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Vážení spoluobčané, 

přiblížila se opět doba 
vánočních svátků, které jsou 
snad nejkrásnějším obdobím 

v roce. Nastává doba před Štědrým dnem, kdy se těšíme 
na sváteční chvíle křesťanských svátků plných pohody, 
sváteční nálady, zpěvu koled a vánočních chorálů. 
Vánoce jsou velkou radostí pro děti a jejich rodiče, 
pro zamilované, zkrátka snad pro všechny občany. 
V době Vánoc mají lidé k sobě blíže, chovají se k sobě 
ohleduplněji. 

Přál bych si, a přeji to i vám, aby nám všem tyto 
ušlechtilé lidské vlastnosti vydržely po celý příští rok 
2019. 

Blíží se ale také konec roku, čas bilancování, hodno-
cení a nových předsevzetí. Uplynulý rok, co se osobního 
či pracovního života týká, byl pro některé z nás rokem 
více úspěšným, pro některé méně. Tak už to ale v životě 

bývá. Každý se však může pokusit o to, aby vše v roce 
nadcházejícím bylo jen a jen lepší. I nové vedení obvodu 
stojí před rozhodováním, jak zachovat a dále zlepšit 
fungování obvodu, jeho úřadu a organizací, kam směřo-
vat další kroky rozvoje, co opravit a vylepšit, a to vše, jak 
jinak, s omezeným množstvím finančních prostředků.

Věřím, že nové složení vedení obvodu povede 
k tomu, abychom rozhodovali správně, ve prospěch 
našeho obvodu a jeho občanů. Všichni jsme plní odhod-
lání a víry ve své schopnosti posunout každou svou 
oblast naší činnosti dále. 

Na závěr mi, vážení spoluobčané, dovolte popřát 
vám příjemné prožití vánočních svátků, plných pohody 
a klidu. Do nového roku pak hlavně zdraví, štěstí a spl-
nění snů či předsevzetí, která si pro ten nastupující rok 
2019 chystáte.

Ing. Radim Smetana
 starosta

Slovo starosty

     Příjemné prožití vánočních svátků, 
úspěšný vstup do nového roku, hodně štěstí, 
zdraví, osobních a pracovních úspěchů,

     vám přejí

Pour féliciter
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Starosta, radní a zastupitelé 
městského obvodu Svinov.

Připojují se také zaměstnanci 
Úřadu městského obvodu Svinov. 
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Na ustavujícím zasedání zastupitelstva Městského obvodu Ostrava-Svinov pro 
volební období 2018 - 2022 byla zvolena rada městského obvodu v následujícím složení:

Starosta
Ing. Radim Smetana
Věk: 44 let, rodinný stav: ženatý, děti: 16 a 18 let, zaměst-
nání: středoškolský učitel odborných předmětů
Koníčky, zájmy: chataření, turistika
Priority při práci ve vedení obvodu: Všechno, co vede ke 
zvelebení městského obvodu.
Moto: Profesionalita, kvalita, komunikativnost, kreativita. 

Kontakt: 601 577 154, rsmetana@svinov.ostrava.cz

Místostarosta
Ing. Daniel Žitník
Věk: 47 let, rodinný stav: ženatý, děti: 7 a 4 roky, zaměst-
nání: OSVČ - reklama
Koníčky, zájmy: jízdní kolo společně se syny (pumptrack, 
bikros, trial), dílna, zahrada, multimédia
Priority při práci ve vedení obvodu: koordinace investic ve 
spolupráci se starostou, Svinovský hlasatel, webové a face-

bookové stránky MOb Svinov, podklady pro kroniku MOb Svinov
Moto: Investice do veřejného prostoru jsou motorem rozvoje místní komunity.
Kontakt: 774 034 175, dzitnik@svinov.ostrava.cz

Místostarosta
Ing. Eduard Dvorský
Věk: 54 let, rodinný stav: ženatý, děti: 31 a 29 let, zaměst-
nání: technik ve strojírenství a metalurgii
Koníčky, zájmy: užitková i okrasná zahrada, cykloturistika, 
camping
Priority při práci ve vedení obvodu: koordinace práce 
výborů a komisí, organizační zajištění kulturních a spole-

čenských akcí
Moto: Důležitá je pro mě poctivá práce pro svinováky, preference potřebného a důraz 
na detaily a kvalitu předávané práce.
Kontakt: 777 685 977, e.dvorsky@seznam.cz

Radní
Mgr. Lenka Hrušková
Věk: 49 let, rodinný stav: rozvedená, děti: 28 a 26 let, 
zaměstnání: středoškolská učitelka
Koníčky, zájmy: turistika, cyklistika, chalupaření, litera-
tura, hudba
Priority při práci ve vedení obvodu: vedení komise pro 
občanské záležitosti, podpora svinovského školství, pořá-

dání kulturních, sportovních a společenských akcí, zatraktivnění veřejných dětských 
hřišť, Svinovský hlasatel. 
Moto: Podporu ve volbách chci oplatit voličům usilováním o to, aby byli hrdí na svou 
obec.
Kontakt: hruskova.lenka@seznam.cz

Radní
Ing. Michal Lach
Věk: 55 let, rodinný stav: ženatý, děti: 22 a 25 let, zaměst-
nání: OSVČ
Koníčky, zájmy: sport - aktivní trenér národní házené, 
rekreačně volejbal, hudba 
Priority při práci ve vedení obvodu: zájmové spolky a spor-
tovní oddíly ve Svinově

Kontakt: 603 482 343, lachsvinov@seznam.cz

RADA SE PŘEDSTAVUJE EDITORIAL 
Vážení čtenáři.

Počínaje začátkem nového voleb-
ního období se budeme snažit vám 
přinášet Svinovský hlasatel obohace-
ný o nový obsah. Stěžejní samozřejmě 
zůstanou informace o dění v našem 
obvodě. Tyto však chceme rozšířit 
o tématicky zaměřené články vzta-
hující se ke konkrétnímu ročnímu 
období. Součástí hlasatele by měl být 
i nějaký zábavný prvek. 

V aktuálním čísle se věnujeme pro-
blematice lokálních topenišť. Vždyť 
dle rozhovoru s Jiřím Horákem alias 
Smokemanem na serveru idnes.cz 
mohou lokální topeniště jedné vesni-
ce produkovat srovnatelné množství 
škodlivin jako koksovna nebo spalov-
na odpadů. V rubrice „Víte, že ... ?“ se 
bude pravidelně Ing. Hana Hauptová 
věnovat některé z místních nebo 
historických zajímavostí. O zábavu 
a procvičení mozkových závitů se 
postará křížovka z dílny Ivo Husara, 
člena hádankářského a křížovkářské-
ho kroužku Ostraváci. Novinkou je 
také uveřejnění kuchařského receptu.

Věříme, že změny přivítáte. 
Naopak my přivítáme vaše podněty 
a návrhy.

