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Komise pro kulturu, mládež a sport ve 
spolupráci s PO Ještěr a Šprtec partyjou 
Ostrava pořádala oslavu Dne dětí, která se 
tentokrát konala v areálu Sokolovny. Již 
ráno nás přivítalo nezvykle krásné, slu-
nečné počasí, které nám naštěstí vydrželo 
po celý den. Tak jako sluníčko se usmívaly 
i všechny děti, které se oslav zúčastni-
ly. A měly se proč radovat. Program byl 
opravdu bohatý. Nejprve všichni zhlédli 
ukázku házené mladších žaček. Poté si děti 
vyzvedly kartičky, začaly soutěžit a bodíky 
do kartiček začaly rychle přibývat. Soutě-
že nebyly jen tak ledajaké, zápolilo se na 
opičí dráze, v zatloukání hřebíků, ve šprtci, 
ve skoku v pytli atd. Své stanoviště měl 
velice pečlivě připravené i oddíl Městské 
policie Ostrava. Kdo chtěl, mohl soutěžení 
přerušit a zajít se s rodiči občerstvit, koupit 
hračku, balónek nebo se podívat a vyzkou-
šet měřicí policejní vůz. Mnozí se také 

posadili za volant závodního auta. Každý, 
kdo soutěžil, si vyzvedl nějakou cenu a ti 
kteří byli obzvlášť úspěšní, si mohli zkusit 
za odměnu vyzdobit hrníček nebo si nechat 
pomalovat obličej od zkušených výtvarnic 
z PO Ještěr. Hudební kulisu zajistil po celé 
odpoledne p. Ďuran, který nakonec celou 
akci ukončil diskotékou pro děti. A tak 
jako jsme viděli sem tam se na obloze 
ztrácet v nedohlednu nafouknuté balónky, 
tak i náš den se chýlil ke konci. Příjemné 
sobotní odpoledne skončilo a my bychom 
chtěli touto cestou poděkovat hlavně PO 
Ještěr, Šprtec partyji Ostrava, cyklohlídce 
i oddílu prevence Městské policie Ostrava 
a všem, kteří se na přípravě a organizaci 
této akce podíleli.

za komisi pro kulturu,  
mládež a sport při RMOb Svinov

Dana Kohutová

Dětský den 
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Vážení spoluobčané,
ať nám jaro začalo jakkoliv slibně, roz-
hodně nám vrásky na čele způsobily četné 
dešťové srážky, které se u nás projevily 
zvýšenými hladinami všech vodotečí, 
které protékají naším katastrem. Tok Odry 
dosahoval svého maxima a dobudování 
levobřežní hráze nám dá větší jistotu před 
vybřežením. To vybagrovaný tok Porub-
ky – ještě nedokončený – zachránil spoustu 
nemovitostí před zatopením. Bude-li dokon-
čeno i dvojité dno, můžeme se obávat pouze 
vzdutí toku. To letos nastalo za rampou F 
a zatopilo nemovitosti za ulicí Kmochovou. 
Dalším problémovým tokem je Mlýnská 
strouha. K jejímu vybřežení došlo nejdříve 
na soutoku s Novou strouhou před souto-
kem s Porubkou. Už se zdálo, že se hladiny 
ustálí a budou se postupně snižovat. Ale 
příval srážek zavinil přelití rybníku Rojek 
do odtokové nádrže, která neodváděla 
vody do kanalizace. Takže některé rodinné 
domky sousedící s Mlýnskou strouhou byly 
v přízemí zatopeny. 

Rovněž stromy se pod vlivem rozmoklé 
půdy začaly naklánět a musely se skácet. 
Bezpečný průtok zvýšených srážek určitě 
zásadně ovlivňují správci toků, ale proč 
po toku plavou ledničky, surfy, plastové 
nádrže, desky polystyrénu a způsobují tak 
vzdouvání toků a jejich rozlití?

Chci proto poděkovat všem zúčastněným 
osobám z Hasičského záchranného sboru 
MSK a našemu Sboru dobrovolných hasičů 
pod vedením Petra a Luboše Bučkových, 
Armádě spásy ČR, Diakonii ČCE a dalším 
osobám na Povodí Odry s.p., kteří hlídali 
a regulovali zvýšené hladiny, aby dopad byl 
co nejmenší.

A nakonec vám všem přeji pěkné prožití 
prázdninových měsíců plné sluníčka pouze 
s nočními deštíky.

Ing. Hana Hauptová
starostka MOb Svinov

Ode dne 26. 5. 2010 máme v Ostravě- 
-Svinově na náměstí Dr. Brauna novou 
sochu, která je vytvořena právě pro tento 
přednádražní prostor. Jejím autorem je 
sochař MgA. David Moješčík (alias Mojda), 
spoluautory podstavce jsou Bc. Pavel 
Malina a Ing. arch. Petra Ševcůjová. 

Slavnostnímu odhalení sochy předcházelo 
překvapující vystoupení saxofonisty a taneč-
nic. Po projevu primátora Ing. Petra Kajnara 
a dalších hostů se neforemný objekt ováza-
ný červenou stuhou rozbalil a vyloupla se 

… žena meditující a uklidňující … na rozdíl 
ode všeho okolního spěchajícího davu…

Už dlouhé roky chodí všechny třídy naší 
školy postupně a několikrát v roce do svinov-
ské knihovny. Na setkání s paní Synkovou 
se všichni moc těšíme, protože každá lekce 
jí připravená je zábavná, veselá, zkrátka 
zážitek. Témata, která si vybírá přiměřeně 
podle věku dětí, jsou tak zajímavá a zajímavě 
podaná, že děti plně zaujmou. Nikdy nikdo 
nezlobí, protože by rušil ostatní a ti nechtějí, 
aby jim něco uniklo a ani na to vlastně nema-
jí čas. Paní Synková je dovede tak upoutat, 
že děti ani nevnímají, kolik informací jim 
předává. Dávají pozor i proto, že na konci 

takto příjemně stráveného času na ně vždy 
čeká soutěž a malá odměna.

Je to člověk opravdu na svém místě. Obdi-
vujeme ji, protože pro děti dělá spoustu věcí, 
které rozhodně nemá v náplni práce. Je ale 
vidět, že ji to baví a že to dělá ráda, i když 
je jí v mnoha případech odměnou jen radost 
a vděk těch, pro které to vymýšlí, a jejich 
rozzářené oči.

Svinov má veliké št ěstí, že má v knihovně 
takového nadšence, a my paní Synkové za 
všechno moc děkujeme. 

 Šárka Havránková

Úvodní slovo

Poděkování paní Synkové

Pozvánka
U příležitosti 90. výročí vzniku 
Církve československé husitské 
a 60 let od instalace varhan se 
v neděli 27. června 2010 od 
17 hodin uskuteční v Husově sboru 
ve Svinově koncert varhanní hudby 
a zpěvu.
Účinkují: Pavel Rybka – varhany 
a Tamara Urbánková – zpěv
Příchozí mohou také zhlédnout 
malou výstavu výtvarnice Dagmar 
Štěpánové a seznámit se s fotkami 
a dokumenty mapujícími historii 
náboženské obce ve Svinově.
Všechny zájemce o kulturní 
zážitek srdečně zveme do nově 
vymalovaného interiéru kostela!

Cestující v Ostravě-Svinově přivítá socha Levitace

Svátek dětí jsme letos prožili se staršími dětmi v centru Ostravy, kde byl připraven pro-
gram Dětí plná Ostrava. Vydali jsme se s batůžky na zádech na dalekou cestu z pravěku do 
budoucnosti, kterou nám stěžoval i déšť. Po cestě nás čekala různá úskalí a soutěže, cesta 
Tajemnou Ostravou začala v Divadle loutek, dále jsme museli projít po Jantarové stezce 
v Ostravském muzeu , prožili jsme dobrodružství na hradě, kde nás čekaly hlavolamy, hry 
a hádanky. V pralese a v pravěku jsme bojovali s medvědem a lovili mamuta. Taky jsme 
si vyzkoušeli animaci filmů u QQ studia a nakonec nás čekaly Velké plány a budoucnost 
s krasohledy v Domě umění. Po této dlouhé a namáhavé cestě nás překvapil klaun  
Hopsalín, s kterým jsme tancovali a soutěžili. 

Pro mladší děti jsme připravili dopoledne plné soutěží a her v MŠ.

Markéta Gottvaldová, Eva Smailová
MŠ Bílovecká

Den dětí v MŠ
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Zakladatelem svinovské dechové hudby 
byl Karel Václavík. Narodil se v roce 1896 
v Horní Lhotě, v malé vesničce u Kyjovic. 
Již v mladém věku se naučil hře na klarinet. 
Po první světové válce narukoval k vojen-
ské hudbě v Opavě, kde se zdokonalil ve hře 
na klarinet a baryton.

V roce 1929 byl přijat jako školník 
v měšťanské škole ve Svinově. Měl organi-
zační schopnosti, a proto se mu už v roce 
1930 podařilo ustavit vlastní dech. orchestr. 
Shromáždil v něm postupně řadu svinov-
ských muzikantů, kupř. Františka Hrbáče, 
Ladislava Bestu, Maxe Stodůlku, Emila 
Kuklu, Ladislava Studentského a další.

Po okupaci v roce 1939 musel dechovku 
rozpustit, avšak členové dále zkoušeli tajně 
po bytech hudebníků a připravovali se na 
šťastné dny svobody. 

Po osvobození v roce 1945 Karel Vác-
lavík znovu ustavil orchestr. Jeho cílem 
bylo vytvořit početnější těleso, prostě velký 
dechový orchestr. Proto se pouští do výuky 
mladých svinovských chlapců na hudební 
nástroje. Vyučil jich celou řadu, kupř. Jar. 

Rýce, Boh. Kudelu, Jar. Hejnu, Jar. Hampla, 
Stan. Drozda, Slávka Glumbíka a další. 
Postupně je zapojoval do orchestru, a tak 
skutečně vytvořil velkou dechovou hudbu.

Po roce 1948 došlo k reorganizaci hudeb 
a Karel Václavík se stal uměleckým vedou-
cím dechového orchestru ve Svinově. Zři-
zovatelem byly postupně osvětová beseda 
ve Svinově, elektrárna 1. máje Třebovice, 
ZK rourovna Svinov a později ZK Vítko-
vických železáren. Od tohoto zřizovatele se 
orchestru dostalo štědré pomoci ve formě 
nových hudebních nástrojů a soubor, který 
měl v této době až 35 členů, dosáhl značné 
popularity. V něm působili známí svinovští 
muzikanti, kupř. Ota Denk, Karel Denk, 
Rud. Drahoš, A. Král, O. Sladký, Fr. Vrbka, 
Jar. Mrázek, Ludvík Tichý, Ota Slovaček 
a další.

V období 60. let se začal na uměleckém 
vzestupu hudby podílet syn Karla Václaví-
ka – Oldřich – absolvent brněnské kon-
zervatoře. Za úzké spolupráce otce a syna 
vyrostl orchestr do té úrovně, že mohl 
vystupovat v Čs. rozhlase. Postupně se  

začal prosazovat v rámci kraje i republi-
ky na kvalifikačních soutěžích. Kupř. se 
zúčastnil v roce 1983 festivalu kováckých 
dechovek ve Frýdku-Místku. Z 11 decho-
vek z celé republiky se umístil na 4. místě. 
Došlo i na zahraniční zájezdy do Polska, 
Německa a Maďarska. Období 60–80 let se 
dá nazvat nejproduktivnějším a nejslavněj-
ším obdobím velké dechové hudby Karla 
Václavíka. 

V roce 1974 zanechal zakladatel dech. 
orchestru Karel Václavík ve svých 78 létech 
aktivní činnosti. Zemřel v roce 1986, dožil 
se téměř 90 let.

Funkce uměleckého vedoucího a říze-
ní dechového orchestru se ujal jeho syn 
Oldřich, který pokračoval v tradici rozvoje 
dech. hudby svého otce.

