
Leden 2017
poruba.ostrava.cz

facebook.com/moporuba

Porubská radnice informuje občany

    TÉMA MĚSÍCE

    SPORT A BEZPEČNOST     OBCHODNÍCI V PORUBĚ

    AKTUALITY

Poruba bude hospodařit 
s 428 miliony korun
Více na straně 3

Chcete mít doma  
malého Krpálka?
Více na straně 11

Hvězdou plesu obvodu
bude Petra Janů
Více na straně 4

Kdo dělá srdcem,  
ten to dá, říká kadeřnice 
Více na straně 15

Bezplatný měsíčník pro obyvatele městského obvodu Poruba

Foto: Jiří Birke
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R E A L I T N Í  R Á D C E  –  „ J A K  S P R ÁV N Ě  S TA N OV I T  P RO D E J N Í  C E N U “
Jmenuji se Petra Janštová a pracuji jako realitní makléř ve společnosti RE/MAX s ISO certi� kací zakončenou mezinárodní 
odbornou zkouškou. Specializuji se na tuto oblast již 6-tým rokem a ráda bych vám poskytla cenné rady na realitním trhu 

na téma „Jak správně stanovit prodejní cenu“ 

Pokud věříte, že váš byt/dům prodáte za vyšší cenu než je běžné, musíte mít eso v rukávu – výjimečný stav, lokalitu 
nebo nedostatkové zboží. V  opačném případě se z  vaší nemovitosti může stát „ležák“. Říkáte si: „zlevnit můžu 
vždy“,„nespěchám“. Ve � nále se pak nemovitost prodá za méně, než kdyby se na začátku nastavila cena odpovídající 
současné situaci na trhu. Byt by se měl prodat do dvou měsíců a  dům maxímálně do půl roku. Jak tedy stanovit tu 
správnou cenu? Zaměřte na ceny realizované, které lze zjistit z  kupních smluv obdobných nemovitostí na katastru 
(cenové mapy). Budete překvapeni, jak se ceny liší od těch nabídkových na internetu. Další možností je svěřit tento úkol 
zkušenému odborníkovi na danou oblast, který zná poptávku i nabídku po konkrétním typu nemovitostí a také speci� ka 
lokálního trhu. Jak ho poznáte? Slepě vám neodsouhlasí vaši cenu. Pouze tak budete schopni prodat vaši nemovitost za 

nejvyšší možnou cenu, kterou ještě trh akceptuje. Příště na téma „AUKCE – nový způsob jak prodat nemovitost“ 

Konzultace na telefonu 731 518 716, e-mailu petra.janstova@re-max.cz a webu www.vasemaklerka.cz
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1PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ.SLEVY NELZE SČÍTAT.

OPTIKA TRIUMPH LEDEN, ÚNORAKCE až -50 %

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

SAMOZABARVOVACÍ TRANSITIONS, MULTIFOKÁLNÍ 

NA BRÝLOVÁ SKLANA BRÝLOVÉ

OBRUBY ČIRÁ S ÚPRAVOU MAR SH,
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Poruba bude i  v  letošním 
roce hospodařit s vyrovnaným 
rozpočtem. K  dispozici bude 
mít městský obvod necelých 
428 milionů korun, přičemž do 
rozpočtu zapojil rezervy z mi-
nulých let.

„Bohužel výše rozpočtu je 
taková, že musíme velmi obe-
zřetně vybírat akce, do kte-
rých budeme investovat. Přá-
li bychom si mít na straně pří-
jmů mnohem vyšší číslo, ale 
realita je taková, jaká je. Díky 
využití rezerv můžeme do in-
vestic vložit vyšší částku než 
v  minulých letech,“ uvedla 
místostarostka Dagmar Válko-
vá, která společně s odborem 
finančním a  ekonomickým 
rozpočet připravila. Rozpočet 
na rok 2016 najdou zájemci na 
webových stránkách poruba.

SLOVO STAROSTYMěstský obvod Poruba bude letos 
hospodařit s 428 miliony korun

TÉMA MĚSÍCE 3

Městský obvod Poruba bude 
v roce 2017 hospodařit 
s 428 miliony korun. 
Rozhodli o tom zastupitelé 
na svém zasedání, které 
se konalo 15. prosince. 

Největší investicí roku 2017 bude zahájení výstavby komunitního centra.  Vizualizace: Projektstudio EUCZ

Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do roku 2017 

a já Vám přeji, aby se Vám spl-
nily všechna přání a  všechny 
plány, které do budoucnos-
ti máte. Přál bych si, abyste si 
příští leden, až budete právě 
začínající rok hodnotit, mohli 
říct, že hezkého bylo mnohem 
více než negativních věcí. I ty 
sice k životu patří, ale všichni 
bychom byli rádi, kdyby jich 
bylo co nejméně.

Doufám, že tento rok bu-
de úspěšný i pro Porubu. Cí-
lem nás všech je, aby místo, 
kde žijeme, vypadalo co nej-
lépe. Společně s Vámi se sna-
žíme Porubu zvelebovat, udě-
lat ji hezčí. Máme řadu návr-
hů, jak zlepšit veřejný prostor 
a  udělat z  Poruby opravdu 
moderní a atraktivní část Os-
travy. Bohužel každý rok řeší-
me stejný problém: nedosta-
tek financí. Pokud dostáváme 
z města na investice 17 milio-
nů korun, můžeme na veške-
ré plány zapomenout. Proto 
se už nějakou dobu společ-
ně s dalšími obvody snažíme 
město přesvědčit, že stávající 
způsob financování obvodů je 
neudržitelný.

Doufám, že město naše ar-
gumenty pochopí a  změní 
pravidla financování tak, aby 
obvody byly schopny uspo-
kojit veškeré oprávněné po-
žadavky svých občanů. Le-
tos to ještě nevyjde, ale věřím, 
že příští rok už budeme moci 
hospodařit s mnohem rozum-
nějším rozpočtem a  začít re-
alizovat všechny plány, které 
máme.

Hezký rok 2017.

Ing. Petr Mihálik
starosta

ostrava.cz v  sekci Radnice 
a podsekci Dokumenty.

Poruba jako městský obvod 
hospodaří s  mnohem nižším 
rozpočtem než města se srov-
natelným počtem obyvatel. 
„Tento stav není dlouhodobě 
udržitelný. Navíc kvůli absenci 
jasných pravidel nevíme, s  ja-
kým rozpočtem budeme pra-
covat v dalších letech. A to se 
pak nedá nic plánovat,“ doda-
la místostarostka.

Právě z  tohoto důvodu už 
v  létě Poruba ve spoluprá-
ci s  dalšími městskými obvo-
dy vyzvala město, aby změni-
lo financování obvodů a  pře-
devším nastavilo jasná pravidla 
pro budoucnost. „Je ve výsost-
ném zájmu obyvatel Ostravy, 
aby město přijalo takové změ-
ny Statutu města Ostravy, kte-
ré umožní rovnoměrný rozvoj 
všech částí města. Obvody po-
třebují peníze, aby zajistily vše, 
co svým občanům zajistit ma-
jí. A věřím, že to město pocho-
pí a vyjde obvodům vstříc,“ po-
znamenal starosta Petr Mihálik.

Největší investicí příští-
ho roku je začátek výstavby 
Komunitního centra Všichni 
spolu. To by mělo být hotové 
v roce 2018 a Poruba by ráda 
při financování stavby využi-
la dotačních titulů. Mezi vět-
ší investice patří i stavba par-
koviště na Alžírské ulici a  re-
konstrukce ulice Nálepkovy. 
Poměrně značné částky ob-
vod investuje do revitaliza-
ce a modernizace škol a ško-
lek a domů, které jsou v jeho 
vlastnictví.

Už od loňského roku ma-
jí Porubané možnost kontro-
lovat plnění rozpočtu. Poruba 
byla prvním obvodem, který 
zveřejnil takzvaný klikací roz-
počet. V  něm si lidé mohou 
rozkliknout položky až do de-
tailu jednotlivých faktur, které 
Poruba zaplatila. 

„Lidé tak mají komplet-
ní přehled o  tom, jak Poruba 
hospodaří, a  to maximálně 
s  měsíčním zpožděním, kte-
ré je dáno termíny účetních 
závěrek. Zveřejňujeme i  jed-
notlivé faktury, takže kontro-
la občanů může být opravdu 
detailní,“ řekla Dagmar Vál-
ková. Klikací rozpočet lze na-
jít na webu v  sekci Radnice 
a  podsekci Rozpočet. Klika-
cí rozpočet přitom není jedi-
ná forma kontroly hospodaře-
ní obvodu. Poruba zveřejňuje 
na svých stránkách i všechny 
smlouvy a  objednávky nad 
50 tisíc korun.   (mot)

Příjmy tis. korun

Daňové příjmy 38 600

Nedaňové příjmy 70 550

Kapitálové příjmy 3 000

Přijaté transfery 235 293
Příjmy celkem 347 443
Financování 80 709
Zdroje celkem 428 152

Výdaje tis. korun
Výdaje kapitálové 95 604
Výdaje běžné 267 360
Příspěvky přísp. org. 62 588
Dotační programy 2 600
Výdaje celkem 428 152

Rozpočet 2017



vytvořit rychloportrét výtvar-
níkem Jaroslavem Domite-
rem, večeře, bohatá tombola 

Hvězdou plesu bude Petra Janů.
 Foto: archiv Petry Janů

Účelové dotace poskytuje 
městský obvod Poruba ze své-
ho rozpočtu spolkům, huma-
nitárním organizacím a  jiným 
fyzickým nebo právnickým 
osobám.

