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Jaký bude rozpočet  
obvodu na rok 2018? 
Více na straně 3 

Děti mají nejraději omáčky,  
guláš a buchtičky s krémem
Více na straně 10

Co byste měli vědět  
o prezidentských volbách
Více na straně 5

Poruba před sto lety: poslední 
rok války přinesl řadu útrap
Více na straně 14

Lyžování na Skalce.
Foto: Jiří Birke
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Alespoň jednu dobrou zprávu 
denně po celý rok 2018

přeje celý tým

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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Zpravodaj PRIO
ve všech porubských domácnostech! 

Náklad: 35 000 ks
Příští číslo vyjde 5. února

Uzávěrka inzerce: 24. ledna

Inzerce: Jiří Sachr | 608 832 606 | sachr@regvyd.cz 

Fond ohrožených dětí vyhlašuje svou tradiční sbírku 
na podporu projektu Klokánek.

Číslo účtu 3055103/0300 variabilní symbol 2017.

KLOKÁNEK je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Klokánek nabízí dětem pomoc na přechodnou 
dobu, dokud se neupraví podmínky v biologické rodině nebo dokud se nenajde jiné řešení. Převážně se jedná  
o děti týrané, zneužívané nebo jinak sociálně ohrožené.

Tel.:  +420 224 236 655
e-mail: fod@fod.cz, www.fod.cz
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Občas přicházejí zprá-
vy, které člověka zasáhnou ví-
ce než jiné. Jednou z nich bylo 
20.  prosince oznámení, že po 
krátké vážné nemoci zemřel 
Rajko Doleček.

Bylo mi ctí pana profesora 
znát osobně. Vždy byl veselý, 
plný životního moudra a mla-
distvého myšlení, pohoto-
vý, vtipný. Úžasný člověk, kte-
rý rozdával optimismus, který 
měl osobitý pohled na život. 
Velký porubský patriot a jedna 
z osobností, na niž jsme mohli 
být pyšní. Vzápětí jsem si vyba-
vil jeho rady, když jsem se ptal 
na recept na dobrou psychic-
kou i  fyzickou kondici do vy-
sokého věku. Odpověděl: „Do-
poledne můžeš sníst, co se do 
tebe vejde. Já snídám i  čtyři 
krajíce a navrch šest vlašských 
ořechů, každý den. Ale oběd-
vej už jen přiměřeně, a čím je 
později, tím jez méně. Sám si 
večer dávám už jen salát a ma-
lý kousek chleba. A dobrá psy-
chická kondice jde ruku v ruce 
s tou fyzickou.“

Hned pak jsem si uvědomil, 
že jsme opět přišli o úžasnou 
osobnost – po Zdeňku Škarva-
dovi, Karlu Harudovi a Statiso-
vi Prusalisovi nás opustil další 
skvělý moudrý muž, s nímž by-
la radost prohodit pár vět. Tro-
chu se obávám, jestli jim vyrůs-
tají následovníci – že je žád-
né televizní pseudocelebrity 
a  sportovní idoly nikdy nedo-
kážou nahradit…

Vyjadřuji svou hlubokou 
soustrast nejbližším pana pro-
fesora Dolečka. Jeho bodré 
pozdravení „Nazdar, bratře sta-
rosto!“ mi bude moc chybět.

Ing. Petr Mihálik
starosta

Největší investice roku 2018? Komunitní 
centrum a bydlení pro seniory
Poruba bude letos 
hospodařit s částkou 
498,5 milionu korun. 
Rozhodli o tom zastupitelé 
na svém zasedání 
20. prosince 2017.

Největší investice v roce 2018
Komunitní centrum Všichni spolu 30 mil. Kč

Rekonstrukce objektu Dělnická č. p. 411 20 mil. Kč

Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Komenského 9 mil. Kč

Rekonstrukce O. Jeremiáše 7 mil. Kč
Rekonstrukce náměstí Družby 6 mil. Kč
Výkupy garáží 3 mil. Kč
Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě 2,8 mil. Kč
Rekonstrukce bytového domu Skautská č. p. 432–435 2 mil. Kč

Podzemní kontejnery na odpad, III. etapa 2 mil. Kč

Obnova autobusových zastávek 1 mil. Kč

Poruba bude i  v  letošním 
roce hospodařit s  vyrovna-
ným rozpočtem. Městský ob-
vod bude mít k dispozici bez-
mála 500 milionů korun. Je to 
o  70  milionů korun více než 
v  loňském roce. Z  rozpočtu 
města obvod na investice ob-
držel 36 milionů korun, ostatní 
investiční akce jsou kryty z pře-
bytků minulých let (například 
z prodeje bytového fondu).

V roce 2018 se plánují inves-
tice do revitalizace a moderni-
zace škol a školek, do bytových 
domů, které jsou ve vlastnictví 
obvodu, do komunikací i chod-
níků. „Nejvyšší částku, 30 mi-
lionů korun, Poruba vloží do 
dostavby komunitního centra 
Všichni spolu. Druhá největší, 
20 milionů, bude investice do 
výstavby seniorského bydlení 
v Dělnické ulici,“ uvedl vedou-
cí odboru finančního a ekono-
mického Petr Solanský.

Z  větších investic můžeme 
zmínit také rekonstrukce uli-
ce O. Jeremiáše nebo náměs-
tí Družby, sociálních zařízení 
v ZŠ Komenského, opravy by-
tového domu ve Skautské uli-
ci, budování dalších podzem-
ních kontejnerů na komunální 

NYNÍ A POTOM | Dům číslo popisné 411 v Dělnické ulici je dnes opuš-
těný (foto nahoře), ale už brzy se začne proměňovat do podoby jako 
na vizualizaci (dole). Vznikne tam 23 bytových jednotek pro seniory. 
Rekonstruovány budou i přilehlé přízemní prostory. 
 Foto: ÚMOb Poruba, vizualizace: Atelier38

Rozpočet 2018
Příjmy tis. korun

Daňové příjmy 36 500

Nedaňové příjmy 85 500

Kapitálové příjmy 7 000

Přijaté transfery 306 031
Příjmy celkem 435 031
Financování 63 497
Zdroje celkem 498 528

Výdaje tis. korun
Výdaje kapitálové 102 567
Výdaje běžné 319 633
Příspěvky přísp. org. 73 728
Dotační programy 2 600
Výdaje celkem 498 528

odpad nebo nových chodníků 
v ulici G. Klimenta.

Rozpočet na rok 2018 na-
jdou zájemci na webových 
stránkách poruba.ostrava.cz 
v sekci Radnice a podsekci Do-
kumenty. Už od předloňského 
roku mají Porubané možnost 
kontrolovat plnění rozpočtu. 

Poruba byla prvním obvo-
dem, který zveřejnil takzvaný 
klikací rozpočet. V  něm si li-
dé mohou rozkliknout položky 
až do detailu jednotlivých fak-
tur, které obvod zaplatil. Klika-
cí rozpočet lze najít na webu 
v  sekci Radnice a  podsekci  
Rozpočet.  (red)
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Zájemci, kteří by se chtěli na 
Sdílku prezentovat, se mo-
hou registrovat od 15. led-
na do 15. února na webu  
www.sdilkoporuba.cz . 
Účastnický poplatek je 
500 korun za den. Pokud 
prezentace není prodejní 
(doprovodný program), je 
účast zdarma.

Leden. Je čas žádat o dotace
Účelové dotace poskytu-

je městský obvod Poruba ze 
svého rozpočtu spolkům, hu-
manitárním organizacím a  ji-
ným fyzickým nebo právnic-
kým osobám.

Žádost o  dotaci na daný 
kalendářní rok je žadatel po-
vinen podat ve lhůtě od 1. do 
20. ledna 2018. Žádosti o do-
taci z  programu Ostatní lze 
podat od 1. ledna do 30. listo-
padu 2018. V kalendářním ro-
ce lze podat žádosti maximál-
ně na tři projekty.

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

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

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

DOTAČNÍ OBLASTI KONTAKT

tělovýchova, sport, kultura, 
vzdělávání a volný čas

J. Plačková
tel. č. 599 480 593

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

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

ostatní J. Plačková
tel. č. 599 480 593

I letos Cirkulum promění Porubu v jedno velké šapitó
Světové hvězdy nového cirkusu, pouliční umělci a artisté 
v ulicích. To je poznávací znamení festivalu Cirkulum, 
který v posledních dvou letech rozzářil Hlavní třídu. 

Dobrá zpráva je, že se festi-
val nového cirkusu a pouličního 
umění Cirkulum na Hlavní třídě 
uskuteční i  letos. Ačkoli se ak-
ce bude konat až za půl roku, 
už teď byste si v kalendáři mě-
li zaznačit dny 8. až 10. června.

„Jsme rádi, že si festival na-
šel své místo v  životě Poruby 
a předcházející dva ročníky se 
setkaly s  obrovským zájmem 

návštěvníků z  celého regionu 
i zahraničí. Hlavní třída je pro-
stě ideální místo pro takovou-
to akci,“ uvedl umělecký ředitel 
festivalu Václav Pokorný.