Po roce 1980 začala velká dechová 
hudba strádat, neboť starší členové odchá-
zeli do „výslužby“ a mladí nepřicházeli. 
Ti se orientovali na jiné modernější žánry 
hudby. Tak se postupně z velkého orchestru 
vytvářela dechovka malá. Stále všuměla 
vysokou uměleckou úroveň, takže mohla 
nadále vystupovat na tanečních zábavách 
v ostravských kavárnách apod. Stojí za 
zmínku, že v kavárně hotelu Palace účinko-
vala plných 30 let 3 x v týdnu. Také několik 
let spolupracovala se svinovským soubo-
rem písní a tanců „Opavica“, který řídili 
manželé Bohušovi. Svinovská Václavíkova 
dechovka aktivně hrála až do roku 2005. 
Tehdy už tento soubor měl jen 9 členů, těm 
přibývaly roky i nemoci, a tak po 75 letech 
své existence přestala veřejně vystupovat. 
V současné době však ještě žije 8 členů této 
dechovky, v čele s Oldřichem Václavíkem. 
Co je však pozoruhodné, i v tomto počtu 
se neustále jednou za měsíc scházíme, se 
svolením pana ředitele Ivanča, v jídelně 
základní školy. Takže při našich schůzkách 
si my „pozůstalí“ členové můžeme připo-
mínat trvání 80 let svinovské Václavíkovy 
dechové hudby. Mnozí svinovští občané si 
snad tak vzpomenou.

Antonín Urbaník

80 let svinovské Václavíkovy dechovky
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V pátek 7. 5. 2010 se na naší škole 
uskutečnilo okrskové kolo dopravní soutěže 
Mladý cyklista. Ve dvou kategoriích soutě-
žilo 16 družstev ze základních škol obvodu 
Poruba. 

 Oba týmy naší školy zvítězily a postoupily 
tak do městského kola této soutěže, které se 
konalo dne 14. 5. 2010 na ZŠ H. Salichové 
v Polance. Obvod Poruba reprezentovalo 
6 družstev, z toho 2 z naší školy, a to pod 
vedením Mgr. Marie Farkasové a Mgr. Jany 
Chamrádové. 

V mladší kategorii (4.–6. třída) se družstvo 
naší školy umístilo na 4. místě, ve starší kate-
gorii (7.–9. tř.) potom na medailovém 3. místě.

Děkujeme sponzorům obvodního kola – 
Úřadům městských obvodů Poruba a Svinov, 
které jako každoročně zajistily občerstvení 
dětí, dále ČS a.s., Policii ČR, BESIPu, kteří 
zajistili ceny pro vítěze a drobné dárky pro 
všechny soutěžící.

 V pátek 28. května 2010 proběhla na ZŠ 
a MŠ Ostrava – Svinov, p.o., vědomostní 
soutěž „Zvířata kolem nás“. Zúčastnili se jí 
nejen domácí žáci, ale i žáci partnerských 
škol – ZŠ a MŠ Krásné Pole, p.o., a ZŠ He-
leny Salichové Polanka nad Odrou, p.o. 

Soutěž probíhala v multimediálních 
učebnách na interaktivních tabulích, účast-
níci odpovídali na otázky, které se týkaly 

života zvířat žijících v lese nebo zvířat 
domácích. Přípravná fáze projektu, který 
vyvrcholil vědomostní soutěží, probíhala 
již od dubna. Každý žák si nejdříve vybral 
jedno zvíře domácí nebo lesní, dané téma 
zpracoval formou prezentace, starší žáci 
pomocí programu Power Point, mladší pak 
tvorbou pracovních listů doplněných texty, 
kresbami a fotografiemi. 

V I. kategorii (1.–3. ročník) zvítězili žáci 
ZŠ a MŠ Krásné Pole, p.o., ve II. kategorii 
(4. a 5. ročník) zvítězili žáci ZŠ a MŠ Ostra-
va – Svinov, p.o. – Bílovecká.

Ceny pro vítěze soutěže i nejlepší pre-
zentace byly hrazeny z projektu „Hraj si, 
spolupracuj, vzdělávej se“, který je spolu-
financován Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České republiky.

Dopravní soutěž Mladý cyklista 2010

Zvířata kolem nás

Autorem myšlenkové zkratky použité 
v názvu tohoto zamyšlení je významný 
český jazykovědec – proslulý mimo jiné 
přesným a bezchybným používáním jazyka. 
V přeneseném smyslu pojmu „jaká hlava, 
takový jazyk…“ nám navíc tato myšlenka 
nabízí klíč k porozumění slovům a slovním 
„průjmům“, ale také zejména klíč k porozu-
mění proslovům některých lidí žijících mezi 
námi. Především těch, u  kterých nepostřeh-
neme hned na „první pohled“ zřejmý rozpor 
mezi slovy a skutečným smyslem jejich 
„řečí“. Často jde o jev, pro který má lidová 
moudrost příhodné pojmenování „mlácení 
prázdné slámy“, případně – proti všem za 
každou cenu a za všech okolností… Pokud 
jsou takoví jedinci součástí určitého zájmo-
vého lidského společenství (shromážděného 
kupříkladu k řešení problémů společného 
zájmu obce, výměně názorů, případně jen 
k uspokojení vlastního ega…), uplatňují 
tito lidé zjevnou snahu zařadit ostatní mezi 
kompars či publikum. A všichni se mají stát 
svědky vystoupení jejich JÁství ve všeohro-
mující roli. 

Vlastní provedení pečlivě připraveného 
scénáře vystoupení takového „kombinátora“ 
či „manipulátora“ většinou zcela popírá 
původní záměr či důvod setkání – společně 
hledat z možných řešení to nejvhodněj-
ší – nejlépe sloužící společnému zájmu 
obce, zájmové skupiny nebo společenství. 
Můžeme přece úspěšně předpokládat, že 
mohou být přece těmi, kteří by měli svými 
osobními schopnostmi, odbornou přípravou 
či zkušenostmi přispět k nalezení řešení 
vhodných k uspokojení potřeb a rozvoje 
obce. Ukazuje se, že to nemusí být vždy 
jejich upřednostňovaným zájmem.

Pokud si myslíme, že by slova měla být 
prostředkem vyjádření názoru, postoje či 
záměru, v jejich společnosti se přesvěd-
čujeme o opaku – jejich skutečným cílem 
jsou právě jen ta slova. Zejména – mají-li 
publikum. 

Černobílé případně omezené vidění 
okolního přirozeného světa, ve kterém 
tito vyznavači zjednodušeného vnímání 
barevnosti často uplatňují konfrontační 
přístup ve stylu „kdo není s námi, je proti 

nám“, znesnadňuje možnosti věnovat se 
podstatnému. Jsme vystaveni klientelizaci 
a politizaci čehokoliv. I toho, co předsta-
vuje především věcný problém s možností 
věcného nepolitického řešení. Není přece 
k užitku problému vítězit silou hlasu či po-
sledním slovem, případně věřit, že zrovna 
ten můj hlas je přece zejména můj. Vůbec 
si nejsem jist tím, že žádoucím výsledkem 
diskuse je vítězství jednoho hlasu. Debata 
není uzavřenou záležitostí, v jejím dílčím 
závěru je řešení, které je v dané situaci 
potřebné a...

V kterémkoliv okamžiku tohoto zamyš-
lení lze skončit. Chci k tomu použít citát 
z článku Václava Havla Svět bez Zdeňka 
otištěného v Mladé frontě Dnes 23. 4. t.r.:

„…kdesi na dně téměř každého 
politického problému, s nímž jsem 
se setkal, dřímala docela obyčejná 
konfrontace slušnosti s neslušností, 
porozumění druhým se sobectvím, 
dalekozrakost s krátkozrakostí.“ 

Josef Swierkosz

Žijí mezi námi aneb jaká hlava, takový jazyk…
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Školní projekt „Ekoškola“, který je na 
naší škole realizován od školního roku 
2008/2009 a který v roce 2010 částečně 
realizujeme s využitím účelové dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostravy 
v oblasti školství, který je určen na podporu 
celoročních a dlouhodobých volnočasových 
aktivit ve prospěch dětí a mládeže, volně na-
vazuje na školní projekty „Poznej svůj kraj“, 
„Krajina za školou“ a „Environmentální 
edukace“ a „Poznej své město“ realizované 
v předchozích letech a rovněž podporova-
né z rozpočtu statutárního města Ostravy. 
V něm se děti a žáci naší školy seznamují 
s životním prostředím svého nejbližšího 
okolí, obce, města, regionu. Tím také rozví-
jíme jejich vědomosti a dovednosti a rozši-
řujeme oblast poznání na území Moravsko-
slezského kraje i ostatních krajů. Náš projekt 
má charakter integrovaného celku, který 
čerpá z obsahu vzdělávacích oblastí a oborů 
našeho ŠVP a postupným propojováním, 
rozšiřováním, upevňováním i systematizací 
vědomostí a dovedností dosahuje vytyče-
ných cílů. Projekt vede jedince k pochopení 
komplexnosti a složitosti vztahu člověka 
a životního prostředí, tj. k pochopení 
nezbytnosti postupného přechodu, k udrži-
telnému rozvoji společnosti a k poznání vý-
znamu odpovědnosti za jednání společnosti 
i každého jedince. Umožňuje sledovat a uvě-
domovat si dynamicky se vyvíjející vztahy 
mezi člověkem a prostředím při přímém 
poznávání aktuálních hledisek ekologic-
kých, ekonomických, vědeckotechnických, 
politických a občanských, hledisek časo-
vých (vztahu k budoucnosti) i prostorových 
(souvislostí mezi lokálními, regionálními 
a globálními problémy), i možnosti různých 
variant řešení environmentálních problému. 
Vede děti k aktivní účasti na ochraně a utvá-
ření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitel-
nosti rozvoje lidské civilizace životní styl 
a hodnotovou orientaci žáků.

Školní projekt „Ekoškola“ rozvíjí 
poznatky, dovednosti a zkušenosti žáků 
získané ve výchově v rodině, v předškolním 
vzdělávání, vychází a rozšiřuje úkoly a ob-
sah vzdělávacích oblastí školního vzděláva-
cího programu základní a mateřské školy. 

Projekt svým činnostním a badatelským 
charakterem výuky umožňuje žákům  

hlouběji porozumět zákonitostem přírod-
ních procesů, a tím si uvědomovat i uži-
tečnost přírodovědných poznatků a jejich 
aplikací v praktickém životě. Při studiu 
přírody specifickými poznávacími meto-
dami si žáci osvojují i důležité dovednosti, 
např. soustavně, objektivně a spolehlivě 
pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet 
a ověřovat hypotézy o podstatě pozorova-
ných přírodních jevů, analyzovat výsledky 
tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. 
Žáci se učí zkoumat příčiny přírodních 
procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, 
kladou si otázky (Jak? Proč? Co se stane, 
jestliže?) a hledají na ně odpovědi, vysvětlu-
jí pozorované jevy, hledají a řeší poznávací 
nebo praktické problémy, poznávají zákoni-
tosti přírodních procesů. Žáci si uvědomují 
podstatné souvislosti mezi stavem přírody 
a lidskou činností, především pak závislost 
člověka na přírodních zdrojích a vlivy lid-
ské činnosti na stav životního prostředí a na 
lidské zdraví. Učí se zkoumat změny probí-
hající v přírodě, odhalují příčiny a následky 
ovlivňování důležitých místních i globál-
ních ekosystémů a uvědoměle využívají své 
přírodovědné poznání ve prospěch ochrany 
životního prostředí a principů udržitelného 
rozvoje. 

• Besedy s odborníkem (Zayferus, společnost 
na ochranu dravých ptáků)

• Výstavka neživé přírody (mineralogická 
sbírka)

• Sběr starého papíru – zapojení dětí a veřej-
nosti do projektu „Zelený strom“

• Sběr a třídění plastů – zapojení dětí a veřej-
nosti do akce „Sběr víček z PET lahví“

• Sběr a třídění elektrospotřebičů – zapoje-
ní dětí a veřejnosti do projektu „Recyklo-
hraní“

• Sběr a třídění podzimních plodů (kaštany, 
žaludy, šípky, jeřabiny) – zapojení do soutě-
že pořádané ZOO Ostrava

• Výlet do ZOO Ostrava, Vyškov, Olomouc
• Návštěva geologického pavilonu Technické 

univerzity Ostrava
• Návštěva hvězdárny a planetária J. Palisy 

v Ostravě-Porubě
• Výukové programy ekologické výchovy 

(Vita – středisko EV, Stanice mladých 
přírodovědců Ostrava-Poruba)

• Návštěva haldy Ema  
v Ostravě-Michálkovicích

• Návštěva Slezskoostravského hradu
• Zapojení do školního projektu „Týden 

stromů“ 
• Zapojení do projektu „Škola v lese, les ve 

škole“
• Zapojení do školního projektu „Vánoční 

tradice a zvyky“
• Zapojení do projektového dne „Opavička“
• Návštěva Dne Země v Ostravě-Porubě
• Zapojení do projektu „Klub Delfínek“
• Zapojení do projektu „Po stopách historie 

obce“
• Zapojení do humanitární akce sběru oble-

čení pro neziskové organizace ve spolupráci 
s MOb Svinov

• Práce v koutku „Živé přírody“
• Práce ve školním skleníku
• Péče a údržba zeleně v okolí školy
• Práce s přírodními materiály a prezentace 

výrobků na velikonočních a vánočních 
výstavkách a dílnách

• Vznik stravovací komise z řad pracovníků 
školy a realizace úkolů

• Zapojení do projektu „Ovoce do škol“
• Zapojení do projektu „Zvířata kolem nás“
• Realizace dopravní soutěže „Mladý cyklis-

ta“ na naší škole
• Návštěva přehradní nádrže Morávka 

a chovné pstruží stanice
• Návštěva botanické zahrady u Opavy
• Návštěva Střediska mladých přírodovědců 

v Ostravě-Porubě
• Návštěva Ostravského muzea
• Realizace sportovního dopoledne k svátku 

Dne dětí
• Každoroční realizace ozdravných pobytů 

všech žáků ZŠ i MŠ
• Plnění úkolů v rámci volitelného předmětu 

„Přírodovědná praktika“
• Plnění úkolů v rámci zájmového kroužku 

Environmentální edukace
Do projektu, který stále probíhá, je zapo-

jeno asi 400 dětí naší MŠ a ZŠ a 20 pedago-
gických pracovníků.

