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Bezplatný měsíčník pro obyvatele městského obvodu PorubaLeden 2019

Obvod bude hospodařit 
s 482 miliony korun
Více na straně 3

Oblouk je na prodej
Poruba má zájem
Více na straně 5

Zámecký park čeká změna. 
Horkovod přijde pod zem
Více na straně 4

Porubská oštěpařka 
se zapsala do historie
Více na stranách 10 a 11

Proč je na titulní straně právě tato letecká fotografi e rozestavěného Proč je na titulní straně právě tato letecká fotografi e rozestavěného 
třetího obvodu kromě toho, že je úžasná? Čtěte na straně 14!třetího obvodu kromě toho, že je úžasná? Čtěte na straně 14!
Foto: archiv ÚMOb Poruba
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EUROPE AN TOUR  2019

26. 5. 2019 
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              POPPRVÉ VYSTOUUPÍ130 ČLENŮ SOUBORU
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EDITORIAL

Lucie Baránková
místostarostka

Ačkoli je dobrým zvykem, 
že vláda má dobu tzv. há-
jení vymezenou 100 dny, já 
si myslím, že u  nového ve-
dení porubské radnice byla 
tato doba tak nějak přesko-
čena. Hned od prvního dne 
po rychlé orientaci v proble-
matice jsme začali pracovat 
s nadšeným maximálním na-
sazením posouvat věci ku-
předu.

Za své svěřené oblasti 
musím říci, že mám dobrou 
výchozí pozici. Alfou a ome-
gou je pro mě – a věřím, že 
i  pro Porubu – strategic-
ký plán, který byl zastupiteli 
schválen ještě v předchozím 
volebním období. Myslím si, 
že je to dokument smyslupl-
ný, který obsahuje všechny 
podstatné náležitosti ve vaz-
bě na udržitelnou budouc-
nost Poruby. 

Jsem také ráda, že jsem 
tzv. zdědila po minulém ve-
dení radnice spoustu rozpra-
covaných projektů, které se 
snaží řešit od veřejného pro-
storu v  Porubě přes bydle-
ní až po volnočasové aktivi-
ty pro lidi vše důležité. Ke své 
nové roli přistupuji s  velkou 
zodpovědností, věřím, že po-
kud pracuje dobrý tým lidí se 
správným cílem a nasazením, 
dá se mnoho věcí posunout, 
zrealizovat nebo dotáhnout 
ke zdárnému konci. 

A protože nám před něko-
lika málo dny začal nový rok, 
velmi ráda bych všem Poru-
banům popřála hodně zdra-
ví, radost ze života a  ote-
vřenou mysl, se kterou jde 
všechno líp.

Městský obvod Poruba bude letos 
hospodařit s bezmála 482 miliony korun
Zastupitelé na svém 
posledním loňském 
zasedání schválili rozpočet 
na letošní rok. Poruba 
může počítat s vyššími 
příjmy než v roce 2018.

 Poruba bude i  letos hos-
podařit s  vyrovnaným rozpo-
čtem. Městský obvod má k dis-
pozici necelých 482 milionů 
korun. Na straně příjmů má 
o třináct a půl milionu více než 
v loňském roce.

„Díky zvýšenému příspěv-
ku na žáky základních škol zís-
káme o 7,2 milionu korun více, 
transfer vyšší o 6,3 milionu po-
šle i  magistrát,“ uvedl vedou-
cí odboru fi nančního a ekono-
mického Petr Solanský.

Část rozpočtu samozřej-
mě tvoří peníze na investice. 
Městský obvod plánuje něko-
lik větších akcí. Tou jednoznač-
ně největší bude výstavba zá-
zemí pro pracovníky veřejně 
prospěšných prací. Stavba vy-
roste v  Areálu Nad Porubkou 
a  bude stát třiatřicet milionů 
korun. Díky tomu bude moci 
Poruba využívat mnohem více 
zaměstnanců veřejně prospěš-
ných prací, kteří se budou sta-
rat o pořádek v Porubě. A bu-
dova nabídne i  zázemí pro 
techniku pracovních čet.

„Další velkou investicí je třetí 
etapa rekonstrukce ulice Otaka-
ra Jeremiáše, která vyjde na šest 
milionů korun. Chystá se také 
oprava elektroinstalace v  zá-
kladní škole Jana Šoupala, kte-
rá bude stát pět milionů korun, 
více než čtyři miliony korun vy-
dáme na rekonstrukci tělocvič-
ny v  základní škole Porubská. 
Na běžnou údržbu, tedy opravy 
silnic a  chodníků, je vyčleněno 
dalších 36  milionů korun,“ řekl 

Petr Solanský. Peníze budou 
směřovat i na dokončení Komu-
nitního centra Všichni spolu.

Velká část rozpočtu míří 
i  k příspěvkovým organizacím 
Poruby. Městský obvod je zři-
zovatelem 12 škol a  10 školek. 
Ty celkově získají 70  milionů 
korun, ze kterých kryjí přede-
vším provoz. Mzdy učitelů se 
do toho nezapočítávají, ty pla-
tí kraj. Dalších 10 milionů stojí 
provoz Centra sociálních slu-
žeb Poruba.

Příjmová stránka rozpoč-
tu samozřejmě není konečná. 
Stejně jako v  předchozích le-
tech se dá očekávat, že příjmy 
budou nakonec výrazně vyšší. 
„V průběhu roku budeme roz-
počet posilovat o peníze z růz-
ných dotačních titulů. V  loň-
ském roce se nám takto po-
dařilo získat 95  milionů korun 
navíc,“ dodal Petr Solanský.

Rozpočet na rok 2019 najdou 
zájemci na webových stránkách 
poruba.ostrava.cz v  sekci Rad-
nice a  podsekci Dokumenty. 
A  stejně jako v  minulosti mají 

Porubané možnost kontrolovat 
plnění rozpočtu. Poruba byla 
před několika lety prvním ob-
vodem, který zveřejnil takzva-
ný klikací rozpočet. V  něm si 
lidé mohou rozkliknout položky 
až do detailu jednotlivých fak-
tur. Klikací rozpočet lze najít na 
webu v sekci Radnice a podsek-
ci Rozpočet. (mot)

Rozpočet 2019
Příjmy tis. korun
Daňové příjmy 35 570
Nedaňové příjmy 73 553
Kapitálové příjmy 1 500
Přijaté transfery 341 401
Příjmy celkem 452 024
Financování 29 500
Zdroje celkem 481 524

Výdaje tis. korun
Výdaje kapitálové 73 049
Výdaje běžné 340 699
Příspěvky přísp. org. 64 876
Dotační programy 2 600
Transfery přísp. org. 300
Výdaje celkem 481 524

Největší investice v roce 2019
Zázemí pro zaměstnance veřejně prospěšných prací 33 mil. Kč

Rekonstrukce ulice O. Jeremiáše 6 mil. Kč

Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ J. Šoupala 5 mil. Kč

Oprava tělocvičny ZŠ Porubská 4,4 mil Kč

Výkupy garáží 3 mil Kč

oprava chodníku na Vřesinské ulici 0,9 mil Kč

Ulice Otakara Jeremiáše na osmém obvodě už byla ve dvou eta-
pách z  větší části opravena. Zbývající úsek bude zrekonstruován 
v roce 2019.  Foto: ÚMOb Poruba

Které investice v roce 
2019 považují zástupci 
jednotlivých politických 
stran a hnutí, jež zaseda-
jí v porubském zastupitel-

stvu, za nejdůležitější?

Čtěte v anketě 
na straně 6
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Číslo měsíce

10
Již deset let pomáhá v Os-

travě Dobrovolnické centrum 
ADRA. Propojuje ochotné lidi, 
kteří nejsou lhostejní ke své-
mu okolí, s  lidmi osamělými 
nebo nemocnými. Dobrovol-
níci ADRA působí ve třinác-
ti ostravských domovech pro 
seniory, ale dokážou rozzá-
řit den také dětským i dospě-
lým pacientům ve všech ost-
ravských nemocnicích, dět-
ském domově či centru pro 
lidi s postižením. Kromě toho 
dalších 60 dobrovolníků pra-
videlně navštěvuje seniory 
a  zdravotně postižené v  do-
mácnostech. Přes 500  dob-
rovolníků ostravského centra 
ADRA v roce 2018 dokázalo, 
že se každý všední den kona-
lo 22 návštěv lidí, kteří by jinak 
zůstali sami.

Více na www.adra.cz.

Zastupitelé se 
sejdou podruhé

 Porubští zastupitelé se 
23.  ledna v  16  hodin sejdou 
na svém 2. zasedání, na které 
jsou zváni i  obyvatelé měst-
ského obvodu. Jednání se 
bude konat v sále Domu far-
nosti na Vřesinské ulici a i ten-
tokrát z něj bude pořízen vi-
deozáznam. Program zasedá-
ní a anonymizované materiály, 
které zastupitelé budou pro-
jednávat, budou nejpozději 
týden před jednáním zveřej-
něny na webových stránkách 
poruba.ostrava.cz.  (red)

 Jednou z  akcí, která bude 
proměnu Zámeckého par-
ku provázet, je zapuštění ne-
vzhledného horkovodu ve-
doucího okrajem území pod 
zem.

Stavbu bude fi nancovat 
společnost Veolia, která je 
vlastníkem horkovodu. Kvů-
li zeleni není možné horkovod 
uložit v původní trase, proto-
že by to znamenalo podstatný 
zásah do významného krajin-
ného prvku. Horkovod proto 
bude uložen pod zem do že-
lezobetonového žlabu v nové 
trase pod stávajícím chodní-
kem podél Zámeckého par-
ku. „Práce samotné mají za-
čít v  dubnu, ale první kroky 
začneme podnikat už v  led-
nu, například se musí odstra-
nit dřeviny kolidující s  novou 
trasou horkovodu. Konkrétní 
detaily se ještě dolaďují a bu-
deme o nich včas informovat,“ 

uvedl koordinátor stavby To-
máš Jurčík z Veolie.

Přeložka horkovodu je roz-
plánována na dvě etapy. Bude 
se postupovat směrem od Ob-
louku. V tu dobu bude na ná-
břeží SPB jednosměrný pro-
voz – doprava bude jezdit jen 
ve směru od kruhového objez-
du k ulici 17. listopadu. V lednu 
se bude schvalovat projekt do-
časného dopravního značení. 
Parkovací místa budou z  této 

strany komunikace přemístěna 
(viz tabulka).

„Lidé se nemusí obávat ome-
zení dodávek tepla v topné se-
zoně. Přestože bude stavba  za-
hájena v  dubnu, práce v  nové 
trase neovlivní dodávky tepla. 
Přepojení na nový rozvod hor-
ké vody se plánuje po ukonče-
ní topné sezony v krátkých od-
stávkách, které budou mít do-
pad pouze na dodávky teplé 
vody,“ ujistil Tomáš Jurčík. (jan)

Svoz stromečků
 Společnost OZO Ostrava 

začne svážet vánoční strom-
ky v  pondělí 7. ledna. Od to-
hoto dne mohou Ostravané 
odkládat stromky vedle kon-
tejnerových stanovišť na směs-
ný odpad. „Svoz pak bude po-
kračovat po čtyři týdny podle 
předem stanoveného harmo-
nogramu. Odvoz stromečků 
se ale netýká rodinných domů. 
Lidé z  těchto oblastí mohou 
stromky odkládat ve sběrných 
dvorech,“ upřesnila mediální 
zástupkyně OZO Ostrava Len-
ka Gulašiová. (jan)

Nadace Zámecký park nepodpoří, 
proměna ale nekončí
Městský obvod Poruba se ucházel o fi nanční 
podporu z programu Parky Nadace Proměny Karla 
Komárka na obnovu Zámeckého parku, která 
mohla dosáhnout až 25 milionů korun. Jenže…

 Vloni se Poruba společ-
ně s Mostem dostala do fi nále 
grantové výzvy Nadace Promě-
ny Karla Komárka s projektem 
na proměnu Zámeckého par-
ku.  O  tom, zda podporu získá 
náš, nebo konkurenční projekt 
(nebo oba), se mělo rozhod-
nout do konce loňského roku. 
Správní rada nadace rozhodla, 
že porubský projekt nepodpo-
ří. Jednou z podmínek poskyt-
nutí nadační podpory totiž bylo 

vyřešení technických a  majet-
koprávních náležitostí souvise-
jících s projektem – jinými slovy 
výkup všech pozemků a staveb 
v území (garáže, sběrna, auto-
servis…), což se nepodařilo. 

Proměna Zámeckého parku 
tím ale nekončí. Už v minulos-
ti městský obvod avizoval, že 
ho považuje za důležitou loka-
litu a v její obnově chce pokra-
čovat bez ohledu na to, zda fi -
nanční podporu od nadace zís-

ká. „Teď budeme řešit, jak náš 
záměr provést bez nadačního 
příspěvku, tedy na jaké etapy 
bychom obnovu parku moh-
li rozdělit a  v  jakém časovém 
horizontu je reálné je provést,“ 
uvedla místostarostka Lucie 
Baránková. Poruba bude podle 
ní postupovat krok za krokem: 
začne se v  lednu nezbytný-
mi přípravami území a v dub-
nu přemístěním nevzhledného 
horkovodu, který se táhne té-
měř celým územím, pod zem. 
„I když jsme příspěvek nedo-
stali, tento projekt jsme roz-
hodně nezastavili,“ doplnila 
místostarostka. (red)

Vytipovaná místa náhradního parkování
• na volné travnaté ploše u Oblouku
• na hřišti za Domem farnosti
• na travnaté ploše u točny autobusu č. 58 na Vřesinské ulici
•  na travnaté ploše ve vnitrobloku mezi ulicemi Porubskou 

a G. Klimenta
•  na parkovišti pod Sportovním areálem Poruba
Majitelé vyhrazených parkovacích stání by měli možnost 
přednostně parkovat u Oblouku a ve vnitrobloku mezi ulice-
mi Porubskou a G. Klimenta. O defi nitivním řešení doprav-
ní situace na nábřeží SPB budeme informovat v příštích vy-
dáních PRIO.

