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měření a komplexní vyšetření zraku očním lékařem*

Ostrava-Poruba Alšovo náměstí 694, tel.: 596 911 329 / Ostrava-Poruba Francouzská ul., tel.: 596 910 586
Ostrava-Hrabůvka Obchodní dům Špalíček, Dr. Martínka, tel.: 596 711 451 / Frýdek-Místek Obchodní dům KAUFLAND, Revoluční ul., tel.: 558 436 218

Karviná-Ráj Kosmonautů 837/70, tel.: 596 313 063

* pouze provozovny v Ostravě

MEGA AKCE
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PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍCESTA K NÁM SE VÁM ROZHODNĚ VYPLATÍ! Tyto slevy nelze sčítat s jinými slevami a výhodami.
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PRIOTéma měsíce

vzhledem k tomu, že 
se blíží konec zimního 
období, chtěl bych Vás 
informovat o zajišťo-
vání údržby komuni-
kací. Městský obvod 
Poruba do ní ročně investuje částku 
téměř 30 milionů korun. Další peníze 
vynakládáme na pojištění odpověd-
nosti za škodu, která se vztahuje na 
případy škod způsobené třetím oso-
bám, tedy i na úrazy občanů v zim-
ním období. Těch každým rokem za-
znamenáváme několik desítek.
V nedávné minulosti jsme se v souvis-
losti se zimní údržbou museli potýkat 
se změnami legislativy. Například 
kvůli novele takzvaného chodníkové-
ho zákona z roku 2009 jsme museli 
začít vlastními silami pečovat o ně-
které lokality. 
Městský obvod nemá povinnost udr-
žovat silnice, po nichž jezdí městská 
hromadná doprava, ty obhospo-
dařuje společnost Ostravské komu-
nikace, ani chodníky s minimální 
frekvencí chodců či oblasti, kde je 
údržba z technického hlediska ob-
tížná. V Porubě jde téměř výhradně 
o indivi duální přístupy k jednotli-
vým vchodům do obytných domů. 
V závěru loňského roku jsme se mu-
seli vyrovnat se ztrátou veřejné služ-
by, jejíž pracovníci v zimním období 
zpřístupňovali kontejnerová stání 
a zastávky hromadné dopravy. Je-
jich pomoc nám nyní citelně chybí. 
Největším problémem zimní údržby 
však není novela chodníkového zá-
kona či zrušení veřejné služby. Jsou 
jím špatně zaparkovaná auta, kte-
rá znesnadňují průjezd vozidel zim-
ní údržby. Každým rokem apeluje-
me na motoristy, aby byli ke svému 
okolí ohleduplní, přesto se stále na-
jdou šoféři, pro něž je vlastní pohodlí 
přednější než potřeby desítek či sto-
vek spoluobčanů.
Někteří z Vás si na radnici stěžují 
na výkon zimní údržby. Nerad bych 
Porubu srovnával s jinými obcemi, 
přesto se neubráním konstatování, 
že Poruba rozsahem a kvalitou pro-
váděných prací patří v oblasti zimní 
údržby k těm dobře spravovaným 
a může být právem považována za 
výkladní skříň Ostravy. Děkuji všem, 
kteří se na dobré vizitce našeho obvo-
du podílejí.

Ing. Lumír Palyza
starosta městského obvodu Poruba

Vážení spoluobčané,

Městský obvod Poruba zajišťuje 
údržbu 130 kilometrů chodníků a 58 ki-
lometrů místních komunikací. V příštích 
letech by podle vedení radnice mohla 
být péče o komunikace pro obvod vý-
razně levnější. Nového partnera pro za-
jištění této činnosti chce vybrat pomocí 
elektronické aukce.

„Smlouvu jsme měli z důvodu úspory 
uzavřenou na čtyři roky a letos kon-
čí. Nové výběrové řízení bychom rádi 
realizovali ve spolupráci se společností 
eCENTRE. Na základě výsledků z před-
chozích elektronických aukcí víme, že 
můžeme velmi výrazně ušetřit. Očeká-
váme snížení ceny až o několik milionů 
korun ročně,“ sdělil místostarosta pro 
oblast investic a údržby obvodu Petr 
Mihálik. 

Radnice opět plánuje uzavření 
smlouvy na čtyři roky, což je také jeden 
z faktorů, které snižují cenu zakázky. 
O tom, kdo a za jakou cenu bude pro 
Porubu péči o komunikace zajišťovat, 
by se mělo rozhodnout v průběhu 
roku.

Letošní zima je podle meteorologů 
zatím průměrná. I proto se údržba do-
sud obešla bez nutnosti řešit kalamitní 
stavy a jiné vážné komplikace. „Přes-
to se setkáváme s negativními připo-
mínkami ze strany některých obyva-
tel. Nechceme tvrdit, že jsou všechny 
neoprávněné, ale často jsou vyvolány 
přehnanými očekáváními. Firma, s níž 
máme uzavřenou smlouvu, řeší pro-
blémy ve sjízdnosti silnic a schůdnosti 
chodníků okamžitě, jakmile nastanou. 
Nelze však uklidit celou Porubu najed-
nou,“ podotkl místostarosta Petr Mi-
hálik. 

Jak vysvětlil, přednost mají hlav-
ní tahy, nejfrekventovanější chodníky 
a místa, která byla vyhodnocena jako 
nebezpečná. „Naopak komunikace, na 
nichž je nízký provoz či pohyb chod-
ců, musejí na odklizení počkat o něco 
déle,“ dodal místostarosta. 

Každý den vyrážejí do ulic také 
zaměstnanci pracovních čet, kteří 
odhrnují sníh z kontejnerových stání, 
zastávek městské hromadné dopra-
vy, udržují čisté přechody pro chodce 
a chodníky před Domem s pečovatel-
skou službou na ulici Průběžná. Obvod 
na tuto práci může nasadit až jednatři-
cet lidí. 

Zkušenosti pracovníků odborné 
fi rmy, která o porubské komunikace 
v zimě pečuje, vypovídají o kompli-
kacích způsobených netolerantními 
řidiči. Právě kvůli špatně parkujícím 
motoristům nemohou posypové vozy 
některými ulicemi vůbec projet, přes-
to se všemi silami snaží i tato místa co 
nejrychleji uklidit. Mnohdy při tom musí 
vynaložit obrovské úsilí a velké řidičské 
umění. Více si o práci řidiče posypové-
ho vozu přečtete na straně šest.  (yak)

Obvod se v zimě stará o desítky 

kilometrů silnic a chodníků

Trvá pět měsíců a z rozpočtu městského obvodu odčerpává 

přibližně třicet milionů korun. Zimní údržba představuje jednu 

z nejdražších služeb, které si městský obvod Poruba kupuje od 

soukromých společností. 

Pozvánka 
Srdečně zveme všechny občany na zasedání Zastupitelstva městského obvodu 
Poruba, které se koná ve čtvrtek 14. března v sále Domova Slunečnice Ostrava 
na ulici 17. listopadu. Zasedání začíná v 9:00 hodin.

Zimní údržbu pro Porubu zajišťuje od-
borná fi rma.  Foto: Martin Otipka

Zimní údržba v datech

-   obvod neudržuje komunikace, po nichž jezdí městská hromadná doprava
-   z údržby jsou vyjmuty chodníky, které jsou malého dopravního významu 

nebo jejichž údržba je z technického hlediska obtížná
-   zimní údržbu pro městský obvod Poruba zajišťuje společnost Stavia 

– silniční stavby, a. s.
-   v případě potřeby vyjíždí do ulic až dva sypače, dva traktory s pluhem 

a dvě technologická vozidla
-   v prosinci fi rma na zimní údržbu použila 341,8 tun soli a 240 kilogramů 

písku, v lednu to bylo 1102,5 tun soli a 2,59 tun písku
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Porubané přispěli 

na sbírku

Již tradičně vyšli v lednu do ulic ko-
ledníci, kteří v rámci Tříkrálové sbírky 
vybírali peníze pro potřebné. Přispěli 
i obyvatelé Poruby, kteří koledníkům 
v  ulicích obvodu věnovali celkem 
69  714 korun. Charita, která sbírku 
organizuje, nakonec v  regionu vy-
brala 1,342 milionu korun. Výtěžek ze 
sbírky využijí například mobilní hos-
pic, nízkoprahové centrum sv. Be-
nedikta Labre, část peněz půjde i na 
provoz chráněných dílen či na pod-
poru chráněného bydlení. V regionu 
Charita podpoří sedm projektů.  (mot)

Změny v městské 

hromadné dopravě

Lidé pravidelně využívající tramvaje 
si musí od 3. března dát pozor pře-
devším na linkách č. 4 a  9, které si 
v  podstatě prohodily konečné za-
stávky, devítka pak navíc jezdí jen ve 
špičky. Výraznější změny se dotkly 
autobusů. Dopravní podnik zrušil lin-
ku č. 36. Tu nahradila linka č. 48, kte-
rá jede až do průmyslové zóny v Hra-
bové. V pracovní dny ve špičkách ji 
doplnila i nová linka č. 35, která vy-
jíždí ze zastávky Otakara Jeremiáše. 
Autobus č. 37 po osmé hodině večer 
jezdí jen mezi zastávkami Studentské 
koleje–Svinov mosty horní zastávka. 
Dílčí změny se dotkly i linek č. 40, 45, 
47 a 58.  (mot)

Den otevřených dveří

Český hydrometeorologický ústav 
pořádá 23. března od 9:00 do 14:00 
hodin Den otevřených dveří v  uli-
ci K Myslivně v  Porubě. Návštěvníci 
zde mohou zhlédnout výstavky pří-
strojové techniky, odborné literatury 
a ukázky výsledků pozorování a vy-
hodnocování dat doprovázené od-
borným výkladem. Součástí progra-
mu bude i prohlídka meteorologické 
stanice a stanice monitorující znečiš-
tění ovzduší.  (jokr)

Krátce

Starosta předal oslavenkyni kytici 
a dárkový koš. Při společném rozho-
voru zavzpomínala Marie Hřebenářová 
i na prvního československého starostu 
Moravské Ostravy Jana Prokeše, které-
mu dělala asistentku. „Nastoupila jsem 
na Novou radnici po ukončení ob-
chodní školy. Seděla jsem v předpokoji 
starostovy kanceláře. A když za ním 
někdo přišel, záleželo jen na mně, jestli 
ho pustím, nebo ne,“ smála se oslaven-
kyně, která má na prvního starostu jen 
pěkné vzpomínky. „Byl to velice pra-
covitý a chytrý člověk. Pracovala jsem 

Oslavenkyně ráda vzpomíná 

na starostu Jana Prokeše
Marie Hřebenářová z Ostravy-Poruby oslavila 2. února 101. naro-

zeniny. K životnímu jubileu jí v pondělí 4. února blahopřál sta-

rosta městského obvodu Poruba Lumír Palyza. 