Radomíra Kostková
koordinátorka Ekoškoly

Ekoškola Uskutečněné akce 
žáků naší školy:
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Na letošní ŠVP jsme se velmi těši-
li. Avšak s blížícími se dny a s nepříliš 
optimistickou předpovědí jsme začali mít 
malé obavy. Odjedeme – neodjedeme? 
Zvládneme to – nezvládneme?

To byly otázky, které se asi nám všem 
učitelkám i rodičům, honily hlavou v ne-
děli večer.

V pondělí ráno 17. 5. už děti, déšť 
nedéšť, čekaly v naši MŠ na příchod všech 
ostatních kamarádů, dětí z MŠ Bílovecká 
a příjezd autobusů i s dětmi z MŠ Rošické-
ho.

V 8.00 jsme za velkého deště a ještě 
většího loučení odjeli směr Kunčice pod 
Ondřejníkem do penzionu Krkoška.

Přivítali nás usměvaví manželé Krkoš-
kovi a skvělý kolektiv v kuchyni.

Hned po prvním obědě nám bylo všem 
jasné, že kromě špinavého prádla přiveze-
me i nějaké to kilo navíc.

Musíme konstatovat, že nepřízeň 
počasí a naše obavy z toho plynoucí děti 
nevnímaly. S úsměvem a pohodou se 
zúčastňovaly všech činností, které jim 
„připravili“ skřítci Ondřejníčci.

Děti totiž dostaly zvláštní psaní, ve 
kterém se jim představili, poprosili děti 
o pěkné chování v přírodě a hned jim také 
vymysleli zábavu. A tak děti soutěžily, 
plnily úkoly, kreslily, vybarvovaly, hrály 
paměťové a sluchové hry a hlavně vybíra-
ly jména pro své družiny a vymýšlely pro 
ně pokřiky. 

Družiny měly příznačná jména – 
Berušky, Motýlci, Veverky, Mravenečci 
a Lišky. Nejpříhodnější a bohužel stále 
aktuální pokřik vymyslela družina Beru-
šek – Beruška má 7 teček, teď jí prší na 
zadeček. Už by chtěla sluníčko, ať jí svítí 
na líčko.

Toto přání se Beruškám ani ostatním 
nesplnilo, ale i tak jsme zvládli několik 
vycházek, hry na hřišti a dokonce hledání 
pokladu, který jim připravili skřítci.

Myslím si, že pochvalu zaslouží nejen 
učitelky, kolektiv penzionu Krkoška, 
trpěliví rodiče, ale hlavně děti, které se 
s mimořádnou situací popraly na vý-
bornou. Přesto, že z krásné beskydské 
přírody viděly jen zlomek, troufám si říct, 
že zážitků si děti dovezly mnoho.

Proto si právem zasloužily sladké od-
měny, malé dárečky a diplomy s názvem 
„Za zdolávání beskydských chodníčků 
mezi kapkami deště“.

V rámci transferů poskytnutých SMO 
za účelem zabezpečení prevence krimi-
nality na úrovni městských obvodů v roce 
2010 se dne 12. 5. 2010 na školním hřišti 
Bílovecká 10 uskutečnilo ve spolupráci 
s Městskou policií Ostrava sportovní odpo-
ledne pro děti.

Sportovní asistent pro děti připravil jízdu 
zručnosti na kolech a koloběžkách, policisté 
zábavnou formou připomněli dětem pravidla 
silničního provozu a poučili je o ochraně 
jejich psychického a fyzického zdraví.

Během tohoto sportovního odpoled-
ne byly děti a jejich rodiče seznámeni 

s provozním řádem hřiště a připravova-
nými aktivitami. Všem přítomným byl 
představen sportovní asistent, který bude 
denně od 18,00 do 20,00 hodin dbát na 
jejich bezpečnost, zapůjčovat sportovní 
pomůcky a organizovat soutěže v míčo-
vých hrách.

Týden mezi kapkami deště

Sportem proti kriminalitě mládeže ve Svinově

kolektiv MŠ Polanecká 
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Konec června 2010 je očekáván větši-
nou žáků škol. Nejinak je tomu i v našem 
městském obvodu Svinov. Více jak tři sta 
žáků obdrží 30. června vysvědčení a če-
kají je dva měsíce očekávaných dnů, kdy 
budou hlavní prázdniny. Uvedené datum 
je také poslední den, kdy 25 žáků devá-
tého ročníku usedne naposledy v lavicích 
základní školy. Chtěl bych touto formou 
poděkovat p. třídní učitelce Mgr. Jolaně 
Ibrahimové za úspěšné vedení této třídy, 
stejně jako všem těmto mladým slečnám 
a mužům, kteří tvořili v uplynulých létech 
téměř bezproblémový kolektiv. Po prázd-
ninách nastoupí už na střední školu. Přeji 
Vám při studiu hodně úspěchů.

Z letošních pátých ročníků nastoupí na 
víceletá gymnázia 5 žáků. I vám žákyně 
a žáci, přeji hodně úspěchů při studiu na 
víceletém gymnáziu.

Poslední červen je také závěrečným 
dnem práce některých důchodců a stu-
dentů Ostravské univerzity. I Vám patří 
poděkování za dobu, kdy jste působili ve 
výchovně vzdělávacím procesu naší školy. 
Věřím, že zkušenosti z této práce uplatní-
te ve Vašem dalším profesním a osobním 
životě.

Při pohledu do kalendáře na posled-
ní den měsíce června zjistíme, že má 
jmeniny Šárka. Stejného jména je naše 
paní statutární zástupkyně ředitele 
Mgr. Havránková. Tato žena, která je 
ve svinovské škole od r. 1979, s krátkou 
přestávkou, dodnes kladně působila na 
výchovu a vzdělávání svinovských žáků 
prvního stupně, zpočátku jako vycho-
vatelka školní družiny a od roku 1981 
jako učitelka 1. stupně naší školy. Bohaté 
zkušenosti z pedagogického i osobního 
života předávala nejen na pracovišti, ale 
také v mimoškolních aktivitách a při 
kulturních a společenských akcích školy 
či městského obvodu Svinov. Připravovala 
děti na vystoupení při vítání občánků, 
setkáváni s důchodci a jiných slavnost-
ních příležitostech. Na počátku kalendář-
ního roku mne paní zástupkyně požádala 
o ukončení práce ve funkci statutárního 
zástupce ředitele školy. Tuto funkci vy-
konávala Mgr. Havránková od roku 1997. 
Spolehlivost, pečlivost, ale hlavně vždy 
kladný přístup k dětem, rodičům i kole-
gům spolu s dalšími ctnostmi této ženy se 
odrážely v celé její práci. Přeji Vám, paní 
kolegyně, i po odchodu z této náročné 
pedagogické a hospodářské funkce pře-
devším pevné zdraví a hodně životního 
optimismu.

Mgr. Zdeněk Ivančo

V pátek 16.4.2010 proběhla na naší 
základní škole na ulici Bílovecká 10 ne-
tradiční zkouška evakuace žáků a učitelů 
při ohrožení požárem.

Simulace požáru byla zároveň i námě-
tem cvičení jednotky dobrovolných hasičů 
z Ostravy-Svinova. Akce byla připravová-
na dlouhodobě a do všech detailů. Ředitel 
školy, pan Zdeněk Ivančo, přípravu 
cvičení do poslední chvíle úspěšně tajil, 
protože chtěl vyzkoušet reálné chování 
žáků a učitelů při podobné situaci.

Akce začala, když jeden z hasičů 
zapálil před vedlejším vchodem do školy 
silnou dýmovnici, aby její kouř pronikl 
i dovnitř. Po ohlášení požáru běžnými 
prostředky žáci pod vedením pedagogů 
opustili školu po jednotlivých třídách 
a shromáždili se na školním hřišti. 
V jedné místnosti ale zůstali dva figuran-
ti – žáci. Ty hasiči „zachránili“, když jim 
při cestě útrobami školy dodávali vzduch 
z vlastních dýchacích přístrojů a poskytli 
jim první pomoc.

Ve druhé části svinovští hasiči před-
stavili školákům svou techniku – cis-
ternovou automobilovou stříkačku CAS 
32 Tatra 815 a Avii, kterou přivezli ke 
škole. Poskytli dětem odbornou přednáš-
ku o způsobech jejich využití, vybavení 
a snažili se odpovědět na všetečné otázky.

Celá akce se setkala s velkým ohlasem 
mezi žáky i učiteli, obohatila vědomosti 
dětí a prověřila jejich chování v riziko-
vých situacích.

Dne 10. dubna se v tělocvičně ZŠ Bí-
lovecká konal 14. ročník volejbalového 
turnaje smíšených družstev O pohár sta-
rostky k 65. výročí osvobození Svinova. 
Letos jsme kvůli termínové hustotě muse-
li Svinov osvobodit se značným předsti-
hem, což bohužel v historii nebylo možné. 
Turnaj uspořádal oddíl volejbalu TJ Sokol 
Svinov ve spolupráci s komisí pro kultu-
ru, mládež a sport při MOb Svinov.

Na obhájce a několikanásobné vítěze 
z Hrabové jsme nepostavili speciální 
komando, ale s přihlášených hráčů byla 
podle našich zvyklostí sestavena čtyři 
vyrovnaná družstva. Úroveň turnaje opět 
pozvedli hráči extraligy. Ale ani jejich 
bojovný výkon v konečném součtu ne-
stačil na skvěle sehrané družstvo „Údolí 
sviní“, které již v Ostravské volejbalové 
lize smíšených družstev dokázalo, že 
patří k naší špičce. Ne nadarmo jsme si 
brousili zuby a tak se nám podařilo udržet 
pohár ve Svinově.

Hodnotné ceny pro vítězná a umís-
těná družstva a náklady na organizaci 
věnoval MOb Svinov a zaštítila starostka 
Ing. Hana Hauptová. Ta se také zůčast-
nila závěrečných zápasů a předala ceny 
hráčům a putovní pohár domácímu celku. 
Hrabová se musela spokojit s druhým 
místem a třetí místo zůstalo opět doma. 
Boje na hřišti se tentokrát trochu protáh-
ly, a tak i  posezení účastníků a přátel 
proběhlo mimo školní prostory. 

Karel Luňáček

Blíží se prázdniny!Poplach ve škole!

Volejbal Svinov – Turnaj osvobození
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Soutěžní sezóna 2009/2010 se nám 
pomalu chýlí ke svému konci. Můžeme 
říci, že pro mnohá družstva našeho oddílu 
je to v posledních letech sezóna nejdel-
ší. Důvod je jednoduchý. Mládežnická 
družstva jsou v této sezóně velice úspěšná 
a všech 5 družstev postoupilo do vrchol-
ných soutěží mládeže – Mistrovství ČR 
a Pohár ČR. Je třeba říct, že takového 
úspěchu svinovská házená ve své historii 
nedosáhla.

A nyní k jednotlivým družstvům:
Muži A (trenér Milan Beneš) – po 

nepovedeném podzimu vstupovalo druž-
stvo do jarních bojů s cílem co nejdříve 
se v I. lize zachránit a sezónu dohrát bez 
nervů. Toto se nakonec podařilo a druž-
stvo se ziskem 19 bodů obsadilo 7. místo. 
Je to sice ústup z loňských a předloňských 
pozic, ale letošní sezóna byla pro naše 
mužstvo ovlivněna mnoha zraněními 
hráčů. 

