkrétně úklid hadrou,
s názvem U3TO (Utři to).
Animovaný film o malé mořské víle
získal Bronzové pásmo a soubor prací
na téma Provázky čestné uznání.
Díky svinovským dětem, že tak
pěkně slaví i uklízí :)
Lucie Otisková a Lucie Petrošová

10

Projekt MŠ „Chci vědět víc“
V roce 2017 naše mateřské školy získaly
dotaci ve výši 80000,-Kč na celoroční
i jednorázové aktivity pro děti MŠ na základě rozhodnutí Rady Statutárního města Ostravy. Vypracovali jsme environmentální projekt s názvem „Chci vědět víc“,
kterým jsme podporovali u dětí základní
sociálně kulturní dovednosti a návyky ve
vztahu k životnímu prostředí, probouzeli
citový vztah k přírodě a rodnému městu,
k výtvorům lidské práce i k lidem samotným a poskytli základní poznatky
o správném a nesprávném vztahu a chování člověka k životnímu prostředí.
Z prostředků dotace jsme uskutečnili
výtvarné dílny z recyklovaných materiálů,
zúčastnili jsme se poznávacích výletů do
ZOO Ostrava, Dinoparku Ostrava, na zámek Raduň, kde jsme se seznámili s tradicemi, zvyky a materiály velikonočních
svátků, absolvovali jsme několik environmentálních výukových programů nejen
v mateřských školách, ale i ve Světě techniky ve Vítkovicích nebo v Ostravském
muzeu. Ve spolupráci se základní školou

se uskutečnilo pracovní odpoledne s názvem „Pískohrátky“ s písečnou animací
a zakoupením hraček a pomůcek pro
práci s pískem, pro rodiče a děti zábavné odpoledne s EVVO a rozloučení se
školáky.
Finanční dotace nám umožnila zakoupit do našich mateřských škol také některé
pomůcky, hračky a didaktické pomůcky,
rozvíjející poznání dětí, paměť, logické
myšlení, syntézu i analýzu, ale i výtvarný
a kancelářský materiál. Například hlavolam Perplexus, mikroskop s příslušenstvím, pomůcku „Balanční magnetické
rybičky“, univerzální dřevěnou stavebnici PONY, stavebnici Dynamiko, Georello
Toolbox aj.
Součástí projektu byla i Ekoškolka
v krásné přírodě CHKO Beskydy na Horní
Bečvě. Zde jsme se věnovali pozorování
a zkoumání rostlin a živočichů, zúčastnili
jsme se ekologických výukových programů,
seznámili jsme se s geologií a navštívili jsme
expozici drahých kamenů, vyšlápli jsme si
k přírodní památce Kudlačena i k přehradě
Horní Bečva.
Radomíra Kostková
učitelka MŠ Polanecká

Žáci naší základní školy vyhráli
Moravskoslezský matematický
šampionát
Čtyřčlenné družstvo Kabrňáků složené
z žáků 8. a 9. ročníku se ve středu 25. 10.
2017 zúčastnilo na Wichterlově gymnáziu
jubilejního 15. ročníku Moravskoslezského
matematického šampionátu a změřilo
své matematické dovednosti. Soutěžilo

39 družstev. Soutěžící přijeli z 24 základních škol z České republiky i Slovenska.
Žáci svinovské školy se umístili na nejvyšším stupni a vybojovali v této nelehké soutěži první místo. Soutěžícím gratulujeme!
Mgr. Jolana Ibrahimová

Adaptační kurz
Ve dnech 21. a 22. 9. 2017 jsme se jako
žáci 6.třídy zúčastnili adaptačního kurzu.
Moc jsme se těšili, i když jsme moc nevěděli,
co vše nás za ty 2 dny a noc ve škole vlastně čeká. No komu se podaří strávit noc ve
škole! Spolu s paní učitelkou třídní a paní
asistentkou jsme díky našemu SRPŠ strávili
2 úžasné dny plné her a dalších činností,
které pro nás připravili lektoři ze Střediska
volného času O.-Zábřeh. Takže jsme si nejen
hráli, ale také jsme se mezi sebou poznali.
Zahráli jsme si také divadlo, což byla super
zábava. No a potom bezva pizza k večeři,
mytí ve sprchách v tělocvičně a hurá spát do
školní družiny do spacáků. Ráno samozřejmě snídaně v jídelně a znovu do práce. Oba
dny jsme si skvěle užili a hlavně víme, že ve
třídě máme spoustu kamarádů, na které se
můžeme spolehnout.
Žáci 6.třídy