Starosta Lumír Palyza s Marií Hřebená-
řovou.  Foto: Martin Otipka

s ním spoustu let a byla to nádherná 
doba,“ dodala.

Do Poruby se Marie Hřebenářová 
přestěhovala před více než čtyřiceti 
lety a společně s manželem tam vy-
chovala dvě děti. A dlouhověkost v její 
rodině není výjimečná. K narozeninám 
jí blahopřála i mladší sestra, která je 
o deset let mladší. Marie Hřebenářová 
je i přes svůj věk stále čilá a zajímá se 
i o život okolo sebe. Třeba k volbám 
chodí pravidelně. „To si nikdy nene-
chám ujít. V poslední době už mi ale 
tak neslouží nohy, takže při prezident-
ských volbách přišli s urnou za mnou 
do bytu,“ uvedla jedna ze čtyř porub-
ských žen, které mají sto a více let. 

Starosta Lumír Palyza popřál osla-
venkyni hodně zdraví a těší se na další 
setkání. „Nadchlo mě, že paní Hřebená-
řová je vlastně mou kolegyní. Dva roky 
jsem dělal vedoucího kanceláře primá-
tora a rád jsem si s ní popovídal o vě-
cech, které nás spojují. Domluvili jsme 
se, že v létě spolu zajedeme na magist-
rát, aby se podívala na místa, kde kdysi 
pracovala,“ uvedl starosta Poruby. 
 (mot)

Městský obvod Poruba poskytu-
je i letos účelové dotace občanským 
sdružením, neziskovým a jiným orga-
nizacím, které se zabývají aktivitami 
v oblasti životního prostředí. 

Organizace mohou žádat o dotace 
ve dvou tematických okruzích. Okruh 
Environmentální vzdělávání, výchova 
a osvěta je určen pro podporu projektů 
zaměřených na děti a mládež v měst-
ském obvodu Poruba, vytváření, zdo-
konalování či vydávání informačních 
programů, systémů nebo publikací, in-
ternetových prezentací a dalších vzdě-

lávacích programů. Druhým okruhem 
je Podpora činnosti environmentálně 
orientovaných nevládních neziskových 
organizací.

Žádosti o účelové dotace lze podat 
do 29. března. Bližší informace po-
skytnou pracovníci oddělení životního 
prostředí porubské radnice na telefon-
ním čísle 599 480 620. Zásady pro po-
skytování účelových dotací z rozpočtu 
městského obvodu Poruba jsou zve-
řejněny na webových stránkách www.
moporuba.cz, sekce Občan, odkaz 
Účelové dotace a granty. (mot)

Finanční podpora ekologických aktivit

Městská nemocnice Ostrava od 
1. března najela na efektivnější systém 
poskytování Lékařské pohotovostní 
služby. Součástí je i zrušení pohotovos-
ti v Porubě.

Lékařská pohotovostní služba fun-
govala v Porubě v ambulanci na ulici 
Bohuslava Martinů. Od 1. března se 
přesunula do centra na Varenskou ulici. 
„Pohotovost v Porubě nebyla příliš 
využívána, návštěvnost se v pracovních 
dnech pohybovala v řádech jednotek 
pacientů. Ambulanci na Varenské ulici 
naproti tomu vyhledávali pacienti ve 

vyšším počtu,“ uvedla mluvčí městské 
nemocnice Darina Majková.

„Pro pacienty bude mít nově nasta-
vený systém bezesporu tu výhodu, že 
lékaři na pohotovosti zpravidla posílají  
nemocné ke specializovaným vyšet-
řením. Teď budou mít veškerou péči 
pod jednou střechou v areálu Městské 
nemocnice Ostrava,“ dodala.

Obyvatelé Poruby se nemusejí bát, 
že by se v případě potřeby nedočkali 
pomoci. „Dostali jsme záruky, že do-
stupnost zdravotní péče nebude nijak 
omezena, protože nemocnice chce 

navýšit počet výjezdových lékařů, 
kteří mohou dorazit přímo k paciento-
vi domů. Navíc na území obvodu leží 
fakultní nemocnice, kam lidé v přípa-
dě úrazu či jiných potíží mohou dojet. 
Hodně z nich tuto možnost už nyní 
využívá,“ uvedl starosta Poruby Lumír 
Palyza. Vedle lékařské pohotovostní 
služby pro dospělé zůstane v areálu 
městské nemocnice zachována i dět-
ská pohotovost, která se nachází přímo 
v pavilonu dětského oddělení. Fungo-
vat bude nadále i zubní pohotovost na 
Varenské ulici. (mot)

Pohotovost funguje od března už jen v centru
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Stalo se

19. ledna
Osmnáctý ročník Slezského bálu hos-
til Dům farnosti. Návštěvníkům hrála 
k tanci a poslechu cimbálová muzika 
Slezského souboru Heleny Salicho-
vé, soubor Majetínek a muzika FRIŠ. 
Ani letos nechybělo klání o slezského 
krále, jehož titul obhájil Lukáš I.

Fota: Jiří Szlachta, Prokop Jirsák 
a Tereza Kraftová

Jak by mohla vypadat Poruba za 
dvacet let ukazuje výstava prací bu-
doucích architektů v Galerii na scho-
dech porubské radnice. Katedra ar-
chitektury stavební fakulty VŠB-TU 
Ostrava zde představuje průřez stu-
dentskými ateliérovými pracemi za-
měřenými na problematiku městského 
obvodu s názvem Poruba.

„Jde o práce z let 2011 až 2012. Ob-
jevuje se tam několik zajímavých te-
matických okruhů, například budova 
nové radnice, administrativní objekty, 
sportoviště, kostel a podobně. Jsou to 
ideové konceptuální návrhy, které nabí-
zí nový netradiční pohled na prostory 
a místa, která jsou zdejším obyvatelům 
důvěrně známá,“ uvedl vedoucí kated-
ry architektury Aleš Student.

Spolupráce katedry s městským 
obvodem trvá již několik let. V roce 
2011 se např. městský obvod Poruba 
podílel na workshopu Ostrava-Poruba 
– perspektiva města, město v perspek-
tivě. Studentům hradil pobyt, fi nančně 
přispěl i na sborník, který prezentoval 
práce účastníků této akce. Spoluprá-
ce s katedrou architektury je přínosná 

i pro obvod. „Na studiích je patrné, že 
budoucí architekti jsou lidé nezatíže-
ní stereotypy. Z jejich prací můžeme 
čerpat inspiraci při přípravě budoucích 
projektů,“ řekl místostarosta Jan Dekic-
ký.

Slavnostní vernisáž se uskutečnila 
v pondělí 18. února a lidé mohou práce 
studentů zhlédnout do 22. března, a to 
od pondělí do pátku od 8:00 do 12:00 
hodin, v pondělí a ve středu také od 
13:00 do 17:00 hodin. 

   (mot)

Studenti ukazují budoucí 

podobu Poruby

O studentských návrzích diskutoval 
s lidmi vedoucí katedry architektury 
Aleš Student. Foto: Prokop Jirsák

6. února
Knihovna města Ostravy na Vietnam-
ské ulici oslavila 10. výročí svého ote-
vření. Spolu s knihovnicemi si kulaté 
jubileum připomněli čtenáři a členo-
vé Dodivadla z Dobroslavic. 

16. února
V  obřadní síni porubské radnice se 
konala diamantová svatba Jarosla-
va a Anežky Lapišových. Šedesát let 
společného života stvrdili manželé 
před starostou Lumírem Palyzou.

22. února
Jedenáctý ročník reprezentačního 
plesu ÚMOb Poruba se konal v Sa-
natoriích Klimkovice. Hlavními hosty 
akce byla zpěvačka Monika Absolo-
nová a hudebník Petr Rezek.

Slavnostního křtu publikace se 
v Centru volného času na Vietnamské 
ulici zúčastnili kromě zástupců měst-
ského obvodu i představitelé ostrav-
ských kulturních institucí, kronikáři 
městských obvodů a další významné 
osobnosti. 

Kalendárium vydává porubská rad-
nice od roku 2003, letos vyšlo jubilejní 
desáté číslo. S nápadem knižně uspo-

řádat události v Porubě přišla kronikář-
ka obvodu Věra Šmajstrlová. „Porubské 
kalendárium má poněkud specifi cký 
charakter. Nepředstavuje jen soupis 
významných událostí, ale chce přiblížit  
i všední život v Porubě v jeho rozmani-
tosti  a šíři,“ uvedla autorka publikace.

Práci na Porubském kalendáriu ocenil 
i starosta Lumír Palyza. „Chtěl bych 
poděkovat všem, kteří se na přípravě 
publikace podíleli. Věřím, že za desítky 
let si naši potomci tuto knihu přečtou 
a snad jim pomůže pochopit, jak jejich 
předkové žili,“ podotkl starosta.