Muži B (trenér Karel Schwarzer) – 
družstvo by mělo být zásobárnou hráčů 
pro ligové družstvo a dávat šanci do-
rostencům poznat dospělou házenou. 
Družstvo svou soutěž odehrálo s různými 
výsledky. V této soutěži nejde tak o umís-
tění, jako spíše o ty uvedené cíle. Každý 
z družstva nechť se sám zamyslí nad 
splněním těchto cílů.

Mladší žákyně (trenérky Klára Bene-
šová a Jana Fialová) – družstvo nejmlad-
ších dívek je početné a pokud hráčky 
u házené vydrží, tak má družstvo velkou 
perspektivu. Již v druhé sezóně dokázaly 
vyhrát krajský přebor a postoupit na Mis-
trovství ČR, které se bude konat v Tymá-
kově (u Plzně).

Mladší žáci (trenér Zdeněk Kadlčík, 
vedoucí družstva Jana Geletová) – druž-
stvo sice není početné, ale kostra týmů 
je zkušená a dovedla kluky ke 2. místu 
v krajském přeboru, což znamená účast 
na Poháru ČR ve Vracově.

Starší žákyně (trenéři Kateřina Str-
nišťová a Tomáš Strniště) – družstvo se 
v této sezóně stmelilo a má svou kvalitu. 
Jen nezkušenost dívek v podzimních bo-
jích zapříčinila „až“ 2. místo v krajském 
přeboru a tedy opět postup do Poháru ČR, 
který se uskuteční v Brně.

Starší žáci (trenéři Aleš Matoušek 
a Michal Lach) – asi největší klubové pře-
kvapení. Kluků sice není moc, ale druž-
stvo se podařilo vhodně doplnit a svou 
bojovností dokázalo bez porážky vyhrát 
krajský přebor. Kluci nás budou reprezen-
tovat na Mistrovství ČR v Žatci.

Dorostenci (trenéři Karel Schwarzer 
a Bohuslav Mlčák) – tak jako v loňské se-

zóně se družstvu podařilo obsadit v kraj-
ském přeboru 2. místo a postoupit na 
Pohár ČR, který se letos odehraje v Oseku 
n. Bečvou. Určitě by měli kluci využít 
zkušeností z loňského roku a pokusit se 
vylepšit loňské 5. místo.

Vrcholné soutěže mládeže se uskuteč-
ní v termínech 11.–13. a 18.–20. června. 
O výsledcích družstev Vás určitě budeme 
informovat v příštím hlasateli. Přejeme 
družstvům co nejlepší výsledky a hlav-
ně pěkné zážitky a dobrý pocit ze svých 
výkonů. 

Pořadatel vrcholných soutěží mládeže 
(Svaz národní házené) proplácí zúčast-
něným družstvům jen cestovné do místa 
konání a zpět. Další náklady (ubytování, 
stravování, pitný režim atd.) si musí oddí-
ly hradit ve své režii. Dle našich propočtů 
budeme potřebovat cca 12 až 15 tis. Kč 
pro každé družstvo. Jelikož si neumíme 
představit, že bychom některá družstva 
na turnaje neposlali, rozhodli jsme se 
pokusit tyto finanční prostředky zajistit. 
Je nutné si uvědomit, že se jedná o nema-
lou částku, která zasáhne rozpočet oddílu. 
Oslovili jsme proto vedení městského 
obvodu Svinov o poskytnutí mimořádné 
dotace, oslovujeme tímto svinovské ob-
čany a podnikatele o poskytnutí spon-
zorského daru či příspěvku na reklamu. 
Jako protislužbu jsme schopni poskytnout 
prostor pro umístění loga firmy či reklam-
ního banneru v našem areálu. 

Uznáním výborné výkonnosti svinov-
ských hráčů je nominace na mezizemské 
utkání Čechy–Morava, které se v rámci 
oslav 105 let národní házené uskuteční ve 
Stupně na Plzeňsku. Do družstva Moravy 
byli zařazeni útočníci – Vít Horáček a Jiří 
Tománek, trenérem družstva Moravy 
je Milan Beneš. V rámci oslav 105 let 
národní házené proběhnou i superpoháry 
mládeže v kategoriích staršího žactva 
a dorostu. I v těchto kategoriích je do vý-
běru Severomoravské oblasti nominováno 
několik hráčů a hráček našeho oddílu 
a trénováním těchto družstev byli pově-
řeni naši trenéři: Tomáš Strniště, Michal 
Lach a Karel Schwarzer.

Výbor oddílu národní házené v závěru 
sezony 2009/2010 děkuje všem přízniv-
cům, kteří v hojném počtu přicházeli 
povzbudit hráče a hráčky nejen ligového 
družstva. Děkujeme i všem trenérům 
a funkcionářům za zajištění chodu všech 
družstev.

 Věříme, že se nám podaří reprezen-
tovat Svinov stejně úspěšně i v sezoně 
2010/2011, která začíná „už“ 28. srpna.

Výbor oddílu NH

V neděli 16. 5. 2010 uspořádala ko-
mise pro občanské záležitosti při Radě 
městského obvodu Svinov zájezd na 
přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně 
v Jeseníkách, která se v roce 2005 stala 
jedním ze 7 divů České republiky. O akci 
byl obrovský zájem, a proto bychom se 
tímto chtěli omluvit všem zájemcům, na 
které se nedostalo ani v dalším zářijovém 
termínu. 

Po krátkém výkladu, dokumentárním 
filmu a prohlídce dolní nádrže se bohužel 
ani náš dvorní zkušený řidič pan V. Míšek 
neodvážil kvůli namrzlé vozovce vyšpl-
hat k horní nádrži. Květnově zasněžené 
stromy, keře a květiny s rampouchovou 
výzdobou však byly také nezapomenutel-
ným zážitkem. 

Po obědě nás již v Šumperku čekala 
mladičká slečna průvodkyně, která nám 
o tomto městě podala zajímavý výklad 
s řadou zajímavostí, například o čaro-
dějnických procesech a budovách, které 
s těmito událostmi souvisí. Závěr prohlíd-
ky už jsme však absolvovali s deštníky 
a vytrvalý déšť nás provázel po celou 
cestu domů. 

Přes nepřízeň počasí si však snad 
všichni účastníci odvezli nové poznatky 
a zážitky a členky komise se již nyní těší 
na další společné akce.

Mgr. Lenka Hrušková

Úspěšný rok 
svinovské házené

Poznávací 
zájezd na 
Dlouhé stráně
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V soboru 15. 5. 2010 proběhl na Základ-
ní škole Bílovecká 10 dorostenecký turnaj 
ve volejbale O putovní pohár Rady MOb 
Svinov. Turnaje se zúčastnilo pět družstev 
z Ostravy a okolí: TJ Hrabůvka, DTJ Po-
lanka, VK Šenov, výběr Ostravy a domácí 
kadetky TJ Sokol Svinov. 

Domácí kadetky v prvních dvou 
utkáních trápila koncovka a výsledkem 
byly dvě těsné výhry v poměru 2:1 a 2:1. 
Ve třetím a čtvrtém utkání se hra pod-
statně zlepšila a kadetky Svinova tak 
mohly pomýšlet na souboj o první příčku. 
Děvčatům se podařilo přehrát celek vý-
běru Ostravy a tím po dvou létech zlomit 
prokletí, zvítězily vysoko 8:2 na sety 
v celkové tabulce. 

Při závěrečném vyhlášení předal 
volejbalistkám ceny Mgr. Josef Swier-
kosz, 1. místostarosta Ostravy-Svinova, 
a zároveň jeden ze zastupitelů Rady MOb 
Svinov, který na závěr zhodnotil turnaj ve-
lice kladně a ocenil tak dlouholetou práci 
všech družstev a trenérů.

Průběh turnaje:
Svinovské kadetky měly v prvním utká-

ní proti celku VK Šenov smůlu v koncovce 
i přesto, že celé utkání soupeře tlačily kva-
litními útoky na síti, prohrály první set nej-
těsnějším rozdílem 25:27. Do druhého setu 
družstvo vstoupilo s odhodláním vyhrát 
a ukázat všem jaký jsme tým. Konečně nám 
začaly vycházet předem smluvené signály 
a tak se útok rapidně zlepšil. I na servise se 
začalo méně kazit a to vše mělo za následek 
krásnou výhru druhého setu. Třetí set již 
byl v naší režii, a tak jsme družstvo Šenova 
porazili 2:1 na sety.

Druhé utkání proti celku DTJ Polanka 
mělo stejný scénář. Dívky byly celé utkání 
lepší, ale bez kvalitní nahrávky se nedá 
útočit a tím skládat míče na hřiště soupeře 
a tím bohužel se vyhrát nedá. Dívky Svino-
va opět utkání vyhrály v tiebreaku 2:1, ale 
trenér Jan Škoch s výsledkem nebyl vůbec 
spokojen. Před třetím utkáním si všech-
ny hráčky zavolal na poradu úplně mimo 
dění turnaje, kde s děvčaty provedl rozbor 

prvního a druhého utkání. „Snad to dívkám 
pomůže“.

Ve třetím utkání se na naši stranu přiklo-
nilo i štěstí. Na soupeřkách Ostravy hned 
v prvních okamžicích bylo vidět, že do 
Svinova přijely naším volejbalistkám pěkně 
zatopit a porazit je. 

Začátek utkání tomu i nasvědčoval. 
Nahrávačkám se sice dařilo míč rozhazovat 
na síti, ale smečařkám se přestalo dařit a ne-
mohly složit míč na stranu soupeře, bylo to 
velice vyrovnané a dramatické utkání, ve 
kterém, si myslím, pracovaly nervy nejen 
na střídačkách, ale i mezi diváky. Nakonec 
první set za stavu 24:23 musela vzít na 
své břímě kapitánka Tereza Vršanová, kdy 
v koncovce pěkně zasmečovala a vybojo-
vala tak velice důležitý bod na stav 25:23. 
Ukončila tak trápení prvního setu našemu 
celku. Druhý set se volejbalistky již chytly 
standardního naučeného výkonu a set si bez 
trápení a větších problémů vybojovaly na 
svou stranu.

Čtvrté utkání se odehrálo v duchu fair-
play a nemělo mnoho vyhrocených okamži-
ků, ke všemu na domácích hráčkách byla 
vidět jistota, se kterou do posledního duelu 
vstupovala. Až na pár okamžiků se jim 
dařilo vše na co sáhly. Byl to velice hezký 
volejbal. Soupeře TJ Hrabůvku porazily 
2:0 na sety a tím si zajistily první místo 
v konečné tabulce turnaje. 

Svinovská děvčata ve složení Petra 
Kuchařová, Tereza Vršanová, Barbara Ku-
bešová, Erika Pavelková, Lada Bednářová, 
Denisa Bortlíčková, Veronika Schebestí-
ková, Veronika Tomaškovičová se v turnaji 
O putovní pohár Rady MOb Svinova umís-
tila na 1. místě a předvedla tak velice dobrý 
výkon, se kterým byli přítomní diváci jistě 
spokojeni. 

Konečné umístění:
1. TJ Sokol Svinov 
2. TJ Hrabůvka 
3. Výběr Ostravy 
4. DTJ Polanka
5. VK Šenov

Napsal: Bc. Jan Škoch

Ve Svinově se konal III. ročník turnaje  
O putovní pohár Rady MOb Svinov

Červenec 
Lasek Robert 
Málek František
Vávra František
Bestová Marta
Václavík Jindřich
Kapustová Jarmila
Weimer Jan
Hutníková Paraskieva
Fujáková Anna 
Schmidtová Marie
Branžovská Světluška 
Malíková Anna
Knoppová Růžena 
Kratěnová Vanda
Rokyta Josef
Vytřasová Anna
Pokludová Věra
Třeplová Edita
Klosová Olga
Mičaník Oldřich

Srpen 
Valová Nataša
Šneková Herta
Záškodná Pavla
Fuka Ivo
Sitková Jiřina
Lhoťaniová Vlasta
Pištěková Marie
Odstrčilová Anna
Křikalová Vlasta
Holušová Věra 
Picek Zdeněk
Skopal Josef
Kružíková Emília
Rybářová Marie
Hlisníková Marie
Bártová Antonie
Nováková Bronislava

Září 
Cagaš Pavel 
Vraštilová Jiřina
Hrbáč Josef 
Klos Zdeněk 
Režnaríová Drahomíra 
Olšák Rudolf
Drongová Marie 
Sedláčková Vlasta
Polachová Emilie
Beerová Daša
Greplová Zdeňka 
Pyš Rostislav
Velart Stanislav
Kudelová Jiřina
Olenočin Ján
Václavíková Eva
Kaštovská Ludmila
Plačková Dášenka
Blaštíková Věra
Sliwová Dagmar
Přikrylová Milada
Bennová Danuše
Gajdošková Božena
Muselík Josef
Silberová Marie 
Černý Jan
Lubojacký Vojtěch 
Kubatková Vilma

Všem oslavencům přejeme do dalších 
let mnoho zdraví, štěstí, rodinné pohody 
a úsměv na rtu.

