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Bezplatný měsíčník pro obyvatele městského obvodu PorubaBřezen 2019

Komunitní dům pro seniory: 
rekonstrukce ještě letos
Více na straně 3

Chystáte se s dětmi k zápisu? 
Přinášíme přehled škol
Více na stranách 10 a 11

Na Alšově náměstí bude 
velikonoční jarmark
Více na straně 5

Mezi hokejbalisty Sokola
jsou i mistryně světa
Více na straně 17
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Komunitní dům pro seniory Dělnická: 
rekonstrukce má začít ještě letos
Bývalý objekt RPG na 
Dělnické ulici se má proměnit 
v komunitní dům pro seniory. 

 V  domě na Dělnické ulici, 
kde bývalo klientské centrum 
společnosti RPG, bude komu-
nitní dům pro seniory. 

„Obvod stárne, čtvrtina 
obyvatel Poruby je v  senior-
ském věku, takže projekt rea-
guje právě na tento trend. Ko-
munitní dům na Dělnické ulici 
rozšíří stávající nabídku bez-
bariérového nájemního bydlení 
pro seniory v Porubě. V objek-
tu vznikne 23 dvoupokojových 
bytů určených pro manželské 
dvojice, respektive pro mini-
málně dvoučlenné domácnos-
ti,“ uvedla místostarostka Petra 
Brodová. Počítá se i s využitím 
přilehlých jednopodlažních ob-
jektů a kultivací celého prosto-
ru. V areálu má vzniknout na-
příklad tělocvična a  kavárna, 
odpočinková zóna se zahra-
dou nebo garáže pro reziden-
ty. Má zde být i služebna měst-
ské policie. „Věříme, že to bude 
mít pozitivní vliv na bezpeč-
nost v dané oblasti, který bu-

dou příznivě vnímat jak obyva-
telé domu, tak lidé z okolí,“ do-
plnila Petra Brodová. Počítá se 
s  celkovými náklady 93  milio-
nů korun. Rekonstruovat se má 
během letoška a příštího roku, 
úpravy okolí jsou naplánovány 
na léta 2020 a 2021.

S projektem se mohou zájem-
ci seznámit do 13. března v malé 
pasáži Galerie Dukla. (jan)

TÉMA 3

Bytové jednotky mají mít plochu kolem 44 metrů 
čtverečních.

Součástí kavárny bude krytá terasa s výhledem 
do atria.

V objektu bude recepce se zázemím. V patrech se 
bude nacházet otevřená místnost pro setkávání. 
Celý objekt bude bezbariérový.

Pro relaxaci je určeno atrium s parkovou a zahradní 
úpravou, dětským hřištěm a drobnými objekty kry-
tých teras, pergolami a vodním prvkem.

ÚVODNÍK

Martin Tomášek
místostarosta

Milí sousedé,
jaro s  sebou nese pří-

liv nové energie. Jen díky ní 
se můžeme posouvat dál, za 
svými ideály. 

S jarem jsou tradičně spja-
ty výzvy týkající se nejen 
dětí, ale i  jejich rodičů, pro-
tože ti s nimi každý závažný 
krok prožívají. Zápisy do ma-
teřských a  základních škol, 
přijímací zkoušky či maturi-
ty představují mezníky, jež 
otevírají další etapy dětství 
a mládí, nikdo ale přesně ne-
tuší, co tyto přechody a změ-
ny přinesou. 

Abychom rodičům budou-
cích prvňáčků usnadnili dub-
novou volbu, představujeme 
zde dvanáct škol zřizovaných 
obvodem. Charakteristiky jed-
notlivých škol dokládají pest-
rost základního školství, v na-
bídce by proto mělo každé 
dítě najít tu „svoji školu“, kte-
rá položí pevné a dobré zákla-
dy pro další vzdělávání. Hlavní 
překážkou bude v  některých 
případech omezená kapaci-
ta škol, proto je dobré myslet 
i na vhodné alternativy.

Novinkou na porubských 
základních školách jsou po-
stupně vznikající školská po-
radenská pracoviště. Pro uči-
tele, rodiče nebo žáky je neo-
cenitelnou výhodou možnost 
probrat otázky, které je trá-
pí, přímo na místě s  odbor-
níkem obeznámeným s pod-
mínkami na konkrétní škole. 
Jejich podporou pomáháme 
naplňovat vizi školy jako bez-
pečného přístavu pro všech-
ny děti.

Přeji vám příjemné porub-
ské jaro.

Počítá se s tím, že v domě budou žít senioři, kteří jsou v zá-
kladních úkonech soběstační, ale kvůli věku nebo zdravotnímu 
stavu potřebují pomoc či péči jiné osoby. Pečovatelskou služ-
bu bude poskytovat Centrum sociálních služeb Poruba. Žá-
dosti o byty v komunitním domě pro seniory na Dělnické ulici 
bude přijímat odbor bytového hospodářství a údržby budov 
Úřadu městského obvodu Poruba od ledna 2020. S  klienty 
bude uzavírána nájemní smlouva, úkony pečovatelské služby 
si bude zajišťovat a hradit každý nájemník sám.

Televizní reportáž na-
jdete na YouTube na 

našem profi lu Městský obvod 
Ostrava-Poruba
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AKTUALITY4

Číslo měsíce

12
Odbor komunálních slu-

žeb úřadu vytipoval v  ob-
vodu dvanáct hřišť s asfal-
tovým povrchem, který by 
měl být vyměněn. Zkušeb-
ními vrty se zjišťovalo, v ja-
kém stavu je podklad hřišť. 
Sondy zjistily, že všechna 
hřiště mají v  základu de-
set a více centimetrů beto-
nu, takže nic nebrání tomu, 
aby na ně mohl být polo-
žen nový asfaltový povrch. 
S ohledem na fi nanční mož-
nosti plánuje obvod v první 
etapě opravit šest hřišť.

Chcete prodávat na 
velikonočních trzích?

 Městský obvod Poruba při-
pravuje v  termínu od 15.  do 
21.  dubna velikonoční trhy, 
které se budou konat na Al-
šově náměstí. Zájemci o pro-
dej se mohou hlásit již nyní. 
Upřednostníme prodejce na-
bízející tradiční rukodělné vý-
robky – kraslice, keramiku, vý-
robky ze dřeva, velikonoční 
vazby, pomlázky, velikonoč-
ní pečivo, koláče aj. Zájem-
ci se mohou hlásit do 1. dub-
na. Prodejcům bude k  dis-
pozici dvanáct dřevěných 
uzamykatelných stánků o roz-
měrech 3x 1,5  metru se dvě-
ma vyklápěcími pulty. Bliž-
ší informace podá Štěpánka 
Ostárková na tel. 602 591 918, 
599 480 913 nebo na e-mailu
sostarkova@moporuba.cz. (red)

Zastupitelé se 
sejdou počtvrté

 Porubští zastupitelé se 
19. března v 16 hodin sejdou 
na svém 4. zasedání, na kte-
ré jsou zváni i  obyvatelé 
městského obvodu. Jednání 
se bude konat v sále Domo-
va Slunečnice na ulici 17. lis-
topadu a  i  tentokrát z  něj 
bude pořízen videozáznam. 
Program zasedání a anony-
mizované materiály, které 
zastupitelé budou projed-
návat, budou nejpozději tý-
den předem zveřejněny na 
webových stránkách poru-
ba.ostrava.cz.

V březnu začnou opravovat Opavskou
Správa silnic 
Moravskoslezského kraje 
(SSMSK) zahájí v závěru 
března opravy Opavské 
ulice. Opravovat se bude 
v úseku od Tesca po 
křižovatku u Slovanu.

 V první etapě oprav Opav-
ské ulice bude podle informa-
cí SSMSK po celé délce úseku 
od křižovatky se Sjízdnou uli-
cí po křižovatku s ulicí 17. listo-
padu vyfrézován zhruba met-
rový pás a vybourány obrub-
níky v pravém jízdním pruhu, 
posléze – rovněž po celé dél-
ce – zbytek pravého jízdního 
pruhu. Vzápětí bude v pravém 
pruhu položen nový asfaltový 
povrch. Další etapou bude od-

stranění povrchu levého jízd-
ního pruhu včetně obrubníků 
a  položení nového povrchu. 
Stejně se bude postupovat při 
opravách pruhů od Slovanu 
směrem dolů, kde však opra-
va pravého jízdního pruhu 
proběhne vcelku. Cesta bude 
průjezdná vždy v  obou pru-
zích opačného směru a v jed-
nom z  pruhů opravovaného 
směru, ve kterém se aktuálně 
nebude pracovat.

Koncem července dojde 
na opravy křižovatky Opav-
ské a  Martinovské ulice, za-
čátkem prosince pak křížení 
na vozovně (Opavská x  So-
kolovská ulice). V  tuto dobu 
budou obě křižovatky z  vět-
ší části uzavřeny mimo odbo-

čení vpravo na Martinovské 
směr Opava a  směr Svinov 
a polovinu křižovatky Porub-
ské směr Opava.

„Budeme účastníky pravi-
delných kontrolních dnů stav-
by, abychom mohli Poruba-
ny včas informovat o  probí-
hajících opravách, dopravních 
omezeních a  objízdných tra-
sách. Na Opavské ulici je ně-
kolik ulic, které jsou jedinými 
vjezdy do nebo výjezdy z vni-
trobloků. Aby dopravní ome-
zení v těchto místech trvala co 
nejkratší dobu, řádově jen ně-
kolik hodin, zvolil zhotovitel 
v těchto místech jinou techno-
logii opravy,“ uvedl Lubomír 
Gazda z odboru komunálních 
služeb ÚMOb Poruba. (jan)
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23. a 24. března 201923. a 24. března 2019
ZŠ Dětská 915ZŠ Dětská 915

Otvírací doba:Otvírací doba:
sobota 9–18 hodinsobota 9–18 hodin
neděle 9–16 hodinneděle 9–16 hodin
vstupné: 40 Kč,vstupné: 40 Kč,
 rodinné 100 Kč rodinné 100 Kč

Pasport je evidence majetku. V Porubě bude rozšířený
 Poruba zavádí digitální roz-

šířený pasport místních komu-
nikací a  městského mobiliá-
ře. Pojem místní komunikace 
označuje chodník, silnici, ve-
řejné parkoviště, přechod pro 
chodce, zatímco městský mo-
biliář představuje něco jako 
nábytek obývacího pokoje 
města – patří sem lavičky, od-
padkové koše, stojany na kola 

a mnoho dalších prvků veřej-
ného prostoru, které občan 
využívá v každodenním životě. 
„Když si k tomu ještě přidáme 
slovo pasport, což je eviden-
ce majetku, zjistíme, že pas-
port komunikací a městského 
mobiliáře není nic jiného než 
evidence hmotného majetku 
města. Na rozdíl od stávající-
ho řešení základního paspor-

tu, jehož nutnost vychází ze 
zákonné povinnosti, budeme 
mít nově od června letošního 
roku okamžitý detailní přehled 
o stavu majetku obvodu, včet-
ně stupně opotřebení, propo-
čet předpokládaných fi nanč-
ních nákladů a  předpokláda-
ného termínu realizace jeho 
opravy,“ vysvětlil místostaros-
ta Miroslav Otisk. (jan)



Na Alšově náměstí bude velikonoční jarmark i kraslicovník
 Velikonoční trhy začína-

jí na Alšově náměstí v  pondě-
lí 15.  dubna a  končí v  neděli 
21. dubna. Program je připraven 
na sobotu a neděli 20. a 21. dub-
na. Letošní velikonoční jarmark 
bude mimořádný tím, že se 
v jeho programu projeví spolu-
práce navázaná s  polskou Ra-
tiboří. Polští sousedé připraví 
program pro Porubany, Poruba 
pak pro obyvatele Ratiboře. Na-

příklad české děti se v tvůrčí díl-
ně budou moci seznámit s pol-
skými tradicemi i  lidovými veli-
konočními zvyky.