Kmotrou desátého kalendária se sta-
la bývalá gymnastka a olympijská me-
dailistka z her v Římě a Tokiu Adolfi na 
Tačová. „V Porubě žiji už sedmačtyřicet 
let. Mám to tady ráda a jsem poctěna, 
že jsem mohla tuto knihu pokřtít. Je to 
důležitý dokument, který ukazuje, jak 
tady žijeme. Věřím, že desáté naro-
zeniny rozhodně nebudou poslední 
a kalendárium bude v Porubě vycházet 
ještě desítky let,“ řekla slavná olympio-
nička.  (mot)

Jubilejní kalendárium pokřtila 

olympionička Adolfi na Tačová

Porubské kalendárium 2012, které mapuje důležité změny a za-

znamenává zajímavé akce a události v Porubě, pokřtili ve čtvrtek 

21. února starosta městského obvodu Lumír Palyza a bývalá gym-

nastka a dvojnásobná olympijská medailistka Adolfi na Tačová.

Porubské kalendárium společně se 
starostou Lumírem Palyzou pokřtili 
Adolfi na Tačová (vlevo) a Věra Šmaj-
strlová.  Foto: Prokop Jirsák
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PRIO Doprava, bezpečnost a životní prostředí

KRIMI

KRIMI

KRIMI

Krimi

„Víte, kteří lidé jsou nejmenší na svě-
tě? No přece cestáři. Napadnou dva 
centimetry sněhu a už nejsou vidět.“ 
To je jen jeden z vtipů, které kolují o li-
dech odklízejících sníh ze silnic. Řídit 
posypový vůz je nevděčné povolání. 
Své o tom ví i Vladimír Citta, který za 
volant náklaďáku s radlicí usedá už 
devět let.

„Takové řeči mě vždycky dokáží 
zvednout ze židle. Napadne sníh a lidé 
si myslí, že ho do pěti minut odklidíme. 
Ale tak rychle to prostě nejde. Jezdí-
me celé dny i noci, děláme maximum, 
aby cesty byly bezpečné. Ale málokdo 
to ocení,“ uvedl Citta, když mě hodi-
nu a půl před půlnocí přivítal v kabině 
svého vozu.

I tentokrát vyjíždí do bočních ulic 
plných aut. A manévrování na úz-
kých silnicích vyžaduje neuvěřitelnou 
zručnost. Problém se naskytne brzy. 
Na ulici Komenského ho nejdříve vítá 
převrácená popelnice. Postaví ji na své 
místo, ale o pár metrů dále stojí auto 
zaparkované v zatáčce. „Tudy neproje-
deme,“ hlásí Citta. „ Právě auta jsou na-

ším největším nepřítelem. Lidé parkují 
na nejnemožnějších místech a brání 
nám v úklidu. Já si můžu tak maximál-
ně zapsat poznávací značku, nic jiného 
s tím neudělám,“ krčí rameny a zařazu-
je zpátečku. Celou dlouhou cestu zpět 
vycouvává a pozadu vjíždí do ulice 
i z druhé strany. „Tady to je ještě v po-
hodě. Horší je, když třeba uvíznu na 
konci Podroužkovy ulice. To pak musím 
couvat mnohem delší cestu,“ odmítá 
chválu svého řidičského umění.

Ačkoli momentálně bydlí ve Výško-
vicích, Porubu za ty roky zná mno-
hem lépe, než většina starousedlíků. 
„Po těch letech už mám plán obvodu 
v hlavě. Vím, jak ho co nejrychleji ob-
jet, abych se nemusel složitě vracet, 
mám místa, kde se dá dobře otočit 
a už předem vím, kde mě může čekat 
nějaký problém. Nováčci s tím dlouho 
bojují a chce to roky praxe,“ směje se 
Citta.

Na korbě vozu má více než pět tun 
posypového materiálu a za noc ujede 
až 130 kilometrů. „Na dálnici tu vzdá-
lenost dáte za hodinu, takže se nezdá, 
že by to bylo moc. Ale tady to není 
o rychlé jízdě, spíše o proplétaní se 
mezi auty a couvání,“ vysvětluje. 

Tentokrát má klidnou noc. Nesněží, 
takže jen posypává zmrzlá místa. Když 
ale napadne sníh, vyjíždí podle přesné-
ho harmonogramu. „Nejdříve musíme 
vyčistit hlavní tahy, nebezpečná místa 
a výjezdy hasičů či policistů. Pak tepr-
ve je čas na zbytek ulic,“ dodává usmě-
vavý řidič posypového vozu. Hned další 
den ho čekala těžká šichta. Ulice totiž 
zasypaly hromady sněhu. (mot)

Dlouhá noc s řidičem 

posypového vozu
Když napadne sníh, vyrážejí do ulic, aby co nejdříve zprovoznili 

silnice. Vděku se ale řidiči posypových vozů dočkají jen málokdy.

Vladimír Citta jezdí s posypovým vo-
zem už devět let. Foto: Martin Otipka

Napomenula sprejery, 

povalili ji a napadli

Návrat z  plesu skončil pro třiačtyři-
cetiletou ženu otřesným zážitkem. 
Dovolila si okřiknout skupinu spre-
jerů, kteří čmárali po popelnici. Se 
zlou se však potázala. Třiadvacetiletý 
mladík a o čtyři roky mladší dívka ji 
srazili k zemi a kopali do ní. Přivolaní 
strážníci zavolali napadené ženě sa-
nitku, která ji převezla do nemocnice 
k vyšetření, a zadrženou dvojici pře-
dali příslušníkům Policie ČR. Strážníci 
pak při následné kontrole okolí zjistili 
ještě na dalších čtyřech místech ob-
dobné nápisy na zastávkách a zdech 
domů, provedené stejnou barvou 
jako na kontejneru.

Ujížděl od nehody 

a zranil strážníka

Když řidič volkswagenu na křižovatce 
zezadu narazil do auta značky Audi, 
mohlo se vše vyřešit pokutou. Viník 
však zazmatkoval, rozjel se a jedno-
mu z  kolemjdoucích strážníků, kteří 
jej chtěli zastavit, přejel nohu. Druhý 
strážník se vydal auto pronásledovat. 
Třiapadesátiletý řidič naštěstí pro 
něj po pár desítkách metrů zastavil 
a z auta vystoupil. Případ řeší Policie 
ČR, zraněný strážník skončil na ne-
mocenské. 

Amnestovaný řádil 

na tramvajové zastávce

Bujaře slavil opět nabytou svobodu 
dvaadvacetiletý muž, který se roz-
hodl zdemolovat jednu z porubských 
tramvajových zastávek. Strážníci ho 
uviděli ve chvíli, kdy kopal do skle-
něné výplně přístřešku pro cestující 
a  házel odpadkový koš do kolejiš-
tě. Více toho již nestihl. Nejdříve na 
městské policisty dělal ramena a vy-
křikoval, že na něj nikdo nemůže, 
protože byl nedávno propuštěn z vě-
zení na amnestii. Po chvíli ale zkrotl 
a po výzvě strážníků uklidil odpadko-
vý koš a posbíral i vysypané odpad-
ky.  (mot)

Diskuzi k úpravám veřejných pro-
stranství připravuje porubská radnice 
ve spolupráci se ZO ČSOP Onyx. „Oby-
vatelé Poruby mají příležitost navrh-
nout úpravy v okolí domů, ve kterých 
žijí. Byli bychom rádi, kdyby se podo-
ba těchto veřejných prostranství co 
nejvíce přiblížila představám místních 
obyvatel,“ uvedl místostarosta Petr 
Jedlička.

V průběhu března dostanou oby-
vatelé třetího, čtvrtého a pátého po-
rubského obvodu do schránek letáky 
s informacemi o možnosti zapojení 
se do projektu Vnitrobloky pro život. 

„Z došlých návrhů vybereme lokalitu, 
ve které budou mít občané o úpravy 
největší zájem,“ sdělil Roman Barták 
z ČSOP Onyx a doplnil: „Konkrétní 
plány na úpravu tohoto prostranství 
vytvoříme při pracovním workshopu 
s obyvateli.“

Projekt Vnitrobloky pro život je 
fi nancován z projektu Rozvoj MA21 
v Městském obvodu Poruba a je pod-
pořen z Programu švýcarsko-české 
spolupráce a Ministerstva životního 
prostředí České republiky. Na reali-
zaci úprav prostranství je vyhrazeno 
120 000 korun.    (jokr)

Porubané se mohou zapojit 

do přípravy projektů
Kurz pro veřejnost

Další bezplatný kurz pro veřejnost, 
pořádaný Městskou policií Ostrava 
v  rámci projektu Bezpečnější Ostra-
va, se uskuteční ve středu 27. března 
od 16:00 hodin v  budově bývalého 
ředitelství Městské policie Ostrava na 
Hlubinské ulici v  Moravské Ostravě. 
Tentokrát se strážníci zaměří na zá-
sady první pomoci. Nebude chybět 
ani sebeobrana a opět bude připra-
ven dětský koutek pro děti účastní-
ků kurzu. Více informací na tel č. 599 
414 165, 950 739 407 nebo na el. ad-
rese info@mpostrava.cz.    (jokr)
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PRIODotazy občanů

Setkání jubilantů je určeno občanům, kteří mají trvalý po-
byt v městském obvodu Poruba a v roce 2013 oslaví 75, 80, 
85, 90 a více let.
Svým podpisem dávám souhlas se zpracováním mých osob-
ních údajů za účelem a v  rozsahu nezbytně nutném k zor-
ganizování obřadu „Slavnostní setkání jubilantů“ a za účelem 
zaslání pozvánky na tento obřad.
Souhlas je dáván statutárnímu městu Ostrava–městskému 
obvodu Poruba, a to pouze na dobu před a během obřadu 
„Slavnostní setkání jubilantů“. Dále beru na  vědomí a  sou-
hlasím s  tím, že získané osobní údaje budou zpracovávány 
pouze zaměstnanci statutárního města Ostravy, kteří jsou 
pracovně zařazení do Úřadu městského obvodu Poruba, od-
boru správních činností a bytového hospodářství, matriční-
ho oddělení, a to jen způsobem, který dovoluje platná právní 
úprava. 
Souhlasím s tím, že jakmile pomine účel, pro nějž je souhlas 

udělen,  budou shromážděné a zpracované údaje, jakož i ten-
to písemný souhlas, týkající se akce „Slavnostní setkání jubi-
lantů“, zničeny a skartovány dle předpisů statutárního města 
Ostrava–městského obvodu Poruba a zákonné úpravy.
Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a informován/a 
ve smyslu ust. § 11 odst. 1 a 2 zákona o ochraně osobních úda-
jů o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje 
zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpra-
covávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, ne-
jsou-li subjektu údajů tyto informace již známy. Dále stvrzuji, 
že jsem byl/a informován/a o právu přístupu k osobním úda-
jům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších prá-
vech stanovených v § 21 zákona o ochraně osobních údajů.
Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a ve smyslu § 11 odst. 2 záko-
na o ochraně osobních údajů o tom, zda je poskytnutí osob-
ního údaje povinné či dobrovolné. A potvrzuji, že poskytuji 
tyto osobní údaje zcela dobrovolně.