Žádost o dotaci na daný ka-
lendářní rok je žadatel povinen 
podat ve lhůtě od 1. do 20. ledna 
2017. Žádosti o dotaci z progra-
mu Ostatní lze podat od 1. ledna 
do 30. listopadu 2017. V kalen-
dářním roce lze podat žádosti 
maximálně na tři projekty.

„Dotaci mohou získat spol-
ky, humanitární organizace 
a  jiné právnické nebo fyzické 
osoby, které pracují s  mládeží, 
v tělovýchově a sportu, sociál-
ních službách, ve zdravotnictví, 
v oblasti podpory rodin, požár-
ní ochrany, kultury, vzdělávání 

AKTUALITY4

Leden. Je čas žádat o dotace 
na aktivity pro obyvatele Poruby

a  vědy, protidrogových aktivit, 
prevence kriminality a ochrany 
životního prostředí,“ uvedl sta-
rosta Petr Mihálik.

Peníze budou přiděleny na 
aktivity, které se konají na úze-
mí městského obvodu. „Rádi 
podpoříme všechny, kteří po-
máhají lidem a  rozšiřují nabíd-
ku činností pro občany Poruby,“ 
dodal starosta.

Finanční prostředky udě-
luje městský obvod podle Zá-
sad pro poskytování účelových 
dotací z  rozpočtu statutárního 
města Ostravy – městského ob-
vodu Poruba schválených Za-
stupitelstvem městského ob-
vodu Poruba. K  dispozici jsou 
na stránkách poruba.ostrava.cz 
v sekci Občan, Účelové dotace 
a granty.  (r)

DOTAČNÍ OBLASTI KONTAKT

tělovýchova, sport, kultura, 
vzdělávání a volný čas

J. Karchňaková
tel. č. 599 480 593

sociální a zdravotní péče J. Dolinková
tel. č. 599 481 555

ochrana životního prostředí M. Švigostová
tel. č. 599 480 620

ostatní J. Karchňaková
tel. č. 599 480 593

Přijďte se pobavit na jubilejní patnáctý porubský ples
Už popatnácté se 17. února 
uskuteční Reprezentační 
ples městského obvodu 
Poruba. Vstupenky si 
mohou zájemci zakoupit 
v Informačním centru 
na Hlavní třídě.

Pokud rádi tančíte a  má-
te rádi zábavu, určitě byste si 
neměli nechat ujít ples, který 
pořádá městský obvod Poru-
ba. Letos se uskuteční už po-
patnácté. Reprezentační ples 
městského obvodu Poruba se 
stejně jako loni bude konat 
v  zábřežském Clarion Con- 
gress Hotelu Ostrava, a  to 
17. února od 19 hodin. 

Hlavní hvězdou večera bu-
de Petra Janů. Na účastníky 
plesu čeká předtančení lati-
na mix, možnost nechat si 

a  především dobrá zábava. 
K  tanci bude hrát skupina 
Proxima, která nabídne hity 
šedesátých až devadesátých 
let, nebo ostravský zpěvák 
a  moderátor Vojtěch Šenkýř. 
„Věřím, že Porubané, ale i lidé 
odjinud, kteří mají náš obvod 
rádi, si tuto akci nenechají ujít 
a  přijdou se pobavit. Jsem 
přesvědčena, že to bude stát 
za to a bude to jeden z vrcho-
lů plesové sezony,“ pozvala 
na ples místostarostka Zuza-
na Bajgarová.

Pokud se chcete dobře po-
bavit, měli byste si 17.  únor 
poznamenat do kalendá-
ře a  co nejdříve vyrazit pro 
vstupenky. Ty můžete zakou-
pit v Informačním centru Po-
ruba na Hlavní třídě a cena je 
stejná jako loni. Za 390 korun 

dostanete vrchovatou porci 
zábavy a v ceně je i večeře.

Letošní ples se ještě ko-
ná mimo Porubu. „Mrzí nás, 
že v  Porubě stále nemáme 
dostatečně velký sál, ve kte-
rém bychom mohli ples uspo-
řádat. Blýská se ale na lep-
ší časy. Podle informací, kte-
ré máme, to vypadá, že do 
konce roku by konečně měla 
být hotova rekonstrukce Do-
mu kultury Poklad. Rádi by-
chom příští ples uspořádali už 
v novém a krásném prostředí 
porubského kulturáku,“ dodal 
starosta.

Vstupenky na ples můžete 
i vyhrát, stačí, když se zúčast-
níte soutěže na straně 9, kde 
najdete i vyhodnocení minulé 
soutěže o lístky na Novoroční 
koncert.  (mot)

8:8 | Baroš, Jankulovski, Bolf, Svěrkoš nebo Lukeš za Baník Ostrava 
na straně jedné, Horňák, Lokvenc, Siegl, Grygera či Ujfaluši za Spar-
tu Praha na straně druhé. Není divu, že na fotbalové utkání Legen-
dy v Ostravě přitáhla známá jména do ochozů zimního stadionu 
v Porubě na 3,5 tisíce diváků. Chvílemi bylo na palubovce zřejmé, 
že se jedná o exhibici, chvílemi se ale hrálo jako o život. A také se 
vzpomínalo – 29. prosince uběhl právě rok od úmrtí brankáře Pavla 
Srnička. „Myslím, že tento zápas může být začátkem nové tradice,“ 
nechal se po utkání odvěkých rivalů slyšet Marek Jankulovski. A při-
takal moderátorovi zápasu, sportovnímu redaktorovi České televize 
Mírovi Bosákovi: „Fanoušci byli fantastičtí!“
Utkání týmů pod vedením trenérů Vernera Ličky a Jozefa Chovan-
ce skončilo remízou 8:8 (poločas 5:6). Více fotografií najdete na  
www.facebook.com/moporuba. (jan) Foto: Jiří Birke



AKTUALITY 5

Přesně dva týdny žilo Alšovo 
náměstí Porubským vánočním 
jarmarkem. A že toho za tu dobu 
zažilo! Hlavu na hlavě při rozsvě-
cování stromečku (vlevo naho-
ře) nebo akci Česko zpívá kole-
dy se zpěvákem Tomášem Sav-
kou a dětmi z pěveckého sboru 
Základní školy Bulharská (tře-
tí řada vlevo), stovky, ne-li tisí-
covky účinkujících – také z pol-
ské Ratiboři (třetí řada vpravo), 

či návštěvu řezbáře Jiřího Ha-
louzky (dole vlevo), který je au-
torem našeho tolik obdivované-
ho betlému. Náměstí se na čtr-
náct dní stalo místem, kam se 
dalo zajít nakoupit milé dárky, na 
svařák s přáteli, do zimního kina 
nebo pro něco dobrého na zub, 
kde jste si mohli zaklinkat zvon-
kem přání, poslat dopis Ježíškovi 
nebo potkat anděla.  (jan) 

 Snímky: Jiří Birke

Porubský vánoční  
jarmark ve fotografiích



Co se nevejde do kontejne-
ru, položí se vedle něho. A mů-
že to být vysloužilý nábytek, 
matrace, dveře nebo koberce.  
Jenže ve skutečnosti tím lidé 
zakládají černou skládku. Ob-
vod dostává stížnosti na „binec 
u popelnic“ od občanů, kterým 
vadí, jak jejich sousedé hyzdí 
své okolí, při pochůzkách ho 
objevují strážníci. Soupis těch-
to míst se předává firmě OZO 
(Odvoz a zpracování odpadu), 
která pak odpad, jenž se nedá 
sebrat při běžném svozu, od-
straní. „Město každoročně na 
likvidaci takovýchto černých 
skládek vynakládá nemalé pro-
středky, které by mohly být vy-
užity smysluplněji,“ potvrdi-
la Vladimíra Karasová, mluvčí 
OZO Ostrava.

Porubský sběrný dvůr na-
jdete v ulici Nad Porubkou na 
okraji průmyslové zóny. V zi-
mě je otevřen denně včetně 
sobot a nedělí od 8 do 18 ho-
din. Můžete využít i  blízké 
sběrné dvory v Krásném Po-
li nebo Martinově. Jejich ote-
vírací doby najdete na www.
ozoostrava.cz/mapa. Vět-
ší množství odpadu mohou 
občané Ostravy bezplatně 
odevzdat jen ve sběrném 
dvoře v Ostravě-Kunčicích.