Poruba se připravuje na sdílení kol, tzv. bikesharing
 Sdílení kol (bikesharing) 

bylo jedním z  hitů loňské se-
zony a v centru Ostravy zazna-
menalo obrovský ohlas. Proto 
město Ostrava chce tento sys-
tém rozšířit i do dalších sedmi 
obvodů. Poruba myšlenku bi-
kesharingu přijala za svou.

„Vytipovali jsme dvaačtyřicet 
míst pro stojany na kola. Stanice 
navrhujeme v  místech doprav-
ních uzlů, u  veřejných institucí, 

u  míst s  vysokou návštěvnos-
tí, jako jsou například koupa-
liště, bazén nebo Hlavní třída, 
a samozřejmě je chceme umís-
tit i poblíž cyklostezek,“ uvedla 
místostarostka Lucie Baránková.

Stranou nezůstávají ani vý-
znamné instituce, které v Poru-
bě působí. Proto městský ob-
vod pozval na jednání zástupce 
VŠB-TUO a Moravskoslezského 
inovačního centra. „Jsem ráda, 

že zástupci obou institucí přija-
li myšlenku s nadšením a chtějí 
se do systému zapojit,“ dodala 
Lucie Baránková.

Bikesharing by podle vypsa-
né zakázky měl fungovat od 
dubna do listopadu. Podmín-
kou koncese je, že každý uži-
vatel bude mít prvních 15  mi-
nut výpůjčky zdarma a  cena 
za dalších 45 minut nepřekročí 
25 korun. (mot)



Je čas žádat o účelové dotace na tento kalendářní rok
 Účelové dotace poskytuje 

městský obvod Poruba ze své-
ho rozpočtu organizacím a  ji-
ným fyzickým nebo právnic-
kým osobám.

Žádost o dotaci na daný ka-
lendářní rok je žadatel povinen 
podat ve lhůtě od 1. do 20. ledna 
2019. Žádosti o dotaci z progra-
mu Ostatní lze podat od 1. ledna 
do 30. listopadu 2019. V kalen-
dářním roce lze podat žádosti 
maximálně na tři projekty.

„Dotaci mohou získat spol-
ky, humanitární organizace 
a  jiné právnické nebo fyzické 
osoby, které pracují s mládeží, 
v tělovýchově a sportu, sociál-

ních službách, ve zdravotnictví, 
v oblasti podpory rodin, požár-
ní ochrany, kultury, vzdělávání 
a vědy, protidrogových aktivit, 
prevence kriminality a  ochra-
ny životního prostředí,“ uve-
dl vedoucí odboru fi nančního 
a ekonomického Petr Solanský. 
Peníze budou přiděleny na ak-
tivity, které se konají na území 
obvodu.

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

AKTUALITY 5

Poruba na sociálních 
sítích
web poruba.ostrava.cz

www.facebook.com/
moporuba
 www.facebook.com/
akcevporube

@mestskyobvodporuba

Městský obvod 
Ostrava-Poruba

Velkoobjemové 
kontejnery opět v únoru

 Od 4. února budou v ulicích 
obvodu opět přistavovány vel-
koobjemové kontejnery, do kte-
rých mohou Porubané odložit 
rozměrnější odpad z domácnos-
tí. Mezi ten však nepatří stavební 
suť, nebezpečný odpad (auto-
baterie, zářivky, barvy…), biood-
pad, elektrospotřebiče nebo po-
čítače. Nádoby se budou během 
února a března stavět na určená 
místa vždy mezi 7. a 14. hodinou. 
Každý den společnost OZO Os-
trava rozváží 12 kontejnerů, ne-
lze tedy přesně určit čas přista-
vení konkrétní nádoby. Odvážejí 
je následující den.

Harmonogram rozmístění 
najdete na webu poruba.ost-
rava.cz v sekci Občan – Sběrné 
dvory a velkoobjemové kontej-
nery v průběhu ledna.

Chodníky na Alžírské: 
pokračování na jaře

 Nepříznivé počasí pozastavi-
lo opravu chodníku na Alžírské 
ulici. Práce začaly v říjnu a byly 
přerušeny začátkem listopadu. 
„Staré asfaltové chodníky byly 
vyměněny za zámkovou dlaž-
bu. Nejprve jsme opravili tři pří-
stupové chodníky k  jednotli-
vým vchodům, páteřní chodník 
této třetiny domu na Alžírské 
ulici a pak dalších šest přístupo-
vých chodníků. Nechtěli jsme 
kvůli počasí rozdělávat dal-
ší úsek s  rizikem, že bychom 
museli nechat chodník nedo-
dělaný,“ uvedl Zdeněk Hruška 
z  odboru komunálních služeb. 
Ubezpečil, že dokončení opra-
vy páteřního chodníku i  malé 
parkovací plochy na konci uli-
ce je priorita, na které pracovní 
četa začne dělat na jaře, hned 
jakmile to počasí dovolí. (jan)

DOTAČNÍ OBLASTI KONTAKT
tělovýchova, sport, kultura,  J. Plačková, tel. č. 599 480 593
vzdělávání a volný čas
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

Oblouk je na prodej. Poruba má zájem
Oblouk – symbol Poruby, 
který dnes působí 
poněkud omšele. Městský 
obvod Poruba má zájem 
jednat se společností 
Residomo o odkupu jejího 
majetkového podílu, 
aby mohl v budoucnu 
celou lokalitu opravit.

 Zastupitelé Poruby na svém 
posledním zasedání v roce 2018 
vyslovili souhlas s  pokračová-
ním vyjednávání. A o čem vlast-
ně? Společnost Residomo oslo-
vila městský obvod s nabídkou 
prodeje bytů a  spoluvlastnic-
kého podílu, který v  Oblouku 
má. Zastupitelé dali jednoznač-
ně najevo, že Poruba má jednat 
a pokusit se byty od společnos-
ti Residomo získat. Celkově se 
jedná o 128 bytů. 

„Oblouk je brána do Poru-
by a symbol našeho městské-
ho obvodu. A zaslouží si, aby 
vypadal důstojně. Pokud by se 
nám podařilo byty majetkově 
scelit, mohli bychom přistoupit 
k  rekonstrukci a  lokalitě vrátit 
její bývalý lesk. Zastupitelé vy-
slovili souhlas s pokračováním 
vyjednávání a my budeme Re-
sidomo informovat, že máme 
zájem jednat a  jejich byty 
a  podíl odkoupit,“ informoval 
místostarosta Jan Dekický.

Městský obvod zároveň 
pracuje na tom, jak získat na 
odkup a  následnou rekon-
strukci fi nance. „Máme připra-
veno několik variant a všech-
ny jsou postaveny tak, aby 
v  dalších letech nezatěžova-
ly rozpočet Poruby. Věřím, že 
jednání budou úspěšná a ob-

last kolem Oblouku se za pár 
let stane živým a  reprezen-
tativním místem, kam budou 
chodit rádi nejenom Poruba-
né,“ dodal Jan Dekický.

Majetkové vztahy v Oblou-
ku jsou v současné době sple-
tité. V  podstatě celou stav-
bu tvoří tři domy. Ten s číslem 
popisným 511 (nejblíže k  uli-
ci Dělnické) patří Residomo, 
číslo popisné 500 (dům s vě-
žičkou) je v  majetku bytové-
ho družstva. Zbývajících de-
set vchodů má číslo popisné 
501 a  ideální majetkový podíl 
v nich mají Residomo a Poru-
ba. Smlouvou je pak ošetře-
no, kdo se má o  jaký z vcho-
dů starat. Poruba chce jednat 
o odkupu domu č. p. 511 a po-
dílu včetně pozemků v domě 
č. p. 501. (mot)

SETKÁNÍ PŘED VÁNOCI | K tra-
dičnímu předvánočnímu setkání 
se 28. listopadu sešli porubští 
senioři. Uspořádal ho pro ně DK 
Akord & Poklad ve spolupráci 
s  obvodem. V  programu vy-
stoupil pěvecký sbor Sluníčko, 
cimbálová muzika Ševčík s  ta-
nečníky, skupina Lenny a  Jerry 
a  především očekávaný zpěvák 
a  imitátor Vladimír Hron. Malí 
zpěváčci rozdali seniorům dá-
rečky a  přáníčka, které pro ně 
připravily děti z porubských ma-
teřských a základních škol. (jan)
 Foto: Jiří Birke
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Co považujete za nejdůležitější investici 
městského obvodu v roce 2019 a proč?
Odpovídají zástupci politických stran a hnutí, které byly zvoleny do Zastupitelstva městského obvodu Poruba

Martin Drastich
(za zastupitele za Hnutí Ostravak)

 Za nejdůležitější investici nejen v roce 2019 
považuji investici do vzdělání našich dětí. Proto 
jsme se snažili, aby z rozpočtu šlo více peněz do 

školství na mateřské a základní školy. Snažili jsme 
se, aby požadavky ředitelů škol byly naplněny a ne-

byly kráceny – nepovedlo se. Jednou z priorit obvodu by měla být 
podpora talentovaných dětí, škol v přírodě, poznávacích a sportov-
ních pobytů. Chceme, aby naše děti byly zdravé a vedené ke spor-
tovním aktivitám, ale školy mají problémy se zanedbanými spor-
tovními areály, zastaralou tělocvičnou atd. – prioritou obvodu jsou 
asi jiné investice. Jsem přesvědčen, že pokud naší nejdůležitější in-
vesticí budou naše děti, vždy se nám to mnohonásobně vrátí.

Michal Šíma
(za zastupitele za ČSSD)

 Za nejdůležitější investici obvodu v  roce 
2019 považujeme přestavbu objektu zakoupe-
ného již v létě 2017 na nový dům pro seniory. 

Poruba a Ostrava se dlouhodobě potýkají s ne-
dostatkem bytů pro seniory. Rekonstrukce měla 

začít již v roce 2018, bohužel však nedošlo ve vedení obvodu ke 
shodě, jak rekonstrukci fi nancovat. ČSSD chtěla realizovat pro-
jekt z volných zdrojů a koaliční partner (ANO 2011) z úvěru. ČSSD 
Poruba dále považuje za prioritní investice v roce 2019 do oblasti 
školství – do vybudování venkovních školních hřišť (ZŠ Bulharská, 
I. Sekaniny a J. Valčíka). Bohužel současné vedení obvodu s těmi-
to investicemi v rozpočtu na rok 2019 nepočítá.

Vojtěch Curylo
(za zastupitele za KDU-ČSL)

 Jedna z  nejvýznamnějších investičních 
akcí roku 2019 je dostavba Komunitního cen-
tra Všichni spolu pod základní školou K. Po-

korného za bezmála 50 milionů korun. Víceú-
čelové zařízení poskytující prostor pro realizaci 

široké škály vzdělávacích, cvičebních, volnočasových i  sociál-
ních aktivit představuje místo, kde se v  příjemném prostředí 
mohou setkávat všechny generace. Komunitní centrum svou 
komplexností a rozmanitostí nabídky představuje ojedinělé za-
řízení, které svým významem daleko přesahuje hranice našeho 
městského obvodu.

Lucie Baránková
(za zastupitele za hnutí ANO)

 Asi se nedá úplně vybrat, co je tou takzva-
ně nejdůležitější investicí. Já považuji za dů-
ležité investice jak do rekonstrukcí zázemí 

a tělocvičen škol, tak také do dobudování ne-
zbytně nutného zázemí pro zaměstnance veřejně 

prospěšných prací. Letos také dokončíme komunitní centrum, 
na jehož otevření se již těší mnoho lidí. Nicméně pokud budu 
vybírat podle velikosti, pak jednoznačně největší – a nejen pro 
mě, ale věřím, že hlavně pro Porubu – by mohl být odkup a ná-
sledná rekonstrukce Oblouku, pakliže se to tedy celé podaří zre-
alizovat. Věřím, že ano, ale bude záležet na mnoha okolnostech 
a v tuto chvíli jsme teprve na začátku.

Václav Kubín
(za zastupitele za SPD)

 Kdybych odhlédl od již schváleného rozpoč-
tu, pak bych viděl dvě prioritní investice. Za prvé 
uspořádání místních referend na 7. a  8. obvo-

dě o chystané tramvajové trati. Jsem přesvědčen 
o  nesmyslnosti onoho projektu, přestože zastánci 

tvrdí opak. Jen skutečné referendum v dotčených lokalitách, nikoliv 
dotazník 1500 lidí, nám přesně ukáže, zdali obyvatelé tuto trať a pro-
jekty s ní související (kácení v okolí trati, tzv. revitalizace okolí Duhy, 
nahrazení kruhových objezdů semafory atd.) chtějí, či nikoliv a jestli 
má cenu v tomto projektu pokračovat. Za druhou prioritu považuji 
napravení obří chyby z minulosti, která dohnala Dům kultury Poklad 
do stadia neužívané holostavby, v jakém se doposud nachází.

Petr Jedlička
(za zastupitele za ODS)

 Za nejdůležitější investici rozpočtu letoš-
ního roku považuji dokončení výstavby Ko-
munitního centra Všichni spolu v  Pustko-

veckém údolí. Jedná se o projekt před, věřím, 
zdárným dokončením, který zapadá do klidové-

ho prostředí dané lokality a bude sloužit dobré věci. Jako dal-
ší dobrou investici vidím přestavbu domu na Dělnické ulici pro 
potřeby bydlení našich seniorů. Zajímavým krokem porubské 
radnice je záměr nabytí domu v Oblouku a  jeho zcelení tak, 
aby byl celý ve vlastnictví městského obvodu. Je to vstupní 
brána do Poruby a památka sorely. To ale není věcí schválené-
ho rozpočtu.

Andrea Hoff mannová
(za zastupitele za Českou pirátskou stranu)

 Pokud máme vybrat nejdůležitější investi-
ci porubského rozpočtu, bude to jednoznač-
ně ta, která směřuje do vzdělání. Vyšší příspěv-

ky na žáka nám umožní naplňovat koaliční pro-
gram v této oblasti, zkvalitňovat nejen zázemí škol, 

ale i výuku. Jedním z příkladů je rozpočtová položka Lepší přístup 
k výuce jazyků na základních školách v Porubě. S kvalitní nabíd-
kou vzdělávání bude Poruba i Ostrava atraktivním místem k živo-
tu, bude přitahovat talenty a prezentovat se jako otevřené, per-
spektivní, internacionálně přívětivé město. Se vzděláváním souvi-
sí také dokončení Komunitního centra Všichni spolu plánované na 
jaro 2019. Věříme, že se nám investice do budoucnosti vyplatí.