Za redakční radu její předseda 
Ing. Daniel Žitník

místostarosta MOb Svinov
e-mail: dzitnik@svinov.ostrava.cz

Poděkování 
Chtěli bychom poděkovat paní 

Zdeňce Hruškové z Havířova, která 
upletla a uháčkovala spoustu čepiček, 
ponožek a chobotniček pro předčasně 
narozená miminka i její dceři za do-
voz těchto výrobků. 

Michaela Gobelová, DiS.
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Vážení jubilanti,
chceme i nadále zachovat zavedenou 

tradici blahopřání našim oslavencům, 
zároveň nemůžeme obcházet zákon 
o zveřejňování osobních údajů. 

Obracíme se proto na všechny obča-
ny Svinova, kteří se v roce 2019 dožívají 
70, 75, 80 a více let, aby vyplnili násle-
dující souhlas se zpracováním osobních 
dat, pokud již toto neučinili dříve. 

Dále žádáme, aby vyplněné a po-
depsané sdělení předali osobně nebo 
doručili poštou na sekretariát Úřadu 
městského obvodu Svinov do15. 1. 2019, 
čímž dají souhlas k použití svých osob-
ních 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: ……………………………………………………………..........

Na prvním jednání Rady městského 
obvodu Svinov po podzimních volbách 
bylo schváleno nové složení komise pro 
občanské záležitosti. Současná komise je 
složena z jich zkušených a dlouhodobých 
členů, jsou mezi námi však i „mladé“ posi-
ly, od nichž očekáváme nové nápady a in-
spirativní náměty pro konání tradičních, 
ale i zcela nových akcí pro svinovské obča-
ny. Nově zvolenou předsedkyní komise je 
Mgr. Lenka Hrušková, která již tuto funkci 
vykonávala v letech 2006-2010. Dalšími 
členkami týmu jsou: Marta Dvorská, 
Marta Hajduková, Ing. Hana Hauptová, 
Danuše Ivanová, Taťjána Kaňová, Jarmila 
Kořistková, Eva Kučová, Lenka Olšarová, 
Bc. Pavlína Slováková, Magda Strádalová, 

Mgr. Dagmar Teichmanová, Renata 
Vybíralová, Anna Vrbková. 

Rády navážeme na výbornou práci 
předchozí komise, již vedla paní Radmila 
Jančíková, které za to patří obrovské po-
děkování. Budeme se snažit zachovat již 
tradiční blahopřání našim jubilantům, 
dále seniorská setkání a poznávací zá-
jezdy, které mají ve Svinově letitou tra-
dici, ale jistě zorganizujeme i nové kul-
turní akce, které obohatí náš společenský  
život. 

Přeji všem členkám komise mnoho 
úspěchů, skvělých nápadů a elánu v práci 
pro svinovskou veřejnost. 

Za komisi pro občanské záležitosti 
Mgr. Lenka Hrušková

Před několika týdny jsem přijala na-
bídku stát se opět součástí Komise pro 
kulturu, mládež a sport u nás ve Svinově. 
Jelikož jsem už jednou, na necelý rok, 
měla tu čest tuto pozici zastávat, ráda 
jsem předsednictví přijala a pokusi-
la se složit tým nadšenců, kteří by rádi 
pro Svinov něco vymýšleli a organizo- 
vali. 

Hned první naše setkání mě přesvěd-
čilo, že nás čeká příjemná práce. V hla-
vách členů komise se rodí spousta skvě-
lých nápadů, které jsou směrovány nejen 
k dětem, ale ke starší generaci, nejen ke 

sportu, ale i k umění a historii Svinova. 
Prostě se máte na co těšit

Složení komise: 
Kateřina Andrlová, Mgr.
Michaela Řeháková, Ing.
Markéta Gottvaldová, Ing.
Lenka Smetanová, Ing.
Lucka Otisková, Mgr.
Radka Bordovská, Ing.
Petra Zarodnanská
Jakub Kuráň
Jindřich Višek, Ing.
Martin Prušek, Ing.

Komise pro občanské 
záležitosti

Komise pro kulturu, mládež  
a sport

Zveřejňování jubilantů

Blahopřání 
jubilantům 

Do dalších let pevné zdraví, hodně 
lásky a spokojenosti v kruhu svých 
nejbližších vám přeje komise pro ob-
čanské záležitosti při Radě městského 
obvodu Svinov a zastupitelé městské-
ho obvodu Svinov.

Říjen
Demel Jiří
Kahajová Emilie
Kaňová Libuše
Kořistka František
Křístková Věra

Listopad 
Bouchalová Stanislava
Fojtík Rudolf
Knop Vladislav
Kontrová Silvia
Stodůlka Petr
Stonawská Olga
Sološ Leopold
Ščerba Milan
Vařeková Ludmila

Prosinec
Hejduková Maria
Novotná Mária
Polach Josef
Tichá Božena
Slováková Apolonie
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Komín byl vystavěn počátkem roku 
1910 v rámci modernizace provozu rourov-
ny „Mannessmannka“ vídeňskou poboč-
kou známé společnosti Alphons Custodis. 
Ocelovou nádrž vodojemu dodala firma 
Mährisch-Slesische Eisenindustrie a.s. 

z Ostravy - Přívozu. Za druhé světové vál-
ky byl komín poškozen a opraven staveb-
ní firmou Architekt Josef Šíma, stavitel 
s Moravské Ostravy. Jméno této firmy 
je na štítku, který se na komínu zachoval 
dodnes. Vodojem, který sloužil válcovně, 

fungoval přibližně do roku 1971, kdy vál-
covna ukončila svůj provoz. Po roce 2005 
došlo k ubourání dříku z původní výšky 
50 metrů na výšku 47 metrů a zastřešení 
koruny. 

Konstrukce ocelového komínového 
vodojemu je realizována podle patentu 
profesora Otty Intzeho. Vlastní nádrž je 
tvořena dvěma válci z plechu 6 mm dole 
konicky spojených. Průměr válce s vodoje-
mem činí 7 metrů, vnitřní šířka vodojemu 
činí 1,15 m a celková výška vodojemu činí 
4,8 m. Těleso vodojemu je usazeno na vy-
sunuté řadě cihel komínu a rovněž nad vo-
dojemem je vysunuta řada cihel z důvodu 
ochrany před dešťovými srážkami. Do dna 
nádrže je zaústěno jediné potrubí, které 
mělo přívodní i odběrnou funkci. Potrubí 
přelivné ústí na severní stranu, přetékající 
voda tak dopadala z výše 21 metrů na terén.

V současné době komínový vodojem 
nese na dříku dvě pochozí ocelové plošiny, 
na nich je instalována telekomunikační 
technika.