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ6

Odkládáte nábytek a jiné větší věci 
u popelnic? Zakládáte černou skládku
Že se černá skládka říká 
tomu, když se odpad 
vysype třeba na nějakém 
odlehlém místě, se ví. Za 
černou skládku se však 
považuje také to, když 
odložíte objemný odpad 
u popelnic. A hrozí za to až 
padesátitisícová pokuta! 
Nemluvě už o tom, že 
to vypadá opravdu, ale 
opravdu odpudivě…

Podle Tomáše Hradila z od-
dělení přestupků porubského 
úřadu lidem, kteří takhle zalo-
ží černou skládku, ze zákona 
hrozí až padesátitisícová po-
kuta. O tom, že to není institut 
úplně bezzubý, svědčí fakt, že 
obvod letos udělil provinilcům 
už čtyři pokuty.

Co však dělat s věcmi, kte-
ré se do kontejneru neve-
jdou? Možnosti jsou hned tři: 
můžete je odvézt do někte-
rého z  12 sběrných dvorů ve 
městě. Přijímají v nich praktic-
ky veškerý odpad z běžného 
chodu domácnosti – objem-
né odpady (nábytek, koberce 
a  jiné větší zařizovací před-
měty), nebezpečné odpady 
(léky, baterie, barvy, ředidla, 
oleje…), vysloužilé elektro-
spotřebiče a  světelné zdroje, 
zeleň ze zahrádek, separova-
ný odpad (plasty, sklo, papír) 
a textil. Za úplatu tam mohou 
občané města odložit i  sta-
vební odpady včetně oken 
a dveří.

Další možnost je počkat, až 
budou poblíž přistaveny vel-
koobjemové kontejnery. Jsou 
rozmisťovány v ulicích Poruby 
dvakrát do roka a obvod jich 
nechává rozvézt kolem 550.

Třetí způsob, jak se zbavit 
velkých věcí, je objednat si od-
voz u OZO. „Vznikl, aby zejmé-
na seniorům, pro které může 
být složité zajistit odvoz vel-
kých předmětů z  domácnos-
ti do sběrného dvora, usnad-
nil nakládání s odpady,“ infor-
movala Vladimíra Karasová. Za 
tuto službu se však platí – od 
50 do 400 korun podle obje-
mu odpadu.

Jedinou výjimkou, kdy je 
odkládání věcí vedle kontejne-
rů naopak žádoucí, je v těchto 
dnech shromažďování vánoč-
ních stromků.  (jan)

PRVNÍ VLAŠTOVKA | Přijede nákladní auto 
s nápisem OZO, vysune mechanické rame-
no, spustí dva háky. Řidič, který má na krku 
dálkové ovládání podobné těm na rádiem 
řízené modely letadel, odemkne nerezovou 
schránu a připne háky do ok podzemního 
kontejneru. A pak si už jen „hraje“ s páčka-
mi ovladače – kontejner, do něhož se ve-
jde zhruba třikrát více smetí než do běžné 
popelnice, zvedne, přesune nad korbu ná-
klaďáku, otevře a vysype. A pak ho přemís-
tí zpět nad jeho betonové podzemní lože 
a  spustí dolů. Přiklopí schránu, zamkne – 
a hotovo. Tiše, rychle, čistě. Taky okolí prv-
ních porubských podzemních kontejnerů 
na náměstí Antonie Bejdové vypadá mno-
hem lépe než u klasických popelnicových 
stání.
Další tři „hnízda“ podzemních kontejnerů 
– u  Hlavní třídy, na náměstí Jana Nerudy 
a v Nálepkově ulici – budou hotova na jaře.
 Text a foto: Jana Janošcová

Městský obvod 
Poruba nabízí 
k pronájmu:
Nebytové prostory

Prostor v  dobrém technic-
kém stavu o výměře 121,72 m2 

v  1.  nadzemním podlaží stav-
by občanského vybavení č. p. 
1970 na ulici Ludvíka Podéště 
(sousedí s  Knihovnou města 
Ostravy) za těchto podmínek:
• doba pronájmu: neurčitá ne-

bo určitá, max. pět let,
• složení jistoty ve výši trojná-

sobku měsíčního nájemného,
• minimální výše nabízeného 

nájemného v Kč/m2/rok je 
stanovena podle Zásad Ra-
dy městského obvodu Poru-
ba č. 8/2014 (více na www.
poruba.ostrava.cz v sekci 
Radnice, Vyhlášky a zásady) 
podle předmětu provozova-
né činnosti, a to od 500 do 
1200 Kč.

Kanceláře v  Klimkovické 
ulici v budově B úřadu
• ihned k dispozici,
• doba pronájmu: neurčitá ne-

bo určitá, max. pět let.
 

Garáže

Stavby garáží bez č. p./ 
č. ev. v  areálu řadových ga-
ráží v  ulicích Slavíkově nebo 
Skautské 
• doba pronájmu neurči-

tá, s výpovědní dobou tři 
měsíce,

• podlahová plocha od 17 do 
18 m2 podle konkrétního 
výběru,

• minimální cena nájemného 
je 990 Kč měsíčně, včetně 
DPH. 

Nájemce bude vybrán for-
mou výběrového řízení na zá-
kladě nejvyšší cenové nabíd-
ky. Před podpisem nájemní 
smlouvy musí nájemce uhra-
dit jistotu ve výši tříměsíčního 
nájemného. 

Bližší informace o  všech 
pronájmech poskytne Ol-
ga Ševčíková, na telefon-
ním čísle 599 480 750 nebo 
e-mailové adrese osevcikova 
@moporuba.cz.
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K přání mnoha úspěchů v novém roce 2017 

připojujeme poděkování za vaši důvěru 

a těšíme se na další úspěšnou spolupráci.

         tým regionálního vydavatelství 



PROGRAM AKCÍ8

 1.–14. 1. 
 Tříkrálová sbírka,  
 pořádá Charita ČR

 5. 1. 
15.00 Den otevřených dveří, Střední  
 škola prof. Zd. Matějčka,  
 17. listopadu 1123
16.15 Bruslení veřejnosti, RT TORAX  
 ARENA, Čkalovova 6144
17.30 Baníkovská školička, Základní  
 škola, J. Šoupala 1609
19.00 Novoroční koncert – vystoupení  
 Radima Schwaba a Moniky  
 Sommerové, kostel sv. Cyrila  
 a Metoděje v Pustkovci

 6. 1.
14.00 Tříkrálový punč – poděkování  
 Charity Ostrava dárcům  
 Tříkrálové sbírky, Alšovo náměstí

 7. 1. 
 8.00 Zimní výstup na hrad Helfštýn,  
 DDM, M. Majerové 1722
14.30  Bruslení veřejnosti, RT TORAX  
 ARENA, Čkalovova 6144
17.00 HC RT Torax Poruba 2011  
 x Hokej Šumperk 2003, RT  
 TORAX ARENA, Čkalovova 6144

 7.–31. 1.
 Knižní vánoční strom – velký  
 výprodej vyřazených knih,  
 Knihovna města Ostravy,  
 L. Podéště 1970

 8. 1. 
10.00 Bruslení veřejnosti, RT TORAX  
 ARENA, Čkalovova 6144
18.00  DHC Sokol Poruba x DHK Baník  
 Most – utkání v házené žen,  
 Sportovní hala Sareza, Hrušovská  
 2953/15, Moravská Ostrava

 9. 1.
15.00  Podpůrná skupina kontaktního  
 rodičovství, MC Krteček,  
 I. Sekaniny 1804
16.00 Provázkové koule – tvůrčí dílna,  
 CVČ, Vietnamská 1541
17.30 Baníkovská školička, Základní  
 škola, J. Šoupala 1609
10. 1. 
 8.00  Den otevřených dveří – ZŠ  
 Dětská 915
 9.00 Novoroční tvoření – tvůrčí dílna,  
 DDM, Polská 1624

11. 1. 
14.00  Den otevřených dveří –  
 Wichterlovo gymnázium,  
 Čs. exilu 669
16.00 Turnaj ve stolním fotbale, CVČ,  
 O. Jeremiáše 1985

12. 1.
13.30 Den otevřených dveří, Střední  
 odborná škola ochrany osob  
 a majetku, Liptaňské náměstí  
 890
14.00 Den otevřených dveří, Obchodní  
 akademie, Polská 1543
15.00 Den otevřených dveří, Střední  
 škola prof. Zd. Matějčka,  
 17. listopadu 1123
16.15 Bruslení veřejnosti, RT TORAX  
 ARENA, Čkalovova 6144
17.30 Baníkovská školička, Základní  
 škola, J. Šoupala 1609

13. 1.
17.30 Bruslení pro dospělé, RT TORAX  
 ARENA, Čkalovova 6144

14. 1. 
 8.30 O krále/královnu zeleného stolu  
 – turnaj ve stolním tenise, DDM,  
 Polská 1624
 9.00 Den otevřených dveří,  
 Gymnázium Hello, Čs. exilu 491
 9.00 1. kolo porubské nohejbalové  
 ligy, Střední škola služeb  
 a podnikání, Příčná 1108
13.00  Keramická dílna – pro děti,  
 mládež a rodiče, DDM,  
 M. Majerové 1722
17.00  HC RT Torax Poruba 2011  
 x HC Technika Brno, RT TORAX  
 ARENA, Čkalovova 6144

