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Poruba se připravuje 
na sdílení kol
Více na straně 3

Svět fantazie z kostek: 
v březnu bude potřetí
Více na straně 5

Lucie Baránková je teprve 
druhou ženou v čele obce
Více na straně 4

Házenkářkám DHC Sokol 
Poruba se znovu začíná dařit
Více na straně 17

Foto: Jiří Birke
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TÉMA 3

EDITORIAL

Miroslav Otisk
místostarosta

Milí Porubané,
nové vedení radnice má 

za sebou tři měsíce působe-
ní. Mé první měsíce ve funk-
ci místostarosty bych přirov-
nal k nastoupení do rozjetého 
vlaku, kdy čekáte na první za-
stávku, abyste se stihli rozmy-
slet a  zhodnotit situaci. Za-
stávka je ale v  nedohlednu 
a vy musíte činit závažná roz-
hodnutí týkající se záležitostí, 
které započali vaši předchůd-
ci a  neexistuje jejich jedno-
značné řešení. Souběžně se 
snažíte prosazovat nové my-
šlenky vedoucí ke zlepšení ži-
votních podmínek občanů.

Z  hlediska mé svěřené 
kompetence, komunálních slu-
žeb a  dopravy, chci v  tomto 
roce prosadit zavedení digi-
tálního rozšířeného pasportu 
místních komunikací a  měst-
ského mobiliáře. Na rozdíl od 
stávajícího řešení základního 
pasportu, jehož nutnost vy-
chází ze zákonné povinnos-
ti, budeme mít nově okamži-
tý detailní přehled o stavu ma-
jetku obvodu, včetně stupně 
opotřebení, propočet předpo-
kládaných fi nančních nákladů 
a termínu realizace jeho opra-
vy. Velkým tématem je také 
politika parkování. Zde je na 
čase defi novat jasná a srozu-
mitelná pravidla.

Na závěr si dovolím zmínit 
jedno obecně známé dopo-
ručení vycházející z  koncep-
ce strategického řízení. Ne-
dělejme pouze správné věci, 
ale dělejme správné věci 
správně a posouvejme je ku-
předu. Jedině tak můžeme 
dosáhnout trvale udržitelné-
ho rozvoje města.

V Porubě má být dvaačtyřicet
obecních stojanů na sdílená kola

Co je sdílení kol? Systém, 
kdy si na jednom místě 
kolo půjčíte, zajedete na 
něm, kam potřebujete, 
a u nejbližšího stojanu 
tam bicykl můžete vrátit.

 Sdílení kol je systém vý-
půjčky, kdy si bicykl na jed-
nom místě půjčíte a  na dru-
hém ho vrátíte. Je výhodný při 
přesunu na krátké vzdálenos-
ti, takže síť stanic, kde je mož-
né si kolo půjčit, musí být po-
měrně hustá. Funguje to tak, 
že přijdete k nejbližšímu stoja-
nu a  prostřednictvím aplikace 
nainstalované v mobilním tele-

fonu nebo přes SMS se dozvíte 
kód, který umožní odemknout 
zámek kola. Když uživatel kolo 
zaparkuje, opět prostřednic-
tvím aplikace nebo SMS potvr-
dí, u kterého stojanu ho zamkl.

Stejně by měl systém sdí-
lení kol fungovat také v tomto 
roce, kdy se rozšíří do někte-
rých městských obvodů: Po-
ruby, Slezské Ostravy, Marián-
ských Hor a  Hulvák, Vítkovic, 
obvodu Jih nebo Hošťálkovic.

V Porubě by mělo být dva-
ačtyřicet stojanů na sdíle-
ná kola. „Při navrhování loka-
lit jsme zahrnovali dopravní 
uzly, aby bylo možné kombino-

vat přesun z kola na MHD, aby 
se lidé snáze dostali k  institu-
cím od nemocnice po obecní 
úřad, aby stojany byly v  mís-
tech s  vysokou návštěvností 
– u bazénu, letního kina nebo 
na Hlavní třídě. Taky zahrnují 
místa, která jsou hůře přístup-
ná hromadnou dopravou, nebo 
poblíž cyklostezek,“ vysvětlila 
starostka Lucie Baránková.

Pětadvacet stojanů by 
mělo být umístěno napevno, 
sedmnáct by jich bylo mobil-
ních (daly by se dočasně pře-
mísťovat např. blíže místům, 
kde se budou konat sportov-
ní nebo kulturní akce, a poslé-
ze vracet zpět). V  některých 
lokalitách bude více stojanů, 
protože se předpokládá, že 
zde bude o sdílená kola větší 
zájem. Konalo se také jedná-
ní s  Vysokou školou báňskou 
– Technickou univerzitou Ost-
rava a Moravskoslezským ino-
vačním centrem o  možnosti 
jejich zapojení do tohoto pro-
jektu. Zástupci obou institucí 
tuto možnost vítají.

Navrhovaná stanoviště, kde 
bude možné si kola vypůjčit, 
najdete v mapě. (jan)

Po uzávěrce: Jak informova-
la mluvčí ostravského magistrá-
tu Andrea Vojkovská, zakázku na 
sdílení kol na osm měsíců roku 
2019 vyhrála společnost nextbike 
z Olomouce.

 V pilotním ročníku tzv. bikesharingu, kdy se kola půjčovala 
v centru Ostravy, bylo prvních patnáct minut výpůjčky zdar-
ma (což má platit i v letošním roce). Tento způsob dopravy, ve 
světě už roky běžný, využilo v sezoně (od 1. května do 21. listo-
padu 2018) na 16 tisíc lidí – tedy průměrně šest stovek denně. 
Systém začínal se 180 koly a posléze se rozšířil na 240 kol.
 Ilustrační foto: archiv Magistrátu města Ostravy
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Petra Brodová, 43 let, ANO 2011
 Jsem absolventkou Práv-

nické fakulty Univerzity Pa-
lackého v  Olomouci, poz-
ději jsem v  rámci profes-

ního působení absolvovala 
i  manažerské studium MPA 

na Právnické fakultě Masary-
kovy univerzity v Brně realizované ve spolupráci 
s Nottingham Trent University. Mým prvním pra-
covním působištěm byla právě porubská radni-
ce, kde jsem se postupně dostala k řešení mnoha 
právních záležitostí, které byly s působností ob-
vodu spojeny. Od roku 2004 dosud jsem půso-
bila na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, 
a to více než deset let jako právník se specializa-

cí na pracovní právo a právo veřejných zakázek; 
v těchto oborech jsem se věnovala i lektorské čin-
nosti. Poté jsem dostala příležitost vést projekt 
kotlíkových dotací, v jehož rámci byla rozdělena 
mezi občany kraje na výměnu neekologických 
kotlů v domácnostech více než miliarda korun. 

Ve volném čase relaxuji sportem, prací na za-
hradě, jsem fanynkou českých fi lmů pro pamět-
níky a ráda si zajdu do divadla.

V  pozici místostarostky se chci zaměřit na 
přípravu a  realizaci projektů v  oblasti rozvoje 
a zkvalitnění veřejného prostoru a v dalších ob-
lastech, které budou naplňovat strategický plán 
rozvoje Poruby. Věřím, že tyto aktivity přispějí 
k tomu, aby Poruba byla ještě více fajnOVA. 

Poruba má starostku – Lucii Baránkovou. 
Je teprve druhou ženou v čele obce

 Z  osobních důvodů se 
22.  ledna vzdal funkce sta-
rosty Poruby Libor Folwarcz-
ny. Zastupitelstvo městského 
obvodu na jeho místo zvoli-
lo Lucii Baránkovou. Na post 
místostarostky, který uvolni-
la, nastoupila Petra Brodová 
(ANO 2011). 

Starostka Lucie Baránková 
nyní bude mít na starosti za-
hraniční styky, kontrolní čin-
nost, veřejný pořádek a požární 
ochranu, fi nance, publicitu ob-
vodu a sport a volný čas. Pod 
Petru Brodovou spadají rozvoj 
obvodu a veřejné zakázky.

Lucie Baránková je tepr-
ve druhou ženou v čele Poru-
by. V letech 1964 až 1970 byla 
předsedkyní Obvodního ná-
rodního výboru v Porubě Fran-
tiška Novotná. V roce 1968 vy-
jádřila nesouhlas s  okupací 

Československa vojsky Varšav-
ské smlouvy a  musela odejít 
z veřejného života.

Stejně jako jsme v  prosin-

covém čísle představili všech-
ny členy vedení obvodu, před-
stavujeme vám i  jeho novou 
členku. (jan)

Nejoblíbenějšími jmény pro miminka jsou Tereza a Adam
 K prvnímu lednu roku 2019 

bylo v Porubě trvale přihláše-
no 63 558 občanů ČR, z toho 
29 873 mužů a  33 685 žen. 
Bydlí zde 10 615 mladých lidí 
do 19 let včetně.

Porubští oddávající loni sly-
šeli „ano“ od 227 párů snou-
benců a konalo se 14 církevních 
obřadů. Zlatou svatbu (50  let 
společného života) oslavilo pět 
párů, diamantovou svatbu (po 
60  letech) dva páry a kamen-
nou svatbu (po 65  letech) je-
den manželský pár.

Na území obvodu se narodi-
lo celkem 2446 dětí, z toho bylo 
1325 chlapečků a 1121 děvčátek. 
Narodilo se 63 dvojčat a jedna 
trojčata. Řady trvalých obyvatel 

Poruby se rozrostly o 574 dětí 
(315 chlapců a 259 dívek).

Nejčastěji porubské matri-
kářky zaznamenávaly jména 
Tereza (45), Eliška a Sofi e (43), 
Adéla (36), Anna a Klára (35) 
a Viktorie (34), dále Adam (61), 
Matyáš  (53), Jan (46), Tomáš, 
Matěj a Šimon (40).

Nejstarší Poruban má 104 let, 
kromě něj zde žije ještě jedna 
dlouhověká žena, která oslavila 
102. narozeniny.

V  roce 2018 zemřelo 
832 obyvatel obvodu. (jan)

Srovnání počtu obyvatel 
Poruby za léta 2016–2019

občanů 
ČR cizinců

k 1. 1. 2016 65 446 1433

k 1. 1. 2017 64 939 1398

k 1. 1. 2018 64 376 1532

k 1. 1. 2019 63 558 1627

Číslo měsíce

173 229
Charitní Tříkrálová sbírka 

2019 skončila. Do pětadva-
ceti pokladniček vybraly 
v Porubě tříčlenné skupin-
ky koledníků 173 229 korun. 
Je to o 7201 korun více, než 
se v  obvodu vykoledova-
lo vloni.

Tříkrálovou sbírku v  mo-
ravskoslezské metropoli po-
řádá Charita Ostrava, kte-
rá z  jejího výtěžku podpoří 
mobilní hospic sv. Kryšto-
fa pro lidi v  závěru živo-
ta, terénní programy a  so-
ciální rehabilitace pro ženy 
a  muže bez domova nebo 
obnovu a  rozšíření vybave-
ní v hospici sv. Lukáše. (jan)

Setkání bude nejen 
o parkování

 Problematika parkování bude 
tématem setkání zástupců po-
rubské radnice s místními obča-
ny bydlícími na prvním staveb-
ním obvodu. Setkání se uskuteč-
ní v úterý 12. února od 17 hodin 
v jídelně Jazykového gymnázia 
Pavla Tigrida. Diskutovat se tam 
bude o možnosti výstavby pod-
zemního parkoviště na ulici Bu-
dovatelské a také o připravova-
né revitalizaci ulice Gustava Kli-
menta, která by mohla začít už 
v roce 2020. (pak)
 Anketa k tématu na straně 8

Chcete prodávat na 
velikonočních trzích?

 Městský obvod Poruba při-
pravuje v  termínu od 15. do 
21. dubna velikonoční trhy, kte-
ré se budou konat na Alšově 
náměstí. Zájemci o  prodej se 
mohou hlásit již nyní. Upřed-
nostníme prodejce nabízejí-
cí tradiční rukodělné výrob-
ky – kraslice, keramiku, výrob-
ky ze dřeva, velikonoční vazby, 
pomlázky, velikonoční pečivo, 
koláče aj. Zájemci se mohou 
hlásit do 1. dubna. Prodejcům 
bude k  dispozici dvanáct dře-
věných uzamykatelných stán-
ků o rozměrech 3x 1,5 metru se 
dvěma vyklápěcími pulty. Bliž-
ší informace podá Štěpánka 
Ostárková na tel. 602  591  918, 
599  480  913 nebo na e-mailu 
sostarkova@moporuba.cz. (red)

Starostenský řetěz Lucii Baránkové předal tajemník Aleš Novotný.
 Foto: Jiří Birke



AKTUALITY 5

Poruba si asi zahraje 
v dánském seriálu

 Porubská radnice si zřej-
mě zahraje v  dánském seriá-
lu! Jeho tvůrci po celé Ost-
ravě v  polovině ledna hledali 
lokace pro osmidílnou krimi-
nální sérii DNA odehrávající 
se v současném Dánsku, Pol-
sku a  Francii. „Autorem scé-
náře je Torleif Hoppe, režie se 
ujme Henrik Ruben Genz. Za 
kameru se postaví Jørgen Jo-
hansson,“ informovala Hana 
Vítková z Moravskoslezské fi l-
mové kanceláře. Ta zde štábu 
pomáhala hledat vhodné „ku-
lisy“. Filmařům se zalíbil také 
Sportovní areál Poruba. Pak-
liže všechno klapne, dánský 
štáb by měl v Ostravě strávit 
devět dní na konci března.

