https://poruba.ostrava.cz
facebook.com/moporuba
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Tento měsíc začínáme

www.zelenaporube.cz
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OPRAVNA

Kosmická 1723/2

chladniček, mrazniček, praček a šicích strojů

Ostrava Poruba

OPRAVÁŘI

ISO: 9001: 2000

Pračky a šicí stroje – p. Hudec:
603 362 222
Chladničky a mrazničky – p. Puča: 603 431 608

e-mail: vodar@atlas.cz

RV1500819/3

Luxa-NY v.o.s. Ostrava-Poruba, Nábřeží SPB 454

tel./fax: 596 956 220

www.vodar.cz

RV-1500818/3

NON STOP PORUCHOVÁ SLUŽBA

Koupím 1-3 + 1 v osobním vlastnictví

OPTIKA TRIUMPH
H

SLEVY

NA VYBRANÉ BRÝLOVÉ ČOČKY
KY
Samozabarvovací
ou
S prémiovou antireflexní úpravou
a ochranou před UV zářením

Marika Gombitová

18.9. Ostrava
Ostravar aréna

RV1600025/2

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

speciální
host

VELKÉ

www.ROADTOABBEYROAD.cz

RV-1500855/4

365 dní v roce, 7 dní v týdnu a 24 hod. denně
tel.: 602 78 55 33, 602 75 93 56

JARNÍ SLEVY

PRO
P
RO MĚSÍC BŘEZEN A DUBEN

AKCE 1+1 ZDARMA

NA MULTIFOKÁLNÍ ČOČKY

SLEVA až 50 %

NA BRÝLOVÉ OBRUBY

Ztenčené

Odlehčené

SLEVY NELZE SČÍTAT. PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ.

Ostrava-Poruba Alšovo náměstí 694, tel.: 596 911 329 | Ostrava-Poruba Francouzská ul., tel.: 596 910 586
Ostrava-Hrabůvka OD Špalíček, Dr. Martínka, tel.: 596 711 451 | www.triumphoptical.cz

RV1500823/3

S hydrofobní úpravou

Téma měsíce

Vyberte deset priorit Poruby
Kdybyste měli vyjmenovat deset hlavních
problémů, které v Porubě vnímáte, které by to
byly? Přijďte nám to říct
na setkání, které nese název Porubské desatero.
Pokud se má obec rozvíjet,
musí znát své slabé a silné
stránky. A Poruba by si ráda
deﬁnovala své priority za pomoci svých obyvatel. Pokud
se chcete podílet na tom,
kam by měl obvod v příštích letech směřovat, přijďte 15. března v 17:00 hodin
do sálu Domova Slunečnice
Ostrava, kde se uskuteční fórum Porubské desatero.
„Na setkání budou připraveny tematické stoly a každý účastník se může zapojit
u toho, jehož téma ho nejvíce
zajímá. Může jít např. o bezpečnost na silnicích protínajících Porubu nebo rozšíření
nabídky sociálních služeb. Na

Vyberte priority Poruby
Zveme vás na setkání Porubské desatero. Vy sami
víte, co Poruba potřebuje.
Přijďte nám to říct 15. března v 17:00 hodin do sálu
Domova Slunečnice Ostrava na ulici 17. listopadu.

Porubské
desatero

cyklistika

konci setkání vyjde ze vzájemné diskuze a hlasování
deset nejdůležitějších priorit,
jak je vidí samotní lidé,“ popsal proces fóra starosta
Petr Mihálik. Městský obvod
se bude jednotlivými body
zabývat a následně nabídne
řešení, která představí občanům.
Na setkání se bude pracovat i s tzv. pocitovou mapou
Poruby, na které mohou lidé
sdílet své pocity z okolí místa,

v němž žijí. „Na mapě mohou
lidé označit například oblasti,
kde se necítí bezpečně, nebo
místa, kde nejraději tráví volný čas. Výsledek využije Poruba při plánování rozvoje
v dalších letech,“ dodal starosta.
Iniciativa Poruby a zapojení občanů do určení priorit
probíhá ve spolupráci s přípravou nového fajnOVeho
Strategického plánu rozvoje
(mot)
města Ostravy.

Ostrava tvoří „fajnOVy“ strategický plán
a vybízí lidi k aktivnímu zapojení
Ostrava se pustila do tvorby nového strategického plánu. Město chce do jeho roční
přípravy zapojit nejen odborníky, ale také veřejnost. Proto

spustilo stránky www.fajnova.
cz, kde jsou aktuální informace a zajímavosti o tvorbě
plánu. Lidé se do něj mohli
zapojit poprvé v únoru, a to
vyplněním internetového dotazníku.

„Tvoříme plán pro lidi. Obyvatelé města by proto měli
být přirozeně součástí jeho
tvorby. K zapojení budeme
veřejnost během roku průběžně vybízet,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura.
Plán má být hotový do konce
roku 2016.
Tvorbu plánu zahájila analytická část, do které se v únoru
vyplněním dotazníku zapojilo
několik tisíc Ostravanů. Výsledky dotazníkového šetření
najdete na stránkách www.
fajnova.cz nebo na faceboo-

kové stránce fajnOVA. Souběžně vznikají pracovní skupiny, připravují se odborné
a veřejné diskuze i řízené rozhovory s odborníky.
Město chystá i další akce, na
kterých lidé budou moci vyjádřit vlastní představy o budoucnosti Ostravy, nebo přijít
s vlastními konkrétními podněty, co změnit k lepšímu.
Strategický plán je důležitým dokumentem, který určuje rozvojové priority města s výhledem do roku 2023
(red)
a dále.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Porubští zastupitelé se
30. března 2016 v 16:00 hodin sejdou na svém desátém
zasedání, na které jsou zváni
i obyvatelé městského obvodu. Jednání se uskuteční
v sále Domova Slunečnice

Ostrava na ulici 17. listopadu
a i tentokrát z něj bude pořízen videozáznam. Odkazy
na něj budou zveřejněny na
webových stránkách poruba.ostrava.cz a proﬁlu www.
facebook.com/moporuba.

Program zasedání i anonymizované materiály, které
zastupitelé budou projednávat, budou nejpozději týden
před jednáním zveřejněny na
webových stránkách měst(red)
ského obvodu.

PRIO

Vážení
spoluobčané,
velká
část
tohoto
vydání zpravodaje PRIO
je věnována
novému projektu, který jsme nazvali
Zelená Porubě. Jeho cílem
je aktivně zapojit co nejvíce z vás do života obce
a společně s vámi zanechat
na území obvodu nějakou
stopu. A tou stopou může
být cokoli. Třeba nové hřiště, sad, lavička nebo cokoli jiného a netradičního,
co vy jako občané Poruby
vymyslíte a vaši spoluobčané v hlasování vyberou.
Věřím, že se nám sejde
spousta návrhů a v Porubě
vznikne rozsáhlá komunita
aktivních lidí, kteří se zajímají o své okolí a mají chuť
pro Porubu něco dělat a vymýšlet.
Do projektu Zelená Porubě se může zapojit opravdu
každý, kdo má nějaký nápad, jak k lepšímu změnit
své okolí. Nepůjde o jednorázovou akci, ale chceme
v ní pokračovat i v dalších
letech, aby stop, které v Porubě společně zanecháme,
bylo co nejvíce.
Podrobnosti o projektu se
dočtete na stranách čtyři
a pět. Letošní ročník projektu Zelená Porubě považujeme za pilotní a vyčlenili jsme na něj jeden milion
korun. Můžete namítnout,
že to není mnoho, ale pokud
se ukáže, že máte o tento
druh zapojení se do rozvoje obce zájem, jsme připraveni v dalších letech částku
postupně navyšovat. A to
tak, aby projekt, ve kterém
vy rozhodujete o tom, co
my budeme realizovat, tvořil každoročně významnou
část rozpočtu Poruby.
Ing. Petr Mihálik
starosta
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Zelená Porubě, zelená vašim nápadům
Chcete se zapojit do dění v Porubě? Pokud ano, máte
jedinečnou příležitost rozhodnout o tom, do čeho
bude Poruba investovat část peněz ze svého rozpočtu. Sami můžete přijít s nápadem a přesvědčit ostatní,
aby jej v hlasování podpořili.
Zelená Porubě s podtitulem Tvoříme Porubu společně je název projektu, který
umožní obyvatelům Poruby
spolurozhodovat o tom, jak
městský obvod využije část
svého rozpočtu. Každý z Porubanů nyní může předložit
konkrétní návrh na úpravu veřejného prostranství. A poté
už bude záležet jen na tom,
zda jeho návrh osloví ostatní,
kteří o něm
budou hlasovat. Díky
tomu může
mít
každý
z
obyvatel
našeho obvodu vliv na to, jak
se bude Poruba v následujících letech rozvíjet.
Pro pilotní ročník projektu
Zelená Porubě radnice vyčlenila jeden milion korun. „Částka bude využita na úpravy
veřejného prostoru, které
navrhnou obyvatelé Poruby
a které získají největší podporu ve veřejném hlasování.
Může jít například o vybudování hřiště, rekonstrukci laviček či chodníků, vytvoření

květinových záhonů nebo výsadbu nových stromů. Anebo
o úplně jiný nápad. Fantazii
lidí se žádné meze nekladou
a budeme rádi, pokud dostaneme řadu netradičních návrhů, které by přispěly k zatraktivnění Poruby,“ uvedla
místostarostka Zuzana Bajgarová.
A jak bude celý proces probíhat? Porubané mohou od
května do
června přihlásit
své
návrhy. Následně odborní
zaměstnanci úřadu posoudí,
jestli jsou návrhy z technického pohledu proveditelné
a jestli je jejich uskutečnění
v kompetenci městského obvodu. Mohou také navrhovatelům pomoci upravit námět
tak, aby byl v praxi lépe uskutečnitelný.
Na podzim budou návrhy
představeny veřejnosti. „Prezentovat je budou jak sami
navrhovatelé na veřejném
setkání, tak městský obvod