15. 1. 
10.00 Bruslení veřejnosti, RT TORAX  
 ARENA, Čkalovova 6144

16. 1. 
10.00 Rendez-vous s knihou – posezení  
 nad knihami, KMO, Podroužkova  
 1663
16.00 Sněhulák trochu jinak – tvůrčí  
 dílna, CVČ, Vietnamská 1541
17.30 Baníkovská školička, Základní  
 škola, J. Šoupala 1609

17. 1. 
14.00 Ledové čtení – čteme dětem,  
 KMO, L. Podéště 1970
14.00 Den otevřených dveří,  
 Gymnázium Olgy Havlové,  
 M. Majerové 1691
15.00 Výtvarné hrátky, MC Krteček,  
 I. Sekaniny 1804

18. 1. 
 9.00 Knihovníčci – setkání rodičů  
 na mateřské dovolené  
 a jejich dětí, KMO,  
 Vietnamská 1541
 9.00 Šikulkové – setkání rodičů na  
 rodičovské dovolené a jejich  
 dětí, KMO, Podroužkova 1663

16.00 Turnaj v šipkách, CVČ,  
 O. Jeremiáše 1985

19. 1.
15.00 Den otevřených dveří, Střední  
 škola prof. Zd. Matějčka,  
 17. listopadu 1123
16.30  Kurz předporodní přípravy:  
 Období těhotenství, MC Krteček,  
 I. Sekaniny 1804
17.30 Baníkovská školička, Základní  
 škola, J. Šoupala 1609

23. 1.
17.30 Baníkovská školička, Základní  
 škola, J. Šoupala 1609

24. 1.
 9.00 Klub přátel knihovny – posezení  
 nad knihami, KMO, L. Podéště 1970
 9.00 Novoroční tvoření – tvůrčí dílna,  
 DDM, M. Majerové 1722
15.00 Den otevřených dveří,  
 Gymnázium Hello, Čs. exilu 491
15.00 První pomoc u dětí s RBP, MC  
 Krteček, I. Sekaniny 1804

25. 1.
10.00 Dopoledne s knihou – setkání  
 nad knihami, KMO, Vietnamská  
 1541
16.00 Divadélko Smíšek: Lakomý liščí  
 ocásek, CVČ, Vietnamská 1541

26. 1.
13.30 Den otevřených dveří, SOŠ  
 ochrany osob a majetku,   
 Liptaňské náměstí 890
15.00 Den otevřených dveří, Střední  
 škola prof. Zd. Matějčka,  
 17. listopadu 1123
16.30 Kurz předporodní přípravy:  
 Porod – 1. část, MC Krteček,  
 I. Sekaniny 1804
17.30 Baníkovská školička, Základní  
 škola, J. Šoupala 1609

28. 1. 
15.00 Dětský maškarní karneval, DDM,  
 M. Majerové 1722
17.00  HC RT Torax Poruba 2011  
 x HC Kopřivnice, RT TORAX  
 ARENA, Čkalovova 6144
18.00  DHC Sokol Poruba x Bemaco  
 ŠŠK SLŠ Prešov – utkání  
 v házené žen, Sportovní hala  
 Sareza, Hrušovská 2953/15,  
 Moravská Ostrava
19.00 Slezský bál, Dům farnosti na  
 Vřesinské ulici (více na webu  
 www.sshs.cz)

30. 1.    
16.00 Kanzashi květiny – tvůrčí dílna,  
 CVČ, Vietnamská 1541



Výlet do světa vonných svíček
Městský obvod Poruba chystá o jarních 

prázdninách 6. března pro děti od šesti 
do 15 let exkurzi do výroby vonných sví-
ček rodinné manufaktury Aromka v  Dět-
marovicíh. Na děti čeká nejen prohlídka 
výroby, kreativní dílna, malý dáreček, ale 
i  soutěžní odpoledne v  Centru volného 
času Vietnamská s oblíbenou hrou Bingo. 
Je nutné se přihlásit, protože počet míst 
je omezen. Bližší informace na tel. číslech 
599 480 592, 599 480 555, 720 735 354 
nebo na  www.facebook.com/cvc1541.

Pošlete vzpomínky
Dům kultury Poklad zprovoznil no-

vé webové stránky www.dkpoklad.cz. 
Naleznete na nich vizualizace budoucí-
ho Pokladu, informace o průběhu rekon-
strukce i zajímavé aktuality. A především 
výzvu Napište nám své příběhy. „V porub-
ském domě kultury zažili lidé za desítky 
let jeho existence mnoho příběhů, prožili 
zajímavé okamžiky, zakusili nejedny emo-
ce. Pošlete nám své příběhy, fotografie, ať 
Poklad ožívá už dnes,“ přeje si jednatelka 
DK Poklad Darina Daňková. O své vzpo-
mínky se už podělily takové osobnosti, ja-
ko jsou Věra Špinarová, Marie Rottrová či 
Heidi Janků.

Svět fantazie z kostek 
V Centru volného času ve Vietnamské 

ulici se na únor chystá originální interaktiv-
ní výstava modelů z LEGO kostek pod ná-
zvem Svět fantazie z kostek. Těšit se mů-
žete nejen na sety ze sérií LEGO Duplo, 
Friends, Simpsons, Technik nebo Creator, 
ale i na originální modely a stavby přízniv-
ců internetového fóra Kostky.org. Jsou jimi 
například replika kostela svaté Anny v Po-
lance nad Odrou, westernového městeč-
ka, středověkých hradů a bitev, rockového 
festivalu, kolejiště, scenérií z  pohádek či 
robotů na dálkové ovládání. Součástí vý-
stavy bude dětská herna.

Oprašte angličtinu
Máte zájem o  výuku anglického jazy-

ka? Můžete přijít mezi „věčné začáteč-
níky“ a  mírně pokročilé studenty-senio-
ry. Výuku angličtiny pro ně každou středu 
od 9.30 do 11.30 hodin pořádají v  Cha-
ritním středisku Gabriel v  Čujkovově uli-
ci v  Zábřehu. Bližší informace podá Da-
nuše Hanáková, koordinátorka komunitní-
ho centra, na tel. číslech 599 527 590 nebo  
737 610 758, informace také na webu www.
ostrava.charita.cz nebo je získáte prostřed-
nictvím e-mailu cho.gabriel@charita.cz. 
 (mot, jan)

31. 1. 
14.00 Čteme dětem – z knih Josefa  
 Lady, KMO, L. Podéště 1970

KVÍZY, SOUTĚŽE:

 4.–31. 1.
Ledový kvíz – kvíz pro děti, KMO, 
L. Podéště 1970 

do 31. 1.
Jak na nový rok… – kvíz pro děti, KMO, 
Vietnamská 1541

VÝSTAVY:

do 31. 1.
Vánoční výstavka – práce klientů 
Střediska pracovní rehabilitace, KMO, 
L. Podéště 1970

AVE ART SSUŠ a ZUŠ Ostrava: Malba, 
grafika, Galerie Astra, DPS, I. Sekaniny 
1812

Alena a Miroslav Pokorní: Černobílá krása 
barevného Korfu, Galerie VŠB-TUO, 
17. listopadu 15

Stanislav Krejčí: Blues staré řeky Odry – 
výstava obrazů, KMO, Vietnamská 1541

4. 1. – 29. 3. 
Marie Gavlovská: Olejomalba – výstava 
obrazů, KMO, L. Podéště 1970

9. 1. – 24. 2. 
Fragmenty času – výstava fotografií 
studentů Střední školy služeb a podnikání, 
obor fotograf, Galerie na schodech, 
ÚMOb Poruba, budova A, Klimkovická 55. 
Vernisáž 9. ledna v 15 hodin.
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Změna programu vyhrazena, 
aktuální informace na poruba.ostrava.cz a www.facebook.com/moporuba

Známe vítěze vstupenek 
na novoroční koncert!

S  průřezem muzikálové a  duchovní 
hudby vystoupí na Novoročním koncer-
tě 5. ledna od 19 hodin v kostele svatých 
Cyrila a  Metoděje v  Pustkovci jedna 
z nejvýraznějších tváří současného mu-
zikálu Radim Schwab. Ke společnému 
zpívání si pozval další známou muziká-
lovou zpěvačku, Moniku Sommerovou.  

Ale dva z vás mohli každý dvě vstu-
penky vyhrát. Soutěžní otázka zněla: 
Radim Schwab zaujal milovníky muzi-
kálu poprvé v roce 2000, kdy se před-
stavil v hlavní roli mladého Edmonda 
Dantèse. V jakém muzikálu?

Správná odpověď je: Monte Cristo.
Z poštou i e-mailem došlých správ-

ných odpovědí jsme vylosovali manžele 
Blažovy a Vlastu Gavendovou.  

 Blahopřejeme!

Chcete vyhrát  
vstupenky na ples?