Jarní seniorský bál
 Oblíbený zpěvák dříve na-

rozených Josef Zíma vystou-
pí 11.  března na II.  jarním se-
niorském bále. Bude se konat 
v sále střední školy prof. Z. Ma-
tějčka. V  programu budou 
dále účinkovat taneční skupi-
na Ritmo, kouzelnice Radana 
nebo kapela Kolorit. Nebude 
chybět tombola, drobné ob-
čerstvení je v ceně vstupenky. 
Ta stojí 120 korun. Lístky jsou 
v prodeji od 28. ledna v infor-
mačním centru na Hlavní tří-
dě 583/105, tel. 599 480 999. 
Akci pořádá DK Akord & Po-
klad ve spolupráci s městským 
obvodem Poruba.

Úředníci-dobrovolníci
 Porubský úřad se zapojil do 

projektu Dobrovolnictví ve ve-
řejné správě. Dobrovolník je 
člověk, který se ze své vůle roz-
hodne věnovat svůj čas, zna-
losti a  zkušenosti potřebným 
lidem. Může se věnovat aktivi-
tám v  oblasti kultury, sportu, 
práci s dětmi a mládeží, se zví-
řaty, s lidmi bez domova nebo 
seniory. Mezi zaměstnankyně-
mi úřadu vítězí „rukodělná po-
moc“ – háčkování chobotniček 
a pletení ponožek pro nedono-
šená miminka. (jan)

Uzavření knihovny
 Od 4. do 8. února bude 

z důvodu revize knižního fon-
du uzavřena knihovna na Viet-
namské ulici. (red)

Afolové kupují ve Vídni kostičky na litry
Říká se jim afolové. Ta 
přezdívka vychází ze 
zkratky AFOL – Adult Fans 
of Lego (dospělí fanoušci 
lega). Prostě dospěláci, 
kteří s plnoletostí neodložili 
oblíbené kostky.

 Lego skládá od dětství, ale 
více se mu začal věnovat, když 
se před sedmi lety narodila 
starší dcera. V roce 2015 se zú-
častnil první výstavy. „Na fó-
rum Kostky.org jsem narazil 
zřejmě náhodou, když jsem na 
netu hledal něco o  legu,“ říká 
Jiří Grigar. Mladý muž z Vřesi-
ny je jedním z  budoucích vy-
stavovatelů na třetím ročníku 
výstavy Svět fantazie z kostek. 
Fórum Kostky.org je spolupo-
řadatelem akce, na níž se malí 
i velcí návštěvníci mohou potě-
šit výtvory postavenými z růz-
nobarevných kostiček proslulé 
stavebnice.

„Jako děti jsme si akorát 
prohlíželi katalogy Lega, bylo 
pro nás nedostupné. Takže 
jsem si v  dospělosti vlastně 
splnil dětský sen,“ vzpomíná. 
Jednu dobu sbíral komplety 
ze série Star Wars, ale uchváti-
ly ho hlavně stavebnice z řady 
Castle. „Vystavovatelé někdy 
připravují společné projekty. 
I mě jednou kamarád požádal 
o  pomoc. Postavil jsem brá-
nu a hradbu, a tak jsem vlast-
ně začal své lego výtvory vy-
stavovat,“ přibližuje Jiří Grigar. 
K  vidění byly i  na předcho-
zích ročnících výstavy, která se 
bude opět konat v  porubské 
ZŠ Dětská.

Na některé výstavy připra-
vuje nové projekty, jindy tře-
ba celou sezonu představu-
je stejné. Nechce si stavět pro 
sebe, chce, aby se to, co vznik-
ne, malým i  velkým líbilo. Do 
Poruby chystá dioráma Jur-
ský svět. A možná i scenérii ze 
série Lego Elves – stavebnic 
se skřítky a  roztomilými dra-
ky, které jsou hlavně pro děv-
čátka. „Holčičkám se líbí, že je 
něco i pro ně – ostatní věci jsou 
většinou technické, takže jsou 
spíš pro kluky. Možná to souvi-
sí s  tím, že máme dvě dcery,“ 
usmívá se Jiří Grigar.

Plánuje své projekty, nebo 
vznikají spontánně? „Tak na-
půl. Někdo si v  počítači stav-
bu plánuje. Existuje totiž spe-
ciální lego-program, který vám 

dokonce i  spočítá, kolik a  ja-
kých kostiček budete potřebo-
vat,“ vysvětluje. A kde si je pak 
můžete koupit? „Jezdí se do le-
gostoru do Vídně. Tam se kos-
tičky kupují na litry,“ směje se 
a přinese ukázat asi litrový ke-
límek s  víčkem, do kterého si 
za zhruba pět stokorun můžete 
nabrat, co do něj dostanete. Ale 
dílky, které ke stavbě čehokoli 
podle vlastní fantazie potřebu-
jete (nebo vám k postavení sé-
riového modelu chybí), můžete 
sehnat i v e-shopu Lega nebo 
právě na fóru Kostky.org.

Legu propadla celá rodi-
na, byť každý svým způso-
bem. Když třeba Grigarovi 
chtěli přestavovat byt, postavi-
li si modely nábytku v přesném 
poměru z  lega. Paní Grigaro-
vá pak z  kostiček začala dě-
lat malé šperky – náušnice, pří-
věsky nebo přívěsky na klíče. 
„Trpěl jsem jako zvíře, když mi 
začala brát a provrtávat kostky. 
Ale časem jsme si pořídili kaž-
dý svoje a  je klid. A  jsem rád, 
že se její šperky líbí,“ uzavírá 
Jiří Grigar. (jan)

Na výstavě budou k  vidění originální modely čtyř desítek 
vystavovatelů z celé republiky – například obří ruské  kolo 
nebo pojízdná horská dráha. Nebudou chybět ani další ko-
lejiště a pojízdné modely ze série Lego Technic. Děvčata se 
mohou těšit na scenérie ze sérií Lego Friends a  Elves. Na 
chlapce budou čekat Lego Star Wars, City nebo Mindstor-
ms. Nejmenší návštěvníci budou moci obdivovat Lego Du-
plo v podobě dioráma města s letištěm, Lego Duplo Primo, 
Lego Duplo Dolls a Fabuland. Na své si přijdou rovněž milov-
níci zmenšených světových staveb a také ti, kdo mají rádi his-
torické budovy. Prohlédnout si můžete pirátské lodě na Ost-
rově pokladů, pohyblivé interaktivní kuličkodráhy a spoustu 
dalších zajímavých modelů. O zábavu dětí bude postaráno 
v herních koutcích. Návštěvníci mohou opět hlasovat o nej-
zajímavější modely výstavy, a tím se zároveň mohou zúčast-
nit losování o ceny. Příchozí budou mít i možnost nákupu sta-
vebnic s výstavní slevou.

Jiří Grigar staví dioráma Jurský svět. Foto: Jana Janošcová

Svět fantazie z kostek III
23. a 24. března 2019
ZŠ Dětská 915
Otvírací doba:
sobota 9–18 hodin
neděle 9–16 hodin
Vstupné: 40 Kč
 rodinné 100 Kč



Vychází Porubské 
kalendárium 2018

 Víte, co se stalo loni 18. břez-
na? Například na Jarním senior-
ském bále v  sále střední ško-
ly prof. Z. Matějčka vystoupil 
zpěvák Milan Drobný. Meteoro-
logové zaznamenali ráno tep-
lotní rekordy na 35 stanicích. 
V  Porubě naměřili dosavad-
ní minimální rekord pro tento 
den – rtuť teploměru klesla na 
-8,3 °C. To vše a ještě mnohem 
mnohem více se můžete dočíst 
(a na řadě fotografi í si prohléd-
nout) v  Porubském kalendáriu 
2018, které v těchto dnech vy-
chází. K  dostání bude v  infor-
mačním centru na Hlavní třídě. 
O přesném termínu budeme in-
formovat prostřednictvím so-
ciálních sítí.

Median zkoumá 
politické postoje

 Výzkumná společnost Me-
dian se v současnosti podílí na 
mezinárodním šetření Politic-
ké postoje. Do průzkumu byly 
náhodně vytipovány i  některé 
domácnosti z  Poruby. „Cílem 
výzkumu je získat informace 
o představách Čechů o domá-
cí i mezinárodní politické situa-
ci. Data z různých zemí umožní 
lépe srovnávat společenské po-
stoje u nás a v dalších zemích 
světa,“ vysvětlil Luděk Ram-
bousek ze společnosti Median. 
Šetření je anonymní.

Měření kvality 
ovzduší nově

 Řada z vás se zajímá o kva-
litu ovzduší a  zvykla si nahlí-
žet na webu obvodu pod od-
kaz Ovzduší v Porubě. Zveřej-
ňování informací z jednotlivých 
ostravských měřicích stanic 
má ale nyní nový systém – ne-
najdete ho přímo na webech 
jednotlivých obvodů, ale na 
městské stránce ZdraváOva – 
zdravaova.cz. Výsledky měření 
lze nalézt buď tam pod fotood-
kazy hned na úvodní stránce, 
nebo znovu na našem webu 
v  tmavě modré sekci Nejčas-
těji hledáte – Ovzduší v Porubě 
(proklikem se dostanete opět 
na web ZdraváOva). Novinka je 
také to, že Český hydrometeo-
rologický ústav začal v Porubě 
měřit i  hodinové koncentrace 
prachových částic PM10. (jan)

AKTUALITY6

MEXIKO V PORUBĚ | Asociace školních jídelen ČR 
uspořádala další ročník úspěšného projektu, který 
seznamuje s  gastronomií cizích zemí. Po thajské, 
norské a španělské šlo o kuchyni mexickou. Velmi se 
zalíbil velvyslankyni Spojených států mexických Ro-
sauře Leonoře Rueda Gutiérrezové. Na Den mexic-
ké kuchyně přijela na ZŠ I. Sekaniny. „Tento projekt 
je pro mě důležitý ze tří důvodů – seznamuje s naší 

geografi í, historií a tradicemi. Díky němu se děti i uči-
telé dozví něco o mojí zemi,“ uvedla mj. velvyslan-
kyně. Děti ochutnaly tortillovou polévku, kukuřičné 
placky plněné kuřecím masem, zeleninou, fazolemi 
a dresinkem z avokáda a čokoládový dezert tamal. 
Vzácné návštěvě žákyně na oplátku připravily ochut-
návku české kuchyně – bramborové placky. (jan)
 Foto: Jiří Birke

Poruba zruší dva krizové byty
 Pro případ nenadálé udá-

losti, kdy by bylo třeba krizově 
ubytovat některého z  Poruba-
nů, měl obvod dva tzv. poho-
tovostní byty. Jsou to jednot-
ky o velikosti 1+1 v Panoramě na 
Havlíčkově náměstí.

„Pohotovostní byty byly zří-
zeny a vybaveny v roce 2014 pro 
případ nějaké nenadálé událos-
ti – například kdyby někdo vy-
hořel a bylo třeba ho ubytovat. 
Za celou dobu ale žádný z bytů 
nebyl využitý. Kdyby tyto byty 
měly nájemníky, znamenalo by 

to pro obec roční příjem kolem 
60 tisíc korun,“ uvedl místosta-
rosta Jan Dekický. Bylo proto 
rozhodnuto, že se byty uvolní 
k nájemnímu bydlení a pro uve-
dený případ bude ubytování za-
jištěno v zařízeních společnosti 
Sareza. „Bytů je v Porubě málo 
a je o ně velký zájem. Domluvili 
jsme se proto se Sarezou, která 
má ubytovací kapacity, že kdy-
by bylo třeba někoho nouzově 
ubytovat, nabídneme mu toto 
ubytování,“ upřesnil místosta-
rosta. (jan)

PRO SENIORY | V Domě s pe-
čovatelskou službou Astra 
uspořádal odbor sociální ÚMOb 
Poruba v  závěru roku výtvarné 
odpoledne pro seniory. „Pro le-
tošní rok pro ně připravujeme 
přednášky o  bezpečnosti, te-
matická setkání, například na 
Mezinárodní den žen nebo před 
Velikonocemi. Kromě jiného bu-
dou mít senioři také taneční od-
poledne,“ informovala Pavlína 
Navrátilová z odboru sociálního. 
V lednu byl zahájen kurz tréno-
vání paměti, o který je nebývalý 
zájem. (jan)
 Foto: ÚMOb Poruba

Senioři mají Kreativ
 Ostravská městská organi-

zace (MO) Senioři ČR má dal-
ší zájmovou skupinu. Má číslo 
15 a byla pojmenována Kreativ 
a všichni zájemci se v ní mo-
hou seznamovat s  nejrůzněj-
šími technikami rukodělných 
prací a  materiály, ze kterých 
se dá tvořit. Vedoucí této zá-
jmové organizace je Dagmar 
Pavlusová. Členové se pravi-
delně scházejí v pátek v 9 ho-
din v  sídle MO Senioři ČR na 
ulici M. Majerové  1733 (budo-
va Armády spásy). Zájemci 
o  tuto činnost se mohou hlá-
sit na tel.  603  593  921 nebo 
737 147 124.