Datum ......................................................................... Podpis ...........................................................................................

Úřad městského obvodu Poruba
Matrika
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba

S O U H L A S    
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním osobních údajů (dále 
jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a zasláním pozvánky na akci „Slavnostní setkání jubilantů“

Jméno a příjmení  ............................................................................................................................................................................................................

Datum narození  ...............................................................................................................................................................................................................

Adresa trvalého pobytu ................................................................................................................................................................................................

Doručovací adresa  ..........................................................................................................................................................................................................

V našem domě již vzniklo společenství 
vlastníků jednotek. Dostali jsme po-
zvánku na první schůzi shromáždění, 
které se má účastnit také notář. Nechá-
pu proč, přijde mi to jako zbytečné vy-
hazování peněz, když už společenství 
vzniklo přímo ze zákona.
Společenství vlastníků jednotek skuteč-
ně vzniká ze zákona, a  to zjednoduše-
ně v okamžiku, kdy v domě s minimál-
ně pěti jednotkami existují nejméně tři 
různí vlastníci. Jenže takto vzniklé spo-
lečenství nemá svůj název, přidělené 
identifi kační číslo, sídlo, zvolené orgány. 
Zákon proto ukládá, aby bylo ve lhů-
tě šedesáti dnů svoláno shromáždění, 
které přijme vlastní stanovy. Ty upraví 
pravidla fungování uvnitř společenství, 
zvolí orgány a vymezí základní způso-
by hospodaření společenství, zejmé-
na určí výši příspěvku na správu domu 
a  pozemku a  záloh na služby, včetně 
jejich splatnosti, způsobu placení a vy-
účtování. Protože na základě usnesení 
přijatých takto svolaným shromáždě-
ním bude proveden zápis společenství 
do zvláštního rejstříku, který vede Kraj-
ský soud v  Ostravě, je nezbytné, aby 
byla první schůze shromáždění ověřena 
v podobě notářského zápisu. Ten slouží 

jako jeden z podkladů pro zápis spole-
čenství do rejstříku. Jde o zákonem sta-
novený požadavek, který nelze obejít. 

V listopadu loňského roku jsme si po-
žádali o zřízení zástavního práva k za-
jištění úvěru na koupi bytu. V  lednu 
nám banka sdělila, že změnila podmín-
ky a zástavní právo již nepožaduje, pří-
padně je požaduje až ve lhůtě pěti mě-
síců po realizaci převodu na nás. Jak 
dále postupovat?
Nastane-li tato situace, je vhodné co 
nejrychleji o  tom informovat zaměst-
nance Úřadu městského obvodu Poru-
ba. Ti už na základě Vaší listopadové 
žádosti zahájili proces schvalování zří-
zení zástavního práva, který bude třeba 
zastavit a  případně navázat zrušením 
již vydaných usnesení orgánů městské-
ho obvodu Poruba a statutárního města 
Ostravy. Zároveň tím urychlíte proces 
prodeje, který je schvalováním zástav-
ního práva zpomalován. Vaše žádost 
o koupi bytu bude moci být předložena 
na nejbližším zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Poruba.

Blíží se konec šestiměsíční lhůty k při-
jetí nabídky na odkoupení bytu. Stále 

váhám, zda si byt koupit. Lze tuto lhů-
tu prodloužit?
Právo první koupě je vázáno na záko-
nem stanovené podmínky, jejichž sou-
částí je i šestiměsíční lhůta k přijetí na-
bídky na odkoupení bytu. Pokud v této 
lhůtě nabídku nepřijmete, nárok na prv-
ní koupi bytu Vám zanikne přímo ze zá-
kona. Zákonem stanovenou lhůtu nelze 
prodloužit. Jinou věcí je, že po uplynu-
tí šestiměsíční lhůty máte ze zákona 
předkupní právo k  bytu. To znamená, 
že pokud bude chtít městský obvod váš 
byt prodat, může ho nabídnout i  tře-
tí osobě, ale Vám ho musí nabídnout 
přednostně. Tentokrát však již nikoliv 
za zvýhodněných podmínek uvede-
ných v zásadách, ale za podmínek sjed-
naných s novým kupcem, tj. hlavně za 
tržní cenu. Avšak městský obvod nemá 
v úmyslu byty, které si nekoupí nájem-
níci, prodávat třetím osobám. Závěrem 
lze proto říci, že pokud nevyužijete na-
bídky na odkoupení bytu v šestiměsíční 
lhůtě, musíte se smířit s  tím, že byt již 
nebude nabídnut k prodeji ani Vám, ani 
nikomu jinému, a  Vy zůstanete pouze 
jeho nájemcem. 

Mgr. Klára Kulichová
vedoucí oddělení přestupků a právních vztahů

Odpovědi na nejčastější otázky 

na téma privatizace bytového fondu
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PRIO Inzerce

Adresa:
Robert Marek 
– Domino
Válcovní 1689/34
703 00 Ostrava

TELEFONY
tel.: 596 620 620
fax: 596 620 858
mobil: 736 632 200

www.okna-ostrava.cz
www.marek-domino.cz

OKNAOKNA
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OSOBNÍ PŘEPRAVAOOOSSSSOOOOBBBNNNÍÍÍ PPPŘEPRRAVVA
Pavel Křenek

KŘENEK

tel.: 605 772 111

tel.: 732 460 460

www.osobnipreprava-krenek.cz
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NABÍZENÉ SLUŽBY

•  osobní přeprava
•  drink servis

•  kurýrní služby
•  odvozy na letiště a nádraží

•  rozvoz rodinných a společenských akcí
•  svatby

Koupím 1-3 + 1 
v osobním vlastnictví 
nebo dr. kdekoliv v Ostravě, 
nejlépe okolí centra, Poruba, 
Hrabůvka, Výškovice. Balkón 

není podmínkou, rychlé jednání – 
platím hotově, cenu respektuji. 

Pošlete SMS, RK nevolat!

Tel.: 603 757 592
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BEZPLATNÁ VÝMĚNA ČELNÍCH SKEL Z POVINNÉHO RUČENÍ

AUTOSKLO M.D.AUTOSKLO M.D.

www.autosklo-md.cz e-mail: M.DRAHANSKY@seznam.cz

Nad Porubkou 2218/29e     
VÝMĚNA BOČNÍCH 
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PRIO Vzdělávání a školství

Krátce

Sněhuláci pro Afriku

K  charitativní akci pořádané nezis-
kovou organizací Kola pro Afriku 
se připojila Základní škola na ulici 
Aleše Hrdličky. Žáci i učitelé vytvo-
řili v okolí školy během tří vyučova-
cích hodin spoustu malých i velkých 
sněhuláků a za tzv. startovné vybrali 
téměř 3 tisíce korun. Finanční pro-
středky jsou určeny na převoz více 
než 7 tisíc kol českých dárců dětem 
do Afriky.

Malí vynálezci 

na VŠB-TU Ostrava

Žáci základních škol z  celého Mo-
ravskoslezského kraje představili na 
VŠB-TU Ostrava nápady, které by 
jim i jejich blízkým pomohly v  kaž-
dodenním životě. Své návrhy děti 
prezentovaly před zástupci velkých 
regionálních společností, kteří je ná-
sledně vyhodnotili. Jako nejlepší ná-
pad byla oceněna bezpečná slepec-
ká hůl, do které by byla zabudována 
GPS. Zaujaly i návrhy dynamického 
tlumiče nárazníků a mobilních účte-
nek. Technické inovace děti vytvoři-
ly v týdenním programu Třída vyná-
lezců, podle kterého na základních 
školách vyučují popularizátoři vědy 
a techniky z VŠB-TU Ostrava.

Kariéra Plus

Veletrh pracovních příležitostí pořá-
dá letos už pošesté VŠB-TU Ostra-
va v nové aule na ulici 17. listopadu. 
V úterý 12. března od 9:00 do 15:00 
hodin tam více než stovka fi rem na-
bídne práci studentům, absolven-
tům vysokých škol i ostatním zájem-
cům o zaměstnání.