Otevřená škola
V období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019
bude realizován v naší škole projekt v rámci vyhlášené výzvy č. 02_16_022 Podpora
škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně
rozvinutý region v prioritní ose 3 OP.
Cílem našeho projektu nazvaného
Otevřená škola je profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání
v oblasti čtenářské gramotnosti a inkluze.
Nejen pedagogové, ale i žáci jsou v naší
škole vedeni k rozvoji čtenářské gramotnosti prostřednictvím čtenářských klubů,
které jsou realizovány formou dílny čtení.
V průběhu projektu se žáci seznámí s různými žánry literatury. Dílny čtení směřují
převážně k četbě s porozuměním a k získávání kladného vztahu k literatuře. V rámci
čtenářských klubů se děti učí, jak správně

zacházet s vypůjčenou knihou, probíhají
diskuze o knihách, děti si vzájemně doporučují zajímavé knižní novinky.
Pro rozvoj logického myšlení a matematických představ je realizován klub
logiky a deskových her ve třech skupinách
(dvě skupiny na 1. stupni a jedna skupina
na 2. stupni)
Pro žáky, kteří mají problém se zvládáním školní látky, je realizováno doučování.
Zde je procvičováno učivo, které žáci mají
problém zvládnout v běžných vyučovacích hodinách českého jazyka, matematiky
a anglického jazyka. K procvičování použí-

váme pracovní listy, počítačové programy
i interaktivní tabule.
V mateřské škole kromě vzdělávání
pedagogů v oblasti inkluze došlo k personálnímu posílení dvou chův pro nejmenší
děti. Projekt si zde klade za cíl zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání a usnadnit
přechod dětí do základní školy.
Tento projekt je spolufinancován EU.
I když jsme zatím na samém začátku
celého projektu, věřím, že se nám vytyčené cíle projektu Otevřená škola podaří
naplnit.
Mgr. Iveta Komorášová

Vaření s kuchařem Dr. Oetker
Dne 4. 10. 2017 proběhlo v naší školní jídelně vaření s šéfkuchařem firmy
Dr. Oetker, panem J. Slavíkem. V tento
den vařily naše paní kuchařky pod vedením pana šéfkuchaře dýňovou polévku
s hruškou a zakysanou smetanou, kuřecí roládu s masovou fáší a bramborovo-mrkvovým pyré. Jako bonus nám
připravili variaci moučníků. Všem strávníkům připravené jídlo velmi chutnalo.
Zpestřením pro všechny bylo rovněž to,
že pan kuchař jídlo i vydával.
Už teď se těšíme na další návštěvu,
kterou nám pro příští rok pan kuchař přislíbil.
Soňa Geryková
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Prezentiáda
Dne 9.11.2017 se uskutečnil druhý ročník soutěže v programování.
Zúčastnily se základní školy z Krásného
Pole, Polanky, Olbramic a samozřejmě
se zúčastnila i naše svinovská základní škola, která byla zároveň i pořadatelem. Celkem bylo šestnáct týmu ve
dvou kategoriích. Děti si mohly vybrat ze tří témat: Lysá hora, Co mě
baví nebo Česká nej... Nejčastějším
tématem byla Lysá hora. Děti měly na
vypracování prezentace dvě hodiny.
Prezentace se všechny velice povedly
a pro zúčastněné to byla zábavnější
forma informačních technologií. Každý
tým byl na konci odměněn hodnotnými
cenami. Prezentiáda byla financována
z projektu Škola vážně i nevážně 2017.
žákyně 9. ročníku Vojtášková B.,
Sovová M. a Nováčková K.