V únoru opět přistaví 
kontejnery

 Od 4. února budou v ulicích 
obvodu opět přistavovány vel-
koobjemové kontejnery, do 
kterých mohou Porubané od-
ložit rozměrnější odpad z do-
mácností. Nádoby se budou 
během února stavět na urče-
ná místa vždy mezi 7. a 14. ho-
dinou. Odvážejí se následující 
den. Harmonogram rozmístě-
ní najdete na webu poruba.os-
trava.cz v sekci Občan – Sběr-
né dvory a  velkoobjemové 
kontejnery. (jan)
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NÍZKÉ SPLÁTKY

Reprezentativní příklad: Cena: 250 000 Kč. Akontace (podíl zákazníka na pořizovací ceně): 40 %, tj. 100.000 Kč. Doba trvání úvěru: 72 měsíců. Měsíční splátka: 2587 Kč. Celková výše spotřebitelského úvěru: 150 000 Kč 
(pořizovací cena mínus podíl zákazníka na pořizovací ceně). Celková částka splatná spotřebitelem: 186 264 Kč (splátka x počet splátek). Úroková sazba: 7,40 %. RPSN: 7,80 %. Podmínkou získání úvěru není sjednání 
pojištění. Fotografie vozů jsou pouze ilustrativní. Více na www.aaaauto.cz/akce. Dostupnost vozů je třeba ověřit na zákaznické lince. AURES Holdings a.s. je samostatným zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru.

KIA SPORTAGE 2011

Kč/měs.
2500

VOLKSWAGEN PASSAT 2012

Kč/měs.
2000

ŠKODA OCTAVIA II 2011

Kč/měs.
1500

Kč/měs.Kč/měs..

ZIMNÍ PNEU

Více info na www.aaaauto.cz/zimni-pneu

JAKO BONUS
U

u

S

OSTRAVA  
Místecká 3220 800 110 800 

Ostrava-centrum: BRILAS-Zlatnictví Solitér, 
28.října 28 (na náměstí) / tel.: 778 093 926   

Ostrava-Poruba: BRILAS, Spojů 835/2 (OC vedle pošty,
naproti hale Sareza) / tel.: 777 452 465

Omrkněte na www.brilas.cz a za internetové ceny
si přijďte vybrat na naši pobočku: 

NEJLEPŠÍ KVALITA A VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY 

VOUCHER

KÓD: VCR85PA 
* Slevu lze uplatnit na snubní prsteny
v hodnotě nad 2.500 Kč do 17.3.2019
na www.brilas.cz a všech prodejnách.
 

SLEVA 850 KČ

PRÁCCE PROOVÁDDÍME:VV

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické, 
plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí

KKKKKKKKKKKKKososossososoososo mmimimimimmmimmmKKKKKKKK cccccccckákákákákááááák   1717177232333333333/2/2/2/2/2///
OsOssstrtrtrtrtraaaaaavvvvvvvvaaaaa PPPPPorororoorububububububuubaaaaaa

teteeeeeel.l.l.l./f/ff/f/faxaxaaxxaxaaxxxxxx::: 5555555969696969999 956566 222222222222222222202222020202020200
mmmmmomommmmmom bibibibibibibibibiiibillllllllll::::::::: 6666666666666070707070000000 22221515 9990404

wwwwwwwwww .v.v.vvvvvododododaarararr.cc.c. zzz
ee-e-e mamamamamaam iilililiilllil::::: vvvvvvodododododododdddoddddaaaaaaararararaaaara @a@a@a@a@a@aa@ tltltltltlltlaaasa .c.czz
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Je vybudování podzemního parkoviště u Budovatelské ulice 
řešením problémů s nedostatkem parkovacích míst v této lokalitě?
Odpovídají zástupci politických stran a hnutí, které byly zvoleny do Zastupitelstva městského obvodu Poruba

Roman Michalec
(za zastupitele za ČSSD)

 Samozřejmě, že ano. Jakákoliv nová par-
kovací místa vždy dané lokalitě pomů-
žou. Otázkou je způsob fi nancování výstav-

by a  následná cena parkovacího místa, kte-
rou bude občan platit. Tudíž opět narazíme na 

ekonomický problém jak z pohledu obce, tak z pohledu obča-
na. Dobrý úmysl se tak může minout zamýšleným účinkem. Fi-
nančně reálnější řešení by mohla být výstavba odstavných hlí-
daných parkovišť, pokračovaní budování parkovacích míst tzv. 
zatravňováky a změna legislativy pro snadnější a rychlejší od-
stranění vraků z našich ulic.

Vojtěch Curylo
(za zastupitele za KDU-ČSL)

 Realizace podzemního parkoviště v  nej-
starším porubském obvodu smysl určitě má. 
Pravděpodobně stavba nevyřeší všechny pro-

blémy spojené s parkováním v této lokalitě, ale 
díky za každé nové parkovací místo. Projekt by 

však měl refl ektovat některé důležité skutečnosti, které mají vliv 
na jeho podobu. Měl by zachovat na střeše objektu stávající hři-
ště, které by sloužilo sousední škole a veřejnosti. Zároveň by měl 
citlivě reagovat na okolní zástavbu v nitru památkové zóny. S ne-
dostatkem parkovacích míst se budeme sice potýkat stále, ale 
realizace podzemního parkoviště je krok správným směrem ke 
zmírnění tohoto problému.

Jiří Rajnoch
(za zastupitele za Českou pirátskou stranu)

 Když vznikal první obvod, se záplavou 
aut v ulicích se nepočítalo. Podzemní parko-
viště tak představuje jednu z  mála možnos-

tí, jak zmírnit tlak na parkovací místa. Nenaruší 
vzhled památkové zóny a přinese úlevu obyvate-

lům, ale problém individuální dopravy se i přes nemalou investici 
nevyřeší. Víme, že stojíme před komplexnějším řešením městské 
mobility. Vedle dostupné, perfektně fungující veřejné dopravy, 
která by měla být její páteří, bychom podporovali doplňkové for-
my dopravy – sdílené elektromobily, kola či koloběžky. Přestože 
si život bez aut nyní nedokážeme představit, věříme, že moderní 
technologie přinesou pokrok.

Václav Kubín
(za zastupitele za SPD)

 Vybudování jakéhokoliv podzemního/
nadzemního parkoviště už z  logiky věci 
nepochybně řeší parkování v  dané lokali-

tě. Otázkou je, do jaké míry a na jakou dobu 
a zdali je toto řešení ekonomicky únosné. Připo-

meňme si, že Poruba vznikala v jakémsi konceptu, který s ma-
sivním automobilismem a  s  ním související potřebou parko-
vání, jak to vidíme dnes, nepočítal. Proto nyní řešíme „kam 
s nimi“ a jiné varianty než pod/nad zem zatím nikdo nevymy-
slel. Budování podobných účelových staveb jsou velkou šancí 
pro místní referenda v konkrétních lokalitách. Protože jak řidi-
či, tak i neřidiči mají svá práva.

Jan Petrásek
(za zastupitele za KSČM)

 V této lokalitě je více než nutné vybudovat 
parkovací dům. Je jediným řešením, jak vy-
těsnit co nejvíce aut z komunikací. Pravděpo-

dobně se jedná o plochu pod školním hřištěm. 
Tato možnost již byla v  minulosti konzultována. 

To však nestačí. Vedení radnice musí zajistit fi nanční prostřed-
ky, všechna povolení a zabezpečit kvalitní, rychlou a pro občany 
nejšetrnější variantu. Finance se pak vrátí v podobě jednodušší, 
dokonalejší a  levnější údržby komunikací spojené se zkvalitně-
ním životního prostředí. Dále se posune oblast sorely mezi žáda-
nější bydlení nejen v rámci Poruby.

Zuzana Bajgarová
(za zastupitele za ANO 2011)

 Pro 1. obvod jsou typické funkční a urbanis-
ticky hodnotná zástavba, památková ochrana, 
zelené vnitrobloky, klidový prostor a také ex-

trémní podstav parkovacích míst. Ale co je více, 
mít kde parkovat, nebo klid a zeleň? Za mě je to 

zeleň a kvalitní veřejný prostor. Ale vnímám význam parkování 
v docházkové vzdálenosti, i to je kvalita bydlení. Kapacitní par-
kovací objekty jsou proto jedinou cestou, jak nevyměnit stromy 
a zelené plochy za betonová parkoviště. Jeden objekt nerovná se 
vyřešení problému, ale je to významná pomoc a reakce na to, po 
čem místní lidé roky volají. Navíc řešení urbanisticky velmi citlivé 
a ekonomicky rozumné.

Martin Drastich
(za zastupitele za hnutí Ostravak)

 V koncepční strategické studii 1. obvodu je 
v návrhové části možnost zřízení podzemního 
parkoviště (270 stání) pod hřištěm – to urči-

tě vyřeší nedostatek parkovacích míst mezi uve-
denými ulicemi. Hnutí Ostravak vždy bude chtít 

znát názor občanů v dané lokalitě. Domníváme se, že k podzem-
nímu parkovišti s hřištěm na povrchu se vyjádří kladně. Problém 
je, kolik to bude stát (vč. údržby) a jaké bude parkovné. Stavba 
jednoho místa podzemního parkování vyjde na 0,5 až milion ko-
run. 270 x 0,75 = 200 milionů. Při splatnosti 40 let vyjde parkova-
cí místo měsíčně na 1500 Kč? Dokud nebudeme znát, kdo stavbu 
zaplatí, bude to jen další projekt do šuplíku.

Jan Dekický
(za zastupitele za ODS)

 Lokalita kolem gymnázia Pavla Tigrida 
má své kouzlo dané stylem budov, které zde 
byly postaveny. Velkorysé řešení však nepo-

čítalo s tím, že se auto stane běžným doprav-
ním prostředkem. Je tak zde s parkováním velký 

problém. Protože se jedná o památkovou zónu, je zde zároveň 
nejtěžší najít řešení, které by neporušilo charakter lokality a zá-
roveň pomohlo řidičům najít pro své auto stání. Ať už ve fi ná-
le zvolíme budování podzemního parkování, nebo se nakonec 
ukáže, že řešením je parkovací dům, nedostatek míst neskon-
čí úplně, ale výrazně se sníží. Za klub ODS jsme tedy pro nová 
parkovací místa.
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Nepořádek u podzemních kontejnerů? Nemusí být…

BULHARSKÁ ULICE | Na některých místech se s novým systémem 
ukládání odpadu sžili lépe…

NÁMĚSTÍ J. NERUDY | … někde s ním mají problém. Nutno ale dodat, 
že tento nepořádek zavinili špatně parkující řidiči.
 Snímky: OKS ÚMOb Poruba

V roce 2018 přibyly v obvodu další podzemní kontejnery 
– tři hnízda vznikla na Bulharské ulici a čtvrté za 
obchodním komplexem Koruna. Kromě toho byla 
navýšena kapacita stanoviště u pasáže Dukla.

 „Část Porubanů tento způ-
sob ukládání odpadu uvíta-
la, část k němu má připomín-
ky. Týkají se především nedo-
statečné kapacity kontejnerů 
nebo frekvence jejich vyváže-
ní. Problematická byla situace 
zejména na Hlavní třídě, tak-
že bylo rozhodnuto, že se sta-
noviště u pasáže Dukla rozšíří 
o další dvě nádoby na směsný 
odpad. Koncem loňského roku 
byly zprovozněny,“ uvedl mís-
tostarosta Miroslav Otisk. 

„K  systému podzemních 
kontejnerů máme dva poznat-

ky. Někde beze zbytku plní svůj 
účel, kvůli kterému byly budo-
vány, tedy nejen nabídnout vět-
ší kapacitu k odložení odpadu, 
ale i funkci estetickou. Z těchto 
míst, kde se s novým systémem 
jaksi lépe sžili, nezaznamená-
váme ani připomínky a stížnos-
ti občanů. Bohužel jsou lokality, 
kde je to přesně naopak a kde 
je kolem kontejnerů značný ne-
pořádek – pohozené krabice, 
odložené pytle z odpadkových 
košů,“ doplnil vedoucí oddělení 
dopravy a veřejného prostran-
ství Lubomír Gazda. Z kontrol, 

které na stanovištích dělá, pak 
ví, že pytle nezůstávají vedle 
nerezových vstupů proto, že by 
byly podzemní nádoby přepl-
něné. Mnohdy byly plné sotva 
z poloviny… 

Vývozci odpadu, OZO Ost-
rava, ale působí problémy ne-
disciplinovaní řidiči, kteří par-
kují přímo na vodorovném do-
pravním značení vyhrazujícím 
zákaz stání v okruhu podzem-
ních kontejnerů. Vozidla OZO 
tak nemohou přistavit ani tzv. 
zapatkovat u  kontejnerů. „Vůz 
s  ramenem, který zásobníky 
vyzvedává a  vyprazdňuje, se 
k nim nemá jak dostat. Termín 
vývozu se tak promešká a ná-
doby jsou skutečně přeplně-
né,“ upřesnil Lubomír Gazda. 

