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Porubská radnice informuje občany

    TÉMA MĚSÍCE

    SOCIÁLNÍ OBLAST     OBCHODNÍCI V PORUBĚ

    AKTUALITY

Zelená Porubě letos  
nabídne o půl milionu více  
Více na straně 3

Recept Boženy Bakalové
na dlouhověkost? Činorodost
Více na straně 13

Proměna Zámeckého  
parku lidi zajímá
Více na straně 4

Hospoda není práce, ale  
životní styl, tvrdí Jan Kohutek
Více na straně 15

Bezplatný měsíčník pro obyvatele městského obvodu Poruba

Brigita Bahrová s tímto snímkem zvítězila v soutěži  
o nejlepší „sněhovou“ fotografii na facebookovém profilu Poruby.
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P RO DÁVÁT E  BYT  Č I  D Ů M ? 
O B R AŤ T E  S E  N A  P RO F E S I O N Á L A !
Nabízím Vám:

• 7 let zkušeností v realitách
• Více než 300 realizovaných obchodů
• Odkup nemovitostí a řešení exekucí

PŘÍLEŽITOST PRO VÁS: Za doporučení klienta, který využije mých služeb 
při prodeji nemovitosti, se zavazuji vyplatit odměnu ve výši 5 000 Kč.

Petra Janštová       731 518 716       www.vasemaklerka.cz
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PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ.SLEVY NELZE SČÍTAT.

OPTIKA TRIUMPH BŘEZEN, DUBENSLEVY až -50 %

SAMOZABARVOVACÍ TRANSITIONS, ČIRÁ

NA BRÝLOVÁ SKLANA BRÝLOVÉ

OBRUBY S MAR SH MULTIFOKÁLNÍ,

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
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SLOVO STAROSTYProjekt Zelená Porubě letos nabídne 
o půl milionu korun více

TÉMA MĚSÍCE 3

Stejně jako loni, i letos 
mají všichni, kteří dýchají 
pro Porubu, jedinečnou 
možnost spolurozhodovat 
o tom, do čeho obvod 
bude investovat část 
peněz ze svého rozpočtu. 
Druhý ročník projektu 
Zelená Porubě startuje 
s navýšeným rozpočtem.

Vážení spoluobčané,
tramvaj ano, nebo ne? To 

je otázka, která poslední do-
bou rezonuje Porubou. Plán 
města a Dopravního podniku 
Ostrava rozšířit tramvajovou 
dopravu na 7. a  8. staveb-
ní obvod budí emoce. A  jak 
to tedy vypadá? Na únoro-
vém pracovním semináři za-
stupitelů Poruby a  Pustkov-
ce a na následném zasedání 
zastupitelstva primátor měs-
ta Ostravy informoval zastu-
pitele i občany o tom, že ne-
ní zdaleka jasné, zda by trať 
byla schopna splnit veškeré 
limity a  požadavky kladené 
na její provoz. Proto město 
zadalo vyhotovení dokumen-
tace pro územní rozhodnu-
tí, která má na veškeré tyto 
otázky odpovědět. Její sou-
částí bude hluková studie, 
polohové a výškové zaměře-
ní a především posouzení vli-
vu na životní prostředí. Ho-
tova by měla být na podzim. 
O výsledku budou zastupite-
lé a občané informováni. 

Rozdíl mezi politikem 
a  státníkem je ten, že politik 
myslí na další volby, zatímco 
státník myslí na další genera-
ce. To už v předminulém století 
řekl americký spisovatel a te-
olog James Freeman Clarke. 
Rád bych všechny občany 
Poruby ujistil, že v okamžiku 
rozhodování budou Vaši za-
stupitelé mít na mysli přede-
vším naši budoucnost. Vždyť 
v Porubě bydlíme, máme zde 
své rodiny, děti, vnuky... Vě-
řím v  moudrost a  odpověd-
nost pětačtyřiceti porubských 
zastupitelů-státníků.

Ing. Petr Mihálik
starosta

Vyberte priority 
Poruby pro rok 2017
Zveme vás na setkání Porub-
ské desatero. Vy sami víte, co 
Poruba potřebuje. Přijďte nám 
to říct 14. března v 17 hodin 
do sálu Domova Slunečnice 
Ostrava na ulici 17. listopadu.

Co letos vyberete do desatera Poruby?
Stejně jako v  loňském ro-

ce, i  letos připravila Poru-
ba fórum Porubské desatero, 
na kterém lidé mohou zvolit 
deset priorit, na které se má 
městský obvod v  následující 
době soustředit. Pokud jste li-
dé, kteří se zajímají o své okolí 
a chcete ho změnit k lepšímu, 
zveme vás 14. března v 17 ho-
din do sálu Domova Slunečni-
ce Ostrava na ulici 17. listopa-
du, kde se fórum uskuteční.

„Na setkání bude opět při-
praveno devět tematických 
stolů a každý příchozí se mů-
že zapojit do diskuze u toho, 
jehož téma ho nejvíce zají-
má. Může jít například o bez-
pečnost na veřejných pro-
stranstvích, stav zeleně ne-
bo nabídku kulturních akcí. 
Nově oproti loňskému ro-
ku přibude stůl s  tématem 
Podnikání. Na konci setká-

ní vyjde ze vzájemné disku-
ze a  hlasování deset prio-
rit, jak je vidí samotní lidé,“ 

popsal proces fóra starosta  
Petr Mihálik. 

Na fóru bude zároveň před-
staveno i to, jaké kroky podnikl 
městský obvod pro řešení jed-
notlivých priorit z loňského ro-
ku. Dozvíte se tak například in-
formace k  rozšíření vědecko-
-technologického parku nebo 
o  řešení nedostatku parkova-
cích míst. Pokud si chcete při-
pomenout, jaká témata vybra-
li lidé před rokem, najdete je na 
webové stránce obvodu, v sek-
ci místní Agenda 21.  (mot)

Loňský první ročník projektu 
Zelená Porubě se setkal s vel-
kým zájmem a lidé nakonec vy-
bírali z šestnácti návrhů. Ty, kte-
ré se jim líbily, městský obvod 
letos uskuteční. Není tedy divu, 
že na tento úspěch bude chtít 
navázat ročník druhý, který při-
náší několik novinek.

„Letos jsme navýšili finan-
ce a pro nápady lidí jsme z roz-
počtu vyčlenili 1,5 milionu ko-
run. A  stejně jako loni mohou 
lidé navrhovat cokoli, co zlep-
ší veřejný prostor v  Porubě. 
Oproti loňskému roku jsme 
udělali jednu jedinou změnu – 
nebudeme přijímat návrhy na 
vytváření zcela nových chodní-
ků. Nepovažujeme za vhodné, 
aby každá zkratka byla vydláž-

děna a my jsme postupně při-
cházeli o zeleň. S návrhy na re-
konstrukci stávajících chodníků 
se lidé samozřejmě mohou hlá-
sit i  nadále,“ uvedla místosta-
rostka Zuzana Bajgarová 

Projekt bude probíhat úpl-
ně stejně jako loni, a  lidé, kte-
ří se prvního ročníku zúčastnili 
a mají nějaký super nápad i le-
tos, nebudou mít s  vyplněním 
přihlášky sebemenší problém. 
Ti, kteří se zúčastní poprvé, 
najdou veškeré informace na 
www.zelenaporube.cz nebo 
facebookovém profilu projektu. 

„Ačkoli přihlášky budeme 
přijímat až od května, už nyní 
se lidé mohou se svými nápady 
obracet na koordinátorku pro-
jektu, která jim poradí a pomů-
že například i s vyplněním při-
hlášky. Věřím, že Porubané mají 
už nyní připravenu řadu návr-
hů,“ dodala Zuzana Bajgarová.

Současně s  vyhlášením no-
vého ročníku projektu, který 
v únoru schválilo porubské za-
stupitelstvo, se pracuje i na re-
alizaci úspěšných nápadů z mi-
nulého roku. „Už na jaře by Po-
rubané měli vidět první návrhy 
převedené do skutečnosti. Tře-
ba chodník na ulici Josefa Sku-
py nebo hřiště na discgolf. Další 
chtějí více času a budou hoto-
vy do konce roku,“ řekl starosta 
Petr Mihálik.

Projekt Zelená Porubě je tzv. 
participativním rozpočtem. Je-
ho základem je velmi úzká spo-
lupráce radnices  lidmi, kte-
ří přihlašují své návrhy. Všich-
ni občané mají možnost o nich 
následně hlasovat a ty nejlepší 
pak radnice realizuje.  (mot)

Kontakty
koordinátorka projektu
Zuzana Kotyzová
zkotyzova@moporuba.cz
599 480 912
Více informací o projektu
www.zelenaporube.cz
www.facebook.com/
zelenaporube/

Na setkání opět budou moci lidé 
vybrat deset největších priorit 
Poruby.  Foto: Jiří Birke
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Proměna Zámeckého parku lidi zajímá
Plánovaná proměna 
Zámeckého parku a okolí 
vzbudila u Porubanů 
obrovský zájem a ti zaplnili 
sál porubského zámečku, 
kde se 15. února konalo 
setkání k tomuto tématu.