Soutěž recitátorů

Přihlášky do recitační soutěže Rol-
nička, jejíž 22. ročník se koná od 
20. do 22. března v  Domově Slu-
nečnice Ostrava na ulici 17. listopa-
du, přijímá Kulturní centrum Poruba. 
Soutěž je určena žákům základních 
škol, podmínkou účasti je přípra-
va přednesu libovolné básně podle 
vlastního výběru. Zájemci se mohou 
hlásit prostřednictvím svých škol do 
15. března. Bližší informace na tel. č. 
596 940 851 (858).    (jokr)

Zápisy do mateřských škol v Porubě 
se uskuteční 20. března 2013 v provoz-
ní době těchto předškolních zařízení. 
Jedinou výjimkou je Mateřská škola na 
ulici Čs. exilu, kde je zápis naplánován 
už na 13. března. 

„Kapacita našich školek by měla být 
dostatečná a všechny zájemce splňující 
podmínky bychom měli uspokojit,“ řekl 
místostarosta Jan Dekický. Do mateř-
ských škol jsou přijímány děti na zákla-
dě stanovených kritérií, mezi něž patří 
dosažení tří let věku a trvalý pobyt 
v městském obvodu. Přednost u zápisů 
mají děti v předškolním věku. Výhodu 
také získávají děti, jejichž sourozenec 
už mateřskou školu navštěvuje, a děti, 

jejichž rodiče jsou zaměstnáni nebo se 
do práce po ukončení rodičovské do-
volené chystají.

Městský obvod se snaží vyjít vstříc 
i pracovně vytíženým rodičům. V ma-
teřských školách na ulicích Dětská 
a Jana Šoupala nabízí od loňského září 
nadstandardní službu prodloužené-
ho provozu. V případě zájmu mohou 
být školky otevřeny až do 17:30 hodin. 
„Reagovali jsme na současné podmín-
ky pracovní doby zaměstnaných rodi-
čů. V návaznosti na jejich potřeby jsme 
prodloužili provoz ve dvou mateřských 
školách,“ uvedl Dekický. Za tuto služ-
bu si ale rodiče musejí připlatit částku 
v řádu několika stokorun.

Městský obvod Poruba je zřizovate-
lem 19 mateřských škol, které poskytují 
preprimární vzdělávání dětem od 3 do 
6 až 7 let. Celková kapacita těchto za-
řízení je zhruba dva tisíce míst a ta je 
nyní  naplněna. Městský obvod  Poruba 
přibližně před třemi lety reagoval na 
populační boom a rozšířil kapacitu 
svých předškolních zařízení o téměř 
200 míst. Vzhledem k tomu, že popu-
lační křivka klesá, nebude další navýše-
ní počtu míst potřeba.   (mot)

Blíží se zápisy dětí

do mateřských škol
V následujícím školním roce bude v porubských předškolních 

zařízeních k dispozici zhruba 600 volných míst pro nově zapsa-

né děti. 

Ilustrační foto: Martin Otipka

Foto: Archiv ZŠ A. Hrdličky

Institut geologického inženýrství 
VŠB-TU Ostrava a Česká geologická 
společnost připravily cyklus předná-
šek s geologickou tematikou. Konají 
se vždy v úterý v 16:00 hodin v Geolo-
gickém pavilonu prof. F. Pošepného na 
ulici 17. listopadu. Dne 12. března bude 
přednášet Martin Faměra na téma Ná-

rodní park Yellowstone očima geologa, 
o ložiscích stříbra Moravskoslezských 
Jeseníků pohovoří 9. dubna Bohuslav 
Fojt a 14. května Lumír Moučka se-
známí příchozí s historií břidlicového 
průmyslu v Nízkých Jeseníkách. Bližší 
informace na tel. č. 597 323 502 nebo 
na http://geologie.vsb.cz/loziska.   (jokr)

Přednášky v geologickém pavilonu

Vysokoškolští studenti z Brazílie, Ar-
gentiny, Austrálie, Indonésie, Turecka 
a Bulharska navštívili poslední únorový 
týden porubskou Obchodní akademii, 
aby její studenty seznámili s geografi í, 
tradicemi i kulturou svých zemí. „Pre-
zentace obohatili ukázkami národní 
hudby, typické fauny a fl óry, historic-
kých památek i nové moderní archi-
tektury,“ přiblížila pobyt zahraničních 
hostů ředitelka Obchodní akademie 
Marie Katapodisová. Ani čeští studen-
ti se nenechali zahanbit. Představili 
návštěvníkům svou školu, vyprávěli 
jim zajímavosti o Ostravě i celé České 

republice. Na pořadu byly také infor-
mace z politiky, sportu, kultury, módy 
a dalších oblastí. To vše probíhalo 
v anglickém jazyce. 

Zahraniční studenti zavítali také do 
Základní školy, Porubská 831. I zde 
představili žákům země, ze kterých 
pocházejí. Děti tak měly možnost při 
besedách a workshopech porovnat 
způsoby života v České republice 
a v jiných státech světa.

Školy uspořádaly akci ve spoluprá-
ci se studentskou organizací AIESEC 
Ostrava v rámci vzdělávacího projektu 
EDISON.   (jokr) 

Vysokoškoláci z celého světa 

navštívili porubské školy



11

PRIOZdraví a sociální oblast

Starší nebo hendikepovaní lidé, kteří bydlí sami, musejí čelit 

spoustě nebezpečí. Zvlášť při náhlé nevolnosti nebo úrazu se 

jen těžko dovolávají pomoci. Právě pro ně jsou řešením nouzová 

tlačítka.

Pořady kulturního centra

Další akce pro seniory, které jsou 
součástí cyklu Moderní stáří, pořá-
dá v březnu Kulturní centrum Poru-
ba. V pořadu Biograf Senior, který se 
uskuteční 7. března od 9:30 hodin, se 
diváci seznámí s fi lmy francouzského 
herce Alaina Delona. Na 27. března 
od  15:00 hodin je připraveno setká-
ní se sexuologem Radimem Uzlem. 
Tématem besedy bude sexualita tře-
tího věku. Programy se konají v sále 
Domova Slunečnice Ostrava na ulici 
17. listopadu. Senioři mají vstup zdar-
ma.

Velikonoční jarmark

Centrum sociálních služeb Poruba 
zve na velikonoční jarmark, který po-
řádá 13. března od 10:00 do 16:00 
hodin v Domě s pečovatelskou služ-
bou na ulici I. Sekaniny. Návštěvníci 
si budou moci zakoupit výrobky uži-
vatelů Centra denních služeb CSS 
Poruba a studentů oboru Košíkářské 
práce Střední školy prof. Zdeňka Ma-
tějčka, v  nabídce budou také kera-
mické nebo cukrářské produkty.

Velikonoční setkání

Porubská radnice přichystala na úte-
rý 26. března Velikonoční setkání se-
niorů. Pro návštěvníky bude v  sále 
Střední školy prof. Zdeňka Matějčka 
na ulici 17. listopadu od 15:00 hodin 
připravena prodejní výstava veli-
konočních vazeb, kulturní program 
a  taneční veselice. Vstupenky jsou 
zdarma a lze si je objednat na tel. č. 
599 480 592.

Procvičte si paměť

Přednášku zaměřenou na trénování 
paměti, která se uskuteční 12. břez-
na od 10:00 hodin v sále Biskupství 
ostravsko-opavského na Kostelním 
náměstí v  Ostravě, připravilo pro 
zájemce Občanské sdružení Senior 
servis. Je určena všem, kteří chtějí 
i  v  pozdějším věku zůstat duševně 
aktivní. Nový kurz trénování paměti 
bude zahájen 19. března, zájemci se 
mohou přihlásit na tel. č. 776 763 519.

Společnost pro seniory 

Dobrovolnické centrum Adra zaha-
juje program Dobrovolníci u seniorů 
v  domácnostech. Zájemci o zapo-
jení do programu mohou přijít kaž-
dou první středu v  měsíci od 13:00 
do 17:00 hodin do centra na Ahe-
pjukově ulici č. 2788/2 v  Moravské 
Ostravě nebo mohou zavolat na 
tel. č. 732  466  403 (dobrovolníci) 
a 776 663 980 (senioři). Dobrovolní-
ci tráví se seniory čas zájmovými čin-
nostmi, doprovázejí je na procház-
kách, k lékaři aj.     (jokr)

Když jednoho rána devadesátiletý 
senior upadl ve svém bytě a nemohl 
vstát, měl štěstí, že měl po ruce tísňové 
tlačítko, kterým si přivolal pomoc. Na 
místo okamžitě vyrazili strážníci, kte-
ří se s pomocí hasičů dostali do bytu 
a zraněnému muži zajistili odvoz do 
nemocnice. To je jen jeden z případů, 
který městská policie řešila v rámci 
projektu Senior linka. Ta funguje už 
několik let a díky ní se v případě nouze 
dovolá pomoci několik stovek Ostra-
vanů. 

„Celkem máme nainstalováno 
201 nouzových tlačítek, z toho je 54 
v bytech občanů Poruby. Je to díky 
tomu, že se městský obvod na projektu 
fi nančně podílel a umožnil tak insta-
lovat zařízení u řady svých občanů,“ 
uvedla mluvčí Městské policie Ostrava 
Vladimíra Zychová. Porubská radnice 
na projekt přispěla v roce 2011, když 
městské policii věnovala 90 tisíc ko-
run na nákup dvanácti sad nouzových 
tlačítek. „Aktuální počet nestačí pokrýt 
všechny požadavky a lidé musí počí-
tat s delší čekací dobou. V současnosti 
hledáme fi nanční prostředky na nákup 
dalších zařízení,“ dodala Zychová.

Nouzová tlačítka provozuje i Slezská 
diakonie v rámci projektu Tísňová péče, 
který funguje podobně jako Senior 
linka. „Nyní je do něj zapojeno 120 lidí, 
kapacity ale máme až pro tři stovky 
zájemců,“ řekla koordinátorka projektu 
Kateřina Horváthová. Ale i tady si lidé 
na instalaci musejí nějakou dobu po-
čkat. „Zájem je velký, ale momentálně 
nám chybějí peníze, abychom mohli 

zaplatit práci technika, který by tlačítka 
napojil,“ uvedla.