Nejčastěji se to stává na ná-
městí J. Nerudy nebo ve dvo-
ře Hlavní třídy u pasáže Dukla. 
„Naproti tomu na náměstí Bo-
ženy Němcové musíme jak ři-
diče, tak občany chválit za do-
držování čistoty i dopravní dis-
ciplíny,“ uzavřel. (jan)

 Co se frekvence vývo-
zu podzemních kontejnerů 
týká, směsný odpad se vy-
váží nejčastěji třikrát týd-
ně (ale například v  loka-
litě A.  Bejdové čtyřikrát - 
v pondělí, ve středu, v pátek 
a  v  sobotu). Plasty se od-
vážejí dvakrát nebo třikrát 
týdně, stejně jako papír. Ná-
doby na sklo se vyprazdňují 
jednou měsíčně.

Prosinec
2018

Leden*
2019

Listopad
2018

40 t

52,1 t

40 t

52,1 t

cesty chodníky spotřeba soli

Kolik kilometrů cest a chodníků se uklidilo?
193 km

298 km

245 km

276 km

2415 km

3708 km

650,9 t

* do 23. 1. 2019



První vzpomínky pamětníků byly od Elišky Langrové 
a Věry Bergrové, nejstarší historii vsi znal Lumír Kozub
Kniha Paměť Poruby je 
sestavena ze vzpomínek 
porubských pamětníků. 
Stovka vzpomínek je od 
roku 2003 v přílohách 
jednotlivých ročníků 
obecní kroniky. Aby se 
s nimi mohli seznámit 
i lidé, kteří s ní běžně do 
styku nepřicházejí, sestavili 
z nich Věra Šmajstrlová 
a Jiří Lexa knihu. 

 Potkali se v roce 2003 v Le-
topisecké komisi Rady měst-
ského obvodu Poruba. Věra 
Šmajstrlová, bývalá profe-
sorka češtiny na Wichterlo-
vě gymnáziu, se stala kroni-
kářkou obvodu. Jiří Lexa byl 
členem letopisecké komise. 

„Postupně se ukazova-
lo, jaká je škoda, že nepatří-
me k  pamětníkům života ve 
staré Porubě a že o její histo-
rii nacházíme jen málo doku-
mentů. Měli jsme k  dispozici 
hlavně kroniky, ale kdo to ně-
kdy zkusil, potvrdí, že hledá-
ní v  nich je velice zdlouhavé 
a těžkopádné,“ popisuje Věra 
Šmajstrlová.

Odhodlané studium kronik
„V roce 2002 jsem byl zvolen 
do zastupitelstva a na doplně-
ní jsem si zvolil členství v leto-
pisecké komisi, to mě zajíma-
lo. O historii Poruby jsem ale 
skoro nic nevěděl. Na schů-
zi komise nám třeba její před-
seda Lubomír Pospíšil vyprá-
věl o  hřišti ,détéjé‘ (Dělnická 

tělovýchovná jednota, DTJ), 
a já nevěděl, kde stálo (zhruba 
v místech, kde jsou nyní gará-
že pod benzinovou pumpou 
u  ulice 17.  listopadu – pozn. 
red.). Moc jsem se za to sty-
děl, tak jsem se rozhodl to na-
pravit,“ vzpomíná Jiří Lexa na 
chvíle, kdy se odhodlaně vrh-
nul do studia kronik a dalších 
historických pramenů. „Přišel 
jsem třeba za panem farářem, 
jestli by mi půjčil farní kroni-
ky. A on mi je kupodivu půjčil. 
Od paní Kláskové jsem získal 

sokolskou kroniku a  od pana 
Výtiska kroniku hasičů,“ dodá-
vá. Postupně popsal poznám-
kami pět velkých sešitů. Ča-
sem je chronologicky sestavil 
a  z  nich v  roce 2007 vznik-
la publikace Odkazy porub-
ských kronik. „Velký kus prá-
ce na ní odvedla tehdejší zapi-
sovatelka letopisecké komise 
a nynější porubská kronikářka 
Hana Kremerová. Jsem jí veli-
ce vděčný.“

Začalo to výstavou
Zásluhou Jiřího Lexy jsou také 
rok co rok obohacovány po-
rubské kroniky o  vzpomínky 
pamětníků. „Začalo to tak, že 
jsem měl málo starých foto-
grafi í na výstavu Poruba očima 
pamětníků. Začal jsem navště-
vovat obyvatele staré Poruby. 
Jejich vyprávění k  fotografi ím 
se mi však zdála tak zajímavá, 
že jsem je sepisoval. Jejich au-
toři pak podpisem stvrzova-
li, že jsou zachycená správně, 
a pak se stala přílohou kroniky. 
První vzpomínky jsou od Eliš-
ky Langrové a Věry Bergrové,“ 
říká Jiří Lexa. Zatímco někteří 
pamětníci byli ochotní se o své 

zážitky podělit, jiné musel léta 
„ukecávat“. „Asi si to potom 
starousedlíci mezi sebou řek-
li, takže se už na mě nedíva-
li s takovou nedůvěrou,“ dodá-
vá. Porubskou kroniku tak díky 
němu obohacuje téměř stovka 
příběhů.

Pamětníků rychle ubývá
Podle obou je velká škoda, že 
se se zapisováním vzpomí-
nek nezačalo už dřív. „Těch lidí 
rychle ubývá. Nejstarší historii 
jsem ve vzpomínkách zachy-
til asi s panem Lumírem Kozu-
bem. Byl to místopis – kde by-
dlel který řemeslník, obchod-
ník, kde byla jaká hospoda…,“ 
upřesňuje Jiří Lexa. (Místopis 
Lumíra Kozuba zájemci najdou 
na webových stránkách obvo-
du poruba.ostrava.cz v modré 
sekci O Porubě pod odkazem 
Historie.)

V roce 2012 se Věra Šmaj-
strlová s  Jiřím Lexou sešli na 
autorské práci – sestavova-
li spolu knížku vzpomínek pa-
mětníků na porubský dům kul-
tury, který slavil padesát let 
existence. Jmenuje se Ze živo-
ta porubského domu kultury.

ROZHOVOR10

Ze vzpomínek Elišky Langrové
 V době mého dětství a mládí přibližně na místě dnešního Ob-

louku a nábřeží SPB stál rozsáhlý dvůr s chlévy a maštalemi, kde 
se chovalo více než padesát krav, dva páry koní a čtyři páry volů. 
S koňmi a voly pacholci pracovali na přilehlých panských po-
lích. Dvoru vévodilo veliké hnojiště. Kolem dvora stály deputát-
ní domky pro zaměstnance. Nádvoří statku i zámecká zahrada 
byly obehnány částečně dřevěnou, částečně cihlovou zdí. Před 
bránou do panského dvora stál velký železný kříž. Od kostela 
až k dnešnímu Oblouku vedla jen úzká sypaná cesta lemovaná 
starými topoly. Od kostela až po farskou stodolu rostla řada lip. 
Panská pole končila mezi Porubou a Svinovem. Tamnímu údo-
lí, kde stála kaplička, se říkalo Slaný důl. Vedle místa, kde dnes-
ka stojí Besední dům, byl porubský hřbitov a od kostela k němu 
vedl most. Ale ten most byl nádherný! Byl starý, obloukový, po-
stavený z přírodního nepravidelného kamene.

Věra Šmajstrlová a Jiří Lexa Foto: Jana Janošcová



„O sestavení další publika-
ce, ve které bychom využili tex-
ty vzpomínek, jsme uvažova-
li už několik let. Nejprve jsme 
zkusmo vybrali texty týkající 
se nejstaršího období, kterého 
se vzpomínky dotkly, tedy kon-
ce 30. let minulého století, a se-
stavili je chronologicky. Kolega 
je doplnil fotografi emi získa-
nými od pamětníků a výsledek 
nás překvapil. Ukázalo se ale, 
že informace uvedené ve vzpo-
mínkách vyžadují poměrně po-
drobný systém poznámek a vy-
světlivek a že spolu s krátkým 
úvodem jsou vlastně dobrým 
příspěvkem k mapování ,nověj-
ších‘ dějin obce. Ukázku jsme 
předali k posouzení radě obvo-
du. Vyznělo kladně,“ připomíná 
Věra Šmajstrlová, jak se zrodil 
titul Paměť Poruby.

Od 30. let minulého století
Knížka má 191 stran a  nabíd-
ne 120 fotografi í a  jiných do-
bových faksimilí. Je sestave-
na z pěti desítek textů. Ty jsou 
řazeny jak chronologicky, tak 
tematicky. První část vypravu-

je o obci Poruba až do doby, 
než se na konci 40. let minu-
lého století začalo s  novou 
výstavbou. „Páteří této čás-

ti jsou texty s  širokým tema-
tickým záběrem od Vladimí-
ra Strakoše a Lumíra Kozuba, 
oba navíc doplněné dispo-
zičními mapkami,“ upřesňuje 
Věra Šmajstrlová. Emocionál-
ně silně je zachycena dusná 
atmosféra po Mnichovu i oka-
mžiky při osvobozování obce 
sovětskou armádou.

O přívěsku komtesy 
Georginy
V druhé části publikace se zá-
jemci dočtou, jak bylo budová-
no nové město. „Velkou doku-
mentární hodnotu mají člán-
ky architektů Poruby Zdeňka 
Kupky a  Evžena Kuby. Vzpo-
mínky zapracované do této 
části zahrnují politické pomě-
ry té doby a  jejich zvraty, vý-
stavbu, změny v hospodářství, 
zemědělství, školství, sportu 
i kultuře, ale taky dění po re-
volučním roce 1989,“ přibližu-

je Jiří Lexa a dodává: „Doufá-
me ale, že čtenáře potěší ne-
jen názorné zobrazení období 
na unikátních fotografi ích, ale 
že ocení i detaily – to když na-
příklad Mojmír Kolibáč vzpo-
míná, jak se v paprscích slunce 
v kostele rozblikala diamanto-
vá očička ptáčka – přívěsku 
na náramku komtesy Georgi-
ny Wilczkové (maminka dneš-
ního lichtenštejnského panov-
níka, knížete Hanse Adama II., 
který dosud nosí mj. tituly vé-
vody opavského a krnovského 
– pozn. red.).

Věra Šmajstrlová a Jiří Lexa 
během našeho povídání ně-
kolikrát zdůraznili, jak děku-
jí všem pamětníkům, kteří se 
podělili o své vzpomínky a za-
půjčili historické fotografi e. 
My jim děkujeme také – hlavně 
za to, že strohá fakta pomoh-
li „obalit“ barvami detailů, vje-
mů a pocitů.  (jan)

ROZHOVOR 11

Jaké jsou vzpomínky autorů 
na první setkání s Porubou?

 Věra Šmajstrlová: Poprvé jsem do Poruby přijela v roce 1959 na 
pozvání svého budoucího manžela na ples Jedenáctileté střední 
školy, na které tehdy učil. Škola sídlila na Thälmannově ulici a ples 
se konal ve velkém sále Besedy.

 Jiří Lexa: Součástí májových oslav v roce 1959 byl terénní zá-
vod motocyklů, který se jel v Zámeckém parku. Jako učeň jsem 
se ho zúčastnil na pionýru. Ve své kategorii jsem skončil druhý.

Jedna z nejstarších fotografi í z knihy - pohled ze zámecké zahrady na továrnu na nábytek Ignáce Blažeje. 
 Foto: archiv Jiřího Lexy

 Kniha Paměť Poruby vyjde v únoru. K dostání bude v  in-
formačním centru na Hlavní třídě. Odkdy bude k mání i kolik 
bude stát, zveřejníme aktuálně na sociálních sítích.
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VALENTÝNSKÝ FOTOBOX

ZDARMA
  SDÍLEJTE FOTKY NA NAŠEM FACEBOOKU   

A VYHRAJTE POUKÁZKU DO TESCA!

NESLAVTE... BAVTE SE!
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VALENTÝNSKÝ DÁREK
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Sleva 10% na 1. měsíc 
půjčovného po předložení 
tohoto kupónu.

Postel elektrická

Chodítko s kolečky

Rolátor čtyřkolový Manuální vozík s textilním 
sedákem

Rolátor tříkolový

PŮJČOVNA POMŮCEK 
PRO DOMÁCÍ PÉČI

Křeslo klozetové skládací

SLEVA

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

Platnost akce 1. 2. - 28. 2. 2019 www.seniorvia.cz
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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
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S
C

3
9

11
18

/0
3

JL_02_2019.indd   30 25.01.2019   8:49:09

Ostrava-Poruba OPTIKA TRIUMPH

VELKÉ SLEVY

NA BRÝLOVÉ

VÝPRODEJ

SLEVA

OBRUBY www.triumphoptical.cz
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Nový Pavilon péče o matku a dítě je dokončen
Fakultní nemocnice Ostrava 
(FNO) v polovině ledna 
otevřela nový Pavilon 
péče o matku a dítě. Je 
propojen s gynekologicko-
porodnickou klinikou 
a jeho součástí jsou 
i zcela nové prostory 
oddělení neonatologie. 