 Komise pro občanské záležitosti

Blahopřání našim 
jubilantům 
V nadcházejících měsících se význam-
ného životního jubilea dožívají tito 
spoluobčané:
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Dobrou i špatnou zprávou pro 
občany i voliče místních zastupitelů 
je, že výstavba bytových domů mezi 
ul. Stanislavského a Bíloveckou (za 
t.zv. červenými domy) vzala definitivně 
za své. Společnost J.M.K. bulding 
vzdala své plány na vybudování 
„umírněného“ projektu s 96 (5 domů) 
byty a s vydlážděným parkováním pro 
cca 100 osobních vozidel. Nenaplněním 
smlouvy o smlouvě budoucí bude 
stavební pozemek volný a začne nová 
etapa vyjednávání, rozvíří se diskuze 
i nad realizací, jak využít lukrativní 
pozemek.

Ta dnes už minulá etapa historie 
výstavby na Stanislavského ulici začala 
na prosincovém zasedání našeho 
zastupitelstva v r. 2005, kdy ve velké 
převaze (14 : 1) byl schválen záměr na 
prodej území vybranému zájemci pro 
výstavbu bytů budoucích vlastníků. Naše 
„proti“ bylo osamocené! Ne „ze zásady“, 
jak nás obviňovala tehdejší radniční 
koalice, ale proto, že žádná ze stran, ani 
my NEZÁVISLÍ sedící v tomto orgánu, 
neměla využití této volné obecní plochy 
ve svém volebním programu. Žádná ze 
stran nenabídla občanům řešení předem, 
před tím, než jejich zastupitelé zvedli 
ruku. Až později, když „vybraný zájemce“ 
představil své úvahy a návrhy o vyloženě 
komerčním využití území (6 domů, 120 
bytů, 150 parkovacích míst) se zvedla vlna 
odporu ze strany sousedících starousedlíků 
a přidali se další zastupitelé (KDU-ČSL,  
SZ). Nepomohlo nic, ani petice, ani 
tvrdá kritika občanů na zasedáních 
zastupitelstva, ani ustavení občanského 
sdružení. V červnu 2006 za hlasitého 
nesouhlasu přítomných občanů schválila 
tehdejší pravicová část zastupitelstva se 
zastupiteli za KSČM 11 hlasy naplňování 
záměru pražské developerské firmy – 
postavit a následně prodat v této oblasti 
nové byty. Jak napsal v tehdejším 
čase tisk, bylo to sice za tvrdého 
nesouhlasu přítomných občanů, kteří 
pískotem a dupotem projevovali svůj 
odpor, ale demokraticky – zvolenými 
zástupci občanů. Spekulace provázené 
podezřeními, které nikdy neopadly, nad 
výběrem zrovna této společnosti se sice 
nenaplnily, ale zasely pořádné semínko 
nedůvěry a odporu. V podzimních 
volbách 2006 do místní samosprávy to 
bývalou vládnoucí koalici US-DEU (5) 
a ODS (4 mandáty) z pravicové části 
zastupitelského spektra, která pak 
splynula do kandidátky ODS, stálo úbytek 
celkem tří mandátů v nově zvoleném 
zastupitelstvu našeho městského obvodu. 
Ostatní politické partnery tehdejšího 
pravicového vedení radnice SNK-ED 

a KSČM hněv občanů v těchto volbách 
minul. Na sestavení většinové koalice to ve 
volebním období 2006–10 však bývalému 
vedení radnice nestačilo.

Novou koalici po r. 2006 ( ČSSD, 
NEZ, KDU-ČSL a SZ) čekala v začátku 
správy věci veřejných Svinova nelehká 
zkouška. Však si taky vyslechla tvrdou 
kritiku od vítězné strany ODS (6 mandátů) 
v otevřeném dopise podepsaném tehdejší 
předsedkyní Broulíkovou, cože si to dovolily 
ukrást jim řízení Svinova, když přece 
oni vyhráli volby! Složitá vyjednávání 
s developerem v poměru k času, který 
dovolovala smlouva bývalé pravicové 
koalice se staly terčem i kritikou některých 
rádoby investigativních novinářů. Ti v tvrdé 
nadsázce vyčítali novému vedení radnice, že 
hraje s dodavatelem „vabank o 50 mil. Kč“. 
To měla být cena za nenaplnění smlouvy 
o smlouvě budoucí, když se záměr výstavby 
developerskou firmou nepodaří z neochoty 
a „nerespektování“ smlouvou dohodnutých 
podmínek vlastníkem pozemku (tedy 
našeho městského obvodu) naplnit. Nic 
z katastrofických předpovědí developera 
se nestalo. Zasáhl však jiný fenomén – tzv. 
finanční krize, která ač přišla ze zámoří, 
odhalila slabiny našeho (evropského 
i českého) finančního trhu v plné nahotě. 
Banky, do té doby velice inspirativní 
a povolné, nastavily daleko přísnější 
podmínky pro poskytování všech druhů 
půjček a hypoték a s tím developer z Prahy 
vůbec nepočítal. Kdo sledoval inzerci 
na trhu realit, zaznamenal tam i nabídky 
firmy J.M.K. bulding na tzv. výhodnou 
ceny navrhovaných bytů ve svinovské 
lokalitě s chválou klidného prostředí. 
Nejistota potenciálních zájemců o byty, 
přebytek nabídky nad poptávkou a zřejmě 
i další důvody usadily našeho developera 
tvrdě na zem. Výstavba v území se tedy 
nekoná a nedojde-li k dohodě, nájem ostře 
sledovaných pozemků se rozhodla Rada 
městs. obvodu firmě J.M.K v září vypovědět.

Co dále?
O tom, co bychom rádi v této oblasti 

rádi viděli a přijali za své, probíhala 
diskuze již v letech 1992 až 97. V té době 
jsme tvořili nový územní plán města 
Ostravy v našem městském obvodu, 
a to nejen mezi zvolenými zastupiteli. 
Šlo o proces využití funkčních ploch 
v majetku obce i občanů pro další rozvoj 
Svinova. Tehdy jsme zde (myšleno na 
zahrádkách za červenými domy) ponechali 
rezervu pro výstavbu nové mateřské 
školky, domov důchodců (seniorské 
bydlení) případně startovací byty pro 
mladé začínající rodiny. To vše hodilo 
další vedení radnice pod vedením bývalé 
starostky paní Poštové v letech 1999 až 
2006 za hlavu. Dodnes se stále hledá 

slunné a chráněné místo pro novou školku 
za tu z Bílovecké ul. a potažmo i pro 
školku z ul. Polanecké, jejichž stav má 
svou životnost dávno za zenitem.

Nová „mateřinka“ musí mít přednost 
před ostatními návrhy a jakýmikoliv 
novými nápady. Ve hře je nízkopodlažní 
(2 až 3 NP) hromadné bydlení nebo 
individuální rodinné bydlení (vilky), 
zachování rezervy pro budoucí domov 
seniorů, ale i parková úprava. Zejména 
vysoký stav hladiny spodní vody 
nabádá k přemýšlení o užitečnosti 
a ekonomice dalších projektů. Plochu 
zcela zbytečně rozdělilo vlastnictví 
pozemku s „historickou“ studnou a v zemi 
uloženém potrubím pro bývalou válcovnu 
trub. Prodej výseče z ucelené parcely 
prosadilo vedení radnice pod taktovkou 
p. Poštové v r. 2006, i když se trubky 
v „manesmance“ už dávno neválcovaly. 
A dnes, kdy se zde i ostatní výroba již 
úplně zastavila a plánuje se prodej celé 
továrny možná ke zcela jiným účelům, 
došlo na naše kritická slova.

Se skupinou NEZ (nezávislí) se 
kloníme k upřednostnění myšlenky na 
využití území mezi ul. Stanislavského 
a Bíloveckou k seniorskému bydlení 
vesnické typu, případně domova 
s pečovatelskou službou. Je třeba do 
budoucna vyřešit nabídku seniorského 
bydlení v městském obvodu a zastavit 
jejich vymisťováni do zařízení v obvodech 
Poruby, Přívozu, Slezské Ostravy či 
Ostravy-Jih. Nejen pro samotné svinovské, 
ale vzhledem k dobré dopravní obslužnosti 
zcela určitě i pro občany potřebné 
z Polanky, Třebovic, Plesné i Martinova 
je třeba přemýšlet a usilovat o smysluplný 
záměr na soužití se seniory.

Mám před sebou parlamentní volební 
program ODS s názvem „Moudrá řešení 
pro seniory“. Jestli to mysleli se svým 
programem opravdu váženě, pak jejich 
hesla v „Sociálním bydlení – podpoříme 
výstavbu sociálního bydlení včetně 
domů s pečovatelskou službou, denních 
stacionářů a ústupových bytů“ by v této 
lokalitě mohlo najít výrazného uplatnění. 
Zejména řešení „ústupových bytů“ 
(terminus technikus z předvolebního letáku 
ODS) je v demografickém zatížení a rozvoji 
městského obvodu Svinov významnou 
nadějí, že my, kteří zde žijeme takřka celý 
život, budeme mít prostor v nastupujících 
seniorských letech zde i důstojně dožít. 

Uvolněné stavební pozemky jsou 
tak novou příležitostí k složení reparátu 
těm politickým stranám, které – pro nás 
z nepochopitelných pohnutek – v r. 2006 
hlasovaly proti zájmům svinovských 
občanů.

Jaromír Planka
předsedající hnutí Nezávislí

Naplní politické strany své sliby?
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Na Ostravsku se právě rozjíždí nový 
projekt. Mohou se zapojit dívky do 25 let 
s nízkým stupněm vzdělání, které se chtějí 
naučit prodávat prostřednictvím e-shopu, 
a ženy starší 50 let, které umí kreativně 
vyrábět a tvořit a chtějí si vydělávat právě 
tím, co je nejvíc baví. Důležitým smyslem 
projektu je vzájemná výpomoc obou 
cílových skupin. Projekt totiž utvoří z žen 
dvojice, tzv. „Silné dvojky“, které se naučí 
podnikat a prodávat kreativní výrobky 
a ruční práce prostřednictvím internetového 
obchodu.

„Nebráníme se ani situaci, kdy dívky 
do 25 let budou taky vyrábět ruční práce 
a ženy nad 50 let se budou chtít naučit 

ovládat e-shop. V současné době se již 
s těmito případy setkáváme. Vnímáme 
to jako přidanou hodnotu projektu,“ říká 
manažerka projektu a prezidentka Institutu 
pro ženy Ing. Renata Ptáčníková a dodává: 
„Je to skvělá příležitost pro ženy si 
přivydělat a hlavně dělat to, co je baví!“

Na zájemkyně čekají ojedinělé 
poradenské a školící kurzy zaměřené na 
zvýšení sebevědomí, sebeprezentace, umění 
prodeje, obsluha e-shopu a zejména kurz 
virtuální firmy, kde si účastnice nanečisto 
vyzkouší podnikat.

Již byly spuštěny webové stránky 
projektu www.kreativnidarky.cz, kde 
zájemkyně najdou základní informace 

k projektu, vzdělávacím kurzům a také 
přihlašovací formulář. Posléze bude na 
těchto stránkách umístěn e-shop, skrze 
který budou ženy prodávat své výrobky.

První kurzy začínají již v dubnu!  
Ženy se mohou hlásit již nyní na  
www.kreativnidarky.cz. Kurzy proběhnou 
zejména v Ostravě (případně dalších 
okresních městech MSK dle zájmu 
účastnic). Účastnicím navíc budou 
propláceny cestovné na kurzy.
Další informace:
Ing. Renata Ptáčníková 
manažerka projektu
739 423 586
ptacnikova@institutprozeny.cz

A je to jednoduché! Zralé ženy na Ostravsku budou vyrábět 
krásné kreativní dárky technikami ručních prací a jejich  
mladší kolegyně do 25 je prodá online přes e-shop na  
www.kreativnidarky.cz! Přes 100 žen takto najde novou  
práci sebezaměstnáním pomocí projektu Silná dvojka.

INSTITUT PRO ŽENY pomáhá ženám dělat, co je baví!