Poruba pořizovala 
soupis ptáků

Sto osmapadesát zkontrolo-
vaných domů a v nich 331 ptá-
ků. Nejvíce, 242 kusů, je hraba-
vé drůbeže. Taková je bilance 
soupisu ptactva, který muse-
la Poruba na základě nařízení 
Státní veterinární správy v části 
obvodu udělat. Ptačí chřipka se 
totiž v lednu dostala až na hra-
nice obvodu a ve Svinově mu-
sel jeden z  chovatelů zlikvido-
vat veškerou svou drůbež. Ně-
kolik dní obcházeli zaměstnanci 
úřadu domy, které spadaly do 
ochranného pásma. To v Poru-
bě sahalo od hranic Svinova po 
ulici 17. listopadu.  (mot)

Fenomén lego
Bezmála 4100 lidí navštívi-

lo během tří dnů výstavu sta-
veb a  modelů vytvořených ze 
stavebnice Lego Svět fantazie 
z kostek v Centru volného ča-
su ve Vietnamské ulici. Pořádal 
ji městský obvod ve spolupráci 
s  fórem Kostky.org. Nejúspěš-
nějším vystavovatelem byl pod-
le hlasování návštěvníků Daniel 
Soviar z Ostravy-Polanky, který 
představil například model fik-
tivního hudebního festivalu Po-
lanka Rock Fest s  americkou 
metalovou kapelou Slipknot 
nebo dioráma jeho domovské 
obce, jemuž vévodí kostel sva-
té Anny v měřítku 1 : 45.  (jan)

Salichovci slaví
Vesnické noviny, to je název 

koncertu při příležitosti 40. vý-
ročí založení Slezského soubo-
ru Heleny Salichové. Bude se 
konat v sobotu 1. dubna 2017 
v  18 hodin v  sále auly Vysoké 
školy báňské – Technické uni-
verzity Ostrava. (jokr)

Hafana raději odvezli 
do útulku

Nepříliš dobrým páníčkem 
svému psovi se ukázal být 
68letý muž. Osazenstvo jed-
noho z porubských barů volalo 
strážníky, že senior měl svého 
psa surově kopat a  bít vodít-
kem. Muž to hlídce, jež na mís-
to přijela, zapřel. Ovšem pes, 
který ho odmítl následovat 
k cestě k domovu, byl výmluv-
ným důkazem, že muž před 

strážci pořádku o  skutečnosti 
spíše fabuloval. Stvrzením pak 
bylo surové tahání psa na vo-
dítku a další várka kopanců do 
nebohého čtyřnožce. O psa se 
postarala odchytová služba, 
tyrana šetří Policie ČR.

Teprve mu bude horko
Bůhví, co vedlo devětadva-

cetiletého mladíka k  tomu, že 
vykopl okno tramvaje. Pokud 
mu bylo v dopravním prostřed-

ku teplo, bude mu asi brzy pří-
mo horko: vyšetřování případu 
nahlášeného městským stráž-
níkům převzala Policie ČR. Po-
dezírají ho totiž ze spáchání 
trestného činu.

Psa se bál víc 
než strážníků

Jel s  rozbitým světlome-
tem, prasklým předním náraz-
níkem, podhuštěnými pneu-
matikami a  riskantně kličkoval. 

Řeč je o 22letém mladíkovi, je-
hož osobitý styl jízdy noční Po-
rubou upoutal pozornost stráž-
níků. Dobrovolně zastavit ne-
chtěl, zařídil to však za něj smyk 
a drobná kolize s obrubníkem. 
Řidič hrdinně vyhledal úkryt 
v  nedalekém křoví. Odtamtud 
ho dostala až přítomnost pso-
voda s  cvičeným čtyřnožcem 
a možnost, že se pes vydá do 
skrýše za ním. Událost převzala 
k šetření Policie ČR. (jan)

Přibližně sedmdesát lidí se 
zúčastnilo setkání, které se 
uskutečnilo na zámku a  týka-
lo se budoucí podoby Zámec-
kého parku a  okolí. Městský 
obvod Poruba chtěl od účast-
níků slyšet, jak vnímají součas-
nou podobu parku, co se jim 
líbí a co naopak ne a  jak by si 
park a jeho bezprostřední oko-
lí představovali v budoucnosti.

Mezi největší negativa lidé 
řadili rozbité chodníky, špatnou 
dostupnost parkování v  oko-
lí, nedostatek obchodů, kde by 
si mohli nakoupit základní věci, 
povrchový horkovod a bezpeč-
nost v parku. Zmiňovali přede-
vším častý výskyt lidí bez do-
mova a  pobíhání velkých psů 
bez vodítka. Chtěli by vyře-

šit i bezpečné propojení parku 
a rybníka.

„Jsme rádi za veškeré pod-
něty. Všechny názory lidí, ať 
už k  bezpečnosti či parková-
ní, i  odborníků zohledníme při 
dopracování ideového návrhu. 
A  bezpečnost, ta je samozřej-
mě zásadní. Pokud budou mít 
lidé v  parku nepříjemný pocit, 
nebudou do něj chodit,“ uvedla 
místostarostka Zuzana Bajga-
rová. Naopak jako pozitiva oce-
nili diskutující spojení s blízkým 
rybníkem a přírodní ráz parku. 
„I  já si Zámeckého parku ce-
ním především pro jeho zeleň 
a jsem rád, že si lidé přejí, aby 
i do budoucna zůstal jeho pří-
rodní charakter zachován,“ řekl 
starosta Petr Mihálik.

Názory, které Poruba na se-
tkání získala, navazují na pod-
něty z  minulého roku. Vzešly 
z pocitových map a setkání na 
akci Sdílko a společně s postře-
hy odborníků tvoří celkovou 
mozaiku nutnou pro sestavení 
takového ideového návrhu re-

vitalizace, který bude odpoví-
dat reálným potřebám a  oče-
kávání místních obyvatel. Záro-
veň budou sloužit jako podklad 
pro žádost o podporu z Nada-
ce Proměny Karla Komárka.

Setkání se zúčastnili i majite-
lé garáží, kteří chtěli vědět, ja-
ké plány má Poruba s jejich ob-
jekty. „Lidem jsme vysvětlili, že 
v  nejbližší době dostanou po-
zvánku k individuálnímu jedná-
ní. Nabídneme jim odkup ga-
ráží za ceny podle znaleckého 
posudku a bude záležet jen na 
nich, zda naši nabídku využijí, 
nebo ne. Budeme rovněž jed-
nat, jak nahradit případný úby-
tek parkovacích míst. Náš názor 
je stále stejný: garáže podle nás 
k zámku nepatří. Chtěli bychom 
je postupně vykoupit a  zbou-
rat,“ dodal Petr Mihálik.

K Zámeckému parku se mo-
hou vyjádřit i lidé, kteří na setká-
ní nebyli. Na stránkách poruba. 
ostrava.cz je zveřejněna anke-
ta, kterou mohou zájemci do 
10. března vyplnit.  (mot)

PLES SE VYVEDL | Jubilejní pat-
náctý reprezentační ples měst-
ského obvodu Poruba se konal 
v Clarion Congress Hotelu v Os-
travě-Zábřehu. Jeho hvězdou 
byla zpěvačka Petra Janů, ale 
výbornou atmosféru vytvářeli 
i  další účinkující: kapela Proxima 
Orchestra nebo ostravský zpěvák 
Vojtěch Šenkýř. „Všem zúčastně-
ným děkuji a  doufám, že se jim 
ples, stejně jako mně, líbil,“ reago-
val po skončení bálu starosta Petr 
Mihálik. „Ples byl skvělý a jsem ve-
lice rád, že přišlo hodně lidí,“ do-
plnil ho porubský radní Vladimír 
Tlach. (r) Foto: Jiří Birke
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Stroje na čištění chodníků by dojely až do Neapole
Trasa dlouhá jako cesta do 

italské Neapole, to je 1819  ki-
lometrů chodníků odhrnu-
tých při zimní údržbě. A  také 
1416 kilometrů očištěných cest, 
33 750 čtverečních metrů ruč-
ně odmetených ploch, 344 tun 
spotřebované soli. To jsou zá-
kladní údaje lednové zimní 
údržby v obvodu. (Únorová sta-

tistika nebyla v době uzávěrky 
zpravodaje ještě k dispozici.) 

Přednostně se udržují chod-
níky souběžné s  trasami MHD, 
přístupy a  příjezdy ke zdra-
votnickým zařízením, schodi-
ště a  zastávky. „V  terénu bylo 
v  průměru při každém výjez-
du 15  strojů a  deset pracovní-
ků, kteří ručně uklízeli na za-

stávkách městské hromadné 
dopravy, na schodištích a všu-
de tam, kam se mechanizmy 
nedostanou. Na odklízení sně-
hu nasazujeme i  přibližně pa-
desát pracovníků veřejně pro-
spěšných prací, kteří se zamě-
řují na zastávky, kontejnerová 
stání a především přechody pro 
chodce,“ uvedl Dalibor Malík. 

Poruba v zimě udržuje 131 ki-
lometrů chodníků a 58 kilomet-
rů silnic. Trvá v průměru deset 
hodin, než z nich stroje odstra-
ní sníh a posolí je. „Ovšem zále-
ží také na množství napadané-
ho sněhu a denní době, kdy se 
uklízí. Pokud se pouze solí, zá-
sah trvá průměrně šest hodin,“ 
upřesnil místostarosta.   (jan)

Cirkulum odhaluje hvězdy hlavního programu
Druhý červnový víkend se 
Hlavní třída opět promění 
ve velké jeviště. Podruhé se 
zde uskuteční mezinárodní 
festival nového 
cirkusu a pouličního 
divadla Cirkulum.

Hvězdami programu interié- 
rových scén bude třeba ně-
mecké uskupení Gogol & Mäx 
se svou show nazvanou Humor 
in concert, v níž můžeme s úža-
sem sledovat co nastane, když 
se dva profesionální filharmo-
nici rozhodnou propojit hudbu 
s akrobacií a humorem. 

„Soubor tohoto formátu je 
absolutní špičkou svého oboru 
a  jejich show patří mezi před-
stavení, která v Česku nemáme 

možnost běžně zhlédnout. Bu-
de bezesporu jedním z vrcholů 
druhého ročníku,“ říká Ondřej 
Hajko, hlavní koordinátor festi-
valu Cirkulum.

O  nic menším zážitkem 
podle něj bude rovněž vystou-
pení finské dvojice Kate & Pasi, 
kteří sázejí na párovou akroba-
cii, či Duo Comic Casa ze Švý-

carska, které potěší především 
rodiny s dětmi. Tato hlavní fes-
tivalová představení scény Ša-
pitó ještě doplní unikátní pro-
jekt na pódiu auly VŠB-TUO. 
Je jím druhá světová premié-
ra inscenace Cirkus Jánošík, 
které je originálním zpracová-
ním klasického díla snoubícím 
nový cirkus, divadlo, folklor 
a akrobacii.

Na všechna čtyři interiéro-
vá představení, která na fes-
tivalu budou mít českou pre- 
miéru, si můžete zakoupit vstu-
penku výhradně na webových 
stránkách www.cirkulum.cz 
nebo v  porubském informač-
ním centru na Hlavní třídě. 
O lístek můžete také soutěžit na  
straně 9.  (jan)

Vystoupení Gogol & Mäx  Foto: archiv Cirkula

Velikonoční trhy: 
prodejci, hlaste se!