Jaromíra Valder Jakubcová
(za zastupitele za KSČM)

 KSČM považuje za nejdůležitější investici 
obvodu investici do školství. Peněz ve školství 
se stále nedostává a tato skutečnost ztěžuje 

vedení škol jejich práci. Energii, kterou musí ře-
ditelé a vedení škol vynakládat na shánění chybě-

jících fi nancí, by mohli přesměrovat na zvýšení a zlepšení pro-
duktivity vzdělání našich dětí ve svých školách. Budovy, kte-
ré byly vystavěny již před mnoha lety, nutně potřebují opravy, 
údržbu i vybavení a modernizaci tříd. Vzdělání našich dětí vždy 
bylo a je prioritou KSČM.
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Specializovaná sluchadlová ordinace 
v srdci Ostravy

Hlavní třída 1026/49
Ostrava - Poruba

Tel.: 773 742 612
Objednejte se už dnes!

SLUCH určuje kvalitu Vašeho života

Nabízíme:

 Krátké objednací doby
 Odborný specializovaný personál 
 Nejnovější trendy v oblasti sluchadel
 Kompletní servis sluchadel Phonak

 Snadný bezbariérový přístup

„Pomůžeme Vám lépe slyšet v jakékoliv situaci.“

Partner pro Váš sluch
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Jak se dělá Porubský vánoční jarmark aneb Ze zákulisí
Už dlouho předtím, než 
v hypermarketech začnou 
vyhrávat koledy, na 
úřadu se začíná plánovat 
Porubský vánoční jarmark.

 Pracovníci oddělení technic-
kých služeb začínají s výrobou 
přechodových lišt, ohrady pro 
zvířátka, která budou v  živém 
betlémě, a  sháněním slámy. 
Přece fauna nebude ležet na 
dlažbě… I do dřevěného betlé-
ma jí bude třeba. Musí se zkon-
trolovat, jestli na více než dvou 
kilometrech světelných řetězů 
svítí všechny žárovičky a  jest-
li fungují všechny propojovací 
elektrokabely. Do ohřívací oh-
ňové koule, která byla překva-
pením loňského jarmarku, musí 
připravit dřevo na topení. 

Pavlína, Štěpánka a  Katka 
začínají psát scénář a oslovo-

vat první účinkující. Samose-
bou se rozumí, že znovu poz-
vou všechny porubské mateř-
ské a  základní školy. Vytipují 
celebritu, která bude vystupo-
vat s pěveckým sborem Gym-
názia Olgy Havlové na akci 
Česko zpívá koledy – Davi-
da Deyla. Spojí se s  jeho ma-
nažerkou. Dodají seznam po-
tvrzených vystoupení lidem 
z  magistrátu, kteří zpracová-
vají vánoční program pro celé 
město. V  Národním fi lmovém 
archivu je třeba vyjednat mož-
nost promítání kreslených po-
hádek dětem v  Zimním kině. 
Zkontrolovat, jak přečkalo léto 
ve skladu třiadvacet stříbrno-
modrých andělů a další ozdo-

by na stromek, a  nechat po-
škozené opravit. 

Na poradách oddělení kul-
tury se vymýšlí, jaká téma-
ta budou mít jednotlivé dny 

jarmarku a  které kapely na 
ně pozvat. A při tom všem se 
striktně hlídá rozpočet. Musí 
se zveřejnit výzva pro zájem-
ce o  prodej ve stáncích, do-
mlouvat se s  nimi a  koordi-
novat, kdo bude kdy obývat 
který stánek. Objednat fi rmy, 
které postaví pódium, osvětlo-
vače a zvukaře. A moderátory. 
A taky ochranku, která to vše 
– unikátní dřevěný betlém Jiří-
ho Halouzky s dvaceti fi gura-
mi, stánky prodejců, stany, kte-
ré tvoří zázemí pro účinkující, 
a ohňovou kouli – pohlídá. 

Zveřejnit výzvu, že hledáme 
vánoční strom. Není žádná leg-
race sehnat stromek jako malo-
vaný. Stojí na volném prostran-

ství, takže všechny dispropor-
ce vyniknou, zvláště pak, až se 
rozsvítí. Jet se podívat na stro-
my, které nám nabídnou, a vra-
cet se se zklamáním, že jeden 
je malý, druhý není souměr-
ný a další má třeba příliš silný 
kmen. (Ano, dá se ořezat jako 
tužka, ale protože je kvůli bez-
pečnosti zapuštěn půldruhé-
ho metru do země, zhoršila by 
se jeho tzv. provozní bezpeč-
nost). Byť strom zatím není vy-
brán, je třeba objednat partu 
chlapů, která ho pokácí, a  re-
zervovat termín u  speciali-
zované přepravní fi rmy. Vyří-
dit veškerá potřebná povolení 
a  razítka. Oznámit policistům, 
že se toho dne bude převážet 
a  instalovat strom, a  magist-
rát a dopravní podnik požádat 
o  možnost omezit na krátký 
čas provoz na Alšově náměs-
tí. A  o  uzavření Hlavní třídy 
v  den, kdy se bude stromek 

rozsvěcet, protože to vždy na 
„Alšák“ míří davy Porubanů 
a není myslitelné, že by se pro-
plétali v běžném provozu. Ob-
jednat mobilní toalety a veške-
rý servis kolem nich. 

Scénář programu na vá-
nočním pódiu se plní. Kapely, 
které z  nejrůznějších důvodů 
účast odřeknou, je třeba na-
hradit. Zjistit, jaké požadavky 
mají všichni vystupující na zá-
zemí a technické zajištění. Při-
pravit už pro listopadové číslo 
zpravodaje první „nástřel“ pro-
gramu Porubského vánočního 
jarmarku. 

V  zoufalství hledat poten-
ciální vánoční strom i na inzert-
ních portálech a v duchu kal-
kulovat, kolik by přinejhorším 
stála přeprava toho rozvětve-
ného krasavce z  východních 
Čech. Informace o  všem dění 
i  účinkujících, kteří vystoupe-
ní potvrdili, předat útvaru pre-
zentace, aby mohly být vyu-
žity při propagaci jarmarku. 
Vymyslet grafi ckou podobu 
programu, výzdoby na i  pod 
pódium a zadat jejich zpraco-
vání grafi čce. Zadat kalkulace 
na výrobu. Domluvit „secvič-
nou“ gymnaziálního sboru se 
zpěvákem.

Přihlásila se paní Anežka 
Bachroníková. Bydlí v  Porubě 
a jedle, kterou by chtěla obvo-
du darovat, roste na její zahra-
dě v Polance nad Odrou, osa-
dě Janová. Je tak košatá, že 
zasahuje do chodníku a  ona 
přemýšlí, že ji nechá pokácet. 
Takhle ještě aspoň v  závěru 
roku potěší Porubany. S  paní 

Porubský vánoční strom se rozsvítil 9. prosince.

O oheň v kované kouli je třeba se starat.

Česko zpívalo koledy i na Alšově náměstí.
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Anežkou se zajet na Janovou 
podívat. Najít dokonalý strom 
se podařilo.

Připravit plán den po dni, co 
bude třeba ještě udělat. Až se 
strom v  sobotu 1. prosince, za 
pořádně ledového větru, po-
staví, pracovníci oddělení tech-
nických služeb budou hned od 
pondělí přivážet z depozitu ve 
Třebovicích na náměstí dřevěné 
uzamykatelné stánky. To jsou 
stánky, po kterých touží všich-
ni prodejci – je do nich přivede-
na elektřina, tudíž nejenže je na 
nabízené věci hezky vidět, ale 
také si v  nich mohou přitopit, 
což se některé zimy tuze hodí. 
A taky si zboží nemusí večer co 
večer zabalit a odvážet – jen za-
rýglují okenice a zamknou dve-
ře. Až jsou budky ustaveny, 
údržbáři seřídí dveře a okenice 
a zkontrolují zámky a kliky. Při-
vezou dekorace a pověsí je.

Vše samozřejmě vyžadu-
je notnou dávku administrati-
vy, a tak organizátorky papíru-
jí a papírují.

Na Mikuláše je naplánován 
transport přístřešku pro bet-
lém ze skladu a  jeho sestave-
ní na náměstí. Hned následu-
jící den ráno se totiž jede do 
Jiříkova do Pradědovy gale-
rie vypůjčit si od Jiřího Ha-
louzky dvě desítky soch sva-
tých, Ježíška a zvířátek. Jenže 
v  Jiříkově padá těžký mok-
rý sníh a služební dodávce se 
do kopce ke galerii nějak ne-
chce… Ještě že má sochař spo-
lehlivý traktůrek. Dostanou od 
něj nákres, jak mají být sochy 
v  betlémě rozmístěny. Scené-
rie se ještě doplní slámou.

Odpoledne technici pro-
pojují stánky kabely a napoju-
jí je na elektroinstalaci. Druhá 
parta přiveze zvoničku, plůtek 
k vánočnímu stromu, ohňovou 
kouli, stoly a  stoličky. A  taky 
dvanáct otevřených stán-
ků, které stojí na Hlavní třídě. 
Davy lidí vyprodukují spous-
tu odpadu, je třeba dodat po-
pelnice a zajistit jejich vyváže-
ní. Ale pro jistotu je zatím uza-
mknout…

V rohu náměstí se staví kry-
té pódium a  za ním stany se 
zázemím pro účinkující.

Sobota večer. Kolegyně 
z  kultury šílí napětím. Bojí se, 
že něco neklapne, že se něco 
pokazí, zapomene, poplete, že 
se stromeček nerozsvítí… Poti-
sící procházejí scénář, jestli se 
něco nemohlo opomenout.

Je neděle. Zatímco jiní se 
teprve líně soukají z  kanafa-

su, chlapi z  technické čety už 
mají den nalinkovaný na mi-
nuty: otevřené stánky je třeba 
opatřit plachtami, přestěho-
vat část informačního centra 
do jedné „budky“ na náměstí, 
navézt do party stanů topidla, 
stoly, židle, várnice na čaj. Za-
věsit nebo rozestavět výzdobu 
pódia. Uklidit náměstí, Hlav-
ní třídu a okolí. Připravit dřevo 
k zatápění. 

Prodejci navážejí zboží do 
stánků. U  kruhového objez-
du i  ve všech podjezdech se 
objevují značky se zákazem 
vjezdu, Hlavní třída je uza-
vřena. Kolem pódia se začí-
nají hemžit zvukaři a osvětlo-
vači. Podle požadavků vystu-
pujících, které musí nejen od 

kapel získat naše tři hlavní or-
ganizátorky, rozestavují re-
produktory a mikrofony a nej-
různější hejblata, bez kterých 
se malí ani velcí umělci neo-
bejdou. Přicházejí první ná-
vštěvníci. Rozsvěcují se dřevě-
né boudy i fi ligránová výzdo-
ba lip za nimi. Je nejvyšší čas 
zatopit v ohňové kouli a pravi-
delně přikládat, aby oheň ne-
vyhasl. Ze stánků zavoní punč, 
svařák, trdelníky. Ve stanu za 
pódiem se převlékají účinku-
jící z Cirkusu trochu jinak. Na 
dlažbu se snášejí první pírka 
upadlá z andělských křídel.

Náměstí se plní. Prodejním 
hitem dne jistojistě byly balon-
ky omotané blikajícími barev-
nými světýlky. Je docela příz-
nivé počasí, přichází spousta 
rodičů s dětmi. Na Alšáku bli-
ká spousta balonků… U stánků 
se svařákem a punčem se tvo-
ří fronty. Od přeplněných au-
tobusů a tramvají se stále valí 
desítky lidí.

Blíží se pátá, za chvíli se 
rozsvítí strom. Fotograf Jiří 
Birke pořizuje první záběry. 
Vrchní organizátorky nervóz-
ně přešlapují v  zákulisí. Jsou 
ve spojení s  Ostravskými ko-
munikacemi – je třeba koor-
dinovat místní vypnutí veřej-
ného osvětlení, aby se roz-
svícenému stromu zajistil ten 
správný „wow efekt“. Moderá-
tor zve na pódium paní Anež-
ku a prosí ji o několik slov. Paní 
pohled na plné náměstí dojal 
tak, že nemůže promluvit. Mís-
tostarostka Lucie Baránková 
dostává dálkový ovladač, kte-
rým po skončení odpočítávání 

rozsvítí stromeček. Deset, de-
vět… Jéééé, nese se náměstím. 
Naše bělokorá krasavice si ob-
div opravdu zaslouží.

Dohraje Bo Quartet, dojde 
červený svařák, lidé postup-
ně odcházejí, stánkaři i zvukaři 
balí. Organizátorky si oddychly. 
Je třeba uklidit náměstí i v par-
ty stanech, nachystat je na další 
den, vypnout topení, pozhasí-
nat, zavřít, zkontrolovat kladky. 
Ohňová koule vyhasíná. Musí se 
zajistit, stejně jako dřevěný bet-
lém. Sundat plachty z  otevře-
ných stánků. Oznámit ochran-
ce, že pro dnešek to balíme.

Fotograf Jirka zpracovává 
materiál, který na náměstí na-
sbíral. Odešle nejpovedenější 
fotografi e. Za chvíli jsou zve-
řejněny na facebooku obvo-
du – a stejně to pak jde den co 
den po celou dobu konání jar-
marku. Tak zas zítra.

A  ráno po šesté nasadit 
plachty na otevřené stánky, 
odstranit hrazení u  betléma 
a  ohňové koule, odemknout 
popelnice. Řešit drobnosti, na-
vařit další čaj (za dva jarma-
reční týdny se ho prý spotře-
bovalo přes devadesát litrů), 
odpoledne se postarat o účin-
kující… (jan)

 Snímky: Jiří Birke 
a Martin Otipka

Řadu televizních reportáží 
a fotoreportáží z dění na Po-
rubském vánočním jarmar-
ku najdete na www.face-
book.com/moporuba nebo 
na našem profi lu na YouTu-
be – Městský obvod Ostra-
va-Poruba.