Poruba se letos nově stá-
vá spolupořadatelem festivalu 
Cirkulum – se spolkem Cirkus 
trochu jinak se o pořadatelství 
podělí. Postará se o technickou 
stránku věci, zatímco spolek 

bude garantem programové 
části. 

I pro třetí ročník organizátoři 
připravují několik novinek. O co 
půjde ale zatím tají. „Chceme 
úroveň zase o něco zvednout. 
Plány máme velké, ale odhalo-
vat je chceme postupně. Sta-
čí, když fanoušci budou sledo-
vat naše webové stránky a fa-
cebook, kde budeme postupně 
veškeré novinky zveřejňovat,“ 
řekl Václav Pokorný.

To základní ale zůstane 
při starém. „Většina festivalu 

se opět bude odehrávat pod 
širým nebem přímo na ulici 
a bude přístupná zdarma. Zno-
vu budeme mít velké šapitó 
na Alšově náměstí a ty největ-
ší hvězdy zase vystoupí v aule 
vysoké školy báňské,“ dodal ře-
ditel festivalu.

O  novinkách budeme pra-
videlně informovat i  ve zpra-
vodaji PRIO, kde ani letos ne-
budou chybět nejrůznější 
soutěže o vstupenky na před-
stavení světových hvězd nového  
cirkusu.  (mot)

Máte zajímavý výrobek nebo službu? Představte je na květnovém Sdílku
Na konci léta 2016 proměni-

lo porubskou Hlavní třídu ně-
kolik designových City mo-
dulů české firmy Koma Mo-
dular. Tento dočasný výstavní 

Finanční prostředky udělu-
je městský obvod podle Zásad 
pro poskytování účelových 
dotací z rozpočtu statutárního 
města Ostravy – městského 
obvodu Poruba schválených 
Zastupitelstvem městského 
obvodu Poruba. K  dispozici 
jsou na stránkách poruba.ost-
rava.cz v sekci Občan, Účelo-
vé dotace a granty.  (red)

na Alšově náměstí a je určeno 
převážně lokálním prodejcům, 
výrobcům nebo designérům, 
kteří nabízejí zajímavé a  ne-
všední služby či produkty. Ví-
tány jsou rovněž spolky nebo 
neziskové organizace. „Forma 
nemusí být jen čistě prodejní, 
ale může jít třeba o  výstavu, 
ochutnávku, workshop nebo 
jiný způsob, jak zapojit kolem-
jdoucí. Vystavujícím poskyt-
neme zázemí, prostor a  mar-
ketingovou podporu a  oni se 
představí porubské veřejnos-
ti,“ doplňuje organizátorka Zu-
zana Kotyzová z odboru roz-
voje obvodu.  (jan)
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Zemřel  
Rajko Doleček

Smutná zpráva při-
šla ve středu 20. prosince: 
v 92 letech zemřel po krát-
ké vážné nemoci profesor 
Rajko Doleček. 

Lékař-endokrinolog, 
propagátor zdravé výživy, 
moudrý, vtipný a pohotový 
člověk, byl porubským pa-
triotem, který s naším ob-
vodem spojil velkou část 
svého života. Čest jeho 
památce. 

a  prodejní prostor s  názvem 
Sdílko otevře své brány i letos. 

Sdílko Poruba 2018 se 
uskuteční od 10. do 31. května 
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Volba prezidenta České republiky se koná v  pátek 
12.  ledna 2018 od 14 do 22 hodin a  v  sobotu 13. ledna 
2018 od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo volby se ko-
ná v pátek 26. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu 27. led-
na od 8 do 14 hodin.

Kdy se volí?

Prezidenta může volit státní ob-
čan České republiky, který alespoň 
druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, 
dosáhl věku nejméně 18 let. Ve dru-
hém kole volby může volit i státní ob-
čan ČR, který alespoň druhý den dru-
hého kola volby, tj. 27. ledna 2018, do-
sáhl věku 18 let.

Kdo může volit?

Volič po příchodu do volební míst-
nosti prokáže okrskové volební ko-
misi svou totožnost a  státní občan-
ství ČR platným občanským prů-
kazem, nebo platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pa-
sem ČR anebo cestovním průkazem. 
Voliči, který tak neučiní, nebude hla-
sování umožněno. Podrobněji na 
www.poruba.ostrava.cz/cs/radnice/
volba-prezidenta-republiky

Co potřebuji?

V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do 
úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se roz-
hodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Lístek se vlo-
ží do úřední obálky, obálku před okrskovou volební komisí občan 
hodí do volební schránky.

Jak na to?

Hlasovací lístky pro první ko-
lo volby jsou distribuovány nejpoz-
ději tři dny přede dnem volby, tj. do 
9.  ledna 2018. Pokud dojde k  jejich 
poškození nebo ztrátě anebo volič 
zjistí, že nemá k  dispozici všechny 
hlasovací lístky, může požádat ve 
volební místnosti okrskovou volební 
komisi o vydání nové kompletní sa-
dy. Kdo hlasuje na voličský průkaz, 
může obdržet hlasovací lístky na po-
žádání ve volební místnosti. 

Hlasovací lístky kandidátů postu-
pujících do druhého kola volby pre-
zidenta České republiky voliči získají 
v den konání 2. kola volby ve voleb-
ní místnosti.

Kdy dostanu hlasovací lístky?

Zákon umožňuje voličům, kteří nemohou volit ve svém vo-
lebním okrsku, požádat o vydání voličského průkazu. Ten oprav-
ňuje k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území ČR, po-
případě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitel-
ském nebo konzulárním úřadě ČR v zahraničí. Občan může ze 
závažných důvodů požádat ve dnech voleb o vyslání přenosné 
volební schránky. Požadavky lze hlásit na tel. č. 599 480 402.

Můžu volit jinde?

?
!

?
!

?
!

?
!

?
!

?
!

Na www.mvcr.cz/clanek/volba-
-prezidenta-republiky.aspx

Kde se dozvím více??
!

Pokud žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný 
ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového po-
čtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zú-
častnili a odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo volby 
prezidenta za 14 dnů po prvním kole volby. Do druhého ko-
la postupují dva kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nej-
více platných hlasů.

Kdy se bude konat případné druhé kolo volby??
!

Městský obvod 
Poruba nabízí 
k pronájmu:
Nebytové prostory 

Prostory o  výměře 
84,74  m2 na adrese U  Ob-
louku 501/7. Jsou v  1. nad-
zemním podlaží, využi-
tí libovolné – s  výjimkou 
provozu restauračního za-
řízení nebo prodejny potra-
vin s  prodejem alkoholic-
kých nápojů.

Bližší informace podá 
Eliška Prymusová, tel. č. 
599  480  750 nebo e-mail 
eprymusova@moporuba.cz.

Další podzemní 
kontejnery

Na náměstí J. Nerudy, v uli-
cích Komenského, B. Martinů 
a B. Němcové byly v polovině 
prosince dokončeny další pod-
zemní kontejnery na komunální 
odpad. I v roce 2018 chce ob-
vod pokračovat v tomto trendu 
a budovat je také na jiných mís-
tech. V  lednu budeme žádat 
Státní fond životního prostředí 
a město o dotaci na vybudová-
ní dalších podzemních nádob 
na odpad. Tzv. hnízda s objem-
nými úložníky na komunální od-
pad, plast, sklo a papír by mě-
la vzniknout na třech místech 

v Bulharské ulici a ve Francouz-
ské ulici (u  Koruny). Připravu-
je se také řešení pro lokalitu za 
okresním soudem nebo na ná-
břeží SPB.

Zelená Porubě 2016: 
splněno!

Přeměnit lidmi vyšlapa-
nou pěšinu v chodník spojující 
Francouzskou ulici s  Komerč-
ní bankou a chodník kolem re-
staurace Vltava na porubském 
sedmém obvodě. To byly po-
slední dva dosud nezrealizo-
vané nápady, které vybrali lidé 
v prvním ročníku projektu Ze-
lená Porubě v  roce 2016. Oba 

návrhy se podařilo v  prosinci 
dokončit.