V  dubnu opět ožije Alšo-
vo náměstí. V  předvelikonoč-
ním týdnu – od 10. do 16. dub-
na – se tam budou konat veli-
konoční trhy. Zájemci o prodej 
se mohou hlásit do 24. března. 
Upřednostníme prodejce nabí-
zející tradiční rukodělnou pro-
dukci – keramiku, výrobky ze 
dřeva, velikonoční vazby, po-
mlázky, kraslice, velikonoční 
pečivo, koláče, masné výrob-
ky aj. Prodejcům bude k dispo-
zici dvanáct dřevěných uzamy-
katelných stánků o  rozměrech 
3 x  1,5 metru se dvěma vyklá-
pěcími pulty. Součástí veliko-
nočních trhů budou i farmářské 
trhy. Bližší informace zájem-
cům podá Štěpánka Ostárko-
vá na tel. číslech 599 480 913,  
602 591 918 nebo na e-mailu 
sostarkova@moporuba.cz.  (jan)

Porubské kalendárium
Nová publikace porubského 

kalendária je na světě. Ročenka 
života obvodu zachycuje spole-
čenské, kulturní, sportovní i po-
litické události, které se v  Po-
rubě odehrály v  loňském roce. 
Porubské kalendárium 2016 je 
k  dostání v  porubském infor-
mačním centru na Hlavní třídě 
č. 583/105 za 35 korun.  

Jarní setkání seniorů
Tradiční společenské setká-

ní seniorů přichystal městský 
obvod na 28. března od 15 do 
19 hodin ve společenském sále 
Střední školy prof. Zdeňka Ma-
tějčka na ulici 17. listopadu. Na 
akci vystoupí pěvecký sbor No-
vobělské babičky s  pásmem 
písní a  scének, taneční skupi-
na LDance se svou Charleston 
show či Duo Rozmarýn, kte-
ré představí příhody a  písně 

z  Moravy, Čech i  Slovenska. 
„Návštěvníci akce si i  zatančí 
a  nebude chybět ani oblíbená 
tombola a občerstvení,“ prozra-
dila Jana Poláčková z porubské 
radnice. Vstup na akci je zdar-
ma, místa je třeba rezervovat 
v informačním centru na Hlavní 
třídě č. 583/105. 

Velkoobjemové 
kontejnery

V pracovní dny do 17. břez-
na budou k  obytným domům 
přistavovány velkoobjemové 
kontejnery. Do nich lze odklá-
dat předměty z běžného chodu 
domácnosti, které se pro svůj 
rozměr nevejdou do popelnic 
nebo kontejnerů na komunál-
ní odpad. Do velkoobjemových 
kontejnerů však nepatří sta-
vební suť, nebezpečný odpad 
(autobaterie, zářivky, barvy, 
rozpouštědla aj.), bioodpad ne-

bo elektrospotřebiče. Kontej-
nery se staví na určená mís-
ta mezi 7. a  13. hodinou. Har-
monogram jejich rozmístění je 
zveřejněn na stránkách poruba. 
ostrava.cz v sekci Občan.  (jokr)

Pomozte ozdobit 
velikonoční strom

V  období Velikonoc bude 
letos poprvé stát na středovém 
pásu Hlavní třídy velikonoční 
strom. Na jeho výzdobě se mů-
žete podílet i vy. Pokud chcete, 
aby na stromě visela taky va-
še kraslice, máte dvě možnosti. 
Můžete ji přinést od 20. března 
do 7.  dubna do informačního 
centra na Hlavní třídě 583/105. 
Anebo můžete přijít v den, kdy 
se strom bude zdobit, a kras-
lici vlastnoručně pověsit. Ter-
mín zdobení zveřejníme v dub-
novém zpravodaji a  na face-
booku. (mot)

KRÁTCE



Zatravňovací tvárnice ne-
jsou žádná novinka. I  v  minu-
losti se hojně používaly, ale byly 
z betonu. Plastová dlažba, kte-
rá se využívá nyní, ale mnohý-

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ6

Zatravňovací tvárnice pomohou řidičům
V Porubě letos přibudou 
tři stovky nových míst, 
na kterých mohou 
řidiči odstavit svá 
vozidla. V první etapě 
půjde o osmdesát míst 
v ulicích Podroužkově, 
Resslově, Dětské, 
Alžírské a Bulharské.

mi vlastnostmi betonové tvár-
nice překonává. „Je to jedna 
z možností, jak řešit problémy 
s  parkováním. Od roku 2014, 
kdy jsme s tímto řešením v Po-
rubě začali, tak bylo vybudová-
no na 750 míst, na kterých mo-
hou lidé odstavit své automobi-
ly, a  letos přibudou další,“ řekl 
místostarosta Dalibor Malík. 

V tomto roce chce městský 
obvod vybudovat na tři sta ta-
kovýchto odstavných míst ze 
zatravňovacích tvárnic, a to ve 
všech porubských obvodech. 

Městský obvod 
Poruba nabízí 
k pronájmu:
Parkovací stání 

Stání v  tabletovém dvou-
podlažním parkovišti na ulici 
Plk. Rajmunda Prchaly,
• pronájem na dobu neurčitou 

s tříměsíční výpovědní lhůtou,
• výše nájemného činí 

1000 Kč/měsíc + DPH – pro 
fyzické osoby, 2500 Kč/mě-
síc + DPH – pro podnikatele 
a právnické osoby,

• výše úhrady za služby spo-
jené s užíváním 100 Kč/mě-
síc + DPH.

Bližší informace o  pronájmu  
poskytne Ivana Fajmonová, 
tel. č. 599 480 715 nebo e-mail  
ifajmonova@moporuba.cz.

Nebytové prostory
Prostory v Domě s pečova-

telskou službou Astra na ulici 
Ivana Sekaniny 1812/16 v 1. pod-
zemním podlaží o  rozměrech 
od 3 do 30 m2,
• technický stav dobrý,
• smlouva na dobu neurčitou 

nebo určitou.
Nájemce bude vybrán na zá-
kladě výběrového řízení. Před 
podpisem nájemní smlouvy 
musí uhradit jistotu ve výši tří-
měsíčního nájemného. Bližší in-
formace: Ing. Pavla Boudová, 
tel. č. 599 480 717 nebo e-mail 
pboudova@moporuba.cz.

 
Garáže

Stavby garáží bez č. p./č. ev. 
v areálu řadových garáží v uli-
cích Slavíkově, Nad Porubkou 
a Dvorní, 
• doba pronájmu neurčitá, s vý-

povědní dobou tři měsíce,
• podlahová plocha od 15 do 

18 m2 podle konkrétního 
výběru,

• minimální cena nájemného je 
990 Kč/měsíc + DPH. 

Nájemce bude vybrán for-
mou výběrového řízení na zá-
kladě nejvyšší cenové nabídky. 
Před podpisem nájemní smlou-
vy musí nájemce uhradit jisto-
tu ve výši tříměsíčního nájem-
ného. Bližší informace o všech 
pronájmech poskytne Olga 
Ševčíková, tel. č. 599 480 750 
nebo e-mail osevcikova@ 
moporuba.cz.

I  strom, který se zdá být 
na pohled v  pořádku, může 
ohrožovat zdraví a  bezpeč-
nost lidí. Týká se to například 
stromů rostoucích tzv. do vi-
dlice – v  místě, kde se kme-
ny rozdělují, často vznik-
ne defekt. Ten se pak může 
stát branou pro dřevní infek-
ce, dřevokazné houby nebo 
jen slabým místem, v němž se 
kmen či větev – třeba pod tí-
hou sněhu nebo náporem vě-
tru – odlomí. „Obvod sází kva-

litní dřeviny. Zdravé, zapěsto-
vané, bez vad. U nich je malá 
pravděpodobnost, že by vy-
rostly s  nějakou vadou,“ ří-
ká místostarosta Dalibor Ma-
lík. Občas se však stane, že 
někdo zasadí stromek, kte-
rý přemístí odkudsi z přírody. 
Jednak ho může zasadit na 
nevhodném místě (například 
tam, kudy vedou sítě), jed-
nak to může být nekvalitní je-
dinec. Když nebyl zasazen se 
všemi náležitostmi – v  „hníz-

dě“ ze štěpky a  s  opěrnými 
kůly – mohou ho poškodit ne-
bo setnout při sekání trávy. 
„O  každý strom vysazený na 
obecním pozemku se musí-
me starat. Pokud bude vad-
ný, odborníci mohou doporu-
čit jeho pokácení. Jestliže byl 
vysazen na nevhodném mís-
tě a bude se tam kopat, také 
se může stát, že ho bude nut-
né setnout. A lidé se pak zlo-
bí, že kácíme zeleň,“ vysvětlu-
je místostarosta.  (jan)

Nové chodníky ve vnitrobloku 
mezi Resslovou a Ľ. Štúra budou

Jste majitelem psa? Pak 
nezapomeňte, že je do 
31.  března třeba zaplatit 
místní poplatek ze psů. 

Za psa, jehož držitel má 
trvalý pobyt v bytě, byl sta-
noven roční poplatek 1500 
korun, za druhého a  další-
ho psa 2250 korun, za psa 
v  rodinném domě se ročně 
platí 250 korun (za druhé-
ho a dalšího 375 korun). Pře-
sáhne-li výše poplatku část-
ku tisíc korun, můžete si ho 
rozložit do dvou splátek – 
první je v  takovém případě 
třeba uhradit do 31. března, 
druhou do 30. září daného 
kalendářního roku. Zaplatit 
můžete hotově v  pokladně 
v  budově radnice, poštovní 
poukázkou nebo bezhoto-
vostně převodem na účet  
č. 19-1649335379/0800. Ne-
zapomeňte uvést variabil-
ní symbol. Více na poruba. 
ostrava.cz v sekci Občan. (jan)

Na začátku bylo setkání s ob-
čany, na konci má být dvůr me-
zi ulicemi Resslovou, Větrnou, 
Ľ. Štúra a Hlavní třídou s nový-
mi chodníky, krytým pískoviš-
těm, novým hřištěm a  uprave-
nou zelení.