Poněkud širší spektrum služeb nabízí 
společnost Medares. Její tlačítka jsou 
napojena na nepřetržitě fungující call 
centrum a osamělým nenabízí jen pocit 
bezpečí, ale také so ciální kontakt. „Ten 
je pro nás velmi důležitý. Lidé se na nás 
mohou obrátit i tehdy, když si potřebují 
s někým popovídat, operátor je navíc 
schopen zjistit veškeré informace o po-
vaze zranění a v případě potřeby je 
předá záchranářům,“ uvedla jednatelka 
společnosti Andrea Sýkorová.

Zařízení obsahuje i detektor pohybu, 
a pokud se senior nějakou dobu nepo-
hybuje, operátor automaticky zjišťuje, 
zda je vše v pořádku. „Dá se nastavit 
i jako jakýsi budík. Klient například sdě-
lí hodinu, kdy má brát léky, a operátor 
se s ním v určeném čase spojí a připo-
mene mu to. Může kontrolovat třeba 
i pitný režim, což je především v létě 
důležité,“ poznamenal odborný konzul-
tant projektu Jaroslav Hájek.   (mot)

Nouzová tlačítka mohou 

seniorům zachránit i život

Krátce

Ilustrační foto: Archiv městské policie

Lidem s poruchami paměti, myšlení, 
soustředění, s orientací v prostoru či 
čase nabízí pomoc občanské sdružení 
MENS SANA. Od loňského roku se za-
bývá kognitivní rehabilitací, která spo-
čívá v pravidelném nácviku vedoucímu 
ke zlepšení kognitivních funkcí, tj. my-
šlení, řeči, řešení logických problémů, 
sociální dovednosti aj. „Rehabilitace 
je určena lidem po poranění mozku, 
cévní mozkové příhodě, s neurodege-
nerativním nebo duševním onemocně-
ním,“ uvádí ředitelka sdružení Jaroslava 
Saidlová. 

„Díky individuálnímu tréninku a so-
ciální interakci dochází ke zlepšení 
kognitivních funkcí a následně k za-
pojení klientů do společenského živo-

ta. Mohou se vrátit zpět do práce i ke 
svým zálibám,“ dodává. Uživatelé této 
léčby mohou v MENS SANĚ využívat 
práci s počítačovými programy, které 
byly vyvinuty speciálně pro kognitivní 
rehabilitaci, arteterapii i metodu řešení 
písemných a grafi ckých úkolů. Kromě 
individuálního přístupu ke každému 
uživateli lze kognitivní trénink provozo-
vat i v rámci skupinových setkání, kdy 
jsou zadané úkoly řešeny v páru nebo 
v celé skupině s důrazem na sociální 
aspekty tréninku.

Na kognitivní rehabilitaci občanské 
sdružení úzce spolupracuje s Centrem 
pro kognitivní poruchy Neurologické 
kliniky Fakultní nemocnice Ostrava.   
 (jokr)

Rehabilitace zlepšuje činnost mozku
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PRIO Kultura a volný čas

KAM ZA KULTUROU
www.naseporuba.cz

Centrum volného času, Vietnamská
  4. 3.  16:00  Tvoříme k MDŽ – tvůrčí díl-

na
20. 3.  16:00  Divadélko Smíšek: Ševcov-

ská pohádka
25. 3.  16:00  Velikonoční zajíčci – tvůrčí 

dílna

DPS ASTRA, I. Sekaniny
13. 3.  10:00–16:00 Velikonoční jarmark
15. 3. 15:00  Jarní koncert – vystoupe-

ní žáků Janáčkovy kon-
zervatoře a Gymnázia 
v Ostravě

22. 3. 14:00  Ivo Sobotka: Toulky po 
Evropě – beseda

DPS, Průběžná
13. 3. 17:00  Swing-jazz – vystoupení 

Kapely Karla Proroka

Knihovna města Ostravy, L. Podéště
12. 3.  14:00 Čteme dětem 
19. 3.  13:00  Pán prstenů nebo Hobit? – 

čtení a poslech audioknih
26. 3.  14:00  Vítáme jaro s pomlázkou 

– pletení z proutí, výstava 
košíkářských výrobků

4.–29. 3.    Velikonoční výstava – vý-
stava prací klientů Středis-
ka pracovní rehabilitace

4.–29. 3.    J. R. R. Tolkien – soutěžní 
kviz

4.–29. 3.    Fantasy literatura – tema-
tická výstava literatury

Knihovna města Ostravy, Opavská
28. 3.   Co je to po našimu? – rych-

lokviz
1.–30. 3.    Japonsko: manga a bojová 

umění – soutěžní kviz pro 
děti

1.–30. 3.    Jaký máte LQ – literární 
kviz pro dospělé

Knihovna města Ostravy, Podroužkova 
12. 3. 15:00  Bookáčci – čtení pro děti 

od 6 do 10 let
13. 3.  10:00  Chvilka s knihou – čtení pro 

dospělé
19. 3. 16:00  Bookáči – čtení pro děti od 

11 let
25. 3.  15:00  Houfem, ovečky – výtvarná 

dílna
22. 3.  10:00  Šikulkové – setkání rodičů 

na rodičovské dovolené 
a jejich dětí

28. 3.  17:00  Pavel Sychra: Grónsko 
– beseda

28. 3.    Ostravština – minikviz 
1.–29. 3.    Jarní (ha)rašení – kviz pro 

děti

Knihovna města Ostravy, Vietnamská
  4. 3. 15:30   Čtení s mámou a tátou – 

pro rodiče s dětmi
  6. 3.  10:00  Dopoledne s knihou – čtení 

pro dospělé
13. 3. 10:00  Knihovníčci – setkání rodi-

čů a jejich dětí          

13. 3.  17:00  Koncert od srdce – vystou-
pení souboru Trigon Band

4.–26. 3.    Březen, za kamna vlezem – 
kviz pro děti

Kulturní centrum Poruba, 
M. Kopeckého
  7. 3.    9:30  Biograf Senior: Setkání se 

stříbrnou múzou – fi lmový 
miniportrét Alaina Delona 
(Domov Slunečnice, 17. lis-
topadu)

  7. 3.  15:00  Barevná pokladnička – 
tvůrčí dílna (CVČ Vietnam-
ská)

10. 3.  10:00  Divadelní agentura Křesa-
dlo: Červená Karkulka (Do-
mov Slunečnice, 17. listopa-
du)

14. 3. 15:00  Třepetáčci – tvůrčí dílna 
(CVČ Vietnamská)

16. 3.    9:00  Quillingová kraslice – se-
minář; uzávěrka přihlá-
šek 13. 3. (DPS, I. Sekani-
ny) 

20.–22. 3. 
 8:00  Rolnička 2013 – recitační 

soutěž pro žáky ZŠ (Do-
mov Slunečnice, 17. listopa-
du)

27. 3.  15:00  MUDr. Radim Uzel: Sexua-
lita třetího věku – beseda 
(Domov Slunečnice, 17. lis-
topadu)

28. 3.  10:00  Velikonoční zvířátka – tvůr-
čí dílna (CVČ Vietnamská)

29. 3.  10:00  Velikonoční kraslice – tvůrčí 
dílna (CVČ O. Jeremiáše)

  7. 4.  10:00  Divadélko Smíšek: O líném 
Honzovi (Domov Slunečni-
ce, 17. listopadu)

Galerie Ametyst, FNO, 17. listopadu 
do 15. 3.    Ľubomíra Peručičová Smo-

linská: Obrazy, kresby

Galerie Astra, Dům s pečovatelskou 
službou, I. Sekaniny 
do 30. 4.   Karel Hekele: Všechno je 

jinak – fotokoláže

Galerie na schodech, ÚMOb Poruba, 
Klimkovická 
do 22. 3.   Poruba – výstava ateliéro-

vých studentských prací 
– studie a návrhy studentů 
katedry architektury VŠB-
-TU Ostrava

25. 3.–2. 5.   Pavel Pravda: Fotografi e

Knihovna města Ostravy, L. Podéště
do 27. 3.     Fotoklub Poruba: Fotogra-

fi e 

Knihovna města Ostravy, Vietnamská
4.–29. 3.    Jana Hochmannová: Struk-

tury sněhu a ledu 
– fotografi e

Změna programu vyhrazena.

Představte své fotografi e

Porubská radnice, která provozuje Ga-
lerii na schodech, by ráda věnovala 
prostor občanům městského obvodu, 
jejichž zálibou je fotografování. Výsta-
va prací amatérských fotografů z  řad 
obyvatel Poruby se uskuteční v  letních 
měsících letošního roku. Pokud máte 
zájem vystavit svá díla, je nutné se při-
hlásit do 30. května na tel. čísle 599 480 
592 nebo 599 480 291.  

Týden prvňáčků

Porubské knihovny pořádají od 4. do 
8. března Týden prvňáčků. Každý nově 
přihlášený prvňáček bude v  knihov-
ně zaregistrován zdarma a  slavnostně 
pasován na čtenáře. Pro děti nebudou 
chybět ani zajímavé soutěže, ve kterých 
mohou získat drobné dárky. Podrob-
nosti naleznete na www.kmo.cz. 

Galerie nabídne 

rychlost i faunu 

Slavnostní vernisáží bude v  pondělí 
25. března v  Galerii na schodech po-
rubské radnice zahájena výstava fo-
tografi í Pavla Pravdy. Autor představí 
návštěvníkům snímky ze dvou oblastí: 
ctitelům rychlých aut jsou určeny foto-
grafi e z  evropských rallye, milovníkům 
přírody obrázky zvířat z různých zoolo-
gických zahrad. Expozice bude k vidění 
do 2. května, a to od pondělí do pátku 
od 8:00 do 12:00 hodin, v pondělí a ve 
středu také od 13:00 do 17:00 hodin.