Blok v  programu jarmar-
ku pak bude vyhrazen pol-
ským souborům. Pro polské 
děti bude u  nás také připra-
vena dílna, ve které si budou 
moci nazdobit kraslice a zkusit 
uplést pomlázku. Dozví se rov-
něž o našich velikonočních tra-

dicích a  seznámí se s  českým 
folklorem. Vedení tvůrčí dílny 
se aktivně ujaly ženy přihláše-

né do klubu Kreativ. Ten vznikl 
pod organizací Senioři ČR za-
čátkem tohoto roku. (jan)

AKTUALITY 5

Novodobou tradicí se už stalo předvelikonoční krášlení kras-
licovníku. Ke společnému zdobení dojde v pondělí 15. dubna. 
Vajíčko, které si doma namalujete, si budete moci na veliko-
noční strom zavěsit mezi 14. a 17. hodinou.

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE | Nové nápady k nám mohou přinést pestrost a alternativu k tomu, co nachá-
zíme „za každým rohem“, a zvýšit zájem Porubanů trávit čas venku s přáteli, známými, sousedy… Nabízíme 
trochu inspirace z míst blízkých i vzdálenějších. Snímky: www.estav.cz, www.adgnews.com

Zelená Porubě: ohlédnutí za třemi ročníky projektu
Tři proběhlé ročníky, více než pět desítek podaných 
návrhů a 13 návrhů realizovaných. To je v číslech 
projekt porubského participativního rozpočtu Zelená 
Porubě s podtitulem Tvoříme Porubu společně.

 Před třemi lety vznikl pro-
jekt Zelená Porubě. Dává oby-
vatelům obvodu možnost mít 
přímý vliv na podobu svého 
nejbližšího okolí a  také na to, 
jak se bude obvod v následují-
cích letech rozvíjet.

Zapojení veřejnosti do spo-
lurozhodování formou parti-
cipativního rozpočtu realizu-
je v současné době v České re-

publice více než 30 obcí a stále 
přibývají další. A  jaké jsou po 
třech letech zkušenosti v  na-
šem městském obvodu? „Věřím, 
že se podařilo překročit nedů-
věru k  participativním projek-
tům a  navázat užší spolupráci 
mezi úřadem, jeho zaměstnan-
ci a konkrétními lidmi, kteří mají 
zájem o  své okolí. Společnými 
silami jsme tak dokázali vytvo-

řit několik velmi zajímavých, ně-
kdy – pro naše prostředí atypic-
kých – projektů“, hodnotí fun-
govaní projektu Zelená Porubě 
Zuzana Bajgarová, která v roce 

2016 stála jako místostarostka 
u zrodu porubského participa-
tivního rozpočtu. „Každopád-
ně je to dlouhodobý proces, ne 
něco, co se stane jen tak ze dne 
na den, takže mám radost, že 
projekt uspěl a stává se součás-
tí naší komunální práce.“

Každý z  návrhů je fi nančně 
omezen částkou 700 tisíc ko-
run. To však neznamená, že by 
se v  Porubě realizovaly pou-
ze nákladné nápady, jako byla 
rekonstrukce dopravního hřiš-
tě v  areálu mateřské školy na 
Ukrajinské ulici či výstavba dět-
ského hřiště poblíž náměstí 
Václava Vacka na sedmém ob-
vodu. Velmi úspěšnými návr-
hy bylo veřejné pítko na Hlavní 
třídě i zřízení piknikového místa 
na „páťáku“, jejichž celkové ná-
klady nepřesáhly sto tisíc korun.

Zatímco se Porubané učí „in-
vestovat“ své nápady, aktivitu 
i volný čas do veřejného prosto-
ru, musí pracovníci úřadu dů-
kladně zvážit a zhodnotit mož-
nosti zhotovení každého jed-
notlivého návrhu. Překážkou 
mohou být nejen inženýrské sítě 
v dané oblasti, ale také dlouho-
dobé plány radnice s  rozvo-
jem konkrétního místa. Je tře-
ba si také uvědomit, že každý 
z dokončených návrhů se stává 
majetkem městského obvodu, 
a  tak je velice důležité promy-
slet i  následnou údržbu všech 
prvků takovým způsobem, aby 
ve fi nále nepřinesl lidem více 
škody než užitku. (pak)

V roce 2018 obce v ČR vy-
členily na své participativní 
rozpočty 100 milionů korun.

Na kávu se 
Zelenou Porubě
Před vyhlášením čtvrtého 
ročníku projektu se budou 
moci zájemci informovat na 
podmínky přihlášení a  po-
drobnosti o  akci 26.  břez-
na v  17 hodin v Kafe Pala-
ča u kruhového objezdu na 
Hlavní třídě.

Projekt je fi nancován z prostředků EU.
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Ostrava v tomto dotačním období nepožádá EU o dotaci na 
vybudování nové tramvajové trati v Porubě. Myslíte si, že odložení 
žádosti projektu prospěje, nebo mu uškodí?

Milena Jedličková
(ODS)

 Jsem toho názoru, že odložení žádosti 
o  dotaci projektu neuškodí, naopak přispěje 
ke zklidnění zjitřených emocí dotčených obča-

nů v potenciální lokalitě vedení trati. Věřím, že 
vznikne prostor k vysvětlení a zodpovězení pro-

blémových otázek ze strany daného projektu, např. hluku, který 
doprovází tramvajovou dopravu, a dalších nejasností technického 
charakteru. Vesměs každý zásah do komfortní zóny lidi polarizu-
je a vede k diskuzím, což může být obohacující, ale v tomto pří-
padě se setkávám s obavami lidí, kteří bydlí v dané lokalitě, a jsou 
mi pochopitelné. Tento odložený čas o dotaci vnímám jako šanci 
na diskuzi a jiná řešení.

Ivana Onderková
(ČSSD)

 Snad pomůže, a to zejména z toho důvo-
du, že současné vedení města (ANO, Piráti, 
ODS a KDU-ČSL) třeba najde rozum a pocho-

pí, že celý tento projekt je pro Porubu špatný. 
Jestliže totiž v rámci procesu EIA byla ekologi-

zace celého projektu zpochybněna dotčenými orgány, zejmé-
na Českou inspekcí životního prostředí, můžeme jen doufat, že 
město Ostrava od tohoto nesmyslného a neekologického pro-
jektu ustoupí a že k čerpání prostředků na něj nedojde. Dotace 
Evropské unie by měly přece jen směřovat na skutečné ekolo-
gické projekty, jako jsou například elektrobusy.

Bohdan Trojak
(Ostravak)

 Domnívám se, že odložení žádosti o do-
taci projektu výstavby nové tramvajové tra-
ti je logickým vyústěním stavu, ve kterém se 

projekt nachází, tj. v  jeho dnešní nepřiprave-
nosti. Ta spočívá jednak v řadě věcných otázek, 

které zatím nebyly zodpovězeny, jednak jsou zde nedokon-
čené legislativní procesní úkony, které termínově celý projekt 
ohrožují – nevykoupené pozemky, neprošlo vyhodnocování 
vlivu na životní prostředí (malá EIA), výhrady mají hygienici 
i Česká inspekce životního prostředí, není souhlas dotčených 
obvodů, průzkum veřejného mínění byl zadán diskriminačně 
(jen lidé ve věku 18–75 let) atd.

Vojtěch Curylo
(KDU-ČSL)

 Nová tramvajová trať na sedmý a  osmý 
porubský obvod je velmi významná investič-
ní akce, která si vyžaduje důkladnou přípravu 

jak po stránce projekční, tak po stránce reali-
zační. Jestli odložení žádosti umožní danou akci 

připravit co nejlépe ve prospěch porubských občanů a dovolí 
co největší eliminaci negativních dopadů na životní prostředí, 
z tohoto důvodu pak dané věci může prospět.

Petr Gajdáček
(KSČM)

 Tramvaje nejsou jediná možnost. Alter-
nativou mohou být i  ekologičtější autobu-
sy a  elektrobusy. Budování nových tratí je 

fi nančně náročné, přináší rozšiřování komu-
nikací a zpevněných ploch, rozsáhlé kácení, vy-

soké investice do přeložek infrastruktury. Navrhované řešení 
způsobí snížení průjezdnosti, s čímž je spojeno zvýšení emisí 
a tím i imisní zátěže z projíždějících či stojících aut. Budování 
nové trati podle nás není dostatečně zdůvodněno, ekologičtěj-
ší dopravu mohou zajistit i elektrobusy. To, že město nepožádá 
v tomto dotačním období EU o dotaci, nám dává za pravdu, že 
akce není dobře připravena.

Jiří Svoboda
(ANO 2011)

 O projekt tramvajové trati se od počátku 
aktivně zajímám a s každým dalším vývojem 
projektování se utvrzuji, že je velmi potřeb-

ný a žádaný. Náročnost této stavby vyžaduje 
precizní a ne jinak než stoprocentně připravený 

projekt, který bere v potaz všechny návrhy a připomínky nejen 
k trati samotné, ale i dalším stavbám, které jsou součástí pro-
jektu (protihlukové zdi, řešení křižovatek, silnic, chodníků a cyk-
lostezek, technologie apod.). Odložení žádosti umožní městu 
připravit ho bez časového presu mnohem dokonaleji a už zmí-
něné návrhy a připomínky zapracovat. Z toho důvodu si mys-
lím, že posun podání žádosti o dotaci projektu jen prospěje.

Václav Kubín
(SPD)

 Otázka přece nestojí, zda odložení žádos-
ti o dotaci tramvajové trati pomůže, či uškodí, 
podstatné přece je, že celý projekt tzv. ekolo-

gizace nedává smysl a sám za sebe doufám, že 
oním „odkladem“ zhasl navždy. Nesnažme se mě-

nit věci, které fungují, a napněme společně síly k tomu, abychom 
zlepšili či napravili křivdy a chyby z minulosti, které Porubu trápí 
mnohem více. Tím mám na mysli třeba kulturní dům Poklad. 

Více o  mém vztahu k  tzv. ekologizaci dopravy v  Poru-
bě zde: https://www.parlamentnilisty.cz/profi ly/Mgr-Vaclav-
-Kubin-124596/clanek/Tramvaje-v-Porube-se-odkladaji-verim-
ze-do-nedohledna-92726

Martin Tomášek
(Česká pirátská strana)

 Porubští Piráti nejsou fanatickými stou-
penci stavby, pokud by výsledek neměl mít 
všechny parametry, které si od prodloužení 

páteřní trati slibujeme. Základem úspěchu je 
tudíž co nejlépe připravený projekt. Čas, který 

zmíněným odkladem vznikl, by proto měl být využit pro dal-
ší modernizaci stávající tramvajové dopravy ve smyslu jejího 
odhlučnění a zvyšování přepravního komfortu tak, aby se ne-
naplnily obavy odpůrců rozšíření tramvajové sítě a  aby nás 
naše vlastní zkušenosti přesvědčily, že je tramvaj perspektiv-
ní, důstojná a přitažlivá alternativa individuální automobilové 
dopravy.