 „Moravskoslezský kraj teď 
má k  dispozici špičkové peri-
natologické centrum v republi-
ce s kapacitou až 2700 porodů 
ročně,“ řekl Petr Vávra, pověře-
ný ředitel FNO.

Klinika má nejmodernější pří-
strojové vybavení, kromě jiného 
tři ultrazvukové přístroje nejvyš-
ší třídy. „Porodní sál je komplet-
ně vybaven špičkovým monito-
rovacím systémem, zcela nové 
přístrojové vybavení máme i na 
jednotce intenzivní péče (JIP). 
Onkogynekologové budou pra-
covat s  moderní laparoskopic-
kou soustavou s velmi vysokým 
rozlišením i s novými technolo-
giemi umožňujícími kvalitněj-
ší zobrazovaní uzlin. Zcela nový 
bude i onkogynekologický sta-
cionář pro pacientky podstupu-

jící chemoterapii. Vše výrazně 
zkvalitní léčebnou péči,“ popsal 
vybavení centra přednosta gy-
nekologicko-porodnické kliniky 
Ondřej Šimetka.

Zásadní posun pak vidí 
v tom, že díky novému pavilo-
nu vznikne v  prostorách sou-
časného oddělení patologic-
kých novorozenců stanice pro 
ženy s  rizikovým a  patologic-

kým těhotenstvím. Přibydou 
nadstandardní pokoje a poko-
je pro ženy po císařském řezu. 
Ty dříve musely být kvůli ne-
dostatku lůžek často umístěny 
na JIP, takže byly odděleny od 
dítěte i partnera. Díky přístav-
bě může klinika rozšířit i počet 
ambulancí. Zkrátí se tak objed-
nací lhůty a  nová vyšetřovací 
polohovatelná lůžka nabídnou 

pacientkám při vyšetření mno-
hem větší komfort. 

Stanice intermediární péče 
oddělení neonatologie se rozší-
ří ze současných 26 na 37 míst 
pro rizikové novorozence. Hana 
Wiedermannová, primářka neo-
natologického oddělení, jako 
podstatné vnímá také vybudo-
vání ambulantního traktu neo-
natologie a přestěhování všech 
ambulancí do společných pros-
tor. Součástí jsou ambulance 
pro rizikové novorozence, ultra-
zvuková a ambulance psycho-
loga a  přibude také ambulan-
ce dětského kardiologa. „Díky 
dostatečnému prostoru v  no-
vém objektu se nám povedlo 
soustředit péči o  novorozence 
do jednoho místa, což je obrov-
ské plus. Také máme 27 nových 
inkubátorů, monitorovací tech-
niku, nové ventilátory a  dal-
ší přístroje, které potřebujeme 
k  tomu, aby naše péče o  no-
vorozená miminka byla co nej-
lepší. Přínosem je také možnost 
centrálního monitoringu ve vy-
braných pokojích nové stani-
ce intermediární péče,“ dodala 
primářka. (nch)

Oddělení neonatologie má špičkové vybavení.  Foto: Jana Janošcová



Dobrá zpráva pro žáky i učitele: hřiště bude!
Hřiště bude! Žáci i učitelé 
ze ZŠ Bulharská se pomalu 
mohou začít těšit na 
nové školní hřiště. Že má 
zájem ho vybudovat, je 
ubezpečilo vedení radnice 
na setkání 7. ledna.

 Současné školní hřiště u ZŠ 
Bulharská je podle ředitele Ale-
še Kazického ve stavu, kdy se 
nedá pro sportování používat – 
struskový povrch je prašný, tak-
že se na něm dá cvičit jen po-
kud je vlhko. Projekt na nové 
hřiště existuje už deset let, ale 
jeho rozpočet je tak vysoký, že 
se zatím žádnému vedení rad-
nice nepodařilo na jeho realiza-
ci získat peníze.

„Rodiče žáků se chystali pe-
tiční akcí upozornit, jak moc po-
třebné toto školní hřiště je. To ale 

nikdo nezpochybňuje, u  všech 
zúčastněných je patrná vůle je 
konečně postavit,“ reagoval mís-
tostarosta Martin Tomášek. „Do-
savadní projekt byl zbytečně 

megalomanský. Aby bylo mož-
né ho fi nancovat, chceme ho ne-
chat přepracovat – čím nižší jeho 
rozpočet bude, tím snáze se 
bude dát realizovat. Máme před-

stavu, že by se měl snížit po roz-
počtové stránce zhruba na po-
lovinu, aby byl ,ufi nancovatelný‘, 
ale zároveň aby splňoval všech-
ny požadavky školy,“ doplnila 
starostka Lucie Baránková.

Pokud bude letos zpraco-
vána projektová dokumenta-
ce a vyřízeny všechny formali-
ty, v příštím roce by mohlo dojít 
na výběrové řízení na dodavate-
le stavby, případně – pokud se 
investiční akce vejde do rozpoč-
tu na rok 2020 – vlastní zahájení 
stavby. Pokud nikoliv, bude hřiš-
tě otevřeno o rok později. 

Ještě před ním by totiž mělo 
být postaveno hřiště ZŠ J. Val-
číka plánované na rok 2020. 
Zdejší školáci totiž kvůli hava-
rijnímu stavu sousední pustko-
vecké sokolovny přišli o  mož-
nost cvičit tam. (jan)
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Diskuze nad stávajícími plány hřiště Foto: Jana Janošcová

Kam na vysokou školu? Přijďte si v tom na OU udělat jasno!
 Světový rekordman, které-

ho nebaví sport. Proslulý lé-
kař, jenž nesnáší krev. Slavný 
zpěvák, kterého nebere hud-
ba. Něco tady nehraje? Správ-
ně. Špičkou se můžete stát, 
jen pokud budete dělat, co 
vás doopravdy baví. Zjistit to 
vám mohou pomoci dny ote-
vřených dveří Ostravské uni-
verzity (OU).

Potenciální studenti univer-
zity se mohou přijít porozhléd-
nout na přírodovědeckou, lé-
kařskou, fi lozofi ckou nebo pe-
dagogickou fakultu, kreativní 
typy zřejmě zamíří na Fakultu 
umění, dveře otevře i  Fakulta 
sociálních studií a samozřejmě 
taky welcome centre.

„Pro Ostravskou univerzi-
tu je student osobnost, niko-
li číslo v  databázi. Jeho vize 

a sny jsou pro nás potenciální 
projekty, nikoli vzdušné zám-
ky. Jeho úspěchy jsou pro nás 

chloubou a  jeho pády podně-
tem ke zlepšení,“ tvrdí mluvčí 
OU Adam Soustružník. (red)

I v novém roce pokračují žáci porubských škol v ozdravných pobytech
 Začátkem ledna se vydali 

další žáci 1. stupně základních 
škol na Vysočinu, aby si v rám-
ci projektu Ozdravné pobyty 
žáků porubských základních 
škol ve školním roce 2018/2019, 
na jehož fi nancování se podílí 
také Moravskoslezský kraj, uži-
li zimních radovánek. Celkem 
čtyř turnusů se od 7. ledna do 
29. března postupně zúčastní 
přibližně 360 žáků porubských 

škol v  turistických střediscích 
Tři Studně na Vysočině a Malá 
Morávka – Karlov pod Pradě-
dem v Jeseníkách.

Cílem projektu je preven-
ce respiračních onemocnění 
žáků třetích až pátých tříd zá-
kladních škol městského ob-
vodu Poruba a  zlepšení jejich 
zdravotního stavu. Na pláno-
vané ozdravné pobyty děti jez-
dí do lokalit s vysokou kvalitou 

ovzduší, aby zde strávily co 
nejdelší čas na čerstvém vzdu-
chu. I  doprovodné vzdělávací 
aktivity v rámci programu jsou 
založeny především na pobytu 
v přírodě. 

Celkové předpokládané ná-
klady ozdravných pobytů ve 
školním roce 2018/2019 činí 
bezmála 3,6 milionu korun, 
z  toho Moravskoslezský kraj 
poskytl dotaci ve výši 700 ti-

síc. Částkou 1,3 milionu ze své-
ho Fondu životního prostředí 
se na jejich fi nancování podílí 
městský obvod Poruba. (red)

Tento projekt byl vytvořen za 
fi nanční podpory Moravskoslez-
ského kraje.
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Záběr z hráze rybníka ve 30. letech minulého století a dnes Foto: archiv ÚMOb Poruba a Jana Janošcová

Poruba kdysi a dnes aneb Proměny obvodu ve fotografi ích

NOVOROČNÍ KONCERT | Hana Fialová, sólistka souboru opereta/
muzikál ostravského Národního divadla moravskoslezského, si jako 
hosty svého novoročního koncertu v kostele svatých Cyrila a Metoděje 
v Pustkovci pozvala kolegu Tomáše Savku a Jakuba Žídka.

OD KOSTELA KE GARÁŽÍM | O proměnách Zámeckého parku a jeho 
okolí pojednává výstava Od kostela ke garážím. Příběh jednoho místa 
v průběhu staletí s řadou unikátních fotografi í a vzpomínek pamětníků 
byl představen už v Galerii na schodech porubské radnice. Nyní si ji 
zájemci mohou přijít prohlédnout do Galerie Zámku Poruba. Přístup-
ná bude do 17. března. Komentované prohlídky se uskuteční 12. února 
a 5. března od 16 hodin. Vstup je zdarma.

PŘÍBĚHY Z KLEPAČA | Charitativní projekt, který přispěje na rehabi-
litaci malých pacientů s dětskou mozkovou obrnou. To jsou Příběhy 
z klepača, které fotí v rámci projektu Retro Ostrava Boris Renner. Jedna 
z fotografi í – Fronta na pomeranče – vznikala u porubského Oblouku. 
Pózovali na ní dobrovolníci v retro oblečení a s dobovými rekvizitami. 
Ze snímků vznikne kalendář na rok 2020.
 Snímky: Jiří Birke

TŘETÍ VÝSTAVA | V Galerii Dukla byla vernisáží zahájena třetí výstava 
současného umění. Výklady tentokrát zaplnil výtvarník Jan Zdvořák. Ko-
lekci nazval Bitte Gebet. Instalace jsou zhotoveny na míru tomuto pro-
storu. Jsou jedinečné, jinde už v této podobě nikdy k vidění nebudou.
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SPRÁVNÝ SPORT
PRO VAŠE DÍTĚ

• děti ve věku 4–8 let bez rozdílu pohlaví
• s sebou zimní rukavice, oteplovací souprava,
 převlečení do tělocvičny a boty
• každé dítě obdrží dárek
• občerstvení pro rodiče zajištěno

POJĎ HRÁT HOKEJ
ZA PORUBU

Zimní stadion, Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba
Bližší info: www.hcporuba.cz • kontakt: 777 688 299

26. ÚNORA 2019
v 16:30 hod.

SKVĚLOU NÁLADU S SEBOU
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Specializovaná sluchadlová  
ordinace v srdci Ostravy

 PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY

Hlavní třída 1026/49
Ostrava - Poruba

Tel.:T 773 742 612
Objednejte se už dnes!

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

Slavný ukrajinský symfonický orchestr LORDS OF THE SOUND 
vystoupí v Ostravě v novém programu „Music is coming“
Vystoupení LORDS OF THE SOUND, to 

je něco víc, než pouhý koncert, to je 

skutečná show! Music is coming - to 

je úžasná kombinace živého zvuku 

orchestru, sboru a skutečné magie, 

která prostupuje vaše oblíbené filmy 

a počítačové hry. Světově proslulé 

soundtracky teď zazní zcela novým 

způsobem a získají tím obzvláštní sílu 

– taková je míra schopností nenapo-

dobitelných LORDS OF THE SOUND! 

Vřele Vás zveme, abyste si přišli na 

vlastní uši vychutnat celou plnou sílu 

živého, ale i živelného proudu hudby!

V parádním provedení členů 

orchestru zazní hudba z těch-

to světoznámých fantasy filmů 

a počítačových her: Hra o trůny, 

Vikingové, Avengers, Alenka v kraji 

divů, Wonder Woman, Pán prstenů, 

Avatar, Van Helsing, Letpopisy Nar-

nie, Piráti z Karibiku, Pátý element, 

Warcraft , Skyrim, Liga výjimečných, 

Assassin‘s Creed, Mortal Kombat, The 

Witcher a dalších.

Díky jedinečnému obrazovému 

doprovodu každá melodie ožije, do 

sálu střelhbitě vtrhnou nevídané fan-

tastické bytosti a diváci objeví nezná-

mý svět, kde vládne magie a kouzlo. 

Orchestr LORDS OF THE SOUND se už 

dávno stal jednou z nejvyhledávaněj-

ších hudebních skupin v zemi.