Tři věčně usměvavé organizátorky: zleva Katka, Štěpánka a Pavlína

Největší fuška je dostat fotografa před objektiv.
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Oštěpařka Nikola Ogrodníková, odchovankyně 
porubské atletiky, byla vyhlášena Atletem roku 2018
Osmadvacetiletá 
odchovankyně 
Atletiky Poruba loni 
měla mimořádnou 
sezonu: v jejím úvodu 
si vylepšila osobní 
rekord na 65,61 metru 
a jako jediná z českých 
atletů se pravidelně 
stavěla na stupně vítězů 
v Diamantové lize. Úspěšný 
rok korunovala stříbrnou 
medailí na kontinentálním 
šampionátu v Ostravě.

Novináři píšou, že jste loni 
měla životní sezonu. Cítíte to 
stejně?

Nazvala bych to spíše sezo-
nou snovou, protože o tom, že 
se mi bude takhle skvěle da-
řit na všech závodech, jsem 
opravdu snila a  taky mě to 
svým způsobem nakoplo do 
dalších sezon. A  jestli budou 
úspěšné, nebo ne, to se uvi-
dí. Samozřejmě pro každého 
sportovce jsou neúspěchy ne-
milé, ale takový je život. Kaž-
dý má tu cestu už nějak danou, 
jde o to, jak se s ní popere. A já 
se rozhodla o ni prát.

V  čem ta sezona byla jiná? 
V čem – kromě tvrdé dřiny – 
spočívalo to „kouzlo“, co jste 
dělala jinak?

Trénink, který jsem po pří-
chodu do Prahy změnila, mi 
hodně pomohl a  doteď ješ-
tě hledáme tu správnou míru, 

ale prioritní byla u mě techni-
ka a zdraví.

Házela jsem velice často 
pod světovým rekordmanem 
a  taky k  tomu přispěl z  velké 
části můj partner (reprezen-
tant v hodu oštěpem Vítězslav 
Veselý – pozn. red.), který mi 
ukázal jiný pohled. Začala jsem 
oštěp lépe cítit. On člověk i ví, 
jak asi technicky potřebuje há-
zet a  jak asi běžet, ale hůř se 
to převádí do pohybu. A  my 
hledáme způsob, aby nás tělo 
poslouchalo a začalo něco dě-
lat automaticky samo. Mi to 
předloni udělalo „cvak“ a  tě-
žila jsem z  toho celý rok. Při-
šla jsem zčásti na to, co asi já 
sama potřebuju dělat a na co 
se soustředit a  co musím při 
házení i při běhu cítit.

Vaše vítězství v  anketě Atlet 
roku média označila za slad-
kou tečku za životní sezonou. 
Je to tak? Čekala jste to? Dou-
fala v to?

Na Atleta roku jsem pravi-
delně koukala v televizi a pra-
videlně jsem si říkala, že bych 
taky moc chtěla nějak uspět 
a  sedět mezi nejlepší desít-
kou, že by to bylo pěkné. A to 

se mi splnilo, takže jsem za 
to strašně ráda. Pro mě byl 
úspěch tam sedět. Vítězství 
mě moc potěšilo a velmi mile 
překvapilo, protože jsem to 
nečekala.

Je to něco, o  čem sportovec 
sní, co vás ponouká den co 
den vytrvale dřít?

Ve sportu mám spoustu 
snů, ale mezi nejhlavnějšími 
je asi účast na olympiádě, na 
které jsem stále nebyla. Hodně 
let jsem si taky přála medai-
le z  velkých akcí, ale myslím, 
že jsem se sama podceňova-
la. Byl to můj sen, ale vlastně 
jsem doopravdy nevěřila, že 
je můžu skutečně získat. Na-
učila jsem se být sebevědo-
mější a  přestala jsem se po-
řád něčeho bát. Když se něco 
nepovede, přestože na to dřu 
a o to víc mě to trápí, řeknu si, 
že z těchto chvil musím vytě-
žit co nejvíc a posunout se dál. 
Hodně poslední dobou pře-
mýšlím o tom, co mi ty nezda-
ry a překážky mají dát.

Prý po sezoně bylo jen pár 
dnů dovolené a už se zas tré-
nuje… 

Pro mě byl tenhle rok fyzicky 
i psychicky docela náročný. Ab-
solvovala jsem poměrně hodně 
kvalitních závodů a z médií na 
mě byl trošku vyvíjen tlak, se 
kterým jsem se v téhle míře se-
tkala poprvé. Zároveň jsem ale 
měla sama od sebe nějaká oče-
kávání… Zalíbilo se mi vyhrá-
vat. Normálně končím na konci 
srpna a pak mám do 1. listopa-
du čas – abych si odpočinula, 
vyléčila si bolístky a načerpala 
energii do další přípravy. Ten se 
mi ale letos o pár závodů zkrátil 
i tím, že jsem první soustředě-
ní měla naplánované už v půlce 
října. Máme nějaký systém, kdy 
začínáme s tréninkem, a vzhle-
dem k předchozí sezoně jsem 
nechtěla nic měnit.

Předtím jste léta trénovala ve 
Vítkovicích, od loňska závodí-
te za Duklu Praha. Jste ve slu-
žebním poměru? Máte hod-
nost?

Nemám hodnost. Na vojáka 
mohou jít jen medailisté, což 
sice splňuji, ale nějak jsem po 
tom teď netoužila. Navíc jsem 
se bála, že tříměsíční povinný 
výcvik omezí mou přípravu na 
budoucí sezonu.

Na vyhlášení Atleta roku 2018 Foto: archiv Nikoly Ogrodníkové

Z prosincového tréninkového po-
bytu na Lanzarote
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Šla jste do Dukly za partne-
rem?

Ano, šla, rozhodli jsme se 
spolu bydlet… Myslím, že mi ta 
změna prostředí zatím hodně 
pomáhá. (smích)

Je praktické mít partnera po-
řád takhle blízko? A že je stej-
né „profese“?

Vzhledem k  oštěpu je to 
moc fajn, a navíc je to i můj tre-
nér. Víťa má spoustu zkuše-
ností, které se mi snaží předat. 
Hodně toho už ve sportu zažil, 
takže je pro mne určitá výhoda 
se na to dívat i jeho očima. Má 
mou plnou důvěru, a to je pro 

mě velice důležité, abychom 
spolu mohli pracovat. Tím, že 
je to i můj partner, je to ale slo-
žitější ve vztahu trenér – svě-
řenec. Někdy bych ho asi měla 
více poslouchat. (smích)

Narodila jste se ve zname-
ní Lva. Ženy-Lvice prý jsou 
průbojné a  vyrovnané bytos-
ti, které vždy vědí, co chtějí, 
které nerady prohrávají, mají 
rády pohyb, když se pořád 
něco děje a nesnášejí, když je 
někdo omezuje. Jste taková? 

Víceméně to asi sedí, jen ne-
vím, jestli jsem tak vyrovnaná. 
Jsem hodně citlivá a štve mě, 
když se mi něco nepovede. 
Některé věci až moc prožívám. 
Jsem soutěživá, ale zároveň 
dokážu ocenit i lepší práci dru-
hých. Mám moc ráda, když se 
kolem něco děje a  mám ráda 
lidi a  kontakt s  nimi – miluju 
své přátele a  rodinu. Většinou 
mám představu, jak chci věci 
dělat já a  dělá mi někdy pro-
blém, když mě někdo omezuje, 
ale zároveň se nedokážu ohra-
dit. Musím se naučit říkat víc 
ne. (smích) Někdy jsem urput-
ná časovaná bomba a  dravá 
šelma, která si jde za svými sny, 
ale taky jsem stydlivá a uzaví-
rám se do sebe.

Dělala jste sedmiboj, takže 
jste musela být všestrannou 
atletkou.

Sedmiboj mě hodně bavil. 
Myslím, že pro mladé atlety je 
to dobrá volba pro průpravu. 

Nejvíce mi šly překážky, oštěp 
a koule, ale zkusila jsem skákat 
i  o  tyči. V  sedmiboji je jediná 
nevýhoda, že se nešlo soustře-
dit na každou disciplínu zvlášť, 
jako to mají specialisté, a jen se 
do každé „ťukalo“, aby byl ně-
jaký bodový zisk. Ze začátku 
mě ta pestrost tréninků bavila, 
ale pak jsem třeba chtěla házet 
oštěpem dál a řešit více detai-
ly, ale to moc nešlo, protože 
oštěp nepatří zrovna do silně 
obodovaných disciplín. Postu-
pem času jsem ani nenaplňo-
vala na závodě svá očekávání 
a v den D neuměla dát dohro-
mady bodový zisk, který jsem 
chtěla.

Kdy a  proč jste se rozhodla 
pro oštěp?

V  době, kdy jsem končila, 
jsem byla mezi vícebojařka-
mi docela dobrou oštěpařkou 
a překážkářkou. Nějak jsem se 
kvůli konkurenci ve světě roz-
hodla, že bude lepší oštěp. To 
jsem ale ještě netušila, jak ob-
tížný oštěp je, na kolik detailů 
se musím zaměřit, a když jsem 
do toho spadla jako specialis-
tka, vůbec mi to nešlo. Začala 
jsem od nuly cestou trnitou.

Jaká je vaše motivace? Jste 
tak disciplinovaná, že to jde 
vlastně samo, nebo se spíš 
musíte přemlouvat? Je to jako 
chodit dennodenně do práce?

Mám tu výhodu, že chodím 
do práce, která mě baví, a to 
je jedna z nejlepších věcí, kte-
ré si cením. Jediná nevýhoda 
našeho zaměstnání je, že cho-
díme domů fyzicky unavení 

a pak už nám moc energie na 
ostatní nezbude. Jsem v  tré-
ninku svědomitá, když jsem 
unavená, často se mi už ne-
chce, ale naučila jsem se vstát 
a  jít. Tréninky jsou často ná-
ročné, ale na to jsme si všich-
ni už taky zvykli. Za ty výkony 
v sezoně mi to stojí. Byla jsem 
řadu let zvyklá trénovat sama, 
tak mi chodit do práce každý 
den nedělá problém. Ulíváním 
bych obelhávala vždycky jen 
sama sebe.

Kdo ve vás vlastně objevil at-
letický talent?

Jako malá jsem vyzkouše-
la hodně sportů, ale pak jsem 
z  jazykovky přešla na porub-
skou školu, protože jsem před-
bíhala kluky ve třídě a  byla 
jsem takový sportovní blá-
zen třídy. Paní ředitelka mě 
tenkrát doporučila Stanislavu 
Šuškovi (dlouhá léta pak Ni-
kolu trénovali i  v  SSK Vítkovi-
ce – pozn. red.), trenérovi At-
letiky Poruba, který obcházel 
školy a lanařil mladé talenty do 
sportovních ročníků. Sport mě 
bavil, takže pak rodiče upřed-
nostnili atletiku před tenisem.

Chtěla byste u  sportu vydr-
žet tak dlouho jako například 
vaše kolegyně Barbora Špotá-
ková? A mezitím si třeba poří-
dit rodinu?

Zatím to chci dělat, dokud 
mi zdraví dovolí a  bude mě 
to naplňovat a bavit jako teď, 
a vůbec by mi nevadilo, kdy-
by to bylo co nejdéle. A mezi-
tím si odskočit ještě na mateř-
skou. (smích) (jan)

Na tenhle velký moment nikdy 
nezapomenu, píše oštěpařka 
k  této fotografi i na svém insta-
gramu. Za hod dlouhý 61,85 me-
tru získala na mistrovství Evropy 
v Berlíně stříbrnou medaili.

Snímky: instagram 
Nikoly Ogrodníkové

Soustředění na hod

Nikola Ogrodníková (vpravo) a Nikol Tabačková – dnes již světové 
porubské oštěpařky ještě na společném tréninku
  Foto: archiv Atletiky Poruba
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PRÁCCE PROOVÁDDÍME:VV

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické, 
plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí
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Koupím 1-3 + 1 
v osobním vlastnictví 

nebo dr. kdekoliv v Ostravě, nejlépe okolí centra, 
Poruba, Hrabůvka, Výškovice. Balkón není podmínkou, 

rychlé jednání – platím hotově, cenu respektuji. 
Pošlete SMS, RK nevolat!

Tel.: 603 757 592

Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje

P O Ř Á D Á

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pro zájemce o 4leté a 6leté vzdělávání

středa 16. 1. 2019 od 14:00 do 18:00 hod.

PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO ŽÁKY
7. a 9. TŘÍD ZŠ (ČJ, MA)

LEDEN–DUBEN 2019

JAZYKOVÉ GYMNÁZIUM
PAVLA TIGRIDA

OSTRAVA-PORUBA, p.o.,
GUSTAVA KLIMENTA 493/3

Tel.: 596 912 198
e-mail: profesor@jazgym.cz
www.jazgym.cz
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Fakultní nemocnice Ostrava zavádí nové metody 
léčby inkontinence a častého močení
Specialisté z urologické 
kliniky Fakultní nemocnice 
Ostrava (FNO) začali jako 
jedni z mála v republice 
provádět speciální zákroky, 
které mají vyřešit u mužů 
problémy s inkontinencí 
a u žen s častým močením. 
Obě metody jsou sice 
invazivní a je nutný zákrok 
v anestezii, ale poskytují 
naději na podstatné 
zlepšení stavu i u těch 
pacientů, u nichž selhává 
terapie pomocí léků.

 Karcinom prostaty pat-
ří k  nejčastějším nádorovým 
onemocněním. Podle posled-
ních údajů žije u  nás s  touto 
diagnózou 57 600 mužů. Díky 
moderním metodám diagnos-
tiky a léčby má naději na dlou-
hodobé přežití až 90 procent 
pacientů. Někteří z  nich ale 
mohou po ukončení léčby tr-
pět inkontinencí. Pomocí ope-

račního zákroku je teď umí lé-
kaři z  urologické kliniky FNO 
tohoto problému zbavit. Jedná 
se o voperování umělého svě-
rače močové trubice, který do-
káže z velké části nahradit roli 
fyziologického svěrače.