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
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Odkládáte nábytek a jiné větší věci 
u popelnic? Zakládáte černou skládku
Černá skládka je nelegální 
uložení odpadů. Toť 
encyklopedická defi nice. 
Málokdo si však uvědomí, 
že za černou skládku se 
považuje také to, když 
odložíte objemný odpad 
u popelnic. A hrozí za to až 
padesátitisícová pokuta!

 Co se nevejde do kontej-
neru, položí se vedle něho. 
A může to být vysloužilý náby-
tek, matrace, dveře nebo kobe-
rec. Okolí kontejnerových stá-
ní pak může připomínat sběr-
ný dvůr jako na obrázku na 
titulní straně. Jenže ve skuteč-
nosti tak lidé zakládají černou 
skládku, za což mohou dostat 
pokutu až 50 tisíc korun. Ob-
vod dostává stížnosti na „binec 
u popelnic“ od občanů, při po-
chůzkách ho objevují strážníci. 
Soupis těchto míst se předává 
společnosti OZO Ostrava, která 
pak odpad, jenž se nedá sebrat 
při běžném svozu, odstraní. 
„Město každoročně na likvida-
ci takovýchto černých skládek 
vynakládá nemalé prostřed-
ky, které by mohly být využity 
smysluplněji,“ potvrdila Vladi-
míra Karasová, mluvčí OZO. 

Co však dělat s věcmi, kte-
ré se do kontejneru nevejdou? 
Možnosti jsou hned tři: mů-
žete je odvézt do některého 
z 12 sběrných dvorů ve městě. 
Přijímají v nich prakticky veške-
rý odpad z běžného chodu do-
mácnosti – objemné věci (ná-
bytek, koberce a jiné větší zaři-

zovací předměty), nebezpečné 
odpady (léky, baterie, barvy, ře-
didla, oleje…), vysloužilé elekt-
rospotřebiče a  světelné zdro-
je, zeleň ze zahrádek, separo-
vaný odpad (plasty, sklo, papír) 
a  textil. Za úplatu tam mohou 
občané města odložit i staveb-
ní odpady včetně oken a dveří. 

Další možnost je počkat, až 
budou poblíž přistaveny vel-
koobjemové kontejnery. Jsou 
rozmisťovány v ulicích Poruby 
několikrát do roka – obvod jich 
nechává rozvézt kolem 550. 
První se přistavovaly v  únoru 
a nyní v březnu a další mají být 

v  červnu. Harmonogram zá-
jemci najdou na webu poruba.
ostrava.cz v  sekci Občan pod 
odkazem Sběrné dvory a  vel-
koobjemové kontejnery. 

Třetí způsob, jak se zbavit 
velkých věcí, je objednat si od-
voz u OZO. „Tato služba vznik-
la, aby zejména seniorům, pro 
které může být složité zajistit 
odvoz velkých předmětů z do-
mácnosti do sběrného dvora, 
usnadnila nakládání s odpady,“ 
informovala Vladimíra Karaso-
vá. Za tuto službu se však pla-
tí – od 50 do 400 korun podle 
objemu odpadu. (jan)

 Porubský sběrný dvůr je v  ulici Nad Porubkou na okra-
ji průmyslové zóny. V zimě je otevřen denně včetně sobot 
a nedělí od 8 do 18 hodin. Můžete využít i blízké sběrné dvory 
v Krásném Poli nebo Martinově. Jejich otevírací doby najdete 
na www.ozoostrava.cz/mapa. Větší množství odpadu mohou 
občané Ostravy bezplatně odevzdat jen ve sběrném dvoře 
v Ostravě-Kunčicích.

Chodníky se spojí
 Na Vřesinské ulici má být 

na jaře dostavěn chybějí-
cí pětapadesátimetrový úsek 
chodníku. Když to počasí do-
volí, práce by měly být zaháje-
ny začátkem dubna a hotovy 
tak, aby chodník mohli pou-
žívat lidé mířící od záchytné-
ho parkoviště na koupaliště. 
Předpokládaná investice obce 
je 600 000 korun.

Výstavy skalniček
 Klub skalničkářů Adonis Os-

trava pořádá klubové jarní vý-
stavy pro veřejnost. Konají 
se ve Středisku přírodovědců 
v  SVČ Korunka na Čkalovově 
ulici. Předjarní výstava bude 
12.  a  13.  dubna (v pátek od 
9 do 17 hodin, v sobotu od 8 do 
12 hodin). Hlavní výstava je na-
plánována na 26.  a  27.  dub-
na (v pátek od 9 do 17 hodin, 
v  sobotu od 8 do 12  hodin). 
Vstupné je 20  Kč, je zajištěn 
i  prodej skalniček a  poraden-
ská služba členů klubu. Více in-
formací na www.skalnickyost-
rava.netstranky.cz.

Znovu přijede 
protidrogový vlak

 Na svinovské vlakové ná-
draží opět dorazí Protidrogový 
vlak. V jeho šesti vagonech je 
připraven program, který ško-
láky upozorňuje na nebezpe-
čí spojená s užíváním drog. Po 
dva dny, 12. a 13. dubna, do něj 
mohou zavítat nejen školáci, 
ale i  ostatní Porubané. Vstup 
pro veřejnost je od 15.30 do 
18 hodin, lidé s  trvalým bydli-
štěm v  Ostravě-Porubě mají 
vstup zdarma. (jan)
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Pohled na křižovatku Vřesinské ulice s třídou Vítězného února (nyní 17. listopadu) v první polovině šedesátých let a dnes
 Foto: archiv ÚMOb Poruba a Jana Janošcová

Poruba kdysi a dnes aneb Proměny obvodu ve fotografi ích

SETKÁNÍ S OBČANY | Na veřejném setkání s obyvateli prvního sta-
vebního obvodu na gymnáziu P. Tigrida byly představeny záměry 
týkající se změn veřejného prostoru v této lokalitě – revitalizace ulice 
Gustava Klimenta i  vybudování podzemního parkování pod hřištěm 
gymnázia. O krok blíže realizaci je v této chvíli revitalizace. Momentálně 
se připravuje dokumentace pro územní a stavební řízení a ještě letos 
by měl vzniknout celý projekt. Realizován by mohl být už v roce 2020.

PĚTAČTYŘICET STOJANŮ | Na pětačtyřiceti místech by se v Porubě 
měly v těchto dnech objevovat stojany na sdílená kola. S deskou stej-
ného rozměru, jako mají mít stojany, a kolem pracovníci odboru ko-
munálních služeb vytipovávali přesné umístění stanovišť. Službu bude 
letos v Ostravě nově provozovat společnost nextbike. Letošní sezona 
tzv. bikesharingu odstartuje 1. dubna a skončí 30. listopadu.
 Snímky: Jana Janošcová, Jiří Birke a ORO ÚMOb Poruba

UŽ JE PLNO | Neobvyklý zájem během několika dnů zaplnil kapacitu 
klubu Kreativ, který s novým rokem vznikl při Městské organizaci Se-
nioři ČR. V pátek dopoledne se v klubovně na ulici M. Majerové scházejí 
na dvě desítky žen a společně se věnují ručním pracím. Přestože venku 
ještě ležel sníh, dámy vedené Dagmar Pavlusovou a Mojmírou Sucháč-
kovou už pilně připravovaly velikonoční výzdobu. Aktivní seniorky také 
vypomohou v kreativní dílně na velikonočním jarmarku.

BUBLINKY ZA ČLOBRDO | Žádné zlobení, naopak spoustu legrace si 
podle vlastních slov užili senioři, kteří se v domě s pečovatelskou službou 
Průběžná potkali na turnaji ve hře Člověče, nezlob se! Nejlépe se dařilo do-
mácím seniorkám, za které ve fi nále fi nišovala Zdeňka Borovcová, druhé 
skončilo družstvo z klubu důchodců na Bulharské ulici, třetí tým z DPS As-
tra a čtvrté byly zástupkyně seniorského klubu v Oblouku. Všechna druž-
stva vyhrála malou či větší lahev sektu, vítězný tým získal i putovní pohár.



Máte doma předškoláka, chystáte se k zápisu a vybíráte 
školu? Připravili jsme pro vás přehled porubských ZŠ
Když malý člověk začne chodit do školy, je to v jeho 
životě mimořádná změna. Má sportovní talent, 
nebo ho zajímají spíše písmenka? Pořád něco 
kreslí? Rád tančí nebo zpívá? Pozoruje život křečíků 
džungarských? Protože se jedná o podstatný kus 
života dítěte v následujících devíti letech, rodiče 
velmi pečlivě volí školu, na kterou ho zapíší.

 Městský obvod Poruba je zři-
zovatelem dvanácti základních 
škol (ZŠ). Ve spolupráci s jejich 
vedením jsme připravili struč-
nou prezentaci, která vás sezná-
mí, na co ve školách kladou dů-
raz, čemu se věnují, co nabízejí, 
jaké vyučovací metody využí-

vají, na co jsou pyšní nebo jaké 
mají vybavení. Dozvíte se také, 
kdy se konají dny otevřených 
dveří (DOD), abyste se o všem 
mohli zajít také sami přesvědčit. 
Ve zvláštní tabulce pak najde-
te, který den a v kolik hodin se 
s dítky musíte dostavit k zápisu.

K zápisu do prvních tříd zá-
kladních škol se letos v  Poru-
bě chystá na 650 dětí. Zápisy 
se budou konat začátkem dub-
na. Rodiče mohou pro své dítě 
podle školského zákona zvolit li-
bovolnou školu. Přednostní prá-
vo na přijetí mají ale v tzv. spá-

dových školách, kde je rozhodu-
jící místo trvalého pobytu dítěte 
(spádové obvody škol najdete 
na webu poruba.ostrava.cz v ze-
lené sekci pod odkazem Škol-
ství a vzdělávání – Základní ško-
ly; najdete zde i další informace 
týkající se zápisů do ZŠ). (jan)

PŘEDSTAVUJEME10

 Zápis do první třídy se týká dětí, které oslaví šesté narozeniny do 
31. srpna letošního roku. Pedagogové při zápisu například zjišťují, 
jakou má dítě slovní zásobu, zda pozná barvy, tvary, čísla a písme-
na. K zápisu se společně s dítětem musí dostavit minimálně jeden 
z rodičů nebo jiný zákonný zástupce dítěte. Pokud se dítě nemůže 
k zápisu dostavit například z důvodu nemoci, je nutné oznámit to 
vedení školy, které rodičům nabídne náhradní termín zápisu.