Z diskuzí s obyvateli této lo-
kality vyplynulo, že za priority 
považují výstavbu dětského hři-
ště s herními prvky, pak rekon-
strukci chodníků kolem dvora 
a stavbu nového, který povede 
napříč, a  nakonec zeleň. Ještě 
předtím, avšak mimo tento pro-
jekt, se v místě řešilo parkování.

V Porubě se sázejí jen kvalitní stromy 

Platba za psa

První etapa, 80 stání na pěti 
místech, je již připravena a če-
ká se jen na lepší počasí. „Hned 
na jaře začneme budovat od-
stavné plochy v  Podroužko-
vě, Resslově, Dětské, Alžír-
ské a Bulharské ulici,“ potvrdil 
místostarosta. 

Dodal, že v  Porubě řešení 
parkování na sídlištích využitím 
zatravňovacích tvárnic umož-
ňuje využít prostor s mnohem 
nižšími náklady. Oproti klasic-
ké parkovací ploše jsou zhruba 
poloviční. (jan)

„S ohledem na celkový roz-
počet akce – studie předpo-
kládá investici 5,7 milionu ko-
run bez DPH – a  omezeným 
rozpočtovým možnostem ob-
vodu musíme jednotlivé kro-
ky realizovat postupně. Har-
monogram prací vycházel jed-
nak z priorit určených občany, 
ale hlavně z logické návaznosti 
stavebních prací,“ uvedla mís-
tostarostka Zuzana Bajgarová. 
A tak se na jaře nejprve začne 
s rekonstrukcí chodníků a další 
etapy úprav vnitrobloku budou 
následovat.  (r)

Co lidé považují za prioritu?

parkování  5
ošetření platanu  12
nová plocha hřiště  42
úprava chodníků  43
dětské hřiště s herními prvky  47
 (počet hlasů)
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Sjízdná 5554/2a, Ostrava - Třebovice

VIRTUÁLNÍ REALITA
s PlayStation®VR

HERNÍ ZÓNA – NEJNOVĚJŠÍ TECHNOLOGIE
HOSTÉ – SOUTĚŽE – DÁRKY

10–18  HODIN
18. 3.

www.oc-galerie.cz
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Akce
měsíce

100 000 KčSleva až

Půjčte si 100 000 Kč
a splácejte  

jen 80 000 Kč

za80100

U NAŠICH PARTNERŮ PRO VÁS  
ZÍSKÁME NEJVÝHODNĚJŠÍ  
PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

800 110 800 Volejte zdarma 
denně 8–21 hod.

www.aaaauto.cz

Akce „Akce měsíce“ se vztahuje na zlevněná vozidla uvedená na webové stránce www.aaaauto.cz/sleva. Akce platí od 1. 2. 2017 až do 10. 3. 2017. Akce „Půjčte si 100 tis. Kč a splácejte jen 80 tis. Kč“ platí pro vozy s cenou nad 
150 tis. Kč a s rokem výroby od 2007 při financování na úvěr u vybraných produktů. Podmínkou je akontace od 0 % do 40 %, min. financovaná částka 100 tis. Kč a doba splácení úvěru alespoň 36 měsíců. V rámci akce zákazník 
obdrží na ruku částku 20 000 Kč, kterou lze použít ke splacení úvěru. Reprezentativní příklad: Cena vozu: 280 000 Kč. Akontace 56 000 Kč. Částka akontace hrazená zákazníkem 56 000 Kč. Částka vyplacená zákazníkovi zpět  
20 000 Kč. Financovaná částka 224 000 Kč. Doba splácení 60 měsíců. Splátka 4672 Kč. RPSN 9,71 %. Úrok 9,2 %. Celková částka splatná spotřebitelem 280 320 Kč. Jednotlivé akce nelze kombinovat s jinými akcemi a slevami, 
ani je nárokovat zpětně.

OSTRAVA  
Místecká 3220

PO–NE   8:00–21:00

Vybírejte až z 8000 kvalitních vozů! 
Největší výběr v ČR.
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A N T I K VA R I Á T
V  S U T E R É N U

Prodej a nákup
učebnic a odborné literatury, knih, not, skript,

časopisů, starých fotografi í, pohledů apd.

Havanská 735, Ostrava-Poruba 150 m nad Alšovým nám.
I. obvod – bus. č. 54, 58, tram. č. 7, 8, 17

Otevřeno:   
PO: 9–18, ÚT–ČT: 9–17, PÁ-SO: zavřeno
Od 1. 5. PO: 9–18, ÚT–PÁ: 12–17

Výkup knih:   
PO a ST: 13–17, ÚT: 9–13

Tel.: 596 913 216  antikvariatvsuterenu@centrum.cz
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PROGRAM AKCÍ8

 1. 3.
15.30 Den otevřených dveří, Základní  
 škola, J. Valčíka 4411
16.00 Turnaj ve stolním tenise, CVČ,  
 Vietnamská 1541
18.00  HC RT TORAX Poruba  
 x HK Nový Jičín, RT TORAX  
 ARENA, Čkalovova 6144

 2. 3.
16.15  Bruslení veřejnosti, RT TORAX  
 ARENA, Čkalovova 6144
16.30 Kurz předporodní přípravy:  
 Kojení – 1. část, MC Krteček,  
 Základní škola, I. Sekaniny 1804
17.30 Baníkovská školička, Základní  
 škola, J. Šoupala 1609

 3. 3.
16.00 Maškarní rej (rezervace nutná),  
 RC Kaštánek, Základní škola,  
 Ukrajinská 1533

 4. 3.
19.30 Country bál, Zámek Poruba,  
 nábřeží SPB 60

 5. 3.
17.00   RT TORAX Poruba x HK Nový  
 Jičín, RT TORAX ARENA,  
 Čkalovova 6144

 6. 3. 
14.00 Bingo – soutěžní odpoledne,  
 CVČ, Vietnamská 1541

 8. 3.
 9.30 Antonín Liška a Helena  
 Břusková: Trénujte paměť  
 s nadhledem – přednáška, KMO,  
 Vietnamská 1541
10.00 Šikulkové – setkání rodičů a jejich  
 dětí, KMO, Podroužkova 1663
16.00 Turnaj v šipkách, CVČ,  
 O. Jeremiáše 1985
18.00 Ostravské hokejové derby –  
 utkání ostravských univerzit, RT  
 TORAX ARENA, Čkalovova 6144
18.00 DHC Sokol Poruba x HK Štart  
 Trenčín – interliga ženské házené,  
 Sportovní hala Sareza,  
 Hrušovská 2953, Mor. Ostrava

 9. 3.
18.00 RT TORAX Poruba x HK Nový  
 Jičín, RT TORAX ARENA,  
 Čkalovova 6144

11. 3.
14.30 Bruslení veřejnosti, RT TORAX  
 ARENA, Čkalovova 6144

12. 3.
10.00 Bruslení veřejnosti, RT TORAX  
 ARENA, Čkalovova 6144

13. 3.
10.00   Rendez-vous s knihou, KMO,  
 Podroužkova 1663
16.00 Mozaikové zrcátko – tvůrčí dílna,  
 CVČ, Vietnamská 1541
17.30 Baníkovská školička, Základní  
 škola, J. Šoupala 1609

14. 3.  
 9.00 Kariéra Plus – veletrh pracovních  
 nabídek, aula VŠB-TUO,  
 ulice 17. listopadu
13.00 Den otevřených dveří, Základní  
 škola, K. Pokorného 1382
15.00 Výtvarné hrátky, MC Krteček,  
 Základní škola, I. Sekaniny 1804
17.00   Porubské desatero – diskuze  
 nad problémy Poruby, sál  
 Domova Slunečnice Ostrava,  
 vstup z ulice 17. listopadu

15. 3.
 8.00 Den otevřených dveří, Základní  
 škola, Bulharská 1532
 9.00 Knihovníčci – setkání rodičů  
 a jejich dětí, KMO, Vietnamská 1541

16. 3. 
 8.00 Den otevřených dveří, Základní  
 škola, Ukrajinská 1533
15.00 Porubský běžecký pohár –  
 závod pro děti od 6 do 15 let,  
 okolí zámeckého rybníka 
15.00 Zábavné odpoledne pro budoucí 
 prvňáčky, Základní škola,  
 Ukrajinská 1533
16.00 Pavel Škácha: Mineralogické  
 zajímavosti Jáchymovského  
 rudního revíru – přednáška,  
 Geologický pavilon prof.  
 F. Pošepného, ulice 17. listopadu 
16.30  Kurz předporodní přípravy:  
 Kojení 2. – část, MC Krteček,  
 Základní škola, I. Sekaniny 1804
17.30 Baníkovská školička, Základní  
 škola, J. Šoupala 1609

17. 3.
 7.30 Celostátní přehlídka dětských  
 recitátorů – DDM, M. Majerové 1722
 7.50 Den otevřených dveří na  
 waldorfském školství, ZŠ a WZŠ,  
 Ľ. Štúra 1085
17.30 Bruslení pro dospělé, RT TORAX  
 ARENA, Čkalovova 6144

18.–19. 3. 
15.00  Alfréd Strejček: Nebojte se  
 promluvit – seminář, Zámek  
 Poruba, nábřeží SPB 60

18. 3.
 8.00 O Krále/Královnu zeleného  
 stolu – turnaj ve stolním tenise,  
 DDM, Polská 1624

10.00 Trefa do černého – turnaj ve  
 střelbě ze vzduchovky, DDM,  
 Polská 1624
13.00 Keramická dílna pro děti, mládež  
 a rodiče, DDM, M. Majerové 1722
14.30 Bruslení veřejnosti, RT TORAX  
 ARENA, Čkalovova 6144

19. 3.
10.00 Bruslení veřejnosti, RT TORAX  
 ARENA, Čkalovova 6144

20. 3. 
16.00 Květinová víla – tvůrčí dílna,  
 CVČ, Vietnamská 1541
17.30 Baníkovská školička, Základní  
 škola, J. Šoupala 1609

21. 3. 
 9.00 Jarní tvoření – tvůrčí dílna pro  
 děti od 1,5 do 4 let, DDM,  
 Polská 1624
 9.00 Klub přátel knihovny, KMO,  
 L. Podéště 1970
14.00 Čteme dětem: Malý modrý  
 a malý žlutý – čtení  
 s porozuměním, KMO,  
 L. Podéště 1970

22. 3. 
16.00 Divadélko Smíšek: Jarní  
 vodnická pohádka, CVČ,  
 Vietnamská 1541

23.–27. 3.
 Dětský bazárek, MC Krteček,  
 Základní škola, I. Sekaniny 1804  
 (více na www.mc-krtecek.cz)

23. 3.
 8.00 Den otevřených dveří, Základní  
 škola, Komenského 668
16.30 Kurz předporodní přípravy: Péče  
 o miminko – kontaktní  
 rodičovství, MC Krteček, Základní  
 škola, I. Sekaniny 1804
17.30 Baníkovská školička, Základní  
 škola, J. Šoupala 1609

24. 3.
17.30 Bruslení pro dospělé, RT TORAX  
 ARENA, Čkalovova 6144
18.00 Večerní zoo – prohlídka  
 zoo s průvodcem, pořádá  
 Středisko přírodovědců,  
 Čkalovova 1881 (rezervace na tel.  
 č. 599 527 321 do 17. 3.)