Stejně jako v minulém čísle zpravo-
daje, i nyní můžete soutěžit o dvakrát 
dvě vstupenky – tentokrát na XV. re-
prezentační ples městského obvodu 
Poruba. Hlavním hostem bálu, který 
se bude konat 17. února v Clarion Con-
gress Hotelu v  Ostravě-Zábřehu, bu-
de zpěvačka Petra Janů. Tipnete si, 
v kterém roce zahájila svou pěveckou 
kariéru?

a) 1953
b) 1972
c) 1989
Vaše odpovědi čekáme do 23. ledna 

na adrese Úřad městského obvodu Po-
ruba, útvar prezentace a vztahů k veřej-
nosti, Klimkovická 55/28, 708 00 Ost-
rava-Poruba, nebo na e-mailu: redakce 
@moporuba.cz. Kromě písmene svého 
tipu prosím uveďte své jméno, příjme-
ní, adresu a telefonní číslo.  (r)

Soutěžíme:

Foto: Dominik Knýbel



Hrdličky navštívily VŠB
O  tom, že věda může být 

zábava, se přesvědčili žáci de-
vátého ročníku Základní ško-
ly Aleše Hrdličky. Při návště-
vě jedné z nejlepších českých 
univerzit, Vysoké školy báňské 
– Technické univerzity Ostra-
va, se moderní formou moh-
li seznámit se třemi vědec-
kými okruhy – energetikou, 
energokoly a  geogebrou. Vy-
sokoškolští pedagogové pro 
ně připravili i  spoustu soutě-
ží a kvízů, děti si mohly projít 

laserové bludiště či ochutnat 
netradiční popcorn.   (mot)

Děti poznávaly Ostravu
Naše město Ostrava 

byl název polytechnické-
ho workshopu, který pro dě-
ti a  jejich rodiče uspořáda-
li v  Mateřské škole na ulici 
J.  Skupy. Účastníci worksho-
pu vytvořili z  nově zakou-
pených stavebnic 3D mo-
del města, slezskoostravský 
hrad, vyráběli i  symboly Ost-
ravy, postavy nebo mateřskou 

školu. Projekt podpořilo sta-
tutární město Ostrava část-
kou 30 tisíc korun.   (jokr)

Setkání se 
spisovatelkou

Spisovatelka Petra Brauno-
vá besedovala se žáky Základní 
školy Komenského. Povyprávě-
la jim, jak vzniká kniha a s jaký-
mi obtížemi se autor během své 
práce musí vypořádat. „Povída-
la nám i o pobytu ve Francii ne-
bo svém spoluautorovi Micha-
lovi, se kterým napsala knížku 

3333 km k Jakubovi,“ popsala 
učitelka Martina Demčáková.  

Fragmenty času
Studenti oboru fotograf ze 

Střední školy služeb a  podni-
kání v Příčné ulici patří k nada-
ným umělcům a je o nich často 
slyšet. Jejich snímky, sestavené 
do souboru nazvaného Frag-
menty času, budou od 9. ledna 
k vidění v Galerii na schodech 
v budově radnice. Vernisáž za-
číná v  15 hodin. Výstava bude 
přístupná do 24. února.  (jan)
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Studenti chystali dárky méně šťastným dětem
Naplnit krabici dětskými 

dárky, pěkně zabalit, popsat 
a přinést ji do vestibulu školy. 
To je stručné shrnutí podstaty 
projektu Krabice od bot, k ně-
muž se v  předvánočním čase 
připojili i  studenti porubského 
Wichterlova gymnázia. Dárky 
byly určeny dětem ze sociálně 
slabých rodin a  těm, které se 
ocitly v obtížné životní situaci. 
Akci celorepublikově pořádá 
Diakonie Českobratrské církve 
evangelické.

„Díky velkému nadšení po-
těšíme stovky malých i  vět-
ších dětí – sešlo se nám více 
než dvě stě krásně zabalených 
dárků,“ sdělil ředitel Wichter-
lova gymnázia Jan Netolička. 
Dárky byly předány do Azylo-
vého domu Debora, Domu pro 

Zápisy do škol 
a školek budou 
letos později

Letošní školní rok přine-
sl jednu velkou změnu – zá-
pisy do prvních tříd základ-
ních škol se poprvé nebudou 
konat od ledna, ale až v dub-
nu. Nový termín zápisů byl za-
veden poslední novelou škol-
ského zákona.

„Rodiče budoucích prv-
ňáčků upozorňujeme na změ-
nu termínu zápisu k  povinné 
školní docházce. Zápisy se 
budou ve všech základních 
školách konat od 1. do 30. 
dubna,“ potvrdil místostaros-
ta Petr Zábojník. Přesné ter-
míny zápisů se mohou rodiče 
dozvědět na webových strán-
kách škol nebo v březnovém 
vydání měsíčníku PRIO. 

Povinná školní docház-
ka začíná počátkem školního 
roku, který následuje po dni, 
kdy dítě dosáhne šestého ro-
ku věku, pokud mu není povo-
len odklad. 

Změny se týkají i  zápisu 
k  předškolnímu vzdělávání, 
který se počínaje školním ro-
kem 2017/2018 koná od 2. do 
16. května. O termínech zápi-
sů do mateřských škol bude-
me informovat v  dubnovém 
PRIO.  (r)

Školní software využijí žáci i doma
Poruba jako jediný 
obvod v Ostravě velmi 
výhodně vysoutěžila 
software společnosti 
Microsoft pro školy. 
A využívat ho budou 
moci žáci a pedagogové 
i na svých soukromých 
počítačích.

Školy v celém Česku až do 
letošního roku využívaly zvý-
hodněné licence firmy Micro-
soft na základě jejího progra-
mu PiL School Agreement. 
A  ten letos skončil. Zatímco 
jinde si obnovu licencí zajišťu-
jí většinou školy samy, v Poru-
bě radnice vysoutěžila licence 
centrálně a za velmi výhodnou 
cenu.

„Ve spolupráci s  počítačo-
vými odborníky jsme hleda-
li nejvýhodnější variantu, kte-
ré by byla finančně výhod-
ná a  zároveň zajistila veškerý 
komfort a  softwarové zajiště-
ní, které školy potřebují. Na-
konec jsme využili speciální-
ho licenčního programu, kte-
rý nabízí výhodné podmínky 
v případě uzavření smlouvy na 
vyšší počet licencí. A  to jsme 
splňovali,“ uvedl místostarosta 
Petr Zábojník. 

Ve veřejné soutěži na pro-
nájem jedné licence celého 
portfolia softwarových pro-
duktů Microsoftu získala Poru-
ba velmi výhodnou cenu 1199 
korun za rok, za tři roky za-
platí obvod celkově 1 715 769 

korun bez DPH. „Díky soutěži 
jsme ušetřili značné prostřed-
ky, protože pokud by si školy 
měly licence soutěžit samy, na 
takovou cenu by nedosáhly. 
Balík zahrnuje upgrade ope-
račních systémů, Office Profe-
sional Plus, antivirový program 
a  řadu programů na správu 
serveru. A přináší i další výho-
dy pro žáky i zaměstnance. Ti 
si mohou zdarma upgradovat 
nejnovější verzi operačního 
systému a balíčku Office i  na 
své domácí počítače, tablety 
nebo telefony a využívat tyto 
produkty i doma. Navíc v pří-
padě zájmu mohou školy vyu-
žít pro výuku i vývojářské ná-
stroje společnosti Microsoft,“ 
dodal Petr Zábojník.  (mot)

ženy a matky s dětmi Armády 
spásy, zařízení pro děti vyža-
dující okamžitou pomoc Náruč 
a neziskové organizaci Euroto-
pia. Krabice plné překvapení 

nebyly jen od studentů a  za-
městnanců Wichterlova gym-
názia, ale také od veřejnosti. 
Zapojily se rovněž jiné školy 
a některé firmy.  (jan)

Krabice s dárky pod vánočním stromem   Foto: archiv školy
Vaří bez lepku

V  Mateřské škole v  ulici 
O.  Synka vyšli vstříc rodičům 
dětí, které trpí celiakií, a začali 
připravovat bezlepkovou stra-
vu. Děti lze do školky přihlásit 
na tel. č. 596 954 410.  (r)
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Vánoční turnaj 
Největší akcí, kterou JC MP 
Ostrava v tělocvičně Základ-
ní školy Komenského po-
řádá, je Vánoční turnaj dětí 
a mládeže. Letošní ročník byl 
jubilejní desátý a  zúčastni-
lo se ho 74 dětí z domácího 
klubu, Baníku Ostrava, Frýd-
ku-Místku, Bohumína a Čes-
kého Těšína. Nejvíce zlatých, 
osm, získali judisté Baníku 
Ostrava, nejvíce medailí, pět-
advacet, zůstalo v domácím 
klubu, který získal šest zla-
tých, třináct stříbrných a šest 
bronzových medailí. Nejcen-
nější kov vybojovali Karolína 
Stohlová, Tereza Sehnalíko-
vá, Nela Kurucová, Benjamin 
Brož, Radek Pilát a  Lukáš 
Fiala.