Workoutové hřiště vzniklo díky iniciativě mladých sportovců. Stejně bude fungovat projekt Zelená Porubě.
Foto: Prokop Jirsák
Poruba na webu, Facebooku
a v televizním magazínu.
O tom, které návrhy budou
nakonec realizovány, rozhodnou sami obyvatelé Poruby.
Chceme, aby lidé řekli, co se
jim libí a co by v Porubě mělo
vzniknout,“
poznamenala
místostarostka.
Hlasování se uskuteční
v listopadu, příprava projektové dokumentace vítězných
námětů začne hned po zveřejnění výsledků. K samotné
realizaci dojde v roce 2017.

Metodě, při které sami obyvatelé rozhodují o využití
části rozpočtu, se říká participativní (účastnický) rozpočet. Nejdůležitější je při něm
úzká spolupráce obyvatel
s radnicí.
„Zelená Porubě ale není
projektem jen na jeden rok.
Věříme, že letošní pilotní ročník bude úspěšný a že projekt
bude pokračovat i v dalších
letech, kdy ho chceme dále
rozšiřovat,“ dodala Zuzana
(red)
Bajgarová.

Zelená Porubě krok za krokem

Jak se Vy osobně můžete do projektu zapojit
1. Na začátku je vždy nápad
Možná už dlouho vnímáte,
že ve vašem okolí něco chybí, že by se něco mělo změnit nebo opravit. Pokud máte
zájem podílet se na změně,
začněte už teď promýšlet svůj
nápad a ptejte se svých známých, diskutujte se sousedy.
Jejich pohled a podněty vám
mohou pomoci připravit návrh tak, aby získal co největší podporu. Orientačně také
zjistěte, jaké náklady budou
na realizaci vašeho nápadu
potřeba. Návrh může podat
každý občan Poruby, který
dovršil 15 let. Zapojit se tedy
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mohou jak mladí, tak senioři,
pracující či maminky na mateřské dovolené, studentské
kolektivy i neziskové organizace.

2. Ověřte si, že váš nápad
splňuje podmínky
Především musí jít o návrh,
který se týká úprav veřejného prostranství a přinese
užitek široké veřejnosti. Další podmínkou je, aby se týkal
pozemků, které má městský
obvod Poruba ve správě. Tuto
skutečnost si můžete sami
ověřit ve veřejně dostupné
on-line databázi katastrálního

úřadu: http://nahlizenidokn.
cuzk.cz.

3. Přijďte na setkání a ptejte se nás osobně
Připravujeme setkání, na
kterém představíme proces
i pravidla celého projektu.
Setkání se uskuteční 5. dubna od 17:00 hodin v jídelně
Základní školy gen. Zdeňka
Škarvady na Porubské ulici.

4. Přihlaste svůj návrh do
projektu
Na začátku dubna na stránkách
www.zelenaporube.cz
a poruba.ostrava.cz zveřejní-

me jednoduchý formulář pro
přihlašování návrhů i s návodem na vyplnění, v tištěné podobě bude k dispozici
na úřadu městského obvodu a dalších místech. Jako
povinnou přílohu bude nutné doložit arch s 15 podpisy
obyvatel Poruby, kteří návrh
podporují. Svůj návrh můžete
přihlásit od května do června.
Během této doby můžete také
využít odborné konzultace,
které si lze domluvit prostřednictvím koordinátorky projektu Zuzany Kotyzové na tel. č.
725 079 919 nebo na e-mailu
zelenaporube@moporuba.cz.

Zelená Porubě

PRIO

Veškeré informace najdete na jednom místě
Abyste se dokázali v projektu Zelená Porubě bez
problémů orientovat, připravili jsme pro vás speciální webové stránky,
kde najdete veškeré informace.
Kde jinde hledat informace o projektu Zelená Porubě
než na webu www.zelenaporube.cz? Právě na tomto
webu bude městský obvod
postupně zveřejňovat veškeré informace, které se projektu týkají.
„V současné době najdou
zájemci na stránkách základní informace o projektu. Postupně budou přibývat
formuláře, návody a různé
materiály, které pomohou
s podáním návrhu. Jedním
z nich bude například orientační ceník těch věcí, které
by lidé v rámci svého nápadu
mohli využít. To by jim mělo
pomoci s odhadem předpokládaných nákladů. Podobných informací bude celá
řada a cílem je, abychom lidem s podáním návrhu maximálně pomohli,“ uvedla koordinátorka projektu Zuzana
Kotyzová.

Tato lavička vznikla podle návrhu Porubanů. A co navrhnete
vy?
Foto: Zuzana Kotyzová
Maximální vstřícnost uživatelům by měla zaručit i možnost podat návrh on-line.
„Chceme oslovit všechny
Porubany, a každý bude mít
možnost podat svůj návrh.
Způsob si může vybrat. Buď
si vyzvedne formulář a další
náležitosti osobně, nebo si je
stáhne z internetu, vyplní, naskenuje a pošle k nám. Další
možností bude, že ho vyplní

Co vám přinese účast v projektu
Zelená Porubě?
Zapojením se do projektu máte jedinečnou možnost rozhodnout o tom, na
co budou vynaloženy prostředky z rozpočtu obvodu. Máte šanci zlepšit své
nejbližší okolí a ovlivnit, jak
se bude rozvíjet místo, kde
žijete. Zapojit se můžete
tím, že sami přijdete s nějakým námětem, aktivně
podpoříte nápad souseda
či kamaráda a především se
zúčastníte hlasování, ve kte-

rém můžete udělit své hlasy
nápadům, které se vám budou nejvíce líbit, nebo které
budou podle vás nejužitečnější.
Navrhnout můžete cokoli,
co se dá uskutečnit ve veřejném prostoru a bude sloužit
všem Porubanům. Fantazii
se meze nekladou, jediným
omezením je, že se projekt
musí vejít do jednoho milionu korun. Těšíme se na vaše
(koty)
nápady.

přímo on-line, doplní jen přílohy a jedním kliknutím pak
odešle,“ dodala Zuzana Kotyzová. Součástí webových
stránek bude například interaktivní mapa, která bude
později zobrazovat umístění
všech podaných návrhů.
Na stránkách www.zelenaporube.cz najdete i potřebné
kontakty, na které se můžete
v případě jakýchkoli nejasností obrátit. „Budeme rádi,
když se nás lidé budou ptát
na věci, které je zajímají. Zelená Porubě má před sebou
první rok a zcela určitě se objeví spousta věcí, které budeme muset vyřešit. Vzájemná
komunikace nám v tom pomůže,“ dodala Zuzana Koty(mot)
zová.

Chcete vědět víc? Přijďte na setkání
Městský obvod Poruba vás zve na informační setkání
k projektu Zelená Porubě. Uskuteční se 5. dubna v 17:00
hodin v jídelně Základní školy gen. Zdeňka Škarvady na Porubské ulici. Dozvíte se vše, co byste rádi o projektu věděli
a budeme vděční i za vaše náměty a poznámky. A pokud
byste odpověď na svou otázku chtěli znát už před setkáním, můžete se obrátit na koordinátorku projektu Zuzanu
Kotyzovou, tel. č. 725 079 919, e-mail zelenaporube@mo(koty)
poruba.cz.

Jak vznikl název projektu?
Městský obvod Poruba
vyhlásil pro žáky porubských základních a středních škol soutěž, ve které
bylo jejich úkolem vymyslet nejlepší název pro nový
projekt. A odezva byla neskutečná, sešlo se téměř sto
návrhů. Název Zelená Porubě s podtitulem Tvoříme
Porubu společně vznikl spojením dvou návrhů, které se
porotě líbily nejvíce. „Nad
názvem jsem dlouho přemýšlel. Nejdřív to spíš byly

neoriginální nápady, ale pak
jsem se zaměřil na podstatu
projektu,“ uvádí autor vítězného návrhu Jan Lukovský
z Wichterlova gymnázia.
„Protože chodím do ekoškoly, napadla mě Zelená
Poruba. Název mi ale moc
nepasoval k zadání soutěže,
proto jsem ho trochu změnil a Zelená Porubě byla na
světě. Aby to lidé nepochopili jinak, udělal jsem nákres
semaforu a následně i celé(koty)
ho loga,“ dodává.