Iniciativa vyčkává
Pracovní skupina občanské 

iniciativy za prodlouženou Rud-
nou na svém prosincovém se-
tkání  rozhodla nenarušit avi-
zované jednání zástupců kraje 
s  majiteli pozemků v nedosta-
věném úseku plánovanou blo-
kádou. „Chceme vyčkat na vý-
sledky jednání do konce ledna. 
Pokud nedojde ke shodě na ko-
nečném řešení dostavby,  jsme 
připraveni pokračovat ve svých 
plánovaných akcích,“ uvedla za 
iniciativu Eliška Konieczná.  (jan)

V lednu budeme volit prezidenta České republiky

KRÁTCE
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Po patnáct předvánočních 
dnů odpoledne co odpoledne 
ožívalo pódium na Alšově náměs-
tí programem. Vystřídaly se na 
něm stovky účinkujících – od dětí 
z porubských mateřských škol po 
profesionální umělce. Dvakrát byl 
„Alšák“ úplně zaplněný: při rozsví-
cení vánočního stromu 8. prosin-
ce a pak 13. prosince na celostát-
ní akci Česko zpívá koledy. Mnozí 
vystupující se dočkali obrovského 
aplausu plného náměstí, jiní ha-
lasného nadšení hrstky zkřehlých 

vytrvalců, někteří i ocenění v po-
době posluchači koupeného hor-
kého punče. Celý dvoutýdenní 
program uváděl moderátor Hon-
za Gavelčík. Na náměstí taky by-
lo možné nakoupit vánoční deko-
race, drobné dárky a spoustu růz-
ných dobrot. Novou atrakcí bylo 
kovové ohřívadlo s  porubskými 
motivy od uměleckého kováře 
Marka Břusky.  (red)

 Snímky: Jiří Birke
Více ve fotogaleriích na  

www.facebook.com/moporuba

Stromečkem to začalo…



AKTUALITY 7

Strategická studie: zásahy se musí vzájemně doplňovat
První stavební obvod je 
perla Poruby. Ale také 
místo, které trápí četné 
problémy a pozůstatky 
z dob minulých. 

Na porubském prvním ob-
vodu najdeme mnoho míst, 
které již nyní neplní svou funk-
ci, a naopak ty potřebné v sou-
časnosti chybí. „Nekoncep- 
ční zásahy do území, které ma-
jí řešit problémy jako například 
umísťování odstavných parko-
vacích ploch na každé volné 
místo, význam tohoto památ-
kového území spíše devalvují 
a ve finále problém neřeší,“ po-
znamenala místostarostka Zu-
zana Bajgarová. 

Poruba proto zpracová-
vá koncepční studii, která se 
zabývá územím jako celkem 
a  s  výhledem na několik dal-
ších desítek let hledá rovno-
váhu mezi potřebami starší 
i  mladší generace, potřebami 
chodců i  řidičů, snahy o  udr-
žení nadstandardního množ-
ství zeleně, ale také zajištění je-
jí kvality a podobně. 

Analýza ukončena
V  současné době byla 

ukončena analytická část stu-
die, která definuje silné a  sla-
bé stránky lokality a  nastiňu-
je možnosti řešení. Analytická 
fáze byla prováděna v několika 
rovinách – z hlediska urbanis-
tického, dopravního nebo zele-
ně. Tyto části zpracovávají od-
borníci na danou problematiku. 

veřejný prostor, nikoli stav by-
tového fondu, protože měst-
ský obvod vlastní pouze asi 
3,5 % bytů z celkového množ-
ství v  této lokalitě. Jako pozi-
tivní vychází především sku-
tečnosti, že 1. obvod má ideální 
polohu z  hlediska dostupnos-
ti služeb i MHD, má dominant-
ní dvorní části, relativně jasně 
definovanou strukturu území, 
velké množství zeleně a kvalit-
ní architekturu i umělecké prv-
ky, které tuto bytovou část sta-
ví na pomyslný vrchol „sídlišť“.

Přichází fáze návrhů
Na druhé straně větší 

část území (vyjma oblas-
ti dvouletek) má výrazné 
problémy s  parkováním, 
bezmála 32 % aut stojících 
na veřejném prostranství 

(tedy mimo parkovací ob-
jekt) stojí v  rozporu s  do-

pravními předpisy a asi 40 % 
míst je rezervováno formou vy-
hrazeného stání. Pasport chod-
níků ukazuje na konkrétní stav 
jednotlivých chodníků v  úze-
mí, přičemž mezi havarijní patří 

náměstí V. Nováka a J. Nerudy, 
ulice G. Klimenta, části Dělnické 
a prostranství u Oblouku. Hod-
nocení stavu dřevin pak zase 
potvrzuje, že stromy, které by-
ly vysazovány před 50 až 60 le-
ty, jsou z velké části za vrcho-
lem své životnosti, jejich per-
spektiva je spíše krátkodobá 
a stav se bude zhoršovat. Dále 
pak je v mnohých místech kri-
zový stav mobiliáře, chybí ven-
kovní vyžití pro mládež, problé-
mem jsou nevyužité zanedbané 
plochy, riziková místa u škol aj. 

Studie nyní přechází do ná-
vrhové části, jejímž cílem bu-
de vzít v potaz jednotlivé po-
znatky a  navrhovat zásahy 
pro rovnovážné naplnění po-
třeb jednotlivých cílových sku-
pin. „Někde postačí upravit ze-
leň, doplnit mobiliář nebo herní 
prvky, jindy půjde o zásah vý-
raznější. Bude to pro nás kon-
cepční materiál, který by měl 
směřovat jednotlivé zásahy tak, 
aby si nepřekážely, ale naopak 
se doplňovaly,“ upřesnila mís-
tostarostka Zuzana Bajgarová. 
 (red)

Parkovací stání na 1. stavebním obvodu

Perspektiva dřevin

V neposlední řadě se analyzuje 
z  hlediska pohledu veřejnosti, 
kterou zde reprezentují místní 
obyvatelé, ale také instituce ja-
ko školy. Důležité informace sa-
mozřejmě poskytly také složky 
integrovaného záchranného 
systému, protože bezpečnost 
je vždy klíčovým tématem 
pro každé území. Je však tře-
ba podotknout, že studie řeší 

 Zdroj: ProjektStudio EUCZ

 Zdroj: ProjektStudio EUCZ
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do 14. 1.
 Tříkrálová sbírka – pořádá  
 Charita Ostrava

 4. 1.
16.15 Bruslení veřejnosti, RT TORAX  
 ARENA, Čkalovova 6144
16.30 Kurz předporodní přípravy: Těsně  
 po porodu, MC Krteček,  
 I. Sekaniny 1804
19.00 Marian Vojtko – Novoroční  
 koncert, kostel sv. Cyrila  
 a Metoděje, Ostrava-Pustkovec

 5. 1.
14.00 Tříkrálový punč – tříkrálový punč  
 a horký čaj za váš příspěvek  
 koledníkům, Alšovo náměstí

 6. 1. 
 8.00 Zimní výšlap na Helfštýn, pořádá  
 DDM, M. Majerové 1722/23  
10.00 Učíme se bruslit, RT Torax  
 Arena, Čkalovova 6144
14.30 Bruslení veřejnosti, RT Torax  
 Arena, Čkalovova 6144 
17.00 HC RT TORAX Poruba x HK  
 Nový Jičín, RT Torax Arena,  
 Čkalovova 6144

 7. 1.
10.00  Bruslení veřejnosti, RT Torax  
 Arena, Čkalovova 6144   

 8. 1.
16.00 Nezbedný sněhulák – tvůrčí  
 dílna, CVČ, Vietnamská 1541

 9. 1. 
 9.00 Novoroční tvoření – výtvarný  
 workshop pro děti, DDM,  
 Polská 1624  

10. 1.
16.00 Ptáčci kolem nás – zábavný kvíz,  
 CVČ, O. Jeremiáše 1985  

11. 1. 
10.00 Šikulkové – setkání rodičů a jejich  
 dětí, KMO, Podroužkova 1663
15.00 Den otevřených dveří – Střední  
 škola prof. Zdeňka Matějčka,  
 17. listopadu 1123 
15.30 Přednáška s erudovaným  
 ortopedem – nošení dětí v šátku,  
 správné obouvání, MC Krteček,  
 I. Sekaniny 1804 

16.30 Kurz předporodní přípravy  
 – Porodní přání a jejich význam,  
 MC Krteček, I. Sekaniny 1804
17.00 Vernisáž – Keramika dětí,  
 Galerie U Oblouku,  
 U Oblouku 10

13. 1.
 8.00 Celoroční turnaj ve stolním  
 tenise – 4. kolo, DDM, Polská 1624  
10.00 Sobotní ráno na gymnastických  
 míčích, Středisko turistiky,  
 B. Martinů 17
10.00 Učíme se bruslit, RT Torax  
 Arena, Čkalovova 6144
13.30 Keramická dílna – pro děti,  
 mládež a rodiče, DDM,  
 M. Majerové 23
14.00 Trefa do černého – střelecký  
 turnaj, DDM, Polská 1624 
14.30 Bruslení veřejnosti, RT Torax  
 Arena, Čkalovova 6144 
15.00 Dětská sebeobrana pro  
 začátečníky, Středisko turistiky,  
 B. Martinů 17

14. 1.
 9.00 Nedělní keramická dílna,  
 Středisko turistiky, B. Martinů 17
10.00 Bruslení veřejnosti, RT Torax  
 Arena, Čkalovova 6144 

15. 1. 
15.00 Podpůrná skupina kontaktního  
 rodičovství, MC Krteček,  
 I. Sekaniny 1804
16.00 Lepenkový rámeček – tvůrčí  
 dílna, CVČ, Vietnamská 1541

16. 1.
10.00 Rendez-vous s knihou – společné  
 posezení se čtenáři nad knihami,  
 KMO, Podroužkova 1663
16.00 Stříhání dětí a maminek,  
 MC Krteček, I. Sekaniny 1804