Poděkování
Děkujeme Radě městského obvodu Svinov za to, že schválila výměnu
a následnou realizaci nekvalitních
oken instalovaných před 20 lety v nájemním domě č. 679 na ulici U rourovny (býv. dům s peč. službou) za nové
okna s kvalitnějšími konstrukčními
a tepelnými parametry. Dík patří
i těm, kteří se na realizaci podíleli.
Zároveň chceme poděkovat pracovníkům Technického dvoru, kteří
nám vstřícně a ochotně pomáhají
udržovat okolí domu v dobrém stavu
(sečení trávy, nátěry konstrukcí a jiné
drobné práce).
Za nájemníky

105 let svinovské školy
Zdá se to až neuvěřitelné, ale dne
20. 9. 2017 uplynulo přesně 105 let od
chvíle, kdy byla založena česká měšťanská škola ve Svinově. Na tento významný
den se škola důkladně připravila, uspořádala školní akademii, na které vystoupila
celá řada žáků základní školy, ať už to
byli žáci osmých a sedmých ročníků se
svými recitačními a hudebními vstupy,
žáci pátých a šestých ročníků s téměř
profesionálním tanečním vystoupením,
dětičky ze školní družiny s pásmem lidovým, úžasný Zvonoklíček, nepřekonatelní deváťáci s Cimrmanovým Dobytím
severního pólu, či samotní pedagogové
školy.
Krásnému odpolednímu představení,
které bylo koncipováno jako pocta svinovské škole a které zakončili společnou
písní všichni účinkující, předcházel den
otevřených dveří, kdy se doslova a do

V září 2017 odstartoval nový tříletý
projekt statutárního města Ostrava.
Naše škola je zapojena v projektu
„Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II“, reg. č. CZ.0
2.3.61/0.0/0.0/16_021/0005144
Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání na území vybraných lokalit
města Ostravy. Statutární město Ostrava
působí v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. V měst-

V Ostravě jsou bioodpady
sváženy i v zimních měsících
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Mgr. Alexandra Vavrošová

Rozvoj rovného přístupu
ke vzdělávání

Miroslava Nováková

V Ostravě pokračuje svoz zeleně
i v zimních měsících. „Od začátku prosince
do konce března budou bioodpady z hnědých popelnic sváženy jednou měsíčně.
Informaci o zimních termínech svozu od
nás dostala do schránky každá domácnost,
která má svoz zeleně objednán, uveřejněny jsou i na našich webových stránkách.
Společnost OZO Ostrava, která tuto službu
v jiných obcích v zimních měsících standardně neposkytuje, tak už při zavádění
BIO popelnic vyšla vstříc požadavkům
města,“ konstatuje Vladimíra Karasová
ze společnosti OZO Ostrava s tím, že měs-

písmene otevřely veškeré dveře školní
budovy na ulici Bílovecká 10, kam mohli
zavítat bývalí i současní žáci, pedagogové,
příznivci, podporovatelé…, zkrátka všichni, které naše škola zajímá a baví, a v každých dveřích také mohli díky prezentacím
zavzpomínat a pokochat se, jak se škola
v průběhu let měnila a rozvíjela se.
V závěru náročného, ale přesto pestrobarevného a milého dne byla slavnostně odhalena pamětní deska se jménem
současného ředitele školy Mgr. Zdeňka
Ivanča u památného stromu – lípy, která
byla zasazena před pěti lety u příležitosti
oslav 100. výročí založení školy.
Děkujeme všem návštěvníkům za podporu, účinkujícím za odvahu, ale hlavně
všem participujícím kolegyním a kolegům
za jejich nadšení… a těšíme se zase za pět
let .

to zavedlo bezplatné přistavení jedné bio
popelnice o objemu 240 l k trvale obydleným rodinným domům se zahrádkou
a pravidelný svoz biologicky rozložitelného
odpadu rostlinného původu v roce 2016.
„Kapacitu BIO popelnic v rámci městského
systému i četnost jejich svozu stanovilo
město. Pokud někomu z občanů kapacita
nádoby na zeleň nedostačuje, má možnost
zbylý odpad ze zahrádky odevzdávat bezplatně ve sběrných dvorech, nebo si objednat placenou službu, a OZO mu přistaví
další nádoby na zeleň podle jeho potřeby,“
uzavírá Vladimíra Karasová.

ském obvodu Ostrava – Svinov jsou do
projektu zapojeny MŠ E. Rošického 1082,
MŠ Polanecká 92 a MŠ Stanislavkého 1247.
Více informací o projektu naleznete na
webových stránkách http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/category/vzdelavani/
Projekt je spolufinancován z Evropských
strukturálních a investičních fondů (OP
Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky a spolufinancován z
rozpočtu statutárního města Ostravy.