Ing. Hana Hauptová

Použitá literatura: Z minulosti Svinova, 
- autoři Bohunír Švejda, Vlastimil Vrbka, 
agentura ARTHUR, 1996, WEBARCHIV - 
Společenstvo vodárenských věží

Víte, že...
...máme na svinovském území unikátní tovární komín  
s ocelovým vodojemem?
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Teplota jen pár stupňů pod bodem 
mrazu, ale zato velmi nepříjemný vítr - 
tak toto byli jediní narušovatelé našeho 
letošního jarmarku a programu před roz-
svícením vánočního stromu 2018.

Technický dvůr i zaměstnanci úřadu 
se na 120% zhostili všech technických 
a organizačních příprav a stánkaři zvaní 
i nezvaní zahájili nabídku všemožných po-
chutin, hraček a vánočních dekorací v pra-
vé poledne v sobotu 1. prosince. Řízený 
program zahájil starosta našeho obvodu 
v 15 hodin a následovalo pásmo adventních 
a vánočních melodií a zpěvů v podání naší 

Základní umělecké školy, pěveckého tělesa 
gymnázia Olgy Havlové i našich mateř-
ských škol. Všem vystupujícím patří velké 
díky jednak za nastudování a pěvecký či 
instrumentální přednes, ale také za výdrž 
v opravdu nevlídném, mrazivém počasí. 
Svým adventním slovem přispěli také fa-
ráři našich kostelů, za Církev husitskou 
Mgr.Tomáš Chytil a za kostel Krista Krále 
Jan Larisch Th.D. Poslední chvíle před 
rozsvícením stromu zříjemnil sólem na sa-
xofon věrný spoluobčan a farník pan Černý 
a následovalo krátké vystoupení starosty 
Ing. Radima Smetany, který pár minut 

před 17. hodinou dal pokyn k rozsvícení 
svinovského vánočního stromu 2018.

Vážení spoluobčané, doba adventní je 
dobou očekávání a klidu. Všem nám je 
jasné, že nějakému tomu shonu se nikdo 
z nás nevyhne, ale věnujme každý den ale-
spoň pár chvil zamyšlení se nad posláním 
vánoc, nad tak potřebným vlídným slovem 
s blízkými, nad skutkem, který potěší, nad 
třeba malinkým dárkem pro jedince, kteří 
prostě v životě neměli štěstí.

Přeji Vám všem klidné, krásné a ve 
zdraví prožité vánoční svátky 2018.

Dvorský Eduard, místostarosta

Vánoční strom 2018 a adventní jarmark ve Svinově

Už je tu zase nový školní rok. První 
akcí v mateřské škole E. Rošického byla 
tradiční „Broučkiáda“. Děti v kostýmech 
nejrůznějších broučků spolu s rodiči pl-
nily nejrůznější úkoly, tancovaly, hleda-
ly poklad a užívaly si ve skákacím hradu. 
Opékání párků na závěr bylo příjemné 
zakončení celé akce. 

Další akcí s rodiči bylo „Halloweenské 
dýňování“, které díky slunečnému poča-
sí mohlo také proběhnout na zahradě. 
Děti rodičům nadšeně radily a pomáha-

ly, večer se všechny zubaté dýně rozsvítily, 
stejně jako oči dětí. 

Starší děti pravidelně navštěvují stanici 
mladých přírodovědců, kde je pro ně pokaž-
dé připraven zajímavý program, a seznamu-
jí se s různými zvířaty. Děti z mateřské školy 
pro stanici mladých přírodovědců sbírají 
suché pečivo, ale také kaštany a žaludy. 

Předškolní děti jezdí do dolní oblas-
ti Vítkovic na výukové programy jako je 
„Kouzelný oxid“, kde pomocí experimentů 
objevovaly oxid uhličitý, nebo „Putování za 

medem“, který dětem přiblížil život včel. 
Pravidelně navštěvují městskou knihov-
nu a zúčastnili se atletického dopoledne 
ve spolupráci s Ostravskou univerzitou. 

Do naší mateřské školy již dvakrát 
přijelo divadlo s představením „O na-
foukaném balonku“ a s „Duhovou po-
hádkou“. Naše mateřská škola pomáhá 
se sběrem víček pro Elišku a také sbírá-
me starý papír a elektroodpad.

Za kolektiv MŠ E. Rošického
Bc. Roubalová Daniela

Podzim v mateřské škole
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Dne 26. 9. 2018 se ve školní družině 
E. Rošického uskutečnil v rámci projektu 
Škola vážně i nevážně 2018 projektový 
den „ Cesta za pokladem“.

Žáci 5. tříd se stali kapitány družstev. 
Vylosovali si barvu svého týmu a stejně 
barevnou čelenkou se označili všichni čle-
nové. Po zvolání týmového pokřiku mohla 
začít „Cesta za pokladem“. Na jednotlivých 
stanovištích postupně plnili všechny úkoly.

Své sportovní dovednosti si vyzkoušeli 
prolézáním pavoučí sítě, házením šiškou 
na cíl a svou rovnováhu si prověřili na 
vyvýšených kůlech. V novém altánku se 
zabývali ekologickými úkoly. Třídili od-
pad, luštili ekologickou hádanku a zkou-
šeli odhadnout dobu rozkladu surovin. 
Na zahradě MŠ se naučili vázat základní 
uzly, poznávali turistické značky a také 
potrápili své mozkové závity hlavolamem.

V mezičase se všichni snažili podle své 
fantazie vytvořit z PET víček společnou 
krásně barevnou mandalu.

Na závěr museli složit mapu ostrova 
s pokladem. Za úspěšné splnění všech úko-
lů na jednotlivých stanovištích dostali taj-
nou indicii, která jim pomohla k nalezení 

pokladu. A pak se už všichni mohli radovat 
ze sladké odměny a drobného dárku. 

Vychovatelky 
školní družiny E. Rošického

Na středu 17.10.2018 jsme se všichni 
těšili, protože na zahradu mateřské školy 
zavítali „naši“ skřítci. Provází nás jako 
motivační prvek celým školním rokem 
v rámci všech výchovných oblastí. Na naši 
podzimní akci si skřítkové připravili pro 
děti hravé úkoly. Všechny děti obdržely 
na začátku akce kartičky se seznamem 
stanovišť, na kterých pak plnily různé 
úkoly a za splněný úkol dostaly razít-
ko. Skřítek Neználek ukázal dětem, jak 
si vyrobit pravou skřítkovskou čelenku, 
skřítek Petrklíček provedl děti pohádko-
vým lesem plných zvířátek a se skřítkem 
Lipánkem zdolávaly překážky na chůdách. 
Se skřítkem Podzimníčkem pomáhaly děti 
nahromadit zimní zásoby pro všechny 
skřítky, protože skřítek Sněhulík se už 
pomalu připravoval na letošní zimu a učil 
děti, jak přenášet sněhové vločky. 