U sousedů to už roky funguje. A jde to i u nás
I když je v České republice participativní rozpočet
poměrně novou záležitostí,
obdobné projekty už léta
úspěšně probíhají v zahraničí. Spoustu příkladů najdeme
hned u sousedů, například
v Polsku a na Slovensku.
V Polsku má zkušenosti
s tímto druhem ﬁnancování
celá řada radnic. A protože
participativní rozpočty tam

fungují už několik let, místní
se mohou těšit z konkrétních
výsledků. Například cestující
městskou hromadnou dopravou v Lodži mohou díky participativnímu rozpočtu využít
ve dvou stovkách autobusů wiﬁ, ve Wałbrzychu zase
díky iniciativě občanů vzniklo Centrum pro zvládnutí
bezpečných technik řízení
a motoristického sportu. Ale

nejedná se vždy jen o velké
projekty. Například Varšavané si přáli vybudování herních
stolků v parku, kde mohou
hrát šachy, dámu či Člověče,
nezlob se! A ve všech městech se díky iniciativě obyvatel opravila spousta chodníků
a vyrostla nová dětská hřiště.
Podobné příklady najdou zájemci i na Slovensku, kde tento druh ﬁnancování úspěšně

funguje v Bratislavě či Bánské
Bystrici.
V České republice začíná
participativní rozpočet využívat stále více měst. V praxi si ho už vyzkoušeli v Praze
10 nebo v Praze-Zbraslavi,
v Litoměřicích a v Semilech.
A stejně jako Poruba začíná letos s participativním
rozpočtem i několik dalších
(mot)
měst.
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Krátce
Setkání místních
podnikatelů
V Podnikatelském inkubátoru VŠB-TUO se 31. března
od 17:00 hodin uskuteční
workshop pro drobné obchodníky. Účastníci získají
informace o aktivitách pro
podporu místních podnikatelů, nové kontakty i rady,
jak lépe spolupracovat. Zájemci se mohou hlásit do
18. března na tel. č. 599 480
594 nebo na e-mailu zkotyzova@moporuba.cz. (jokr)

Našli jste klíče?
Odevzdejte je
Lidé nejčastěji ztrácejí drobné věci každodenní potřeby
a prim mezi nimi hrají klíče.
Na ztrátách a nálezech ale
často neuspějí, spousta lidí
totiž nalezené klíče neodevzdá. Městský obvod Poruba se proto obrací na nálezce, aby i klíče na ztráty
a nálezy úřadu městského
obvodu nosili. Pomůžou tím
(mot)
ostatním.

Odchyt holubů
V loňském roce se v Porubě
uskutečnil odchyt holubů.
Celkem jich zástupci ČSOP
odchytili 398 a všechny vypustili do přírody například
v okolí Hrčavy, kde slouží jako potrava pro dravce.
Letos bude odchyt těchto
ptáků pokračovat. Lokality s nadměrným výskytem
holubů můžete hlásit na
tel. č. 599 480 622 nebo na
e-mailu pstraubova@mo(red)
poruba.cz.

Na investice vynaloží obvod
desítky milionů korun
Podzemní
kontejnery,
opravy ulic a škol či rekonstrukce domů. To jsou
jen některé z investic,
které v letošním roce plánuje městský obvod Poruba. Vynaložit by na ně
měl desítky milionů korun.
Porubská radnice na letošek chystá celou řadu investic. Většina z nich by měla být
hotova do konce roku. Peníze
budou směřovat třeba do dopravní infrastruktury. V létě
by se měla postavit propojka ulic Stavební a Francouzská a na podzim je plánovaná
kompletní rekonstrukce Nálepkovy ulice od Opavské po
Nálepkovo náměstí.
„Cena každé z akcí se podle
projektové dokumentace pohybuje kolem čtyř milionů korun. Ze zkušeností z minulých
let předpokládáme, že v rámci veřejné soutěže značnou
část peněz ušetříme,“ uvedl
místostarosta Dalibor Malík.
Vedle těchto investičních akcí
by se letos měla uskutečnit první etapa rekonstrukce
dvora mezi ulicemi Resslova
a Větrná. „O tom, jak by měl
dvůr vypadat, rozhodli sami
lidé při veřejném setkání, které se uskutečnilo minulý rok.
V první etapě budeme opravovat chodníky, další úpravy
se budou dělat v následujících letech,“ řekla místostarostka Zuzana Bajgarová.
Poslední velkou dopravní

Jedním z připravovaných projektů je výstavba podzemních
kontejnerů.
Foto: ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz
investicí bude výstavba nástupních ploch pro hasiče,
která by podle projektu měla
stát přibližně pět milionů korun. „Vycházeli jsme z požadavků hasičů, kteří mají při
zásazích problém dostat se
především k výškovým budovám. Společně jsme vytipovali několik míst. Někde stačí značení na vozovce, jinde
bude třeba vytvořit speciální
komunikace podobné těm,
které vznikly při rekonstrukci
ulice Matěje Kopeckého,“ dodal Dalibor Malík.
Novinkou, kterou zatím Porubané znají jen z jiných měst
či jiných ostravských obvodů,
bude výstavba podzemních
kontejnerů. „Vybrali jsme čtyři místa, kde budou podzemní kontejnery stát. Jde o dvůr
Hlavní třídy u prodejny Hruška, náměstí Jana Nerudy

a ulice Antonie Bejdové a Nálepkova. V dalších letech bychom chtěli síť podzemních
kontejnerů rozšířit,“ uvedla
Zuzana Bajgarová.
Opravy budou samozřejmě
směřovat i do porubských
škol, tou největší by měla být
oprava střechy Základní školy na Komenského ulici. A pokračovat bude i rekonstrukce domů, které jsou svěřeny
městskému obvodu. Na ulici Dělnická je už jeden dům
zcela opravený, letos by měla
skončit kompletní rekonstrukce dalších čtyř vchodů
na ulici Skautská.
Další investiční akce se
chystají i na další roky, například výstavba parkoviště na
Alžírské ulici nebo komunitního prostoru pro hendikepované u Základní školy na ulici
(mot)
K. Pokorného.

Pejskaři, nezapomeňte zaplatit za svého čtyřnohého přítele
Městský obvod Poruba eviduje na svém území více než
4000 psů. Všichni psi starší
tří měsíců by měli být označeni čipem a zaevidováni do
registru chovatelů. A jejich
majitelé by měli za ně do
31. března zaplatit tzv. místní
poplatek ze psů.
„Všem majitelům psů jsme
zaslali poštovní poukázky, na
kterých je uvedeno datum
splatnosti i variabilní symbol nutný k řádnému zaúčtování. Povinnost zaplatit
poplatek do konce března
platí také pro ty, kteří z jakéhokoli důvodu poukázku neobdrželi. Potřebné informa-
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ce získají na telefonním čísle
599 480 748,“ sdělil vedoucí
odboru ﬁnančního a ekonomického porubského úřadu
Petr Solanský.
V případech, kdy roční poplatková povinnost činí více
než 1000 korun, je poplatek splatný ve dvou stejných
splátkách, a to do 31. března
a 30. září každého roku. Je
však možné ho zaplatit i najednou. Částku lze uhradit
hotově nebo platební kartou
v pokladně Úřadu městského obvodu Poruba na Klimkovické ulici, zaslat poštovní
poukázkou nebo bankovním
převodem se správným va-

riabilním symbolem na účet
č. 19-1649335379/0800.
„Poplatek
musí
zaplatit i lidé, kteří si pořídili psa
z útulku, a to do 15 dnů ode
dne, kdy jsou zvířeti tři měsíce,“ připomněl Petr Solanský a dodal, že by chovatelé
neměli zapomínat ani na zrušení poplatku. „Pokud majitelé psů změnili trvalý pobyt
nebo jejich pes uhynul, zaběhl se nebo jej předali někomu
jinému, měli by místní poplatek ze psů v patnáctidenní
lhůtě zrušit. Jinak jim povinnost uhradit poplatek nekončí,“ upozornil Petr Solanský.
Všichni, kteří mají poplatek

zaplacený, si mohou vyzvednout sadu sáčků po 380 ks
na psí exkrementy. Obdrží
je v kanceláři č. 212 v prvním
patře Úřadu městského obvodu Poruba na Klimkovické
(jokr)
ulici.