Fotografi e Pavla Pravdy

Korálkování na Hlavní

Pro zručné dívky i jejich rodiče pořá-
dá skautský přístav Eskadra v  sobotu 
30. března od 8:00 do 12:00 hodin ko-
rálkování. Uskuteční se v  klubovně na 
Hlavní třídě č. p. 1049 a příchozí se zde 
naučí různým korálkovým technikám, 
pomocí kterých si budou moci vyrobit 
ozdoby, šperky nebo zvířátka. Vstupné 
je 10 korun.

Soubory zahrají dětem

Krajskou divadelní přehlídku amatér-
ských divadelních souborů hrajících 
pro děti Dospělí dětem 2013 bude 
11. a  12. dubna hostit Dům farnosti na 
Vřesinské ulici. „Představení zde sehrají 
soubory z Ostravy, Krnova nebo Brun-
tálu,“ uvádí Michaela Spurná z Divadelní 
společnosti Jitřenka, která akci každo-
ročně vyhlašuje. Vstupenky si lze koupit  
před začátkem jednotlivých představe-
ní v Domě farnosti.    (jokr)
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Pochází sice ze Vsetína, přesto se 
Martin Baďura považuje za Ostravana 
a poslední dobou i za obyvatele Po-
ruby, kam se před časem přestěhoval. 
„V Ostravě jsem od studií na gymnáziu. 
Poruba se mi vždy líbila, takže jsem 
rád, že v ní mohu bydlet. Mám to mno-
hem blíž na bazén, a hlavně – prostředí 
je tady mnohem hezčí a klidnější než 
například v centru. Chtěl bych tu zůstat 
natrvalo,“ pochvaluje si třiadvacetiletý 
plavec. Za sebou má velmi dobrou se-
zonu, i když pár desetinek ho dělilo od 
toho, aby ji hodnotil ještě lépe. „Mrzí 
mě, že jsem se nedostal na olympiá-
du, utekla mi o čtyři desetiny sekundy. 
Teď je mým hlavním cílem dostat se 
na tu další v Riu,“ říká Baďura. S výjim-
kou olympiády byl minulý rok úspěšný. 
Překonal český rekord na 50 metrů 
znak v dlouhém bazénu, v tom krátkém 
přepisoval rekordy hned dvakrát. „Je 
skvělé dívat se na české tabulky a vidět 
v nich své jméno. Ale mnohem lepší 
bylo, když jsme loni získali bronz ve 
štafetě. Zahraniční novináři se nás ptali, 
jestli je to poprvé, kdy česká štafeta 
získala nějakou medaili. A my mohli 
s hrdostí říct, že nikomu před námi se 
to nepodařilo,“ vrací se Baďura ke své-
mu zatím největšímu úspěchu kariéry. 
Bronzovou medaili vybojoval společně 
s Bartůňkem, Ledlem a Plevkem v listo-
padu v polohovém štafetovém závodu 

na mistrovství Evropy v krátkém bazé-
nu. Ostravský plavec štafetu rozjížděl 
a v rozplavbě i fi nále překonal na svém 
úseku český rekord.

V překonávání českých historických 
zápisů by chtěl pokračovat i letos. 
„Plánuji útok na časy na tratích na 100 
a 200 metrů,“ svěřuje se. A nomino-
vat by se chtěl i na mistrovství světa 
v Barceloně a na Světovou univerziá-
du v Kazani. „Co nejdříve bych chtěl 
splnit limity,“ uvádí ostravský plavec. 
A s jakými ambicemi by na oba závody 
jel? „Těžko říct, co od mistrovství světa 
můžu čekat. Na univerziádě bych ale 
rád vylepšil šestnácté místo z minulé 
akce. I tam bude obrovská konkurence, 
protože spousta plavců studuje a velká 
část z těch, kteří poplavou na mistrov-
ství světa, nebude v Kazani chybět,“ 
dodává student Univerzity Palackého 
v Olomouci.    (mot)

Volný čas a sport

Krátce

Nejlepší squashisté 

se sejdou v Ostravě

Nejlepší čeští seniorští hráči squashe 
a  závodníci v  kategorii Masters se 
v  Ostravě utkají o  tituly mistrů re-
publiky. Akce se koná 7. až 9. března 
ve dvou ostravských halách, fi nálové 
souboje všech tří kategorií se usku-
teční ve sportovním centru Fajne na 
ulici Gen. Sochora v Porubě. Šampio-
nát pořádá klub HKC Ostrava.   (mot)

Setkání modelářů

Devátý ročník mezinárodní soutěže 
a  výstavy papírových modelů Pa-
pír show Ostrava 2013 se uskuteč-
ní v  sobotu 23. března v  Základní 
škole na Čkalovově ulici. Modeláři 
zde představí své originální výtvo-
ry od 9:00 do 14:00 hodin. „Přícho-
zí si mohou koupit papírové výrobky 
a modelářské potřeby a zúčastnit se 
ankety Model diváků,“ sdělil organi-
zátor akce Martin Svoboda. „V areá-
lu školy se návštěvníci seznámí také 
s vozy hasičského záchranného sbo-
ru, městské policie nebo záchranné 
služby,“ doplnil Svoboda. Za vstup na 
výstavu zaplatí dospělí třicet korun, 
děti o polovinu méně.  (jokr)

Jarní výstava

Výstavu skalniček spojenou s  pora-
denstvím pořádá 4. a  5. dubna ve 
Středisku přírodovědců na Čkalovo-
vě ulici Klub skalničkářů Adonis Ost-
rava. Lomikameny či jarní cibuloviny 
si můžete prohlédnout nebo zakou-
pit od 9:00 do 17:00 hodin.    (jokr)

Malmö open 

Otevřených sportovních her pro hen-
dikepované Malmö open se potřetí 
zúčastnili členové ostravského ob-
čanského sdružení ABAK – počíta-
dlo. Letošní výpravu tvořilo 5 spor-
tovců a 3 trenéři. V plavání bojovala 
Martina Harasimová, která se umís-
tila na 5. místě v  kategorii Freesty-
le 50 metrů. Třídu Klass 1 v Bocii re-
prezentovala Monika Galasová, která 
v  základní skupině získala 5. příčku. 
Tým pro hru v Boccii ve složení Klára 
Káňová, Anna Bayerová a Jiří Ježek 
obsadil 8. místo. Akci fi nančně pod-
pořil i městský obvod Poruba.  (mot)

Třiadvacetiletý plavec Martin Baďura loni v listopadu získal 

společně se svými kolegy bronz ve štafetovém závodě na mist-

rovství Evropy. Podařenou sezonu korunoval i dvěma zápisy do 

českých rekordních tabulek.

Martin Baďura plánuje 

útok na další rekordy

Pomoci dobré věci mohou všichni 
fanoušci hokeje, kteří 23. března od 
17:00 hodin navštíví Charitativní utká-
ní okresního hokejového přeboru na 
Zimním stadionu v Porubě. Výtěžek ze 
vstupného získá Oddělení dětské he-
matologie a hematoonkologie Fakultní 
nemocnice Ostrava.

„Malí pacienti s rakovinou si svůj 
osud nevybrali a boj se zákeřnou ne-
mocí je mnohdy nad jejich síly. Právě 
proto vznikla tato charitativní akce,“ 
uvedl organizátor utkání Roman Fučík.

Vstupné na fi nálový zápas je dvacet 
korun. „Mým cílem je přilákat na zimní 
stadion tisíc lidí. Když k tomu připočtu 
dary od sponzorů, mohli bychom vy-
brat 30 tisíc korun,“ poznamenal Fučík.

Lístky na zápas jsou slosovatelné, 
diváci mohou vyhrát řadu cen. Na 
přestávky je navíc připraven doprovod-
ný program. Krev v žilách rozproudí 
roztleskávačky a světelné a hudební 
efekty. 

Kdo se v zápase utká, ještě není roz-
hodnuto. Okresní přebor hraje jedenáct 
týmů, z nichž osm nejlepších postou-
pilo do play-off , které se hraje na dva 
vítězné zápasy. Finálová dvojice bude 
známa v polovině března.   (mot)

Hokejový přebor s nádechem charity

Foto: Archiv OS ABAK

Foto: Archiv Martina Baďury

Výtěžek z fi nále okresního přeboru 
hokejistů půjde na charitu. 
 Foto: Lukáš Kaboň
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Z porubských kronik 

Náměstí Vítězslava Nováka směrem od ulice Čs. exilu v roce 1955 a v únoru 2013.
Foto: Archiv ÚMOb Poruba a Prokop Jirsák

PORUBA KDYSI A DNES

• Dne 29. srpna 1944 hlásil ostravský 
rozhlas při náletu: „Bomby padají do 
města!“ Viděli jsme vzápětí těžký čer-
ný dým, jak se vznáší z Rütgersových 
závodů, neslyšeli jsme však pro jižní 
vítr výbuchy spadlých bomb. O jejich 
účinku a o zkáze v Moravské Ostravě, 
Vítkovicích a na Slezské Ostravě do-
věděli jsme se teprve od vracejících 
se zděšených, zaprášených a umou-
něných dělníků. Tu teprve vznikl v Po-
rubě poplach a strach o drahé, kteří 
se nevrátili dosud z práce. Pak začaly 
průvody zvědavců do Ostravy a  vy-
děšených Ostraváků opačným smě-
rem.

• Tak spadlo osm bomb dne 7. říj-
na 1944 na pole u  lesa Hranečníka 
mezi Porubou a Polankou, dne 13. říj-
na 1944 byl úplně rozbit přímým zá-
sahem statek Benův v  Dolní Lhotě, 
18. října 1944 byla Ostrava po druhé 
těžce bombardována. Dne 15. října 
1944 zřítil se americký letoun u Čavi-
sova, při čemž se zabil pilot a pozoro-
vatel byl těžce zraněn.