17. 1. 
9.00 Den otevřených dveří,  
 Wichterlovo gymnázium,  
 Čs. exilu 669
10.00  Knihovníčci – setkání rodičů na  
 mateřské dovolené a jejich dětí,  
 KMO, Vietnamská 1541
16.00 Turnaj ve stolních hrách –  
 soutěžní odpoledne, CVČ,  
 O. Jeremiáše 1985   

18. 1. 
9.00 Den otevřených dveří – SŠSaP,  
 Příčná 1108
14.00 Mrazivé čtení – čtení pro děti,  
 KMO, L. Podéště 1970
15.00 Den otevřených dveří – Střední  
 škola prof. Zdeňka Matějčka,  
 17. listopadu 1123 

16.30 Kurz předporodní přípravy –  
 Šestinedělí, MC Krteček,  
 I. Sekaniny 1804

19. 1.
9.00 Den otevřených dveří, SŠ  
 teleinformatiky, Opavská 1119

20. 1. 
 9.00 Den otevřených dveří, SŠ  
 teleinformatiky, Opavská 1119
10.00 Učíme se bruslit, RT Torax  
 Arena, Čkalovova 6144
14.30 Bruslení veřejnosti, RT Torax  
 Arena, Čkalovova 6144 
17.00 HC RT TORAX Poruba x SHK  
 Hodonín, RT Torax Arena,  
 Čkalovova 6144

21. 1.
10.00 Kurz výroby dětských capačků,  
 MC Krteček, I. Sekaniny 1804
10.00 Bruslení veřejnosti, RT Torax  
 Arena, Čkalovova 6144 

22. 1.
16.00 Ozdobná čelenka do vlasů  
 – tvůrčí dílna, CVČ,  
 Vietnamská 1541

23. 1.
 9.00 Klub přátel knihovny – společné  
 posezení nad knihami, KMO,  
 L. Podéště 1970
 9.00 Tvořílci – kreativní a sportovní  
 odpoledne pro děti, DDM,  
 M. Majerové 23
15.00 Den otevřených dveří,  
 Gymnázium Hello, Čs. exilu 491

24. 1.
16.00 Divadélko Smíšek: Eskymácká  
 pohádka, CVČ, Vietnamská 1541
16.00 Rozvoj emoční inteligence  
 u dětí od narození do tří let,  
 MC Krteček, I. Sekaniny 1804

25. 1. 
15.00 Den otevřených dveří – Střední  
 škola prof. Zdeňka Matějčka,  
 17. listopadu 1123 
16.30 Předporodní příprava – Kojení  
 – 1. část, MC Krteček,  
 I. Sekaniny 1804

27. 1. 
 9.00 Turnaj v lukostřelbě 
 a foukačkách, DDM,  
 M. Majerové 23
10.00 Učíme se bruslit, RT Torax Arena,  
 Čkalovova 6144
14.30 Bruslení veřejnosti, RT Torax  
 Arena, Čkalovova 6144 
17.00  HC RT TORAX Poruba x HC  
 Bobři Valašské Meziříčí, RT Torax  
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 Arena, Čkalovova 6144
 Slezský bál – Dům farnosti,  
 Vřesinská 245/6

28. 1. 
10.00 Bruslení veřejnosti, RT Torax  
 Arena, Čkalovova 6144 

31. 1.
10.00  Dopoledne s knihou – knižní tipy  
 a novinky, KMO, Vietnamská 1541
16.00 Pingpongový kolotoč – sportovní  
 odpoledne, CVČ, O. Jeremiáše 1985

Kvízy a soutěže

2.–30. 1. 
Hrátky s tužkou – luštění pro děti o ceny, 
KMO, L. Podéště 1970

Připravujeme

 3. 2.  
10.00 Učíme se bruslit, RT Torax Arena,  
 Čkalovova 6144
14.30 Bruslení veřejnosti, RT Torax  
 Arena, Čkalovova 6144 
17.00 HC RT TORAX Poruba x HC  
 Kopřivnice, RT Torax Arena,  
 Čkalovova 6144

 4. 2. 
10.00 Bruslení veřejnosti, RT Torax  
 Arena, Čkalovova 6144

 5. 2. 
18.00 HC RT TORAX Poruba x HC  
 Slezan Opava, RT Torax Arena,  
 Čkalovova 6144

10. 2. 
17.00 HC RT TORAX Poruba x Draci  
 Šumperk, RT Torax Arena,  
 Čkalovova 6144

Výstavy

do 4. 1. 
Milada Blekastadová, výstava k 100. výročí 
narození, KMO, Vietnamská 1541

5.–31. 1.
Johanka Smékalová: Existence - fotografie 
s kombinovanými technikami, KMO, 
Vietnamská 1541

8. 1. – 15. 2.
Metamorfózy světa a svět v pohybu – 
výstava fotoprací studentů Střední školy 
služeb a podnikání Ostrava-Poruba, Galerie 
na schodech porubské radnice, budova A, 
Klimkovická 55/28 (vernisáž 8. 1. v 15 hodin)

11. 1. – 29. 3. 
Jaroslav Spišák: Toulky naší přírodou, 
výstava fotografií, KMO, L. Podéště 1970

17. 1. – 14. 5.
Lenka Malinová a Petr Lenart: Můj dům, 
můj hrad – výstava fotografií hradů 
a zámků, galerie Astra v DPS Astra,  
I. Sekaniny 16 (vernisáž 17. 1. v 16 hodin).

PROGRAM AKCÍ 9

Vyhrajte vstupenky  
na reprezentační ples

V  Clarion Congress Hotelu v  Os-
travě-Zábřehu se bude 23. února od 
20  hodin konat reprezentační ples 
městského obvodu Poruba. Také le-
tos můžete soutěžit o třikrát dvě vstu-
penky na tento ples. Stačí, když do 
19.  ledna včetně zašlete e-mailem 
na redakce@moporuba.cz nebo poš-
tou na adresu Úřad městského obvo-
du Poruba, redakce zpravodaje PRIO, 
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-
-Poruba, správnou odpověď na násle-
dující otázku:

Které pětici tanců se říká 
latinskoamerické?
a)  samba, rumba, cha-cha,  

 paso doble, jive
b)  samba, rumba, jive,  

 quickstep, slowfox
c)  jive, tango, valčík, quickstep,  

 slowfox

Nezapomeňte uvést své jméno, pří-
jmení a  telefonní číslo, abychom vás 
mohli informovat o případné výhře.

Kdo vyhrál skipasy 
do Skalka Family Parku 
a vstupenky na novoroční 
koncert?

V prosincovém čísle PRIO jsme vy-
hlásili soutěž o pětkrát dva skipasy do 
Skalka Family Parku. Vyhrát je mohli ti, 
kteří správně odpověděli na soutěžní 
otázku. Ta zněla: Kolik sněhu je schop-
né vyprodukovat unikátní zasněžovací 
zařízení v areálu za jeden den? Správ-
ná odpověď se skrývala pod písme-
nem C – je to 100 m3.

Z  došlých odpovědí generátor ná-
hodných čísel vylosoval Boženu Blaž-
kovou, Radku Langrovou, Janu Pastr-
ňákovou, Rostislava Enenkela a Annu 
Návratovou.

Kromě toho jste mohli soutěžit o tři-
krát dvě vstupenky na novoroční kon-
cert Mariana Vojtka. Na ten se mohou 
těšit Libuše Bártová, Patrik Přívara 
a Irena Fintowská.

Výherce jsme již informovali tele-
fonicky. Svou výhru si mohou vyzved-
nout v Informačním centru Poruba na 
Hlavní třídě.  (jan)

Metamorfózy světa  
a svět v pohybu

Jako každoročně na začátku ledna, vy-
staví i  v  roce 2018 Střední škola služeb 
a  podnikání Ostrava v  Galerii na scho-
dech fotografie žáků oboru fotograf. Le-
tošní název výstavy „Metamorfózy světa 
a  svět v pohybu“ měl přinést do tvůrčí-
ho zaujetí fotografické omladiny trochu 
zamyšlení a snad i jiný úhel pohledu. Le-
tos bude snímky vystavovat sedm autorů, 
kteří reprezentují obor a představují své 
volné, ale i školní práce. Jsou jimi Domi-
nika Koblovská, Štěpánka Parvová, Jonáš 

Dus, Markéta Salíková, Martin Sojka, Ra-
dovan Šikl a Dominik Knýbel. Vernisáž vý-
stavy se koná 8. ledna od 15 hodin v ob-
řadní síni radnice. 