Místní poplatek ze psů
splatnost: 31. 3. 2016
informace: 599 480 748,
jministrova@moporuba.cz

Evidence chovatelů psů
informace: 599 480 622,
pstraubova@moporuba.cz
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Pomozte Deniskovi v jeho boji
se zákeřnou a smrtelnou nemocí
Třináctiletý Denis Knebl z Poruby trpí vzácnou
nemocí, svalovou dystroﬁí Duchennova typu. Jedinou jeho nadějí je léčba kmenovými buňkami,
kterou dělají v izraelském
Tel Avivu. Ta ale vyjde na
více než dva miliony korun. Pomůžete Deniskovi
v jeho boji?
Před devíti lety se Libuše Ligocká dozvěděla, že její
syn trpí svalovou dystroﬁí
Duchennova typu. Při této
nemoci tělo nevyrábí bílkovinu dystroﬁn. Ze začátku
má dítě jen problémy s chůzí, ale později nohy slábnou
a vypovídají službu. Postupně ochabují i ruce. Postižen je
i srdeční sval a dýchání. Nevyléčitelná nemoc má genetický původ, projevuje se jen
u chlapců a vede k postupnému a nezvratnému konci.
„Denisek měl problémy
s chůzí už jako malé dítě.
A když se to ani ve čtyřech
letech nelepšilo, absolvoval
nejrůznější vyšetření, která
bohužel nevyšla dobře. Postupně přestával chodit a od
devíti let je upoután na vozík.
Bohužel nemoc se stále zhoršuje. Před rokem a půl hýbal
rukama a dokázal si obléct
i triko nebo svetr. Teď, když
se chce napít, musí si přidržet
ruku s hrnkem tou druhou,“
říká Libuše Ligocká. Rodina
každý měsíc utrácí tisíce korun za léky, ty však nedokáží
nemoc vyléčit ani zpomalit.

Setkání jubilantů
Porubská radnice připravila pro občany Poruby, kteří letos slaví 75, 80, 85, 90
a více let, setkání, které se
uskuteční 8. dubna v Centru
volného času na Vietnamské ulici. Pokud se chcete
tohoto obřadu zúčastnit,
je nezbytný váš souhlas
se zpracováním osobních
údajů. Formulář je k dispozici na matričním oddělení
a ve vrátnici ÚMOb Poruba na Klimkovické ulici a na
stránkách poruba.ostrava.
cz v sekci Občan (Formuláře). Více informací na tel. č.
(red)
599 480 422.
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Denis s maminkou.

Foto: Archiv Lubuše Ligocké

Maximálně pomáhají Deniskovi lépe snášet její následky.
Naděje ale vždy umírá poslední a v případě Deniska se
šance objevila před necelým
rokem. Při návštěvě lékaře se
Libuše Ligocká dozvěděla, že
existuje možnost na zlepšení.
„Docent Vondráček z Brna,
který se specializuje na léčbu
svalové dystroﬁe Duchennova typu, nám řekl, že jezdí
s pacienty na léčbu kmenovými buňkami do Izraele.
A o několik měsíců později
jsem v televizi viděla reportáž
o chlapci se stejnou diagnózou, který se chystal odjet na
léčbu do Tel Avivu. Okamžitě
jsem vyhledala jeho maminku a získala od ní všechny
informace,“ uvádí maminka
třináctiletého Deniska. V případě prvního chlapce přinesla první kůra kmenovými buň-

kami výrazné zlepšení a paní
Libuše se upnula k tomu, že
pomůže i jejímu synovi.
Celá věc má ale jeden háček. Metoda, kterou v Tel Avivu praktikují, je ve stavu výzkumu a zdravotní pojišťovny
ji nehradí. Jedna aplikace
kmenových buněk stojí dvaačtyřicet tisíc dolarů, což je
přibližně milion korun. A aby
léčba měla smysl, je třeba minimálně dvou dávek. Takové
peníze rodina neměla.
„Rozhodla jsem se, že se
pokusím peníze získat. Nejdříve jsem poprosila přátele
na Facebooku, aby zprávu
sdíleli, ale odezva nebyla skoro žádná. Manžel potom po
nocích psal e-maily ﬁrmám
s prosbou o pomoc a já oslovovala nejrůznější osobnosti.
Poslali jsme stovky zpráv, ale
ozval se nám jen hokejista To-

máš Plekanec. Věnoval nám
sto tisíc korun. Jsme mu za
to moc vděční,“ říká Libuše
Ligocká.
Pak se článek objevil na
serveru novinky.cz a s dary
se roztrhl pytel. „Během tří
dnů byla na kontě částka
1,4 milionů korun. Solidarita
všech těch lidí mě neskutečně dojala. To bylo něco neuvěřitelného a ani nevím, jak
mám všem poděkovat. Nikdy
bych neřekla, že se najde tolik lidí, kteří jsou ochotni pomoci druhým,“ říká se slzami
v očích Libuše Ligocká. Koncem února bylo na transparentním účtu více než 1,6 milionu korun.
Díky penězům dárců může
Denisek odjet do Izraele na
první kúru. Na druhou ale
stále ještě schází peníze. Pomůžete i vy klukovi z Poruby
a dáte mu naději na normální život? On sám po ničem jiném netouží. „Přeju si, abych
byl zdravý a mohl hrát s kluky třeba fotbal nebo jezdit na
kole. To by bylo krásné,” říká
třináctiletý Denis Knebl.
(mot)

Pomůžete?
Pokud chcete pomoci Denisi Kneblovi, můžete přispět na transparentní účet
č. 2200923116/2010 vedený FIO bankou.
A pokud se o něm chcete
dozvědět více, můžete navštívit stránky http://denisek-knebl.webnode.cz/

Rozměrný odpad patří do kontejnerů

Ilustrační foto: Prokop Jirsák
Rozměrnější odpad z domácností mohou obyvatelé Poruby od konce února
do 11. března opět odkládat

do velkoobjemových kontejnerů, které jsou rozmístěny
v ulicích obvodu. Nepatří do
nich ale stavební suť, nebez-

pečný odpad (autobaterie,
zářivky, barvy, rozpouštědla,
motorové oleje aj.), bioodpad, elektrospotřebiče nebo
počítače. Kontejnery se staví na určená místa mezi sedmou a čtrnáctou hodinou,
podrobný harmonogram jejich rozmístění je zveřejněn
na stránkách poruba.ostrava.cz v sekci Občan, Sběrné
dvory a velkoobjemové kontejnery a na facebookovém
proﬁlu Poruby facebook.
com/moporuba. Další kontejnery budou rozmístěny na
území Poruby v květnu. (jokr)

Školství

PRIO

V porubských mateřinkách
je pro děti míst dostatek
V polovině března se budou konat zápisy do porubských
mateřských
škol. V minulých letech se
dařilo uspokojit všechny
zájemce, jejichž dítě splňovalo podmínky pro přijetí. Letos by to mělo být
podobné.
Zápisy
do
mateřských
škol v Porubě se uskuteční
16. března v provozní době
předškolních zařízení. „V našich školkách máme místo
pro více než dva tisíce dětí
a pro nově zapsané děti počítáme až se 600 místy. Požadavky rodičů, jejichž děti splní podmínky zápisu, bychom
měli uspokojit, proto není
nutné děti přihlašovat do více
školek,“ uvedl místostarosta
Petr Zábojník.
Do mateřských škol se přijímají děti na základě stanovených kritérií, mezi které patří
dosažení tří let věku a trvalý
pobyt v městském obvodu.
Přednost u zápisů mají děti

V porubských školkách je k dispozici více než 2000 míst.
Ilustrační foto: Prokop Jirsák
v předškolním věku. Výhodu
také získávají děti, jejichž sourozenec už mateřskou školu
navštěvuje, a děti, jejichž rodiče jsou zaměstnaní nebo se
do práce po ukončení rodičovské dovolené chystají.
Městský obvod Poruba je
zřizovatelem devatenácti mateřských škol, které poskytu-

jí vzdělávání dětem zpravidla od tří do šesti let. Kromě
vzdělání, které je dětem přizpůsobeno podle jejich možností, zájmu a potřeb, porubské školky také nabízejí
nejrůznější kroužky, besídky
nebo návštěvy pořadů kulturních i vzdělávacích institucí.
(jokr)

Naši žáci umí anglicky opravdu skvěle
Už poosmé se mohla družstva žáků druhého stupně
základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií Moravskoslezského kraje utkat
v soutěži prezentačních dovedností v angličtině Let the
World Come to You. Letošním tématem bylo světlo a do
ﬁnále se se svou prezentací
Světelné znečištění probojovalo i družstvo Základní školy na ulici Josefa Valčíka ve
složení Anežka Mikolajková,
Michal Adamovič, Petr Hoff-

mann a Michal Macíček. „Naši
deváťáci svým pohledem na
to, jak by mohl vypadat svět
v roce 3000, kdy by planetu Zemi pohltilo světlo a lidé
by na noční obloze vůbec
neviděli hvězdy, zaujali porotu soutěže natolik, že získali první místo. Navázali tak
na úspěchy žáků školy, kteří
se v minulých letech v této
soutěži umisťovali na prvních
třech příčkách,“ uvedla učitelka anglického jazyka Miroslava Dudová.

