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    TÉMA MĚSÍCE

    SPORT A BEZPEČNOST     OBCHODNÍCI V PORUBĚ

    AKTUALITY

Zámecký park si zaslouží
výraznou proměnu 
Více na straně 3

Šárka Marčíková je oporou  
porubských házenkářek
Více na straně 11

Výstava z lego kostek láká
na stavby, roboty či trucky
Více na straně 5

Miroslav Chovanec založil 
Frosch design před devíti lety
Více na straně 15

Bezplatný měsíčník pro obyvatele městského obvodu Poruba

Hokej na Zámeckém rybníku. 
Foto: Lukáš Kaboň
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R E A L I T N Í  R Á D C E  –  „AU KC E    P R O D E J  N E J L E P Š Í  N A B Í D C E “
Jmenuji se Petra Janštová a  pracuji jako realitní makléř ve společnosti RE/MAX. Jsem certi� kovaný makléř ISO 
s mezinárodní zkouškou u nezávislého certi� kačního úřadu a s 6-ti letou praxí. Specializuji se na tuto oblast a ráda bych 

Vám poskytla novinky na  realitním trhu, dnes na téma „AUKCE – prodej nejlepší nabídce“. 
Všichni prodávající chtějí svou nemovitost prodat za co nejvyšší cenu. Někteří volí strategii „začnu na nejvyšší ceně 
a  když se nikdo nechytí, postupně budu cenu snižovat“. Další možností je AUKCE – Jinými slovy prodej nejlepší 
nabídce. Kupující mohou předkládat prodávajícímu podmínky, za jakých jsou ochotni nemovitost koupit. Kromě ceny 
mohou účastníci aukce předkládat prodávajícímu i podmínky např. termín zaplacení kupní ceny, termín vystěhování 
aj. Prodávajícímu jsou všechny nabídky předloženy a je na něm, jakou přijme. Může taky všechny nabídky odmítnout, 
pokud žádná nesplní jeho očekávání a pravidla aukce to umožní. Stejně tak může upřednostnit i nabídku ke koupi za 
jinou než nejvyšší cenu např. když je pro prodávajícího důležité mít delší dobu na vystěhování a jeden ze zájemců ve 
své nabídce uvede, že je ochoten počkat. Příprava aukce, jasné stanovení pravidel, jejich dodržování, důvěryhodnost 
makléře (RK), perfektní marketing a správné načasování všech aktivit je pro úspěch aukce naprosto zásadní. Příští téma: 

„Co byste měli vědět než prodáte svou nemovitost“
Máte zájem prodat svou nemovitost v aukci nebo vás zajímají další informace? 

Konzultace na telefonu 731 518 716, e-mailu petra.janstova@re-max.cz nebo na webu www.vasemaklerka.cz
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2PLATÍ 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,

VŇBŇRTŇ ŇI DĚ ŇĚŇŇŇ
ÚŇĚRĚ JŇŠTĚ ĚĚ ĚĚŇŇŇŇ ŇŇŇŇŇ

ŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘ ŘŘŘŘŘŘŘ
ŘŘŘŘŘŘŘŘ ŘŘŘŘŘŘŮŮ
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chladniček, mrazniček,
praček a šicích strojů

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

Chladničky a mrazničky – p. Puča: 603 431 608

OPRAVÁŘI
Pračky a šicí stroje – p. Hudec: 603 362 222

Opravna



Lokalita Zámeckého parku, 
rybníku a okolí Oblouku patři-
la v minulosti ke klíčovým lo-
kalitám obvodu. V průběhu let 
se ale dostala na okraj zasta-
věného území a postupně i na 
okraj zájmu Porubanů. Přitom 
místo má obrovský poten- 
ciál a zasloužilo by si výraznou 
proměnu.

„Na základě podnětů li-
dí, které jsme sesbírali na fó-
ru Porubské desatero a  z  po-
citových map, zpracovali ar-
chitekti strategický dokument 
o  veřejném prostoru v  Poru-
bě. A z něj vyplývá, že lidé i od-
borníci považují území Zámec-
kého parku a okolí za klíčové. 
Bohužel v minulosti tam vznik-
la spousta nejrůznějších bariér, 
které ho znehodnotily. Každý, 
kdo parkem aspoň občas pro-
chází, určitě potvrdí, že napří-
klad horkovod je jizvou, která 
na takové místo nepatří. Chtě-
li bychom park s  okolím opět 
oživit. Ideovou studii okolí Ob-
louku jsme společně s dalšími 
lokalitami lidem představili na 
akci Sdílko. Vzbudila veliký zá-
jem, a  proto chceme podnik-
nout další kroky k  tomu, aby 
se park a okolí staly vyhledáva-
ným místem k relaxaci a třeba 
i sportu,“ uvedla místostarost-
ka Zuzana Bajgarová.

Aby se Zámecký park stal 
atraktivní lokalitou, jsou potře-
ba peníze. Poruba proto požá-
dá o podporu Nadace Promě-
ny Karla Komárka. „Chceme 
využít výzvu Parky, která je za-
měřena na obnovu nebo zalo-

SLOVO STAROSTYZámecký park i jeho okolí si zaslouží 
do budoucna výraznou proměnu

TÉMA MĚSÍCE 3

Městský obvod Poruba 
se bude ucházet o dotaci 
Nadace Proměny Karla 
Komárka na úpravu 
Zámeckého parku a jeho 
okolí. Plány na oživení 
historicky cenné lokality 
bude obvod konzultovat 
s veřejností i odborníky.

Vážení spoluobčané,
v závěru loňského roku po-

rubské házenkářky, které nám 
už spoustu let dělají velkou 
radost, dosáhly obrovského 
úspěchu a  poprvé v  historii 
klubu zvítězily v Českém po-
háru. Vedle českého mistrov-
ského titulu, který vybojovaly 
už v minulosti, tak přibyla do 
jejich sbírky další cenná trofej 
a věřím, že není poslední. Přeji 
jim do dalších let hodně úspě-
chů a  doufám, že se dočka-
jí i vítězství v česko-slovenské 
interlize.

Házenkářky Sokola Poruba 
jsou příkladem klubu, který 
dobře pracuje s mládeží a ta-
lentované mladé sportovce 
dokáže zdárně zapojovat i do 
seniorského družstva. Roz-
hodně ale nejsou příklad je-
diný. V Porubě je řada úspěš-
ných sportovních oddílů a mě 
těší, že většina z nich je zamě-
řena právě na práci s nejmen-
šími. Naše děti tak mají spous-
tu možností sportovat pod 
vedením zkušených trenérů, 
mají kvalitní zázemí a  mož-
nost sportovního růstu. A  je 
jedno, zda jde o atlety, hoke-
jisty, baseballisty, boxery, ka-
ratisty, judisty…

Smysluplně trávit volný 
čas umožňují dětem nejenom 
sportovní oddíly, ale i  mno-
ho zájmových, uměleckých 
a dalších spolků a organizací, 
které v Porubě fungují. Všem 
lidem, a  není jich málo, kteří 
se ve svém volném čase vě-
nují dětem, bych chtěl podě-
kovat. Jejich obětavá práce si 
zaslouží úctu nás všech.

Ing. Petr Mihálik
starosta

žení veřejných městských pro-
stranství. Hlavní důraz je kla-
den na potřebnost, funkčnost 

s  veřejností. „Do rozpracování 
současného ideového záměru 
chceme zapojit laickou veřej-
nost i specialisty, lidi a organi-
zace, které mají přímou vazbu 
na lokalitu. Jde například o zá-
stupce farnosti, zámku, rybá-
ře a další odborníky, jako jsou 
krajináři, urbanisté, architekti 
či lidé, kteří se zabývají život-
ním prostředím. Na setkáních 
dopracujeme projektový zá-
měr a na jeho základě podáme 
žádost o grant. Pokud uspěje-
me, vypíšeme architektonic-
kou soutěž na proměnu parku 
a okolí,“ poznamenala Zuzana 
Bajgarová.

Bez ohledu na to, jak žádost 
dopadne, pracuje Poruba na 
tom, aby horkovod v parku ve-
dl pod zemí, snaží se vykupovat 
garáže v  lokalitě a  jedná o vy-
místění sběrny.

Žádost o dotaci je třeba po-
dat do konce března, a  proto 
se setkání s   veřejností usku-
teční už 15. února v porubském 
zámku. A v říjnu bude Poruba 
vědět, zda s žádostí o podporu  
uspěla.  (mot)

Pár slov k historii
Zámek a jeho okolí patří k his-
toricky nejcennějším územím 
Poruby. Od 18. století až do 
roku 1945 byl ve vlastnictví 
rodu Wilczků. Součástí zámku 
byl i  velkostatek, ke kterému 
patřily rozsáhlé polnosti, ryb-
ník, sýpka, obydlí pro zaměst-
nance a čeledník. Patřil k ně-
mu i  park zvaný Kozubovka. 
Za války byl zámek poničen 
a  až do konce osmdesátých 
let chátral. Před demolicí jej 
zachránil Epanastatis Prusalis, 
který ho v roce 1990 odkou-
pil a zrekonstruoval do dneš-
ní podoby.

Pokud si myslíte, že Zámecký park si zaslouží výraznou proměnu a chtěli byste se na ní po-
dílet, zveme vás na setkání, které se uskuteční 15. února od 17 hodin v salonku porubské-
ho zámku. Budeme rádi, pokud nám přijdete říct svůj názor. Ideovou studii Oblouku a oko-
lí, stejně jako dalších lokalit, si můžete prohlédnout na webové adrese poruba.ostrava.cz/
cs/o-porube/sdilko-vystava-verejny-prostor-v-porube.