Povodeň – květen 2010

Místní část Dubí – Odra vylitá z břehů se dostala k ochranné hrázi Místní část Dubí – zatopená ulice V Dubí a okolní zahrady

Místní část Dubí – zatopené domy 
a zahrady na ul. Luční (u zrušených sádek) 

foto: Ing. Tomáš Mužík

Místní část Dubí – zatopený dům 
u zrušených sádek 

Místní část Dubí – zatopený podchod pod 
dálnicí D1
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Prázdniny … a s nimi spousta zaslouže-
ného volného času pro děti. A aby děti svůj 
volný čas využily bezpečně a ve zdraví, je 
hlavně na rodičích, aby svým ratolestem 
připomněli pravidla, jak se mají chovat nejen 
v přírodě, ale i doma, a to hlavně v případě, že 
se pohybují bez přítomnosti dospělých osob.

Při výletech do lesa je potřeba mít na 
paměti, že v lese je zakázáno rozdělávat 
ohně. Pokud přece jen chceme rozdělat oheň 
ve volné přírodě, pak pouze za přítomnosti 
dospělých na bezpečném ohništi vzdáleném 
nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné 
vzdálenosti od hořlavých materiálů. Samo-
zřejmostí by měla být dostatečná zásoba vody 
na případné uhašení ohně rozšířeného mimo 
ohniště a zalití ohniště po opékání. Nazapo-
mínejme, že také při grilování je třeba dbát 
bezpečnostních opatření a v případě silného 
větru raději negrilovat vůbec. Poměrně roz-
šířeným nešvarem je grilování na balkónech 
bytových domů. Odlétající jiskry mohou zapá-
lit přímo vybavení bytu nebo hořlavý materiál 
umístěný na balkónech sousedů i ve značné 
vzdálenosti a třeba až za několik hodin.

Oheň ale není jediným nebezpečím, které 
na děti o prázdninách číhá. Děti se rovněž 
na svých prázdninových toulkách přírodou 
často dostanou do blízkosti okrajů skal nebo 
různých jeskyní a opuštěných štol. Ve měs-
tech pak na ně čekají lákadla ve formě lešení, 
komínů, kanalizace apod. Všude na těchto 
místech hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty 
orientace nebo zaklínění v úzkých prostorách. 
V nejhorších případech může dojít i k neče-
kanému zaplavení prostor nebo přítomnosti 
nebezpečných plynů. 

Velkou letní nástrahou je i koupání na 
řekách a různých přírodních koupalištích. 
Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku 
a přeceňování plaveckých schopností je pravi-
delnou příčinou prázdninových tragédií.

Rodiče, nezapomínejte, že nejenom 
v přírodě čekají na vaše děti různé nástrahy. 

Upozorněte děti na bezpečné chování i u vás 
doma, kde zpravidla tráví o prázdninách samy 
více času než obvykle. Nudící se děti pak 
připravují rodičům různá překvapení. V do-
mácnostech proto neponechávejte zbytečně 
v dosahu dětí zápalky, zapalovače, zábavnou 
pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické 
přípravky. Plynové a elektrické sporáky a jiné 
elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní, 
k pokusům ani experimentům! Připomeňte 
dětem, že při odchodu z domu nesmí zapome-
nout klíče, překontrolovat a vypnout všechny 
spotřebiče (sporák, světla, žehlička, varná 
konvice apod.), ověřit si, zda jsou zavřená 
okna a uzavřeny vodovodní kohoutky. 

Tento výčet možných nebezpečí, která 
číhají na naše děti o prázdninách, kdy mají 
nadbytek volného času, není zdaleka úplný 
a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné 
situace. Ale pokud se jako rodiče pokusíme 
alespoň trochu děti na výše uvedená nebez-
pečí připravit a varovat je před nimi, můžeme 
očekávat, že letošní léto proběhne bez úrazů, 
požárů a jiných mimořádných událostí.

Krásné prožití léta přeje Hasičský záchran-
ný sbor Moravskoslezského kraje!

Akce rozestavěné pokračující v roce 2010

Akce Říční km Stavební náklad
(mil. Kč)

Termín 
dokončení

Hlavní stavební činnost

Úprava Porubky, Ostrava-Svinov (realizováno s vy-
užitím účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy) 

0,90–7,20 94 mil. Kč 2011

Úprava koryta a rekonstrukce jezu

Úprava Ondřejnice, Stará Ves nad Ondřejnicí 2,30–6,50 105 2011

Úprava koryta a výstavba ochranných hrází

LB hráz na Odře Ostrava-Antošovice 9,30–12,00 32 2010

Výstavba ochranné hráze

Úprava Tichávky, Tichá 3,10–5,90 19 2010

Úprava koryta 

V roce 2010 pokračuje Povodí Odry ve 
spolupráci se statutárním městem Ostrava. 
Ostrava se nyní podílí na stavbě protipo-
vodňové úpravě Porubky, která před velkou 
vodou ochrání obyvatele Poruby a Svinova, 
a přispívá také na výkupy potřebných pozem-
ků pro stavbu odlehčovacího ramene a kanálu 
na Ščučí.

V letošním roce státní podnik Povodí Odry 
pokračuje v realizaci nebo připravuje řadu sta-
veb pro zvýšení bezpečnosti proti povodním, 
a to převážně v rámci programu Ministerstva 
zemědělství ČR „Prevence před povodně-
mi II“. Dvě z těchto staveb, které se nacházejí 
na území města Ostravy, jsou realizovány za 
finanční spoluúčasti města Ostravy na zákla-
dě dvou samostatných smluv o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy. Tyto smlouvy byly pro letošní rok 
podepsány v uplynulých dnech a navazují na 
podobné smlouvy z předchozích let.

První ze smluv se týká stavby „Úprava 
Porubky, Svinov, ř.km. 0,9–7,2“, která byla 
zahájena v roce 2009. Dokončena bude v roce 
2011 s celkovými investičními náklady přes 
93 milionů korun a zvýší povodňovou bez-
pečnost zastavěných oblastí Poruby a Svinova 
v úseku od porubského koupaliště až po 
svinovské nádraží. Letošní dotace města před-
stavuje 2 miliony korun, když na ni přispělo 
podobnými smlouvami i v uplynulých letech.

Druhá dotace ve výši 6 milionů korun je 
určena na výkupy potřebných pozemků pro 
stavby „LB hráz odlehčovacího ramene na 
Ščučí“ a „Úprava odlehčovacího kanálu Šču-
čí“, které se k realizaci připravují. Tyto stavby 
přispějí ke zvýšení povodňové bezpečnosti 
městského obvodu Hrabová. Realizace první 
ze staveb bude zahájena v roce 2011 a dokon-
čena v roce 2012, druhá stavba na ni bude 
navazovat následně. Na výkupy pozemků 
již město přispělo v loňském roce částkou 
7 milionů korun. 

Ing. Čestmír Vlček
Obchodní a personální ředitel
Povodí Odry, státní podnik
Tel: 724 273 444
e-mail: cestmir.vlcek@pod.cz

Prázdniny – bezpečně a ve zdraví

Přehled investičních akcí v roce 2010

Povodí Odry spolupracuje se 
statutárním městem  
Ostrava v protipovodňové 
prevenci
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Mám ten pocit, že spousta zainteresova-
ných lidí má zcela mylné představy o situaci 
řadových trenérů mládeže, o jejich pracovní 
náplni, povinnostech a právech, o jejich 
možnostech a představách. Tím nechci 
říci, že zodpovědní činitelé jsou úplně out 
a volejbaloví trenéři jsou chudáci, kočující 
krajinou o žebrotě, ale procento funkcionářů, 
tzv. mimoňů, kteří jsou od běžné, každoden-
ní volejbalové reality „na hřišti“ již desítky 
let odtrženi, je překvapivě vysoké. Pokusím 
se situaci řadového trenéra mládeže jedno-
duše popsat, určitě na některé věci zapo-
menu, ale možná budou čtenáři netrenéři 
na tyto nadšence nahlížet jinak a možná 
čtenáři netrenéři funkcionáři snáze pochopí 
občasné zoufalé volání trenérů. Trenér musí 
být v první řadě dobrý organizátor. Musí 
zvládnout zajistit tréninkové prostory pro 
družstvo v rozumných časech, podmínkách, 
potřebném objemu a za co nejmenší pení-
ze, v různém prostředí dle ročního období 
a úrovně soutěže. Zorganizovat soustředění, 
opět tak, aby splnilo svůj účel a pro všech-
ny hráče bylo finančně co nejdostupnější. 
Zajistit potřebné vybavení družstva – míče, 
sítě, počítadla, zápisy, dresy a další vybavení 
hráčů. Musí umět zajistit dostatek financí pro 
chod družstva, často celého klubu. Základ 
tvoří oddílové příspěvky, které ale také musí 
postupně od každého hráče vybrat a vystavit 
mu příjmový doklad, a pak se musí ohánět, 
jak kdo umí. Psát žádosti na obec, na kraj, na 
nadace a podobné instituce, kontaktovat své 
známé ve firmách a samozřejmě přesvědčo-
vat rodiče hráčů, aby pomohli. Noblesně se 
tomu říká sponzoring, ale většinou se jedná 
o podporu z podnikání velkorysého rodiče, 
který i touto formou ocení téměř každoden-
ní péči a práci se svým potomkem, kterou 
by sám pro cizí děti asi nedělal. Z důvodu 
lepšího přístupu k veřejným penězům se 
dokonce někteří trenéři aktivně angažují 
v komunální politice nebo se stávají lobbis-
ty, aby se dostali do různých komisí a při 
tom rozdělování milionů na různé fotbaly 
a hokeje si uštípli pár desítek tisíc na svůj 
milovaný volejbal. Dál takový trenér musí 
organizačně zvládnout účast svého družstva 

v mistrovských i nemistrovských soutěžích. 
Získat nadšence, kteří přijdou vyplnit zápis 
o utkání, technický zápis, podávat míče, 
pomohou s dopravou hráčů, zajistit noclehy 
a stravu pro celé družstvo, zajistit podmínky 
pro rozhodčí. Ti, kteří patří mezi aktivnější, 
a chválabohu zatím takoví jsou, ví, co to je 
organizačně zajistit konání turnaje pro větší 
počet družstev. 

Trenér musí být i tiskovým mluvčím své-
ho družstva. Musí si udržovat své kontakty 
s regionálním tiskem, místním rádiem, pří-
padně regionální televizí a nejlépe se všemi 
a snažit se prezentovat výsledky a úspěchy 
svého družstva, aby se o něm vědělo, jednak 
z důvodu motivace hráčů a samozřejmě je 
to i lepší motivace pro sponzory. V dnešní 
době rovněž průběžně aktualizovat klubový 
web (který si většinou trenér i vytvořil nebo 
jeho tvorbu zajistil), dodávat tam potřebné 
informace, aktuální výsledky, fotografie, 
které stihl během zápasu zaznamenat. Z toho 
logicky vyplývá, že by měl pokud možno 
dobře vládnout mluveným i psaným slovem 
a vědět, jak si ve styku s médii počínat. 
O kom se neví, nemluví, nepíše, ten jakoby 
nebyl a ve volejbale to neplatí jako v šoubyz-
nysu, že i špatná reklama je reklama. Aby 
volejbal v jeho okolí a na úrovni jeho druž-
stva existoval a měl logiku, musí se trenér 
angažovat v některých svazových funkcích, 
orgánech, komisích. Nezdá se to, ale tato 
činnost někdy čerpá více času a psychických 
sil, než by se čekalo a od trenéra se vyžaduje, 
aby byl také dobrý diplomat. To potřebuje 
i jindy, třeba při kontaktu s rodiči svěřenců. 
Nevěřili byste, jak odlišný pohled může 
mít několik rodičů na jednu aktivitu, akci či 
tréninkové cvičení a jak obtížné někdy může 
být získat negativního rodiče pro podporu 
sportovní aktivity jeho již dávno zapáleného 
dítěte. Naštěstí jsou to výjimky.