Úspěch svých žákyň slavili
i v Základní škole na Dětské
ulici. V okresním kole Olympiády v anglickém jazyce se
znamenitě dařilo Evě Pytlové,
která v kategorii 6. a 7. ročníků obsadila druhé místo,
a Hudě Abdulle, která v kategorii 8. a 9. ročníků nechala
daleko za sebou všechny soupeře a získala 1. místo. Huda
bude reprezentovat školu
i v krajském kole olympiády,
které se uskuteční v březnu.
(jokr)

Přírodovědné předměty se v gymnáziu učí moderně
Vést děti zpět k přírodním
vědám, a to pokud možno
atraktivní výukou, je v současné době velmi moderní.
Wichterlovo gymnázium má
v tomto ohledu dlouholetou
tradici i zkušenosti. Díky projektu z Operačního programu
ROP NUTS II Moravskoslezsko
s názvem Podpora přírodovědných předmětů se mohou
žáci přesunout z role pasivního pozorovatele pokusů do
role vědců snažících se daný

jev či zákonitost objevit sami,
a to zejména pomocí zcela
nového vybavení pro výuku
fyziky. Mohou například měřit teplotu plamene, intenzitu
světla nebo hlasitost projevu
svého učitele i svých spolužáků. Díky projektu EU byla zcela

nově vybavena laboratoř fyziky, ve které je nyní k dispozici
projekční technika, notebooky
pro žáky a sady experimentálních nástrojů, s jejichž přispěním lze každý pokus nejen
realizovat, ale i velmi detailně
(jn)
analyzovat.

Krátce
Nejlepší kuchaři
jsou z Poruby
Matěj Otipka ze ZŠ Ivana
Sekaniny a Petr Laňka ze
ZŠ Porubská jsou nejlepšími
mladými kuchaři v Ostravě. Dokázali to v 18. ročníku
kulinářské soutěže O čokoládovou vařečku, ve které
obsadili první dvě místa.
V soutěži museli v časovém
limitu připravit čtyři porce teplého jídla s přílohou.
Odborná porota pak kromě chuti hodnotila také dodržování technologického
postupu, hygienu při práci,
dodržení časového limitu
a estetiku připraveného pokrmu. Dort v podobě čokoládové vařečky získal Matěj
Otipka za pestré masové
kuličky se zeleninou.

Víte, co je mezi
nebem a zemí?
Jak vnímají prostor mezi
nebem a zemí mladí výtvarníci, můžete zjistit na výstavě prací žáků výtvarného
oboru Základní umělecké
školy na ulici Josefa Valčíka, která je k vidění až do
29. března v galerii Slezskoostravského hradu. Při prohlídce jejich děl tak narazíte na zobrazení toho, co se
může v takovém prostoru
hmotně nacházet, ale také
na pohled dětské fantazie pozměňující skutečnost
věcí a jevů.

Zdravá výživa
s Kauﬂandem
Porubská Obchodní akademie spolupracuje v letošním školním roce se společností Kauﬂand v oblasti
podpory vzdělávacího a výchovného systému, bezpečnosti a kvality potravin
a zdravé výživy. „Pod vedením výživového odborníka
si studenti sestavují zdravou snídani a žáci druhého
ročníku například navštívili ﬁliálku společnosti, aby
poznali praxi skladového
hospodářství, organizační
a logistické procesy,“ sdělila ředitelka Obchodní akademie Marie Katapodisová s tím, že studenty ještě
kupříkladu čeká přednáška
odborníka z oboru logistiky.
(jokr)
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Návod na dlouhověkost:
především optimismus
Nejstarší obyvatelkou Domova Slunečnice Ostrava
je Božena Bakalová, která
v únoru oslavila 101. narozeniny. Za městský obvod
Poruba jí byly blahopřát
místostarostky Dagmar
Válková a Zuzana Bajgarová.
Ačkoli oslavila Božena Bakalová neuvěřitelné 101. narozeniny, na to, aby si přečetla blahopřání od gratulantů,
brýle nepotřebovala. Zrak jí
stále slouží dobře. Vitální seniorka se na své okolí stále
usmívá a právě to považuje
za nejlepší recept, jak se dožít tak vysokého věku. „Důležitý je klidný život, hodně
spánku a optimismus. Člověk
se hlavně nesmí trápit tím, co
bylo a co ho čeká. Měla jsem
hodného manžela, mám hodnou dceru a skvělá vnoučata
a pravnoučata. Takže mi nic
nechybí,“ uvedla Božena Bakalová, která je v současnosti
nejstarší obyvatelkou Domova Slunečnice Ostrava.
Tam se přestěhovala před
necelým rokem. A pro personál má jen slova chvály. „Je
mi tady dobře. Ráda si po-

Trénování paměti
Zájemci z řad seniorů se
mohou hlásit do kurzu trénování paměti, který začíná
15. března. Má osm lekcí po
1,5 hodině a koná se v prostorách radnice Ostravy-Jihu na Horní ulici nebo na
Gajdošově ulici 39 v Moravské Ostravě. Zájemci
se mohou přihlásit na tel.
č. 776 763 519.

Kurz pomoci

Božena Bakalová s dcerou.
spím, takže je dobře, že bydlím sama. Jsou tu skvělí lidé
a starají se o mě neskutečně,“
dodala oslavenkyně.
Božena Bakalová se narodila v druhém roce první
světové války v Martinicích
v okrese Holešov. Vdala se
v šestadvaceti letech a v roce
1945 se za manželem přestěhovala do Ostravy. Manžel
pracoval v železárnách, paní
Božena se starala o domácnost a jedinou dceru. „Milovala jsem práci na zahrádce,

Foto: Martin Otipka
vaření a především šití na šicím stroji,“ poznamenala Božena Bakalová. A když dcera
ukončila studia, nastoupila do
práce ve Staré ocelárně jako
kontrolorka vody, kde byla
skoro deset let. Dnes si užívá klidu, ráda čte a těší se na
pravidelné návštěvy rodiny.
Za městský obvod Poruba
Boženě Bakalové poblahopřály místostarostky Zuzana
Bajgarová a Dagmar Válková,
které jí předaly kytici a dárko(mot)
vý koš.

Autistickým předškolákům pomáhá
v mateřské škole Klub Klokánek
Spolek Místo pro děti, který
funguje při Mateřské škole na
ulici Čs. exilu, nabízí rodičům
v českých poměrech ojedinělý projekt, který se zabývá
péčí o autistické děti od věku
dvou let. Druhým rokem organizuje terapie pro rodiny
s dětmi předškolního věku.
„Dozvědět se, že dítě má
autismus, je pro rodiče často
velmi skličující. Pomáháme
jim pochopit, že nemá cenu
donekonečna přemítat o tom,
co dělají špatně ve výchově,
natož se pak nějak obviňovat.
Většina rodičů by ráda něco
dělala, ale neví, co by to mělo
být. Běžné výchovné postupy
totiž nevedou k žádoucímu
výsledku,“ uvedla ředitelka
mateřské školy Dana Schönová.
Pomoci rodičům se snaží

Krátce

terapeutický Klub Klokánek,
který spolek Místo pro děti
provozuje. Společná práce
v klubech za podpory speciálních pedagogů a asistentů
pomáhá identiﬁkovat aktuální
potřeby rozvoje dětí s poruchou autistického spektra,
tělesným a mentálním postižením, vadami řeči a ADHD
s problémovým chováním se
zvláštnostmi v chování.
„Velký důraz je kladen na
komunikaci s rodiči, které vedou speciální pedagogové. Ti
pomáhají vytvořit individuální
vzdělávací plán a radí, jak řešit problémové chování. Období do šesti let nabízí obrovské možnosti rozvoje dítěte,
pokud je nevyužijeme, jsou
nenávratně ztraceny. Sociální
dovednosti se ideálně rozvíjejí v předškolním věku, tak-

že opravdu není na co čekat,
přestože o takto malé děti
s handicapem žádné zařízení
nepečuje,“ řekla Dana Schönová.
Terapeutický Klub klokánek
se schází pravidelně každou
středu od 15:30 hodin v budově mateřské školy. Je určen
pro děti s pervazivní (všepronikající) vývojovou poruchou,
se zvláštnostmi v chování
v sociálním kontaktu, pro děti
s opožděným vývojem před
nástupem do školky. Podmínkou pro přijetí do klubu je věk
dítěte, zájem rodičů a doporučení speciálního pedagoga
klubu. Rodiče, kteří mají zájem zapojit se do terapie, získají více informací na e-mailu
info@mistoprodeti.cz
nebo
na stránkách www.mistopro(mot)
deti.cz.

Charita Ostrava přichystala
na 17. března bezplatný kurz
pro veřejnost zaměřený na
péči o nemocného v domácím prostředí. Seminář
s praktickými ukázkami se
koná od 14:00 hodin v Hospici sv. Lukáše na Charvátské ulici č. 8 ve Výškovicích.
Bližší informace na e-mailu
cho.hospicova.poradna@
charita.cz nebo na http://
ostrava.charita.cz.