Zámecký park odděluje od okolí několik bariér. Největší a nejošklivější 
je vedení horkovodu.  Foto: Jiří Birke

a  udržitelnost projektu. Jsme 
připraveni udělat vše pro to, 
abychom ve výzvě uspěli,“ ře-
kl starosta Petr Mihálik.

Poruba chce na budoucí 
proměně opět spolupracovat 



Na začátku roku 2017 žilo 
na území městského obvodu 
66 337 občanů České repub-
liky, z toho bylo 31 307 mužů 
a 35 030 žen. V Porubě byd-
lelo trvale 64 939 lidí s  čes-
kým občanstvím, cizinců bylo 
evidováno 1398.  Při srovná-
ní s  1.  lednem loňského roku 
ubylo v  Porubě 507 obyva-
tel. Číslo o počtu obyvatel ale 
zkresluje neexistence institu-
tu přechodného pobytu.

„Nevíme, kolik žije v Poru-
bě lidí, kteří mají trvalý po-
byt jinde. Není to nic výjimeč-
ného a reálný počet obyvatel 
Poruby se může značně li-
šit,“ uvedla vedoucí matriční-
ho oddělení Pavla Gregorová.

Na území obvodu se v  ro-
ce 2016 narodilo 2273 dětí, 
čtyřikrát se narodila trojča-
ta, dvojčat bylo 106. Rodičům 
s  trvalým pobytem v  Poru-
bě se od 1.  ledna do 31. pro-
since narodilo 326 chlapců 
a  289 dívek, dohromady te-
dy 615 dětí. „Osmapadesát 
chlapců dostalo jméno Ja-
kub, o  deset méně bylo Do-
miniků, narodilo se sedmatři-
cet Matyášů a šestatřicet Ja-
nů. Mezi děvčaty dominovalo 
jméno Eliška, které dostalo 
osmačtyřicet novorozenců, 
Em či Emm bylo sedmačtyři-
cet a Terez osmatřicet,“ doda-
la Pavla Gregorová.

Počet uzavřených sňatků 
ve správním obvodu matriční-
ho úřadu Poruba v roce 2016 
oproti předchozímu roku mír-
ně vzrostl. Do manželské-
ho svazku vstoupilo 242 dvo-
jic, v  roce 2015 si ano řeklo 
214 dvojic.   (red)

KRÁTCE

Kontakty
Adresa: Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba
Telefon: 599 480 111
Fax: 599 480 212
E-mail: posta@moporuba.cz
ID dat. schránky: xpkbv55 
Úřední hodiny 
pondělí a středa  
8.00–12.00, 13.00–17.00
úterý, čtvrtek, pátek
8.00–12.00

AKTUALITY4

Kolik nás v Porubě 
je aneb Obvod 
očima statistiky

Petra Janů: Plesy znám spíš „svrchu“
Letošní reprezentační ples 

městského obvodu Poruba 
bude polojubilejní – koná se je-
ho patnáctý ročník. V Clarion 
Congress Hotelu v  Ostravě-
-Zábřehu se uskuteční 17. úno-
ra od 19 hodin. Vstupenky si 
můžete koupit v  porubském 
informačním centru na Hlavní 
třídě za 390 korun (v ceně je 
večeře). Atraktivním hostem 
bálu bude zpěvačka Petra Ja-
nů. Co v  minirozhovoru pro-
zradila o  svém vztahu k  ple-
sům i Porubě?

Máte ráda plesovou sezonu? 
Například už jen proto, že je 
třeba si pořídit krásnou gar-
derobu, pro vás vlastně pra-
covní oděv…

Upřímně, jen mezi námi, 
mám raději samostatné kon-
certy a  kostýmy s  kalhotami. 
Ale vím, že k zimě plesy neod-
myslitelně patří, takže si kaž-
dý rok pořídím plesovou róbu. 
Moc ráda pozoruji lidi, kteří se 
slavnostně vyšňoří a vzpome-
nou na galantnost, krouží par-
ketem a usmívají se.

Chodíte na plesy? Je nějaký, 
na který nezapomenete, nebo 
je váš nejoblíbenější a  nikdy 
ho nevynecháte?

Na plesech jsem většinou 
zpívala už od mládí, takže je 
znám spíš ,,svrchu“, z  pódia. 
A snažím se ze všech sil, abych 
nevynechala žádný, na kterém 
účinkuji.

Nevadí vám, že pracujete 
a ostatní se baví? Stihnete si 
všimnout, co mají ženy zají-

mavého na sobě, nebo se pou-
ze soustředíte na „výkon“?

Nevadí mi to. Róby samo-
zřejmě sleduji. Je to velmi po-
učné, byť nejsem žádný horli-
vý otrok módních trendů. Ob-
čas se i docela dobře pobavím. 
Musím ale říct, že úroveň plesů 
je dnes velmi vysoká.

Porubský ples pro vás bu-
de třetí, na kterém budete le-
tos v Ostravě zpívat. Přijíždíte 
vždy až na vystoupení, nebo 
dřív a  ještě se jdete „cour-
nout“ městem? 

Přijíždím dvě hodiny před 
vystoupením, abych „rekogno-
skovala“ terén a v klidu se při-
pravila. Takže na procházky, 
bohužel, není čas.

Máte nějakou vzpomínku na 
Porubu? Byla jste tu někdy? 

Zpívám pětačtyřicet let, tak-
že si troufám říct, že už jsem 
byla všude. Jezdím k vám čas-
to a moc ráda.  (jan)

Vyhodnocení soutěže  
o vstupenky na ples 
najdete na straně 9.

Zastupitelé zasednou 
po sedmnácté

Porubští zastupitelé se 
16. února 2017 v 16 hodin se-
jdou na svém sedmnáctém 
zasedání, na které jsou zváni 
i  obyvatelé městského obvo-
du. Jednání se uskuteční v sá-
le Domova Slunečnice Ostrava 
na ulici 17.  listopadu a  i  tento-
krát z něj bude pořízen video-
záznam. Odkazy na něj bu-
dou zveřejněny na webových 
stránkách poruba.ostrava.cz 

a  profilu www.facebook.com/
moporuba.

Program zasedání i  anony-
mizované materiály, které za-
stupitelé budou projednávat, 
budou nejpozději týden před 
jednáním zveřejněny na webo-
vých stránkách městského ob-
vodu.  (red)

Vyměňte si jízdenky
Dopravní podnik Ostra-

va upozorňuje, že pouze do 
28. února bude možné vyměnit 

nevyužité krátkodobé jízdenky 
platné jen do konce roku 2016 
za nové, které jsou vyšší nomi-
nální hodnoty, a  rozdíl v  jejich 
ceně doplatit. (Šedesátiminu-
tová nezlevněná jízdenka, kte-
rá stála 24 korun, nyní přijde na 
30  korun, zlevněná – předtím 
za 14 korun – na 15 korun. Ceny 
ostatních krátkodobých jízde-
nek zůstávají beze změny.) Líst-
ky vám vymění ve všech pro-
dejnách jízdních dokladů Do-
pravního podniku Ostrava.  (jan)

  Foto: archiv Petry Janů
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Cirkulum zaplní Hlavní třídu, Alšovo náměstí i šapitó
Už je to jisté! Druhý červ-

nový víkend Poruba opět ožije 
pouličním uměním a  stane se 
na několik dní evropským cen-
trem nového cirkusu. Od 9. do 
11. června se zde uskuteční dru-
hý ročník mezinárodního festi-
valu Cirkulum, který znovu při-
nese bohatý program, plejá-
du účinkujících z celého světa 
a několik novinek.

Tou hlavní je rozšíření fes-
tivalového areálu o  novou in-
teriérovou scénu, která vznik-
ne v unikátním prostoru velké-
ho cirkusového šapitó. „Věřím, 
že možnost sledovat před-
stavení v  originálním a  velmi 
kontaktním cirkusovém pro-
středí divákům ještě umocní 

už tak výjimečné zážitky, kte-
ré nabízí dramaturgie letošní-
ho ročníku,“ říká Václav Pokor-
ný, umělecký ředitel festivalu 
Cirkulum. 

Diváci však nepřijdou ani 
o  původní interiérovou scénu 
v prostoru Nové auly VŠB-TUO. 
Další významnou novinkou bu-

de originální dětská scéna ČEZ 
Family Park. Její součástí bude 
otevřená škola nového cirkusu, 
relax zóna či výtvarné dílny.

Festival Cirkulum znovu za-
plní Hlavní třídu, která pro-
to bude v  úseku od kruhové-
ho objezdu po ulici 17.  listo-
padu uzavřena pro veškerou 

dopravu, a  umožní tak vznik-
nout obdobě legendárního 
uměleckého bulváru La Ram-
bla ve španělské Barceloně. Na 
Alšově náměstí bude stát scé-
na Cirkulum a  znovu se tam 
odehraje také zahajovací ga-
lashow, kterou loni zhlédlo na 
3500 diváků. 

Vstupenky na festival budou 
k mání od února – koupit si je 
budete moci například v  po-
rubském informačním cent-
ru na Hlavní třídě. Ale vstup na 
některé z  interiérových před-
stavení taky budete moci od 
února do června vyhrát v  na-
šich soutěžích. První soutěž-
ní otázku najdete už v  tomto 
zpravodaji na straně 9.  (jan)

Daniel v Porubě vystaví kostel i rockový festival z lega
První kostky zdědil po 
sestře. Jelikož u nich nebyl 
návod, stavěl, co se mu 
líbilo. A to mu zůstalo.