Děti převlečené za skřítky zvládly 
všechny úkoly zaměřené na logopedickou 
prevenci na jedničku a byly také náležitě 
odměněny. Pro děti a dospělé bylo při-
pravené občerstvení, které všichni využili 
k příjemnému podzimnímu posezení. 

Další akce pro rodiče s dětmi se usku-
tečnila 1.11. v naší MŠ a volně navazovala 
na akci předešlou, při které děti vyráběly 
z dýní velkých, malých i žíhaných světýlka 
pro naše skřítky. Pro zpestření byly pro 

děti připraveny i další skřítkovské úkoly 
- zdobení papírové dýně, hledání správné 
cesty malého netopýra, výroba dýňové 
girlandy.

Odměnou pro všechny zúčastněné bylo 
úžasné pohoštění, které doma připravili 
děti společně s rodiči. Krásně vyřezané 

dýně zdobily nejen školní zahradu, ale 
taky vchod naší mateřské školy. 

Děkujeme všem rodičům i dětem za 
příjemná podzimní setkání a těšíme se 
na další akci - vánoční dílny se skřítkem 
Sněhulíkem.

Kolektiv MŠ Polanecká

Cesta za pokladem

Logohrátky se skřítky v MŠ Polanecká
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V měsíci říjnu byl na naší škole reali-
zován již druhým rokem projekt zamě-
řený na poskytování první pomoci – „TO 
DÁM“. V letošním školním roce se do 
projektu zapojili žáci šestého a deváté-
ho ročníku. Pro žáky každého ročníku 
zvlášť bylo vyhrazeno jedno dopoledne,  
kdy se během čtyř vyučovacích hodin 
prakticky seznámili s nejrůznějšími kri-
zovými situacemi a „na vlastní kůži“ si 
vyzkoušeli, jak správně v těchto situacích 
reagovat.

Studenti Střední zdravotnické školy 
Ostrava pod vedením učitele odborných 
předmětů měli celou akci velmi důkladně 
připravenu. Žáci daného ročníku byli roz-
děleni do pěti skupin a postupně obcházeli 
jednotlivá stanoviště, na kterých byli prak-
ticky seznamováni nejen se zásadami správ-
ného poskytování první pomoci, ale vždy byl 
kladen i velký důraz na bezpečí zachránce 
včetně používání vhodných ochranných po-
můcek. Všechny aktivity, které byly pro žáky 
na jednotlivých stanovištích připraveny, 

byly názorné a praktické. Žáci měli mož-
nost si vše dostatečně procvičit a vyzkoušet. 
Nechyběl ani prostor pro zvídavé otázky 
a diskuzi. Chlapcům a děvčatům se velmi 
líbil přístup studentů, jak mile a ochotně jim 
dokázali zodpovědět každou otázku.

Celý tým se snažil metodou zážitku, 
praktickým nácvikem jednotlivých situ-
ací, aktuálními informacemi a zejména 
správnou motivací odbourat u dětí obavy 
z neznalosti a strach z poskytnutí první 
pomoci. Mgr. Svatava Zeinerová

Třiadvacátý říjen dva tisíce osmnáct 
je vysoké datum, do stovky let bývalé 
Československé republice zbývá pět dnů. 
Je to čas, kdy se vzpomínání, každý lyrický 
tón, zpěv, slovo, stává zdrojem dojetí.

Tak jsem byla dojata při koncertu 
Ženského pěveckého sboru Dobroslava 
Lidmily Ostrava a Mužského pěveckého 
sboru Vítkovice, který se uskutečnil v lodi 
Husova sboru ve Svinově. Obě tělesa jsou 
v Ostravě doma, ví se, kdo je založil a kdo 
kdy dirigoval, je znám jejich repertoár 
i problémy, s nimiž se potýkají. 

Přesto jsou oba sbory schopny překva-
pení. Vůle a láska členů ke zpěvu je obdi-
vuhodná, jejich vytrvalost nevšední; mnozí 
z nich, jak muži, tak ženy zpívají už desít-
ky let (mužský sbor trvá už víc než sto let, 
ženský přes čtyřicet), bez sborového zpěvu 
neumějí žít, zpívají celou svou bytostí, celou 
duší. Je to na jejich výkonu vidět. Skladby, 
které interpretují, jsou většinou známé, ale 

jejich provedení je specifické, není to chlad-
ný precizní akademismus, je to znamenitý 
výkon amatérského zapáleného srdce.

A tak tomu bylo i na koncertu před výro-
čím naší republiky v Husově sboru. (Pane 
faráři Chytile, děkujeme za důstojný prostor 
i přivítání!) Skoro milostná Cestička k do-
movu hlavnického autora Karla Frydrycha, 
sacrální skladby, středověká duchovní pí-
seň v úpravě Lukáše Kubenky (ten s vel-
kým přehledem doprovázel ženský sbor 
na klávesy) a lidové písně; samozřejmě 
nesměly chybět erbovní úpravy zakládají-
cího sbormistra Dobroslava Lidmily, také 
Milana Uherka aj. A jak by nedojaly kla-
sické sbory J. B. Foerstra, Leoše Janáčka, 
Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka nebo 
soudobého Zdeňka Lukáše v podání mužů 
z Vítkovic! Popasovali se s tímto náročným 
repertoárem nadmíru dobře.(Na city nám 
působivě zabrnkal sólista Jaroslav Kotek 
svým jímavým hlubokým basem!) Jak se 

znalci soustředí na soprány u ženských 
sborů, tak na tenory u mužů – a všechna 
čest, obě skupiny si zaslouží pochvalu. Kdo 
tato tělesa delší čas neslyšel, musí si říci, že 
jejich výkon byl poctivým krokem ve směru 
kvalitní neprofesionální interpretace sboro-
vého repertoáru. 

A když na konci zpívalo jeviště i s hle-
dištěm státní hymnu, celou, i se slovenskou 
částí, nevím, které oko zůstalo suché. Nějak 
jsme se propojili, najednou jsme pocítili na 
vlastní kůži, co je to vlastenectví, slavili jsme. 

Byla to pro mne nejpěknější a nejsilnější 
oslava vzácného jubilea naší českosloven-
ské státnosti. Důstojná, procítěná a oprav-
dová. Za to vděčíme obětavému, dlouho-
dobému osobnímu nasazení zpěváků, 
ale také dirigentů, paní Petře Kubenkové 
a Stanislavu Strouhalovi, znalcům ceny 
múzické energie, která mění napsané noty 
v živou hudbu a obyčejné dny ve svátek.

Lydie Romanská-Lidmilová

„To dám!“

Sborový koncert ke 100. výročí vzniku Československa
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Co se událo v Ještěru na podzim?

Tvořivá knihovna

Již tradičně patřily podzimní měsíce 
potáborovým srazům. Děti se na naší 
turistické základně setkaly se svými přá-
teli z léta, zavzpomínaly na tábory, ale také 
si pověděly, jak jim jde škola. Samozřejmě 
byl také prostor na hry, soutěže a také na 
výlet na Lysou horu. 