Monumentální prostorový zvuk, 

neotřelé aranžmá a profesionální 

přístup jsou hlavními charakteristic-

kými rysy orchestru. Music is coming 

je tedy tím nejlepším způsobem, jak 

neobvykle strávit čas. Tato ohromu-

jící událost vám dokonale umožní 

zapomenout na hektický každodenní 

život a otevře vám dveře do nové 

reality, ve které ožívají mýty a zázraky 

se dějí na každém kroku. Ostrava, 

14.4.2019 od 19:00 hodin, Dům kultu-

ry města Ostravy, divadelní sál. 

Více informací a vstupenky na: 

www.artpartner.cz
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Ředitel ocenil trenéra
 Jiří Pröll, dlouholetý tre-

nér, nyní hlavní trenér a před-
seda Judo clubu při Městské 
policii Ostrava (MPO), byl ře-
ditelem městské policie oce-
něn za práci s  mládeží a  do-
sažené výsledky Judo clubu. 
Působí v  něm od ledna 1994. 
„Městská policie Ostrava si váží 
práce Jiřího Prölla, který s ko-
legy v  Judo clubu dlouhodo-
bě zajišťuje a vytváří podmín-
ky k provozování tohoto spor-
tu,“ uvedl ředitel MPO Zdeněk 
Harazim. 

Jiří Pröll je držitelem 6. danu 
v judu, 4. danu v ju-jitsu, je bý-
valým reprezentantem ČSSR, 
mistrem SSR, ČSR, ČSSR, Ra-
kouska a  Nizozemska. Je roz-
hodčím, zkušebním komisařem 
a lektorem juda a ju-jitsu.

Hokejbalisté Sokola 
zahájí sezonu

 Porubský hokejbal nedo-
statkem talentovaného do-
rostu netrpí. Oddíl působící 
pod TJ Sokol Poruba zve na 
extraligu dorostu, jejíž zápa-
sy začínají v březnu. V Balnar 
Areně na Vřesinské ulici se 
porubští borci utkají 3. března 
s  Ježky z  Heřmanova Měst-
ce (od 13  hodin), 10.  března 
s  TJ  Sršni Svitavy (od 11 ho-
din) a  24.  března s  HBC En-
viform Třinec (od 11 hodin). 
V  květnu se pak bude konat 
turnaj Bail přebor přípravek 
a minipřípravek. (jan)

Mladému týmu házenkářek se začíná dařit
Porubské házenkářky 
dlouhá léta patřívaly 
k absolutní české špičce. 
Po odchodu řady zkušených 
hráček prochází družstvo 
generační výměnou, 
která začíná nést ovoce. 
Mladý tým pod vedením 
Dušana Daniše vstoupil do 
druhé poloviny základní 
části česko-slovenské 
interligy a začíná atakovat 
přední příčky tabulky.

 Jedenasedmdesátiletý slo-
venský trenér Dušan Daniš má 
za sebou řadu úspěchů a  je 
podepsán pod spoustou titu-
lů. Teď své zkušenosti předává 
házenkářkám DHC Sokol Po-
ruba. A vypadá to, že úspěšně. 
Extrémně mladý tým ukazuje, 
že je schopen konkurovat nej-
lepším družstvům česko-slo-
venské interligy.

Před sezonou jste přišel 
k  týmu, který prochází gene-
rační výměnou. Berete to jako 
výzvu?

Samozřejmě. Tým je oprav-
du mladý. A to velmi. Když to 
tak vezmu, tak krajní spojky 
mají sedmnáct a  osmnáct let. 
Je potěšitelné, že už v  tomto 
věku si vedou tak dobře. A to 
nejsou jediné posty, kde na-
stupují hráčky okolo dvacítky. 
V podstatě máme jen dvě nebo 
tři zkušené hráčky a  ostat-

ní jsou mladé holky. Jsem rád, 
že tým zaznamenává neustálý 
progres. V  tabulce postupuje-
me vzhůru, ale soutěž je tak vy-
rovnaná, že rozhodnout mohou 
jeden nebo dva zápasy. Ale už 
jsme dokázali, že jsme schop-
ni hrát s kýmkoli. A to mě u tak 
mladého týmu těší a  nemám 
strach, že bychom neuspěli. 

Je nutné přistupovat k  mla-
dým hráčkám jinak než k těm 
zkušeným? Musí být trenér 
více psycholog?

Musí. Mladé holky přede-
vším musí cítit důvěru. Ostří-
lené hráčky vědí, jak mají hrát, 
umí si to spočítat a nesloží se, 
když jim něco nevyjde. Mladé 
musíte podporovat, když jim 
to nejde. Musíte vysvětlovat 
a trpělivě pracovat. Je to mno-

hem více práce, než když máte 
tým poskládaný ze zkušených 
hráček. Ale zase je krásné být 
u  toho, když házené vyrůstají 
nové talenty. A my jich máme 
celou řadu. 

Vstoupili jste do druhé po-
loviny základní části interli-
gy a od špice vás dělí jen pár 
bodů. Jste spokojený, jak si 
tým vede?

Ano i ne. Postavení v tabul-
ce je krásné, ale pořád v  naší 
hře vidím spoustu chyb. Ale 
už v Českém poháru jsme na-
značili vzestup výkonnosti. Cí-
lem pro letošní sezonu je hrát 
v  první čtyřce a  nedopustit, 
aby se jako loni hrálo o záchra-
nu. Tam se může stát coko-
li. Věřím, že tento tým dokáže 
své ambice naplnit. (mot)

Pod vedením slovenského trenéra Dušana Daniše se mladému porub-
skému týmu opět začíná dařit. Foto: DHC Sokol Poruba/Pavel Sonnek

GALAVAČER ČESKÉHO BASE-
BALLU | Osm ocenění posbírali 
hráči ostravských Arrows na Czech 
Baseball Gala, které se konalo 
v  Ostravě. Terrell Joyce (Arrows) 
byl vyhlášen nejlepším pálkařem 
základní části i play-off  a k  tomu 
nasázel nejvíce homerunů v  zá-
kladní části. Nejlepším nadhazo-
vačem play-off  se stal ostravský 
Christopher Burkholder a  nejuži-
tečnějším hráčem vyřazovací části 
byl zvolen Jakub Voják. Osobností 
ligy se stala ostravská legenda Aleš 
Navrátil a nejlepším trenérem Boris 
Bokaj. Doma zůstala i cena pro nej-
lepší tým sezony. Součástí večera 
byla i slavnostní premiéra hraného 
dokumentu o  historii baseballu 
v Ostravě Snem proti šedi. (mot)
 Foto: Jiří Birke



4. 2.
8.45 Jóga pro maminky s dětmi, 

MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804
10.00 Bruslení veřejnosti, Kooperativa 

Aréna, Čkalovova 6144/20 
15.00 Bruslení veřejnosti, Kooperativa 

Aréna, Čkalovova 6144/20
15.00 O divadle? – workshop se stu-

dentkou dramaturgie Terezou 
Agelovou, KMO, Opavská 6111

16.00 Valentýnky – tvůrčí dílna, CVČ, 
Vietnamská 1541

5. 2. 
10.00  Bruslení veřejnosti, Kooperativa 

Aréna, Čkalovova 6144/20
15.00 Bruslení veřejnosti, Kooperativa 

Aréna, Čkalovova 6144/20
17.15 Trénink jazykových schopností 

podle Elkonina, MC Krteček, ZŠ 
I. Sekaniny 1804

6. 2. 
10.00 Bruslení veřejnosti, Kooperativa 

Aréna, Čkalovova 6144/20
15.00 Bruslení veřejnosti, Kooperativa 

Aréna, Čkalovova 6144/20
17.30 HC RT Torax Poruba x LHK 

Jestřábi Prostějov, RT Torax 
Aréna, Čkalovova 6144/20

7. 2. 
9.00 Malý muzikant – hudební školič-

ka, MC Krteček, ZŠ I. Sekani-
ny 1804

10.00 Bruslení veřejnosti, Kooperativa 
Aréna, Čkalovova 6144/20

15.00 Bruslení veřejnosti, Kooperativa 
Aréna, Čkalovova 6144/20

16.00 Turnaj ve stolním tenise – spor-
tovní odpoledne, CVČ, Vietnam-
ská 1541

8. 2.
10.00 Bruslení veřejnosti, Kooperativa 

Aréna, Čkalovova 6144/20
15.30 Podpůrná skupina kontaktního 

rodičovství, MC Krteček, ZŠ 
I. Sekaniny 1804

17.30 Bruslení pro dospělé, Kooperati-
va Aréna, Čkalovova 6144/20

9. 2. 
10.00  Učíme se bruslit, Kooperativa 

Aréna, Čkalovova 6144/20
14.30 Bruslení veřejnosti, Kooperativa 

Aréna, Čkalovova 6144/20

10. 2.
10.00 Bruslení veřejnosti, Kooperativa 

Aréna, Čkalovova 6144/20

11. 2.
8.45 Jóga pro maminky s dětmi, 

MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804

16.00 Květinové ozdoby z organzy – 
tvůrčí dílna, CVČ, Vietnamská 1541

17.30 HC RT Torax Poruba x VHK 
Robe Vsetín, RT Torax Aréna, 
Čkalovova 6144/20

12. 2.
9.00 Klub Generace – posezení nad 

knihami, KMO, L. Podéště 1970
10.00 Rendez-vous s knihou – poseze-

ní nad knihami, KMO, Podrouž-
kova 1663

15.00 Srdce z lásky – výtvarná dílna, 
KMO, Podroužkova 1663

16.00 Komentovaná prohlídka výstavy 
Od kostela ke garážím, Galerie 
Zámku Poruba, nábřeží SPB 60

17.00 Setkání s obyvateli 1. porub-
ského obvodu k problematice 
parkování, jídelna Jazykového 
gymnázium Pavla Tigrida, G. Kli-
menta 493 (více na str. 4)

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

13. 2.
10.00 Knihovníčci – setkání rodičů na 

rodičovské dovolené a jejich dětí, 
KMO, Vietnamská 1541 

15.30 Zero Waste – workshop, MC 
Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804

16.00 Ručně šité hračky – tvůrčí dílna, 
CVČ, O. Jeremiáše 1985

14. 2.
9.00 Malý muzikant – hudební školička, 

MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804
9.00 Pozor, autíčko jede! – dopoled-

ne pro rodiče s dětmi od 1,5 do 
4 let (přihlášky do 12. 2.), DDM, 
Polská 1624

10.00 Šikulkové – setkání rodičů na 
rodičovské dovolené a jejich dětí, 
KMO, Podroužkova 1663

16.15 Bruslení veřejnosti, Kooperativa 
Aréna, Čkalovova 6144/20

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

15. 2.
17.30 Bruslení pro dospělé, Kooperati-

va Aréna, Čkalovova 6144/20

16. 2. 
8.00 Celoroční turnaj ve stolním teni-

se, DDM, M. Majerové 1722
9.30 Turnaj v kulečníku – soutěžní do-

poledne, CVČ, O. Jeremiáše 1985
10.00 Učíme se bruslit, Kooperativa 

Aréna, Čkalovova 6144/20
10.00 Dětská sebeobrana – pro děti 

od 7 do 15 let, Středisko turis-

tiky, B. Martinů 1117 (rezervace 
do 14. 2.)

13.00 Keramická dílna pro děti, mládež 
a rodiče, DDM, M. Majerové 1722

14.30 Bruslení veřejnosti, Kooperativa 
Aréna, Čkalovova 6144/20

17.00 Promítej i ty! v ICM: fi lm Lep-
ším člověkem, Středisko turis-
tiky, B. Martinů 1117 (rezervace 
do 14. 2.)

18.00 DHC Sokol Poruba x DHK Baník 
Most – interliga ženské házené, 
sportovní hala, Hrušovská 2953, 
Ostrava-Přívoz 

17. 2. 
9.00 Keramika pro veřejnost, Středis-

ko turistiky, B. Martinů 1117 (re-
zervace na tel. č. 725 552 956)

10.00 Bruslení veřejnosti, Kooperativa 
Aréna, Čkalovova 6144/20

18. 2.
8.45 Jóga pro maminky s dětmi, 

MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804
9.30 Stravování podle ročních obdo-

bí: jaro, MC Krteček, ZŠ I. Seka-
niny 1804

16.00 Přívěsky z bužírek – tvůrčí dílna, 
CVČ, Vietnamská 1541

17.30 HC RT Torax Poruba x HC Slavia 
Praha, RT Torax Aréna, Čkalovo-
va 6144/20 

19. 2.
15.00 Porubský běžecký pohár – 2. kolo 

závodů pro děti od 6 do 15 let, 
lesopark poblíž hypermarketu  
Globus (pořádá Atletika Poruba)

16.00 Komentovaná prohlídka Zámku 
Poruba, nábřeží SPB

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

20. 2.
16.00 Divadélko Smíšek: O líném Hon-

zovi, CVČ, Vietnamská 1541

21. 2. 
9.00 Malý muzikant – hudební školička, 

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

MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804

22. 2. 
16.00 Co batole (ne)potřebuje?, 

MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804
19.00 Fašanek, Domov Slunečnice Ost-

rava, 17. listopadu (více na str. 20)
20.00 Výroční ples 90-60-90 – společ-

ně slaví Český rozhlas Ostrava, 
DK Akord a HC Vítkovice Ridera 
– DK Akord, náměstí SNP 1, Ost-
rava-Zábřeh

PROGRAM AKCÍ18



23. 2.
9.00  Turnaj FIFA 19, DDM, M. Majero-

vé 1722
10.00 Učíme se bruslit, Kooperativa 

Aréna, Čkalovova 6144/20
15.00 Karneval – pro děti od 1,5 do 

15 let, DDM, Polská 1624 (přihláš-
ky do 19. 2.)