Krytý bazén je po rekonstrukci opět v provozu

I vaše dítě může být jako olympijský vítěz  
Lukáš Krpálek. Přiveďte ho na ZŠ Komenského
Už desátým rokem 
v Porubě působí oddíl juda 
Městské policie Ostrava, 
který vychoval desítky 
vynikajících a všestranných 
sportovců. Může mezi nimi 
být i vaše dítě – stačí, když 
jej přivedete na trénink.

V masce do školky
Poněkud zvláštní zálibu 

měl donedávna jistý třicát-
ník: vytipovával si porubské 
školky, na nichž byly umístě-
ny bezpečnostní kamery, kte-
ré pak kradl. Dvakrát dokon-
ce zvolil stejnou školku. Cel-
ková škoda byla odhadnuta 
na 27 tisíc korun – při kráde-
žích totiž výtečník poškodil 
také fasády školek či kabely. 
Přestože si „při akci“ nasadil 
masku, byl poznán. Policejní 

komisařka na základě shro-
mážděných důkazů zahájila 
trestní stíhání 31letého mu-
že pro trestný čin krádeže, 
za nějž mu hrozí trest odnětí 
svobody až na dva roky.

Posilněn alkoholem 
zboural koš

Pozornost strážníků upou-
tal 16. listopadu v  Poru-
bě podnapilý řidič. Neod-
hadl vzdálenost mezi svým 
vozidlem a  kontejnerem na 

odpadky a také jeho následný 
pokus o  jízdu byl značně ne-
jistý. Na výzvu strážníků k za-
stavení vozidla naštěstí rea-
goval ihned. Výsledek zkouš-
ky na přítomnost alkoholu 
– 1,8 promile – znamenal jedi-
né: událost k dalšímu šetření 
převzala Policie ČR.

Rychle přijeďte, 
vykradli auto!

Oznámení o  dvojici zlo-
dějů, která nahlížela do 

zaparkovaných vozidel a  ná-
sledně jedno vykradla, přija-
li ostravští strážníci 24. listo-
padu krátce po čtvrté hodině 
ranní. Poté, co si muži auto-
mobil vyhlédli, jeden z  nich 
rozbil okno pátých dveří a od-
cizil věci ponechané v  kufru. 
Díky podrobnému popisu by-
li hříšníci zakrátko dopadeni. 
Muži ve věku 39 a 37 let by-
li pro podezření ze spáchání 
trestného činu předáni Policii 
ČR.  (jan)

Bezmála pět měsíců trvají-
cí rekonstrukce krytého bazé-
nu v Porubě skončila. Některé 
změny zaznamenají návštěvní-
ci na první pohled: prostor ko-
lem pokladen se změnil v  re-
cepci a  přibyla odpočinková 
zóna. Fény jsou v  odděleném 
prostoru, kde je i hrací koutek.

Největší změna se ale bě-
hem oprav udála v  záze-
mí bazénu: byla kompletně 

vyměněna vzduchotechnika. 
Ta byla ještě původní od ro-
ku 1985, kdy se bazén otevřel. 
Nové jednotky budou nejen 
úsporné, ale umí i klimatizovat 
a  rekuperovat (zpětně získá-
vat teplo).

Od září se pracuje také na 
druhé etapě modernizace. 
Venkovní 25metrový bazén 
bude rozdělen na dva nere-
zové: jeden o  velikosti 2  x  16 

metrů bude v  provozu jen 
v  létě. Bude obsahovat vodní 
atrakce, jako jsou protiproud, 
vzduchová lehátka a  lavice, 
masážní lavice apod. Druhý 
bude mít rozměry 7 x 12 metrů 
a  bude v  provozu celoročně. 
V zimě se bude teplota vody 
pohybovat mezi 30 a  35  °C, 
v  létě 26  °C. Vplavat do něj 
bude možné krytým vod-
ním tunelem. Pobyt ve vodě 

budou zpříjemňovat stěnové 
masážní trysky nebo masáž-
ní lavice. Upraveny a rozšířeny 
budou venkovní terasy, dětem 
jistě udělají radost nové atrak-
ce v podobě stříkacího kraba, 
hada, nových stříkacích trysek, 
vodních clon a  pump. Přiby-
dou zde také lehátka a lavičky.

Zpracován už je i  projekt 
třetí etapy modernizace ven-
kovního areálu.  (jan)

Judo neboli v překladu jem-
ná cesta je sport, který v  létě 
českým fanouškům udělal ob-
rovskou radost. Vždyť jedinou 
českou zlatou medaili na olym-
piádě v  Riu de Janeiro získal 
Lukáš Krpálek. Pokud chcete, 
aby se i vaše děti vydaly stej-
nou cestou jako sympatic-
ký olympionik, můžete je při-
hlásit do JC MP Ostrava, který 
má své sídlo v  Základní škole 
Komenského.

„V  Porubě jsme desátým 
rokem, ale klub funguje už od 
roku 1994. Vedle Poruby dě-
ti trénují i  v  Moravské Ostra-
vě. Za tu dobu se můžeme 
pochlubit osmnácti tituly mi-
strů republiky, vychovali jsme 

Vánočního 
turnaje se zú-
častnili judisté 
ze šesti klubů 
Moravskoslez-
ského kraje.  
Foto: Martin 
Otipka

řadu reprezentantů a  připsali 
si i spoustu nejrůznějších úspě-
chů,“ říká trenér Jiří Pröll, který 
se judu věnuje téměř padesát 
let a jeho rukama prošla větši-
na špičkových ostravských ju-
distů minulosti.

V oddíle v  současnosti tré-
nuje jednatřicet mladých spor-
tovců od sedmi do osmnác-
ti let. Scházejí se vždy v úter-

ky a čtvrtky od 16.30 hodin 
(starší o  hodinu pozdě-

ji), a  pokud přivede-
te svou ratolest, 

získá komplexní 
průpravu. „Judo 
je ideální sport,  

 
 

 
 

 
 

 
který směřuje 

k  harmonickému vývoji osob-
nosti. Napomáhá motorice, 
která u mnoha současných dě-
tí není nejlepší, učí sebeovládá-
ní a disciplíně. Velmi dbám i na 
mimosportovní vývoj a snažím 

se dětem vštípit morální kodex 
a úctu k ostatním, což je důle-
žité nejenom v judu, ale přede-
vším v životě,“ dodává Jiří Pröll. 
  (mot)

KRIMI



Ručně vyráběné pralinky a čokolády dle francouzských receptur

NAŠE BONBONIÉRY...
...VÁŠ ORIGINÁLNÍ DÁREK

• originální dárek pro zákazníky či obchodní partnery
• pralinky v obalech s designem podle vašeho přání 
• při dohodnutém odběru jsme schopni vyrobit také  

originální krabičky

CHOCO BONTÉ 
Krakovská 14, 779 00 Olomouc
Telefon | +420 736 642 766; e-mail | obchod@chocobonte.cz; web | www.chocobonte.cz

Děkujeme všem našim inzerentům 
za přízeň v roce 2016  

a těšíme se na spolupráci  
v příštím roce.

Jiří Sachr
mobil: 608 832 606,  

e-mail: sachr@regvyd.cz
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Koupím byt 1–3 + 1
v osobním vlastnictví

nebo družstevní kdekoliv v Ostravě,
nejlépe oklí centra, poruba, Hrabůvka, 

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

Pošlete SMS, RK nevolat!

Telefon 603 757 592
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Božena Buchtová 
oslavila sté narozeniny

Božena Buchtová, která ny-
ní žije v  Domově Slunečnice, 
oslavila 12. prosince sté naroze-
niny. Blahopřát jí přišli staros-
ta Poruby Petr Mihálik a  mís-
tostarostka obvodu Zuzana 
Bajgarová.

Paní Buchtová se narodila 
v  roce 1916 v  Ostravě. V  prů-
běhu svého stoletého života 
bydlela v  Zábřehu, Hulvákách 
a Moravské Ostravě. Je vyuče-
ná švadlena, posledně pracova-
la jako mzdová účetní u Tech-
nických služeb Ostrava. Spo-
lečně s  manželem vychovala 
jednu dceru, radost jí nyní dě-
lají kromě vnuka a vnučky i tři 
pravnoučata. Ve svém volném 
čase ráda četla knihy a  cho-
dila na procházky. V  Domově 
Slunečnice bydlí od ledna roku 
2009.

V obvodu Poruba v součas-
né době žije pět lidí, kteří mají 
sto a více let. Tři oslavili sté na-
rozeniny letos, dva už v dřívěj-
ších letech. (jan)

V knihovnách mají 
čtenářské kluby

Senioři jsou velice početnou 
skupinou návštěvníků kniho-
ven. „Nabízíme jim například 
bezplatné kurzy počítačové 
gramotnosti anebo v  porub-
ských pobočkách Opavská,  
Vietnamská a Podroužkova ta-
ké čtenářské kluby, kde mimo ji-
né pravidelně prezentujeme te-
matické knižní novinky,“ infor-
movala Irena Šťastná, vedoucí 
obvodu knihovnických služeb 
IV Knihovny města Ostravy. 