„Celý silikonový systém je 
složený ze tří částí. Je uložený 

v těle a pacient o něm v pod-
statě neví. Systém zajišťuje udr-
žení moči v močovém měchý-
ři, pacient ho může jednoduše 
deaktivovat ve chvíli, když se 
potřebuje vymočit,“ přiblížil ve 
stručnosti výjimečnou meto-
du přednosta urologické klini-
ky Jan Krhut. V České repub-

lice tento zákrok provádějí jen 
pracoviště v Praze a Brně.

Urologická klinika FNO za-
vádí i metodu tzv. sakrální neu-
rostimulace. Ta pomůže ženám, 
které trpí častým močením 
a unikáním moči při neodolatel-
ném nucení na močení. „U vý-
razného procenta žen jsme 
schopni to řešit léky, ale někte-
rým pacientkám medikace ne-
pomáhá. Nová metoda spočívá 
v tom, že do křížové kosti, kde 
jsou kořeny nervů řídících čin-
nost močového měchýře, vope-
rujeme generátor, který vydává 
impulsy a tím ovlivňuje činnost 
močového měchýře,“ popisuje 
zákrok Jan Krhut. 

Voperované zařízení pracuje 
podobně jako kardiostimulátor, 
který řídí chod srdce pomo-
cí elektrických impulzů. Kromě 
FNO sakrální neurostimulaci 
provádějí pražská zdravotnická 
zařízení v Motole a v Thomaye-
rově nemocnici. (nch)

Přednosta urologické kliniky Jan Krhut vyšetřuje pacienta. Foto: FNO



Na Mexický den v ZŠ I. Sekaniny 
přijede i velvyslankyně

 V  porubské základní škole 
I. Sekaniny budou mít 17. ledna 
Mexický den. Přivítají na něm 
i  vzácného hosta – velvyslan-
kyni Mexického království Ro-
sauru Leonoru Rueda Gutiérre-
zovou.

Kuchařky této školy se před 
časem zúčastnily workshopu 
o mexické kuchyni, který pořá-
dala v pražské Makro akademii 
Asociace školních jídelen ČR. 

Bylo to už čtvrté setkání věno-
vané seznámení s  kuchyněmi 
cizích zemí. Mexická kuchyně 
byla vybrána proto, že používá 
hodně čerstvé zeleniny i suro-
viny typu tortilly či tacos, kte-
ré jsou u dětí momentálně po-
pulární.

Tři z  typických jídel své 
země představila mexická šéf-
kuchařka Cynthia Martinezo-
vá. Pětadvacet vládkyň čes-
kých školních kuchyní učila při-
pravovat menu sestavené ze tří 
chodů: tortillové polévky, tacos 
s kuřecí tingou, fazolemi a gua-
camole a čokoládovým dezer-
tem Tamal.

Mexický den v ZŠ I. Sekaniny 
však nebude jen o jídle – bude 
to den projektový. Žáci si připra-
vují vlastní program, ve kterém 
se seznámí s  kulturou, historií 
a zajímavostmi Mexika. (jan)

Osmáci věnovali srdce sestřičkám 
z porubské fakultní nemocnice
Devatenáct školáků ze 
ZŠ A. Hrdličky už několik 
let symbolicky věnuje své 
srdce – sdružení Neposedné 
tlapky, zdravotním 
klaunům i sestřičkám 
z fakultní nemocnice.

 Třída 8. B ze ZŠ A. Hrdlič-
ky se pravidelně účastní celo-
státního projektu Srdce s lás-
kou darované. Posláním této 
výtvarné a literární soutěže je 
dát někomu své srdce, doká-
zat projevit lásku, ocenit ně-
koho, koho si vážíme. Další 
stránkou je výtvarné zpraco-
vání tématu. „Tady se napl-
no projevuje fantazie a šikov-
nost dětí, které nadšeně, s lás-
kou, ale hlavně společně jako 
jeden tým věnují tomuto pro-
jektu spoustu úsilí a  volného 
času,“ chválí „své“ osmáky je-
jich třídní učitelka Andrea Me-
zihoráková.

Akce se neúčastnili popr-
vé – minule třeba darovali srd-
ce občanskému sdružení Ne-
posedné tlapky, jež se stará 
o  opuštěná zvířata. Tentokrát 
si děti zvolily za příjemce se-

střičky z  Fakultní nemocni-
ce Ostrava. Darem byla socha 
z papíru a pak malé srdce pro 
každé oddělení.

Když se tehdejší šesťáci do 
soutěže přihlásili poprvé, my-
sleli prozměnu na zdravotní 
klauny. Tehdy s nápadem při-
šla paní učitelka, nicméně pod-
le ní se následující roky školá-
ci neptali, jestli do projektu pů-
jdou, ale rovnou komu srdce 
darují. „Všech devatenáct. Kaž-

dý rok mě to znovu dojme,“ 
říká Andrea Mezihoráková. „Na 
děti, které opravdu nazývám 
mými, jsem nesmírně hrdá. 
Smekám před nimi, že svůj čas 
věnovaly právě pomoci dru-
hým a  rozhodly se darovat 
kousek sebe a  potěšit něko-
ho jiného. Měla jsem úžasnou 
možnost je poznat i  jinak než 
jen ve školní lavici. Jsou moje 
zlatíčka, skvělá parta a hlavně 
obrovští srdcaři.“ (jan)

Prázdninový výlet 
s interaktivními hrami 

 Pro děti od devíti do 15 let 
přichystal odbor školství, pre-
vence kriminality a bezpečnos-
ti porubského úřadu výlet do 
Escape Game, kde v únikových 
místnostech mohou uplatnit 
postřeh, logiku, šikovnost i dů-
vtip. Kapacita je omezena, proto 
je třeba děti přihlásit do 5. úno-
ra na tel. č. 599 480 592 (555), 
720  735  354 nebo na e-mai-
lu msoviarova@moporuba.cz. 
Cena výletu je 50 korun. (jokr)

Tiché zpívání nově
 Simona Pelhřimovská se 

sluchově postiženými dětmi 
ZŠ Spartakovců a  vyučující 
angličtiny Petra Trunkátová se 
žákyněmi ZŠ A. Hrdličky spo-
lupracují již mnoho let na spo-
lečném projektu Tiché zpívá-
ní. Projekt vznikl díky nápadu 
dětí ZŠ A. Hrdličky vyzkoušet 
si znakovou řeč spolu s nesly-
šícími dětmi formou vánoční-
ho představení v českém i an-
glickém jazyce. Od té doby 
absolvovaly mnoho společ-
ných vystoupení – například 
20.  prosince na Porubském 
vánočním jarmarku. Bylo ale 
jiné než obvykle – připojil se 
k  nim totiž frontman kapely 
My Project Šimon Grešek. Ten 
se rozhodl dvě písně zazpívat 
a doprovodit představení hu-
debně.

Ukradený smích
 Poruba, například někdejší 

experimentální osmileté gym-
názium, je nezřídka kulisou, 
v níž se odehrává životopisný 
příběh Ukradený smích. Jeho 
autorem je Oldřich Šuleř, syn 
známého ostravského noviná-
ře, dramatika a  prozaika Old-
řicha Šuleře (1924–2015). Do-
sud se věnoval jen psaní od-
borné manažerské literatury. 
Jeho beletristická prvotina je 
humorným vyprávěním o živo-
tě v  socialistickém Českoslo-
vensku orámovaným srpnovou 
okupací v roce 1968 a sameto-
vou revolucí v roce 1989. (jan)

ŠKOLSTVÍ/KULTURA14

Předání symbolického srdce ve FNO Foto: Jana Janošcová

Tacos s  kuřecí tingou, fazolemi 
a guacamole
Foto: Asociace školních jídelen ČR

Vyjde Paměť Poruby

 Věra Šmajstrlová a  Jiří Lexa 
jsou autory knihy Paměť Poru-
by, kterou vydává městský ob-
vod Poruba. Základem publi-
kace jsou vzpomínky pamětní-
ků, které jsou přílohou porubské 
kroniky. Kniha je rozdělena do 
dvou částí – první se věnuje his-
torii zemědělské obce do kon-
ce 40. let, druhá mapuje vznik 
a historii nového města. (jan)
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My tři králové
jdeme k vám…

 Symbolické 
postavy biblic-
kých mudrců 
Kašpara, Meli-
chara a  Balta-
zara i  v  letoš-
ním roce navštěvují ostravské 
domácnosti, aby získaly pro-
středky na pomoc lidem v nou-
zi. Příspěvky budou kolední-
ci vybírat do úředně zapečetě-
ných pokladniček do 14. ledna. 
V  pátek 4.  ledna bude od 14 
do 18 hodin na Alšově náměstí 
nabízen Tříkrálový punč a tep-
lý čaj pro všechny kolemjdou-
cí. Přispěvatelé dostanou od 
koledníků tříkrálové kalendáře 
a cukr jako poděkování za pod-
poru pro lidi v nouzi. 

Tříkrálovou sbírku v  morav-
skoslezské metropoli pořádá 
Charita Ostrava, která z výtěž-
ku sbírky podpoří Mobilní hos-
pic sv. Kryštofa pro lidi v závě-
ru života, služby terénní pro-
gramy a  sociální rehabilitace 
pro ženy a  muže bez domo-
va, obnovu a rozšíření vybave-
ní v Hospici sv. Lukáše.

Péče o nemocného
 Bezplatný seminář zamě-

řený na péči o  nemocného 
v  domácím prostředí připra-
vila na 17.  ledna Charita Ost-
rava. Přednáška s  praktický-
mi ukázkami se koná od 14 
do 17  hodin v  Hospici sv. Lu-
káše na Charvátské ulici č. 8 
ve Výškovicích. Přihlásit se je 
možné na tel. č. 599 508 533 
a 731 534 002 nebo na el. ad-
rese hospicova.poradna@ost-
rava.charita.cz. (jokr)

Velký koncert 
pro velká srdce

 Mobilní hospic Ondrášek, 
který pečuje o  nevyléčitel-
ně nemocné v  domácím pro-
středí, připravuje Velký kon-
cert pro velká srdce. Bude se 
konat 27. dubna od 16.30 ho-
din v  multifunkční aule Gong 
v  Dolní oblasti Vítkovic. Pat-
nácté narozeniny s  Ondráš-
kem oslaví Buty, David Styp-
ka a Bandjeez a Hana Fialová 
a její hosté. Minimálně 400 Kč 
z  každé vstupenky bude pří-
spěvkem do veřejné sbírky 
mobilního hospice. (jan)

„Byl manžel na jedničku,“ říká paní Inge
Manželé Crlovi měli 
diamantovou svatbu 
1. prosince na porubské 
radnici. Po 60 letech 
obnovili svůj svatební slib.

 Ingeborg a  Ladislav Crlo-
vi se brali nejprve na Nové rad-
nici a pak v  katedrále Božské-
ho Spasitele. Řadu přátel jejich 
svatba nepřekvapila – chodili 
spolu už do školy, do stejné tří-
dy, a prý už tehdy po sobě po-
kukovali. „I když to bylo v pro-
sinci, byla to velká svatba. 
Máme dost početnou rodinu. 
A bylo to krásné,“ zavzpomínala 
paní Ingeborg. A přiznala, že jí 
při obřadu, na kterém s manže-
lem svůj svatební slib před mís-
tostarostkou Lucií Baránkovou 
obnovili, hlavou letěly vzpomín-
ky na jejich tehdejší velký den.

Crlovi vychovali syna Mila-
na a dceru Hanu, kteří jim dali 
vnoučata Simonu, Ivetu, Pa-
trika a Petra a ti pak pravnou-
čata Petříka, Barunku, Milánka 
a Tomáška. V Porubě bydlí od 
roku 1963. Pan Ladislav praco-
val v OKR, paní Inge v kance-

láři u krajského soudu. „Manžel 
hrál fotbal a  já jsem byla jeho 
věrná divačka. Houbařil a pak 
jsme to společně zavařovali,“ 
říká. Kromě toho rodina ráda 
a hodně cestovala, což potvr-
dili syn i dcera. „My jsme si to 
užívali. Jezdili jsme na hory, na 
houby… Máme vzorné rodiče, 
kteří se nám velice věnovali.“

Crlovi si libují, že mají děti 
poměrně blízko, takže jsou 
v  kontaktu, a  pochvalují si, 

že jim dcera hodně pomáhá. 
„Vždycky se to nepodaří, ale 
my si žijeme v  takové poho-
dě. Manžel byl vzorný, pomá-
hal mi v domácnosti, s dětmi… 
Dokonce půl roku hlídal naše-
ho prvního vnoučka. Prostě 
manžel na jedničku,“ tvrdí paní 
Inge. A co považuje za recept 
na šťastné dlouhé manžel-
ství? Být tolerantní, naslouchat 
tomu, co si druhý přeje, a sna-
žit se, aby byl spokojený. (jan)

Kafárna u Oblouku plní sny lidem s duševním onemocněním
 K základním potřebám kaž-

dého člověka patří pocit sebe-
realizace a  smysluplného pra-
covního uplatnění. V  obecně 
prospěšné společnosti Spirá-
la už 15 let zaměstnávají lidi 
s  duševním onemocněním, se 
změněnou pracovní schopnos-
tí, kteří to na trhu práce nemají 
snadné. Tím, že zde mohou zís-
kat práci, která po všech strán-
kách zkvalitní jejich životy, ale 

současně zohledňuje jejich pra-
covní možnosti, jim plní sny. 
Ve Spirále nabízejí zaměstnání 
v  chráněných podmínkách při 
přípravě cateringů, údržbě zele-
ně, obsluze v Kafárně v porub-
ském Oblouku nebo v šicí dílně. 
„Lidé tak u nás mohou pracovat 
i na své připravenosti ke vstupu 
do ,normálního‘ zaměstnání,“ 
přiblížil možnosti, které organi-
zace nabízí, Daniel Milich.