Slezský bál 
Klání o titul Slezského krále, vystoupení 

seskupení 3+Theta, cimbálovky Radhošť 
nebo Cimbálové muziky Heleny Salicho-
vé. To jsou jen některé z bodů bohatého 
programu Slezského bálu, který se bude 
konat 27. ledna od 19 hodin v porubském 
Domě farnosti. Vstupné je 150 korun, kro-
jovaní zaplatí o 50 korun méně. (jan)

KRÁTCE

CVČ – centrum volného času, DDM – dům dětí a mládeže, DPS – dům s pečovatelskou službou,  
KMO – Knihovna města Ostravy, MC – mateřské centrum, RC – rodinné centrum,  

SAP – Sportovní areál Poruba, SŠ – střední škola,  
VŠB-TUO – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, ZŠ – základní škola

Změna programu vyhrazena, 
aktuální informace na poruba.ostrava.cz a www.facebook.com/moporuba
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Starosta četl dětem
Dva příběhy z knihy Ladisla-

va Špačka Dědečku, už chodím 
do školy přečetl 8. prosince 
dvěma třídám prvňáčků z po-
rubské základní školy J. Valčíka 
starosta Petr Mihálik. Zapojil se 
tak do školní akce Celé Česko 
čte dětem. Během ní školákům 
z prvního stupně četli například 
i spolužáci z vyšších ročníků.

Fakulta stavební otevře 
dveře

Pro všechny zájemce o stu-
dium se bude na Fakultě sta-
vební VŠB – TU Ostrava konat 
den otevřených dveří. Napláno-
ván je na pátek 19. ledna v pro-
storách fakulty na ulici L.  Po-
déště od 9 do 12 hodin. Zájemci 
se dozví nejen informace o při-
jímacím řízení a nabídce studij-
ních oborů, ale mohou si i vy-
zkoušet některé z  přístrojů 

a  pomůcek, které se používa-
jí ve výuce. Více informací na 
www.fast.vsb.cz.

Bruslení mateřských 
škol

Také v  tomto školním ro-
ce dostaly porubské mateřské 
školy od obvodu nabídku, že 
se na porubském zimním sta-
dionu mohou děti učit brus-
lit. V dopoledních hodinách se 
pod vedením profesionálních 
trenérů z HC RT Torax obvykle 
jednou týdně sportování věnují 
děti ze sedmi mateřinek.

Klokánek je 
terapeutický klub

Klokánek je terapeutický 
klub pro děti s  nerovnoměr-
ným vývojem a poruchou auti-
stického spektra. Provozuje ho 
Místo pro děti, spolek při ma-
teřské škole na ulici Čs. exilu. 

Děti jsou v rámci her vedeny 
k  aktivní komunikaci, naslou-
chání vrstevníkům, poskytová-
ní zpětné vazby. U  těch, které 
teprve začínají používat verbál-
ní komunikaci, je nácvik zamě-
řen třeba na posilování očního 
kontaktu a základní dovednosti 
nezbytné ke hře s kamarádem: 
střídání či čekání. 

Vy neznáte Kovandu?
Vy neznáte Kovandu? Če-

káme, až přijdete… To jsou ná-
zvy edukačních programů, kte-
ré galerie současného umě-
ní Plato nabízí do konce února 
základním a  středním školám 
i gymnáziím. Konají se na rek-
torátu VŠB – Technické univer-
zity Ostrava, v jehož otočných 
dveřích aktuálně vystavuje Jiří 
Kovanda, jeden z  nejvýznam-
nějších současných českých 
umělců. Programy se vztahují 

právě k jeho instalaci a zábav-
nou akční formou mohou zpes-
třit vyučování žákům a studen-
tům také v Porubě. Více infor-
mací na www.plato-ostrava.cz 
v sekci Pro školy. 

Projekt připraví učitele 
na inkluzi

Katedra speciální pedagogi-
ky Ostravské univerzity přichys-
tala projekt, jehož cílem je při-
pravit učitele základních škol na 
vzdělávání žáků se zdravotním 
postižením. „V  rámci projektu 
vzniknou centra kolegiální pod-
pory, která se stanou lídry v pří-
pravě škol na inkluzivní vzdělá-
vání. Členové centra budou pro-
školováni experty a  poznatky, 
ale zejména příklady dobré pra-
xe, budou předávat na další ško-
ly,“ uvedla Zuzana Škapová, ře-
ditelka ZŠ Dětská, která se do 
projektu zapojila.  (jan)

KRÁTCE

Děti mají nejraději omáčky, guláše a buchtičky s krémem
Když z 690 žáků školy 
chodí do jídelny průměrně 
620 dětí, je to znamení, 
že v ní dobře vaří. 

Už čtrnáct let velí kuchyni 
jídelny v základní škole Zdeň-
ka Škarvady Eva Miková. Když 
vypráví, jak sestavuje jídelní-
ček nebo jaké má plány na vy-
lepšení jídelny a  kuchyně, je 
zřejmé, že je profesní nadše-
nec. „Žiju tím. Tu práci mám 
strašně ráda,“ říká. A  protože 
kdo chce zapalovat, musí sám 
hořet, strhla k nadšení i svých 
sedm kolegyň. V „její“ kuchy-
ni se nepěstují polotovary, ho-
tová jídla, dochucovadla. Vaří 
se pěkně podomácku. Zeleni-
na na salát je čerstvá, kráje-
ná ručně, buchty pečou v de-
víti pekáčích, knedlíky zadělá-
vají z dvaapadesáti kilogramů 
mouky, v  polévce není bu-
jon ani jiná dochucovadla, na-
tož aby byla z pytlíku… „Sna-
žíme se k  vaření přistupovat 
poctivě. A jídlo udělat tak, aby 
ho děti jedly,“ tvrdí Eva Miko-
vá. Když se z 690 žáků školy 
v  jídelně stravuje v  průměru 
620 dětí, dělají svou práci vi-
ditelně dobře.

Na tzv. spotřební koš ne-
žehrá. Že jí normy předepisu-
jí, kolik má za měsíc spotřebo-
vat masa, mléčných výrobků, 
ovoce a zeleniny, luštěnin nebo 
ryb? Že je třeba vyjít s daným 
rozpočtem? To je pro ni výzva. 
Recepty vyhledává na interne-
tu nebo sama vymýšlí. Neome-
zuje se jen tradičními českými 
recepty. Učí se děti o  Sloven-
sku? O Francii? Itálii? Mexiku? 

Bude den slovenské (francouz-
ské, italské, mexické…) kuchy-
ně. Zdravý životní styl? Není 
problém, v jídelně připraví den 
zdravé výživy.

Co mají školáci nejradě-
ji? „Omáčky, guláše, buchtič-
ky s  krémem, smažená jídla.
Ale smažit můžeme podle hy-
gienických norem jen jednou 
měsíčně. Když jsou na jídelníč-
ku třeba luštěniny, starší děti si 

oběd odhlásí, ale udělejte jim 
pizzu, a budou stát ve čtyřech 
řadách,“ směje se Eva Miková. 

Jídelna ZŠ Z. Škarvady by-
la v  Porubě první, která vy-
šla vstříc rodičům dětí s celia-
kií a  začala vařit také bezlep-
kově. Dnes připravuje už 
jedenáct porcí a dvě jídla pro 
děti-diabetiky.

„Naše paní vedoucí je srd-
cařka, pořád špekuluje, jak co 
vylepšit. Nejvíce lituje toho, že 
je kuchyň maličká a není pro-
stor, aby se mohla vařit dvě jíd-
la na výběr,“ usmívá se ředi-
telka školy Milena Walderová. 
Na „své paní kuchařky“ je ná-
ležitě pyšná: „Nejenže chut-
ně vaří, ale navíc už několik let 
jednou ročně pořádají pro jí-
delny ostatních mateřských 
a základních škol seminář, kde 
se probírají nové hygienické 
i  stravovací normy, doporuče-
ní výživových poradců, novin-
ky z potravinářství nebo se vy-
měňují osvědčené recepty.“

To ocenila i Rada města Os-
travy. Jídelně udělila v  rám-
ci projektu Školní jídelny zdra-
vě a  chutně ocenění „za mi-
mořádné aktivity ve školním 
stravování“.  (jan)

Eva Miková  Foto: Jana Janošcová



SPORT 11

Atletický souboj šampionů v Ostravě láká
Kontinentální pohár, třetí 

nejvýznamnější atletický pod-
nik, se bude konat 8. a 9. zá-
ří 2018 v Ostravě. „Město bu-
de žít atletikou celý rok. Při-
pravujeme rozsáhlý projekt 
pro žáky základních a  střed-
ních škol s  názvem Ostrava 
fandí kontinentům,” řekl před-
seda Českého atletického sva-
zu a organizačního výboru Li-
bor Varhaník.

Cíl projektu je jasný: přilá-
kat děti a  mládež k  atletice 

dlouhodobě. „Atletika je zá-
klad všech sportů a v této sou-
vislosti se propojení nabízí,” 
uvádí a  dodává: „Zároveň by-
chom chtěli využít fakt, že se 
do Ostravy sjedou atleti ze 
všech světadílů. Patrony škol 

budou atletické hvězdy z  jed-
notlivých soutěžících kontinen-
tů, které propojíme přímo se 
školami. Rádi bychom, aby se 
děti dozvěděly i něco o kultuře, 
zvycích či přímo o životě v růz-
ných částech světa.” 