Velikonoční
setkání seniorů
Porubská radnice připravila
na 23. března tradiční Velikonoční setkání seniorů. Pro
dříve narozené bude v sále
Střední školy prof. Zdeňka
Matějčka na ulici 17. listopadu od 15:00 hodin připravena prodejní výstava velikonočních vazeb, košíkářských
a cukrářských výrobků studentů Střední školy prof.
Zdeňka Matějčka, své práce budou prezentovat také
senioři ze zájmových organizací Svazu důchodců ČR
Ostrava. Nebude chybět ani
kulturní program. Vstup je
zdarma a vstupenky je možné rezervovat na tel. č. 596
940 854 a vyzvednout v informačním centru na Hlavní
třídě č. 583/105.

Nordic Walking
pro seniory
Severskou chůzi s holemi si
mohou dříve narození vyzkoušet v květnu v areálu
porubského lesoparku, kde
praktický nácvik správné
chůze povede zkušený instruktor. Na kurz Nordic walkingu je třeba přihlásit se
předem v informačním centru na Hlavní třídě č. 583/105,
kde zájemci získají i další informace. Přihlášky se přijí(jokr)
mají od 15. března.
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Akce v Porubě a okolí
29. 2. – 5. 3.
• Týden prvňáčků – přihlášení prvňáčků
do knihovny zdarma, porubské
pobočky Knihovny města Ostravy
1. 3.
• Sněženky – tvoření rodičů s dětmi, RC
(9:30)
Kaštánek, Ukrajinská 1533
2. 3.
• Turnaj ve stolním fotbale, CVČ, O. Je(16:00)
remiáše 1985
• Baníkovská školička – fotbal pro děti
od 4 do 6 let, tělocvična ZŠ J. Šoupala
(17:30–18:30)
1609

• Bruslení veřejnosti, RT TORAX ARENA (zimní stadion), Čkalovova 20
(16:15–17:30)

10.–14. 3.
• Bazárek dětského oblečení a potřeb,
MC Krteček, I. Sekaniny 1804
11. 3.
• Oslava 7. narozenin rodinného centra,
(15:30)
RC Kaštánek, Ukrajinská 1533
• Divadelní představení v podání Myšky Klárky a Veverky Terky (rezervace
nutná), RC Kaštánek, Ukrajinská 1533
(16:30)

12. 3.

3. 3.
• Bruslení veřejnosti, RT TORAX ARENA (zimní stadion), Čkalovova 20

• Učíme se bruslit, RT TORAX ARENA
(zimní stadion), Čkalovova 20
(10:00–11:30)

(16:15–17:30)

• Bruslení veřejnosti, RT TORAX ARENA (zimní stadion), Čkalovova 20

4. 3.
• Velikonoční keramika pro veřejnost
(rezervace nutná), Středisko turistiky,
(16:00–18:00)
B. Martinů 1117
5. 3.
• Učíme se bruslit, RT TORAX ARENA
(zimní stadion), Čkalovova 20
(10:00–11:30)

• Bruslení veřejnosti, RT TORAX ARENA (zimní stadion), Čkalovova 20
(14:30–16:00)

• Maškarní rej, MC Krteček, I. Sekaniny
(16:00)
1804
6. 3.
• Bruslení veřejnosti, RT TORAX ARENA (zimní stadion), Čkalovova 20
(10:00–12:00)

• Nylonové květy – tvůrčí dílna, CVČ,
(16:00)
Vietnamská 1541
• Baníkovská školička – fotbal pro děti
od 4 do 6 let, tělocvična ZŠ J. Šoupala
(17:00–18:00)
1609
8. 3.
• Sluníčko s duhou – tvoření rodičů
s dětmi, RC Kaštánek, Ukrajinská 1533
(9:30)

• Společenský klub seniorů, DPS Astra,
(14:00)
I. Sekaniny 1812
9. 3.
• Knihovníčci – setkání rodičů a jejich
(9:00)
dětí, KMO, Vietnamská 1541
• Divadélko Smíšek: Otvírání studánek,
CVČ, Vietnamská 1541
(16:00)
• Renata Moskalová: Cestujeme po
Kostarice, DPS Astra, I. Sekaniny 1812
(17:30)

• Baníkovská školička – fotbal pro děti
od 4 do 6 let, tělocvična ZŠ J. Šoupala
(17:30–18:30)
1609
10. 3.
• Zdravé zoubky – přednáška, RC Kaštá(10:00)
nek, Ukrajinská 1533
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(16:15–17:30)

• Beseda se spisovatelkou Evou Tvrdou,
KMO, Podroužkova 1663
(17:00)
18. 3.
• Diskotéka na ledě, RT TORAX ARENA
(zimní stadion), Čkalovova 20
(17:30–19:00)

18.–22. 3.
• Bazárek dětského oblečení a potřeb,
RC Kaštánek, Ukrajinská 1533

(14:30–16:00)

19. 3.

13. 3.
• Bruslení veřejnosti, RT TORAX ARENA (zimní stadion), Čkalovova 20
(10:00–12:00)

• Maškarní karneval pro děti, Zámek
(15:00)
Poruba, nábřeží SPB 60
• Vynášení Zimy (pouze za příznivého
počasí), areál Třebovického parku, po(15:30)
řádá RC Kaštánek
14. 3.
• Stromeček štěstí – tvůrčí dílna, CVČ,
(16:00)
Vietnamská 1541
• Baníkovská školička – fotbal pro děti
od 4 do 6 let, tělocvična ZŠ J. Šoupala
(17:00–18:00)
1609
15. 3.

7. 3.

17. 3.
• Hravě ke zdraví – cvičení, příprava
svačinky a povídání o zdravém životním stylu, RC Kaštánek, Ukrajinská
(9:30)
1533
• Porubský běžecký pohár – závod pro
žáky základních škol, plesenský les
(15:00)
(u hypermarketu Globus)
• Bruslení veřejnosti, RT TORAX ARENA (zimní stadion), Čkalovova 20

• Velikonoční tvoření, RC Kaštánek,
(9:30)
Ukrajinská 1533
• Járo, probuď jaro! – čtení z knihy
Jarka Nohavici, KMO, L. Podéště 1970
(14:00–15:00)

• Porubské desatero – diskuze nad problémy Poruby, společenský sál Domova Slunečnice Ostrava, vstup z ulice
(17:00)
17. listopadu
16. 3.
• Šikulkové – setkání rodičů a jejich dětí,
KMO, Podroužkova 1663 (9:00–10:00)
• Velikonoční tvoření s ekolínou, MC
(10:00)
Krteček, I. Sekaniny 1804
• Velikonoční jarmark, zimní zahrada
DPS Astra, I. Sekaniny 1812 (10:00–15:00)
• Bára Kozelská: Příprava dětí na vstup
do školy – přednáška, RC Kaštánek,
(16:00)
Ukrajinská 1533
• Baníkovská školička – fotbal pro děti
od 4 do 6 let, tělocvična ZŠ J. Šoupala
(17:30–18:00)
1609
16.–18. 3.
• Sympozium GIS Ostrava 2016, nová
aula VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15

• Den otevřených dveří, ČHMÚ, K Mys(9:00–14:00)
livně 3
• Učíme se bruslit, RT TORAX ARENA
(zimní stadion), Čkalovova 20
(10:00–11:30)

• Bruslení veřejnosti, RT TORAX ARENA (zimní stadion), Čkalovova 20
(14:30–16:00)

20. 3.
• Bruslení veřejnosti, RT TORAX ARENA (zimní stadion), Čkalovova 20
(10:00–12:00)

21. 3.
• Velikonoční beránci – tvůrčí dílna
(16:00)
CVČ, Vietnamská 1541
• Baníkovská školička – fotbal pro děti
od 4 do 6 let, tělocvična ZŠ J. Šoupala
(17:00–18:00)
1609
22. 3.
• Klub přátel knihovny, KMO, L. Podéště
(9:00–10:00)
1970
• Rendez-vous s knihou, KMO, Podrouž(10:00–11:00)
kova 1663
• Vítáme jaro s pomlázkou – pletení
pomlázek se studenty SŠ prof. Zd. Matějčka, KMO, L. Podéště 1970
(14:00–17:00)

• Jaro, vítej! – tvůrčí dílna, KMO,
(15:00–17:00)
Podroužkova 1663
23. 3.
• Velikonoční setkání seniorů (rezervace
nutná), sál Střední školy prof. Zd. Ma(15:00–19:00)
tějčka, 17. listopadu 1123
• Turnaj v šipkách, CVČ, O. Jeremiáše
(16:00)
1985
• Pavel Sychra: Nepál, region Mustang –
beseda, KMO, Vietnamská 1541 (17:00)
• Baníkovská školička – fotbal pro děti
od 4 do 6 let, tělocvična ZŠ J. Šoupala
(17:30–18:30)
1609
• Ostravské hokejové derby – utkání osPokračování na straně 13
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Studenti ostravských univerzit
se utkají v hokejovém derby
Třetí ročník Ostravského
hokejového derby univerzit startuje ve středu
23. března v 18:00 hodin
v porubské RT TORAX
ARENĚ na Čkalovově ulici. Proti sobě se postaví
týmy Ostravské univerzity a Vysoké školy báňské
– Technické univerzity Ostrava.
Jste fanoušci hokeje i ostravských univerzit? Pak si
rozhodně nenechte ujít hokejové utkání mezi týmy studentů Vysoké školy báňské –
Technické univerzity Ostrava
a Ostravské univerzity.
„Účast diváků na prvních
dvou ročnících derby byla vysoká, univerzitní týmy přišly
podpořit více než čtyři tisíce
příznivců. Doufáme, že v hojném počtu přijdou i letos,“
uvedl za organizátory akce

Krátce
Dospělí dětem
Krajskou přehlídku amatérských činoherních souborů hrajících pro děti
s názvem Dospělí dětem
bude hostit 7. a 8. dubna
porubský Dům farnosti na
Vřesinské ulici. Program
bude během března zveřejněn na Facebooku Poruby a na stránkách poruba.
ostrava.cz. Zájemci o divadelní představení si mohou
zamluvit vstupenky na tel.
č. 723 288 372.