Podzim s Ještěrem
Členové Pionýrské skupiny Ještěr nezahálejí ani na podzim. Nejprve se uskutečnily srazy účastníků obou táborových turnusů, kdy se děti i dospělí vrátili na místo
našeho tábora. Tentokrát ne ve stanech,
ale v chatě (což je dětem vzácné) a v přírodě strávili víkend, těšili se z opětovného
setkání a připraveného programu. Během
října pak mužská část skupiny věnovala
volný čas zbourání starých latrín a začala
se budovat stavba nová, takže se o příštích
prázdninách máme na co těšit.
V listopadu se konaly dvě akce.
V pátek 3. listopadu to na hřišti TJ Sokol
v Ostravě-Svinově opět ožilo oslavou svátku Halloween. Od 17 hodin zde byl pro
všechny děti připraven bohatý program.
Děti si mohly zasoutěžit a vyhrát sladkou odměnu. Se svým programem přijeli
Klauni z Balónkova, kteří přivezli balónkovou show, kouzelnickou show a s dětmi
si také zatančili.
Pro zahřátí si hosté mohli dát výbornou dýňovou polévku, ale připraveno bylo

i další občerstvení v podobě párků v rohlíku a muffinů. Zakoupením občerstvení
a přispěním na dobrovolném vstupném
návštěvníci podpořili činnost Pionýrské
skupiny Ještěr.
Akci připravila Pionýrská skupina
Ještěr za podpory Komise pro kulturu,
mládež a sport při Radě Městského obvodu Svinov.
Poděkování patří partnerům akce, kterými byli ArcelorMittal Ostrava, Česká
průmyslová zdravotní pojišťovna, Česká
spořitelna, restaurace U Slunce, Jeřáby
Žárník.
Na svatého Martina se pak konal již
druhý ročník turnaje O ještěrovský košíček v badmintonu. Dvanáct smíšených
párů se zapsalo do prezenční listiny, převléklo se v šatnách do sportovních outfitů
a čekalo netrpělivě na rozlosování prvního z celkem sedmi kol. Los určil soupeře
a všichni se s nadšením odebrali do sálu
k prvním zápasům. A tak šlo kolo za kolem. Někteří se radovali z výhry, někteří
se zpětně ohlíželi za chybami, které během jednotlivých zápasů udělali. Zahráli si
však všichni parádně, a proto byli všichni
po sedmém kole znavení, ale šťastní.

Pogratulovat se na tomto místě musí
obhájcům prvního místa z loňského
roku - Hance a Petrovi Ruckým, kteří ani
v jednom zápase nezaváhali a košíček jim
lítal tam, kam chtěli.
Děkujeme Markétě Rucké a Zbyňku
Plankovi, kteří turnaj skvěle zorganizovali. Také děkujeme Zdeňce a Petrovi
Mrázkovým, že se v prostorách jejich restaurace mohl turnaj opět konat. A samozřejmě patří dík všem účastníkům, bez
kterých by žádný turnaj nebyl. Sponzoři
akce byli Stavebniny DEK, Strabag,
Restaurace U Slunce, Lájoš.
A v neposlední řadě děkujeme za
grantovou podporu v celoroční činnosti
Pionýrské skupiny Ještěr Statutárnímu
městu Ostrava, Městskému obvodu
Svinov a firmě ArcelorMittal Ostrava
a Rembrandtin.
Za PS Ještěr přejeme všem vše dobré v novém roce a těšíme se na setkání na akcích pořádaných naší skupinou.
První z nich bude tradiční Pionýrský ples
v Polance, který se uskuteční 20. ledna,
a Maškarní ples pro děti, který se bude
konat v restauraci U Slunce dne 10. února.
Vedení PS Ještěr