Kontinentální pohár je uni-
kátní týmová soutěž, která se 
koná jednou za čtyři roky. Pro-
ti sobě se postaví výběry kon-
tinentů Evropy, Ameriky, Afri-
ky a Asie-Oceánie, na startu se 
objeví víc než 300 atletů. 

„V atletické branži je to třetí 
nejvýznamnější akce po olym-
pijských hrách a mistrovství svě-
ta. Je téměř zázrak, že se poda-
řilo Kontinentální pohár dostat 
do Ostravy," říká primátor Ost-
ravy Tomáš Macura.  (red) 

Porubský stadion v březnu ovládnou bojovníci v kleci
Atraktivní událost zaži-

je 17.  března 2018 porubský 
zimní stadion. Bude se tu ko-
nat turnaj bojovníků MMA (mi-
xed martial art, smíšená bojo-
vá umění) nazvaný Oktagon 5.

MMA je podle majitele po-
řádající agentury Oktagon 
MMA Ondřeje Novotného 

nejrychleji rostoucí sport na 
světě. 

„Dá se nazvat desetibojem 
bojových sportů. Bojovníci 
musí umět vše, co nabízí jed-
notlivé sporty, jako jsou judo, 
box, kickbox, thaibox, brazil-
ské jiu jitsu nebo taekwon-do, 
aby se mohli prosadit proti 

svému soupeři,“ tvrdí Ondřej 
Novotný. Borci zápasí v  kleci 
ve tvaru osmihranu. 

V  pořadí pátým turna-
jem organizace bude Ostra-
va. Oktagon 5 má být zatím 
suverénně největší akcí to-
hoto druhu u  nás. RT Torax 
Arena bude upravena až pro 

5000  fanoušků. Ti se mohou 
těšit na minimálně 11 zápasů, 
ve kterých se představí jak 
bojovníci ze Slovenska a Pol-
ska, tak především domácí 
borci – Gábor Borároš, Samu-
el Krištofič, ostravský šampi-
on Matěj Kuznik či další Ost-
ravák Ondřej Raška.  (jan)

Dance Studio Ostrava vychovává špičkové tanečníky
Družstvo juniorů 
z porubského Dance Studia 
Ostrava (DSO) přivezlo 
z listopadového mistrovství 
republiky v Brně finálové 
umístění – skončilo 
páté z dvaceti týmů. 

Mistrovství družstev je po-
pulární vrcholová soutěž v  ta-
nečním sportu, kde tým tvo-
ří vždy čtyři taneční páry. „Ne-
stává se často, že by v  klubu 
byly zároveň čtyři špičkové pá-
ry, to jsme měli letos v  junior-
ské kategorii poprvé. Mistrov-
ství republiky je velká výzva, 
vysoký výkonnostní stupeň, 
i pro tanečníky je to obrovské 
nakopnutí a  hlavně radost. To 
zapomenete na dřinu, bolesti… 
Všichni jsme to velice prožívali 
a taky naše páry tančily jako ni-
kdy v životě. Podaly skvělý vý-
kon, vyhecovaly se. A  to sou-
těžily jak v latinskoamerických, 
tak ve standardních tancích, 
takže oproti některým druž-
stvům absolvovali dvě soutěž-
ní kategorie,“ prozradila vidi-
telně šťastná a pyšná polovina 
trenérského týmu DSO Leona 
Banková.  

Někteří lidé se diví zařaze-
ní tance mezi sporty. Ale vý-
konnostní tanečníci trénují mi-
nimálně čtyřikrát týdně, téměř 
každý víkend jezdí na soutě-
že, v létě na soustředění. V tzv. 
latině je základem pět tanců: 
samba, cha-cha, rumba, paso 
doble a  jive. Soutěžních stan-
dardních tanců je také pět: 
waltz, tango, valčík, slowfox 
a  quickstep. Kromě toho pá-
ry mohou tančit i  „desítku“, 
tedy soutěžit ve všech deseti 

tancích. Tréninky jsou zamě-
řeny na techniku tance – jeden 
den se obvykle tančí latina, 
druhý den standard, k  tomu 
se přidává pohybová průpra-
va a kondiční trénink, protože 
pro tanec je nutná dobrá fyzic-
ká kondice. 

K dokonalosti se musí natré-
novat nejen kroky, pro daný ta-
nec typické, ale také nášlapy, 
průběh pohybu, vnímání ryt-
mu, charakter jednotlivých tan-
ců, držení těla, výraz… Nejdříve 

trénuje každý tanečník sám, 
až pak společně v páru. Když 
dvojice zvládne základy, tepr-
ve přijdou na řadu choreogra-
fie, se kterými pak pár soutěží. 
„Třeba hodinu a půl drilují dva 
kroky – aby je dostali do sva-
lové paměti. Až pak totiž na-
trénovaný pohyb mohou dělat 
automaticky a mají prostor se 
soustředit na ostatní věci a učit 
se další kroky,“ upřesnila Leo-
na Banková.

Podle ní je tanec komplex-
ní sport, při kterém nic není 
přetěžováno, zapojuje se ce-
lé tělo. „Proto jsou tanečníci 
tak sexy (smích). Jsou to krás-
ní lidé, na které se dobře dí-
vá. Dokážou vnímat své tělo, 
partnera či partnerku, umí se 
dobře prezentovat… Však taky 
muž, který umí tančit, je žáda-
né zboží (smích). Tanec, jako 
každý sport, člověka do živo-
ta vybaví spoustou užitečných 
vlastností: zodpovědností, dis-
ciplínou, naučí překonávat 
se, být aktivní, spolupracovat 
v páru i kolektivu,“ vypočítala 
trenérka.  (jan)

Nekrácený text najdete  
na webu poruba.ostrava.cz

Úspěšní junioři – zleva Jakub Huvar, Alexa Marková, Matěj Pagáč 
a Emma Mazurová, Matěj Klapuch a Barbora Bakhtary, Petr Poremski 
a Vendula Homolová.  Foto: archiv DSO



XVI.
REPREZENTAČNÍ PLES
MĚSTSKÉHO OBVODU PORUBA

23. ÚNORA 2018 | 20.00 HODIN
Clarion Congress Hotel Ostrava
Zkrácená 2703, Ostrava-Zábřeh

HLAVNÍ HOST VEČERA

4TET
K POSLECHU A TANCI ZAHRAJE

Šajtar 
a swingová kapela

LAM TRIO
VSTUPENKY

370 Kč  | v ceně je zahrnuta večeře
k zakoupení v IC Poruba

Hlavní třída 583/105, Ostrava-Poruba

REZERVACE
E | infocentrum@moporuba.cz

T | 599 480 999
M | 720 735 340

INFORMACE
 poruba.ostrava.cz

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA – MĚSTSKÝ OBVOD PORUBA
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Tříkrálová sbírka
První den roku byla zahá-

jena charitní Tříkrálová sbírka 
2018. „Tři králové budou přiná-
šet do domácností dary v po-
době tříkrálových kalendářů 
a  cukru jako poděkování při-
spěvatelům za podporu pro li-
di v  nouzi, jimž tato pomoc 
plyne,“ upřesnil mluvčí Charity 
Ostrava Dalibor Kraut. V před-
večer svátku Tří králů, 5. led-
na, bude od 14 hodin na Alšo-
vě náměstí nabízen kolemjdou-
cím Tříkrálový punč a teplý čaj. 
Také tam bude možné přispět. 
Sbírka končí 14. ledna. Více na  
www.ostrava.charita.cz.

Ples pro hospic
Pomáhat potřebným lze růz-

ně. Třeba zakoupením vstupen-
ky na ples Mobilního hospice 
Ondrášek. Bude se konat 3. úno-
ra od 19 hodin v Domě kultury 
Akord v Ostravě-Zábřehu. Tváří 
Ondrášku je herečka Národního 
divadla moravskoslezského Ha-
na Fialová, která na plese zazpí-
vá písně z úžasného představení 
Edith a Marlene, v němž ztvárni-
la postavu Edith Piaf. Cena vstu-
penky, 400 korun, je darem 
pro hospic. Více informací na  
www.mhondrasek.cz.

Bude Porubál
Porubál  je sportovně bene-

fiční ples integrující sportov-
ce s  hendikepovanými dětmi 
a  jejich rodiči. Bude se konat 
24.  února od 19 hodin v  aule 
VŠB-TUO. Hrát bude americko-
-česká kapela L. A. Sunday, vy-
stoupí např. taneční škola Just 
Dance, Bobři z  Bolatic nebo 
akrobatické tanečnice. Výtě-
žek Porubálu je určen k podpo-
ře soukromé speciální základ-
ní školy pro žáky s více vadami.