Jak se baví Poruba

Který z univerzitních týmů zvítězí, zjistíte 23. března.
Foto: Vlaďka Zoubková
Michal Dombrovský. Hráči
obou týmů se už na zápas
poctivě připravují.
„Kluci pilně trénují a při
utkání si určitě každý fanoušek přijde na své. Oba týmy
mají silné hráče a všichni jsou

rozhodnuti zvítězit,“ doplnil
Michal Dombrovský.
Kromě samotného souboje na příznivce hokeje čekají
i soutěže a after party v klubu
Vrtule. Více na www.facebook.
(jokr)
com/ostravskederby.

Obdařila Vás příroda mimořádným talentem a jste
přesvědčeni, že byste svým
uměním zaujali a pobavili
ostatní? Pak je tady právě pro Vás pořad Porubáci
aneb Jak se baví Poruba,
který připravují v porubském zámku. Přihlásit se do
něj můžete do konce dubna 2016 na e-mailu zamek-poruba@seznam.cz. (jokr)

Akce v Porubě a okolí
travských univerzit, RT TORAX ARENA, Čkalovova 20
(18:00)
24. 3.
• Kuchtíci jdou na zkušenou – akce pro
členy kroužku Vaření, Středisko turistiky, B. Martinů 1117
(8:00–15:00)
• Pečení cupcakes – workshop pro maminky s dětmi, RC Kaštánek, Ukrajinská 1533
(9:00)
• Bruslení veřejnosti, RT TORAX ARENA (zimní stadion), Čkalovova 20
(10:00–11:30 a 15:00–16:30)

25. 3.
• Diskotéka na ledě, RT TORAX ARENA
(zimní stadion), Čkalovova 20

28. 3.

Výstavy

• Baníkovská školička – fotbal pro děti
od 4 do 6 let, tělocvična ZŠ J. Šoupala
1609
(17:00–18:00)
29. 3.
• Hnízdo s ptáčky a skořápkami – tvoření rodičů s dětmi, RC Kaštánek, Ukrajinská 1533
(9:30)
30. 3.
• Turnaj v Člověče, nezlob se!, CVČ,
O. Jeremiáše 1985
(16:00)
• Baníkovská školička – fotbal pro děti
od 4 do 6 let, tělocvična ZŠ J. Šoupala
1609
(17:30–18:30)

(17:30–19:00)

• Učíme se bruslit, RT TORAX ARENA
(zimní stadion), Čkalovova 20
(10:00–11:30)

• Bruslení veřejnosti, RT TORAX ARENA (zimní stadion), Čkalovova 20
(14:30–16:00)

• DHC Sokol Poruba x ŠKP Bratislava
– interliga ženské házené, sportovní
hala, Hrušovská 2953
(18:00)
27. 3.
• Bruslení veřejnosti, RT TORAX ARENA (zimní stadion), Čkalovova 20
(10:00–12:00)

do 31.3.
• Svinovská ZUŠ objektivem Jana Trtílka, Galerie na schodech, ÚMOb Poruba, Klimkovická 55
• The Tap Tap na černo – výstava vtipů
černého humoru, KMO, Vietnamská
1541
• Nikos Eftimiadis: LINIE, TVAR, MYSL –
obrazy, Galerie VŠB-TU Ostrava, budova rektorátu, 17. listopadu 15
do 31. 12.

31. 3.
26. 3.

do 30. 3.
• Marie Kaločová: Oslava barev – malba
voskem, KMO, L. Podéště 1970

• Den s překvapením, KMO, Podroužkova 1663
• Kdo je kdo – zábavný kvíz pro dospělé, KMO, Vietnamská 1541
• Hravě ke zdraví – cvičení, příprava svačinky a povídaní o zdravém životním
stylu, RC Kaštánek, Ukrajinská 1533
(9:30)

• Porubský běžecký pohár – závod pro
žáky základních škol, okolí Zámeckého
rybníka
(15:00)
• Obchodníci v Porubě – setkání pro
porubské podnikatele, Podnikatelský
inkubátor VŠB-TUO
(17:00)

• AVE ART SSUŠ a ZUŠ Ostrava: Perokresba, graﬁka, Galerie Astra, DPS,
I. Sekaniny 1812
1.–31. 3.
• Bez mámy – obrazy, Galerie Ametyst
Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790
• Všehochuť – tematická výstava literatury, KMO, L. Podéště 1970
5.–31. 3.
• Velikonoční výstava – výstava prací
klientů Střediska pracovní rehabilitace,
KMO, L. Podéště 1970

Změna programu vyhrazena, aktuální informace na poruba.ostrava.cz a www.facebook.com/moporuba
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K mletí využívali Porubané i vítr
Devadesát let stával v Porubě větrný mlýn, který na přelomu devatenáctého a dvacátého století postavil Josef Tichý se svým švagrem Rudolfem
Hruzíkem. V roce 1991 vyhořel.

Porubský větrný mlýn ve 40. letech
20. století. Foto: Archiv ÚMOb Poruba
Poruba vždy byla místem, kde žila
spousta podnikavých lidí. Jedním z nich
byl i dlouholetý starosta obce Josef Tichý. Narodil se 17. března 1862 na zemědělském statku č. p. 21 jako prvorozený
syn Viktorina a Apolonie Tichých. Pokračoval v rodinné zemědělské tradici,
a protože původní statek přestal vyhovovat, společně s otcem postavili vedle nový a větší. Zkolaudován byl v roce
1883 a jen mimochodem, stal se také
prvním místem, na kterém si porubští
hasiči naostro vyzkoušeli novou stříkačku. V roce 1884 došlo k požáru, při kterém Josefu Tichému shořela stodola.
Vedle statku po něm na dlouhá léta
zůstala v Porubě i další významná stavba. Na přelomu 19. a 20. století totiž se
svým švagrem Rudolfem Hruzíkem postavil unikátní větrný mlýn. „Sloužil hlavně k mletí obilí na krmení dobytka, ale
i mouky pro domácnost. Postavil i model

mlýna, který vystavoval na hospodářské
výstavě v Hradci nad Moravicí, bohužel
tam však vypukl požár a model shořel,“
píše o dědečkovi Jan Tichý ve vzpomínkách pro porubskou kroniku.
Mlýn měl dřevěnou konstrukci německého typu, která byla svým způsobem
ojedinělá. Stavitelé nahradili dřevěný
trámový kříž a vzpěry kruhovou podezdívkou z cihel. Mlýnem se díky ní mohlo
otáčet podle směru větru. Josef Tichý ho
intenzivně využíval do roku 1923. V tom
roce byla v obci zavedena elektřina, čehož okamžitě podnikavý statkář využil.
„Sestavil si šrotovník na krmení pro dobytek, poháněný elektromotorem, který
stával na dvoře usedlosti. Byl to elektromotor na podvozku, který se používal
dle potřeby na šrotování, mlácení, řezání
dřeva, řezání slámy a řepy, pohon fukaru
na dopravu sena a slámy. Dědeček vyráběl i úpravu ve větrném mlýně tak, aby
při bezvětří jej mohl pohánět elektromotorem, to však již nedokončil,“ vzpomíná
Jan Tichý.
Mlýn se využíval, i když už v menší míře, až do roku 1938. Na začátku
okupace pak byl německými úřady zapečetěn a vyřazen z provozu. Provoz
nebyl obnoven ani po válce a jako kulturní památka byl zestátněn. V šedesátých a sedmdesátých letech byl provizorně opraven a mnozí Porubané se na
něj pamatují právě z této doby. Bohužel
tato unikátní památka už v Porubě nestojí. Mlýn v roce 1991 vyhořel a dodnes
není zcela jasné proč. Existuje několik
variant. Podle jedné jej zapálily hrající
si děti, podle druhé bezdomovci, kteří
v něm žili, a další varianta hovoří o tom,
že požár založili propuštění vězni, kteří
se po amnestii v okolí pohybovali. (mot)