Trenér musí být rovněž počítačově 
vybavený a zdatný minimálně na uživatelské 
úrovni. Musí se umět orientovat ve VISu 
a na příslušných webech, najít si všechny 
předpisy a termíny, které musí znát, dodržo-
vat a k jejich dodržování vést své svěřence 
a spolupracovníka, pokud nějakého má. Bez 

toho by nezvládl ani své družstvo do soutěže 
přihlásit, natož ho soutěží zdárně provést. Za 
každým rohem na něho v případě opomenutí 
čekají pokuty, sankce a tresty. Musí se snažit 
volejbalově vzdělávat – volejbal se pořád 
vyvíjí, pravidla se mění a každou chvíli je 
příležitost, jak něco nového pochytit. Ten, 
kdo chvíli stál, již stojí opodál. Je toho dost, 
co trenér musí zařídit, umět, znát a to si ještě 
pořád neobul tenisky a nezačal trénovat, 
nemluvě o tom, že v řadě případů je na to 
naprosto sám. Některé další nutné trenérské 
dispozice jsem stoprocentně opomněl, ale 
o těch výše uvedených platí – existuje přímá 
úměra mezi kvalitou trenéra v zajištění všech 
výše uvedených povinností (lhostejno, zda 
je vykonává sám nebo s pomocí některého 
z rodičů) a výsledky jím vedeného družstva. 
A to jsme ještě pořád nezačali trénovat 
ani hrát. Podstatná informace pro čtenáře 
netrenéry je, že velká část trenérů toto vše 
vykonává bez nároku na jakoukoliv finanční 
odměnu a dokonce i v extraligových soutě-
žích mládeže se najdou trenéři, kteří druž-
stva vedou zcela zdarma a přitom musí živit 
rodinu a snaží se i vést normální rodinný 
život. Nedivme se tedy trenérům, že chtějí, 
aby jejich práce pro volejbal byla smysluplná 
a prudí, když cítí, že mají pod nohami více 
klacků, než je zdrávo. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, ma-
lým i velkým trenérům a to nejenom volejba-
lovým. Já osobně si myslím, že si poděková-
ní a uznání zaslouží úplně všichni trenéři, ať 
je to v národní házené či fotbale ve Svinově. 
Jsou to právě oni, kdo musí dennodenní život 
přizpůsobovat tímto směrem a mnozí musí 
osobní život posouvat na nižší příčky. 

Těm všem patří hluboké díky.

Napsal: Bc.Jan Škoch

Nejsem blázen, jen trenér volejbalu

NOVĚ OTEVŘENO
Manikúra, pedikúra
• Nehtová modeláž
• P-Schine
p. Neuwirthová – tel. 724 244 110

Kadeřnictví Pawka ´ Studio
• Pánské, dámské, dětské
• Melírování, Prodlužování vl, Barvení
P.Valíková – tel. 602 931 880

Masáže MAJA
• Relaxační, Regenerační, Sportovní
• Baňkování
• Lávové kameny
• Infra sauna
p. Nováčková – tel. 603 547 284

Najdete nás: 
Nad Porubkou 319/24
Ostrava-Svinov 721 00
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A po téměř půl roce zatažené a zamračené 
oblohy jsme se „propršeli“ až k neuvěřitelné-
mu konci školního roku 2009/2010.

Nepřízeň počasí nás provázela opravdu 
téměř od ledna až po červen. 

Vzpomeňte s námi: nejprve nepříznivý 
stav ovzduší téměř po celou zimu nám dovolil 
opustit MŠ pouze výjimečně a na krátkou 
dobu. Mezi světlé okamžiky v tomto období 
patřila třeba návštěva u kamarádů zvířátek 
ve stanici přírodovědců v Ostravě-Porubě 
nebo programy ve svinovské knihovně, kde 
nás vždy vítal humor a nápaditost p. Synkové 
a kolektivu knihovny, za což jim touto cestou 
děkujeme. Naopak na návštěvu k nám jezdily 
pracovnice sdružení VITA se svými ekologic-
kými programy.

V MŠ jsme také zhlédli několik pohád-
kových představení a společně s MŠ Bílo-
vecká a Polanecká jsme navštívili Divadlo 
loutek v Ostravě a zhlédli krásné představení 
„Broučci“.

Když jsme veselými odpoledními tvůrčími 
dílnami pro děti a rodiče s malováním vajíček 
a výrobou krásných velikonočních ozdob 
konečně přivítali jaro, netušili jsme, že moc 
dlouho se ze sluníčka radovat nebudeme.

Měli jsme však štěstí, třeba když jsme šli 
na oslavu Dne Země na hlavní třídu v Porubě. 
(Děti zhlédly pěkný kabaret s „Ozíky“, pro-
hlédly si sovu Rozárku a jiné opeřené dravce, 
viděly výcvik psů a mnoho dalšího poučného 
a zajímavého.) Se 40 dětmi jsme v rámci 
těchto oslav navštívili také hvězdárnu a plane-
tárium a zúčastnili jsme se výtvarné soutěže 
„Naši ptáci“. Za účast na akcích ke Dni Země 
jsme obdrželi účastnický list a odměny.

V měsíci květnu se už tradičně uskuteč-
nil pro rodiče dětí, které navštěvují taneční 

kroužek, „Den otevřených dveří“. Naše malé 
tanečnice rodičům předvedly, jaký pokrok za 
rok udělaly, a předvedly se zde s několika čís-
ly i děti z Tanečního studia Ostrava. Všichni 
se moc líbili.

10 dětí naší MŠ se zúčastnilo sportovní 
akce „Dětiáda“, kterou pořádalo Centrum 
volného času v Ostravě-Dubině. Po pilném 
tréninku (když zrovna nepršelo) a výběrovém 
kole v rámci MŠ jsme se odhodláni podat co 
nejlepší výkon vydali na samotnou soutěž. Co 
čert nechtěl – na cestu nám lilo jako z konve. 
Nikdo z nás ale netušil, že nám prší štěstí. 
Děti se do soutěží opřely, jak se patří, a nako-
nec s pokřikem „vítězství je naše“ si převzaly 
diplom za 1. cenu a výhru: hračky v hodnotě 
téměř 4 000 Kč!

A aby deště nebylo málo, na cestu na 
zotavovací týdenní pobyt do Kunčic pod 
Ondřejníkem nás provázel silný vítr a za-
čínající záplavy. K autobusu se však dosta-
vili všichni „účastníci zájezdu“, a tak jsme 
vyrazili. Cestou jsme si chvilkami připadali 
jako mořeplavci, když jsme přejížděli silnice 
zalité rozvodněnými řekami, ale úspěšně jsme 
dorazili do útulného penzionu „Krkoška“, 
který naštěstí stojí vysoko v kopci, takže ani 
blízký potok nás nijak neohrozil, a denně 
jsme kontrolovali stav vody. Pláštěnky nám 
při pobytech venku dělaly společnost téměř 
celý týden, ale stihli jsme i delší vycházku až 
k ruskému kostelíku. V malebném prostředí 
této lokality je opravdu kam chodit a co vidět. 
Dětem jsme připravily různé soutěže, kvízy 
a hry, takže se nikdo nenudil a týden uběhl 
opravdu jako voda. Pobyt nám zpříjemnili 
také všichni, kteří se o nás starali. Perfektní 
kuchař (jídlo bylo opravdu vynikající a nikdo 
neměl málo) a také milý a vstřícný přístup 

majitelů penzionu, kterým ještě jednou děku-
jeme a těšíme se na příště.

Červen s sebou nese další každoroční akce. 
Oslavy MDD, které jsme plánovali na školní 
zahradě s vystoupením klaunů, nám nevyšly, 
tak jsme si soutěže museli udělat v MŠ. Děti 
se pobavily dobře a odnesly si i malé dárečky.

A konec školního roku bez školního 
výletu? To přece nejde. Tak si budeme všichni 
přát, aby nám sluníčko svítilo alespoň na cestu 
za krásami Štramberku a my si mohli pak 
zpívat „Sláva nazdar výletu…“.

V plánu máme ještě navštívit dopravní 
hřiště na MŠ Ukrajinská a zúčastnit se tam 
i dopravní soutěže.

Pak se přiblíží poslední a velmi význam-
ná chvíle hlavně pro děti odcházející do ZŠ. 
Pasování na školáky a slavnostní rozloučení. 
Tentokrát jsme se rozhodli pro trošku netra-
diční pojetí a program a zábavu necháme na 
oblíbeném Hopsalínovi v nezaměnitelném 
podání p. Jaromíra Riedla. V podvečer pose-
díme u ohně a pak se doopravdy rozloučíme, 
protože do konce školního roku nám bude 
zbývat jeden den. Tak, jak se zpívá v jedné 
dětské písni: „Každá škola má svůj konec, 
jako měla začátek, a co končí, to už nikdy ne-
jde vrátit nazpátek…“. Školákům popřejeme 
úspěšný start do nové životní etapy, rodičům 
poděkujeme za skvělou, v některých přípa-
dech opravdu dlouholetou spolupráci. Všem 
našim dětem a jejich rodinám pak slunečné 
a ve zdraví prožité pohodové dva měsíce 
prázdnin.

S některými v září, s některými někdy se 
budeme těšit nashledanou 

Dana Kohutová, Jana Bailová
MŠ Rošického Svinov

Strážníci městské policie řeší v Ostravě 
ročně tisícovky přestupků na úseku veřejného 
pořádku. Mezi ty, které zjišťují nejčastěji, 
patří znečišťování veřejného prostranství psí-
mi exkrementy a nerespektování povinnosti 
vedení psa na vodítku. 

Obecně platí, že zodpovědní majitelé psů 
nepotřebují, aby jejich chování korigovala 
nějaká vyhláška nebo nařízení. Plní si své 
povinnosti i bez nich. Bohužel však řada 
pejskařů hřeší na skutečnost, že strážníci 
nemohou být na všech místech, aby dohlíželi, 
zda si všichni plní své povinnosti. Protože 
objeví-li se strážník alespoň na dohled, jen 
málokdo po svém pejskovi neuklidí a téměř 
každý má svého psa řádně na vodítku. Přitom 
neuklizený exkrement může majitele pejska 
vyjít poměrně draho. Strážník může na místě 
uložit pokutu do 1 000 Kč, ve správním řízení 
pak hrozí pokuta vyšší, a to až do 20 000 
Kč. Za ignorování povinnosti vedení psa na 
vodítku hrozí ve správním řízení pokuta až 
30 000 Kč. Pokuta vyměřená strážníkem na 

místě činí v nejvyšší sazbě taktéž 1 000 Kč.
Řada majitelů psů se odvolává na nedosta-

tek speciálních kontejnerů na psí exkrementy, 
ale to není důvodem, proč se plnění této 
povinnosti vyhýbat. Stačí mít v kapse připra-
vený sáček, jdou-li s pejskem ven, a v případě 
potřeby exkrement v sáčku hodit do nejbližší 
nádoby na odpadky. 

Přitom psí exkrementy představují 
riziko z hlediska epidemiologického a velmi 
nebezpečné mohou být v případě, že s nimi 
přijdou do styku děti. Zejména ty menší mají 
ve zvyku vše, co najdou, ochutnávat. Proto by 
se psi neměli pohybovat na dětských hřištích 
a v místech, kde si děti hrají. 

Za první tři měsíce letošního roku strážní-
ci řešili již 635 přestupků majitelů psů, kteří 
z veřejného prostranství neuklidili exkremen-
ty svých psů. Zvláště v období, kdy skončila 
zima, v ulicích města roztál sníh, který řadu 
týdnů schovával nevábné hromádky na trávě, 
na chodnících, v parcích, lidé mnohdy doslova 
kličkovali mezi psími výkaly. 

Obdobná rizika hrozí, nechávají-li 
majitelé své čtyřnohé miláčky pobíhat 
volně, bez vedení na vodítku tam, kde to 
není dovoleno. Každý pes může v určitých 
situacích zareagovat nepředvídatelně a i pro 
svého majitele často nečekaně. Případné ná-
sledky, např. napadení člověka nebo i jiného 
zvířete, mohou být tragické. V té souvislosti 
připomínáme, že již v září 2008 nabyla 
účinnosti novela obecně závazné vyhlášky 
č. 12/2005, která stanovuje striktní povin-
nost vedení psa na vodítku na veřejném 
prostranství s výjimkou míst, určených 
k volnému pobíhání psů. V letošním roce 
do konce března strážníci řešili již 1 383 
přestupků, spáchaných vedením psa bez 
vodítka v rozporu s uvedenou vyhláškou. 

Na území městského obvodu Svinov 
řešili strážníci za první tři měsíce letošního 
roku 27 přestupků, spáchaných volným po-
bíháním psů v rozporu s uvedenou vyhláš-
kou, znečištění veřejného prostranství psími 
exkrementy pak v 5 případech. 

Prší, prší, jen se leje, sluníčko se na nás neusměje…

Strážníci řeší časté porušování předpisů v souvislosti s držením psů
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I v roce 2010 pokračuje naše organiza-
ce v poskytování sociálních služeb jako je 
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
a OSOBNÍ ASISTENCE. Rádi bychom 
Vám je tímto připomněli.