Danielu Soviarovi je šest-
náct let, studuje na porubské 
obchodní akademii obor infor-
mační technologie. Na chys-
tané interaktivní výstavě Svět 
fantazie z kostek, kterou pořá-
dá městský obvod Poruba ve 
spolupráci s fórem Kostky. 
org v  Centru volné-

Výstava Svět fantazie z kostek se bude v Centru volného ča-
su ve Vietnamské ulici konat od pátku 17. do neděle 19. úno-
ra. Přístupná veřejnosti bude v pátek od 15 do 19 hodin, v so-
botu od 9 do 19 hodin a v neděli od 9 do 16 hodin. Bližší in-
formace získáte na tel. číslech 599 480 592, 599 480 555,  
720 735 354 nebo na www.facebook.com/cvc1541.
Pořadatelé připravili mnoho zajímavých modelů, například 
středověké hrady, kostel, rockový festival, westernové měs-
tečko, scenérie z pohádek, roboty i auta na dálkové ovládání, 
trucky, kolejiště s vláčky, ale též tovární sety. 
Malí i velcí nadšenci lega mohou prověřit svou zručnost i fan-
tazii při stavění z kostiček, popovídat si s vystavovateli mode-
lů, některé si i odzkoušet nebo se zapojit do soutěžního kví-
zu o slosovatelné ceny. Mohou také využít nabídku prodeje 
lego výrobků s výstavní slevou. Vstupné je 20 korun, rodin-
né 50 korun.

to byly stavebnice, ale poz-
ději mě přestaly bavit a začal 
jsem si z nich stavět, co jsem 
chtěl,“ vypráví Daniel. Ve dva-
nácti letech postavil na plo-
še 78 x 78 centimetrů fiktivní 
hrad a  pojmenoval ho Sovík. 
„V té době jsem taky objevil, 
že existuje fórum Kostky.org, 
které sdružuje legofanouš-
ky – je jich na dva a půl tisí-

Daniel Soviar Foto: J. Janošcová
Vlevo: Stavby z Polanky 
 Foto: Emil Hančák

dík, jehož koníček přerostlý ve 
zdatného koně zabydlel v do-
mě rodičů celou jednu míst-

nost. A  jak se 
řeší, když je na 
nějaký projekt 

kostek nedo-
statek? „Na 

fóru do-

ho času 
ve Vietnamské 
ulici, bude stát hned několik 
jeho modelů postavených od 
A  do  Z  z  kostek lego: kostel 
svaté Anny v Polance v měřít-
ku 1 : 45 i s dioramatem oko-
lí nebo model rockového festi-
valu s téměř tisícovkou figurek, 
kompletním osvětlením pódia 
(návštěvníci ho budou moci 
ovládat prostřednictvím tlačí-
tek), tabletem napodobujícím 
velkoplošnou obrazovku s pro-
jekcí, hudbou hrající z  repro-
duktorů či pohyblivými bubny.

„Při každé příležitosti jsem 
si jako dárek přál lego. Nejdřív 

ce a  jsou to 
kupodivu většinou 

dospělí. Stal jsem se čle-
nem fóra a pak jsem na ně za-
čal sám přispívat. A tak jsem 
se dozvěděl, že se pořáda-
jí i  legovýstavy. Se Sovíkem 
jsem se dostal na svou prv-
ní, na Slovensku,“ vzpomíná. 
Později přišlo na další modely 
jako kostel, rodný dům a tře-
ba nejnovější výtvor – rocko-
vý festival.

Má třeba spočítáno, z  koli-
ka kostiček postavil model po-
laneckého kostela s  věží vy-
sokou skoro jeden metr? „Ne-
mám. Důležité je, aby se model 
co nejvíce podobal originálu,“ 
říká rozhodně usměvavý mla-

koupíte, vy-
měníte, půjčíte si… 

A  nebo holt musíte něco po-
staveného rozebrat,“ uzavírá 
Daniel Soviar.  (jan)



Co můžeš udělat dnes, ne-
odkládej na zítřek. Tímto hes-
lem se řídí i projekt Zelená Po-
rubě. Vítězné návrhy se budou 
realizovat letos, některé práce 
ale začaly už loni. Například na 
druhém místě se v  hlasování 
Porubanů umístil návrh na zří-
zení chodníku a  úpravu scho-
diště v ulici Josefa Skupy. Pro-
tože to počasí dovolilo, byly 
schody opraveny už v  závěru 
uplynulého roku. 

„Nechtěli jsme na nic čekat. 
Schodiště už je kompletně ho-
tové, opravili jsme k tomu i to 
vedlejší. Chodník však postaví-
me až na jaře – u něho je třeba 
získat územní souhlas se stav-

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ6

Zelená Porubě: schody na Skupy  
jsou hotové, další práce začnou na jaře
Vyhlášením vítězů 
první ročník projektu 
Zelená Porubě nekončí. 
Některé návrhy budou 
hotovy už na jaře, další 
vyžadují více času.

bou a ten není možné tak rych-
le vyřídit,“ uvedl místostarosta 
Dalibor Malík.

Přípravné práce pokračují 
i u ostatních návrhů. Některých 
se Porubané dočkají už na jaře. 
„U nápadů, u kterých není nut-

ná projektová dokumentace 
a další povolení, začnou práce 
hned, jak to počasí dovolí. Na 
jaře bychom Porubanům chtěli 
předat například pítko na Hlav-
ní třídě, piknikové místo na pá-
tém obvodu a discgolfové hři-
ště u  bývalého stadionu TJ  
VOKD. Hotový bude samo-
zřejmě i chodník na ulici Jose-
fa Skupy,“ prozradila místosta-
rostka Zuzana Bajgarová. Zbý-
vající realizace potřebují více 
času, protože vyžadují vytvo-
ření projektu a nejrůznější po-
volení. I na nich se však pracuje 
tak, aby byly hotovy do konce 
letošního roku.

Zatímco úspěšné návrhy 
se budou postupně objevovat 
v  ulicích, městský obvod při-
pravuje druhý ročník projektu 
Zelená Porubě. Zásady, pod-
le kterých se bude postupovat, 
budou v únoru schvalovat za-
stupitelé.  (mot, jan)

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  pobočkou Knihov-
ny města Ostravy) za těchto 
podmínek:
• složení jistoty ve výši trojná-

sobku měsíčního nájemného,
• minimální výše nabízeného 

nájemného v Kč/m2/rok je sta-
novena podle Zásad Rady 
městského obvodu Poruba  
č. 8/2014 (více na poruba. 
ostrava.cz v sekci Radnice, Vy-
hlášky a zásady) podle před-
mětu provozované 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 gará-
ží v ulicích Slavíkově, Nad Po-
rubkou, Dvorní nebo Skautské 
• doba pronájmu neurči-

tá, s výpovědní dobou tři 
měsíce,

• podlahová plocha od 15 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.

Městský obvod Poruba 
v prosinci informoval na setká-
ní veřejnost o záměru vytvoře-
ní podzemního parkoviště na 
Alšově náměstí, na kterém se 
přítomní mohli ptát zástupců 
městského obvodu a  Atelié-
ru 5 na vše, co je ohledně par-
kování v lokalitě zajímalo. Ny-
ní chce městský obvod lidem 
představit první vizualiza-
ce a návrhy, jak by v budouc-
nu mohlo parkování pod Alšo-
vým náměstím vypadat. „Už 
na prosincovém setkání  jsme 

slíbili, že budou informováni 
o  všech dalších krocích, kte-
ré budeme podnikat. Na dal-
ším veřejném setkání chceme 
proto lidem představit návrh 
technického řešení podzem-
ního parkování, který připra-
vili architekti z Ateliéru 5. Po-
kud dopadne jednání se vše-
mi zainteresovanými subjekty 
dobře, rádi bychom vyhlási-
li architektonickou soutěž na 
samotný vzhled náměstí. Čím 
více podnětů od lidí budeme 
mít, tím lépe budeme schop-

ni nastavit parametry soutěže. 
Druhé setkání by mělo slou-
žit k  tomu, abychom zjisti-
li, co si lidé přejí zachovat, co 
jim v místě chybí, a naopak co 
se jim nelíbí,“ uvedla místosta-
rostka Zuzana Bajgarová.

Pokud se chcete podívat 
na návrhy Ateliéru 5 a  podí-
let se na tom, jak bude Alšo-
vo náměstí za pár let vypadat, 
zveme vás na setkání, které se 
uskuteční 28. února v 17 hodin 
v  bývalé restauraci Centrum 
na Alšově náměstí.  (mot)

Schody na ulici J. Skupy
 Foto: ÚMOb Poruba

Dům v památkové zóně  
na Hlavní třídě je jako nový

Rozsáhlou rekonstrukcí pro-
šla na podzim část domu s čís-
lem popisným 583 na Hlavní tří-
dě. Dům je součástí Městské pa-
mátkové zóny Ostrava-Poruba. 