25. 3.
14.30 Bruslení veřejnosti, RT TORAX  
 ARENA, Čkalovova 6144

26. 3.
10.00 Bruslení veřejnosti, RT TORAX  
 ARENA, Čkalovova 6144



Fotbalový turnaj  
pro Deniska

Denisovi Kneblovi byla ve čtyřech le-
tech diagnostikována progresivní svalo-
vá dystrofie. Nyní, v necelých 15 letech, 
už nemůže samostatně chodit, posta-
vit se na nohy, ani je zvednout. Svitla 
mu však naděje: léčba kmenovými buň-
kami. Provádí ji klinika na Filipínách. Na 
sérii šesti aplikací je třeba 87 000 dola-
rů (asi 2,2 mil. korun). „Víme, že je léčba 
pro rodinu nákladná, a  proto jí chceme 
pomoci: 15. dubna uspořádáme na hři-
šti ZŠ J. Šoupala charitativní fotbalový 
turnaj,“ řekl místostarosta Petr Zábojník. 

Hrát budu týmy FC Baník Ostrava, Slo-
van Ostrava, Dolní Lhota nebo FK Baník 
Albrechtice.  (jan)

Pocity a emoce  
v radniční galerii   

Nová výstava obrazů bude v  Galerii 
na schodech porubské radnice zahájena 
v  pondělí 3. dubna. Půjde o  práce Do-
roty Kaustové, studentky Střední umě-
lecké školy v  Ostravě, která návštěvní-
kům galerie představí malby znázorňují-
cí události, jež zažila, své pocity i názory 
na život. Vernisáž se uskuteční v 17 hodin 
v prostorách porubské radnice. 

Dospělí dětem 
Krajskou přehlídku amatérských či-

noherních souborů hrajících pro dě-
ti s  názvem Dospělí dětem bude hostit 
6. a 7. dubna porubský Dům farnosti na 
Vřesinské ulici. Přehlídku pořádá Divadelní 
společnost Jitřenka pod záštitou městské-
ho obvodu Poruba už popatnácté a divá-
kům se představí soubory z Krnova, Opa-
vy, Dobroslavic a z Ostravy. Program bude 
během března zveřejněn na facebooko-
vém profilu Poruby a  na webu poruba. 
ostrava.cz. Zájemci o  divadelní předsta-
vení si mohou zamluvit vstupenky na tel. 
č. 723 288 372.  (jokr)

10.00 Komentovaná prohlídka Poruby  
14.00 – začátek na horním konci Hlavní  
 třídy (rezervace na www. 
 ostravainfo.cz)
27. 3.
16.00 Jaro už je tu! – tvůrčí dílna, CVČ,  
 Vietnamská 1541
17.30 Baníkovská školička, Základní  
 škola, J. Šoupala 1609

28. 3.
 8.00 Den otevřených dveří, Základní  
 škola, Dětská 915
14.00 Den otevřených dveří, Základní  
 škola, A. Hrdličky 1638
15.00 Jarní setkání seniorů  
 (rezervace v infocentru Poruba),  
 Střední škola prof. Zd. Matějčka,  
 17. listopadu 1123

29. 3.
10.00 Eva Tvrdá: Mrtvou neměl  
 nikdo rád – beseda,KMO,  
 Vietnamská 1541
16.00 Turnaj v AIR hockeyi, CVČ,  
 O. Jeremiáše 1985

30. 3.
 Den ostravských čtenářů, KMO,  
 L. Podéště 1970, Podroužkova 1663
15.00 Porubský běžecký pohár –  
 závod pro děti od 6 do 15 let,  
 sportovní areál v Martinově
17.30 Baníkovská školička, Základní  
 škola, J. Šoupala 1609

31. 3.
16.00 Kurz šití, MC Krteček, Základní  
 škola, I. Sekaniny 1804
19.00 Arrows Ostrava x Skokani  
 Olomouc – baseballová extraliga,  
 SKSB Arrows, Průběžná 6178

 1. 4.
 9.00 Léčba přirozenou cestou –  
 přednáška, CVČ, Vietnamská 1541
18.00 DHC Sokol Poruba x Házená  
 Sokol Písek – interliga ženské  
 házené, Sportovní hala Sareza,  
 Hrušovská 2953, Mor. Ostrava 
18.00 Vesnické noviny – koncert  
 k 40. výročí založení Slezského  
 souboru Heleny Salichové, aula  
 VŠB-TUO, 17. listopadu

VÝSTAVY

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

do 15. 3.
Galerie Mlejn – olejomalby a akrylové 
malby krajin, zátiší i dalších témat, Galerie 
Ametyst, Fakultní nemocnice Ostrava, 
17. listopadu

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

do 30. 3. 
Ivo Ševčík: Cesty harmonie – obrazy, 
Galerie na schodech, ÚMOb Poruba, 
Klimkovická 55

1.–31. 3. 
Záchranné projekty Zoo Ostrava – 
plakáty, KMO, Vietnamská 1541

3.–26. 3. 
Jan Tajzich: San Francisco – fotografie na 
plátně, Galerie VŠB-TUO, 17. listopadu 15
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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, RC – rodinné centrum

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

Vyhráli jste?
O  vstup na některé z  interiérových 

představení festivalu Cirkulum podle 
vlastního výběru jste soutěžili už v mi-
nulém čísle zpravodaje. Měli jste odpo-
vědět, ve kterém evropském městě se 
nachází bulvár La Rambla, který je před-
lohou pouliční části festivalu Cirkulum. 
Našli byste ho ve španělské Barcelo-
ně. Z došlých správných odpovědí jsme 
vylosovali Věru Česákovou z  Poruby. 
O způsobu předání výhry ji budeme in-
formovat telefonicky.  (r)

Soutěž o vstupenku
na festival Cirkulum

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

Kolik z  interiérových představení 
druhého ročníku festivalu Cirkulum se 
v Ostravě odehraje v české premiéře?

a)  2
b)  3
c)  4
Vaše odpovědi čekáme do 22. břez-

na na adrese Úřad městského obvo-
du Poruba, útvar prezentace a  vzta-
hů k  veřejnosti, Klimkovická 55/28,  
708 56 Ostrava-Poruba, nebo na 
e-mailu redakce@moporuba.cz. Kro-
mě správné odpovědi prosím uveďte 
své jméno, příjmení, e-mail nebo adre-
su a telefonní číslo.  (r)
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Předškoláci půjdou k zápisu v dubnu
Přibližně 690 dětí se 
připravuje na zápis 
do prvního ročníku 
dvanácti základních škol, 
jejichž zřizovatelem je 
městský obvod Poruba. 
Zápisy se letos budou 
konat v dubnu.

Rodiče mohou pro své dítě 
podle školského zákona zvolit 
libovolnou školu. Přednostní 
právo na přijetí mají ale v tzv. 
spádových školách, kde je roz-
hodující místo trvalého poby-
tu dítěte. „Školu pro své dítě 
mohou rodiče vybrat i  podle 
jeho nadání a schopností. Vět-
šina z porubských škol má ur-
čité zaměření, například na vý-
tvarnou, hudební či tělesnou 
výchovu, přírodovědné před-
měty nebo cizí jazyky,“ uvádí 
místostarosta Petr Zábojník. 

  Ilustrační foto: Jiří Birke

Výzva v angličtině
Žáci 6. až 9. ročníků zá-

kladních škol budou aktéry 
Aleš Hrdlička Challenge, sou-
těže v angličtině, kterou pořá-
dá v  pátek 17. března Základ-
ní škola A. Hrdličky. Letos má 
podtitul Let´s  explore Asia 
(Prozkoumejme Asii). Tříčlen-
né týmy se mohou přihlásit do 
10. března. (jan)

Koncert za vítězství
Koncert kapely Maxim Tur-

bulenc bude odměnou pro dě-
ti z Mateřské školy Ukrajinská za 
vítězství v  soutěži Policejního 
prezidia ČR na téma Jak se učí-
me dopravní výchovu u nás. Uči-
telky prezentovaly jak praktický 
výcvik na dopravním hřišti, tak 
i materiální vybavení tříd. Školka 
vede výuku a  metodickou po-
moc i pro ostatní MŠ a ZŠ.  (jan)

Na jaře přijede 
protidrogový vlak

Revolution train – také proti-
drogový vlak – je unikátní pro-
jekt protidrogové prevence za-
ložený na smyslových vjemech 
a  interaktivitě. Vlakovou sou-
pravu tvoří šest vagonů, z nichž 
každý má kinosál, výstavní pro-
stor a  místo pro dialog s  vý-
kladem. V každém se v něko-
lika rovinách odehrává příběh 
o příčinách, vývoji a důsledcích 
drogové závislosti. Představují 
drogové doupě, vězení, policej-
ní vyšetřovnu nebo automobi-
lové havárie řidičů pod vlivem 
drog. Protidrogový vlak zastaví 
a několik dní setrvá na svinov-
ském nádraží na přelomu břez-
na a dubna.  (jan)

Termíny zápisů v porubských základních školách
škola datum čas
ZŠ Komenského 668 3. a 4. 4. 13–17
ZŠ gen. Zdeňka 
Škarvady, Porubská 831

3. 4. 9–17

ZŠ Porubská 832 3. 4. 12–17

ZŠ Dětská 915 3. a 4. 4. 12.30–17
ZŠ a waldorfská 
základní škola, Ľ. Štúra 
1085

3. a 4. 4. 13–17

ZŠ K. Pokorného 1382 3. a 4. 4. 12–17, resp. 13–17
ZŠ Bulharská 1532 3. a 4. 4. 13–18, resp. 13–16
ZŠ Ukrajinská 1533 3. a 4. 4. 12–17
ZŠ J. Šoupala 1609 3. a 4. 4. 12.30–17
ZŠ I. Sekaniny 1804 3. a 4. 4. 13–18, resp. 13–17
ZŠ A. Hrdličky 1638 3. a 4. 4. 13–18, resp. 14–16
ZŠ J. Valčíka 4411 3. a 4. 4. 12–17

Příběhy našich sousedů
Čtyři porubské základní ško-

ly se zapojily do projektu Pří-
běhy našich sousedů. Žáci os-
mých a  devátých tříd během 
něho mají najít pamětníka se 
zajímavým životním příběhem 
a  ten zaznamenat. Svou tele-
vizní, rozhlasovou či psanou re-
portáž pak představí veřejně.