ZŠ Porubská 832
Škola směřující k  všestrannému rozvoji žáků, 

s aktivizujícími formami výuky a respektem k osob-
nosti každého dítěte. Kvalitní sportovní zázemí 
umožňuje podporu pohybových aktivit a zdravé-
ho životního stylu. V každém ročníku funguje třída pro sportovně za-
loženou mládež. Škola spolupracuje s klubem Atletika Poruba a dal-
šími sportovními oddíly (squash, tenis, hokej, basketbal, krasobruslení 
aj.). Angličtina se vyučuje od první třídy, v matematice se využívá me-
toda prof. Hejného, při výuce čtení pak genetická metoda.
• DOD: 19. 3., 15.30–17.30 hodin
• www.zsporubska.cz

ZŠ Ukrajinská 1533
Hlavní linií školy je zaměření na výuku cizích ja-

zyků. Od 1. třídy se v málopočetných skupinách 
vyučuje anglický jazyk, z  toho část roku přímo 
pod vedením rodilého mluvčího, a od 7. třídy se 
přidává druhý cizí jazyk – španělština nebo ruština. Chloubou 
školy je multimediální jazyková laboratoř a vybavení učeben in-
teraktivními tabulemi. Sportovnímu vyžití slouží zrekonstruova-
né multifunkční hřiště s plochou na fotbal, volejbal, streetball, tar-
tanovým oválem, dalším hřištěm na volejbal a basketbal a velká 
tělocvična. Školní jídelna nabízí mj. možnost dietního stravování.
• DOD: 14. 3., 15–18 hodin
• www.zsukrajinska.cz

ZŠ Dětská 915
Cílem školy spolupracující s Ostravskou univerzi-

tou je rozvíjet silné stránky dětí tak, aby každé zažíva-
lo úspěch a mohlo se všestranně rozvíjet. Individuál-
nímu přístupu napomáhá snaha udržovat nižší po-
čty žáků ve třídách 1. stupně. Možnosti budoucího uplatnění žáků 
umocňují projekty podporující jejich komunikační a  prezentační 
dovednosti a spolupráci žáků napříč ročníky. Žákům se zájmem 
o hokej a plavání škola poskytuje rozšířenou výuku TV. K dobrému 
klimatu školy přispívají každoročně organizované adaptační, lyžař-
ské a ozdravné pobyty stejně jako fungující spolupráce s rodiči.
•  DOD: 26. 3., 8–11.40 prohlídka školy, 14–17 hodin prohlídka 

školy, workshopy pro děti (v 14, 15 a 16 hodin)
• www.zsdetska.cz

ZŠ K. Pokorného 1382
Škola s rozšířenou výukou výtvarné vý-

chovy. Ve výstavní síni školy se představu-
jí tematicky zpracovávané projekty a díla 
nejen dětí, ale i známých výtvarných umělců. Nově zrekonstruo-
vané odborné učebny (chemie, fyziky, přírodopisu a  počítačo-
vé techniky) i  žákovská knihovna přinášejí do výuky nové prv-
ky a možnosti většího zapojení žáků do vyučování. Již od 1. třídy 
mají děti možnost učit se anglickému jazyku. Ve vyšších ročnících 
si pak volí další cizí jazyk.

Ve školním roce 2019/2020 chce škola otevřít tři první třídy, 
dvě s výtvarným zaměřením a jednu bez zaměření.
• DOD: 19. 3., 14–18 hodin
• www.zspokorneho.cz

ZŠ gen. Zdeňka Škarvady, Porubská 831
Škola nabízí intenzivní výuku angličti-

ny od první třídy, od šesté třídy pak výběr 
dalšího jazyka (španělština, ruština, němči-
na, francouzština), bilingvní výuku v některých předmětech, rodilé 
mluvčí ve výuce a odpolední dvojjazyčné kroužky. Žáci bilingvních 
tříd každoročně skládají mezinárodní zkoušky Cambridge (YLE, 
KET, PET...). Ke škole patří kvalitně vybavené učebny, moderní me-
tody výuky kombinované s „osvědčenou klasikou“ (genetická meto-
da čtení, matematika prof. Hejného, práce s tablety a dalšími IT tech-
nologiemi) a podpora sportovních aktivit. Samozřejmostí je otevře-
né a bezpečné prostředí, stejně jako vstřícný pedagogický sbor.
• www.zs-skarvady831.cz

ZŠ a waldorfská ZŠ Ľ. Štúra 1085
Waldorfská pedagogika otevírá v dětech prostory 

k přirozenosti a touze po poznání. Výuka je prodchnu-
ta uměleckými, pohybovými i praktickými činnostmi. 
Žáci se od prvního ročníku přirozenou cestou sezna-
mují se dvěma cizími jazyky, hrou na fl étnu a rozmani-
tými řemesly. To, jak se dítěti ve škole daří, se rodiče pravidelně do-
zvídají ze slovního hodnocení. Nové poznatky si děti osvojují zku-
šenostmi a mnohdy u toho mohou být i sami rodiče. Dát dítě na 
waldorfskou školu znamená pro rodiče stát se její součástí.
• DOD: 8. 3. od 7.40 hodin, 10.00 – beseda s pedagogy
• www.waldorfporuba.cz
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ZŠ Komenského 668
ZŠ Komenského se zaměřuje na výuku anglič-

tiny již od první třídy (v cizojazyčné konverzaci 
využívá rodilé mluvčí), environmentální výchovu, 
vzdělávání a osvětu a rozvíjí systém péče o talen-
tované žáky. Od září 2019 zařadí do výuky prvky Hejného ma-
tematiky a metody CLIL a spustí systém elektronických žákov-
ských knížek.

Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi a počíta-
či připojenými na internet, k dispozici jsou odborné učebny fyzi-
ky, hudební výchovy, pracovních činností, počítačové učebny, pří-
rodovědná učebna a dvě tělocvičny. Škola nabízí žákům rozma-
nité volnočasové aktivity – výrobu keramiky, hru na fl étnu, judo, 
veselou vědu, pěvecký sbor nebo taneční kroužek. 
•  DOD: 20. 3., 8–9.40 možnost nahlédnout do výuky 1. tříd, 13–16 

prohlídka školy, konzultace, 15–15.40 škola nanečisto
•  www.zskomenskehoporuba.cz

ZŠ Bulharská 1532
Škola je od roku 2000 držitelkou certifi ká-

tu Škola podporující zdraví. Program se zaměřuje 
na vytváření pozitivního klimatu, komunikativního 
prostředí, atmosféry spolupráce a porozumění ve 
všech rovinách – mezi žáky, pedagogy i rodiči. Školní vzděláva-
cí program je vždy v jedné třídě 6.–9. ročníku zaměřen na rozší-
řenou výuku matematiky. Logické myšlení žáků je podporováno 
i zapojením do projektu Šachy do škol. Spolupracuje s Pedago-
gickou fakultou Ostravské univerzity jako fakultní škola.
•  DOD: 20. 3., prohlídka školy v 8, 9, 10 a 11 hodin, 16–17 hodin 

setkání s rodiči
• www.zsbulharska.cz

ZŠ J. Šoupala 1609
Škola je zaměřena na vzdělávání dětí s růz-

norodými zájmy v rámci principů zdravého ži-
votního stylu. Od prvního ročníku se žáci učí 
anglický jazyk a od osmého ročníku německý 
jazyk. Na II. stupni fungují vedle klasických tříd rovněž třídy s roz-
šířenou výukou tělesné výchovy, které jsou určeny všem žákům 
se zájmem o všeobecný rozvoj pohybové kultury pod dohledem 
sportovních specialistů a fyzioterapeuta. Školní jídelna umožňuje 
i stravování dětí s dietními potřebami.
•  DOD: zájemci o  prohlídku školy a  konzultaci si mohou 

sjednat schůzku na tel. 602 220 041
• www.zssoupala.cz

ZŠ A. Hrdličky 1638
Škola se profi luje na cizí jazyky. Nabízí vý-

uku anglického, německého, francouzského 
a ruského jazyka. Anglický jazyk je vyučován 
od 1. ročníku. Pedagogové podporují moder-
ní trendy ve výuce, využívají metodu CLIL.  Škola je Přípravným 
centrem pro skládání mezinárodních zkoušek  v anglickém a ně-
meckém jazyce. Pozornost věnuje také nadaným žákům a pomá-
há rozvíjet jejich talent ve spolupráci se spolkem Proxima a or-
ganizací Mensa. Rozšiřuje spolupráci s rodiči na společných od-
borných setkáních a v odpoledních kurzech cizích jazyků je také 
vzdělává. Škola je zapojena do celorepublikových projektů Srdce 
s láskou darované, Hrdá škola i charitativních akcí  fondu Sidus – 
Život dětem a nadačního fondu Neposedné tlapky.
• DOD: 19. 3., 14–18 hodin
• www.zshrdlicky.cz

ZŠ J. Valčíka 4411
Škola s  rozšířenou výukou hudební výchovy, 

v každém ročníku je vždy jedna třída s tímto za-
měřením. Hudební výchova se zde vyučuje tři ho-
diny týdně. Nezapomínají ani na rozvoj jazyko-
vých dovedností, od 1. třídy se učí angličtina a děti mají tři hodiny 
tělesné výchovy. Škola má atraktivně vybavené učebny počíta-
či, tablety, smart tabulemi a dataprojektory. Dbá na všeobecnou 
vzdělanost a kreativitu dětí. Žáci se věnují zpěvu, hře na hudební 
nástroje, existuje zde několik pěveckých sborů.
• DOD: 12. 3., 15.30–17.30 hodin
• www.zsvalcika.eu

ZŠ I. Sekaniny 1804
Škola s posílenými hodinami informatiky a s ang-

ličtinou již od prvního ročníku. Od útlého věku pra-
cuje s talentovanými žáky s mimořádným zájmem 
o přírodní vědy i o robotiku. Učí se ve skvěle vyba-
vených odborných učebnách. Zájemce o anglický jazyk připra-
vují na dětské cambridgeské jazykové zkoušky YLE. Ve školním 
roce 2019/2020 otevírá tři první třídy. Školní poradenské pracovi-
ště pomáhá žákům nejen se speciálními vzdělávacími potřebami 
překonávat obtíže a naplňovat jejich potřeby, poskytuje poraden-
ské služby i zákonným zástupcům.
• www.sekaniny.cz

TERMÍNY ZÁPISŮ DO 1. ROČNÍKU ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Název ZŠ Termín Hodina

ZŠ, Ostrava-Poruba, 
Komenského 668

1. 4. 2019 13–17 hodin

2. 4. 2019 13–17 hodin

ZŠ, Ostrava-Poruba, 
Porubská 832

1. 4. 2019 12–17 hodin

2. 4. 2019 14–16 hodin

ZŠ generála Zdeňka Škarvady, 
Ostrava-Poruba 1. 4. 2019 8–16 hodin

ZŠ, Ostrava-Poruba, 
Dětská 915

1. 4. 2019 12.30–17 hodin

2. 4. 2019 12.30–17 hodin

ZŠ a waldorfská ZŠ, 
Ostrava-Poruba

1. 4. 2019 13–17 hodin

2. 4. 2019 13–17 hodin

ZŠ, Ostrava-Poruba, 
K. Pokorného 1382

1. 4. 2019 12–17 hodin

2. 4. 2019 13–17 hodin

ZŠ, Ostrava-Poruba, 
Bulharská 1532

1. 4. 2019 13–18 hodin

2. 4. 2019 13–16 hodin

ZŠ, Ostrava-Poruba, 
Ukrajinská 1533

1. 4. 2019 12–18 hodin

2. 4. 2019 12–17 hodin

ZŠ, Ostrava-Poruba, 
J. Šoupala 1609

1. 4. 2019 12.30–16.30 hodin

2. 4. 2019 14–16 hodin

ZŠ, Ostrava-Poruba, 
I. Sekaniny 1804

1. 4. 2019 13–17 hodin

2. 4. 2019 13–16 hodin

ZŠ, Ostrava-Poruba, 
A. Hrdličky 1638

1. 4. 2019 13–18 hodin

2. 4. 2019 16–18 hodin*

ZŠ, Ostrava-Poruba, 
J. Valčíka 4411

1. 4. 2019 12–17 hodin

2. 4. 2019 12–17 hodin

* pro objednané zákonné zástupce

Televizní reportáže, ve kterých představujeme jednotli-
vé školy, najdete na YouTube na našem profi lu Městský 
obvod Ostrava-Poruba.
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Sleva 10% na veškerý 
sortiment po předložení 
tohoto kupónu.