Kafárna v novém
Jedním ze zařízení, která Spi-
rála provozuje, je tréninková 
Kafárna v Oblouku. Na podzim 
prošla několika změnami. Byl 
upraven návštěvnický pros-
tor kavárny a změnila se také 
poskytovaná sociální služba – 
nynější sociálně-terapeutická 
dílna je první takovou službou 
pro lidi se zkušeností s dušev-
ním onemocněním v Ostravě. 
Obojí Spirála představila ve-
řejnosti na prosincovém dni 
otevřených dveří. Tam také 
návštěvníky seznámila s kam-
paní nazvanou Splnit si svůj 
sen na podporu zaměstnává-
ní v  cateringu. Dárky z  této 
kampaně si můžete zakoupit 
v e-shopu Splnit si svůj sen na 
www.spirala-ops.cz/splnit-si-
-svuj-sen. „Výtěžek z  prode-
je výrobků poputuje na kou-
pi auta, které umožní doručit 
catering více spokojeným zá-
kazníkům,“ doplnil Daniel Mi-
lich. (jan)

Manželé Crlovi Foto: Jana Janošcová
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FINANČNÍ POMOC PRO RODINY 
S VÁŽNĚ NEMOCNÝM DÍTĚTEM
Více než 3 000 rodin z České republiky dostává pravidelnou 
fi nanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá také 
rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky 
každoměsíčním příspěvkům dárců mohou všechny těžkosti 
zvládat lépe alespoň po fi nanční stránce. 

Komu nadace pomáhá? Typicky se jedná o onkologické onemocnění, 
selhání orgánů, vážné metabolické poruchy,  těžká kombinovaná 
postižení, svalovou dystrofi i Duchenne, cystickou fi brózu, nemoc 
motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné také pomoci 
dětem, které se potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými 
kombinovanými poruchy (mentálními, smyslovými, tělesnými). Kromě 
dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl 
rakovinou jeden z rodičů. 
Máte ve svém okolí rodinu s vážně nemocným dítětem? Doporučte jí 
pomoc nadace Dobrý anděl. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat 
nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité je nebát 
se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou. 
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PŘIBÍRÁME NOVÉ PACIENTY

OČNÍ AMBULANCE

Ambulance s moderním přístrojovým vybavením, vedená zkušeným očním lékařem,
poskytuje diagnostiku a léčebnou oftalmologickou péči pro děti i dospělé pacienty.

Poskytujeme kompletní oční vyšetření včetně specializovaných vyšetření.

Poskytujeme vám:
• Oční vyšetření dětí i dospělých.
• Kontroly a předpisy brýlové korekce.
• Vyšetření a sledování glaukomatiků.
• Pravidelné sledování stavu zraku.
• Preventivní a vstupní oční prohlídky.
• Drobné zákroky očních víček

PROČ PRÁVĚ MY?

Špičkové diagnostické
přístroje, certifikáty,

zkušenosti,
možnost ošetření

v odpoledních
hodinách.

Čekáte dlouho na objednání
k vašemu očnímu lékaři?
U nás čekáte max. 14 dnů...

OSTRAVA-PORUBA
Náměstí Jana Nerudy 614
(naproti přes cestu se nachází krevní centrum)607 180 313

Pacienti se u nás mohou
objednat a registrovat 

telefonicky.
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Sleva 10% na veškerý 
sortiment po predložení 
tohoto kupónu.

Ložní povlečení pro časté 
praní

Župan dámský / pánský

Anatomický polštář 
s magnety

Polštář + přikrývka

Deka mikrovlákno

POVÁNOČNÍ VÝPRODEJ

Froté chránič matrace

SLEVA

10% Nabídka je platná na nákupy 
v kamenné prodejně Ostrava, 
Hlavní třída 685/104.

Platnost akce 1. 1. - 31. 1. 2019

UKÁZKA SORTIMENTU

www.seniorvia.cz

550,- Kč

1090,- 

výprodejová cena

běžná cena
Kč 290,- Kč

490,- 

výprodejová cena

běžná cena
Kč 490,- Kč

990,- 

výprodejová cena

běžná cena
Kč

390,- Kč

899,- 

výprodejová cena

běžná cena
Kč 290,- Kč

459,- 

výprodejová cena

běžná cena
Kč 390,- Kč

550,- 

výprodejová cena

běžná cena
Kč

,,

Telefon: 777 321 587, 727 827 482, 
800 206 206
www.vykupautovraku.com

Naše činnost:
• výkup autovraků a ekologická likvidace vozidel • výkup 

všech typů vozidel • mobilní výkup barevných kovů, autoba-

terií a katalyzátorů• autoservis - pneuservis • autoskloservis 

• odtahová služba non-stop • antikorozní nástřik podvozků 

a dutin • plnění klimatizací a čištění ozónem

Kde nás najdete? 
Betonářská 14, Ostrava - Muglinov (areál AWT)

JL_01_2019.indd   28 13.12.2018   18:48:38

Nabíráme účastníky do projektu 
Vaše cesta na trh práce

Jste v posledních dvou letech v evidenci ÚP déle než 12 mě-
síců? Nebo je Vám nad 55 let a jste v evidenci ÚP alespoň 
5 měsíců? Chcete si rozšířit kvalifi kaci nebo úplně změnit 
profesní zaměření? Pak právě pro Vás je tady náš projekt 
„Vaše cesta na trh práce“. Nabízíme individuální přístup, ka-
riérní a osobní poradenství, dluhovou poradnu, rekvalifi kační 
kurzy a možnost zaměstnání na šest měsíců. Vše ZDARMA. 
Registrujte se do 20. ledna 2019 v poradenském centru 
Edukana, 724 261 389, edukana@edukana.cz.

JL_01_2019.indd   29 15.12.2018   8:36:59



SPORT 17

Momentálně je náš klub v historicky nejlepší formě, 
tvrdí předseda Klubu plaveckých sportů Ostrava
Tři otázky pro…

… Jana Palu, předsedu 
a trenéra Klubu plaveckých 
sportů (KPS) Ostrava:

1. V posledních letech jste se 
zařadili mezi přední plavec-
ké kluby v ČR, vaši plavci vítě-
zí ve všech kategoriích, co za 
tímto úspěchem stojí?

Kromě vysokého nasazení 
spousty lidí, kteří se na cho-
du klubu podílejí, je to náš „ši-
roký záběr“ – nabízíme pla-
veckou výuku od dětí od čtyř 
let až po seniorskou katego-
rii. Kromě toho dokážeme na-
bídnout dítěti každého věku 
odpovídající náplň tréninku. 
Kdo chce závodit, závodí, kdo 
chce plavat pro radost, pla-
ve jen pro radost. V závodním 

plavání dlouhodobě dosahu-
jeme nejlepších výkonů. Úzce 
spolupracujeme s  trenéry 
z  ostatních, nejen moravsko-
slezských oddílů. Díky tomu 
k  nám v  současné době pře-
stupuje spousta plavců všech 
věkových kategorií. V  našich 
podmínkách je dokážeme do-
vést ke skvělým výkonům, 
z čehož mají radost jak jejich 
mateřské kluby, tak my.
2. Barbora Závadová je vaší 
jasnou a  dlouholetou jednič-
kou. Máte v klubu plavce, kteří 
by se mohli vydat v jejích sto-
pách?

Určitě máme. Na prosin-
covém žákovském mistrov-
ství jsme vybojovali dvacet 
medailí, z  toho dvanáct zla-
tých, a naši žáci překonali tři 
české rekordy. Naši dorosten-

ci a senioři patří mezi plavec-
kou špičku v  ČR. Na prosin-
covém mistrovství jsme to 
potvrdili ziskem 37  me-
dailí, z toho 12 zlatých. 
Skvělým plavcem je 
Roman Procházka, 
sprinter, o  kterém 
určitě ještě usly-
šíte – momentálně 
je držitelem rekor-
du ČR dorostu v disci-
plíně 50 m volný způsob, na 
mistrovství ČR získal celkem 
11 medailí. Další velkou nadě-
jí je Marika Hudcová i ostatní 
členové našeho dorostenec-
kého družstva jako Zuzana 
Volovecká, Veronika Petře-
ková a Magdaléna Osadníko-
vá. Momentálně se náš klub 
nachází v  historicky nejlepší 
formě.

3. Co nového na tomto vrcho-
lu sil chystáte?

Plánů je spousta… Tím nej-
bližším, který v  současné 

době připravujeme ve 
spolupráci se ZŠ Dět-
ská, je projekt Plavá-
ní žáků 4. tříd zdar-
ma. S touto základní 
školou spolupracuje-

me již více než deset 
let a asi málokdo z Poru-

by ví, že tuto školu navštěvu-
jí nejlepší plavci v zemi, mistři 
republiky a medailisté mistrov-
ství ČR. Spolupráce s paní ře-
ditelkou Zuzanou Škapovou je 
skvělá a i to je jeden z důvodů, 
proč jsme tak úspěšní. V pro-
jektu chceme dětem nabíd-
nout možnost, aby si po dobu 
jednoho roku zdarma vyzkou-
šely plavecký trénink. (jan)

Vysokoškoláci v Porubě hrají ultimate frisbee. Jejich tým se jmenuje jElita
 Internetová encyklopedie 

říká, že ultimate frisbee (UF) 
je bezkontaktní týmový sport 
s  diskem frisbee. (Laik by 
tomu prostě řekl létající talíř, 
ale sportovci jsou na podob-
ná zjednodušení hákliví.) Hra-
jí ho proti sobě dvě družstva 
o  sedmi hráčích na hrací plo-
še o rozměrech 100 x 37 m. Na 
obou kratších stranách je tzv. 
koncová zóna o hloubce 18 m. 
Cílem je dopravit disk od ro-
zehrávky na konci vlastní end 
zóny do koncové zóny soupe-
ře. Každé dopravení je za je-
den bod. Vítězí družstvo, které 
má na konci hrací doby vyšší 
skóre nebo dosáhne jako prv-
ní stanoveného počtu bodů.

Ultimate frisbee se hra-
je také na Vysoké škole báň-
ské – Technické univerzitě Os-
trava. Jeho hráči se v kampu-
su univerzity scházejí dvakrát 
týdně. V  zimě samozřejmě 
v hale. „Je to sport rychlý, dy-
namický, člověk musí umět há-
zet, běhat…,“ popisuje hrající 
trenér týmu, který si říká jEli-
ta, Tomáš Sumara. Týmy jsou 
buď smíšené, nebo hrají dív-
ky a  kluci zvlášť. V  mixu jEli-
ta hrají třetí a v mužských ka-

tegoriích druhou ligu. V  hale 
trvají zápasy 30 minut, venku 
60 minut. Poločas je po uhrá-
ní osmi bodů. Hraje se i plážo-
vý ultimate – například na Slo-
vensku. Koná se i  mistrovství 

ČR v ultimate frisbee a existují 
celkem tři ligy.

„Všichni hráči musí umět 
útočit i  bránit – handleři 
i middlové. Ti první rozehráva-
jí a obvykle lépe hážou a míří,“ 

líčí mladík, který ultimate fris-
bee hraje už tři roky a rok jElita 
trénuje. Letos poprvé pořáda-
li vlastní turnaj – v červnu v Ol-
bramicích. „Byl to takový fun 
turnaj. Ale jinak to bereme do-
cela vážně a jezdíme na turnaje 
i do zahraničí – třeba do Polska 
nebo na Slovensko. A nejsou to 
jen školské turnaje, přestože je 
náš sport právě mezi studenty 
velmi oblíbený,“ upřesnil.

Klub byl založen v  roce 
2009. Aktivně hraje čtrnáct 
lidí, celkem jich je plus minus 
dvacet. Členskou základnu, 
jak někteří dostudovaní hrá-
či odcházejí, doplňují vlastně 
neustále. Mnoho konkurence 
v okolí nemají, nejbližší tým UF 
je v Bohumíně. Nicméně v Čes-
ku jsou podle Tomáše Sumary 
na čtyři desítky družstev, exi-
stuje i Česká asociace létající-
ho disku a  republika má svo-
ji reprezentaci v  kategoriích 
Junior, „20“ a Masters.