• Rozhlasové zprávy informovaly 
dosti přesně o  směru a  vzdálenosti 
spojeneckých letadel. V  každé rodi-
ně měli kruhovou mapu ostravského 
rozhlasu, na níž byly kruhy a  jejich 
sektory číslované. Podle hlášených 
číslic uměl se každý laik i dítě orien-
tovati o  možném náletovém nebez-
pečí.

• V měsíci září bylo třicet porubských 
občanů na opevňovacích pracích 
v  Horním Slezsku. V  listopadu bylo 
posláno dalších čtyřicet Čechů z Po-
ruby na kopání zákopů a opevnění do 
Horního Slezska. Tam jim už domácí 
Němci říkali resignovaně, že je to prá-
ce zbytečná. A měli pravdu.  (jokr)

Pramen: 
Kronika obce Poruby (rok 1944)

Jedinou továrnu v Porubě založil 
v roce 1903 stolař Ignác Blažej, který 
v době jejího rozkvětu zaměstnával 
12 úředníků a 120 zaměstnanců. Pro-
sperující fi rma, ke které patřila také pila 
a obchod se dřevem, byla zaměřena na 
výrobu nábytku a její činnost nepřeru-
šila ani druhá světová válka. Produkci 
zastavily až osvobozovací boje v dub-
nu 1945, kdy továrna vyhořela. Ztráty 
byly obrovské. Zničeny byly budovy, 
parní pila, zásoby... Nedotčen zůstal 
tovární komín a strojovna s obráběcí-
mi stroji. Díky tomu mohla být továrna 
v roce 1946 opět zprovozněna.

V roce 1948 došlo ke znárodnění fi r-
my, jež se stala z nařízení ministerstva 
průmyslu součástí národního podniku 
Delta. Ten změnil nábytkovou výrobu 
na stavební a v podniku zřídil závod-
ní kuchyni. „Zanikl starý zvyk chodit 
na pracovní směnu s bandaskou hořké 
kávy a se svačinkou v papíře. Skorem 
každý dělník pojedl chutně a lacině 

v závodní kuchyni,“ přiblížil podmínky 
porubský kronikář.

Téměř všechna práce v podniku byla 
úkolována. Zaměstnanci pilně plnili 
návrhy pětiletých plánů. V roce 1951 
dostáli svému záměru už v listopadu 
a celoroční plán překročili o tři pro-
centa. V celostátní soutěži dřevoprů-
myslových závodů Delta tak dosáhl 
místní závod na první místo, získal 
odměnu 30 tisíc korun českosloven-
ských a zaměstnanci byli odměněni 
věcnými cenami. Čtyři nejlepší pra-
covníci byli ohodnoceni také fi nančně 
– dva obdrželi odměnu 5 tisíc korun, 
další dva 2 tisíce korun. Vyznamenání 
byla slavnostně předávána 27. prosin-
ce 1951. Během slavnosti „vypukl požár 
ve fermežovně závodu samovznícením 
hoblovaček nasáklých fermeží. Pohoto-
vému závodnímu hasičskému sboru se 
však podařilo včas utlumit požár a za-
bránit jeho rozšíření.“ Škody naštěstí 
nebyly veliké.

V průběhu několika desetiletí se mě-
nili provozovatelé i majitelé fi rmy, její 
činnost ale zůstala zachována. Dnes je 
výroba zaměřena na produkci interié-
rových a vchodových dveří. V budo-
vách, které byly postaveny těsně po 
válce, se pracovalo až do konce loň-
ského roku, kdy byla výroba přesunu-
ta do nové haly. Nyní se areál závodu 
rekonstruuje. V únoru současní majitelé 
dřevařské společnosti dali zbourat jed-
nu ze starších budov a brzy zmizí i přes 
sto let starý komín.    (jokr)

Pramen: Kronika obce Poruby

Při osvobozovacích bojích v roce 1945 
byla značná část továrny zničena. Ko-
mín však zůstal zachován.

Foto: Archiv ÚMOb Poruba

Porubský tovární komín 

půjde po 110 letech k zemi
Jediná továrna vyrostla v Porubě začátkem 20. století. Její pro-

voz byl během desetiletí přerušen pouze jednou: po osvobozo-

vacích bojích v roce 1945, kdy skoro celá vyhořela. Zachovala se 

jen strojovna a komín, který kvůli rekonstrukci brzy zmizí. 
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Březen v porubské historii

Mentor
Mentór vystupuje v  Homérově Odysseji jako věrný přítel 
Odyssea, který mu před odchodem do války proti Tróji 
svěřil do opatrování svou ženu Pénelopu a syna Télema-
cha. Mentór se osvědčil jako laskavý, moudrý a rozvážný 
Télemachův vychovatel i jako čestný ochránce Odysseovy 
ženy proti jejím nápadníkům. Mentórovými radami se řídil 
i Odysseus. Bohyně Athéna, Odysseova příznivkyně, brala 
na sebe Mentórovu podobu a hlas, kdykoli mu chtěla pora-
dit nebo varovat ho před nebezpečím. V 17. století se po-
stava Mentóra objevila v románu francouzského spisova-
tele Fénelona Dobrodružství Télemachova. Zde vystupuje 
hlavně jako Télemachův vychovatel, který na sebe bere 
podobu Prozřetelnosti, Moudrosti a Morálky. Jde již tedy 
o  rádce, kterému mladý Télemachos naslouchá. A stejný 
význam dáváme slovu mentor i dnes.   

Nestor 
Podle řeckých bájí byl Nestór vládce města Pylu a spolu-
bojovník Odyssea ve válce proti Tróji. S  početným muž-
stvem a devadesáti lodicemi se vydal do války, v které jako 
nejlepší jezdec řecké armády dával příklad mladším bojov-
níkům. Jeho největší síla však spočívala ve zkušenostech 
vojenských i lidských. Bez něj se neobešla žádná válečná 
porada, kdy – podle Homéra – „vždycky se nad med sladší 
mu z jazyka linula mluva.“ Platil za nejzkušenějšího z celé 
řecké výpravy. Velké vážnosti se těšil také pro svůj věk, 
neboť byl ze všech bojovníků nejstarší. Díky tomu se jeho 
jméno stalo pojmem pro rozumově nejzdatnějšího a  vě-
kem nejstaršího muže v tom či onom oboru lidské činnosti.

Nimrod
Při potopě světa se spolu s Noem zachránili jeho tři synové 
Šem, Cham a Jefet. A Chamův syn Kuš „zplodil Nimróda, 
který začal být mocným na zemi…“ Byl vládcem říše Bábel, 
Erek a Akka a Kalne v zemi Šinear, založil město Ninive. Ale 
nejvíc je znám jako lovec, a to díky Mojžíšovi, který pronesl, 
že byl „velký lovec před tváří Hospodinovou.“ Tím se stal 
Nimrod nejstarším lovcem, příp. myslivcem světa. 
  (jokr)

Pramen: Bedřich Fučík, Jindřich Pokorný: Zakopaný pes

3. březen 1935
Na slavnostní schůzi jmenovalo obecní zastupitelstvo jed-
nohlasně prezidenta republiky T. G. Masaryka čestným ob-
čanem obce Poruba.

27. březen 1946
Město Kutná Hora převzalo patronát nad Porubou v rámci 
pomoci válkou zničenému Slezsku.

6. březen 1948
Správu znárodněného nábytkářského závodu převzali 
techničtí úředníci.

30. březen 1948
V  sokolovně se konala sjednocovací schůze tělovýchov-
ných spolků.

1. březen 1950
Při sčítání obyvatel bylo v obci napočítáno 1792 osob.

18. březen 1952
Farní úřad předal oddací, úmrtní a rodné matriky místnímu 
národnímu výboru. (jokr)

Pramen: Jiří Lexa: Odkazy porubských kronik

Foto: Archiv ÚMOb Poruba

Fotografi cká soutěž

Poznáte, která část Poruby je na snímku z  konce 60. let 
20. století? Své odpovědi můžete zasílat do 25. března na 
adresu Redakce časopisu PRIO, ÚMOb Poruba, Klimkovická 
55/28, 708 56  Ostrava-Poruba, nebo e-mailem na adresu 
 redakce@moporuba.cz. Ze správných odpovědí vylosujeme 
výherce, který získá nástěnné hodiny. Další tři vylosovaní ob-
drží prezentační předměty Poruby. (jokr)

Doplňovačka 

Za vlády Přemysla Otakara II. se začalo s  kácením a  zalid-
ňováním pohraničních hvozdů. V našem kraji je už roku 1265 
zmiňován Svinov jako nově založená ves na hofmisterství 
Stěbořském. „A asi v současné době přišla i v kraj náš četa 
Moravců se svým localisatorem (ten, kdo půdu rozděloval, 
pozn.), porubali les po obou stranách potoka, kterému dali 
jméno Porubka a nově založenou ves nazvali Poruba.“ Jmé-
no si obec v mírně pozměněných formách zachovala dodnes. 
V historických pramenech z 16. století se dočteme o Ondřeji 
Bzencovi auf Klimkowicz und Heinrichswald (pánovi na Klim-
kovicích a Porubě) nebo o obci (viz tajenka). Za Rakouska-
-Uherska i za první republiky byla obec označována jako Po-
ruba ve Slezsku nebo Poruba u Svinova.  (jokr)

Pramen: 
Kronika obce Poruby

Doplňte: 1. hudební strunný nástroj; 2. křestní jméno auto-
ra novely Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou; 3. kočovníci; 
4. mladší doba kamenná; 5. znak, symbol; 6. hospodářský po-
kles; 7. znamení; 8. epilog; 9. úrodná vrstva půdy; 10. zvlášt-
nost; 11. kočí.

Tajenka:  Hannersdorf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



16

PRIO Inzerce

SC-330145/2

SC-330169/2