Odborné sociální poradenství
Posláním této služby je poskytovat 

odbornou pomoc a podporu občanům se 
zdravotním postižením a přispívat tak 
k řešení jejich nepříznivé situace.

Naším cílem je podávání kvalifikova-
ných a odborných informací, zprostředko-
vání kontaktu s veřejnou správou a na-
vazujícími službami, rozšíření vědomí 
klientů o svých právech, povinnostech 
a oprávněných zájmech, podpora při 
uplatnění osob se zdravotním postižením 
na trhu práce a jiných zájmových a spole-
čenských aktivitách.

Naše služba odborného sociálního 
poradenství je určená zdravotně po-
stiženým občanům, seniorům a jejich 
blízkým s minimálním věkem uživatele, 
a to 15 let.

Je poskytováno bezplatně prostřednic-
tvím odborných sociálních pracovníků. 
Mohou Vám nabídnout pomoc a podporu 
v oblastech:
• státní sociální podpory;
• sociální péče související s průkazy 

mimořádných výhod TP, ZTP, ZTP/P;
• sociálních služeb a zákona o sociálních 

službách, příspěvku na péči;
• výhod mimo zákonem stanovené oblasti 

(slevy mobilních operátorů, energie, 
plynu, pojištění);

• invalidních důchodů;
• zaměstnávání osob se zdravotním posti-

žením;
• euroklíče a jeho pořízení;
• kompenzačních pomůcek pro různé 

druhy zdravotního postižení.

Na nezbytně nutnou dobu půjčujeme 
kompenzační pomůcky, jejichž nabídku 
naleznete na www.czp-msk.cz.

Projekt je realizován s finanční podpo-
rou Statutárního města Ostrava.

Mgr. Veronika Vyletělková
Sociální pracovnice

Osobní asistence
Posláním služby osobní asistence je 

podpora a pomoc lidem se zdravotním po-
stižením k soběstačnosti a schopnosti se 
plnohodnotně zapojit do běžného života.

Naším cílem je umožnit uživatelům 
služby žít v přirozeném prostředí a oddá-
lit ústavní péči, poskytnout pomoc a pod-
poru se zvládáním běžných každodenních 
dovedností a úkolů, které by člověk dělal 
sám, v případě, že by mu v tom nebráni-
lo jeho postižení, a pomoci překonávat 
osamělost navazováním společenských 
kontaktů.

Naše služba osobní asistence je určena 
zdravotně postiženým občanům a senio-
rům s minimálním věkem uživatele 6 let.

Je poskytována terénní péče formou 
školených asistentů v přirozeném prostře-
dí uživatelů. Osobní asistenci částečně 
hradí uživatelé z příspěvku na péči. Její 
náplní práce je:
• pomoc při zvládání běžných úkonů 

péče o vlastní osobu;
• pomoc při osobní hygieně;
• pomoc při zajištění stravy, pomoc při 

přípravě jídla a pití;
• pomoc při zajištění chodu domácnosti;
• výchovné, aktivizační a vzdělávací 

činnosti;
• zprostředkování kontaktu se společen-

ským prostředím;
• pomoc při uplatňování práv, oprávně-

ných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí.

Projekt je realizován s finanční 
podporou statutárního města Ostrava.

Ing. Zuzana Navrátilová
koordinátor osobní asistence

Kde získat více informací?
Centrum pro zdravotně postižené  
Moravskoslezského kraje o.s.
Detašované pracoviště Ostrava,  
702 00, Bieblova 3
tel.: 596 115 318,  
email: czp.ostrava@czp-msk.cz,  
www.czp-msk.cz

Těšíme se na Váš kontakt a Vaši návštěvu!

Jarní sezóna vyžene každoročně 
mnoho Ostravanů na své zahrady, které je 
třeba po dlouhé zimě upravit. Při práci na 
zahradě vzniká především sečením a ple-
ním množství zeleného odpadu, který 
často končí na hnijících hromadách nebo 
na černých skládkách. OZO Ostrava však 
nabízí bezpečný a užitečný způsob, jak 
se zeleného odpadu zbavit. Zeleň, kterou 
obyvatelé Ostravy odevzdají ve sběrných 
dvorech, zpracuje moderní kompostárna.

Hnijící hromady staré trávy a jiného 
zeleného odpadu jsou nejen nevzhledné, 
ale také poškozují životní prostředí. Uhní-
váním se totiž do půdy uvolňují škodlivé 
látky, například těžké kovy. Společnost 
OZO Ostrava proto vyzývá všechny za-
hrádkáře, aby zelený odpad odevzdali do 
sběrného dvora. „Tráva a další zelený od-
pad se pak dostane na kompostárnu, kde 
z něj vyrábíme certifikovaný kompost, 
který může být znova aplikován do půdy. 
Používáme ho například k rekultivaci 

skládky nebo ho nabízíme na odkup pro 
využití městskými obvody nebo firmami,“ 
uvedla Mgr. Vladimíra Karasová, vedoucí 
Centra odpadové výchovy a propagace 
společnosti OZO Ostrava.

Ostravané mohou do sběrných dvo-
rů odvážet nejen trávu a listí, ale také 
opadané ovoce. Odpad by měli občané 
přivážet co nejčerstvější, ne již hnijící. 
Zelený odpad přijmou všechny sběrné 
dvory v Ostravě. Obyvatelé městských 
obvodů Hrabová, Lhotka, Nová Bělá, 
Nová Ves, Petřkovice, Plesná a Pustkovec, 
které sběrné dvory nemají, mohou zeleň 
odkládat do přistavených kontejnerů. 
V Ostravě-Kunčicích a v areálu skládky 
v Hrušově přijímá OZO Ostrava také vět-
ve do průměru 10 centimetrů. Ty se totiž 
nemohou ukládat k trávě, protože se musí 
před kompostováním drtit.

Kompostárna OZO Ostrava nezpra-
covává pouze zeleň od občanů, ale také 
biologicky rozložitelný materiál z údržby 

městské zeleně. „V loňském roce jsme 
proto rozšířili kapacitu kompostárny, aby 
byla schopná pojmout většinu městské 
zeleně. Zatím tam končí asi jen polovina 
zeleného odpadu města. Celkem produ-
kují občané a město téměř deset tisíc tun 
zeleně, jen občané loni do sběrných dvorů 
odvezli 2 tisíce tun,“ podotkla Mgr. Ka-
rasová. Snížit podíl biologicky rozložitel-
ného komunálního odpadu na skládkách 
ukládají také normy Evropské unie. Podle 
nich je cílem snížit jeho množství z roku 
2005 na 75 % v roce 2010, na 50 % v roce 
2013 a na 35 % v roce 2020.

Další informace:
Mgr. Vladimíra Karasová 
vedoucí Centra odpadové výchovy 
a propagace
OZO Ostrava s.r.o.
e-mail: karasova@ozoostrava.cz
telefon: 596 251 241, 602 183 374
www.ozoostrava.cz

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.

OZO Ostrava vyzývá zahrádkáře:  
zelený odpad patří do městské kompostárny
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Panova flétna a cimbál patří svým původem k velmi starým nástrojům a procházely hudebními dějinami spíše jako nástroje lidové a ne-
standardní. Opravdový rozmach znamenala pro oba nástroje až druhá polovina 19. století, kdy světoví skladatelé objevili široké barevné 
spektrum obou nástrojů a začali je občas využívat ve svých skladbách (jako Ferenc Liszt, Zoltán Kodály a Béla Bartók v případě cimbálu) 
nebo se jimi pouze nechali inspirovat (Claude Debussy v případě Panovy flétny – Syrinx). Kombinace těchto nástrojů není náhodná: v jiho-
rumunských oblastech Muntenie a Oltenie tvoří Panova flétna a cimbál spolu nerozlučnou kombinaci v kapelách zvaných „Taraf“. Z těchto, 
ale i z dalších rumunských oblastí pochází nejširší základ autentického lidového repertoáru, který je v tomto programu propojen transkrip-
cemi skladeb některých z již výše zmíněných neofolkloristů a impresionistů, kteří oba nástroje znali a měli k nim blízko. K barevnému 
využití Panovy flétny a cimbálu mají v našem programu rovněž velmi blízko skladby středověké a renesanční, u kterých není původní 
instrumentace známa.

V pátek 25. 6. 2010 v 18:30 hodin v kostele Krista Krále v Ostravě – Svinově se v rámci koncertního cyklu „Čtvero ročních období“ 
máme jedinečnou možnost setkat s interpretačním uměním dvou výjimečných osobností:

Liselotte Rokyta – panova flétna a Jan Rokyta ml. – cimbál

Dne 19.–20. 6. 2010
se na prostranství před kostelem Krista Krále uskuteční

Program:
19. 6. – sobota
13:30  zahájení 
13:30–14:00 vystoupení dětí MŠ 
14:00–14:20 vystoupení souboru písní a tanců Opavička kolotoče, skákací hrad, poníci, stánky, 
14:40–15:40 vystoupení kapely KRAFOLT pod vedením Jaromíra Kračmera hudba k poslechu i tanci 
16:00–18:30 vystoupení skupiny Šajtar 
19:00–21:00 vystoupení kapely Jumping Drums 
21:00–24:00 diskotéka 

20. 6. – neděle – dopoledne vystoupení dechové hudby Polanka 
(v případě trvale nepříznivého počasí se akce bude konat na škvárovém hřišti za školou na ulici Bílovecká 10)

s programem nazvaným „Panova flétna a cimbál v proměnách staletí“.

I.  Rumunská lidová: Mioriţa /hudební intermezzo 
 starorumunského baladického příběhu/
II. Anonymus: Estampie (Codex Faenza)
III.  Andrea da Firenze: Bench’ amar /British museum London/
 Anonymus: Hors sui je bien /Universiteitsbiblioteek Leiden/
 Anonymus: Textless piece
IV.  Conrad Paumann: Mit ganczem willen wünsch ich dir etc.
 Anonymus: Belle, Bone, Jeune
 Conrad Paumann: bez názvu
V.  Rumunská lidová: Suita z Ardealu
VI.  Claude Debussy: Syrinx
VII.  Béla Bartók: Houslová dueta (výběr)
VIII.  György Kurtág: Játekok (výběr)
IX.  Rumunská lidová: Romská suita
X.  Rumunská lidová: Doina de Jale (Smuteční doina)

Liselotte Rokyta – Panova flétna
Po základním studiu u Damiana Lucy studovala Liselotte 

Panovu flétnu u mezinárodně uznávaného rumunského virtuóza 
Nicolae Pîrvu na Conservatoriu v Hilversumu a na „Hoge School 
der Kunsten“ v Amsterdamu (Nizozemí). Během studia absolvo-
vala mistrovské kurzy u Simiona Stanciu a Gheorghe Zamfira. 
Několikrát navštívila Rumunsko za účelem osvojení si autentické 
hry na Panovu flétnu a patří v současné době mezi nejvýznamnější 
nerumunské interprety, kteří ovládají rumunský styl hry na Panovu 
flétnu. Liselotte spolupracuje pravidelně s předním kanadsko- 
-nizozemským varhaníkem André Knevelem, se kterým koncer-
tuje v Nizozemí, Kanadě a USA. Dále spolupracuje Liselotte se 
známými varhaníky Martinem Mansem (Nizozemí) a Jaroslavem 
Tůmou (Česká republika) a koncertuje v České republice, Sloven-
ské republice, Německu, Švýcarsku a Jihoafrické republice. Se 
svým manželem Janem Rokytou ml. vytvořila Liselotte netradiční 
nástrojové duo spojením Panovy flétny a cimbálu. 

Jan Rokyta ml. – cimbál, zobcová flétna
Studoval hru na cimbál u Ludmily Dadákové na Konzer-

vatóriu v Bratislavě a hru na zobcovou flétnu u Waltra van 
Hauweho a Paula Leenhoutse na Sweelinck-Conservatoriu 
v Amsterdamu. Svou kariéru zahájil v cimbálové muzice TECH-
NIK Ostrava, založené v roce 1958 jeho otcem Janem Rokytou 
seniorem, se kterou spolupracuje dodnes. V oblasti soudobé 
vážné hudby spolupracoval Jan Rokyta se Symfonickým orches-
trem bratislavského rozhlasu a později v Nizozemí se Schönberg 
ensemble, Nederlands Blazers ensemble, Het Nieuw ensemble 
a Het Prometheus ensemble (Belgie). V poslední době je rovněž 
častým hostem symfonických a komorních orchestrů v Němec-
ku a Rakousku jako např. Österreichisches Ensemble für Neue 
Musik a Radio-Symfonieorchester Südwestrundfunk Stuttgart. 

JSw

Svinovská pouť
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