Poprvé jsme také mohli na naší 
základně vyzkoušet nově opravený 
a vyvložkovaný komín. Jsme rádi, že jsme 
opravu komína mohli provést. Základna je 
teď bezpečnější, tah komína větší, rozdě-
lávání ohně a topení snazší. Tuto opravu 
jsme letos mohli zrealizovat díky podpory 
Nadace ČEZ, která podpořila náš projekt 
„Šance dětem 2018“ částkou 30.000 Kč.

Na území Mob Svinov jsme pak 
v měsíci listopadu uspořádali ve spo-
lupráci s Komisí pro kulturu, mládež 
a sport při Radě Mob Svinov tradiční 
Halloween pro děti. I přes nepřízeň 
počasí se letos přišlo pobavit 108 dětí. Ty 
si mohly vyzkoušet mj. střelbu na příšeru, 
krmení příšer nebo si vyrobit halloween-
skou placku. Velmi děkujeme za podporu 
akce Statutárnímu městu Ostrava, České 
průmyslové zdravotní pojišťovně a restau-
raci a penzionu U slunce.

Na tomto místě bychom také chtěli 
poděkovat všem, kteří hlasovali pro náš 
projekt v programu Globus Lepší svět. 
Díky vašim hlasům jsme skončili na 

2. místě a náš projekt TZ Šance pro děti 
2019 bude podpořen částkou 80.000 Kč.

Přestože nás ještě letos pár akcí čeká, 
například badmintonový turnaj, již nyní 
pilně připravujeme plán na rok 2019, kdy 
nás čeká velká, podstatná oprava jedné 
velmi důležité části naší turistické základny 
Šance. Proto mi závěrem dovolte pozvat 
Vás na náš tradiční Pionýrský ples. Svou 
účastí na něm podpoříte tuto opravu a také 
naši činnost, za což Vám budeme velmi 
vděční nejen my, ale především dětští 
účastníci našich akcí. Šance si to zaslouží.

Za Vedení Pionýr, z.s. – Pionýrskou 
skupinu Ještěr

Aleš Ovesný

Knihovna ve Svinově připravuje pro 
dětské i dospělé čtenáře celoročně řadu 
zajímavých akcí.

S novým školním rokem pokračuje 
výborná spolupráce knihovny s místní 
základní školou. Kromě besed a lekcí 
informačního vzdělávání nabízíme niž-
ším ročníkům pravidelné čtení na pokra-
čování. Tentokrát se věnujeme příbě-
hům z lesa, kde hlavními hrdiny jsou 
„dubánci“. Kromě četby děti samostatně 
pracují s textem, plní tematické úkoly. 
Jako bonus si každá třída odnáší do školy 
svého dubánka – figurku vyrobenou 
z žaludů a jiných přírodních materiálů.

Již tradičně proběhla v listopadu tvo-
řivá dílna. Tentokrát si děti mohly vyrá-
bět různá zvířátka z perliček a korálků. 
Přestože řada dětských čtenářů zkou-
šela tuto techniku poprvé, výsledky byly 

ohromující. Ačkoliv návštěvnost byla 
velká, děti byly natolik zabrané do pre-
cizní činnosti, že nerušily ostatní čtenáře. 
Všichni včetně rodičů a prarodičů byli 
nadšeni a inspirovali se k dalšímu tvoření 
doma, třeba k výrobě vánočních dárků. 
Tato dílna proběhla za finanční podpory 
statutárního města Ostravy, městského 
obvodu Svinov v rámci projektu Lovci 
perel, aneb jízda za dobrodružstvím. Za 
což velmi děkujeme.

Srdečně zveme všechny na další spo-
lečná setkávání v knihovně a přejeme 
všem hodně zdraví, pohody a dostatek 
dobrých knih také v roce 2019.

Iveta Balnarová

Projekt INTEGRACE DO SPOLEČNOSTI

Realizátor: RENUX s.r.o.
Cílová skupina: Osoby opouštějí-
cí institucionální zařízení na území 
Moravskoslezského kraje
Termín realizace projektu: 1. 9. 2018 
– 30. 6. 2020

Projektové aktivity:
1. Dlouhodobá integrace účastníků na 

trh práce – získání a udržení si 

zaměstnání, nalezení rovnováhy 
v pracovním a osobním životě,

2. Motivační aktivity,
3. Doplnění kvalifikace – absolvová-

ní profesního rekvalifikačního 
kurzu, orientace na trhu práce, 
uplatnitelnost na trhu práce, ori-
entace v pracovním prostředí,

4. Získání praktických pracovních zkuše-
ností – odborná praxe, praktické 
pracovní zkušenosti, rekvalifika-
ce, 

5. Podpora ze strany realizátora projektu 
– každý účastník má svého kou-

če, mentora, poradce; spolupráce 
s personalisty projektu a zaměst-
navateli; spolupráce s účastní-
kem pokračuje rok po vstupu do 
zaměstnání.

Veškeré aktivity v projektu jsou pro 
účastníky zdarma. 

Více informací naleznete na www.in-
tegracedospolecnosti.cz. V případě zá-
jmu o účast v projektu pište na sarka.
veselkova@renux.cz nebo volejte +420 
776 050 064.
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Ořechové štangličky
Ingredience

těsto: 250 g pomletých ořechů
 250 g moučkového cukru
 2 bílky
 1 lžička nastrouhané 
 citronové kůry

poleva: 150 g moučkového cukru
 1 bílek
 1 lžíce citronové šťávy
 1 lžička rumu

Postup:
Na válu smícháme ořechy s prosátým 

cukrem. Přidáme bílky, citronovou kůru 
a zpracujeme těsto. Je-li třeba, podsypá-
váme cukrem, Těsto necháme si hodinu v 
ledničce vychladit. 

Těsto z ledničky rozdělíme na tři části. 
Každou zformujeme do tvaru obdélníku 
a válečkem rozválíme na dlouhý pás silný 
asi půl centimetru, široký tak, jak chceme 
dlouhé štangličky.

Rozválené těsto potřeme třetinou 
polevy a nakrájíme na pásky široké asi 2 
cm (dobře se krájí rádlem na pizzu).

Jednotlivé pásky opatrně podebíráme 
nožem a klademe na plech vyložený pečí-
cím papírem.

V troubě vyhřáté na 140-150 °C pomalu 
pečeme do růžova (asi půl hodiny).

Upečené štangličky necháme na plechy 
vychladnout.