Masážní pás

Bederní pás základní

Masážní polštářek Masáž s dlouhou rukojetí

Jarní obuv 
Ortoplus -10%

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN 8.3.
VÝHODNÁ JARNÍ AKCE

Návlek na koleno

SLEVA

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

Platnost akce 1. 3. - 31. 3. 2019

UKÁZKA SORTIMENTU

www.seniorvia.cz

1450,- Kč

2990,- 

výprodejová cena

běžná cena
Kč 1400,- Kč

2590,- 

výprodejová cena

běžná cena
Kč 990,- Kč

1490,- 

výprodejová cena

běžná cena
Kč

349,- Kč

589,- 

výprodejová cena

běžná cena
Kč 1610,- Kč

cena od 159,- Kč

179,- 

výprodejová cena

běžná cena
Kč

, , až 4 0000 Kč pro 4čleennoou rodinu 
třebaa na sportovnní akktivity

 je u 211 a ví proč 

chytrá

Zdraví Bonusy Cestovní 
pojištění

Lékař na 
telefonu

Program
slev a výhod

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny platí 
od 1. ledna do 31. března

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

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

Ostrava-Poruba OPTIKA TRIUMPH

VELKÉ JARNÍ SLEVY

NA BRÝLOVÉ

VÝPRODEJ

SLEVA

OBRUBY www.triumphoptical.cz
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Fakultní nemocnice v dubnu zahájí práce na první 
etapě úpravy prostranství před areálem Fakultní 
nemocnice Ostrava (FNO). Součástí této investiční 
akce je vybudování doprovodné infrastruktury – úprava 
veřejného osvětlení, rekonstrukce a vybudování 
chodníků, rekonstrukce zpevněné plochy před 
poliklinikou a obnova pro volnočasové aktivity 
včetně potřebného mobiliáře a vegetačních úprav. 

 „Realizací projektu chceme 
zvýšit kvalitu a funkční koncep-
ci veřejného prostranství a ze-
leně. Úpravou zajistíme chod-
cům pohodlí a  bezpečnost, 
v  místě nástupní plochy před 
vchodem do polikliniky vne-
seme řád a odpovídající důle-

žitost prostoru,“ uvedla mluv-
čí FNO Naďa Chattová. Jihový-
chodně od vchodu bude podle 
jejích informací vytvořena kli-
dová a herní zóna pro obyva-
tele a  návštěvníky. „Bude zde 
umístěn herní prvek pro děti. 
Celý koncept bude dotvořen 

výsadbou záhonů a  další ve-
getace, která v jednotlivých fá-
zích ročního období bude vy-
tvářet zajímavou barevnou 
kompozici,“ doplnila Jindra 
Strakošová, pověřená náměst-
kyně pro techniku a provoz.

Autorem architektonické 
studie je architekt Ondřej Tu-
roň, který na základě zadání 
investora vytvořil návrh řešení 
revitalizace předprostoru, ná-
vrh koncepce zeleně vypraco-
vala Andrea Ambrožová. Prá-
ce budu zahájeny 5.  dubna. 
Vzhledem k náročnosti stavby 
bude její realizace rozdělena na 

dvě provozní etapy, přibližně 
po polovinách stavby. Nejpr-
ve bude prováděna část smě-
rem ke krevnímu centru a poté 
směrem k  Domovu sester. Po 
dobu realizace obou etap bude 
zachován omezený vstup do 
polikliniky vždy z jedné polovi-
ny rekonstruované plochy. 

„Projekt zásadně ovlivní 
podobu centrální části před 
vstupem do polikliniky a  vý-
znamně zkvalitní parametry 
lokality ve smyslu atraktivity, 
estetiky, bezpečnosti a  kom-
fortu pohybu,“ uzavřela Naďa 
Chattová. (red)
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V dubnu mají začít úpravy předprostoru polikliniky

Umíme prokázat spalování odpadů v domácnostech
 Výzkumné energetické cen-

trum VŠB – Technické univer-
zity Ostrava představilo meto-
du SEMAFOR, kterou lze do-
kázat, že se v  domácnostech 
spalují odpady. Kontroloři tak 
mají nový nástroj, pomocí ně-
hož mohou při kontrole pode-
zřelé domácnosti určit, čím se 
zde topí. 

Metoda SEMAFOR byla vy-
tvořena kvůli posouzení pope-
lů z  pohledu spalování odpa-
dů v domácnostech a opravdu 
připomíná toto signalizační za-
řízení. Červená barva znamená 
prokazatelné spalování konta-
minovaného paliva, oranžová 
situaci, kdy spalování odpa-
dů nelze prokázat ani vyloučit, 
a zelená pak vytápění odpadky 
neprokazuje. 

„Každá ze skupin paliva – 
například biomasa, černé uhlí, 
hnědé uhlí nebo jejich kombi-
nace – má totiž stanovené li-
mitní hodnoty koncentrace vy-
braných ukazatelů, jako jsou 
třeba antimon, měď, olovo 
nebo chloridy, ve vzorcích po-

pela,“ vysvětluje Jiří Horák, kte-
rý se dlouhodobě zabývá eko-
logickým vytápěním. Veřejnosti 
je známý také jako Smokeman, 
který populárně-naučnou for-
mou vysvětluje, jak správně to-
pit. Pokud jsou ve vzorku vý-
razně překročeny dvě a  více 

hodnot, pak se popel obrazně 
označí červenou barvou, a  je 
tedy prokázáno spalování kon-
taminovaného odpadu. 

Spalovací zkoušky byly pro-
vedeny ve zkušebně Výzkum-
ného energetického centra 
(VEC) Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava 
(VŠB-TUO), kde je možné otes-
tovat různé druhy kotlů a pali-
va při podmínkách blízkých 
reálnému provozu v  domác-
nostech. Samotná spalovací 
zkouška se skládala ze záto-
pu, vytvoření základní vrstvy 
a  spalování sledovaného pali-
va. Použitá paliva byla vybrána 
z  tuhých paliv dostupných na 
trhu v ČR a z běžných odpad-
ních látek, které se mohou vy-
skytovat v domácnostech.

Výzkumné energetické cen-
trum je jedním z  vysokoškol-
ských ústavů VŠB-TUO a  sta-
lo se řešitelem veřejné zakázky 
ministerstva životního prostře-
dí, která byla zaměřena na pro-
kázání spalování odpadu pro-
střednictvím analýzy popela. 
„Při práci na této zakázce jsme 
analyzovali více než sto vzorků 
popela,“ dodává Jiří Horák. 

Díky tomuto výzkumu VŠB-
-TUO tak mají kontrolní orgá-
ny v  případě kontroly meto-
du, kterou lze dokázat, čím se 
v dané domácnosti topí. (jah)

Rozborem popela dokážou vědci z Výzkumného energetického centra 
VŠB-TUO prokázat, čím se v domácnosti topí. Problematikou ekologic-
kého vytápění se dlouhodobě zabývá Jiří Horák, veřejnosti známý také 
jako Smokeman. Foto: archiv VŠB-TUO



OD NAŠICH PARTNERŮ14

„Tahle práce tě prostě musí bavit.“
Přidej se k nám 
a získej stabilní,
nevšední práci.

Vít, 36 let, okrskář

www.mpostrava.cz

Linka důvěry nyní 
funguje nonstop

 Ostravská linka důvěry roz-
šířila provoz. Odborníci jsou 
dospělým lidem v  krizových 
životních situacích k  dispozi-
ci nonstop. Linka důvěry Os-
trava (LDO), kterou provozuje 
Městská nemocnice Ostrava, 
funguje již 29 let. Tým, který 
pomoc poskytuje, tvoří cel-
kem 16 odborníků – vyškole-
ní sociální pracovníci, psycho-
logové, odborník na léčbu zá-
vislostí a psychiatr.

„V loňském roce pracovní-
ci linky důvěry reagovali na 
3757  podnětů lidí z  Ostravy 
i  regionu. Telefonických roz-
hovorů bylo 3437,“ informova-
la mluvčí ostravského magist-
rátu Andrea Vojkovská. 

Velký zájem byl podle ní 
o  krizovou komunikaci po 
chatu (284 urgentních dialo-
gů). Zatímco dosud byli od-
borníci na chatu v pátky a ne-
děle mezi 20. a 23. hodinou, 
od února je chat služba k dis-
pozici v  pátek večer a  v  ne-
děli dopoledne od 9 do 13 ho-
din. Pracovníci LDO loni od-
pověděli na 36  e-mailových 
dotazů. (jan)

Sousedské slavnosti mají přivést do 
knihovny i ty, kteří tam dosud nebyli
Knihovnice z pobočky 
v Podroužkově ulici 
připravují pro lidi z okolí 
tři sousedské slavnosti.

 Pobočka Knihovny města 
Ostravy (KMO) na Podroužko-
vě ulici na sedmém obvodě je 
jako jediná knihovna v repub-
lice zapojena do mezinárodní-
ho programu ViabilityNet 3.0. 
Je zaměřen na podporu ko-
munit a komunitních lídrů.

„Jde nám o to, aby tato po-
bočka maximálně využila po-
tenciál, který v  okolí existu-
je,“ vysvětluje Irena Šťastná, 
vedoucí porubských pobo-
ček knihovny, a pokračuje: „Je 
to knihovna na okraji města. 
Řadu let služby poskytujeme 
ve velmi stísněných a  hygie-
nicky nevyhovujících podmín-
kách ve čtvrtině objektu, zby-
tek budovy je už několik let 
prázdný. To se ale brzy změní 
– na podzim by měla začít re-
konstrukce a  následně bude-
me moci využívat trojnásob-
ný prostor.“

Než však k  rekonstrukci 
dojde, knihovnice připravily 
tři sousedské slavnosti. Jejich 
cílem je přivést do knihovny 
i lidi, kteří tam nechodí nebo 
tam zavítají jen zřídka. „Slav-
nosti se budou konat 9. dub-
na, 21.  května a  4.  června 
vždy od 17  hodin. Přály by-

chom si, aby ti, kteří k  nám 
přicházejí pravidelně, přived-
li třeba své sousedy a známé, 
kteří žijí osaměle nebo u nás 
dosud nebyli,“ přiblížila Irena 
Šťastná.

Na co se mohou návštěv-
níci těšit? Například si budou 
moci pod vedením Václava 
Klapetka sestavit ptačí budku, 
projít se „sedmakem“ s  his-
torikem Martinem Strakošem 
nebo vyslechnout přednášku 
Marka Weissbroda, pracov-
níka Beskydského muzea ve 
Frýdku-Místku. Nastíní rozvoj 
osídlení dnešní Poruby od ze-
mědělských počátků po ma-
sivní poválečnou výstavbu 

sídlišť druhé poloviny 20. sto-
letí, která vycházela z moder-
ní architektury období 1.  re-
publiky.

„Rády bychom uspořáda-
ly taky výstavu fotografi í do-
kumentujících bydlení v okolí 
Podroužkovy ulice, pokud by 
pamětníci byli ochotní nám 
je půjčit. Uvítáme i  všech-
ny názory na budoucí podo-
bu knihovny nebo pocity z lo-
kality. Z  těch bychom chtěly 
vytvořit takzvanou emoční 
mapu – kde se lidé cítí dob-
ře, kde spíše nepříjemně, kte-
rá místa se jim líbí nebo na-
opak nelíbí,“ vysvětlila Irena 
Šťastná. (jan)

Budova na Podroužkově ulici, v níž knihovna sídlí, už má novou fa-
sádu. Foto: archiv KMO

Na telefonních číslech  
596 618 908 a 737 267 939  
jsou již nyní odborníci při-
praveni poskytnout pod-
poru a  pomoc nepřetrži-
tě. Chat je k  dispozici na 
www.elinka.iporadna.cz, 
e-mail linka.duvery@mnof.cz.
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Sportovní hry 
seniorů 2019

 Také letos se budou konat 
oblíbené sportovní hry seniorů. 
Naplánovány jsou v termínu od 
13. do 17. května, ale dříve naro-
zení sportovci se na ně musí při-
hlásit dříve. Zájemci starší 60 let 
se mohou utkat v pěti sportov-
ních disciplínách – tenisu, stol-
ním tenisu, bowlingu, šipkách 
a v plavání. Přihlásit se je mož-
né od 11. března do 30. dubna 
na tel. č. 599 480 915 nebo na 
e-mailové adrese ksulakova@
moporuba.cz. Je třeba nahlásit 
jméno a příjmení, datum naro-
zení, telefonický kontakt, mís-
to bydliště a disciplínu, ve které 
chtějí závodit.