„Dohromady v  Porubě má-
me ve čtyřech základních ško-
lách devět dokumentaristic-
kých týmů. Pět týmů si našlo 
pamětníka samostatně, ostat-
ním s  jejich vytipováním po-

mohli koordinátoři. V  závěru 
ledna už první skupina nahrá-
vala s  pamětníkem Milanem 
Ševčíkem,“ informovala Kris-
týna Koblasová z  organizace 
Post Bellum. Ta vznikla v  roce 
2001 a  od té doby vyhledává 
a nahrává vzpomínky pamětní-
ků klíčových momentů 20. sto-
letí. V  případě projektu Pří-
běhy našich sousedů jí v  tom 
budou pomáhat žáci ze základ-
ních škol v ulicích K. Pokorného, 
A. Hrdličky, J. Šoupala a Porub-
ské 832.   (jan)

Odborníci pomáhají 
dětem přímo ve školách 

Nový tříletý projekt statu-
tárního města Ostrava „Roz-
voj rovného přístupu ke vzdě-
lávání ve městě Ostrava“ je za-
měřen na podporu vzdělávání 
stávajících žáků ostravských 
základních škol ohrožených 
školním neúspěchem, zvláště 
žáků ze socioekonomicky zne-
výhodněného a kulturně odliš-
ného prostředí. 

V  Porubě jsou do projektu 
zapojeny základní školy v  uli-

cích Dětské, I. Sekaniny, J. Šou-
pala, K. Pokorného, Porub-
ské 832 a ZŠ a waldorfská ZŠ 
v  ulici Ľ. Štúra. V  těchto ško-
lách byla posílena školní pora-
denská pracoviště o psycholo-
gy, speciální pedagogy, sociál-
ní pedagogy a školní asistenty. 
Projekt je financován z Evrop-
ských strukturálních a investič-
ních fondů, státního rozpočtu 
a  spolufinancován z  rozpočtu 
města Ostravy.   (jan)

Zápis do první třídy se týká 
dětí, které oslaví šesté naroze-
niny do 31. srpna letošního ro-

ku. Součástí zápisu je prově-
ření základních motorických 
dovedností a  představivos-
ti. Pedagogové například zjiš-
ťují, jakou má dítě slovní zá-
sobu, zda pozná barvy, tvary, 
čísla a  písmena. Zaměřují se 
také na komunikační doved-
nosti a  sociální návyky dítěte 
a hodnotí, jestli je předškolák 
schopen se soustředit na za-
daný úkol.

K  zápisu ve stanoveném 
termínu se společně s dítětem 
musí dostavit minimálně je-
den z rodičů nebo jiný zákon-
ný zástupce dítěte. Pokud se 
dítě nemůže k  zápisu dosta-
vit například z důvodu nemo-
ci, je nutné oznámit tuto sku-
tečnost vedení školy, a to rodi-
čům nabídne náhradní termín 
zápisu.  (jokr)
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Opening Day završí ohňostroj 
Baseballová sezona začne 31. března a Arrows chystá – jako kaž- 
doročně – velkou show. „Chybět nebudou soutěže pro děti, na-
fukovací cvičné odpaliště, stánky s občerstvením a vše večer 
zakončíme ohňostrojem. Navíc od 19 hodin nastoupí k první-
mu extraligovému zápasu nové sezony naši kluci, kteří vyzvou 
Skokany Olomouc. Budeme rádi, když dorazí celé rodiny, dě-
ti si zasoutěží a pro rodiče máme připraveno dobré jídlo a pi-
tí. A všichni společně pak můžeme fandit týmu, aby do sezony 
vstoupil úspěšně,“ uvedl prezident klubu Radim Kepák.

Sezona Arrows bude ve znamení návratů
Návrat ztracených synů. 
Tak by se dala hodnotit 
situace v baseballovém 
klubu Arrows Ostrava před 
začátkem nové sezony. 
Do týmu se vrátili čtyři 
špičkoví odchovanci 
a vyloučen není ani příchod 
zahraničních posil.

Předškoláci půjdou k zápisu v dubnu

Sezonu zahájí Arrows Ostrava proti olomouckým Skokanům. 
 Foto: Jiří Birke

Mažoretky v Porubě 
pořádaly první Daisy Cup

Daisy Cup. Tak pojmenova-
li organizátoři z TJ Sokol Poru-
ba první ročník nepostupové 
soutěže malých formací mažo-
retek v Porubě. Konala se v zá-
věru ledna a svůj um na ní po-
měřovalo 260 dívek z týmů pů-
sobících od Mošnova po Ústí 
nad Orlicí.

„Naše mažoretky z  klubu 
Daisy Ostrava získaly v  jed-
notlivých kategoriích osmkrát 
zlato, pětkrát stříbro a  dva-
krát bronz,“ uvedl starosta po-

řádajícího Sokola Boris Blažej. 
Medaile a  diplomy soutěžícím 
dívkám předal starosta Petr 
Mihálik.

„Pokud budou děvčata na 
sobě i nadále pracovat, budou 
se jejich výkony s každou příš-
tí soutěží zlepšovat. Myslím, že 
nás čeká další skvělá sezona, ve 
které se můžeme těšit na zají-
mavé choreografie,“ komento-
vala úroveň soutěže Michaela 
Poláková, porotkyně a trenérka 
klubu Michelle Karviná.  (jan)

Baseballisté Arrows Ost-
rava vždy dokázali vychovat 
spoustu špičkových hráčů a řa-
da z  nich část kariéry strávi-
la v zahraničí. A bývá dobrým 
zvykem, že kluci se rádi vrace-
jí do klubu, ve kterém vyrost-
li. Letošní sezona, která začne 
31.  března, bude ve znamení 
hned několika návratů. 

„Ze zahraničního angaž-
má se vrací Tomáš Ondra, se 
kterým počítáme na nadhozu 
a ve vnějším poli. Je to zkuše-
ný hráč, který naposledy pů-
sobil v německém Dortmundu. 
Pro tým bude určitě přínosem, 
navíc ho známe i jako skvělého 
člověka,“ začal s  výčtem posil 
pro novou sezonu hrající trenér 
Boris Bokaj. A hned přidal i dal-
ší jména.

„Další posilou je zadák a náš 
odchovanec Michael Vykou-
kal, který se vrací z  rakouské 
nejvyšší soutěže. Je to špičko-
vý hráč, který týmu pomůže. 
Z  hostování v  Olomouci pak 
domů přichází legenda čes-
kého baseballu Aleš Navrátil. 
A zatím poslední peckou je ná-
vrat nadhazovače Honzy Ře-
háčka, který se vrací po dvou-

letém herním důchodu. V jed-
nání je i  příchod zahraničních 
borců, ale zatím více prozra-
zovat nebudu,“ dodal Boris 
Bokaj.

Extrémně mladý tým, který 
loni dosáhl v extralize na bron-
zové medaile, tak doplní zku-
šenost. Ambice pro tuto se-
zonu jsou tedy vysoké. „Mladí 
kluci, kteří v týmu hráli loni, od-

vedli kus práce, konečné třetí 
místo v extralize bylo nad oče-
kávání. Takže je jasné, že s hrá-
či, kteří se loni otrkali, a čtyřmi 
posilami nemůžeme mít jiný cíl, 
než minimálně zopakovat loň-
ský výsledek a nejlépe se pro-
bojovat až do finále extraligy,“ 
řekl Boris Bokaj, který se zatím 
o  post hrajícího kouče podělí 
s Alešem Navrátilem.  (mot)

HÁZENKÁŘKY JSOU VE ČTVRTFINÁLE | Házenkářky Poruby ve 
čtvrtfinále Challenge Cupu deklasovaly kosovský tým Shqiponja 
51:18 a 46:22 a ve čtvrtfinále se utkají s polským Elblagem. Domácí 
odveta je na programu 11. března v 18 hodin. (mot) Foto: Jiří Birke

Porubajk je jubilejní
Na tří-, deseti-, osmatřiceti- 

a  osmašedesátikilometrovou 
trasu závodu Porubajk MTB 
maraton se mohou 22. dub-
na vydat milovníci horských 
kol všech věkových katego-
rií. Závod, jenž letos vstoupil 
do desátého ročníku, tradičně 
startuje na Hlavní třídě. Rodi-
čům s dětmi je určena nejkrat-
ší trasa vedoucí po Hlavní tří-
dě a  okolí, desetikilometrová 
trať je určena žákům, cyklobor-
ci na nejdelší trase dojedou až 
do Nových Sedlic a zpět. Poru-
bajku se mohou zúčastnit i tý-
my (čtyřčlenné, musí v nich být 
aspoň jedna žena). Uzávěrka 
přihlášek na www.porubajk.cz 
je 18. dubna, ale zapsat se bu-
de možné i před startem.  (jan)

Čtvrtý ročník derby 
univerzit

„Jde o  hrdost!“ píše se na 
webu hokejového derby os-
travských univerzit. O  ni – 
a o vítězství – se 8. března od 
18 hodin v porubské RT Torax 
Areně utkají hokejové týmy 
studentů Vysoké školy báňské 
– Technické univerzity Ostrava 
a  Ostravské univerzity. „Prv-
ní ročník této události v  roce 
2014 navštívilo 4165 fanouš-
ků, další dva roky byl stadion 
dokonce vyprodán a týmy po-
vzbuzovány 4500  skvělými 
diváky,“ říká za organizátory 
Michal Dombrovský. Městský 
obvod Poruba je partnerem 
akce, úvodní buly zápasů vha-
zují starosta Petr Mihálik s rek-
tory obou škol.  (jan)
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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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Vojenská zdravotní pojišťovna ČR                                
Střežíme vaše zdraví

201

Staňte se součástí 700tisícové 
„armády“ pojištěnců VoZP ČR.