Poradí obětem
Obětem trestných činů slou-

ží anonymní bezplatná porad-
na. Zájemci ji najdou v  Podě-
bradově ulici 1223/61b. Porad-
ce člověka vyslechne, zjistí jeho 
potřeby nebo očekávání. Jeho 
úkolem je také vysvětlit klien-
tům, jaká jsou jejich práva, jak 
podat trestní oznámení, co ob-
náší trestní řízení či jak se lze 
domoci náhrady škody. Ná-
vštěvu je lepší si domluvit na 
tel. č. 727 940 151. (jan)

Zapište si do kalendáře aneb  
Co letos chystáme (nejen) pro seniory?
ÚNOR
SeniorTančírna
Taneční odpoledne pro seniory. 

BŘEZEN
Jarní setkání seniorů
Společenské odpoledne s tančírnou.

DUBEN
SeniorTančírna
Taneční odpoledne pro seniory.

KVĚTEN
Sportovní hry seniorů
Tradiční klání v tenise, šipkách, 
bowlingu, stolním tenisu a plavání 
s kvalifikací na Mezinárodní sportovní 
hry seniorů.
Procházka s arboristou
S výkladem odborníka na stromy se 
projdeme Porubou.

ČERVEN
Senior-junior-hendikepiáda
Souboj týmů složených ze školáka, 
seniora a hendikepovaného  
v domě s pečovatelskou službou 
Astra.
Cirkulum
Mezinárodní festival nového cirkusu 
a pouličního umění.

ČERVENEC
Letní umělecká scéna 
v Porubě
Hudební a divadelní vystoupení  
na různých místech.

SRPEN
Folklor bez hranic
Folklorní festival opět na jeden  
den zavítá i do našeho  
obvodu.

ZÁŘÍ
Nordic walking
Kurz severské chůze pro sportuchtivé 
dříve narozené Porubany.

ŘÍJEN
SeniorTančírna
Taneční odpoledne pro seniory.

LISTOPAD
Předvánoční setkání seniorů
Tradiční posezení před začátkem 
adventu.

PROSINEC
Porubský vánoční jarmark
Oblíbená akce na Alšově náměstí 
tradičně začne rozsvícením 
vánočního stromu.

Změna názvů i termínů akcí vyhrazena!

DÁRKY OD ANDĚLŮ | Andělé 
ztělesnění studenty Wichterlo-
va gymnázia  rozdávali drob-
né dárečky na předvánočním 
setkání seniorů v  sále střední 
školy prof. Z. Matějčka. Pro po-
rubské dříve narozené, kteří za-
plnili sál do posledního místa, 
je vyrobily děti z  mateřských 
a základních škol. Program se-
tkání byl přebohatý: od hudby 
přes taneční, folklorní a akroba-
tické vystoupení až po tombo-
lu. A jako vždy došlo i na tanec.  
 (jan)
 Foto: Jiří Birke
Podpořeno dotací z projektu Obec přátel-
ská seniorům 2017.

Abyste se doma cítili bezpečně
Pocit bezpečí občanů star-

ších 60 let má podpořit pro-
jekt statutárního města Ostra-
vy. Nespočívá jen v prevenci ve 
formě poskytování informací 
o správných návycích, ale rov-
něž v bezplatné instalaci tech-
nických zařízení, jako jsou pa-
noramatická kukátka, bezpeč-
nostní řetízky či petlice.

„Senioři patří do kategorie 
zvlášť zranitelných obětí trest-
ných činů, a  proto je potřeba 
jim poskytnout zvýšenou a ne-
přetržitou péči,“ uvedl mluvčí 

Městské policie Ostrava Mi-
chal Maršo. Povědomí o  prá-
vech a možnostech z pohledu 
zákona o obětech trestných či-
nů a  bezpečného chování ve 
vlastním obydlí i na ulici podle 
něj chtějí strážníci zvyšovat ne-
jen prostřednictvím besed se 
seniory či osobních pohovorů 
při montážích zařízení. Chysta-
jí taky preventivně propagační 
materiály nebo návštěvy klubů 
seniorů. 

O technická zařízení si ob-
čané mohou zažádat písemně 

prostřednictvím svého stráž-
níka-okrskáře nebo na sociál-
ním odboru úřadu městského 
obvodu. Při instalaci pověřený 
zaměstnanec Městské policie 
Ostrava se seniory prodisku-
tuje bezpečné chování doma 
i  venku a upozorní na možná 
rizika spojená s návštěvami ci-
zích osob v domě. 

Bližší informace zájemci 
získají v pracovních dnech od 
8  do 15 hodin na telefonním 
čísle 720 735 125.

  (jan)



Evropou už čtyři roky otřá-
sal válečný konflikt, který ne-
měl v  lidských dějinách obdo-
by. Na bojištích denně umíraly 
tisíce vojáků, ale útrapy se pro-
jevily i  v  zázemí. Všechny ev-
ropské velmoci byly v rozkladu 
a ten se nevyhnul ani Rakous-
ku-Uhersko, jehož součástí byla 
i Poruba. A jak se našim před-
kům v roce 1918 žilo? Žádná slá-
va to nebyla.

Kradlo se všude
„Nastal všeobecný rozvrat. 

Rekvizice stíhala jedna druhou 
a bralo se už i z osiva. Kromě 
něj chybělo také hnojivo a pra-
covní síla, takže pole byla špat-
ně obdělávána. Nebylo mléko 
ani máslo, začínala se hrozivě 
šířit tuberkulóza a obyvatelstvo 
nesmírně strádalo. Tyto nedo-
statky měly za důsledek roz-
šíření krádeží. Kradlo se všude 
– na polích, v zahradách, v by-
tech i  na dráze,“ popisuje po-
slední rok 1. světové války po-
rubská kronika. Vzhledem k to-
mu, že většina mužů byla na 
frontách, značně omezen byl 
i  v  minulosti bohatý spolkový 
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Poruba před sto lety.  
Poslední rok války přinesl spoustu útrap
Jak vypadala Poruba 
před sto lety? Rok 1918 
byl ve znamení bídy, 
nedostatku, ale i radosti 
ze vzniku nového státu.

Leden    
v porubské historii

25. leden 1919
Obecní zastupitelstvo v Po-

rubě zažádalo ministerstvo 
železnic o koncesi na příprav-
né práce pro zřízení železniční 
tratě Svinov–Poruba–Vřesina.

leden 1949
Z obchodu s textilem Jeno-

véfy Králové se stala prodej-
na Budoucnost a  z  obchodu 
se smíšeným zbožím Rudolfa 
Broučka prodejna národního 
podniku Pramen.

15. leden 1958
Slavnostním výkopem pro 

první obytný blok byla zaháje-
na výstavba třetího stavební-
ho obvodu.

leden 1961
Na Fučíkově ulici (dnes Po-

rubské) byla uvedena do pro-
vozu pekárna, která denně vy-
robila 190 000 ks pečiva.

14. leden 1962
Na Alšově náměstí byla 

otevřena cukrárna a kavárna.

3. leden 1963
Sněhová kalamita vyřadi-

la z  provozu téměř všechny 
tramvaje. Na několik týdnů je 
nahradily autobusy stažené 
z celé republiky.

1. leden 1968
V  Porubě zahájilo činnost 

nově vybudované regionální 
středisko Hydrometeorologic-
kého ústavu. 

1. leden 1983
DPMO zavedl bezplatné 

cestování v prostředcích MHD 
pro důchodce nad 70 let. 

1. leden 1990
Porubu navštívili prezident 

republiky Václav Havel, mís-
topředseda vlády Walter Ko-
márek a ministr práce a soci-
álních věcí Petr Miller. Na kole-
jích a v menzách vysoké školy 
báňské absolvovali několik  
besed. (red)

Zdroj: Jiří Lexa:  
Odkazy porubských kronik

Z dvacátých let minulého století se v kronice obce mnoho fotografií 
nezachovalo. Jednou z mála je snímek rodiny Ignáce Blažeje pořízený 
na nádvoří jeho továrny na nábytek.  Foto: archiv ÚMOb Poruba

život. Z  kronik víme jen o  ak-
ci hasičů, kteří si 18. srpna bo-
hoslužbami připomněli padlé 
ze svých řad a večer uspořáda-
li taneční zábavu k pětadvacá-
tému výročí existence svého 
spolku.

Naštěstí úroda tohoto ro-
ku byla velmi slušná a na pod-
zim tak lidé dokázali překonat 
to nejhorší z  předcházejících 
let. Navíc začínalo být jasné, 
že nenáviděná válka se chýlí ke 

konci. „Každý cítil, že už nastá-
vá konec, že se blíží den, kdy 
všem útrapám odzvoní,“ potvr-
zuje kronika.

Přestože rok 1918 byl po-
sledním válečným rokem, ani 
v  něm se Poruba nevyhnula 
ztrátám. V  letech 1914 až 1917 
našlo smrt na bojištích dva-
cet Porubanů. Poslední rok vál-
ky se k nim přidalo šest dalších 
jmen – Jindřich Pašník, Jan Ko-
nečný, František Bialek, Alois 
Gelnar, František Strakoš a Vla-
dislav Bárta.