Podle projektové dokumen-
tace Ateliéru 5 byl v domě re-
konstruován krov, střechy a ko-
míny, byly zatepleny podlahy 
půdy a  vyměněna střešní ok-
na. Střechy mají nové okapy 
i svody, nově byly oplechovány 
římsy. Z  fasády byly odstraně-

ny nesoudržné vrstvy, opravily 
se zdobné prvky a fasáda byla 
natřena. Nový je boční vstup do 
domu včetně dveří. Vyměněny 
byly výklady i  vstup do neby-
tových prostor. Jelikož je dům 
ve spoluvlastnictví statutární-
ho města Ostravy a společnosti 
RPG Byty, bude celková rekon-
strukce tohoto domu dokon-
čena v průběhu roku 2017, kdy 
zbývající práce provede společ-
nost RPG Byty.  (r)

Chcete prodat garáž na 
obecním pozemku v někte-
ré z porubských lokalit? Pak 
byste neměli zapomenout, 
že máte zákonnou povin-
nost nabídnout ji přednost-
ně městskému obvodu Po-
ruba. Ten má jako vlastník 
pozemku takzvané před-
kupní právo.  (r)

Podzemní parkování pod Alšovým náměstím má řešení

Obvod má
na garáže
předkupní právo
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Ostravské muzeum a Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava 
váz zve na

Masopustní jarmark 10-18 hodin
Kulturní program 15-18 hodin

masopustostrava.cz

na Masarykově náměstí v Moravské Ostravě
Masopustní radovánky doby barokní



PROGRAM AKCÍ8

 1. 2.
16.00 Střelba z laserové pušky, CVČ,  
 O. Jeremiáše 1985

 2. 2.
15.00 KROUŽEK 3D modelování a tisk  
 ve 3D systému, DDM, Polská 1624
16.15 Bruslení veřejnosti, RT TORAX  
 ARENA, Čkalovova 6144
16.30 Kurz předporodní přípravy:  
 Porod – 2. část, MC Krteček,  
 Základní škola, I. Sekaniny 1804
17.30 Baníkovská školička, Základní  
 škola, J. Šoupala 1609

 3. 2.
 7.00 Probouzení jarní přírody aneb  
 Putování mladého badatele –  
 výlet a výšlap na Kozinec, DDM,  
 Polská 1624
 8.00 Den otevřených dveří Fakulty  
 strojní VŠB-TUO, aula VŠB-TUO,  
 17. listopadu 15  
 8.00 Den otevřených dveří Hornicko- 
 geologické fakulty VŠB-TUO,  
 Geologický pavilon prof.  
 F. Pošepného, 17. listopadu 15  
 9.00 Den otevřených dveří, Fakulta  
 elektrotechniky a informatiky  
 VŠB-TUO, 17. listopadu 15
10.00 Bruslení veřejnosti, RT TORAX  
 ARENA, Čkalovova 6144
17.30 Bruslení pro dospělé, RT TORAX  
 ARENA, Čkalovova 6144

 4. 2.
18.00 DHC Sokol Poruba x KHF  
 Shqiponja – ženská házená,  
 sportovní hala Sareza, Hrušovská  
 2953, Moravská Ostrava

 5. 2.
10.00 Bruslení veřejnosti, RT TORAX  
 ARENA, Čkalovova 6144

 6. 2.
16.00 Veselé karnevalové čepičky  
 a klobouky – tvůrčí dílna, CVČ,  
 Vietnamská 1541
17.30 Baníkovská školička, Základní  
 škola, J. Šoupala 1609

 7. 2.
15.00 Z lásky – výtvarná dílna, KMO,  
 Podroužkova 1663
15.00 Den otevřených dveří,  
 Gymnázium Hello, Čs. exilu 491

 8. 2.
 9.00 Knihovníčci – setkání rodičů na  
 rodičovské dovolené a jejich dětí,  
 KMO, Vietnamská 1541
 9.00 Šikulkové – setkání rodičů na  
 rodičovské dovolené a jejich dětí,  
 KMO, Podroužkova 1663

18.00 DHC Sokol Poruba x Handball  
 Club Zlín – interliga ženské  
 házené, Sportovní hala Sareza,  
 Hrušovská 2953, Moravská  
 Ostrava

 9. 2.
16.15 Bruslení veřejnosti, RT TORAX  
 ARENA, Čkalovova 6144
16.30 Kurz předporodní přípravy:  
 Těsně po porodu – raná vazba,  
 MC Krteček, Základní škola,  
 I. Sekaniny 1804
17.30 Baníkovská školička, Základní  
 škola, J. Šoupala 1609

10. 2.
17.30 Bruslení pro dospělé, RT TORAX  
 ARENA, Čkalovova 6144

11. 2.
 8.00 O krále/královnu zeleného  
 stolu – turnaj ve stolním tenise,  
 DDM, M. Majerové 1722
 8.30 Dopoledne se zvířátky –  
 prohlídka zvířat, soutěže a tvůrčí  
 dílna, Středisko přírodovědců,  
 Čkalovova 1881
 9.00 2. kolo porubské nohejbalové  
 ligy, Střední škola služeb  
 a podnikání, Příčná 1108
13.00 Keramická dílna pro děti, mládež  
 a rodiče, DDM, M. Majerové 1722
14.30 Bruslení veřejnosti, RT TORAX  
 ARENA, Čkalovova 6144
17.00 HC RT TORAX Poruba x VHK  
 ROBE Vsetín, RT TORAX  
 ARENA, Čkalovova 6144

12. 2.
10.00 Bruslení veřejnosti, RT TORAX  
 ARENA, Čkalovova 6144

13. 2.
10.00 Rendez-vous s knihou, KMO,  
 Podroužkova 1663
16.00 Penguin na lyžích – tvůrčí dílna,  
 CVČ, Vietnamská 1541
17.30 Baníkovská školička, Základní  
 škola, J. Šoupala 1609

14. 2.
 9.00 Pozor, autíčko jede! – sportovní  
 dopoledne pro děti od 1,5 do  
 4 let, DDM, Polská 1624
14.00 Čteme dětem: Valentýnské čtení,  
 KMO, L. Podéště 1970

15. 2.
10.00 Klub Generace – setkání nad  
 knižními novinkami, KMO,  
 Vietnamská 1541
16.00 Turnaj ve stolním tenise, CVČ,  
 O. Jeremiáše 1985
17.00 Veřejné projednávání záměru  

 úprav Zámeckého parku, Zámek  
 Poruba, nábřeží SPB 60

16. 2.
16.15 Bruslení veřejnosti,  
 RT TORAX ARENA,  
 Čkalovova 6144
16.30 Kurz předporodní přípravy:  
 Porodní přání a jejich význam,  
 MC Krteček, Základní škola,  
 I. Sekaniny 1804
17.30 Baníkovská školička, Základní  
 škola, J. Šoupala 1609

17. 2.
17.30 Bruslení pro dospělé, RT TORAX  
 ARENA, Čkalovova 6144
19.00 Reprezentační ples městského  
 obvodu Poruba, Clarion  
 Congress Hotel Ostrava,  
 Zkrácená 2703, Ostrava-Zábřeh
19.00 Fašanek s pochováním basy,  
 společenský sál Domova  
 Slunečnice Ostrava, Opavská  
 4472

19. 2.
10.00 Bruslení veřejnosti, RT TORAX  
 ARENA, Čkalovova 6144

20. 2.
16.00 Kašpárek z pohádky – tvůrčí  
 dílna, CVČ, Vietnamská 1541
17.30 Baníkovská školička, Základní  
 škola, J. Šoupala 1609

21. 2.
14.00 Čteme dětem: Únor bílý… –  
 přísloví a pranostiky, KMO,  
 L. Podéště 1970
17.00 HC RT TORAX Poruba x HC  
 Bobři Valašské Meziříčí, RT  
 TORAX ARENA, Čkalovova 6144

22. 2.
16.00 Divadélko Smíšek: Trpasličí  
 pohádka, CVČ, Vietnamská 1541
16.00 Notování mezi knihami –  
 vystoupení dětí ze ZUŠ  
 Dobroslavice, KMO, Vietnamská  
 1541
18.00 HC RT TORAX Poruba x SHK  
 Hodonín, RT TORAX ARENA,  
 Čkalovova 6144

23. 2.
15.00 Porubský běžecký pohár –  
 2. kolo závodu pro děti od 6 do  
 15 let, lesopark v Plesné  
 u Globusu
16.30 Kurz předporodní přípravy:  
 Šestinedělí, MC Krteček,  
 Základní škola, I. Sekaniny 1804
17.30 Baníkovská školička, Základní  
 škola, J. Šoupala 1609



Lipka pochová basu
Ostravská Cimbálová muzika Lip-

ka pořádá 17. února od 19 hodin tradič-
ní fašanek s pochováváním basy. V sále 
Domova Slunečnice bude k tanci a zpě-
vu hrát cimbálová muzika, občerstve-
ní včetně koštu vína zajišťuje Vinotéka 
u Francka. Vstupné je 100 korun, krojo-
vaní a  masky 60 korun. V  ceně je uví-
tací štamprle slivovice, vstupenky bu-
dou slosovány. Podrobnosti na cmlipka. 
webnode.cz.  (jan)

Výstava u přírodovědců
Prodejní výstavu exotických brou-

ků a  motýlů připravil na 18. února ento-
mologický klub ve Středisku přírodověd-
ců na Čkalovově ulici. Výstava se koná od 
8.30 do 11.30 hodin a návštěvníci si mohou 
kromě vystavených exemplářů zakoupit 
i entomologické krabice či pomůcky. 