Přihlásit se můžete do 31.3.2017.

Vojenská zdravotní pojišťovna je tu                
pro všechny a nabízí Vám až:

Podrobnosti o programech prevence a podmínky 
pro čerpání  příspěvků najdete na www.vozp.cz/prevence

www.vozp.cz

 » 2 400 Kč na rovnátka

 » 1 800 Kč pro těhotné ženy 
a maminky kojenců

 » 1 200 Kč na školu v přírodě

 » 1 000 Kč na plavání s dětmi

 » 400 až 2 500 Kč              
na očkování

 » 500 Kč na cvičení s dětmi

 » 400 Kč na dentální hygienu

 » 300 Kč na ochranné sportovní 
pomůcky

 » a mnohé další příspěvky
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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
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VSTUPENKY V SÍTI TICKET ART: WWW.TICKET-ART.CZ
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Sezona svateb naplno propukne v dubnu
Svatební obřad v balonu? 
I to je teoreticky možné.

Vyskytnou-li se v  kalendá-
ři daného roku v pátky a sobo-
ty jakákoli „pěkná data“ – na-
příklad pátek 7. 7. 2017 –, ma-
trikářky si mohou být jisté, že 
se jejich svatební diář záhy za-
plní. V Porubě jsou na toto da-
tum objednány tři svatby (údaj 
aktuální v době uzávěrky čísla), 
stejně jako na sobotu 1. dubna 
(apríl). V sobotu 9. 9. bude ješ-
tě plněji – zájem projevilo pět 
párů. Na 11. 11. ještě žádný zá-
znam není. 

„Pravá svatební sezona za-
číná v  polovině dubna a  trvá 
do konce září. Nejvíce sňatků 
se koná v červnu,“ říká vedou-
cí matričního oddělení Pavla 
Gregorová. V létě se také řada 
obřadů přesouvá z obřadní sí-
ně radnice do exteriérů – od-
dává se na například v porub-
ském zámku, v  Třebovickém 
parku nebo v  Třebovickém 
mlýně. Pokud byste se chtě-
li vzít na vlastní zahradě, ani 
to nemusí být problém: podle 
zákona o matrikách lze obřad 

Když se berou cizinci
Cizinci, kteří nerozumí česky, 
musí mít u obřadu tlumoční-
ka. Zda snoubenec ze zahra-
ničí češtině rozumí, se také 
ověřuje na matrice v  před- 
oddavkovém řízení. V Poru-
bě v poslední době uzavřeli 
manželství například Alžířan, 
Rus, Američan, Maročan, 
Švýcar, Turek, občan Kosova 
i exotického Toga.

uskutečnit i na jiném vhodném  
místě.  

A co říct si „ano“ v balonu? 
I  to je teoreticky možné. „Mu-
sel by se však prokazatelně na-
cházet nad katastrálním úze-
mím správního obvodu naše-
ho matričního úřadu – Poruby, 
Martinova, Třebovic, Plesné ne-
bo Pustkovce, jinak by sňatek 
stvrzený naším oddávajícím ne-
byl platný,“ uvádí Pavla Grego-
rová. A  ještě pro pořádek: ko-
ná-li se slavnostní akt mimo 
radou obvodu vždy rok před-
tím schválený termín (sobota) 
a  místo (obřadní síň), stojí to 
ženicha a  nevěstu tisíc korun. 
Pokud by z  jakéhokoliv důvo-
du trvali na tom, že se chtějí 
vzít třeba v úterý, musí o povo-
lení požádat matriční úřad. Ze 
zákona dále vyplývá, že obřad 
smí v Porubě vést starosta, mís-
tostarostové a  radou pověření 
členové zastupitelstva obvodu, 
ale také primátor, jeho náměst-
ci nebo pověření členové ost-
ravského zastupitelstva. 

Na matriku musí i  pá-
ry, které míní své životy spo-
jit v  kostele. Tzv. předoddav-

kové řízení, během kterého 
snoubenci vyplňují dotazník 
k uzavření manželství a před-
kládají k ověření všechny do-
kumenty, jichž je třeba, pro-
bíhá také na matrice. Ta pak 
vydá snoubencům pro du-
chovního osvědčení, že adepti 
splnili všechny zákonné pod-
mínky, a  on jí po obřadu do-
dá protokol o  uzavření man-
želství. Všechny sňatky jsou 
pak zapsány do matriční kni-
hy manželství, do informační-
ho systému evidence obyvatel 
a páru je matrikou vydán od-
dací list. (jan)

Recept na dlouhověkost? 
Činorodost a optimismus

„Jsem spokojená, až moc 
spokojená,“ odpovídala Bože-
na Bakalová, obyvatelka porub-
ského Domova Slunečnice, na 
dotaz, jak se jí daří. V den svých 
102. narozenin, 9.  února, přijí-
mala v přítomnosti vnuků Anny 
a Martina gratulanty – starostu 
obvodu Petra Mihálika, mís-
tostarostku Zuzanu Bajgarovou 
a mnohé další.

Její vnuci tvrdí, že za ba-
biččinou dlouhověkostí beze-
sporu stojí její činorodost a ne-
zdolný optimismus. Například 
do osmdesáti let jezdila téměř 
denně ze Zábřehu, kde bydle-
la, na kole na zahradu do Sta-
ré Bělé. Do sedmadevadesá-
ti pak úrodu ze zahrádky zava-
řovala. Také ráda šila, háčkovala, 
vyšívala, byla vynikající pekař-
ka. „Můj manžel byl moc hodný, 
prožili jsme spolu krásný život,“ 
dodává k  tomu Božena Baka-

Božena Bakalová
 Foto: Jana Janošcová

„Ano“ si bez váhání  
řekli i po 65 letech

Sedlaříkovi se brali 9. února 
před pětašedesáti lety v Kar-
lových Varech. Svůj svatební 
slib na porubské radnici ob-
novili 11.  února. Paní Helena 
zavzpomínala na růžový sva-
tební kostýmek, který jí ušila 
kamarádka, i  skromnou kyti-
ci karafiátů. „Svatbu jsme mě-
li jen malou, všechno bylo ješ-
tě na lístky,“ doplnil 87letý pan 
Jaroslav a prozradil, že se do 
Poruby přistěhovali 16. prosin-
ce 1957 (a od té doby stále by-
dlí ve stejném bytě). 

Sedlaříkovi vychovali tři dě-
ti, syna a dvě dcery, a radují se 
z osmi vnoučat a deseti prav-
noučat. „Nikdy jsme si neřekli, 
že půjdeme od sebe, nehádali 
jsme se, všechno řešili v klidu… 
Někdo řekne, že to nejde, ale 
jde to,“ tvrdí paní Helena. Ří-
ká, že jsou si s manželem po-
vahově podobní a že vždy by-

li hodně „pro rodinu“. Toho si 
na svém muži nejvíce cení. On 
je jí pak vděčný za to, jak vždy 
dbala o  rodinu a  jak se o něj 
nyní, když ho nemoc upoutala 
na lůžko, obětavě stará. A že jí 
své „ano“ řekl teď počtvrté – 
po stříbrné, zlaté a diamanto-
vé svatbě – opět bez zaváhání.

  (jan)

Helena a Jaroslav Sedlaříkovi 
 Foto: Jana Janošcová

Koledníci v Porubě 
vybrali 126 tisíc korun 

1 423 880 korun letos v Os-
travě vybrali do 297 pokladni-
ček tříkráloví koledníci. V Poru-
bě se shromáždilo 126 729 ko-
run. Prostředky využijí Charita 
Ostrava a  Charita sv. Alexan-
dra na podporu služeb pro  
klienty mobilního hospice, se- 
niory, mladé lidi ohrožené soci-
álním vyloučením, lidi se zdra-
votním postižením v  chráně-
ných dílnách nebo přímou 
hmotnou pomoc lidem v  ob-
tížné životní situaci. Výnos sbír-
ky v diecézi je 15 682 874 korun, 
v celé republice se pak vybralo 
100 436 976 korun.  (jan)

Vítání dětí:  
je třeba se přihlásit

Několikrát ročně pořádá Po-
ruba obřad vítání dětí. Pokud 
se ho chcete se svým potom-
kem zúčastnit, je třeba se při-
hlásit: vyplnit dotazník, který 
je k dispozici na matričním od-
dělení, ve vrátnici radnice nebo 
na stránkách poruba.ostrava.
cz v  sekci Občan (Formuláře). 
Více informací získáte na tel. 
č. 599 480 422 nebo na e-mai-
lu pmalikova@moporuba.cz. (r)

lová, „důležité totiž je, aby byla 
šťastná rodina.“

Božena Bakalová se naro-
dila v  Martinicích u  Holešo-
va. S manželem se vzali v roce 
1941. Nejprve byla v domácnos-
ti, později deset let pracova-
la ve vítkovické ocelárně jako 
kotlářka – kontrolorka stavu vo-
dy. Před 18 lety ovdověla. (jan)
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Poruba kdysi a dnes – proměny obvodu ve fotografiích

Restaurace Zuzana na 7. porubském obvodě v 70. letech minulého století a letos v lednu Foto: archiv ÚMOb Poruba a Prokop Jirsák

Ochotnické divadlo hráli i hasiči
Porubští ochotníci byli 
velice aktivní společenství. 
Hráli v sále Švidrnochovy 
hospody, v sokolovně 
i pod širým nebem 
v přírodním amfiteátru 
v lese Záhumenice. 