Návštěvníci-pamětníci se 
mohou kdykoli zapojit rovněž 
do dlouhodobého projektu 
s názvem Paměť Ostravy. Stačí 

zaznamenat své osobní vzpo-
mínky k historii Ostravy a pře-
dat je v knihovnách. Dřívější zá-
znamy byly nedávno vydány 
v  reprezentativním sborníku, 
který je k dispozici k prezenč-
nímu zapůjčení i v pobočkách 
Knihovny města Ostravy. 

Aktivity pro seniory
Posláním Charitního středis-

ka Gabriel – komunitního cen-
tra pro seniory v Zábřehu – je 
prostřednictvím sociální služby 
zahnat pocit osamělosti a po-
moci k  udržování soběstač-
nosti a  samostatnosti senio-
rů. Středisko nabízí aktivizační 
programy, jako jsou výtvarné 
činnosti, kurzy práce na počí-
tači, přednášky a besedy, ver-
nisáže a  podobně. Podrob-
ný program komunitního cen-
tra najdou zájemci na www. 
ostrava.charita.cz nebo se více 

dozvědí na tel. č. 599 527 590 
nebo 737  610  758 a  e-mailu  
cho.gabriel@charita.cz.

Jak pečovat 
o nemocného

Charita Ostrava nabízí mož-
nost bezplatné účasti na semi-
náři Jak pečovat o  nemocné-
ho člověka v domácím prostře-
dí. Na setkání s profesionálními 
zdravotními sestrami se dozví-
te, jak zvládnout péči o člověka 
se sníženou pohyblivostí, a zís-
káte související informace ze 
zdravotní a sociální oblasti. Na-
příklad o možnostech získávání 
příspěvku na péči nebo využí-
vání kompenzačních pomůcek 
(jsou k dispozici také v charitní 
půjčovně kompenzačních po-
můcek). Kurz se koná 12. ledna 
od 14 hodin v hospici sv. Luká-
še v Charvátské ulici ve Výško-
vicích. (r)

KRÁTCE

Otevřete tříkrálovým koledníkům dveře i srdce
My tři králové jdeme k vám, 
štěstí zdraví přejeme vám… 
Známá slova zaznějí z úst 
tříkrálových koledníků 
letos už posedmnácté. 
Charitní Tříkrálová 
sbírka začala 1. ledna.

S přáním štěstí, zdraví a po-
koje do nového roku budou od 
1.  ledna přicházet do ostrav-
ských domácností Tři králové 
v rámci tradiční celorepublikové 
veřejné sbírky. Již posedmnácté 
ji pořádá Charita Česká repub-
lika. „Tři králové budou přiná-
šet do 15. ledna do domácností 

ADVENTNÍ SETKÁNÍ | O  tradiční předvánoční setkání seniorů byl 
opět obrovský zájem a sál Střední školy prof. Zdeňka Matějčka pras-
kal ve švech. Příchozí tentokrát čekal poněkud jiný program než v mi-
nulosti. Vystoupily hvězdy Šlágr TV Marcel Zmožek a Zdeněk Krásný, 
které zahrály i k tanci. Pozvání na parket neodmítla místostarostka 
Zuzana Bajgarová (v modrém), která přišla spolu se starostou obvo-
du Petrem Mihálikem seniory pozdravit. Přítomné nadchla famózní 
taneční show, orientální tanečnice Shahnaz, folklorní soubor Pilky ze 
Lhotky a Pustkova cimbálová muzika. Všechny přítomné pak pobavi-
lo vystoupení mužské recesní skupiny Bobři z Bolatic. Další setkání se 
uskuteční také v tradiční době, před Velikonocemi.  (mot)
 Foto: Jiří Birke

Na svátek Tří králů – 6. led-
na – bude od 14 hodin na Al-
šově náměstí nabízen tříkrá-
lový punč a  teplý čaj pro 
všechny kolemjdoucí. 

dary v podobě tříkrálových ka-
lendářů a  cukru jako poděko-
vání přispěvatelům za finanč-
ní podporu pro lidi v nouzi, ke 
kterým prostřednictvím posky-
tovaných sociálních a  zdravot-
ních služeb Charity Ostrava ta-
to pomoc plyne,“ uvádí Dalibor 
Kraut z Charity Ostrava.

Koledování podléhá přes-
ným pravidlům. Skupinku tvoří 
obvykle tři koledníci v dětském 
věku převlečení za bájné krá-
le (mudrce z východu), kteří se 
podle tradice přišli do Betléma 
poklonit novorozenému Ježíš-
kovi. Kasička, do které koledníci 

vybírají, musí být úředně zape-
četěná místně příslušným měst-
ským či obecním úřadem nebo 
magistrátem. Na kasičce je také 
nálepka se znakem Charity.

Z  výnosu letošní Tříkrá-
lové sbírky Charita plánuje 

například dofinancovat vybu-
dování táborové základny pro 
ohrožené děti a mládež, inves-
tovat do zařízení sociálních by-
tů. podpořit seniory v  pečo-
vatelské službě Matky Terezy 
nebo činnost Mobilního hos-
pice a  ošetřovatelské služby 
sv. Kryštofa. (jan)
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Poruba kdysi a dnes – proměny obvodu ve fotografiích

Pohled na Klimkovickou ulici směrem ke kostelu sv. Mikuláše  Foto: archiv ÚMOb Poruba a Prokop Jirsák

Na ples mohli páni za pět korun,  
dámy stály vstupenky jen dvě koruny
K lednu se tradičně váže 
začátek plesové sezony. 
Na bálech se uměli bavit 
i naši (pra)dědečkové 
a (pra)babičky.

V sokolské kronice se v ro-
ce 1895 píše: „O valné hromadě  
5. ledna bylo usneseno, aby se 
10. února t. r. konal v Klimkovi-
cích v panském hostinci sokol-
ský ples s ukáz-
kou cvičení 
a  proslovem br. 
MUDra. Jana 
Moravce, lékaře 
v  Klimkovicích. 
Vše se zdařilo. 
Členové jedno-
ty šli dílem pěš-
ky, dílem jeli na 
saních s  jinými příznivci neb 
ženami a v přestávce o plesu 
cvičili koně.“

Místní dobrovolné hasič-
stvo se scházelo v  hostin-
ci Františka Leopolda Švidr-
nocha, a  tak bylo logické, že 
když se v  roce 1896 rozhodlo 
na podporu své činnosti uspo-
řádat hasičský ples, konal se 
právě v sále Švidrnochovy hos-
pody. „Hasičský ples byl po-
řádán 9. 2. s čistým výtěžkem 
8 zlatých a  71 krejcarů,“ píše 
se v  hasičské kronice. V  roce 
1901 už byli porubští „dobráci“ 
mnohem úspěšnější: na plese 
vydělali 104 koruny (se začát-
kem století byla zavedena nová 

měna, koruna – pozn. red.). Ko-
lik se podařilo vydělat na ple-
se 22. února následujícího ro-
ku, se kronika nezmiňuje, ale 
v roce 1905 třeba přiznává zisk 
74 koruny.

Když byla během jediné-
ho roku postavena v  Porubě 
sokolovna, Sokoli mohli pořá-
dat „candrbály“ ve svém – na-
příklad 14.  února 1904. V  ma-

lé drama se 
změnil zá-
měr uspo-
řádat so-
kolský ples 
v roce 1908: 
proč ho 

představenstvo obce v  čele 
se starostou Josefem Tichým 
původně zakázalo, není zná-
mo. Zakročil však Zemský vý-
bor Sokola a  bál se 29.  úno-
ra přece jen konal. A  „vese-
lo“ bylo i napřesrok. V kronice 
se o tom pod datem 24. led-
na píše: „V sokolovně se konal 
sokolský ples zajímavý tím, 
že všichni hostinští v  Poru-
bě jej bojkotovali. Bylo proto 

dohodnuto, že se zvýší vstup-
né pro pány na pět korun 
a dámy na dvě koruny a všich-
ni účastníci plesu, kteří zapla-
tí vstupné, dostanou zdarma 
večeři a  pití. Tak nebyl poru-
šen zákon o hostinské živnos-
ti a  všichni účastníci plesu 
byli maximálně spokojeni.“ 
Nicméně koncese na provo-
zování hospodské živnosti se 
Sokoli přece jen dočkali: Druž-
stvu pro udržování Sokolské-
ho domu byla udělena 9. led-
na 1911, ovšem až po interpe-
laci říšského poslance, barona 
Rolsberga na ministerstvu ob-
chodu ve Vídni.

V  následujících letech se 
kroniky o  plesech nezmiňují, 
spíše se v nich píše, jaké útra-
py obyvatelům obce přinesla 
první světová válka. O dalším 
plesovém veselení se tam pí-
še až v roce 1924, kdy 10. úno-
ra opět pořádali bál porubští 
dobrovolní hasiči – se ziskem 
1109 korun.