V Astře zahraje 
Trigon band

 V  Domě s  pečovatelskou 
službou (DPS) Astra na uli-
ci I.  Sekaniny se 27.  března 
v  10  hodin rozezní tóny hud-
by. V zimní zahradě obyvate-
lům DPS zahraje hudební sku-
pina Trigon band pod taktov-
kou kapelníka Jiřího Neduhy. 
Koncert je další akcí v  rám-
ci spolupráce centra denních 
služeb s různými kulturními tě-
lesy. Je na něho zvána i veřej-
nost, vstup je zdarma.

Ondrášek slaví
 Patnácté narozeniny oslaví 

Mobilní hospic Ondrášek ne-
tradičně: organizuje Velký kon-
cert pro velká srdce. V multi-
funkční aule Gong v Dolní ob-
lasti Vítkovic se bude konat 
27.  dubna. Ondrášku přijdou 
popřát Buty, David Stypka 
& Bandjeez nebo Hana Fialová 
a  její hosté. Každá zakoupená 
vstupenka zajistí dvě hodiny 
péče o nevyléčitelně nemocné 
dospělé i děti.

Spolek chce pomáhat 
 Jsme rodina. Zažili jsme to. 

Teď chceme pomoci ostatním. 
Spolu to zvládneme. To jsou 
motta spolku Ovahelp – Cent-
rum pomoci onkologickým pa-
cientům. Chce poskytovat po-
moc osobám s  onkologickým 
onemocněním, zejména rakovi-
nou prsu a reprodukčních orgá-
nů, a jejich blízkým při zvládání 
této životní situace. Více infor-
mací na www.ovahelp.cz. (jan)

Makovice 10. března rozsvítí Oblouk
Spolek Makovice otevřel 
v Porubě v Oblouku nové 
komunitní centrum. Dá 
o sobě vědět 10. března 
akcí Rozsviťme Oblouk.

 Po západu slunce v  nedě-
li 10. března (tedy v  18 hodin) 
jsou všichni Porubané zváni na 
otevření Komunitního centra 
Makovice v  Oblouku. „Společ-
nými silami se pokusíme rozsví-
tit prostranství před budovou 
i  přímo samotný Oblouk,“ zve 
předsedkyně správní rady cen-

tra Zuzana Kuperová. Za zpě-
vu dětského sboru Muzika ze 
ZŠ J. Valčíka se rozsvítí všechna 
světla a  zapálí se ohně, svíčky 
a prskavky. Má to být oslňující 
a zářivá podívaná, jakou vstupní 
brána do Poruby ještě nezažila. 
Poté bude možné nahlédnout 
do nových prostor komunitního 
centra, které od března chys-
tá spoustu zajímavých akcí pro 
všechny věkové kategorie (viz 
program na stranách 18 a 19).

Komunitní centrum Mako-
vice vzniklo počátkem roku 

2018 jako iniciativa tří žen 
nadšených pro Porubu i  ži-
vot v ní. Dnes se jedná o spo-
lek tvořený dvaceti aktivními 
obyvateli, kteří mají zájem oži-
vit v obvodu kulturní a komu-
nitní život. Centrum funguje 
na dobrovolnické bázi, je ne-
ziskové a jeho aktivity vychá-
zejí ze zájmů a potřeb jednot-
livých členů. Existuje zde také 
Klub pro domškoláky, kte-
rý nabízí podporu rodinám 
vzdělávajícím své děti v  do-
mácím prostředí. (jan)

TELEKOMUNIKACE V KOSTCE | Další institucí, která se zapojila do 
zvyšování povědomí seniorů o  tom, jak nenaletět pokoutným na-
bídkám, je Telekomunikační akademie Českého telekomunikačního 
úřadu (ČTÚ). Pro seniory pořádá cyklus bezplatných přednášek 
v oblasti ochrany spotřebitele. Jedno ze setkání se konalo v klubu 
seniorů u Oblouku. Kateřina Matoušková z ČTÚ přítomným vysvět-
lila, co znamenají které pojmy, a pak přednášela o tom, jak se lépe 
orientovat v nabídkách telekomunikačních služeb, jak a kde uzavírat 
smlouvy, jakým nástrahám se při tom vyhnout nebo s čím jim může 
úřad pomoci. (red)
 Foto: Pavlína Navrátilová

PODĚKOVÁNÍ PŘES PŮL SVĚ-
TA | Odkud přišla na odbor sociál-
ní porubského úřadu pohlednice 
s klokánky? Jistě, z Austrálie… To 
bylo tak: „Poskytli jsme poraden-
ství jedné paní v seniorském věku. 
S její dcerou, která žije v Austrálii, 
jsme věc nejprve řešili na dálku, 
a pak dořešili, když za maminkou 
přijela. Po návratu k protinožcům 
poslala poděkování na této po-
hlednici,“ popsala vedoucí odboru 
sociálního Jana Glogarová. (jan)

Předškoláci zažili týden plný zajímavých setkání
 Mateřská škola (MŠ) logo-

pedická na ulici Na Robinsonce 
uspořádala dětem týden plný 
zajímavých setkání. Děti na-
vštívil třeba Martin Zábranský, 
hudebník s  diagnózou prak-
tická hluchota hrající na čty-
ři hudební nástroje najednou. 
Ve svém programu Toulavá ky-
tara děti seznámil s  kytarou, 

cajónem, tamburínou a fouka-
cí harmonikou. Další den moh-
ly děti zhlédnout vystoupení 
mladého kouzelníka Tomáše 
Blahoše. Malí Robinsoni navští-
vili i pobočku Knihovny města 
Ostravy na Podroužkově ulici. 
V  tomto školním roce se děti 
mohou těšit ještě na besedu se 
strážníky, návštěvu planetária 

nebo výlet do zoo. Projektové 
dny jsou realizovány díky pod-
poře z  Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělání a vý-
zvy Šablony 2.

Chcete-li poznat prostředí 
školky a především práci s dět-
mi v ní, můžete přijít 6. března 
od 8 do 16 hodin na den ote-
vřených dveří. (nov)
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Retro dny
• 15. –1 7.3. Retro slevy

• 16. 3. Koncert Heidi Janků

• Retro výstava

www.ostrava.avion.cz

Šetrný mamograf na klinice Silesia Medical nyní dostupnější 
V  boji proti rakovině prsou u  žen je 

nejdůležitější prevence a vyšetření ma-

mografem, na který jsou ženy od 45 let 

zvány zdravotními pojišťovnami. Včas-
ně diagnostikovaný nádor má totiž 
více než 90 procentní šanci na  vy-
léčení. Od zavedení pravidelného ma-

mografi ckého vyšetřování tak postupně 

klesá úmrtnost žen na  rakovinu prsu. 

Špatnou zprávou je však to, že nádo-
rem prsu stále častěji onemocní 
ženy mladší 45 let. Tyto ženy si mnoh-

dy mylně myslí, že jsou na toto vyšetře-

ní příliš mladé, že se jich rakovina prsu 

netýká, jsou to ženy v  produktivním 

věku, mnohdy přetěžovány nejrůznější-

mi pracovními povinnostmi či péčí o ro-

dinu, často jsou to i  mladé maminky. 

Ty se pak dostaví k  lékaři mnohdy až 

v  pozdním stádiu a  nemají ani ponětí, 

že i  ony mohly jít na  prevenci a  „přijít 

včas“, i když formou vyšetření za úhra-

du, jelikož jim pojišťovna vyšetření ještě 

nehradí, protože jsou mladé.

Pomoci těmto ženám ve  věku 40–
45 let se rozhodlo ostravské centrum 

OVAHELP, které se zabývá bojem pro-

ti nádorům prsu formou nejen osvěty. 

Nyní nově toto centrum přispívá část-
kou 300,- Kč na jedno vyšetření u žen 

ve věku 40–44 let od době od 1. března 
do 30. června 2019. 

Klinika Silesia Medical byla pro projekt 

vybrána jako vhodné pracoviště, kam se 

ženy mohou obrátit a  vyšetření za  zvý-

hodněných podmínek absolvovat. Vyšet-

ření v příjemném prostředí je prováděno 

na moderním plně digitálním mamogra-

fi ckém přístroji, který je šetrný ke klientce. 

Navíc pokud je potřeba mamografi cké 

vyšetření ještě doplnit pomocí ultrazvu-

kového přístroje, je toto ultrazvukové 

vyšetření provedeno bezplatně. „Jako 

pracoviště, které je zaměřeno na  kom-

plexní péči o ženy, rádi podpoříme vstříc-

ný krok CENTRA OVAHELP a věříme, že 

ženy tuto možnost rády využijí a na pre-

venci přijdou,“ hodnotí akci Radomír Ich-

novský, ředitel kliniky. 

tel.: 739 228 118
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Přihlaste se na Porubajk
 Na tratě Porubajk MTB ma-

ratonu dlouhé 3, 10, 38 a 68 ki-
lometrů se cyklisté tento rok 
budou moci vydat v  sobotu 
27.  dubna. Závod bude opět 
startovat na Hlavní třídě – bor-
ci, kteří si troufnou na 68kilo-
metrovou trať, se na ni vyda-
jí v  10 hodin. Už nyní je mož-
né se do závodu přihlásit. Děti 
na trasách na 3 a  10 km, žáci 
základních a  studenti střed-
ních škol v  týmových soutě-
žích startují zdarma. Na třech 
delších trasách se mohou 
odehrávat také týmové sou-
těže, kromě týmů školních si 
lze vytvořit tým fi remní a  od 
loňského roku i  tým rodin-
ný. Více informací najdete na 
www.porubajk.cz/propozice.

Noční maraton potřetí
 Již potřetí se v  Poru-

bě poběží noční závod na 
42 195 metrů. Letos se Ostrav-
ský noční maraton chystá na 
30.  března. „Trasa vede opět 
po přibližně 3,5 kilometru 
dlouhém okruhu u  VŠB-TUO 
a  fakultní nemocnice. Mara-
tonci absolvují dvanáct kol 
a  kousek. Ale závodníci se 
mohou vydat i  na trať čtvrt- 
nebo půlmaratonu,“ informo-
val Radek Luksza z  pořádají-
cího klubu MK Seitl.

Závod startuje ve 22 hodin, 
registrace je od 20.30 hodin 
v klubu Wagon u univerzitních 
kolejí. Více na www.mkseitl.cz.