Pokračování z minulého čísla
Během roku 1917 sehráli so-

kolové šest divadelních před-
stavení ve prospěch Červené-
ho kříže, jinak jejich činnost vel-
mi ochabla – většina členů byla 
na vojně a sál navíc kvůli nedo-
statku paliva nebylo možné vy-
tápět. Do pomyslného kóma-
tu ochotnické divadlo upadlo, 
když se ve čtvrtém roce svě-
tového konfliktu v Porubě roz-
mohly nejprve tuberkulóza a na 
podzim pak španělská chřipka, 
úplavice a černé neštovice. Ješ-
tě že se už blížil konec války…

Prvním poválečným „diva-
dlem“, které kroniky zazname-
naly, byla hra Jaroslava Průchy 
nazvaná Pro tatíčka presiden-
ta, již nacvičily školní děti. Se-
hrály ji 1. listopadu 1919. V roce 
1921 v sokolovně upravili jeviště 
tak, aby v ní mohli hrát loutko-
vá divadla pro děti a od marti-
novských sokolů koupili za pět 
set korun loutky. K ochotnické-
mu hraní se dokonce spojili so-
kolové z Poruby, Vřesiny a Klim-
kovic a společně v červnu 1921 
sehráli v  přírodním amfiteá- 
tru v  lese Záhumenice v místě 
zvaném U lípy inscenaci Mary-
ši. Protože měla velký úspěch, 
o  měsíc později ji reprízovali. 

Asi tisícovka lidí tam o rok poz-
ději zhlédla operetu Ženská voj-
na. Publikum prý bylo nadšeno. 
Stejně tak veselohrou Vilouš-
kův svatební den v režii Milosla-
vy Hurníkové, kterou amatérští 
herci (už v  teple sokolovny) 
uvedli v samém závěru roku.

Na ochotnické vlně se svezli 
i porubští hasiči. V roce 1925 na-
cvičili své první divadelní před-
stavení – drama z  hasičské-
ho života, které pak pro velký 
úspěch reprízovali ještě ve Vře-
sině. V následujícím roce nastu-
dovali hru Minulost pana rady. 
Jak moc to v Porubě ochotnic-
ky vřelo, dokládá zápis z kroni-
ky v roce 1928 – divadelní spo-
lek toho roku odehrál pouze (!) 
dvě představení: Moderní žena 
za každou cenu a Bujná krev.

V březnu roku 1930 se rov-
něž v Porubě slavily osmdesá-
tiny T. G. Masaryka. K progra-

mu oslav patřilo školní dětské 
představení v  sokolovně s  ti-
tulem Pro princeznu Svobodu. 
Autor textu zůstal neznámý. 
V  roce 1932 sehrály divadel-
ní spolky několik představe-
ní, ta ale měla jen slabou ná-
vštěvnost. Důvodem byla po-
stupující hospodářská krize. 
Ale možná tomu trochu po-
mohlo i  nedávné zprovozně-
ní kina Ludmila v katolickém li-
dovém domě, například pěta- 
osmdesáté narozeniny prezi-
denta Masaryka se už nesla-
vily divadlem, ale promítáním 
filmu Legionář… Události po 
9. říjnu 1938, kdy byla Poru-
ba jako součást Sudet po mni-
chovských událostech obsaze-
na Němci (a přejmenována na 
Hau), útlum ochotnictví doko-
naly – všechny spolky byly roz-
puštěny a  jejich majetky vy-
vlastněny.  (jan)

Březen  
v porubské historii

3. březen 1935
Na slavnostní schůzi jme-

novalo obecní zastupitelstvo 
jednohlasně prezidenta re-
publiky T. G. Masaryka čest-
ným občanem obce Poruba.

1. březen 1950
Při sčítání obyvatel bylo 

v obci napočítáno 1792 osob.

30. březen 1954
Vláda ohlásila další velké 

snížení cen potravin a služeb. 
V době vysílání zprávy rozhla-
sem vyhořela na staveništi te-
sařská dílna. Porubští požární-
ci přijeli pozdě, protože také 
tuto zprávu poslouchali.

3. březen 1964
Celou Porubu vzrušila udá-

lost, při níž byl na Leninově 
třídě u domu č. p. 562 odci-
zen kočárek s dvouměsíčním 
chlapcem. Veřejná bezpeč-
nost dítě nalezla 5. břez-
na a  dvacetiletou pachatelku 
M. D. ze Svinova zajistila.

10. březen 1968
V  Porubě byl uspořádán 

první zimní motokros.

24. březen 2000
Byla zahájena výstavba no-

vé gynekologicko-porodnické 
kliniky v porubské fakultní ne-
mocnici.   (jan)
Zdroj: Jiří Lexa: Odkazy  
porubských kronik

Ochotnické divadlo bylo hlavně v meziválečném období oblíbenou 
kratochvílí Porubanů.  Foto: archiv ÚMOb Poruba
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Od dětství si přál podnikat 
nebo pracovat v zahraničí. 
Potměšilý osud mu chtěl 
splnit obojí najednou.

Jan Kohutek se vyučil 
v oboru číšník a dodělal si ma-
turitu. Od dětství si přál pod-
nikat nebo pracovat v  zahra-
ničí. Po škole byl zaměstnaný 
mimo jiné v pohostinském za-
řízení, které se dosud jmenuje 
Mukade (jde o pivní bar na ulici 
17. listopadu). Pak se mu poda-
řilo najít práci v rodinné restau-
raci v německém Rosenheimu. 
„Když se mi ozval bývalý šéf 
z Mukade, že ho chce prodat, 
musel jsem se rychle rozhod-
nout, jestli do toho jít,“ zavzpo-
mínal Jan Kohutek. Vrátil se, 
Mukade koupil díky půjčce, kte-
rou si na sebe vzali jeho rodi-
če zástavou vlastního bydlení, 
a v roce 2006 začal podnikat. 

V Mukade, kam chodí hlav-
ně studenti, pokračoval v kon-
ceptu, který pivní bar měl: pi-
vo, široká nabídka čajů (když 
název podniku evokuje Japon-
sko), z jídla jen chuťovky k pivu 
typu utopenci nebo nakládaný 
hermelín.

Stojíte-li na horním konci 
Hlavní třídy čelem z kopce, je-
ho druhý podnik je vlastně na 
stejném místě jako Mukade, 
jen zrcadlově vpravo. Bývala 
tu čistírna peří a pak byly pro-
story dlouho opuštěné. Jmenu-
je se Porubský Babylon a je to 
restaurace. Přes poledne tam 
lidé chodí na meníčka, odpo- 
ledne se podnik plní hosty, kte-
ří přijdou na kávu a dortík, k ve-
čeru na dobré jídlo nebo v létě, 
když je venku otevřená zahrád-
ka, pivaři. 

„Zatímco v Mukade jsem na-
skočil do rozjetého vlaku a kon-
cept jsem jen trochu pozmě-
nil, v  Babylonu jsem si musel 
všechno od A do Z vymyslet,“ 
vysvětlil šestatřicetiletý restau-
ratér. „Měl jsem moc rád mléč-
ný bar na Hlavní třídě, kombi-

nace chlebíčků, salátů, zákus-
ků a  teplé kuchyně. Zpočátku 
jsem měl představu, že Baby-
lon bude v tomto stylu, ale ča-
sem se ukázalo, že to jako bis-
tro nebude úplně stoprocentně 
fungovat, takže jsme ho upravi-
li na restauraci s poměrně širo-
kou nabídkou poledních menu 
(denně je na výběr z osmi jídel – 
pozn. red.).“ Že se Babylon stal 
jednou z  prvních porubských 
nekuřáckých restaurací už dáv-
no předtím, než se začalo před-
louze debatovat o tom, zda se 
v pohostinských zařízeních má, 
či nemá kouřit, prý byla náho-
da. „No copak se v  mléčném 
baru kouřilo?“ podivil se Jan 
Kohutek.

Podnikání ale podle něj ne-
bylo tak snadné, jak si v mládí 
představoval. „Myslel jsem, že 
to v klidu zvládnu, ale pak jsem 
zjistil, že jsem si ukousl velký 
krajíc. Málem jsem zkrachoval. 
Zadlužil jsem se a měl jsem co 
dělat, abych dluh dokázal splá-
cet. Abych ušetřil mzdové ná-
klady, snažil jsem se co nejvíc 
věcí oddřít sám. Chvílemi už 
jsem byl na pokraji sil,“ zvážněl.

Dennodenně si (kromě vá-
nočních svátků a Nového roku) 
přes poledne oblékne „mun-

dúr“ a  obsluhuje lidi, kteří do 
Babylonu přijdou na oběd. 
„A  někdy jsem i  kuchař,“ za-
smál se. „Jenže když mám dvě 
hospody, musím být i šéf a řešit 
a organizovat… S Babylonem je 
trochu více práce. Ovšem kdy-
bych se měl některého podniku 
vzdát, nevěděl bych. Asi bych 
mezi nimi musel losovat.“

Jan Kohutek, otec tří dcer, 
má pět až šest stálých zaměst-
nanců, devět až dvanáct li-
dí chodí do jeho restaurací 
brigádničit. „Mám skvělé za-
městnance, ale musím je hlí-
dat, být v práci od rána do ve-
čera, aby mi tu nezvlčili,“ řekl 
se smíchem, ale už vážně do-
dal: „I když jsem na dovolené, 
stejně jsem duchem pořád ta-
dy… Jak říká Zdeněk Pohlreich: 
Hospoda není práce, ale životní 
styl. Když to chcete dělat dob-
ře, musí to být váš život. Ale ne-
stěžuji si, jsem spokojený, mám 
skvělou ženu, která mi pomáhá, 
jak může, a  mám práci, která 
mě baví. Musí vás to bavit, po-
kud vás to nebaví, tak nemáte 
šanci.“  (jan)

Jan Kohutek  Foto: Jana Janošcová

Na této straně pravidelně zveřejňujeme rozhovory se zajímavými porubskými živnostníky. 
Z podnikatelů, kteří jsou součástí projektu Obchodníci v Porubě, vybírají losem sami zpovídaní. 
Jan Kohutek vylosoval Jana Sopka (jehož obory jsou výroba klíčů, opravy zámků nebo otevírání 
zabouchnutých dveří). Jeho podnikatelský příběh si budete moci přečíst v příštím čísle 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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