Cesty harmonie 
Galerie na schodech porubské radnice 

představí 27. února výstavu obrazů malíře 

Ivo Ševčíka. Dříve byly tématy jeho obrazů 
zejména andělé, mandaly a symboly, poz-
ději začal malovat přírodní a mystické mo-
tivy. Svou tvorbu zaměřuje i na děti, kte-
rým jsou určeny obrázky s pohádkovými 
náměty. V  poslední době se specializuje 
na malbu stromů, meditačních krajin a pří-
rodních motivů. Výstava s  názvem Ces-
ty harmonie potrvá do 30. března a lze ji 
navštívit každý všední den od 8 do 12 ho-
din, v pondělí a ve středu také od 13 do  
17 hodin.  (jokr)

24. 2.
 7.30 Celostátní přehlídka dětských  
 recitátorů – 46. ročník soutěže,  
 DDM, M. Majerové 1722
25. 2.
 9.00 3. kolo porubské nohejbalové  
 ligy, Střední škola služeb  
 a podnikání, Příčná 1108
15.00 Karneval na Polské, DDM, Polská  
 1624
18.00 DHC Sokol Poruba x HK Slovan  
 Duslo Šaľa – interliga ženské  
 házené, Sportovní hala Sareza,  
 Hrušovská 2953, Moravská  
 Ostrava

27. 2.
16.00 Svícínek z CD – tvůrčí dílna, CVČ,  
 Vietnamská 1541
17.30 Baníkovská školička, Základní  
 škola, J. Šoupala 1609

28. 2.
 9.00 Pozor, autíčko jede! – sportovní  
 dopoledne pro děti od 1,5 do  
 4 let, DDM, M. Majerové 1722
 9.00 Klub přátel knihovny, KMO,  
 L. Podéště 1970 
17.00 Veřejná diskuze k podzemnímu  
 parkovišti na Alšově náměstí,  
 bývalá restaurace Centrum,  
 Alšovo náměstí

VÝSTAVY

do 31. 12. 
Střední odborná škola umělecká 
a gymnázium, Ostrava-Zábřeh: Malba, 
grafika, Galerie Astra, DPS, I. Sekaniny 
1812

do 5. 2.
Ostravští výtvarníci – obrazy, Galerie 
Ametyst, Fakultní nemocnice Ostrava, 
17. listopadu

do 24. 2.
Střední škola služeb a podnikání: 
Fragmenty času – fotografie, Galerie na 
schodech, ÚMOb Poruba, Klimkovická 55

do 29. 3. 
Marie Gavlovská: Olejomalby, KMO, 
L. Podéště 1970

1.–28. 2.
Jana Dybalová: Nikdy se nevzdávej – 
obrazy, Galerie VŠB-TUO, 17. listopadu 15
Michal Résö: Proměny – obrazy, KMO, 
Vietnamská 1541

6. 2. – 15. 3.
Galerie Mlejn – olejomalby a akrylové 
malby krajin, Galerie Ametyst, Fakultní 
nemocnice Ostrava, ul. 17. listopadu 

17.–19. 2.     
Svět fantazie z kostek – interaktivní 
výstava modelů z kostek stavebnice Lego, 
CVČ, Vietnamská 1541

18. 2. 
Výstava brouků a motýlů – výstava 
a prodej exotických brouků a motýlů, 
Středisko přírodovědců, Čkalovova 1881

27. 2. – 30. 3. 
Ivo Ševčík: Cesty harmonie – obrazy, 
Galerie na schodech, ÚMOb Poruba, 
Klimkovická 55
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CVČ – centrum volného času, DDM – dům dětí a mládeže, DPS – dům s pečovatelskou službou,  
KMO – Knihovna města Ostravy, MC – mateřské centrum

Změna programu vyhrazena, 
aktuální informace na poruba.ostrava.cz a www.facebook.com/moporuba

Vítězové soutěže
o vstupenky na ples

Hlavním hostem XV. reprezentační-
ho plesu městského obvodu Poruba, 
který se bude konat 17. února od 19 ho-
din v Clarion Congress Hotelu v Ostra-
vě-Zábřehu, bude zpěvačka Petra Janů. 
Kdo chtěl soutěžit o vstupenky na bál, 
měl ze tří možností vybrat správnou od-
pověď na otázku, ve kterém roce zpě-
vačka zahájila pěveckou kariéru. Ta se 
skrývala pod písmenem b – v roce 1972.

Protože správných odpovědí přišla 
pořádná hromádka, rozhodli jsme se 
místo dvou párů vstupenek věnovat tři-
krát dva lístky. Vylosovány byly Kami-
la Benešová, Jana Packová a  Draho-
slava Hrnčarková. O  způsobu předání 
budou výherkyně informovány telefo-
nicky.  (jan)

O vstupenku 
na festival Cirkulum

Na velký úspěch loňského pilotního 
ročníku mezinárodního festivalu nové-
ho cirkusu a pouličního umění Cirkulum 
chce navázat festival letošní. Bude se 
konat od 9. do 11. června na Hlavní třídě, 
Alšově náměstí i v nové aule VŠB-TUO. 
V  únorovém zpravodaji PRIO můžete 
soutěžit o jeden vstup na některé z in-
teriérových představení podle vlastního 
výběru. Tedy pokud budete znát odpo-
věď na soutěžní otázku. Ta zní:

Ve kterém evropském městě se na-
chází bulvár La Rambla, který je před-
lohou pouliční části festivalu Cirkulum?

Vaše odpovědi čekáme do 22. února 
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 správné odpově-
di prosím uveďte své jméno, příjmení, 
e-mail nebo adresu a telefonní číslo.  (r)

Soutěžíme
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Projekt pro školáky: Nedělejme z toho vědu
Učit se i mimo vyučování, 
dobrovolně a s chutí chodit 
do kroužku zaměřeného 
na biologii a chemii, jít 
do školy i přes víkend? 
Nemožné? Ale ano, 
i takoví žáci se najdou…

Fakulta stavební Vysoké 
školy báňské – Technické uni-
verzity Ostrava letos slaví dva-
cáté výročí svého založení. 
U  této příležitosti bude v prů-
běhu celého roku uspořádána 
řada doprovodných akcí. 

Oficiálním zahájením oslav 
bylo 18. ledna zasedání Vědec-
ké rady Fakulty stavební, té-
hož dne pak byla zahájena ve 

Velkém světě techniky výsta-
va „20 let Fakulty staveb-
ní“. Obsahem výstavy 
není jen historie fakul-
ty a  jejích kateder, ale 
i  přehled současných 
vědecko-výzkumných 
a  pedagogických akti-
vit, jimiž se pracovníci fa-
kulty snaží šířit její dobré jmé-
no a přispět k  rozvoji poznání 

v oboru. Návštěvníci získají také 
informace o studiu a mož-

nostech uplatnění ab-
solventů a v neposled-
ní řadě i o významných 
osobnostech spjatých 
s fakultou. Výstava bu-
de doplněna interaktiv-

ními prvky souvisejícími 
s výukou na fakultě. Bude pří-
stupná až do června.

V  březnu se bude ve Vel-
kém světě techniky konat jed-
nodenní komentovaná popu-
larizační výstava interaktiv-
ních prvků, modelů a zařízení, 
které jsou na fakultě používá-
ny ve výuce. Podrobnější in-
formace o výstavách i dalších 
plánovaných akcích budou 
zveřejňovány na stránkách 
www.fast.vsb.cz.  (jan)

Fakulta stavební VŠB-TUO slaví 20. výročí založení 

Nedělejme z  toho vědu. 
Tak se jmenuje projekt Základ-
ní školy I. Sekaniny podpořený 
statutárním městem Ostrava. 
Cílem projektu byl rozvoj pří-
rodovědné, matematické gra-
motnosti a zvýšení zájmu žáků 
o přírodovědné obory – biolo-
gii, chemii či matematiku. Pro-
jekt se týkal nadaných žáků 
a žáků s mimořádným zájmem 
o přírodovědné předměty.

„Děti se zúčastnily tří ba-
datelských dnů, kdy teorie by-
la střídána praktickými úko-
ly samotných žáků a  úkoly 
badatelsky orientované výu-
ky,“ uvedla učitelka školy Mar-
ta Teichmannová. „Někteří žá-

Žáci bádali v laboratořích ostravských univerzit i Velkého světa tech-
niky.  Foto: ZŠ I. Sekaniny

ci na badatelské dny připravili 
pro mladší spolužáky přednáš-
ky a  pokusy. Další aktivitou 
byly Badatelské víkendové 
kempy, kdy si žáci vylepšova-
li praktické dovednosti v  pří-
rodovědné učebně. Například 
měli možnost zúčastnit se ve 
škole přednášky a praktického 
cvičení s veterinářem. Taky na-
vštěvovali chemický kroužek, 
někteří malí badatelé se zú-
častnili přípravných seminářů 
k biologické a chemické olym-
piádě,“ dodala.

V  rámci projektu škola na-
vázala spolupráci s  několi-
ka institucemi. Skupina žáků 
mohla pracovat v laboratořích 
Přírodovědecké fakulty Ost-
ravské univerzity, Vysoké ško-
ly báňské – Technické univer-
zity Ostrava, Pevnosti pozná-
ní v  Olomouci, Velkého světa 
techniky v Ostravě a ve Wich-
terlově gymnáziu. Díky projek-
tu škola nakoupila pomůcky 

ky k  laboratorním cvičením, 
byla založena mini vědecká 
knihovna.  (jan)

Běžecký pohár  
pro děti

I v  letošním roce se mohou 
zájemci ve věku od šesti do 
15  let zúčastnit seriálu kroso-
vých běžeckých závodů. Soutě-
že se konají 23. února v lesopar-
ku u  hypermarketu Globus, 
16. března u Zámeckého rybní-
ku a 30. března ve sportovním  
areálu v Martinově. Závody za-
čínají v  15 hodin, přihlásit se 
je možné nejpozději 15  minut 
před startem. Soutěže se bu-
dou konat za každého počasí 
a  pro účastníky jsou připrave-
ny i sladké odměny a diplomy. 
Více na www.atletikaporuba.cz.