Na hřbitově naříká muž hlasitě nad hrobem: „Tys neměl zemřít, tys neměl zemřít!“ Soucitný kolemjdoucí 
Pomůcka:

INSTOP
TREMY

UJEDINIT 

Insekticid
Dětinský
člověk

Symboly
Řeka

protékající
Ostravou

Anglicky
„hračka“

Kazach-
stán (celní

kód)

Směneční
dlužníci ☻ Pohodlná

křesla
Listnaté
stromy

Kód letiště
Erave

Solmizační
slabika

Odrůda
jablek

Domácky
Nataniel

Slovensky
„jinak“

Druhy

Slabo-
myslná

žena

Izolovat
(zastarale) 
Cizokrajný

ještěr

1. tajenka

Historka

Mexická
rostlina

Dravý
pták

Cizí
směnka

Domácky
Alexandr

Ženské
jméno

Nápory Palmy

Nakláněti Rámus

Osobní
zájmeno

Obchody Tělocvičný
prvek Dědeček

(řídce)
Obor lidské

činnostiProseknout Porážka

Sbohem

Velké
podnosy Dříve než Decibel

(značka)
Písčitá
pobřeží

Tělo Diakritická
znaménka

☻ Karetní
barva

Vůči Finta Škrobení

Slovensky
„osm“

Krymský
poloostrov

Nespat

Řada
vozidel

Chůze Součásti
stavůKřesťansko-

demokratická
unie (zkr.)

Osobní
zájmeno

Sáním
odčerpati

Kolo Koncertní
síň

Slovensky
„jestliže“

Brabcovy
iniciály

2. tajenka

Dávicí
prostředek

Předsta-
vená

kláštera

se přiblíží a ptá se s účastí: „(viz 1. tajenku)?“ „Ale ne, (viz 2. tajenku) mé ženy.“

Autorem křížovky je Ivo Husar, člen hádankářského a křížovkářského kroužku Ostraváci.



10

Mikulášský volejbalový  
maratón

Jako každý rok na přelomu listopadu 
a prosince, tak i letos, uspořádal oddíl vo-
lejbalu setkání v tělocvičně pro své členy, 
rodinné příslušníky a přátelé. Tentokrát 
byl v sobotu 1.12. na pořadu volejbalo-
vý maratón. Družstvo Andělů se utkalo 
v celodenním zápolení s družstvem Čertů. 
Hráči se více či méně pravidelně střídali na 
palubovce a snažili se urvat co nejvíce setů 
pro své družstvo a zároveň se co nejlépe vy-
pořádat s nástrahami pořadatele. Maratón 
nakonec nejtěsnějším rozdílem vyhrálo 
družstvo Čertů, kteří pak byli andělsky 
šťastní. Andělé zase byli čertovsky unavení.

Souběžně se soutěží dospělých pro-
bíhaly v malé tělocvičně soutěže dětí 
v míčových a závodivých hrách. A děti si 
s dospělými co do snahy a nasazení vůbec 
nezadaly a ve fyzické kondici je dokonce 
překonaly.

Na závěr sportovního bloku čekala 
každého nadílka podle zásluh. A pak už 
začal kulturní blok zábavy s živou hudbou 
a zaslouženým občerstvením na doplnění 
sil. Postupem večera už bylo úplně jedno, 
kdo reprezentoval Peklo a kdo Nebe.

Naladili jsme se tak na vánoční čas. 
Ženy i muže ještě čeká před vánocemi po-
slední zápas v soutěži městského přeboru. 
A pak už snad zbude v náročném programu 
trochu času na odpočinek, případné dolé-
čení bolístek a pohodovou přípravu na jar-
ní část soutěže, která odstartuje v březnu. 
Přeju vám všem krásné svátky, a pokud se 
chcete o volejbalu ve Svinově dovědět více 
a třeba si prohlédnout i nějaké fotky ze 
zápasů a turnajů zavítejte na naše webové 
stránky www.volejbal-svinov.cz

Za volejbal TJ Sokol Svinov
Karel Luňáček

Charitní 
Tříkrálová 
sbírka 2019

S přáním štěstí, zdraví a pokoje 
do nového roku budou přichá-
zet do ostravských domácností Tři 
králové v rámci tradiční celore-
publikové veřejné sbírky pořádané  
1. – 14. ledna 2019 již po devate-
nácté Charitou Česká republika. 

Tři králové budou přinášet do ost-
ravských domácností dary v podobě 
tříkrálových kalendářů a cukru jako 
poděkování přispěvatelům za pod-
poru pro lidi v nouzi, ke kterým pro-
střednictvím poskytovaných sociál-
ních a zdravotních služeb Charity 
Ostrava tato pomoc plyne. Na svátek 
Tří králů – 7. 1. 2019 bude od 14 h 
na Alšově náměstí v Ostravě-Porubě 
nabízen Tříkrálový punč a teplý čaj 
pro všechny kolemjdoucí. Děkujeme 
za podporu služeb pro lidi v nouzi. 
Více o využití Tříkrálové sbírky na 
webu Charity Ostrava: www.ostrava.
charita.cz

Šance pro nezaměstnané  
- projekt „O krok blíž“

Severní Irsko 
v galerii G

Jste v evidenci ÚP déle než 12 měsí-
ců v posledních 2 letech? Potřebujete 
změnu, ale nejste si jisti, jakým smě-
rem se vydat? Zapojte se do projektu 
„O krok blíž“ a zlepšete své šance na 
získání zaměstnání.

Pohovory s odborníky a kariérní po-
radenství Vám napoví, ve které profesi 
můžete uspět, posílíte finanční gramot-
nost, získáte rozhled formou pracovně-
-právního poradenství. Můžete absol-
vovat rekvalifikační kurz a workshop 

se zástupci firem, šikovné z Vás za-
městnáme. Po celou dobu Vám budou 
k dispozici zkušení mentoři. 

Veškeré aktivity v projektu jsou fi-
nancovány z ESF, pro účastníky jsou 
tedy zcela ZDARMA, proplácíme také 
jízdné v plné výši! 

Kontakty: REKVAL, s.r.o., www. 
rekval.cz, tel: 553 871 113, 739 227 247, 
email: info@rekval.cz, přihlášení je 
možné do 30. 9. 2018.

Soubor autorských fotogra-
fií Vladimíra Půlpána s názvem 
„Severní Irsko“ bude až do  
30. 12. 2018 k vidění v galerii 
G, kterou provozuje Charita Ostrava 
v Charitním středisku Gabriel, Čujko-
vova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh. 

Výstava je přístupná každý 
všední den 8 - 16 h. 

Srdečně Vás zveme.
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Zpráva o činnosti zásahové jednotky  
SDH Ostrava – Svinov

V letošním téměř ukončeném roce 
proběhlo několik změn a to hlavně ve ve-
dení dané jednotky. Zásahová jednotka 
Sboru dobrovolných hasičů je stále v po-
čtu 13 osob, z toho 3 velitelé družstev, 
3 strojníci a 7 hasičů. Sice počty jsou po-
dobné jako v loňském roce, ale prostřídalo 
se několik hasičů z důvodů přestěhování, 
kteří by nesplňovali výjezdový čas, za nové 
hasiče, kteří vyjezdový čas splňují.