Kuželkářům se daří
 Pod hlavičkou TJ VOKD Po-

ruba funguje také oddíl ku-
želek. Má 42 členů, z  toho 
pět dorostenců a  dva žáky. 
Dvě družstva hrají moravsko-
slezský krajský přebor, jed-
no městskou soutěž a  jedno 
severomoravskou regionál-
ní soutěž mládeže. Družstvu 
A se v krajském přeboru daří 
mimořádně dobře – po pod-
zimní části vedlo tabulku sou-
těže, dorost „přezimoval“ na 
druhém místě. Porubští ku-
želkáři hrají v kuželně Sareza, 
zápasy bývají každou sobotu 
– střídavě doma a venku. Zá-
jemci o  tento sport jsou vítá-
ni. Další informace najdete na 
www.facebook.com/kuzelky-
poruba. (jan)

Mezi hokejbalisty jsou i mistryně světa
Hokejbalisté Sokola 
Poruba jsou jediným 
ostravským týmem, který 
se zaměřuje na výchovu 
mládeže. A dělá to opravdu 
dobře. V mládežnických 
kategoriích má několik 
reprezentantů a dokonce 
i mistryně světa.

 Hokejbal možná není v sou-
časnosti tolik populární jako 
fl orbal, ale má spoustu před-
ností. Třeba v tom, že se mno-
hem více podobá hokeji. A to 
nejenom výstrojí, ale přede-
vším stylem hry. „Na rozdíl od 
fl orbalu je to kontaktní a  si-
lový sport. Není složitý a ná-
kladný. Hrát ho může opravdu 
každý a pro ty, kteří třeba ne-
jsou skvostní bruslaři, ale mají 
rádi hokej, je to ideální varian-
ta,“ uvedl člen výboru hokej-
balového klubu Sokola Poru-
ba Jan Tabášek.

Tým se zaměřuje na niž-
ší věkové kategorie a  chlou-
bou může být tým dorosten-
ců, který hraje extraligu. „Také 
přípravky a minipřípravky hra-
jí své nejvyšší soutěže, muži 
jsou v druhé lize. Pochlubit se 
můžeme i  řadou individuál-
ních úspěchů našich hráčů. 
Marek Šnek a  Zdeněk Pavlí-
ček mají titul mistrů Evropy 
do 18 let, David Mánek je mi-
strem Evropy v osmnáctkách, 
Adéla Pižová má titul z junior-
ského světového šampionátu 
a Lucie Kubínová byla u úspě-

chu ženského výběru na po-
sledním mistrovství světa, kde 
družstvo získalo zlato. Řada 
dalších hráčů patří mezi opo-
ry nejrůznějších reprezentač-
ních výběrů,“ poznamenal Jan 
Tabášek, který spolu s předse-
dou klubu Lukášem Grebeníč-
kem trénuje reprezentační vý-
běr dívek do šestnácti let. 

Základna klubu v posledních 
letech roste a  svou roli v  tom 
možná sehrál i velký turnaj zá-
kladních škol, který společně 
s  městským obvodem Poruba 
klub loni v  červnu uspořádal 
na Hlavní třídě. „Setkalo se to 
s obrovským úspěchem. Odpo-
ledne si navíc ti nejlepší mohli 
zahrát proti fotbalistům Baníku, 
což byl pro děti skvělý zážitek. 

Letos bychom akci v podobné 
formě chtěli uspořádat zase,“ 
řekl Jan Tabášek.

Těm, kteří nechtějí čekat až 
na léto, nic nebrání, aby si ho-
kejbal zahráli už teď. „Rádi při-
vítáme nové hráče. Dětem 
v začátcích zapůjčíme i výstroj 
a určitě jim vstup do klubu ma-
ximálně ulehčíme. Slíbit jim 
můžeme skvělý sport a výbor-
nou partu. Stačí se jen domlu-
vit a přijít,“ dodal Jan Tabášek. 

Veškeré informace o  klubu 
jsou na facebookovém profi lu 
klubu TJ Sokol Poruba. A po-
kud už je někdo rozhodnutý, že 
hokejbal je sport pro něj, může 
si vše potřebné domluvit na te-
lefonních číslech 721  024  961 
a 737 742 807. (mot)

V červnu loňského roku se na Hlavní třídě uskutečnil velký školní ho-
kejbalový turnaj. Ti nejlepší si pak zahráli i proti fotbalistům Baníku 
Ostrava.  Foto: Jiří Birke

Na Myslivně vznikne 900metrový běžecký okruh
 V lokalitě Porubský les, v le-

soparku Myslivna, bude le-
tos vybudován běžecký okruh 
dlouhý 900 metrů. „Jeho rea-
lizace začne na jaře a  hotovo 
bude do konce roku 2019. Na 
povrch budou použity piliny 
a  písek, stezka bude doplně-
na mobiliářem včetně cvičicích 
prvků,“ informovala mluvčí os-
travského magistrátu Andrea 
Vojkovská.

Okruh se bude s maximální 
ohleduplností vyhýbat vzrost-
lým dřevinám. Povrchovou 
vrstvu bude tvořit směs pilin 
a  písku s  podkladem pro od-

vodnění, zvýšené obruby bu-
dou z modřínového dřeva. Toto 
řešení eliminuje riziko poškoze-
ní kořenového systému.

Modřínové dřevo je použito 
i pro výrobu mobiliáře a drob-

ných prvků sloužících ke cviče-
ní a protažení. Návštěvníci bu-
dou mít k dispozici ručkovadlo, 
pět hrazd, čtyři fi tness lavice, 
pět různých druhů překážek, 
pět laviček a na rovném povr-
chu bude vyznačena trasa pro 
tzv. člunkový běh – v  deseti-
metrových úsecích budou osa-
zeny kolíky pro změnu smě-
ru. Trasa i mobiliář budou do-
plněny panely s  informacemi 
o  použití jednotlivých cvičeb-
ních prvků, a tzv. patníky, kte-
ré budou umístěny podél okru-
hu a  budou udávat hodnotu 
uběhnutých metrů. (red)

V
iz

ua
liz

ac
e:

 Z
ak

a2
2



4. 3. 
16.00 Hrátky s papírovými tácky – tvůr-

čí dílna, CVČ, Vietnamská 1541

5. 3.
10.00 Do dolu s Makovicí, KC Makovi-

ce, U Oblouku 501/5
16.00 Komentovaná prohlídka výstavy 

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

17.00 Inka Tichá: Skrytý význam 
nemoci – přednáška, CVČ, Viet-
namská 1541

17.00 Přednáška o hypnoporodu, MC 
Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804

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

6. 3.
10.00 Knihovníčci – setkání rodičů na 

rodičovské dovolené a jejich dětí, 
KMO, Vietnamská 1541

16.00 Den otevřených dveří, KC Mako-
vice, U Oblouku 501/5

16.00 Fantom binga – soutěžní odpo-
ledne, CVČ, O. Jeremiáše 1985

16.00 Komentovaná prohlídka výstavy 
Bitte Gebet v Galerii Dukla s ku-
rátorem Tomášem Knofl íčkem, 
sraz u světelného panelu

7. 3.
9.00 Malý muzikant – hudební školič-

ka, MC Krteček, ZŠ I. Sekani-
ny 1804

17.00 Předporodní kurz, MC Krteček, 
ZŠ I. Sekaniny 1804

8. 3.
15.30 Tajemné putování – noční výlet 

s exkurzí do planetária, pořádá 
DDM, M. Majerové 1722 (informa-
ce na e-mailu bohumila.radento-
va@ddmporuba.cz)

15.30 Podpůrná skupina kontaktní-
ho rodičovství, MC Krteček, 
ZŠ I. Sekaniny 1804

10. 3.
18.00 Rozsviťme Oblouk – otevření 

Komunitního centra Makovice, 
KC Makovice, U Oblouku 501/5

11. 3.
10.00 Na lezeckou stěnu s Makovicí, 

KC Makovice, U Oblouku 501/5
15.00 Jarní seniorský bál, SŠ prof. Zdeň-

ka Matějčka, 17. listopadu 1123
16.00 Nitěná grafi ka – tvůrčí dílna, 

CVČ, Vietnamská 1541

12. 3.
9.00 Klub Generace – posezení nad 

knihami, KMO, L. Podéště 1970

9.00 Kariéra Plus – veletrh pracovních 
nabídek, aula VŠB-TUO, 17. listo-
padu

10.00 Rendez-vous s knihou – poseze-
ní se čtenáři nad knihami, KMO, 
Podroužkova 1663

16.00 Komentovaná prohlídka Zámku 
Poruba, nábřeží SPB 60

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

13. 3.
16.00 Beseda o komunitním vzdě-

lávání, KC Makovice, U Oblou-
ku 501/5

16.00 Spisovatelé do knihoven: Si-
mona Racková, KMO, Vietnam-
ská 1541 

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

14. 3.
9.00 Jarní tvoření – výtvarný 

workshop pro děti od 1,5 do 
4 let (přihlášky do 12. 3.), DDM, 
Polská 1624

9.00 Malý muzikant – hudební školič-
ka, MC Krteček, ZŠ I. Sekani-
ny 1804

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

15.30 Zero Waste – workshop, MC Kr-
teček, ZŠ I. Sekaniny 1804

17.00 Předporodní kurz, MC Krteček, 
ZŠ I. Sekaniny 1804

17.30 Cestopisná beseda z cyklu Tulá-
ček: Ondřej Šlachta, KC Makovi-
ce, U Oblouku 501/5

15. 3.
8.00 Přehlídka dětských recitátorů 

– okresní kolo, DDM, M. Majero-
vé 1722

16.00 Jarní tvoření pro děti a rodiče, 
MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804

16. 3.
8.30 Turnaj ve stolním tenise, DDM, 

Polská 1624
13.00 Keramická dílna pro děti, mlá-

dež a rodiče, DDM, M. Majero-
vé 1722

18. 3. 
16.00 Řeřicháček – tvůrčí dílna, CVČ, 

Vietnamská 1541

19. 3.
8.30 S Makovicí do planetária, 

pořádá KC Makovice, U Oblou-
ku 501/5

15.00 Porubský běžecký pohár – 
3. kolo závodů pro děti od 6 do 

15 let, lesopark poblíž restau-
race Myslivna (pořádá Atletika 
Poruba)

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

20. 3.
16.00 Den otevřených dveří, KC Mako-

vice, U Oblouku 501/5
16.00 Neseď doma, prozpívej se ke 

štěstí – workshop, KMO, Opav-
ská 6111

16.00 Turnaj v air hokeji, CVČ, O. Jere-
miáše 1985

21. 3.
9.00 Malý muzikant – hudební školič-

ka, MC Krteček, ZŠ I. Sekani-
ny 1804

17.00 Předporodní kurz, MC Krteček, 
ZŠ I. Sekaniny 1804

22. 3.
16.00 Co batole (ne)potřebuje?, 

MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804

23. 3.
9.00 Iva Špačková: Seminář o se-

beuvědomění, KC Makovice, 
U Oblouku 501/5

9.00 Den otevřených dveří, ČHMÚ, 
K Myslivně 2182

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

aktivní výstava modelů z LEGO* 
kostek, ZŠ Dětská 915 (více na 
str. 4)

26. 3.
10.00  Poznáváme své tělo, KC Makovi-

ce, U Oblouku 501/5
17.00 Na kávu se Zelenou Porubě, 

Kafe Palača, Hlavní třída 568/71 
(více na str. 5)

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

20.00 Manowar – koncert metalové 
skupiny, RT Torax Aréna, Čkalo-
vova 6144 

27. 3. 
10.00 Koncert skupiny Trigon band, 

zimní zahrada DPS Astra, I. Seka-
niny 1812 (více na str. 15) 