Více se o  tomto sportu 
a univerzitním týmu jElita mů-
žete dozvědět na www.ulti-
mate-vsb.cz. Jo, a  prý může-
te kdykoliv přijít, že všechny 
rádi přivítají a zasvětí do svého 
sportu… (jan)
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do 14. 1.
 Tříkrálová sbírka 

3. 1.
18.00 HC RT Torax Poruba x HC Dukla 

Jihlava, RT Torax Aréna, Čkalo-
vova 6144

4. 1.
14.00 Tříkrálový punč, Alšovo náměstí 

5. 1. 
10.00 Učíme se bruslit, Kooperativa 

Aréna, Čkalovova 6144 
14.30 Bruslení veřejnosti, Kooperativa 

Aréna, Čkalovova 6144
18.00  DHC Sokol Poruba x HK Slovan 

Duslo Šaľa – interliga ženské há-
zené, sportovní hala, Hrušovská 
2953, Ostrava-Přívoz

6. 1. 
14.30 Bruslení veřejnosti, Kooperativa 

Aréna, Čkalovova 6144  

7. 1. 
8.45 Jóga pro maminky s dětmi, 

MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804
15.30 Maraton psaní dopisů – akce ve 

spolupráci s Amnesty Internatio-
nal, KMO, Vietnamská 1541

16.00 Zimní hrátky – tvůrčí dílna, CVČ, 
Vietnamská 1541

18.00 HC RT Torax Poruba x HC Zubr 
Přerov, RT Torax Aréna, Čkalovo-
va 6144

8. 1. 
15.30 Maraton psaní dopisů – akce ve 

spolupráci s Amnesty Internatio-
nal, KMO, Vietnamská 1541

17.15 Trénink jazykových schopností 
podle Elkonina, MC Krteček, ZŠ 
I. Sekaniny 1804

9. 1. 
16.00 Turnaj v šipkách, CVČ, O. Jere-

miáše 1985

10. 1.
9.00 Den otevřených dveří, SŠ služeb 

a podnikání, Příčná 1108 

14.00 Den otevřených dveří, Obchodní 
akademie, Polská 1543

15.00 Den otevřených dveří, SŠ prof. 
Zdeňka Matějčka, 17. listopa-
du 1123

15.00 Den otevřených dveří, Střed-
ní odborná škola waldorfská, 
Ľ. Štúra 1085

17.00 Předporodní kurz – cvičení, 
porodní přání a jeho význam, 
Bonding, MC Krteček, ZŠ I. Seka-
niny 1804

11. 1.
15.30 Podpůrná skupina kontaktního 

rodičovství, MC Krteček, ZŠ 
I. Sekaniny 1804

12. 1.
8.00 Celoroční turnaj ve stolním teni-

se – 4. kolo, DDM, Polská 1624
17.00 HC RT Torax Poruba x LHK 

Jestřábi Prostějov, RT Torax 
Aréna, Čkalovova 6144

14. 1.
8.45 Jóga pro maminky s dětmi, 

MC Krteček, ZŠ I. Sekani-
ny 1804

9.30 Stravování podle ročních obdo-
bí – období DOJO, MC Krteček, 
ZŠ I. Sekaniny 1804

15.30 Maraton psaní dopisů – akce ve 
spolupráci s Amnesty Internatio-
nal, KMO, Vietnamská 1541

16.00 Dekorovaná krabička – tvůrčí 
dílna, CVČ, Vietnamská 1541

18.00 HC RT Torax Poruba x HC Trhači 
Kadaň, RT Torax Aréna, Čkalovo-
va 6144

15. 1. 
9.00  Klub přátel knihovny (Generace) 

– posezení nad knihami, KMO, 
L. Podéště 1970 

10.00 Rendez-vous s knihou – poseze-
ní se čtenáři, KMO, Podroužko-
va 1663 

17.15 Trénink jazykových schopností 
podle Elkonina, MC Krteček, ZŠ 
I. Sekaniny 1804

16. 1. 
10.00 Knihovníčci – setkání rodičů na 

rodičovské dovolené a jejich dětí, 
KMO, Vietnamská 1541 

14.00 Den otevřených dveří, Jazykové 
gymnázium Pavla Tigrida, G. Kli-
menta 493 

16.00 Turnaj ve stolním tenise, CVČ, 
O. Jeremiáše 1985 

17.30 Hypnoporod – přednáška 
o způsobu speciální přípravy na 
porod, MC Krteček, ZŠ I. Sekani-
ny 1804

17. 1. 
9.00 Pozor, autíčko jede! – sportovní 

dopoledne pro rodiče s dětmi od 
1,5 do 4 let (přihlášky do 15. 1.), 
DDM, Polská 1624 

15.00 Den otevřených dveří, SŠ prof. 
Zdeňka Matějčka, 17. listopadu 1123

15.30 Maraton psaní dopisů – akce ve 
spolupráci s Amnesty Internatio-
nal, KMO, Vietnamská 1541 

16.00 Ivo Wandrol: Nový přístup 
k modelování zemské kůry – 
přednáška s geovědní tematikou, 
Geologický pavilon prof. F. Po-
šepného, 17. listopadu

17.00 Předporodní kurz – cvičení, kojení, 
MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804

19. 1.
9.00 Turnaj v lukostřelbě a trojboj ve 

virtuální realitě, DDM, M. Majero-
vé 1722

13.00 Keramická dílna – pro děti, mlá-
dež a rodiče, DDM, M. Majero-
vé 1722

17.00 HC RT Torax Poruba x HC AZ 
Havířov, RT Torax Aréna, Čkalo-
vova 6144

19.00 Slezský bál (více na str. 20), 
Dům farnosti, Vřesinská 245

19.00 Zámecký ples (více na str. 20), 
Zámek Poruba, nábřeží SPB 60 

20. 1. 
18.00  DHC Sokol Poruba x DHK Zora 

Olomouc – interliga ženské há-
zené, sportovní hala, Hrušovská 
2953, Ostrava-Přívoz

21. 1.
8.45 Jóga pro maminky s dětmi, 

MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804
15.00 S díky dělám tužkovníky – tvůrčí 

dílna, KMO, Opavská 6111 
16.00 Veselý tučňák – tvůrčí dílna, 

CVČ, Vietnamská 1541 
16.00 Novoroční vystoupení členů ZÚ, 

DDM, Polská 1624 

22. 1.
17.15 Trénink jazykových schopností 

podle Elkonina, MC Krteček, ZŠ 
I. Sekaniny 1804

PROGRAM AKCÍ18
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23. 1. 
16.00 Divadélko Smíšek: Hledání 

sněžného muže, CVČ, Vietnam-
ská 1541

16.00 Novoroční vystoupení členů ZÚ, 
DDM, Polská 1624 

24. 1. 
15.00 Den otevřených dveří, SŠ prof. 

Zdeňka Matějčka, 17. listopa-
du 1123

17.00 Předporodní kurz – cvičení, 
šestinedělí, péče o miminko, 
MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804

25. 1.
8.30 Den otevřených dveří, VŠB-TUO, 

17. listopadu 15
16.00 Kurz nošení dětí v šátku, MC Kr-

teček, ZŠ I. Sekaniny 1804

26. 1.
8.00 Gymnastický den – sportovní 

den na trampolínách (přihlášky 
do 21. 1.), DDM, Polská 1624

9.00 Květiny z foamiranu – workshop 
pro ženy a dívky (více na str. 20), 
CVČ, Vietnamská 1541

15.00 Maškarní karneval pro děti 
(rezervace vstupenek do 23. 1. 
na e-mailu bohumila.raden-
tova@ddmporuba.cz), DDM, 
M. Majerové 1722

17.00 HC RT Torax Poruba x SK Ho-
rácká Slavia Třebíč, RT Torax 
Aréna, Čkalovova 6144 

28. 1. 
8.45 Jóga pro maminky s dětmi, 

MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804
16.00 Levandulová srdíčka – tvůrčí 

dílna, CVČ, Vietnamská 1541 

29. 1.
17.15 Trénink jazykových schopností 

podle Elkonina, MC Krteček, ZŠ 
I. Sekaniny 1804

30. 1. 
13.00 Den otevřených dveří, Střední 

odborná škola ochrany osob 
a majetku, Liptaňské náměs-
tí 890/3a

13.00 Klub Generace – setkání nad 
knihami, KMO, Vietnamská 1541

16.00 Peněženky z fi lcu – tvůrčí dílna, 
CVČ, O. Jeremiáše 1985

18.00 HC RT Torax Poruba x HC 
Frýdek-Místek, RT Torax Aréna, 
Čkalovova 6144

 Výstavy

do 17. 1.
Jan Trtílek: Zhornatění – výstava fotogra-
fi í, Galerie na schodech, ÚMOb Poruba, 
Klimkovická 55

do 31. 1.
Miroslav Pokorný, Alena Pokorná: Japon-
sko – výstava fotografi í, Galerie VŠB-TUO, 
budova rektorátu, 17. listopadu 15 

3.–31. 1. 
Tady nová republika – výstava k 100. vý-
ročí vzniku československého státu, KMO, 
Vietnamská 1541 

7. 1. – 6. 2.
20 let Tanečního studia Ostrava, malá 
pasáž Galerie Dukla, Hlavní třída

10. 1. – 10. 3.
Od kostela ke garážím – výstava fotogra-
fi í a dokumentů vztahujících se k Zámec-
kému parku a jeho okolí (vernisáž 10. 1. 
v 17.00), Galerie Zámku Poruba, nábře-
ží SPB 60

10. 1. – 29. 3.   
Dagmar Václavíková: Malba, grafi ka, fo-
tografi e, KMO, L. Podéště 1970 

15. 1. – 31. 3.
Jan Zdvořák: Bitte Gebet (vernisáž 15. 1. 
v 17.00), Galerie Dukla, Hlavní třída

21. 1. – 7. 3.
Svět v dvojrozměrném prostoru – fo-
tografi cké práce žáků SŠ služeb a pod-
nikání, Galerie na schodech, ÚMOb Po-
ruba, Klimkovická 55 (vernisáž 21. 1. 
v 16.00)

 Kvizy a soutěže

3.–31. 1.
Zima je tady – soutěž pro děti, KMO, 
Podroužkova 1663

 Plánované akce

3. 2.
18.00 DHC Sokol Poruba x Iuventa 

Michalovce – interliga ženské há-
zené, sportovní hala, Hrušovská 
2953, Ostrava-Přívoz 

11. 2. 
18.00 HC RT Torax Poruba x VHK 

Robe Vsetín, RT Torax Aréna, 
Čkalovova 6144

13. 2.
18.00 HC RT Torax Poruba x HC 

Benátky nad Jizerou, RT Torax 
Aréna, Čkalovova 6144 

16. 2. 
18.00 DHC Sokol Poruba x DHK Baník 

Most – interliga ženské házené, 
sportovní hala, Hrušovská 2953, 
Ostrava-Přívoz 

18. 2. 
18.00 HC RT Torax Poruba x HC Slavia 

Praha, RT Torax Aréna, Čkalovo-
va 6144 

23. 2. 
9.00 Šité šperky – workshop pro ženy 

a dívky (uzávěrka přihlášek 20. 2., 
více na tel. č. 599 480 592, vstup-
né 50 Kč), CVČ, Vietnamská 1541

18.00 HC RT Torax Poruba x ČEZ Mo-
tor České Budějovice, RT Torax 
Aréna, Čkalovova 6144 

26. 2.
14.00 SeniorTančírna, společenský sál 

Domova Slunečnice, vstupné 
50 Kč, vstupenky v infocentru na 
Hlavní třídě

23. a 24. 3.
 Svět fantazie z kostek III – inter-

aktivní výstava modelů z LEGO® 
kostek, ZŠ Dětská 915

PROGRAM AKCÍ 19

CVČ – centrum volného času, DDM – Dům dětí a mládeže, DPS – dům s pečovatelskou službou, KMO – Knihovna města Ostravy, MC – mateřské centrum, 
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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CO, KDY, KDE20

Co:  Dvacet let Tanečního 
studia Ostrava

Kdy: 5. ledna až 6. února
Kde:  malá pasáž Galerie Dukla, 

Hlavní třída
Taneční studio Ostrava založili v roce 1999 
manželé Karel a  Leona Bankovi. Nejdří-
ve své svěřence trénovali v Domě kultury 
Poklad, později zakotvili ve Středisku tu-
ristiky na ulici Bohuslava Martinů. Taneč-
ní studio dnes připravuje jak výkonnost-
ní sportovní tanečníky, tak hobby taneč-
níky, věnuje se i široké veřejnosti. Manželé 
Bankovi vychovali řadu kvalitních taneční-
ků, z nichž někteří se profesně uplatnili i ve 
světě a mnohé mohli milovníci tance vidět 
i v populárním pořadu StarDance. O dva-
cetileté historii studia se více dozvíte na 
výstavě, která začíná 5. ledna v malé pa-
sáži Galerie Dukla. 

Co: Od kostela ke garážím
Kdy: 10. ledna v 17 hodin
Kde:  Galerie Zámku Poruba, 

nábřeží SPB 60
Jak se měnil Zámecký park a  jeho okolí 
ukážou fotografi e a dokumenty na putov-
ní výstavě Od kostela ke garážím, která se 
z  Galerie na schodech porubské radnice 
přestěhuje do zámecké galerie. K  vidění 

například budou snímky kostela sv. Miku-
láše s  již zrušeným hřbitovem, Zámecké-
ho parku nebo proměna někdejší továrny 
na nábytek. Vernisáž výstavy se uskuteční 
10. ledna v 17 hodin.

Co: Jan Zdvořák: Bitte Gebet 
Kdy: 15. ledna až 31. března
Kde: Galerie Dukla, Hlavní třída
Galerie Dukla 
nabídne v  led-
nu už třetí výstavu od svého otevření. Své 
práce v ní představí Jan Zdvořák. „Zdvořá-
kova tvorba spoléhá především na intuici 
a  intenzivní dialog s  místem,“ říká kurá-
tor výstavy Tomáš Knofl íček. „Většina jeho 
děl je odrazem aktuální konstelace fakto-
rů jako je čas, prostor či sociokulturní kon-
text. Podstatným prvkem je pro autora 
improvizace – a mnohými teoretiky dnes 
de facto tabuizovaná – radost z  tvorby 
ve smyslu čirého potvrzení své existence 
a poznamenání prostoru, v němž se tato 
existence odehrává. Oporou jsou mu při-
tom především fenomény obrazu a písma, 
které využívá jakožto archivy forem či jako 
základní jednotky v prostoru budovaných 
modulárních systémů.“

Co: Zámecký ples
Kdy: 19. ledna od 19 hodin
Kde:  Zámek Poruba, 

nábřeží SPB 60
Ples se uskuteční ve společenském sále zám-
ku, kde bude hrát živá kapela – Duo Vega – 
a vystoupí trojnásobná vítězka mezinárod-
ní soutěže ve fl amencovém tanci Denisa Di 
Gregorio. Rezervace míst a prodej vstupe-
nek v kanceláři Zámku Poruba, více informa-
cí na tel. č. 596 923 094 nebo 739 572 774, 
příp. na e-mailu zamek.kultura@seznam.cz.

Co: Slezský bál
Kdy: 19. ledna od 19 hodin
Kde: Dům farnosti, Vřesinská 245
Čtyřiadvacátý ročník Slezského bálu 
bude plný tance, hudby, hromady jíd-
la i  dobrého vína. Slezský soubor Hele-
ny Salichové připravil pro příchozí krátké 
taneční a herecké vstupy a nebude chy-
bět ani každoroční klání o titul slezského 
krále. Informace o  programu i  vstupen-
kách naleznete na stránkách www.sshs.
cz nebo na facebookovém profi lu Slezský 
soubor Heleny Salichové. 

Co: Květiny z foamiranu
Kdy: 26. ledna od 9 do 12 hodin
Kde:  Centrum volného času, 

Vietnamská 1541
Pro ženy a dív-
ky od 15  let 
je připraveno 
lednové tvoři-
vé dopoledne, 
během kterého se pod vedením zkuše-
né lektorky naučí vyrábět květiny z pěno-
vé gumy. Uzávěrka přihlášek je 23.  led-
na. Bližší informace na tel. č. 599 480 555, 
599 480 592, 720 735 354 nebo v centru 
na Vietnamské ulici.