Zpráva o činnosti zásahové jednotky
při SDH Ostrava - Svinov
Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů čítá 13 členů, z toho jsou
2 velitelé družstev, 4 strojníci a 7 členů.
V tomto roce jsme byli povoláni k osmi
výjezdům, z toho ke dvěma jsme nevyjeli.
Jednalo se o požár automobilu v areálu
firmy PPL, požáry trávy nebo kontejnerů
anebo likvidaci spadlých stromů.
Dále jsme se zúčastnili jednoho námětového cvičení v areálu bývalého maso-

kombinátu Martinov, kde se nacvičoval
zásah při úniku čpavku. Naším úkolem
na tomto cvičení bylo zásobovat techniku
profesionálních hasičů vodou.
V letošním roce se členové jednotky
zúčastnili pravidelných školení v Jánských
koupelích na Ústřední hasičské škole. Dále
nás čeká v tomto roce ještě jedno školení,
a to nositelů dýchací techniky na hasičské
stanici v Ostravě - Fifejdách.

Naše zásahová technika byla vidět i na
dvou akcích zaměřená pro děti a to 20.5.
jsme byli na Svinovské Olympiádě s dopravním automobilem zn. Mercedes a 4.6.
jsme naší techniku ukázali na již tradičním
Dětském dni na hasičárně.
Děkuji Vám za pozornost
Velitel jednotky
Radim Kotala
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Vánoce v Husově sboru,
přání do nového roku 2018
24. 12. 2017 od 22:00 hodin
25. 12. 2017 od 10:15 hodin
31. 12. 2017 od 10:15 hodin

1. 1. 2018 od 16:00 hodin
7. 1. 2018 od 10:15 hodin

„Půlnoční“ (S tradičním zpěvem koled)
Boží hod vánoční – Narození Páně
Poděkování za Boží ochranu a vedení
v uplynulém roce
(vzpomínka na zemřelé v kalendářním roce 2017)
Novoroční bohoslužba - Požehnání do
nového roku
Křest Páně (Význam svátosti křtu)

V kostele budou krom stromečku umístěny betlémky z netradičních materiálů
od výtvarnice Dagmar Štěpánové. K nahlédnutí v čase bohoslužeb. (Kostel bývá
otevřen min. 20 minut před jejich začátkem.)
18. 12. 2017 od 17:00 hodin
ŽIVÝ BETLÉM
Letos podruhé budeme mít ve Svinově živý betlém, a to vedle Husova sboru před
farou! Přijměte pozvání ke krátkému zastavení se v předvánočním shonu. S pohledem na prostý vánoční výjev si připomeňme původní smysl těchto svátků. Poetické
pásmo mluveného slova a hudebních vstupů potěší malé i velké. Srdečně zveme!

Vážení čtenáři, sousedé, spoluobčané,
přiblížily se Vánoce, konec roku a tu
nás napadá spoustu toho, co bychom si
měli a mohli říci.
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První, co nás napadne, je, že to zase
tak strašně rychle uteklo a už je zase za
námi další rok. Bilancujeme, co se povedlo, nepovedlo, v čem jsme obstáli a naopak
v čem pochybili.

Biblická zvěst přináší do každé životní
situace naději a radost, byť je o tom třeba
rozjímat a uvažovat. Právě Vánoce představují dnes možná těžko pochopitelnou
chudobu a lásku betlémského chléva. Bůh
nás má rád, posílá nám svého Syna a my
mu máme otevřít své domovy, svá srdce.
Dítě, člověk, rodina, mezilidské vztahy,
jsou vždy víc než plné nákupní košíky
a prohýbající se stoly. Ke štěstí stačí opravdu málo, třeba se spolu sejít, zazpívat si
a sdílet své názory a zážitky.
Závěrem chci poděkovat všem spolupracovníkům, kteří v tomto roce obětavě
a s láskou pečovali o Husův sbor, aby byl
příchozím i nadále důstojným místem pro
modlitební setkávání.
Přeji všem lidem dobré vůle krásné
Vánoce a vyprošuji Boží ochranu a požehnání do nového roku 2018!
Tomáš Chytil,
farář Církve československé husitské