Z porubských kronik
• Nové město bude míti jen vysoké
domy a málo ulic. Střed města bude
tvořit 80 m široká a 2500 m dlouhá
hlavní třída s representačními budovami. Začíná novou nádražní budovou
ve Svinově a bude uzavřena universitní budovou. Po bocích této hlavní
tepny bude celkem 10 okresních částí města, jejichž domy budou tvořit
čtverce pro 15 000 obyvatel. Uvnitř
čtverců budou školy a jiné kulturní
budovy, parky oddechu a hřiště, vše
odděleno od vnějšího ruchu. Pro rekreaci a vodní sport se postaví Hlučínská přehrada. Pitnou vodu pro tak
velký počet obyvatel bude dodávat
vodovod položený až od Kružberské
přehrady na řece Moravici.
• Domy nového města budou míti svůj
český styl, aby dokumentovaly po časech první budovatelskou dobu naší
socialistické republiky. Stejně jako
velkorysost této stavby udivila nás
krátká stavební doba, vypočítána na
12 let. Nikdy nerostla u nás města takovou rychlostí.
• V měsíci dubnu konaly se odvody
porubských branců v Klimkovicích
za vedení předsedy MNV Tesaře. Odvodu se účastnilo 28 mladých mužů,
z nichž bylo odvedeno 15. Při návratu
domů vyhrával jim místní rozhlas, jenž
hlásil i výsledek odvodů. K uctění 200
padlých rudoarmějců v Porubě položili odvedenci u bludného balvanu
krásný rudý věnec. U pomníku padlých v první světové válce na hřbitově
měl předseda Tesař proslov k brancům. Pak se pochodovalo za hlaholu
vojenských pochodových písní všemi
ulicemi vesnice. Po celý den zůstali
(jokr)
všichni branci střízliví.
Pramen: Kronika obce Poruby (rok 1951)

PORUBA KDYSI A DNES

Dům č. p. 473 na ulici Čs. exilu při výstavbě v 50. letech 20. století a v roce 2014.
Foto: Archiv ÚMOb Poruba a Prokop Jirsák
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Fotosoutěž

Březen v porubské historii
1. březen 1899
V obci byla zřízena pošta s názvem Poruba u Svinova. Stávala u silnice pod zámkem.

14. březen 1915
V sokolovně se konal večírek na rozloučenou s odvedenými
členy jednoty, kteří narukovali do 1. světové války. Z 35 členů zůstalo jen 12, kteří se snažili udržet činnost jednoty
a pořádáním divadelních představení si opatřovali prostředky na udržení sokolovny.

Část Poruby na snímku byla vyfotografována v 70. letech
20. století. Poznáte, o jakou lokalitu jde? 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 dva výherce. Každý z nich získá dvě vstu(jokr)
penky na vystoupení shaolinských mnichů.

2. březen 1919
Nový ocelový zvon o váze 343 kg, dodaný brněnskou ﬁrmou jako náhrada za původní, během války zrekvírovaný,
byl posvěcen na jméno sv. Antonín. Dnes je vystaven u kostela.

3. březen 1935
Na slavnostní schůzi jmenovalo obecní zastupitelstvo jednohlasně prezidenta republiky T. G. Masaryka čestným občanem obce Poruba.

2. březen 1942
Naposledy se zvonilo prostředním kostelním zvonem,
203,5 kg těžkým sv. Mikulášem, na kterém byl nápis Svatý
Mikuláši, oroduj za nás. Poté byl zrekvírován a odvezen do
sběrny kovů pro válečné hospodářství v Německu.
(jokr, mot)
Pramen:
Jiří Lexa: Odkazy porubských kronik

Foto: Archiv ÚMOb Poruba

Pojmy známé i neznámé
Sotůrek

Shaolinští mniši míří do Poruby
Jedinečná show, která vyprodává stadiony po celém světě, přijede v dubnu do Poruby. Mniši z proslulého čínského
kláštera v Shaolinu představí 10. dubna v RT TORAX ARENĚ
od 19:00 hodin dechberoucí představení, které spojuje buddhistické učení s kung-fu. Diváci se během dvouhodinové
show dozví něco o čínské ﬁlozoﬁi a mystice, o moudrosti zen
buddhismu a hlavně o úžasné síle lidské energie Qi.
Při představení uvidíte jak osmileté benjamínky, tak dospělé
muže či starce, kteří nehrají bezbolestné divadlo, ale nastavují
svá těla úderům protivníků, hrotům kopí, ocelovým ostřím či
dřevěným tyčím. To, co předvádí v okleštěné podobě a sestříhané ve ﬁlmech Bruce Lee, můžete vidět naživo. Předprodej
vstupenek zajišťuje ticketstream.cz. Získat lístky můžete i vy,
pokud správně odpovíte v naší fotosoutěži a budete vylosová(mot)
ni.

Kabelky se na venkově objevily až v době, kdy sem proniklo městské oblečení. K žádnému lidovému kroji nepatřilo nic, co by se kabelce podobalo. Výjimkou byly sotůrky,
vyšší košíčky válcovitého tvaru s uchem a víkem, které nosili muži i ženy. Na Slovácku a na Hané se sotůrky vyráběly z orobince, který rostl v močálech a mělkých rybnících
a používal se k pletení podobně jako sláma. Na Českomoravské vrchovině se zase šily z kůže, anebo se orobincový
či slámový podklad kůží doplnil.

Štoudev
Štoudev byla jedním z mnoha druhů bednářsky vyráběných nádob. Byla větší než běžné vědro, směrem k hornímu okraji se mírně zužovala. Nahoře měla dvě ucha s vyvrtanými otvory pro lepší uchopení, nebo tyčku upevněnou
napříč. Tak vypadaly štoudve, ve kterých se nosila voda do
stájí a chlévů. V domácnostech se využívaly štoudve větší,
často bez držadel, zato měly nožičky na spodku. Většinou
byly umístěny v síni poblíž kuchyně a sloužily jako zásobnice na vodu. Během dne se podle potřeby doplňovaly. Aby
do nich nepadaly nečistoty, byly opatřeny víkem.

Taburet
Taburet je čtyřnohá stolička bez opěradla. Vyráběla se už
v baroku, kdy byla bohatě vyřezávaná, s čtvercovou nebo
oválnou sedací plochou. K sezení nebo jako podložka pod
nohy se malé a nízké taburety užívaly také v rokoku. Tehdy
šlo o stoličky čalouněné, pro salony šlechty byly potažené
drahými látkami a zdobily se třásněmi a střapci. Taburety se
běžně vyráběly i v 18. a 19. století. Využívají se i dnes, kdy
se vyrábějí i s kolečky nebo jako masivní válce bez nohou.

Foto: Public Image s. r. o.

(jokr)
Pramen:
Alena Vondrušková: Jařmo, parkán, trdlice aneb Výkladový slovník historických pojmů, které upadají v zapomnění
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Inzerce

NEPŘEHLÉDNUTELNÁ
ŠKODA Fabia měsíčně již od 3 299 Kč*

Stáhněte si
interaktivní
katalog
do svého
mobilního
zařízení.

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozu Fabia: 3,6–4,8 l/100km, 93–110 g/km

Hledáte zosobnění kvality a nadčasového designu? Seznamte se s vozem
ŠKODA Fabia. Stylový hatchback nabitý moderní technikou, včetně pětileté
záruky a zvýhodnění 30 000 Kč, může být při financování se ŠKODA Financial
Services Váš již od 210 890 Kč. Vyzkoušejte vůz ŠKODA Fabia přímo u nás.

Zvýhodnění
30 000 Kč*

* Při financování se ŠKODA Financial Services.

mojeskodafabia.cz

/skodacz

/skodacz

/skodacz

/skodacr

ŠKODA usnadňuje život
svým zákazníkům každý
den.
Radarový systém Front Assist
s funkcí nouzové brzdy.

Panoramatická střecha Vám
odhalí nové obzory.

Vyberte si ze 121 barevných
kombinací karoserie, střechy,
kol, zrcátek a interiéru.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTOCENTRÁLA s.r.o.
Třebovická 5534
722 00 Ostrava
Tel.: 596 966 333
www.autocentrala.cz
Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA Fabia 1.0 MPI Active 44 kW v ceně 239 900 Kč (cena s financováním VWFS 210 890 Kč včetně Mobility Plus): splátka předem 62 920 Kč (30 %),
výše úvěru 147 970 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 188 543 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 201 935 Kč, RPSN vč. pojištění 16,18 %,
délka úvěru 36 měsíců, zůstatková hodnota 84 356 Kč, měsíční splátka úvěru 2 894 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 299 Kč, úroková sazba p. a. 11,38 %. ŠKODA Pojištění
Standard obsahuje povinné ručení a havarijní pojištění (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění
10 000 Kč). Další parametry klienta jsou věk 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

RV-1600006/1

Denní svícení přenechejte
moderní LED technologii.