Letos bylo ohlášeno 12 událostí, z toho 
bohužel jsme nevyjeli na 5 událostí. 
Jednalo se převážně o požáry, jak odpadů 
volně ležících na prostranství, tak polních 
porostů. Zúčasnili jsme se také námětové-
ho cvičení v Polannce nad Odrou, kde se 
nacvičoval Požár kulturního domu a eva-
kuace zraněných osob, kde naším úkolem 
bylo zasobovat vodou jednotku z Polanky 
a ochlazovat střešní konstrukci.

Členové jednotky byli přeškole-
ni a noví členové se zúčastnili školení 
v Ústřední hasičské škole v Janských 
koupelích, aby se daná jednotka mohla 
dále rozvíjet a být připravena na další 
mimořádné události.

Příjemné prožití Vánočních svátků

Velitel jednotky

Mikulášské setkání
5. 12. 2018 se ve školní jídelně usku-

tečnilo již tradiční Mikulášské setkání. 
Členky komise pro občanské záležitosti 
připravily bohaté občerstvení a program, 
který snad pobavil všechny přítomné.  Na 
přípravě dárečků s vánoční tématikou se 
podílela paní učitelka Lucie Otisková se 
svými svěřenci z výtvarného oboru Lidové 
školy umění D. Lidmily, z této školy pro-
gram obohatili hrou na saxofony i stu-
denti hudebního oboru pana učitele Mgr. 
Jiřího Šimáčka a Jiřího Martinaka. Čer-
tovským vystoupením všechny rozesmály 
děti ze školní družiny, až dojemné bylo 
vystoupení drobotiny z našich mateřských 
školek. Všichni účinkující vystupovali s 
velkým nasazením a jejich snaha byla oce-
něna obrovským potleskem. Poděkování 
patří i všem učitelům, kteří s dětmi pro-
gram nacvičili. 

Děkujeme všem svinovským občanům, 
kteří svou účastí akci podpořili a vytvořili 

tak příjemnou předvánoční atmosféru. 
Další společnou akcí je zájezd do Rožnova 
pod Radhoštěm – exkurze do výrobny 
svíček UNIPAR, návštěva Světa kamenů 
a vánoční trhy v místním skanzenu. 

Členky Komise pro občanské záležitosti 
při Radě MěOb Svinov přejí všem pohodové 
a štědré Vánoce a v novém roce pevné zdraví 
a mnoho dalších příležitostí pro přátelská 
setkání.  Mgr. Lenka Hrušková

Lokální topení
Vážený občane topná sezóna je 

v plném proudu, dbej o své zdraví a 
majetek, dodržuj základní pravidla pro 
provoz zařízení lokálního vytápění.
1. Před uvedením zařízení do provozu 

zkontroluj funkčnost všech ovládacích 
prvků, těsnost dvířek. Fyzicky zkont-
roluj čistotu a průchodnost výměníků.

2. Zajisti dostatečný manipulační pro-
stor tam, kde provádíš obsluhu zaří-
zení, například doplňování paliva, 
regulaci spalování apod.

3. Zkontroluj, zda všechny potenciálně 
hořlavé předměty jsou v bezpečné 
vzdálenosti od zdroje tepla.

4. Dbej na dostatečný přístup vzduchu. 
Místnost kde je umístěn zdroj tepla na 
pevná, kapalná a plynná paliva musí 
být řádně a dostatečně odvětrána.

5. Používej jen paliva určena pro spalo-
vání ve Tvém zdroji tepla dle návodu 
výrobce.

6. Při provozu kotle na pevná paliva sle-
duj i barvu odcházejících kouřových 
plynů. Jejich barva indikuje kvalitu 
spalování (chováš se tím zodpovědně 
ke spoluobčanům a všeobecně k život-
nímu prostředí)

7. Dodržuj pravidelné intervaly čistění 
spalinových cest.

8. Zajišťuj předepsané kontroly, čistění a 
revize komínu autorizovanými organi-
zacemi. Na tyto činnosti si nech vystavit 
dokument o provedené práci (Revizní 
zprávu, pracovní list, dodací list apod.)

9. V případě pochybností o kvalitě a odbor-
nosti provedených prací neváhej podá-
vat reklamace, popřípadě podněty k 

šetření na Živnostenský úřad. Chráníš 
sebe, svůj majetek i své spoluobčany.

10. Investuj do zařízení detekce CO a 
kouře. Investice není velká. Starší 
občané se mohou informovat na 
Senior Pointu o bezplatném zapůj-
čení detektorů. Vždy požaduj a zajisti 
odbornou montáž těchto detektorů.

Vážený občane, provozovateli lokál-
ního zdroje tepla. Výše citovaná dopo-
ručení jsou jen základními body pro 
provoz, resp. pro chování provozovatele 
lokálního zdroje tepla. Odpovědným 
přístupem zabráníte škodám na zdraví, 
majetku a přispějete ke zlepšení život-
ního prostředí v lokalitě svého bydliště. 

Jaroslav Horáček
Preventista SDH Svinov
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Tříkrálová sbírka v Ostravě-Svinově
Podobně jako každý rok se i v roce 2019 

bude konat Tříkrálová sbírka. Jejím smy-
slem je nejen získat finanční prostředky 
pro konkrétní záměry sociální pomoci, 
ale také nechat do lidského života zazářit 
betlémskou hvězdu naděje skrze vyko-
naný dobrý skutek. V loňském roce se 
do koledování v České republice zapojilo 
téměř 90 000 dobrovolníků a vybralo se  
114 199 517 Kč. Ve Svinově se sbírky 
zúčastnilo 48 dobrovolníků, kteří vyko-
ledovali 91 458 Kč. 

Finanční prostředky získané koledo-
váním jsou využívány pro pomoc potřeb-
ným. Podrobnosti je možno najít na inter-
netových stránkách Charity Ostrava. 

V našem Městském obvodu Svinov 
proběhne sbírka v sobotu 5. ledna 2018 
v době od 9.30 do 13.00. V té době 
budou u dveří našich domů a bytů zvonit  
3 – 4  lenné skupiny „králů“ s poklad-
ničkou označenou logem Charita, 

identifikační kartou a tradiční písní 
„My tři králové jdeme k vám“. Poprosí 
vás o finanční příspěvek pro potřebné. 
Na vstupní dveře napíšou jako poděko-
vání křídou písmena C + M + B + 2017. 
Tento nápis je možno vyložit buď jako 
první písmena jmen tří králů: Kašpar 
+ Melichar + Baltazar, nebo latinského 
požehnání: Christus mansionem bene-
dicat, což volně přeloženo znamená: 
Kristus ať požehná tento dům. Abychom 
jako tři králové mohli zaklepat na každé 
dveře našeho městského obvodě, hle-
dáme 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 
13. ledna 2019. 