14.30 Bruslení veřejnosti, Kooperativa 
Aréna, Čkalovova 6144/20

16.00 HC RT Torax Poruba x ČEZ 
MOTOR České Budějovice, RT 
Torax Aréna, Čkalovova 6144/20 

19.30 Reprezentační ples VŠB-TUO, 
Clarion Congress Hotel Ostrava, 
Zkrácená 2703, Ostrava-Zábřeh

24. 2. 
10.00 Bruslení veřejnosti, Kooperativa 

Aréna, Čkalovova 6144/20

25. 2.
8.45 Jóga pro maminky s dětmi, 

MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804
16.00 Turnaj v šipkách – sportovní od-

poledne, CVČ, O. Jeremiáše 1985
17.30 Stínové divadlo: Brémští muzi-

kanti, MC Krteček, ZŠ. I. Sekani-
ny 1804

26. 2.
14.00 SeniorTančírna, Domov Sluneč-

nice Ostrava, 17. listopadu (více 
na str. 20)

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

17.30 Stínové divadlo: Brémští muzi-
kanti, MC Krteček, ZŠ. I. Sekani-
ny 1804

27. 2.
10.00 Klub Generace – setkání nad 

knihami, KMO, Vietnamská 1541 
16.00 Masopustní rej s veverkou 

Terkou a myškou Klárkou, CVČ, 
Vietnamská 1541

28. 2. 
9.00 Malý muzikant – hudební školič-

ka, MC Krteček, ZŠ I. Sekani-
ny 1804

16.00 Green Light Startup Show, aula 
VŠB-TUO, 17. listopadu (více na 
greenlight.vsb.cz)

16.20 Bruslení veřejnosti, Kooperativa 
Aréna, Čkalovova 6144/20

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

 Výstavy

do 6. 2.
20 let Tanečního studia Ostrava, malá 
pasáž Galerie Dukla, Hlavní třída

do 26. 2.
Jana Pavelková a její hosté: Paleta plná 
barev – výstava obrazů, Galerie Život 
Krevního centra FNO, 17. listopadu (více 
na str. 20)

do 28. 2.
Miroslav Pokorný, Alena Pokorná: Ja-
ponsko – výstava fotografi í, Galerie 
VŠB-TUO, budova rektorátu, 17. listopa-
du 15 (více na str. 20)

do 7. 3.
Svět v dvojrozměrném prostoru – foto-
grafi cké práce žáků SŠ služeb a podniká-
ní, Galerie na schodech, ÚMOb Poruba, 
Klimkovická 55

do 17. 3.
Od kostela ke garážím – výstava fotogra-
fi í a dokumentů vztahujících se k Zámec-
kému parku a jeho okolí, Galerie Zámku 
Poruba, nábřeží SPB 60

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

do 31. 3.
Jan Zdvořák: Bitte Gebet, Galerie Dukla, 
Hlavní třída

6. 2. – 6. 5.
Iveta Mutinová: Zapomenutá minulost 
– výstava fotografi í, Galerie Astra, DPS, 
I. Sekaniny 1812 (více na str. 20)

7. 2. – 13. 3.
Představení projektu Domov pro seniory 
Dělnická, malá pasáž Galerie Dukla, Hlav-
ní třída

11.–28. 2.
Věra Parýzková a Iva Matějásková: Když 
dva dělají totéž, není to totéž – výstava 
obrazů, KMO, Vietnamská 1541

 Kvizy a soutěže

do 28. 2.
Popletená přísloví – kviz pro děti, KMO, 
L. Podéště 1970
Únorový slabikář – soutěžní křížovka pro 
děti, KMO, Podroužkova 1663

 Plánované akce

2. 3.
10.00 Učíme se bruslit, Kooperativa 

Aréna, Čkalovova 6144/20
14.30 Bruslení veřejnosti, Kooperativa 

Aréna, Čkalovova 6144/20

3. 3. 
10.00 Bruslení veřejnosti, Kooperativa 

Aréna, Čkalovova 6144/20
18.00 DHC Sokol Poruba x SHK Veselí 

nad Moravou – interliga ženské 
házené, sportovní hala, Hrušov-
ská 2953, Ostrava-Přívoz

5. 3.
16.00 Komentovaná prohlídka výstavy 

Od kostela ke garážím, Galerie 
Zámku Poruba, nábřeží SPB 60

6. 3.
16.00 Komentovaná prohlídka výsta-

vy Bitte Gebet v Galerii Dukla 
s kurátorem Tomášem Knofl íč-
kem (sraz u světelného panelu)

11. 3.
15.00 Jarní seniorský bál, SŠ prof. 

Zdeňka Matějčka, 17. listopa-
du 1123 (více na str. 5)

16.00 Nitěná grafi ka – tvůrčí dílna, 
CVČ, Vietnamská 1541

12. 3. 
9.00 Kariéra PLUS – veletrh pracov-

ních příležitostí, aula VŠB-TUO, 
17. listopadu

16.00 Komentovaná prohlídka Zámku 
Poruba, nábřeží SPB 60

13. 3.
16.00 Turnaj ve stolním tenise, CVČ, 

O. Jeremiáše 1985

19. 3.  
15.00 Porubský běžecký pohár – 3. kolo 

závodů pro děti od 6 do 15 let, le-
sopark poblíž restaurace Myslivna 
(pořádá Atletika Poruba)

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

aktivní výstava modelů z LEGO® 
kostek, ZŠ Dětská 915

26. 3.
20.00 Manowar – koncert metalové 

skupiny, RT Torax Aréna, Čkalo-
vova 6144/20
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CVČ – centrum volného času, DDM – Dům dětí a mládeže, DPS – dům s pečovatelskou službou, ICM – Informační centrum pro mládež, 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



CO, KDY, KDE20

Co: Zapomenutá minulost
Kdy: 6. února od 17 hodin
Kde:  Galerie Astra, DPS, 

I. Sekaniny 1812/16
Zapomenutá minulost je název výsta-
vy černobílých fotografi í Ivety Mutinové, 
kterou svým návštěvníkům od 6.  února 
do 6. května nabídne Galerie Astra. Os-
travská rodačka, žijící nyní v Bohumíně, 
se fotografování věnuje více než dvacet 
let. Od roku 2007 je členkou Fotoklubu 
Ostrava a aktivně se zúčastňuje projek-
tů i  výstav fotoklubu. Své práce vysta-
vuje i  samostatně. Cyklus snímků před-
stavovaný v  Galerii Astra vznikl v  roce 
2003 jako absolventská práce při stu-
diu oboru výtvarná fotografi e na Lidové 
konzervatoře v Ostravě. Vernisáž výsta-
vy se uskuteční 6. února v zimní zahra-
dě domu s pečovatelskou službou na uli-
ci Ivana Sekaniny.

Co: Fašanek
Kdy: 22. února od 19 hodin
Kde:  Domov Slunečnice Ostrava, 

ulice 17. listopadu
Ostravská Cimbálová muzika Lipka po-
řádá 22. února tradiční fašanek s pocho-
váváním basy. V sále Domova Slunečni-
ce bude hrát cimbálová muzika, občerst-
vení včetně koštu vína zajišťuje Vinotéka 
u Francka. Vstupné je 100 korun, krojo-
vaní a  masky zaplatí 70 korun. Více na 
http://cmlipka.webnode.cz.

Co:  SeniorTančírna
Kdy: 26. února od 14 do 16 hodin
Kde:  Domov Slunečnice Ostrava, 

ulice 17. listopadu
Ve společen-
ském sále Do-
mova Sluneč-
nice na ulici 
17. listopadu 
se bude 26. února konat SeniorTančírna. 
K tanci i poslechu na ní bude hrát Duo-
Clasic, které se zaměřuje na evergreeny, 
současnou populární hudbu nebo lidov-
ky. Vstupné je 50 korun. Vstupenky jsou 
v  prodeji v  Informačním centru Poruba 
na Hlavní třídě 583/105. Otevřené je od 
pondělí do pátku od 8 do 18 hodin.

Knihovna se zapojila do projektu 
S knížkou do života. Podporuje čtenářství
Pro všechny děti s trvalým bydlištěm 
v Ostravě, které se narodí v roce 2019, 
má Knihovna města Ostravy dárek.

 Knihovna města Ostravy (KMO) se loni 
zapojila do projektu S knížkou do života. 
Jde o českou variantu mezinárodního pro-
jektu, jehož cílem je podporovat čtenář-
skou gramotnost, vztah ke knihám i čtení 
a rozvoj řeči u malých dětí prostřednictvím 
společných prožitků při aktivitách organi-
zovaných v knihovnách. 

„Loňský pilotní ročník projektu proběhl 
například v  Petřkovicích, Michálkovicích, 
Proskovicích, Staré Bělé a Krásném Poli. 
Letos můžeme díky fi nanční podpoře sta-
tutárního města Ostravy projekt rozšířit. 
Proto má Knihovna města Ostravy pro 
všechny děti s  trvalým bydlištěm v Ost-
ravě a narozené v roce 2019 milou pozor-
nost. Jedná se o sadu materiálů zahrnují-
cí leporelo s  lidovými říkadly a krásnými 
ilustracemi Markéty Vydrové, průvodce 
prvním rokem společného čtení, poukaz 
na stažení audioknihy a dárkový poukaz, 
na základě kterého bude narozeným dě-
tem bezplatně vystaven speciální čtenář-

ský průkaz do knihovny,“ uvedla vedoucí 
porubských poboček ostravské knihovny 
Irena Šťastná. 

Rodiče dětí narozených v letošním roce 
si mohou sadu vyzvednout v kterékoli ze 
čtyř poboček KMO v Porubě (na ulici Opav-
ské, Vietnamské, Podroužkově nebo L. Po-
déště). Stačí doložit rok narození (2019) 
a  trvalé bydliště dítěte (Ostrava). „Obdr-
žení dárkové sady neznamená povinnost 
přihlásit dítě jako čtenáře knihovny. Rodi-
če s dětmi se však mohou zapojit do ak-
tivit klubů pro nejmenší děti, které najdou 
v knihovnách na Vietnamské a Podroužko-
vě ulici,“ dodala Irena Šťastná. 

Více informací k  projektu lze získat 
na webových stránkách www.kmo.cz 
a www.sknizkoudozivota.cz. (jokr)

Klubové aktivity s nejmenšími dětmi v knihov-
ně na Podroužkově ulici Foto: Ivana Pilátová

Snímek Ivety Mutinové

Společný projekt pomůže seznámit se s tradicemi 
české Poruby a polské Ratiboři

 Poruba a polská Ratiboř zahájily spo-
lečný projekt, během kterého se letos 
a  napřesrok můžete těšit například na 
šest jarmarků. Budou se konat před Ve-
likonocemi, Vánocemi, při porubské Pouti 
babího léta a v průběhu svátku města Ra-
tiboř. Taky se chystá Český den v Ratibo-
ři a Polský den v Porubě. Akce navíc mají 
spojovat generace – a tak například pol-
ští senioři budou v  tvůrčích dílnách své 
tradice předvádět českým dětem a čeští 
polskému dorostu.

„Regionální tradice a zvyky nejsou ur-
čovány státními hranicemi. Naopak, vel-
mi často mají regionální a nadregionální 
charakter. Existence hranice však v prů-

běhu let rovněž některé tradice a zvyky 
,znepřístupnily‘. Projekt by tak měl od-
povědět na otázku, jak se liší – či naopak 
jak jsou si blízké – naše tradice a zvyky, 
a  to především ve vztahu ke sváteční-
mu období. Všechny akce budou spoje-
ny s poznáváním lidových kultur, folklo-
ru a umělecké lidové tvořivosti,“ přiblížila 
vedoucí oddělení kultury a MA 21 Zuza-
na Kotyzová.

Projekt nese název Společná CZ-PL 
organizace kulturních aktivit dvou nej-
větších měst Euroregionu Silesia. O kon-
krétních akcích budeme pravidelně infor-
movat na webových stránkách i na face-
bookovém profi lu obvodu. (jan)
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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

REALITY S PROFESIONÁLNÍM PŘÍSTUPEM
Zprostředkujeme nákupy, prodeje, pronájmy nemovitostí.
Inzerujeme na placených inzertních serverech.
Naším cílem je spokojenost zákazníka, a proto vyřídíme 
všechny potřebné kroky za vás.
Vaši cenu nemovitosti respektujeme.
Naše provize za vaši spokojenost patří k nejnižším na trhu.