Nové prostory k  zábavám 
se Porubským otevřely spolu 
s dveřmi nově postaveného Ka-
tolického lidového domu. A po-
řadatelskou konkurenci dostali 
Sokoli i hasiči: ples všech kato-
lických spolků se tam konal na-
příklad 9. února 1937.

Jenže když přišel rok 1938 
a ještě hůře rok 1939, na zába-
vu už příliš pomyšlení nebylo... 

   (jan) 

Leden  
v porubské historii

8. leden 1916
V  kostele sv. Mikuláše byl 

zrekvírován pro válečné účely 
prostřední zvon o váze 135 kg. 
Následující den byl odvezen 
vojenské správě v Opavě.

9. leden 1925
Na poli mezi Porubou 

a Klimkovicemi byl zavražděn 
třiatřicetiletý německý zedník 
Eduard Hanl z  Janských Láz-
ní. Jako pachatele zadrželi je-
ho krajana, čtyřiadvacetiletého 
Josefa Kreutzera z  Bruntálu, 
který sloužil u  rolníka Fr. Ko-
zuba v Porubě, a prozradil se, 
když pral zakrvácené šaty.

31. leden 1939
Při oslavách vzniku nacis-

tické říše museli žáci porubské 
školy zpívat německou hymnu. 

26. leden 1945
Do Poruby dorazilo prv-

ní ustupující německé vojsko 
a ubytovalo se na zámku hra-
běte Ferdinanda Wilczka, kte-
rý se uchýlil ke své vdané dceři 
do Lichtenštejnska.

15. leden 1963
V kulturním domě byly slav-

nostně předány klíče novým 
nájemcům sedmnáctipodlaž-
ního domu na Havlíčkově ná-
městí. (r)

Zdroj: Jiří Lexa,  
Odkazy porubských kronik
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Gabriela Kvasnicová si 
svou profesi vybrala díky 
nesplněnému snu své 
maminky – to ona totiž 
chtěla být kadeřnicí.

Vyučila se v  roce 1988, ale 
pak dvakrát plnila mateřské 
povinnosti a mezitím pracovala 
v jiném odvětví, takže se obo-
ru deset let nevěnovala. „Když 
jsem se chtěla vrátit, podnik, 
v  němž jsem před mateřskou 
pracovala, už neexistoval a vět-
šina kolegyň podnikala. Najed-
nou to byl jiný svět, za ten čas 
se to hrozně změnilo,“ vzpomí-
ná na dobu před patnácti lety 
Gabriela Kvasnicová. 

K  vlastnímu kadeřnictví ji 
nepřivedla touha po tom, že ho 
bude mít, ale náhoda – její tatí-
nek se doslechl, že je jeden po-
rubský salon na prodej. Zajel se 
tam podívat nejprve sám. „Na 
podnikání jsem si vůbec nevě-
řila, neměla jsem ambice… Nic-
méně za měsíc už jsem byla ta-
dy,“ rozhlíží se po prostorech 
svého kadeřnictví v prvním pa-
tře domu číslo popisné 756 ve 
Dvorní ulici. „Kupovat zavede-
né kadeřnictví je fajn, ale nikdy 
nevíte, kolik klientů vám zůsta-
ne. Dost dlouho mě pak živil 
manžel, protože zákaznic zas 
tolik nebylo. Ono totiž budo-
vání klientely je běh na hodně 
dlouhou trať… Ale ta práce mě 
hrozně baví, myslím, že díky to-
mu a podpoře manžela a rodi-
čů jsem přežila. Kdo dělá srd-
cem, ten to dá,“ říká přesvědči-
vě sympaticky energická žena. 

Už rok však jsou v Kadeřnic-
tví Gabriela Gabriely dvě – pra-
cuje totiž se svou devatenác-
tiletou dcerou stejného jména. 
Ta prý tady v kadeřnictví strá-
vila polovinu dětství a  vyrost-
la ve Dvorní na dvorku. „Dce-
ra stříhá spíš mladší ročníky, za-
měřila se na dlouhé vlasy. Svoji 
klientelu si buduje také díky so-
ciálním sítím – spokojené dívky 
sdílejí fotky se svými účesy, a to 

přivádí další zájemkyně. Ale ta-
ké stříhá muže a děti,“ vysvět-
luje majitelka kadeřnictví. Kon-
kurenci bere vážně, ale zas tak 
těžkou hlavu si z  ní nedělá. 
„Moje filozofie je věnovat se zá-
kazníkovi na 150 procent a pra-
covat tak, aby ceny byly únos-
né, a naše služby přitom kvalit-
ní. Chci, aby nám klientky věřily, 
aby věděly, že jim dobře pora-
díme a uděláme maximum pro 
to, aby vypadaly báječně,“ pro-
zrazuje Gabriela Kvasnicová.

Jako každá kadeřnice, také 
ona si během zkrášlující proce-
dury vyslechne řadu příběhů. 
„Kadeřnice je někdy i  důvěr-
ník. A  osudy, které si vyslech-
nete, jsou občas velmi smutné. 
Jednu dobu jsem třeba často 

slýchávala, že má někdo rako-
vinu, ničilo mě to… Důležité je 
nešířit informace dál, být dis-
krétní. A v tomhle jsem Fučík,“ 
směje se. Duševní hygienou je 
jí kromě rodiny čtení, hudba 
a  čtyřnohý domácí mazlíček, 
psí nalezenec Rocky. „Mám 
své zákaznice ráda, některé ke 
mně chodí celých patnáct let, 
co jsem tady. Ze všeho nej-
víc si přeji, abych byla zdravá, 
abych svoji práci mohla dělat 
ještě dlouho. Všechno ostatní 
se vždycky nějak vyřeší,“ uzaví-
rá optimisticky.  (jan)

Gabriela Kvasnicová  Foto: Jana Janošcová

Na této straně budeme pravidelně zveřejňovat rozhovory se zajímavými porubskými živnostníky. 
Z podnikatelů, kteří jsou součástí projektu Obchodníci v Porubě, vybírají losem sami zpovídaní. 
Gabriela Kvasnicová vylosovala společnost Frosch Design. Podnikatelský příběh jejího zakladatele 
si budete moci přečíst v příštím čísle zpravodaje PRIO.

Přidejte se!

Projekt Obchodníci v Po-
rubě chce podpořit drobné 
živnostníky, kteří mají svůj 
kamenný obchod nebo pro-
vozovnu na území obvodu. 
Webové stránky projektu  
www.obchodnicivporube.cz 
by měly připomenout a před- 
stavit zapomenuté a  někdy 
netušené výhody nákupu 
v  malých prodejnách. Těmi-
to výhodami může být od-
borné poradenství, objed-
nání sortimentu, který není 
v  prodejně, doplňkové služ-
by jako servis a  údržba ne-
bo dostupnost specializova-
ného zboží, které se v nabíd-
ce velkoobchodních řetězců 
nevyskytuje.

Při realizaci projektu by-
lo osloveno více než 160 po-
rubských obchodníků, kte-
ří se do projektu zapojili na-
prosto jednoduše  jen tím, že 
vyplnili dotazník na interne-
tu. Prezentace na portále je 
bezplatná. Jedinou podmín-
kou – kromě toho, že mís-
tem podnikání je Poruba – 
je osobní zájem živnostníka 
a  vyplněný dotazník. Pokud 
máte zájem se do projek-
tu také zapojit, více se do-
zvíte na tel. č. 725 079 919 
nebo e-mailu zkotyzova@ 
moporuba.cz.  (r)

OBCHODNÍCI
V PORUBĚ



Volné prostory k pronájmu na ul. Spojů 835/2  
a Čkalovova 835/45:

BUDOVA A      
 
4. NP kancelář č. 401 – 20 m2 

5. NP kancelář č. 502 – 20 m2    

   č. 509 – 13 m2

BUDOVA B
K pronájmu obchodní, kancelářské
a prodejní prostory v 1. NP (viz plánek a foto B)

Tel.: Dagmar Teichmannová 777 758 950
www.kavis.cz

KAVIS Reality s.r.o.
Palackého 465/16

702 00 Ostrava
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VEŘEJNÁ SBÍRKA
Elenka je dvouletá holčička s Westovým syndromem – 
nejtěžší formou dětské epilepsie. 
Sama nedokáže stát ani sedět, neudrží sama hlavičku. 

Navzdory těžkému osudu se rodina snaží Elence zajistit 
plnohodnotný život. Pro další rozvoj a usnadnění péče 
by jim velmi pomohly zdravotní rehabilitační pomůcky. 

A právě ty bychom chtěli pořídit za pomoci veřejné sbírky.  
Všechny dary budou použity výhradně na zkvalitnění 
Elenčina budoucího života. 

Číslo účtu:  2113444395/2700
Děkujeme všem, kteří pomohou jakoukoli finanční částkou. 
V případě dotazu nás kontaktujte na tel.: 

605 456 666 nebo prostřednictvím 
facebookových stránek fb.me/elenka.vojtkova

Veřejnou sbírku pořádá Profi-tisk group s.r.o. 

 pro Elenku
Sbírka povolena Krajským úřadem Olomouckého kraje – KÚOK/89918/2016/OK/400
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