P. Dr. Jan Larisch, farář

Program  
vánočních 

bohoslužeb  
v kostele Krista 

Krále ve Svinově
Pondělí 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

Úterý 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

Středa 26. 12.  
svátek sv. Štěpána

mše sv. v 8.00 h
možnost návštěvy betléma:  

9.00 – 16.00 h

Neděle 30. 12.  
svátek Svaté Rodiny Ježíše, 

Marie a Josefa
mše sv. v 8.00 a 10.00 h s obnovou 
manželských slibů a žehnání vína

 
Pondělí 31. 12.  

sv. Silvestra – poslední den  
v roce 2018

mše sv. v 15.00 h na poděkování  
za uplynulý rok 2018

Úterý 1 1. 2019  
Slavnost Matky Boží  

Panny Marie (Nový rok 2019)
mše sv. v 8.00 h a 10.00 h
možnost návštěvy betléma:  

11.00 – 16.00 h

Neděle 6. 1.  
Slavnost Zjevení Páně – svátek 

Tří králů
mše sv. v 8.00 h a 10.00 h.
bude posvěcena voda, křída  

a kadidlo a požehnáno tříkrálovým 
koledníkům

Neděle 13. 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 2018

Vánoční bohoslužby v Husově sboru
24. 12. 2018 od 22:00 hodin „Půlnoční“ (S tradičním zpěvem koled)
25. 12. 2018 od 10:15 hodin Boží hod vánoční – Narození Páně
30. 12. 2018 od 10:15 hodin Poděkování za Boží ochranu a vedení v uplynulém 
 roce (vzpomínka na zemřelé v kalendářním roce 2018)
1. 1. 2019 od 16 hodin Novoroční bohoslužba – Požehnání do nového roku 
6. 1. 2019 od 10:15 hodin Zjevení Páně – Tři králové
13. 1. 2019 od 10:15 hodin Křest Páně (význam svátosti křtu)

V kostele budou krom stromeč-
ku umístěny betlémky z netradič-
ních materiálů od výtvarnice Dagmar 
Štěpánové. Příchozí budou mít také mož-
nost prohlédnout si výstavu fotografií 
pana Antonína Bosáka – Toulavé boty 
v Beskydech. K nahlédnutí v čase bo-
hoslužeb. (Kostel bývá otevřen min. 20 
minut před jejich začátkem.)

17. 12. 2018 od 17 hodin  ŽIVÝ BETLÉM
Letos potřetí budeme mít ve Svinově 

živý betlém, a to vedle Husova sboru před 
farou! Přijměte pozvání ke krátkému zasta-
vení se v předvánočním shonu. S pohledem 
na prostý vánoční výjev si připomeňme 
původní smysl těchto svátků. Poetické pás-
mo mluveného slova a hudebních vstupů 
potěší malé i velké. Srdečně zveme!
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Vážení čtenáři, advent je pro nás, křes-
ťany, časem očekávání, přípravy i pokání, 
kdy se lidé s nadějí upínají k přicházejí-
címu narození Božího Syna. O půlnoci 
ze 24. na 25. prosince plynule navazují 
Vánoce, které slaví nějakým způsobem 
snad úplně všichni. Významná je sym-
bolika světla. Jako se na adventním věnci 
postupně zapalují svíce, tak i lidská srdce 
by se měla více prozářit světlem, aby svát-
ky proběhly v radosti.

Na druhou stranu žijeme v uspěcha-
ném světě, kde se však dá mnoho pořídit 
a koupit. Bojujeme o trochu volného 
času a často se snažíme jeho nedostatek 

vynahradit dárky, mnohdy opravdu pře-
pychovými a okázalými. Nejvzácnějším 
darem je čas, když je smysluplně využit. 
Naštěstí právě vánoční období bývá napl-
něno vzájemným sdílením a setkáváním 
rodin, příbuzných a přátel. Milá chvilka, 
která zůstane v srdci, je nadějí a povzbu-
zením do dalších všedních dní…

Někdy stačí málo a stane se mnoho. 
I v těch největších tmách může stačit malý 
plamínek světla. I ve chvíli největší be-
znaděje a zmaru je tu víra, naděje, láska. 
Někdy stačí jedno dobré slovo. Někdy 
jeden hřejivý úsměv. Na konci adventu 
prosíme: Přijď Pane Ježíši, ty kterého 

očekáváme a potěš nás svou blízkostí. 
Dej světlo naším očím.

Závěrem chci poděkovat všem spolu-
pracovníkům, kteří v tomto roce obětavě 
a s láskou pečovali o Husův sbor, aby 
byl příchozím i nadále důstojným mís-
tem pro modlitební setkávání, koncerty, 
přednášky a prezentace. Těším se již nyní 
na rok 2019, kdy budeme slavit 85 let 
od dostavění a otevření našeho kostela. 

Přeji všem lidem dobré vůle krásné 
Vánoce a vyprošuji Boží ochranu a po-
žehnání do nového roku 2019! 

Tomáš Chytil, 
farář Církve československé husitské

Pozdrav a přání faráře do nového roku

Vánoční a novoroční přání
„Bůh, jako Emanuel, což znamená Bůh s námi, nabízí každé-

mu člověku svou milosrdnou a láskyplnou náklonnost. Odtud 
plyne velký „dárek“ Betlémského Dítěte: přináší nám duchovní 
sílu, která nám pomáhá nepropadat únavě, beznaději a smut-
ku, naopak rozehřívá a proměňuje naše srdce.“

S přáním požehnaného prožití vánočních svátků a všeho 
nejlepšího v roce 2019

P. Dr. Jan Larisch, řím. kat. farář
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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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www.bannerostrava.cz

METAL FAKTOR RECYCLING s.r.o. 
Polanecká 1238/47, 721 00  Ostrava-Svinov

tel.:: +420 772 770 770
e-mail: info@bannerostrava.cz

Vykupujeme autobaterie
Nevyhazuj starý akumulátor!

za 17 Kč/kg!

BANNER
STARTING BULL

44 Ah 360 A

55 Ah 450 A

60 Ah 480 A

72 Ah 650 A

88 Ah 660 A

KÓD
AKUMULÁTORU

BA 54409

BA 55519

BA 56009

BA 57212

BA 58820

AKČNÍ
CENA 

1.239,-

1.538,-

1.755,-

2.110,-

2.459,-

CENA PŘI VRÁCENÍ
STARÉ AUTOBATERIE

1.041,-

1.286,-

1.485,-

1.786,-

2.063,-

Prodáváme nové akumulátory Banner:

Ce
ny

 v
če

tn
ě 

D
PH

.

U Hrůbků 251/119
709 00 Ostrava-Nová Ves

+420 739 318 871
info@motobazarostrava.cz 

www.motobazarostrava.cz

Prodej zánovních motocyklů
Prodej lehce poškozených motocyklů
Prodej značkových dílů DUCATI, YAMAHA
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