 (jokr)

k výuce přírodních věd – mul-
tioborové sady, hry s přírodo-
vědnou tematikou, pomůc-

ÚSPĚŠNÍ MLADÍ ATLETI | Mladší žáci z klubu Atletika Poruba získali v krajském přeboru, který se konal 
ve vítkovické hale, dvacet medailí, z toho pět zlatých. Mistry kraje se stali Daniela Bártová (vrh koulí), 
Dominika Fialová (60 m překážek), Valentýna Homolková (skok daleký), Vojtěch Kuzník (běh na 300 m) 
a Denisa Zdražilová (běh na 300 m). (jokr) Foto: Atletika Poruba



První noční maraton
Porubou povede trasa 

Prvního ostravského noční-
ho maratonu. Startovat bude 
4.  března ve 22 hodin u  re-
staurace Wagon Club u kam-
pusu VŠB-TUO. Trasa okruhu 
je dlouhá 3,5 kilometru, závod-
níci mohou absolvovat libovol-
ný počet okruhů – od jednoho 
až po dvanáct, které v  souč-
tu vydají kýžených 42,195 kilo-
metru. Závodit mohou pouze 
borci starší 18 let. Přihlášky lze 
poslat do 25. února na e-mail 
luksza@mail.com, nebo se 
přihlásit nejpozději 30  minut 
před startem. Více na www.
mkseitl.cz.   (jan)

Začala nohejbalová  
liga

V  lednu začala Porubská 
zimní nohejbalová liga, v  kte-
ré se utkalo sedm krajských re-
gistrovaných týmů a osm ama-
térských družstev. Mezi profe-
sionály byli nejúspěšnější hráči 
TJ Sokol Výškovice, v katego-
rii amatérů zvítězilo porubské 
béčko. Další kola nohejbalové 
ligy se uskuteční 11. a 25. února 
v tělocvičně Střední školy slu-
žeb a podnikání v Příčné ulici 
v Porubě.  (jokr)

Karate pro 
předškoláky od tří let

Sportovní přípravku pro dě-
ti od tří do pěti let otevírá Sho-
tokan Karate Klub ATTFIS Os-
trava. Cvičí se v tělocvičně zá-
kladní školy ve Čkalovově ulici. 
Nábor se bude konat v únoru. 
Více informací naleznou zá-
jemci na www.karatenabor.cz. 
 (jan)
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Šárka Marčíková: Zahrát si 
na mistrovství Evropy byl můj sen
Čtyřiadvacetiletá střední 
spojka Šárka Marčíková 
patří k největším oporám 
házenkářek Poruby. A na 
konec roku 2016 bude 
dlouho vzpomínat. Zahrála 
si totiž na mistrovství 
Evropy a s Porubou 
získala poprvé v historii 
klubu Český pohár.

Čtvrtou poklici 
už sundat nestihl

Podezřelý pohyb kolem za-
parkovaného vozidla zazna-
menala hlídka městské policie 
12.  prosince. Spatřili 24letého 
zloděje právě ve chvíli, kdy sun-
dával poslední celoplošný kryt 
kola. Na dotaz, zda je vlastní-
kem automobilu, mladík uvedl: 
„Nejsem majitelem tohoto vo-
zidla a kryty kol jsem chtěl pro-
dat.“ Pro podezření ze spáchá-
ní trestného činu událost pře-
vzala k šetření Policie ČR.

Živly, třeste se!  
Přibyly kamery

Mnohem kvalitnější obraz 
budou snímat dvě nové kame-
ry, které byly v závěru roku za-
pojeny do městského kamero-
vého systému městské policie 
v Porubě. 

„Původní kamery, vybudo-
vané v  letech 2001 až 2006, 
již byly technicky zastaralé, 
což se projevovalo zejména 
za zhoršené viditelnosti. Nové 
kamery disponují nejen efek-
tivnějším řízením, ale umožní 

také ukládání záznamů s  vý-
razně vyšší kvalitou obrazu, 
což poskytne více informací 
o  protiprávním jednání i  jeho 
pachatelích,“ upřesnil Michal 
Maršo, mluvčí strážníků.

Celkem šest kamerových 
stanovišť – po dvou v  Poru-
bě a v Přívozu a po jednom ve 
Vítkovicích a na Dubině – by-
lo do zkušebního provozu pře-
dáno po 12 dnů trvající moder-
nizaci. Městský kamerový mo-
nitorovací systém k  9. lednu 
čítal 268 kamer.

Sedmnáct ukopnutých 
zrcátek

Rozbíjením zpětných zrcá-
tek zaparkovaných vozidel se 
7. ledna v brzkých ranních ho-
dinách bavili tři muži. Přivolaní 
strážníci objevili na místě po-
škozená zrcátka u  17 automo-
bilů. Trojici mladíků ve věku  
25, 28 a 30 let našli ve vedlejší 
ulici. Pro podezření ze spáchá-
ní trestného činu byla na místo 
přivolána hlídka Policie ČR, kte-
rá událost převzala k  dalšímu 
šetření. (jan)

KRIMI

Loni v prosinci jste se dostala 
na mistrovství Evropy a s Po-
rubou jste vyhrála i Český po-
hár. Berete loňský rok jako nej-
úspěšnější ve své kariéře?

Dostat se na šampionát byl 
můj sen. A  jsem nadšená, že 
se mi to podařilo. Myslím si, že 
jako tým jsme ve Švédsku za-
nechaly velmi dobrý dojem 
a všichni nás chválili za předve-
denou hru. Jen mě mrzí, že ač-
koli jsme až na poslední zápas 
s Norskem nebyly nikdy horším 
týmem, vítězství nám často na 
poslední chvíli uteklo a vyhrály 
jsme nakonec jen jeden zápas. 
A výborný prosinec jsme s Po-
rubou korunovaly vítězstvím 
v  Českém poháru. Český titul 
jsem v minulosti s Porubou už 
získala a věřím, že se nám v bu-
doucnu zadaří urvat i vítězství 
v interlize.

Jak moc vám může účast na 
ME pomoci v kariéře? 

Sama nevím. Viděla jsem 
hrát nejlepší hráčky světa a zís-
kala jsem spoustu zkušeností. 
Teď se je pokusím zúročit a po-
sunout se někam výše. 

Ve Final four Českého pohá-
ru jste porazily Slavii i  Most. 
Na druhou stranu v interlize je 
to výsledkově nepřesvědčivé. 
Čím to je?

Hlavní důvod je, že jsme do-
ma s těžkými soupeři, jako jsou 
Most, Slavia či Michalovce ne-
dokázaly vyhrát. Nedaří se nám 
podávat po celou sezonu kon-
stantně dobré výkony. Dob-
ře zahrají třeba dvě tři hráčky, 
ale zatím se to nesešlo tak, aby 
skvěle zahrál celý tým. To se 
nám podařilo jen v poháru.

Hned 4. února vás čeká os-
mifinále Vyzývacího pohá-
ru, ve kterém se utkáte s ko-
sovským KHF Shqiponja. Co 
o soupeři víte?

Snad jen to, že dokázal vy-
hrát v Izraeli. Bude to asi těžší 
soupeř než tým z Gruzie, kte-
rý jsme vyřadily předtím. Ale 
měly bychom postoupit. A  já 
osobně budu spokojená, po-
kud se letos dostaneme do 
semifinále.

Na mistrovství Evropy jste 
se potkala i  se třemi expo-
rubskými hráčkami, které ny-
ní hrají v zahraničí. Je to i váš 
sen?

Chtěla bych zahraničí v bu-
doucnu zkusit. Byla by to vel-
ká změna, ale láká mě to. Vys-
něnou zemi nemám, ale tako-
vé Německo by bylo fajn. Nebo 
třeba Francie, ale tam bych mě-
la problém se domluvit.   (mot)

Šárka Marčíková  Foto: archiv DHC Sokol Poruba
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Před šesti lety v Ostravě a před dvěma roky v Olo-
mouci vzniklo centrum fetální medicíny a  genetiky 
FETMED. O zdraví těhotných žen a jejich ještě nenaroze-
ných dětí zde pečují doc. MUDr. Ishraq Dhaifalah, Ph.D. 
s genetikem MUDr. Markem Godavou.

V olomouckém i v ostravském centru se provádí tzv. 
ultrazvukový screening hlavně v  1. trimestru těhoten-
ství. Ten v případě vysokého rizika vývojové vady plodu 
nabízí možnost provedení dalšího vyšetření ke konečné 
diagnostice chromozomální vady. 

Při vyšetření se odebere krev matky a ultrazvukem 
se podrobně zkoumá plod. Jde o bezbolestnou metodu, 
která nemá žádné škodlivé účinky na matku a ještě nena-
rozené dítě. Výsledky jsou většinou k dispozici ještě v den 
vyšetření. Během jedné návštěvy je budoucím rodičům 
zcela jasné, zda jde o zvýšené riziko narození postiženého 
potomka nebo je toto riziko v oblasti normy.

„Screening v prvním trimestru je hlavně ultrazvuko-
vé vyšetření, které dokáže odhalit riziko chromozomál-
ních a vývojových vad. Nejčastější chromozomální vada 
je Downův syndrom, další relativně časté vady jsou Ed-
wardsův syndrom a Pataův syndrom. Jejich výskyt stou-
pá s věkem těhotné ženy, “ říká vedoucí lékařka center 
FETMED doc. MUDr. Ishraq Dhaifalh. „Nově dokáže-
me nepřímo vyloučit rozštěpové vady páteře, čelistí a rtů 
již v I. trimestru,“ upozorňuje docentka Dhaifalah. „Jsme 
také schopni stanovit pravděpodobnost rizika předčas-
ného porodu, růstové retardace plodu, či komplikace 
během těhotenství.“

Špičková péče o zdraví budoucích maminek v centrech FETMED

„Při vyšetření se zaměřujeme na ukazatele normál-
ního či abnormálního vývoje plodu. Při zjištění vysoké-
ho rizika můžeme nabídnout další diagnostiku pro jeho 
potvrzení a  domluvíme se s  rodiči na dalším postupu. 
„Využíváme nejmodernější ultrazvukovou diagnostiku 
3D/4D technologii v kombinaci s biochemickým vyšet-
řením krevního vzorku matky,“ upřesňuje paní docentka. 

Budoucí maminky, které centra navštívily, neskrývají 
svou spokojenost, o čemž se můžete přesvědčit například 
na facebookovém profilu center FETMED. „K těhotným 
ženám a jejich protějškům totiž přistupujeme jako k rov-

nocenným a plnohodnotným partnerům. Vždy je srozu-
mitelně seznamujeme s výsledky vyšetření a další postup 
volíme na základě našeho společného rozhodnutí,“ zdů-
razňuje docentka Dhaifalah. 