Tříkrálová sbírka v Ostravě-Svinově
Podobně jako
každý rok se i v roce
2018 bude konat
Tříkrálová sbírka.
Jejím smyslem je
nejen získat finanční prostředky pro konkrétní záměry sociální pomoci, ale také
nechat do lidského života zazářit betlémskou hvězdu naděje skrze vykonaný dobrý skutek. V lednu 2017 se do koledování
v České republice zapojilo téměř 90 000
dobrovolníků a vybralo se 100 439 683 Kč.
Ve Svinově se sbírky zúčastnilo 50 dobrovolníků, kteří vykoledovali 77 117 Kč.

Finanční prostředky získané koledováním jsou využívány pro pomoc potřebným. Podrobnosti je možno najít na internetových stránkách Charity Ostrava.
V našem Městském obvodu Svinov proběhne sbírka v sobotu 6. ledna 2018 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 označenou pokladničkou,
identifikační kartou a tradiční písní „My tři
králové jdeme k vám“. Poprosí vás o finanční
příspěvek pro potřebné. Na vstupní dveře
napíšou jako poděkování křídou písmena
C + M + B + 2017. Tento nápis je možno vy-

ložit buď jako první písmena jmen tří králů:
Kašpar + Melichar + Baltazar, nebo latinského požehnání: Christus mansionem benedicat, což volně přeloženo znamená: Kristus ať
požehná tento dům. Abychom jako tři králové mohli zaklepat na každé dveře v našem
městském obvodě, hledáme 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 pravidelné kostelní sbírce do zapečetěných
pokladniček v kostele Krista Krále v neděli
14. ledna 2018. 
P. Jan Larisch, farář

Program vánočních bohoslužeb
v kostele Krista Krále ve Svinově
Neděle 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
Pondělí 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
Úterý 26. 12. svátek sv. Štěpána
mše sv. v 8.00 h
možnost návštěvy betléma: 9.00 –
16.00 h

Vánoční
a novoroční přání

Neděle 31. 12. svátek Svaté
Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
mše sv. v 8.00 a 10.00 h s obnovou
manželských slibů

pobožnost v 15.00 h na poděkování za
uplynulý rok 2017
Pondělí 1. 1. 2018 Slavnost Matky
Boží Panny Marie (Nový rok 2018)
mše sv. v 8.00 h a 10.00 h
možnost návštěvy betléma: 11.00 –
16.00 h
Sobota 6. 1. Slavnost
Zjevení Páně – svátek Tří králů
mše sv. v 8.00 h – bude posvěcena
voda, křída a kadidlo a požehnáno
tříkrálovým koledníkům
Neděle 7. 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
2017

„Bůh přichází bezbranný, bezmocný, protože nás nechce uchvátit takříkajíc z vnějšku, ale spíše má v úmyslu
být ve svobodě člověkem přijat. Bůh se
stává bezbranným Dítětem, aby přemohl lidskou pýchu, touhu ovládat
a žádost po majetku. V Ježíši Bůh přijal tuto nuznou a odzbrojující situaci,
aby nás přemohl láskou a dovedl nás
k naší pravé identitě. Ať to zní jakkoliv obyčejně, je tím nejpodstatnějším
na Vánocích právě malé Božské dítě
narozené v Betlémě…“
Přeji nám všem, abychom jak
o Vánocích, tak i po celý rok 2018 nesli
ve svém srdci onu vánoční jistotu, že
postoj lásky je postojem, který svolává
nebe na zem a vytváří v nás i kolem to,
čemu se říká lepší životní prostor.
P. Jan Larisch, řím. kat. farář
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STŘECHY
SVINOV
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klempířské práce
Pokrývačské práce
Tesařské práce
Drobné opravy
Šikmé střechy
Ploché střechy
Střechy na klíč
Střešní okna VELUX
Ventilační turbíny EDMONDS
Jiří Chuda
Bílovecká 155/16, Ostrava-Svinov
tel.: 777 574 704
jirka.chuda@seznam.cz
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