Optimismus do budoucna
Ačkoli boje skončily až 11. lis-

topadu, už 29. října se v Porubě 
slavil vznik nového státu. Lidé 
s nadšením a optimismem po-
hlíželi do budoucna a zdálo se, 
že všem útrapám je konec. Ale 
ještě nebyl. Stejně jako ve vět-
šině ostatního světa se i v Po-
rubě objevila na podzim a v zi-
mě španělská chřipka, která si 
vyžádala několik obětí. „Násle-
dovaly úplavice a černé nešto-
vice, jimiž byly Poruba i  sou-
sední Vřesina také citelně po-
stiženy,“ dodává kronika. 

Ale to už byl poslední zá-
chvěv válečných let. V těch dal-
ších se život postupně vracel 
do tradičních kolejí.   (mot)

Jak potvrzuje kronika, zpráva o vyhlášení samostatnosti ČSR do 
Poruby dorazila 29. října už kolem sedmé hodiny ranní. Na veřejných 
budovách byly ihned vyvěšeny prapory a vše se připravovalo na 
důstojnou oslavu tohoto dne. Továrník Blažej objednal z Moravské 
Ostravy řečníka i kapelu. Na mnoha místech nejen v Porubě se začala 
objevovat takováto tištěná „smuteční oznámení“ o „smrti“ monarchie.  
 Repro z archivu ÚMOb Poruba



Co se chystá 
u sousedů

Moravská Ostrava a Přívoz
Ještě do 7. ledna si mo-

hou zájemci užít bruslení na 
Masarykově náměstí v  cent-
ru města. Vánoční kluziště!!! 
je přístupné od 10 do 20 ho-
din. Za poplatek si na spor-
tovišti můžete půjčit brus-
le nebo tučňáka sloužícího 
jako opora dětem, které se 
učí bruslit. Více informací na  
www.vanocnikluziste.cz.

Klimkovice
Ve společenském sále klim-

kovických sanatorií se bude 
27. ledna od 20 hodin konat 
19. reprezentační ples Klim-
kovic. Hraje orchestr Dol-
bend, o  diskotéku se posta-
rá Tom Hanzl. Na programu 
je kromě tradiční předpůlnoč-
ní tomboly také předtančení 
nebo vystoupení cimbálové 
muziky Friš. Vstupenky stojí 
od 200 korun. Více na webu 
www.mesto-klimkovice.cz.

Třebovice
V třebovickém kostele Na-

nebevzetí Panny Marie se bu-
de 6. ledna konat slavnost 
Zjevení Páně neboli Tří králů. 
V 17.30 hodin začne mše svatá 
se žehnáním vody, křídy, kadi-
dla a zlatých předmětů. (jan)

OBCHODNÍCI V PORUBĚ, POZVÁNKY 15

Na této straně pravidelně zveřejňujeme rozhovory s porubskými živnostníky. Z podnikatelů, 
kteří jsou součástí projektu Obchodníci v Porubě, vybírají dalšího losem sami zpovídaní. 

OBCHODNÍCI
V PORUBĚ

Vydává SMO-MOb Poruba, 
Klimkovická 55/28, 708 56 
Ostrava-Poruba. IČ: 00845451. 
MK ČR E 22498. 
Periodický tisk územního 
samosprávného celku.  
Redakční rada:  
Ing. Petr Mihálik, šéfredaktor,  
Mgr. Zuzana Bajgarová, 
Ing. Tomáš Holáň, 
Ing. Petra Gembalová,  
Václav Havel, Mgr. Marek Kudela, 
Mgr. Aleš Novotný, Martin Otipka, 
Ing. Petr Stachura.  
Kontakt na redakci: 
telefon: 599 480 293 (292, 291), 
e-mail: redakce@moporuba.cz. 
Kontakt na inzerci: 
Jiří Sachr, mobil: 608 832 606, 
e-mail: sachr@regvyd.cz. 
Grafická úprava: Josef Omelka. 
Vychází zdarma jedenáctkrát 
ročně v nákladu 35 000 výtisků. 
Číslo 1/2018. Vydáno 4. 1. 2018 
v Ostravě.

Návštěvníkům řecké taverny 
v porubském zámku chybí už jen moře
Historie taverny Agiu 
Georgiu na Zámku 
Poruba není stejně dlouhá 
jako novodobá historie 
zámku. Je devítiletá.

Prostor v  západním křídle 
porubského zámku si před de-
víti lety od otce Statise Prusa-
lise pronajala jeho dcera So-
fie. Spolu s Nikosem Kulurisem, 
kamarádem z kapely, v níž zpí-
vala, tam začali budovat taver-
nu. „Ještě než jsme ji otevřeli, 
bylo pro mě důležité, aby na 
zámku byla pravoslavná kaple. 
A tak vznikla kaple svatého Jiří, 
Agiu Georgiu. Stejně jsme pak 
pojmenovali naši tavernu,“ po-
pisuje Sofie Prusali.

Se sestrou vystudovaly ka-
tedru výtvarné tvorby Ostrav-
ské univerzity, ale osud jí dal 
okusit z mnoha dalších oborů. 
„Ve dvaatřiceti letech jsem tře-
ba začala zpívat, předtím jsem 
učila řečtinu, psala jsem texty 
řeckých písní. Nejprve jsem by-
la v kapele Nisos, nyní Rebeti-
ko. Na zkouškách se scházíme 
v  naší taverně, pořádáme ta-
dy i večery s řeckou hudbou,“ 
upřesňuje Sofie Prusali. Když 
má restaurace zavřeno, učí tu 
děti Řecká škola Ostrava – ona 
dorost vyučuje jazyk a  písně, 
další kolegyně třeba tradiční 
řecké tance. Tvrdí, že v  živo-
tě nedělala nic, co by ji nebavi-
lo. A také proto prý není typic-
ký šéf: „Chci tady s těmi lidmi 
i žít,“ vysvětluje.

V  západním křídle zám-
ku chtěla vytvořit malé vře-
lé Řecko. „Byť jsme tam sku-
tečně bydlely jen tři a půl ro-
ku, v tradiční atmosféře jsme 
s  oběma sestrami celý život 
vyrůstaly a byly vychovávány 
maminkou, babičkou i dědeč-
kem. Vlastně bydlím v  prá-
ci,“ rozhlédla se po taverně, 
o které říká, že je pro ni pře-
devším místem setkávání. „Ta-
dy si ráno všichni dáme kávu, 

tady po příchodu ze školy jedí 
moje děti, tady všichni v ne-
děli po bohoslužbě pooběd-
váme. Děláme tradiční domá-
cí řeckou kuchyni, recepty, 
které známe od babiček 
a maminek a vaříme je celý ži-
vot. Vaříme ze surovin, žád-
né polotovary a mražené po-
traviny… Nakupujeme u firmy, 
která vše dováží přímo z Řec-
ka – když sýr, tak feta, když 
olej, tak olivový, když jogurt, 
tak klasický řecký... Žádné ná-
hražky. Snažíme se to dělat 
poctivě a zdravě. To jídlo dá-
vám i  svým dětem, je stejné, 
jaké bychom si uvařili doma,“ 
ujišťuje Sofie Prusali, čímž zá-
roveň skládá hold svému šéf-
kuchaři Vangelovi. Mimocho-
dem, kapelníkovi skupiny Re-
betiko, v níž Sofie zpívá…

„Taverna by neměla to srd-
ce a  atmosféru, kdyby to ne-
byl rodinný podnik. Lidé, se 
kterými pracuji, jsou mnoh-
dy z jiných oborů, ale dělají to 
srdcem – je to i  jejich milova-
né místo, proto tu práci děla-
jí s  láskou,“ tvrdí krásná drob-
ná energická žena, která v Agiu 
Georgiu také obsluhuje. „Hosté 
se někdy diví, že na jídelníčku 
nemáme gyros, na který jsou 
z  řeckých dovolených zvyklí. 

Nemáme. Gyros je fastfoodo-
vá záležitost, do taverny nepa-
tří, tady se vaří domácí kuchy-
ně. Ale máme už řadu stálých 
návštěvníků, kteří postupně 
ochutnávají vše, co nabízíme. 
Taky už si zvykli, že řecké stolo-
vání neznamená mít každý svůj 
talíř a na něm svou porci ma-
sa a brambor. Že to je řada talí-
řů a misek se spoustou jídel, ze 
kterých si každý nabírá, na co 
má chuť,“ vysvětluje zapáleně.

Skoro se zdá, že se omlou-
vá, když říká, že taverna nemá 
na jídelníčku tak velký výběr. 
Ale že jsou to jídla osvědčená 
a kvalitní, která si tu lidé opa-
kovaně objednávají – tři druhy 
grilovaných sýrů, ryby, mari-
nované grilované krevety, řec-
ký salát, konfitované jehněčí… 
A postupně se „projídají“ až ke 
specialitám šéfkuchaře. „V létě 
máme stoly i na nádvoří zám-
ku. Když je venku krásně, tep-
lo, hraje řecká hudba, často mi 
návštěvníci říkají, že už jim chy-
bí jen to moře,“ směje se Sofie 
Prusali. (jan)

Sofie Prusali  Foto: Dimitra Prusali
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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
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