Martina Hrušková
realitní makléř
tel.: +420 777 508 820

Vážení klienti,

UZÁVĚRKA INZERCE
DO BŘEZNOVÉHO VYDÁNÍ

MĚSÍČNÍKU PRIO
JE JIŽ 13. 2. 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



Typové domy T12 se stavěly jako 
nástupci prvních dvouletek
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 
solitérům, jako je například 
věžový dům Panorama.

 V prvním díle seriálu jsme si 
představili osm nejstarších by-
tových domů Poruby. Dnes si 
ukážeme jejich přímé nástupce 
– typové domy T12. Tyto domy 
se rovněž nacházejí v  lokalitě 
nazývané Dvouletky. Na ulicích 
Porubské, Dělnické a Skautské 
jich bylo začátkem 50.  let po-
staveno celkem 29. Obzvláště 
domy lemující Porubskou uli-
ci si jistě vybaví téměř každý 
obyvatel obvodu. 

Proudová výstavba
Typové domy T12 jsou v celém 
Československu velmi rozšíře-
né. Byly to první skutečně ma-
sivně stavěné bytové domy. Vý-
stavbu urychlovala tzv. proudo-
vá metoda – jednotlivé stavební 
čety vždy splnily svůj daný úkol 
(např. vybudovat základy) a ná-
sledně se přesunuly na další sta-

veniště. Po vybudování základů 
na prvním staveništi nastoupila 
další četa, která začala se stav-
bou suterénu a i ona se násled-
ně přesunula na další staveniště. 
Takto se čety střídaly na všech 
staveništích až do fi nální fáze.

Výška typových domů T12 
dosahuje tří, případně čtyř nad-
zemních podlaží. Sestávají ze 
čtyř schodišťových sekcí (vcho-
dů), kdy se na každém patře 
nacházejí dva byty. Byty jsou 
velikosti 2+1 a především v ob-
lasti chodby, koupelny a WC se 
mohou mírně lišit. Byty měly 
původně lokální topení, na 
ústřední topení byly přestavěny 
až v 80. letech minulého století. 
Některé domy v téže době do-
staly i nová okna. Domy nemají 
balkony ani lodžie, náhradou za 
ně jsou francouzská okna. U ně-

kterých domů jsou před fran-
couzskými okny mírně předsa-
zené podlahy, takže by se dalo 
hovořit o malých balkonech.

Počátek typizace
Domy typu T12 započaly cestu 
směřující k  panelovému domu 
– typizaci. Typizace spolu s pre-
fabrikací urychlila i zlevnila byto-
vou výstavbu. Bytové domy T12 
mají tradiční cihlovou konstruk-
ci. Typizace se u nich projevila 
v dílčích konstrukcích, jako pře-
klady nad okny a dveřmi (beto-
nové), nebo mají typová scho-
dišťová ramena. Typové stropní 
hranoly z  betonu jsou uloženy 
na podélných nosných stěnách 
a jedná se o jakési předchůdce 
klasických stropních panelů. Ty-
pizace se velmi osvědčila (na-
příklad i okna byla typizovaná) 
a do budoucna se na dalších ty-
pech domů ještě více rozšířila. 
Vrcholem typizace jsou panelo-
vé domy na 8. obvodě Poruby.

Bez ozdob
Typové domy T12 jsou v někte-
rých městech bohatě zdobeny 
a  splývají se sorelou. V  Poru-
bě však zdobeny nejsou, neboť 
byly původně stavěny pouze 
jako hornické sídliště – o  ho-
nosné Porubě bylo rozhodnuto 
až během jejich výstavby. Zají-
mavostí je, že dům T12 na Po-
rubské ulici 330/70 byl při poz-
dější výstavbě prvního obvodu 
spojen s novým domem, který 
se mu přizpůsobil.

 Marian Lipták

HISTORIE22

Únor v porubské 
historii
13. únor 1920

 Starostenský sbor se usne-
sl na zahájení přípravných 
prací pro elektrifi kaci celé-
ho klimkovického okresu (do 
kterého spadala i Poruba).

16. únor 1921
 V  Porubě proběhlo sčítá-

ní lidu. Šlo o první českoslo-
venské sčítání obyvatelstva. 
V Porubě žilo 1554 lidí.

9. únor 1949
 Zavedena autobusová lin-

ka do Bílovce, která zprvu 
jezdila jednou denně a  od 
15. dubna třikrát denně.

24. únor 1961
 Porubské veřejnosti byl 

slavnostně předán nový poš-
tovní úřad na Čkalovově ulici, 
který byl vybudován nákla-
dem 16,5 milionu Kčs.

únor 1962
 V důsledku chřipkové epi-

demie byly po dobu tří týdnů 
uzavřeny školy.

17. únor 1966
 Populární výletní restau-

race Myslivna do základů vy-
hořela. Během jednoho roku 
však byla obnovena.

10. únor 1970
 Na Španielově ulici přejel 

závozník Severomoravských 
mlékáren, který před jízdou 
vypil tři desítky, dva rumy 
a  nevlastnil řidičský průkaz, 
nákladním autem tři lidi. Čtr-
náctiletý chlapec na místě 
nehody zemřel, jedna žena 
utrpěla těžká zranění, druhá 
byla zraněna lehce.

18.–19. únor 1977
 V  Besedním domě se ko-

nala 3. krajská konference pra-
covníků dřevoprůmyslu, lesní-
ho a vodního hospodářství.

20.–26. únor 1981
 V Domě kultury OKD (dnes 

DK Poklad) proběhla Národní 
přehlídka amatérského diva-
dla pro děti a mládež. (red)
Pramen – Jiří Lexa:
Odkazy porubských kronik

Typické podlaží jedné schodišťové sekce domu T12 (některé krajní sek-
ce mají okna kuchyní přesunutá na štítovou stěnu).

Dvouletky v Dělnické ulici na dobovém snímku
 Foto a nákres: archiv Mariana Liptáka



Co se chystá 
u sousedů

Krásné Pole
 Klub důchodců a  měst-

ský obvod Krásné Pole zvou 
na „Chování basy“, které se 
uskuteční 2. března od 15 ho-
din ve velkém sále restaura-
ce U Čestmíra. Součástí této 
akce bude opět masopustní 
průvod masek obcí.

Moravská Ostrava
 Dvě skvělé novinky nabíd-

ne v  únoru svým divákům 
Národní divadlo moravsko-
slezské (NDM). Čtyřnotovou 
operu a  komedii Dokonalá 
svatba uvede poprvé.

Hra Robina Hawdona Do-
konalá svatba bude mít pre-
miéru 7. února (hraje se i 9., 
12. a 27. února). Veleúspěšná 
britská situační komedie re-
žírovaná Januszem Klimszou 
vtáhne diváka ve zběsilém 
tempu do předsvatebních 
minut.

První operou uváděnou 
na prknech komorního Di-
vadla „12“ bude od 14. úno-
ra Čtyřnotová opera Toma 
Johnsona. Svěží a  ve světě 
hojně hrané dílko je psáno 
pro klavír, pět sólistů a  sto-
jí opravdu na pouhých čty-
řech tónech. Režie se ujal Ju-
raj Čiernik. (jan)
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„Myslím si, že rychlost a pružnost je 
naše výhoda,“ říká Tomáš Vlk
Předtím tu sice bylo 
Družstvo mechaniků 
kancelářských strojů, ale 
jinak se člověku zdá, že je 
kopycentrum na vozovně 
snad od nepaměti. Vzniklo 
už krátce „po revoluci“.

 „Pracuji tady už čtyřiadva-
cet let,“ přitaká Tomáš Vlk. 
Nejdříve byl řadovým zaměst-
nancem, pak vedoucím a po-
sléze se stal majitelem. Syn-
drom vyhoření ho prý ani po 
tolika letech v  jedné profe-
si nepostihl. „Tak nějak jsem 
se o provozovnu vždycky sta-
ral. Takže když přišla nabídka 
ji kompletně převzít, řekl jsem 
si, že už tady zůstanu, a zhru-
ba před deseti lety jsem se 
tedy stal podnikatelem. Nepři-
jde mi, že je rozdíl v tom, jestli 
jsem zaměstnanec, nebo maji-
tel. Ani na ceduli na dveřích se 
nic nezměnilo,“ usmívá se.

Řezačka z první republiky 
trumfne moderní stroje
Pár věcí se ale rozhodně změ-
nilo – výklady prokoukly a  re-
konstrukcí prošly i  interiéry 
provozovny. Stroje, které toho 
umí opravdu o hodně víc než 
běžná kancelářská kopírka, vy-
padají velice moderně – s  vý-
jimkou kovové řezačky, kterou 
vyrobili už kdysi za první re-
publiky a kterou Tomáš Vlk do-
stal před lety od známého kni-
haře. Sice ji už vyměnil za mo-
derní elektrickou, ale po čase ji 
prodal a k bytelnému stroji se 
pokorně vrátil. „Je nezničitel-
ná, ta mě přežije,“ tvrdí maji-
tel fi rmy Kopycentrum.cz. „Za 
ty roky vidím, že některé nové 
mašiny jsou horší než ty staré. 
Zajímá mě spolehlivost a kvali-
ta, ne novinky za každou cenu.“

Když se rozpovídáme o tom, 
co všechno si v  provozovně 
může zákazník obstarat, je zřej-
mé, že je Tomáš Vlk nadšenec 
svého oboru. Na počkání do-
kážou vytisknout i nakopírovat 

velké formáty. Umí potisknout 
fotografi emi textil (například už 
také dělali koláž z fotek na po-
vlečení – to však už ne na po-
čkání, ale do druhého dne), hr-
nečky, kalendáře, podložky pod 
počítačové myši. Když jsou pře-
dem objednané desky (na kte-
ré je třeba vyzlatit text), na po-
čkání vytisknou i svážou diplo-
movou práci. Naskenují cokoliv 
až do formátu 1 x 3 metry. „To 
je speciální věc, kvůli těmto ske-
nům k  nám jezdí zákazníci až 
z Frýdku-Místku,“ vysvětluje To-
máš Vlk.

Rychlost a pružnost je 
výhoda, kterou lidé ocení
Myslí si, že rychlost a pružnost 
je jejich výhoda, určitá přida-
ná hodnota, a že to lidé oceňu-
jí. Se svými dvěma kolegyně-
mi tvoří stabilní pracovní tým 
už delší dobu. I to, že se všich-
ni dobře orientují v oboru, jsou 
kreativní a mají dlouholeté zku-
šenosti, vidí jako přednost. „To 
je na druhou stranu to pozitiv-
ní, když člověk pracuje dlou-
hou dobu v  jedné profesi. Už 
dobře víte, jak které věci fun-
gují, jak lze udělat to či ono, co 
zákazník požaduje… Základem 
jsou opravdu kvalitní stroje. My 
máme vybavenou provozovnu 
téměř výhradně jednou znač-

kou, u které jsme dlouhodobě 
spokojeni jak s kvalitou přístro-
jů, tak poskytovaným servi-
sem,“ popisuje. Nejčerstvější 
akvizicí „strojového parku“ ko-
pycentra je zařízení na výrobu 
razítek. „Chvíli trvalo, než jsem 
tuto technologii objevil, narazil 
jsem na ni až na veletrhu Po-
lygraf. Domů jsem odjížděl se 
strojem. Ale díky tomu doká-
žeme vyrobit razítka na po-
čkání – vytvořím návrh na po-
čítači a zákazník si hned může 
všechno zkontrolovat. A za pár 
minut je vše hotové.“

Své doby měl Tomáš Vlk ješ-
tě jedno kopycentrum v centru 
Ostravy, ale nakonec si nechal 
jen to porubské. Poloha provo-
zovny na vozovně u tramvajo-
vé zastávky směrem na Ostra-
vu je na jednu stranu výhodná, 
na druhou ale ne. Jak si dnes 
lidé zvykli se všude přesouvat 
auty, tady prostě nezaparku-
jí. „Parkování je asi jediný pro-
blém tohoto místa. Ale který 
zákazník to tady aspoň trochu 
zná, ví, že se k nám dá přijet 
dvorem,“ nabízí řešení Tomáš 
Vlk. (jan)

Tomáš Vlk 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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SLEDUJTE NÁS NA:

Oxa Optik
www.oxaoptik.cz

* Platí p i zakoupení brýlových skel s úpravou HVLL

Platnost akce od 1. 2. 2019 - 30. 4. 2019 

OSTRAVA
PORUBA

Hlavní t ída 1024/51, tel.: 605 244 516
Opavská 962, tel.: 733 182 219

(EUC Klinika OSTRAVA)

MULTIFOKÁLNÍ A KANCELÁ SKÁ SKLA

1+1 ZDARMA
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renault.czRenault doporučuje

RENAULT SERVIS. Stále v pohybu. Stále plni života.
Uvedená cena zahrnuje práci, originální náhradní díly Renault a je včetně DPH. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou na uzavření kupní smlouvy. Cena je závislá na modelu, verzi a provedení vozu.

Více informací získáte v našem autorizovaném servisu.

Výměna brzdových destiček
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BONO auto a.s. - NOVÝ JIČÍN, FRÝDEK MÍSTEK, OSTRAVA PORUBA
TEL.: +420 556 770 223 , E-MAIL.: prodej@bonoauto.cz

www.BONOAUTO.cz