V obou centrech FETMED lze absolvovat i genetické 
konzultace, které pomáhají nejen těhotným ženám, ale 
i celému spektru pacientů. „Mohou nám prozradit např. 
riziko výskytu dědičného nádoru nebo určit správnou 
diagnózu u  různých metabolických či jiných onemoc-
nění “, říká MUDr. Marek Godava. Lidé přicházející 
ke konzultaci by měli mít s sebou co nejpřesnější údaje 
o zdravotním stavu příbuzných. Na jejím základě mohou 
být indikována další vyšetření, například krevní odběr 
k vyšetření DNA nebo vyšetření chromozomů.

FETMED s.r.o.
Dr. Martínka 7, 700 30 Ostrava – Hrabůvka
telefon +420 773 190 249, e-mail fetmed@seznam.cz, www.fetmed.cz

Doc. MUDr. Ishraq Dhaifalah Ph. D.

Vedoucí lékařka cen-
ter FETMED v Olomouci 
a v Ostravě je uznávanou 
lékařkou u nás i ve světě. 
Pomohla v ČR zavést me-
todu přesného prenatálního 
screeningu. Prosazení této 
metody v Česku považu-
je za svůj největší profesní 
úspěch. V roce 2007 byla vyznamenána za ce-
loživotní vzdělávání, klinickou i výzkumnou 
práci. V roce 2016 obdržela z rukou děkana 
Univerzity Palackého v Olomouci medaili UP 
za zásluhy. Její největším životním posláním je 
pomáhat budoucím maminkám a jejich dětem.
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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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Evropský den obětí  
je 22. února

Evropský den obětí při-
pomíná ty, kteří se stali obětí 
trestného činu. V Česku se mo-
hou poškození a  oběti trest-
ných činů obrátit o  podpo-
ru a  pomoc také na Probační 
a  mediační službu ČR. Pora-
den je v celé republice 55. Ty 
pomáhají obětem zorientovat 
se v trestním řízení, objasnit je-
jich práva, poradí s nárokem na 
náhradu škody či s odškodně-
ním. Poskytují i  psychosociál-
ní podporu při zvládání svízel-
né životní situace. Cílem této 
komplexní pomoci je umož-
nit lidem co nejrychlejší návrat 
k životu před spácháním činu. 
V Ostravě poradna funguje od 
1. února na adrese Poděbrado-
va 1223, tel. 727 940 151, e-mail 
buzkova.pms@gmail.com. Po-
radenské dny jsou pondělí (od 
10 do 16 hodin), středa a čtvr-
tek (od 10 do 13 hodin).  (jan)

Nevhodný dárek 
darujte na dobrou věc

Našli jste pod stromečkem 
dárek, který nevyužijete? Víte, 
že je možné darovat ho tam, 
kde z  něj budou mít radost? 
A že když si ho někdo koupí, tak 
tím přispěje na dobrou věc? Při-
neste své věci do second han-
du Moment a přispějete čtyřem 
neziskovým organizacím – Mo-
bilnímu hospici Ondrášek, sta-
cionáři Žebřík, společnosti Ko-
la pro Afriku a Save Elephants. 
Obchůdky Moment najdete 
na Hlavní třídě, v Opavské ulici 
a v komplexu Koruna. (jan)

I v největších mrazech přespávají venku
Na ulici je dostaly většinou 
nezvládnuté osobní 
problémy. Někteří z nich 
žijí venku už i deset 
let. Úřad městského 
obvodu lidi bez domova 
pravidelně monitoruje 
a snaží se jim pomáhat.

Ačkoli se teplota pohybu-
je hluboko pod nulou, stano-
vé městečko v lese na dohled 
moderních rodinných domů 
není zdaleka opuštěné. Zimu 
v něm tráví tři stálí obyvatelé, 
které ani třeskutý mráz nevy-
žene do žádného z azylových 
zařízení. 

„Máme deky. A  za ty ro-
ky jsme otužilí. Já i v mrazech 
spím jen v  trenýrkách. Když 
tu nedávno byla na kontrole 
městská policie, vítal jsem je 
jen nalehko. To mě hned hnali 
zpátky do stanu. A v něm mám 
teplo. Mám tam osmnáct a ně-
kdy i  pětadvacet stupňů. Ne-
stěžuji si a je mi tu dobře,“ říká 
Zdeněk, který na ulici tráví už 
desátý rok.

Místo, kde už několik let žije, 
působí zabydleně. Vedle ohni-
ště, na kterém si vaří, stojí zr-
cadlová skříňka s hygienickými 
potřebami, na stolku jsou i vá-
noční stromek a keramické oz-
doby. „Máme tu vše, co potře-
bujeme. Jídlo uchováváme ve 
speciálním stanu, vodu bere-
me z potoka, tu pitnou si kupu-
jeme. Nabídku azylových zaří-
zení jsem nikdy nevyužil. Tady 
máme svou svobodu, uvaříme 

si, co chceme, a děláme si, co 
chceme,“ dodává.

Společně s  ním ve stanech 
přebývá i Jirka a Karla, která se 
na ulici dostala po smrti man-
žela. „Už jsem si tady zvykla. 
Máme přesně rozdělené práce 
a občas se pohádáme snad jen 
o to, kdo bude umývat nádobí. 
Já zůstávám tady, kluci chodí 
pro dřevo nebo papír,“ popisuje 
každodenní rutinu Karla. Stará 
se i o dvě kočky a morče, kte-
ré někdo vyhodil do popelnice.

V  Porubě se pohybuje při-
bližně čtyřicet lidí bez domo-
va. Zaměstnanci odboru sociál-
ního Úřadu městského obvodu 
Poruba už znají místa, kde žijí, 
a pravidelně je chodí kontrolo-
vat. „Monitorují je také strážní-
ci městské policie, kteří zjišťu-
jí, zda jsou v pořádku. My lidem 

bez domova pomáháme s vyří-
zením dokladů, rent, starobních 
a  invalidních důchodů. Dopro-
vázíme je i k lékaři a snažíme se 
jim pomoct vyřešit jejich situa- 
ci. Ale základním předpokla-
dem je, aby měli o pomoc zá-
jem,“ říká sociální kurátorka pro 
dospělé Šárka Berousková.

Lidé, kteří se ocitli v  nepří-
znivé životní situaci, mohou 
v  Porubě využít i  služeb azy-
lového zařízení, které spravuje 
příspěvková organizace měst-
ského obvodu Centrum so- 
ciálních služeb Poruba. To na-
bízí celkem pětadvacet lůžek, 
které mohou lidé v  nouzi vy-
užít. K  dispozici mají dvě ku-
chyňky, společenskou místnost 
s PC a připojením na internet, 
mohou si tam třeba také vyprat 
oblečení.  (mot)

„Kde se ty roky berou?“ divila se 101letá oslavenkyně
Stále optimistická a  du-

ševně svěží se 17. ledna dožila 
101.  narozenin Ludmila Kuben-
ková. Za městský obvod jí po-
přála místostarostka Dagmar 
Válková. „Mám se dobře, dce-
ra se o mě stará. Kde se ty roky 
berou? Utíká to… Není možná, 
že se člověk může dožít tolika 
let,“ nechala se slyšet usměva-
vá oslavenkyně.

Ludmila Kubenková zavzpo-
mínala na svoje dětství a mlá-
dí: pochází ze Svinova, byla nej-
mladší z  deseti dětí. Ve dva-
nácti letech odešla do služby 

– nejdříve do Vítkovic, kde pra-
covala u  modistky a  převážně 
se starala o jejího malého synka 
Jirku, a pak do Rychvaldu, kde 
byla „k ruce“ domácí paní. Poz-
ději začala pracovat v koksovně 
Dolu Vítězný únor. V  uhelném 
prádle byla zaměstnaná až do 
odchodu do důchodu.

Vnuk Radim o babičce pro-
zradil, že ráda šila, tancovala 
a zpívala, byla i zdatnou lušti-
telkou osmisměrek. Zazpívá si 
dosud, ale luštění už vzdala, 
protože jí neslouží zrak. Je pro-
to vděčná, když jí dcera Sváťa 

předčítá z časopisů či když se 
na kus řeči zastaví jeden ze 
dvou vnuků nebo některé ze 
čtyř pravnoučat. „Jsou hodná, 
už nedělají rámus,“ pousmá-
la se Ludmila Kubenková. Na 
žádnou velkou oslavu se ne-
chystá, byť si ještě donedáv-
na ráda dala po obědě malé 
pivo nebo sem tam štamprlič-
ku. Neodmítla ale kousek vý-
tečného dortu a  oblíbený čaj 
s mlékem.

V  Porubě momentálně žijí 
dvě stoleté ženy, jedna 101letá 
a 102letý muž.  (jan) Foto: Jana Janošcová

Karla se Zdeňkem a morčetem Kubou, které Zdeněk našel 
vyhozené v igelitovém sáčku v popelnici.  Foto: Martin Otipka
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Poruba kdysi a dnes – proměny obvodu ve fotografiích

Alšovo náměstí od Alšovy ulice v 60. letech minulého století a letos v lednu. Foto: archiv ÚMOb Poruba a Prokop Jirsák

Ochotníci hráli Maryšu i Charleyovu tetu
Studenti Bárta, Pavlík 
a Martiník nacvičili 
o prázdninách roku 
1884 hru Mlynář a jeho 
dítě. V srpnu ji jako 
první české divadelní 
představení odehráli 
publiku v sále páně 
Švidrnochova hostince. 