F
o

to
: J

iří
 B

irk
e

F
o

to
: a

rc
hi

v 
Ú

M
O

b
 P

o
ru

b
a

Co:  Svět v dvojrozměrném prostoru
Kdy: 21. ledna až 7. března
Kde:  Galerie na schodech, 

ÚMOb Poruba, Klimkovická 55
Každý rok v  lednu představují své práce v  radniční Galerii na 
schodech studenti oboru fotograf porubské Střední školy služeb 
a podnikání. „Letošní název fotografi cké výstavy je Svět v dvoj-
rozměrném prostoru. Výstava je široce zaměřena na volnou tvor-
bu mladých autorů a není vázána na určité téma, každopádně by 

však měla přinést osobitý pohled na naši trojrozměrnou skuteč-
nost – nahlédnout na okolní svět z perspektivy tvůrce, který si je 
vědom limitů fotografi ckého přístroje, ale i nekonečných mož-
ností lidské fantazie,“ uvedl učitel odborného výcviku Vladislav 
Jasiok. Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 21. ledna v 16 ho-
din v obřadní síni porubské radnice. Autory zveřejněných sním-
ků jsou studentka 1. ročníku Adéla Barochová (snímek se jmenu-
je Fotogram I) a studenti čtvrtých ročníků Dominik Knýbel (Cy-
berpunk City) a Martin Sojka (Gula ve Vídni). (red)
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OPRAVNA
Luxa – NY v.o.s., Ostrava-Poruba, Nábřeží SPB 454

 

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

Chladničky a mrazničky – p. Puča: 603 431 608

Chladniček, mrazniček, praček a šicích strojů

Vážení klienti,

UZÁVĚRKA INZERCE
DO ÚNOROVÉHO VYDÁNÍ

MĚSÍČNÍKU PRIO
JE JIŽ 15. 1. 2019.

Máte-li zájem o umístění inzerce,
prosím volejte nebo pište 

na uvedený kontakt.

KONTAKT 
NA INZERCI

Inzertní manažerka:
Iveta Šavelová
mobil: +420 724 274 181,
e-mail: 
iveta.savelova@ceskydomov.cz



Začátek hromadné bytové výstavby 
Poruby: nultý obvod neboli dvouletky
V novém seriálu postupně 
představíme hromadnou 
bytovou výstavbu Poruby. 
Seriál bude chronologicky 
řazen od nejstarších po 
nejmladší domy. Podle 
autora textů Mariana 
Liptáka, provozovatele 
serveru panelaky.info, 
má Poruba velmi pestrý 
bytový fond. Dozvíte se 
o konkrétních typech 
domů, jiné díly se budou 
věnovat atypickým 
solitérním domům, jako 
je například věžový 
dům Panorama.

 Jistě dobře znáte jednotlivé 
porubské stavební obvody. Pro 
přehlednost nebudeme začí-
nat prvním, ale tzv. nultým ob-
vodem. Nultý obvod najdeme 
mezi Obloukem a  Věžičkami 
– jedná se o všem dobře zná-
mé dvouletky. Výstavba probí-
hala od roku 1948 do roku 1951 
a bylo zde užito několika typo-
vých domů. 

Podíváte-li se do mapy, zjis-
títe, že uspořádání dvouletek 
se výrazně liší od zbytku prv-
ního a  druhého obvodu. Ur-
banismus totiž vychází ze zá-
sad funkcionalismu, který ctil 
řádkové uspořádání domů. To 
později prosazovaný sociali-

stický realismus byl přesným 
opakem a uznával uspořádání 
klasického města – vnitrobloky, 
ulice a náměstí.

Nejstarší bytové 
domy Poruby
Osm nejstarších bytových 
domů Poruby bylo vystavě-
no v  letech 1948–1950 na již-
ním konci Dělnické ulice. Od 
zbylých dvouletek stavěných 

v pozdějších letech je rozezná-
te zejména podle užití balkonů 
a  přiznanému cihlovému zdi-
vu v okolí schodišťových oken. 
Typické jsou také trojice úz-
kých oken po stranách scho-
dišťových oken. Každý dům 
obsahuje tři schodišťové sek-
ce a má tři nadzemní podlaží. 
Valbové střechy mají plecho-
vou krytinu a  fasáda je břízo-
litová. Specifi cká jsou i  okna, 
která mají malá sklopná kříd-
la v horní části (stejná okna jin-
de v  Porubě nenajdete). Jed-
ná se o domy typizované, tedy 
stavěné podle jednoho plánu, 
avšak tradiční zděnou techno-
logií. Stejné domy stojí napří-
klad v Havířově nebo Moravské 
Ostravě. 

Přistavěli Oblouk
Ikonická stavba Poruby – Ob-
louk – je ve východní části do-
slova nalepen na jednu z dvou-
letek. Při pohledu z ptačí per-
spektivy působí Oblouk svým 
půdorysem jako srp a  právě 
ona dvouletka tvoří jeho ruko-
jeť. Neméně zajímavý je fakt, 
že díky přístavbě Oblouku mu-
sela být dvouletka modifi ková-
na, konkrétně štítová okna se 
přesunula na průčelí.
 Marian Lipták
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Leden v porubské 
historii
24. leden 1909

 V  sokolovně se konal so-
kolský ples. Všichni porubští 
hostinští jej bojkotovali, proto 
bylo dohodnuto, že se zvýší 
vstupné pro pány na 5 korun 
a dámy na 2 koruny a všich-
ni účastníci plesu, kteří zapla-
tí vstupné, dostanou zdarma 
večeři a pití.

20. leden 1920
 Bylo založeno Obecně 

prospěšné stavební a bytové 
družstvo pro Porubu a okolí. 
Jeho předsedou se stal továr-
ník Ignác Blažej.

16. leden 1951
 V  Porubě byl založen os-

madvacetičlenný Jiráskův di-
vadelní soubor, jehož vedou-
cím se stal Adolf Matějka, kte-
rý režíroval i  první divadelní 
představení Pasekáři od So-
kola-Tůmy.

28. leden 1961
 Na prostranství u  Dvor-

ní ulice se konal karneval na 
ledě při hudbě z  reproduk-
torů a lampiónovém osvětle-
ní. Kluziště vybudovali rodiče 
pro své děti.

1. leden 1962
 Vznikl Obvodní byto-

vý podnik, který zajišťoval 
údržbu a  opravy 395  domů 
a 6251 bytů.

31. leden 1973
 Odbor výstavby a  územ-

ního plánování Krajského ná-
rodního výboru i další orgány 
daly souhlas k zařazení inves-
tiční stavby sportoviště včetně 
ledové plochy do Akce Z. Pro-
jektová dokumentace schvá-
lená radou obvodního národ-
ního výboru představovala 
akci o nákladu 12 milionů Kčs 
a 236 000 pracovních hodin.

25. leden 1981
 Byla zahájena příprava 

obyvatel k civilní ochraně, kte-
rá probíhala po etapách ve 
školkách a školách na téma Co 
má vědět každý občan. (red)
Pramen – Jiří Lexa:
Odkazy porubských kronik

Nejstarší dvouletky poznáte podle prostorných balkonů.

Dvouletka spojená s Obloukem Snímky: Marian Lipták



Co se chystá 
u sousedů

Moravská Ostrava 
 V  Bonver Aréně (býva-

lé hale Tatran) na Cingrově 
ulici se 30.  ledna odehraje 
Rocksymphony 2019, pořad 
spojující rockové evergree-
ny se symfonickým orches-
trem – Filharmonií Bohuslava 
Martinů. Hlavní hvězdou veče-
ra bude Marta Jandová, spolu 
s ní vystoupí Václav Noid Bár-
ta. V programu, který je zamě-
řen především na hardrocko-
vou a heavymetalovou tvorbu 
70. a 80.  let, zazní např. hity 
kapel Metallica, AC/DC, Iron 
Maiden, Deep Purple nebo 
Guns N’ Roses. (jokr)

Klimkovice
 Kulturní a informační stře-

disko města Klimkovic pořá-
dá besedu na téma Pověs-
ti z Klimkovic a okolí. Bude 
se konat v pondělí 28. ledna 
od 17 hodin v zasedací míst-
nosti zastupitelstva města 
ve druhém poschodí zámku 
v Klimkovicích. Beseda bude 
spojená s křestem nové kni-
hy Jiřího Pillicha, ve kte-
ré shromáždil pověsti váza-
jící se k městu. V programu 
také vystoupí žáci hudeb-
ního oboru ZUŠ Klimkovice 
a následovat bude autogra-
miáda autora. (jan)
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Záhada second handů Lenky Čapkové: 
několikery zapomenuté berle
Paní Lenka si už v první 
třídě řekla, že by chtěla být 
zdravotní sestra, pracovat 
s lidmi a pomáhat jim. 
To se jí podařilo – stala 
se zdravotní sestrou. 
Pracovala v nemocnici 
i v ambulanci. Když se 
měla vracet z mateřské 
dovolené do práce, 
rozhodla se pro změnu.

 „Na mateřské jsem si přivy-
dělávala jako kosmetická po-
radkyně, ale pak jsem si uvědo-
mila, že chci být svým pánem. 
Do zdravotnictví jsem se ne-
chtěla vrátit, protože jsem chtě-
la mít čas na rodinu. Tak jsem se 
rozhodla otevřít second hand,“ 
vzpomíná Lenka Čapková na 
dobu před dvanácti lety. Nejdří-
ve měla krámek naproti Domu 
sester, pak převzala bazárek 
Slůně na Alšově náměstí. Násle-
doval obchod s nošenými odě-
vy v Bílovci a Hrabárna u Domu 
sester, kterou provozovala šest 
let. Do pětice přibyl před čtyřmi 
roky Dobrý sekáč u vozovny.

„Každý obchod byl zamě-
řený na jiné zboží. Slůně bylo 
s věcmi pro děti, Hrabárna na 
kousky za pár korun. Dobrý se-
káč je výběr, tady je nejlepší 
zboží,“ popisuje. Věcí pro děti 
tam až tolik není, ale nabíze-
jí zde například bytový textil, 
což v jiných obchodech nebý-
vá, nebo jen okrajově. Zásobu-
jí ho „áčkovým sortimentem“ 
z  Anglie a  Německa. Odebírá 
se buď z velkoskladů v Česku, 
nebo si ho Lenka Čapková ne-
chává posílat přímo.

Postupně několik ze svých 
obchodů uzavřela. Proč? „Po-
stihla mě nemoc z  povolání – 
průduškové astma, reakce na 
prach. Byť je všechno zboží vy-
prané a  dennodenně utíráme 
prach a  vytíráme, z  oděvů se 
prostě práší. A  taky, co si bu-
deme povídat, nastává sou-
mrak second handů. Řada se-
káčů v  okolí vznikne, ale taky 

zas brzy zanikne. Pocítili jsme, 
že přišly levné obchody typu 
Pepco. I když jsou to čínské vý-
robky, působí ten psychologic-
ký efekt, že si kupujete nové 
zboží,“ vysvětluje podnikatelka. 

Koncem roku uzavřela ba-
zárek Slůně na Alšově náměs-
tí. „O dětské zboží z druhé ruky 
je čím dál menší zájem. A navíc 
nájem na takto zajímavém mís-
tě není zrovna levný,“ říká. Teď 
si míní „vymazlit“ Dobrý sekáč. 
Prodává tu sama a k pomoci jí 
jsou dvě prodavačky-důchod-
kyně. Občas chodí na brigádu 
dospělá dcera. „Máme už stálé 
zákazníky. Ti vědí, že v pondělí 
a ve středu je nové zboží a vždy 
se zastaví. Máme i  koutek pro 
muže. Toho zboží není moc, 
ale také někteří pánové cho-
dí pravidelně. Přestože se sna-
žím v  oboru vzdělávat, občas 
mě poučí, že nabízím ‚za hubič-
ku‘ značkové kousky. Ale tak to 
prostě je,“ usmívá se. Sama nosí 
„sekáčové“ věci, stejně jako její 
děti a  manžel. Ve výběrovém 
second handu se podle ní dají 
najít skvělé kousky, například 
oblíbené značky mladých Desi-
gual. „Dcera třeba nedávno ve 
zboží natrefi la na bundu jisté 
americké značky, která stojí ně-
kolik tisíc korun. Takový objev ji 
opravdu potěšil.“ Na kvalitu na-
bízeného zboží z  ciziny nedá 

dopustit. „Například napína-
cí prostěradla, která u mě stojí 
pár desetikorun, jsou mnohem 
kvalitnější než nová v některých 
z levných obchodů. Sama je po-
užívám,“ tvrdí Lenka Čapková.

S prodejem v Dobrém seká-
či podle jejích slov nejsou tako-
vé starosti, jako byly například 
ve Slůněti. Zboží jde na odbyt 
tak dobře, že nemusí dělat ani 
výprodejové akce. Obchod je 
taky na dobrém místě poblíž 
autobusové zastávky, ale zá-
kazníků je tam prostě více. Zá-
jem je i o nové dětské pletené 
soupravičky a  capačky, které 
jí dodává jedna paní. A  líbí se 
rovněž patchworkové polštáře 
a obaly na krabice papírových 
kapesníků, které šije maminka 
Lenky Čapkové.

Když přijde řeč na veselé 
historky z podnikání, zmíní jed-
nu „záhadu“. „Lidé u nás zapo-
mínají berle. Najdeme je tře-
ba večer při úklidu ve zkušeb-
ní kabince. Je mi to záhadou, 
v  Hrabárně jsem vyhazovala 
nejmíň šestery, pro které si už 
nikdo nepřišel. Možná majite-
le dobrý nákup vyléčil,“ usmívá 
se Lenka Čapková. (jan)

Lenka Čapková Foto: Jana Janošcová

OBCHODNÍCI
V PORUB

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

Dacia otevírá úplně nové možnosti 
již od 169 900 Kč

www.dacia.cz
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BONO AUTO, Opavská 6233/20a, Ostrava- PORUBA,  595 533 081 www.bonoauto.cz