To je v kronice nejstarší zmín-
ka o ochotničení v Porubě. Tato 
kratochvíle se lidem zřejmě za-
líbila. Například jednota Sokola 
odkoupila od Čtenářské besedy 
za 21 zlatých staré jeviště a ješ-
tě v roce 1896 na něm sokolo-
vé sehráli drama bratří Mrštíků 
Maryša. Na přelomu století na-
cvičili hned dvě představení – 
Paličovu dceru J. K. Tyla a hru 
neznámého autora pojmenova-
nou Otče náš.

Když o  rok později získa-
la Poruba sokolovnu, bylo tře-
ba ochotnicky „pokřtít“ i tamní 
sál – při prosincové mikulášské 
zábavě bylo sehráno předsta-
vení Gazdiny roby. „Účast na 
těchto akcích byla dobrá, i když 
přístup k  sokolovně ztížila vý-
stavba nové okresní silnice skrz 
vesnici,“ píše se v kronice pod 
letopočtem 1902.

Sokolové vůbec byli v ochot-
ničení aktivní. V  květnu roku 
1902 uvedli dvě premiéry: hru 
Brouček a  jedenáct dní na to 
jednoaktovku nazvanou Vě-
no. Následujícího roku sehrá-
li už sedm představení a  ještě 
o  rok později si k  hudebnímu 
doprovodu spektáklů pořídili za 

300 korun i klavír. Maryša na re-
pertoáru sokolů zůstala i do ná-
sledujících let: s  úspěchem se 
hrála třeba v květnu 1905. Toho 
roku měli Porubané možnost vi-
dět také dramata Závěť, Peníze 
a  Otec či veselohru Charleyo- 
va teta. Herci-amatéry se staly 
i děti, když k silvestrovské pre-
miéře a  novoroční repríze na-
cvičily „činohru se zpěvy o pěti 
jednáních“ pojmenovanou Drá-
teníček. A dostaly za to každý 
i honorář: vánočku a pomeranč.

Na sokoly dolehly finanční 
problémy – sotva stačili splá-
cet dluhy z vypůjčeného kapi-
tálu na stavbu sokolovny. A tak 
se za účast na jimi pořádaných 
akcích muselo platit. Například 
v  roce 1906 stálo vstupné na 
divadelní představení k  sezení 
od 40 do 60 haléřů, k stání pak 

20 haléřů. Ale uměli i dávat: na-
příklad výtěžek z  uvedení ve-
selohry Ta třetí v sále hostince 
Františka Švidrnocha 19. dubna 
1914 věnovali ve prospěch Spol-
ku pro ošetřování nemocných 
v Porubě a  z představení dra-
matu Bez lásky, které odehráli 
26. prosince toho roku v soko-
lovně, Červenému kříži.

Když byla řada porubských 
sokolů odvedena do války 
(a  někteří i  padli), ochotnický 
spolek udržovali v chodu ženy 
a dorostenci. Navíc byla v soko-
lovně ubytována vojenská po-
sádka. Před každým představe-
ním vojáci se souhlasem velitele 
vyklidili sál. Z nařízení okresní-
ho hejtmana musela být vždy 
část výtěžku z představení ode-
vzdána Červenému kříži. (jan)

 Pokračování příště

Únor  
v porubské historii

13. únor 1920
Starostenský sbor se usne-

sl na zahájení přípravných 
prací pro elektrifikaci celého 
klimkovického okresu.

16. únor 1921
V  Porubě, tak jako v  celé 

ČSR, proběhlo první česko-
slovenské sčítání lidu.  

24. únor 1961
Veřejnosti byl předán nový 

poštovní úřad ve Čkalovově 
ulici vybudovaný za 16,5 mi- 
lionu Kčs.

únor 1962
Kvůli chřipkové epidemii 

byly tři týdny uzavřeny školy.

17. únor 1966
Populární restaurace Mys-

livna do základů vyhořela. Bě-
hem roku byla obnovena.

10. únor 1970
Na Španielově ulici přejel 

třiadvacetiletý závozník Se-
veromoravských mlékáren, 
který před jízdou vypil tři de-
sítky, dva rumy a nevlastnil ři-
dičský průkaz, nákladním au-
tem tři lidi. Čtrnáctiletý chla-
pec na místě nehody zemřel, 
jedna z  žen, které jej dopro-
vázely, utrpěla těžká zranění, 
druhá byla zraněna lehce.

Zdroj: Jiří Lexa: Odkazy  
porubských kronik

Divadelní představení se hrávala také v přírodním amfiteátru v lese 
Zahumenice (zhruba v místech dnešní ulice K Záhumenici). 
 Foto: archiv ÚMOb Poruba
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Když má radost klient, mám radost i já 
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Začínal doma, v tehdy ještě 
prázdném dětském pokoji. 
Dnes, po devíti letech, 
má deset zaměstnanců. 
Miroslav Chovanec, 37 let, 
zakladatel a majitel 
firmy Frosch design.

V Ostravě je od svých dva-
ceti let, pochází z Vítkova. Ač 
se tomuto řemeslu nikdo z ro-
diny nevěnoval, jemu se líbi-
lo, a  tak se vyučil truhlářem. 
„Truhlařina mě od začátku ba-
vila, a  taky jsem věděl, že 
bych ji chtěl zkusit ,sám na se-
be‘,“ tvrdí. V roce 2004 si vyří-
dil živnostenský list na truhlář-
ské práce a v březnu 2008 za-
ložil Frosch design.  Proč zvolil 
právě toto jméno? (Frosch je 
v němčině žába, a tu má firma 
i  ve znaku – pozn. red.)  „Ná-
zev společnosti nemá hlubší 
význam,“ říká, „chtěl jsem jen 
mít logo veselejší a  odlišit se 
od konkurence. S úsměvem jde 
všechno líp.“

Z  podnikání měl Miroslav 
Chovanec trochu obavy, ale 
protože podnikala jeho ma-
minka, měl si kam zajít v začát-
cích pro radu. A  taky se držel 
důležité poučky: tři koruny vy-
dělat a dvě z nich do podniká-
ní vrátit. 

Firma začínala výrobou ná-
bytku na míru a k tomu se pak 
postupně přidávaly další pro-
fese – když třeba děláte novou 
kuchyňskou linku, potřebuje-
te taky elektrikáře a instalatéra, 
někdy i  podlaháře nebo malí-
ře. „Mám rád, když něco vzniká, 
když za sebou vidím kus pove-
dené práce. A  když se lidem, 
pro které ji dělám, líbí. Pokud 
děláte rukama, práce je za vámi 
vidět. Když třeba zrekonstruu-
jete byt, je to nádhera. Vždyť co 
je nejvíc? Dobře odvedená prá-
ce a  spokojený zákazník,“ říká 
Miroslav Chovanec.

Zpočátku dělali malé zakáz-
ky, pak větší, v současné době 
převážně tzv. komplexní – od 

návrhu interiéru přes vyříze-
ní stavebního povolení, boura-
cí práce, obnovu, výrobu nové-
ho nábytku a zprovoznění veš-
kerých sítí až po předání díla. 
Nejčastěji se jedná o moderni-
zace kuchyní a  koupelen, vět-
šinou v bytech. Výjimkou není 
vybavení provozoven, kanceláří 
a restaurací. 

Miroslav Chovanec zaměst-
nává deset lidí, s dalšími dese-
ti – architekty nebo řemeslníky 
– na projektech spolupracuje. 
Kromě prodejny s  kanceláře-
mi na ulici 17. listopadu má ješ-
tě výrobnu nábytku v Muglino-
vě. Žádnou expanzi však zatím 
neplánuje. „Myslím, že v tomto 
počtu lidí a s takovýmto množ-
stvím zakázek je to ideální. Chci 
hlavně udržet kvalitu.“

S  úsměvem vzpomíná na 
dobu, kdy měl kancelář a vyrá-
běl nábytek doma, v tehdy ješ-
tě prázdném dětském pokoji. 
„Vždycky se snažím pracovat 
tak, aby to co nejméně obtěžo-
valo okolí. A tak jsem třeba zá-
da skříněk zaklepával o víken-
du před polednem, když všich-
ni naklepávali řízky,“ směje se. 
Tak trochu s  tím souvisí i  jed-
na nadstandardní služba fir-
my: má vlastní byt, který půjču-
je svým zákazníkům. „Rekon-
strukce bytu trvají průměrně tři 

až čtyři týdny, tak aby nemuse-
li pobývat v tom hluku a binci,“ 
vysvětluje.

Specifikem zakázkové vý-
roby je kompromis. Musí si vy-
slechnout vizi zákazníka, ale ta-
ké je třeba mu poradit – jaké 
jsou trendy v barevnosti i ma-
teriálech, co je a co není dobré 
řešení, jaké existují „vychytáv-
ky“. Nezřídka se zajedou podí-
vat i na některou z předchozích 
realizací firmy. Pak se vytváře-
jí grafické návrhy s vizualizace-
mi a  poté společně se zákaz-
níkem zakázku „dopilují“. Mi-
roslav Chovanec s  viditelným 
potěšením konstatuje, že si od 
nich klienti většinou nechají po-
radit. „Na druhou stranu musí-
me být taky trochu kouzelníci, 
abychom za přiměřený rozpo-
čet udělali velkou parádu, kte-
rá by byla navíc plně funkční. 
A aby byl zákazník spokojený. 
To je nejdůležitější,“ vyzdvihu-
je a dodává: „Když má radost  
klient, mám radost i já. Mám vů-
bec štěstí, že mě práce pořád 
baví, naplňuje mě a  že si u  ní 
psychicky odpočinu.“  (jan)

Miroslav Chovanec 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. 
Miroslav Chovanec vylosoval Jana Kohutka, majitele první porubské nekuřácké restaurace 
Babylon. Jeho podnikatelský příběh 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
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Jaro se blíží, přivítejte 
jaro s novou kuchyní.

Moderní design, který 
zaujme a naplní Vaše 
očekávání.

www.hon-kuchyne.cz
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