16.00 Den otevřených dveří, KC Mako-
vice, U Oblouku 501/5

16.00 Divadélko Smíšek: Ukvokaná 
slepičí pohádka, CVČ, Vietnam-
ská 1541

17.00 Klub Generace – koncert 
ZUŠ Dobroslavice, KMO, Viet-
namská 1541 
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28. 3.
17.00 Ivo a Iva Špačkovi: Alternativní 

medicína očima lékaře a Bacho-
vy květové esence, KC Makovi-
ce, U Oblouku 501/5

28. 3. – 3. 4.
 Dětský bazárek jarního a letního 

oblečení a potřeb, MC Krteček, 
ZŠ I. Sekaniny 1804

30. 3. 
14.00 Ochutnávky nordic walking, 

hřiště ZŠ I. Sekaniny 1804 
18.00 DHC Sokol Poruba x HK Sokol 

RMK Bánovce nad Bebravou – in-
terliga ženské házené, sport. hala, 
Hrušovská 2953, Ostrava-Přívoz

31. 3.
10.00 Trefa do černého – turnaj ve 

střelbě ze vzduchovky, DDM, 
Polská 1624

 Bruslení

Kooperativa Aréna, Čkalovova 6144
Bruslení veřejnosti čt 16.20, so 14.30, 
 ne 10.00
Učíme se bruslit so 10.00
Bruslení pro dospělé 1., 15. a 29. 3. v 17.30

 Bohoslužby

kostel sv. Mikuláše, nábřeží SPB
po–stř, pá, so 18.00
čt 18.00 (pro děti)
ne 6.30, 9.00, 10.15, 18.00

 Výstavy

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 13. 3.
Představení projektu Komunitní dům 
pro seniory Dělnická, malá pasáž Galerie 
Dukla, Hlavní třída

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 
Věra Parýzková a Iva Matějásková z Ga-
lerie Mlejn: Když dva dělají totéž, není to 
totéž – obrazy, KMO, Vietnamská 1541

do 31. 3.
Jan Zdvořák: Bitte Gebet, Galerie Dukla, 
Hlavní třída
Libuše Panáčová, Lucie Mrhálková, Ma-
rie Slavíková Lesniaková: Žena – příroda 
– vesmír – arteterapie a meditace v obra-
zech, Galerie VŠB-TUO, budova rektorá-
tu, 17. listopadu 15

do 6. 5.
Iveta Mutinová: Zapomenutá minulost – fo-
tografi e, Galerie Astra, DPS, I. Sekaniny 1812 

11. 3. – 2. 5.
Alena Pončová: Z blízkého nadhledu – fo-
tografi e (vernisáž 11. 3. v 17.00), Galerie na 
schodech, ÚMOb Poruba, Klimkovická 55

14. 3. – 30. 4.
Představení projektu Komunitní centrum 
Všichni spolu, malá pasáž Galerie Dukla, 
Hlavní třída

20. 3. 
16.00 Od kostela ke garážím – výstava 

fotografi í a dokumentů vztahu-
jících se k Zámeckému parku 
a jeho okolí, ZŠ Komenského 668

 Kvizy a soutěže

do 29. 3.
Jarní probuzení – soutěžní křížovka pro 
děti, KMO, Podroužkova 1663
Od jara do jara – kviz pro děti, KMO, Viet-
namská 1541

 Plánované akce

1. 4.
16.00 Taštička z barevných plstí – tvůr-

čí dílna, CVČ, Vietnamská 1541

2. 4.  
15.00 Porubský běžecký pohár – 

4. kolo závodů pro děti od 6 do 
15 let, okolí zámeckého rybníka 

3. 4. 
16.00 Turnaj ve stolním fotbalu, CVČ, 

O. Jeremiáše 1985

7. 4.
15.00 Vynášení Mařeny, sraz u ha-

sičské zbrojnice v Pustkovci 
(pořádá Slezský soubor Heleny 
Salichové)

8. 4. 
16.00 Roztomilý beránek – tvůrčí dílna, 

CVČ, Vietnamská 1541

12. 4.
9.00 Předjarní výstava skalniček, 

Středisko přírodovědců, Čkalo-
vova 1881 (pořádá klub skal-
ničkářů Adonis)

13. 4.
8.00 Předjarní výstava skalniček, 

Středisko přírodovědců, Čkalo-
vova 1881 (pořádá klub skal-
ničkářů Adonis)

9.00 Velikonoční vejce – workshop 
pro ženy a dívky (uzávěrka 
přihlášek 10. 4., více na tel. č. 
599 480 592, vstupné 50 Kč), 
CVČ, Vietnamská 1541

15.–21. 4.
 Velikonoční jarmark, Alšovo 

náměstí (více na str. 5)

24. 4. 
8.00 Den Země, prostranství u kruho-

vého objezdu na Hlavní třídě

26. 4.
9.00 Výstava skalniček, Středisko 

přírodovědců, Čkalovova 1881 
(pořádá klub skalničkářů 
Adonis)

19.00 Ostrava na kolečkách, 
Hlavní třída

27. 4.
8.00 Výstava skalniček, Středisko 

přírodovědců, Čkalovova 1881 
(pořádá klub skalničkářů Adonis)

10.00 Porubajk MTB maraton, Hlavní 
třída (více na str. 17)

29. 4. 
18.00 Berani z Těškovic: Hospoda Na 

mýtince, Dům farnosti, Vřesin-
ská 245

30. 4.
14.00 SeniorTančírna (prodej vstupe-

nek v infocentru na Hlavní třídě 
od 11. 3.), společenský sál Domo-
va Slunečnice, 17. listopadu
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CVČ – centrum volného času, DDM – Dům dětí a mládeže, DPS – dům s pečovatelskou službou, KC – komunitní centrum, KMO – Knihovna města Ostravy, 
MC – mateřské centrum, SŠ – střední škola, VŠB-TUO – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, ZŠ – základní škola, ZUŠ – základní umělecká škola

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



Cirkulum získalo prestižní ocenění
Věhlas festivalu nového cirkusu a pouličního divadla Cirkulum už 
dávno překročil hranice Ostravy a Moravskoslezského kraje. Všimli si 
ho i v zahraničí a pro následující dva roky získal ocenění kvality Europe 
For Festival (EFFE), kterou dostávají jen ty nejlepší festivaly.

 V  posledních letech se už stalo pravi-
dlem, že na tři červnové dny se Poruba mění 
v hlavní město nového cirkusu. Také letos od 
7. do 9. června přivítá to nejlepší, co tento 
druh umění nabízí. Na Hlavní třídě se před-
staví patnáct uměleckých skupin ze třinácti 
zemí světa a opět se bude na co dívat. A to 
jak v šapitó, které opět vyroste na středo-
vém pásu Hlavní třídy, tak i přímo v ulicích. 

„Za dobu své existence si festival vybu-
doval takové jméno, že jsme schopni při-
vést do Ostravy opravdu ty nejlepší uměl-
ce nového cirkusu. Letos to bude třeba 
izraelská dvojice Duo Looky, která divá-
ky dokáže pořádně rozpumpovat. Těšit se 
mohou taky na skvělou groteskní umělky-
ni Jopy Toor a spoustu dalších hvězd. Jsem 
přesvědčen, že i  nyní posuneme kvalitu 

festivalu zase o kus dopředu a pomoci by 
nám v tom mělo i ocenění EFFE, které jsme 
získali na dva roky. Už jen toto ocenění je 
důkaz, že Cirkulum si dokázalo získat pat-
řičný respekt u diváků i účinkujících,“ uvedl 
umělecký ředitel Václav Pokorný.

Festival, který se uskuteční za vydat-
né podpory městského obvodu Poruba, 
nabídne vystoupení na několika scénách. 
Hlavní venkovní bude i  letos na Alšově 
náměstí, interiérová představení se opět 
uskuteční v šapitó a jedno vystoupení lidé 
uvidí tradičně v aule VŠB-TUO. 

Celý program s výjimkou interiérových 
představení je zdarma. Na program v ša-
pitó a v aule si už brzy budou moci zájem-
ci zakoupit vstupenky. Předprodej začne 
15. března. Více informací o vystupujících 
najdete na www.cirkulum.cz. (mot)

CO, KDY, KDE20

Co:  Komentovaná prohlídka 
výstavy v Galerii Dukla

Kdy: 6. března od 16 hodin
Kde: pasáž bývalého kina Dukla
S kurátorem galerie současného umění To-
mášem Knofl íčkem se zájemci budou moci 
6.  března vydat do Galerie Dukla na ko-
mentovanou prohlídku výstavy Bitte Ge-
bet. Jejím autorem je renomovaný autor 
Jan Zdvořák. Cílem komentované prohlíd-
ky je přispět k pochopení záměru autora 
expozice, která vznikla speciálně pro tyto 
prostory a v této podobě už jinde nebude 
k vidění. Sraz účastníků je v 16 hodin u svě-
telného panelu v předprostoru pasáže.

Co:  premiéra baletu 
Nebezpečné známosti

Kdy: 7. března od 18.30 hodin
Kde: Divadlo Antonína Dvořáka

Měsíc březen je v Národním 
divadle moravskoslezském 
(NDM) ve znamení dvou pre-
miér – činoherní a baletní. Už 
7. března uvidí diváci v pre-

miéře v Divadle Antonína Dvořáka nádher-
nou taneční kostýmní podívanou na hudbu 

Arturse Maskatse Nebezpečné známosti. 
S baletem NDM nastudoval známý příběh 
přímo autor choreografi e Krzysztof Pastor.

Z  jiného soudku je březnová činoherní 
novinka – Opilí Ivana Vyrypajeva. Tu po-
prvé uvede komorní Divadlo „12“ v sobotu 
16. března. Hořká pravdomluvná komedie 
přivádí na scénu 14 opilých, kteří utápě-
jí během noci ve spoustě bezedných lahví 
své smutky a bolesti. Ráno je svým způso-
bem očistné.

Co:   Komentovaná prohlídka 
Zámku Poruba

Kdy: 12. března od 16 hodin
Kde:  Zámek Poruba, 

nábřeží SPB 60/46
Vedla ze sklepení zámku, jehož historie 
sahá do poloviny 16. století, tajná chodba 
až ke kostelu svatého Mikuláše, široká prý 
tak, že jí mohl projet kočár? Někteří pa-
mětníci o  ní mluví, ale ani sofi stikovaný-
mi vědeckými metodami se ji zatím nepo-
dařilo objevit. Co si o této legendě myslí 
dámy ze zámku? Na to se můžete zeptat 
na komentované prohlídce, která se bude 
konat 12. března. Vstupné je 40 korun.

Nepřehlédněte!
Všechny vylosované budeme o  jejich 
výhře informovat prostřednictvím kon-
taktu, který uvedou. Dozví se tak i infor-
mace o tom, kdy a kde si budou moci 
vstupenky vyzvednout.

Vstupenky na Cirkulum
Kdy? Předprodej začne 15. března
Kde?   On-line na www.cirkulum.cz/

vstupenky, fyzicky v Infor-
mačním centru Poruba, Hlav-
ní třída 583/105

Za kolik?  V předprodeji dospělí – 130 
(aula 190) Kč, děti, studenti, 
senioři – 110 (aula 160) Kč

Soutěžíme
 O vstupenky na festival Cirkulum

Také letos v červnu se Poruba stane met-
ropolí nového cirkusu a pouličního divadla 
– potřetí dorazí Cirkulum. Hlavní třída jím 
bude žít od 7. do 9. června.

Řada spektáklů se odehraje pod širým 
nebem, ale některé jen pod šapitó nebo 
v aule VŠB-TUO. Pokud chcete vyhrát dvě 
vstupenky na jedno z interiérových před-
stavení, můžete s námi soutěžit.

Soutěžní otázka zní:
Jak se jmenovalo představení, které se 

vloni konalo v aule VŠB-TUO a bylo vr-
cholem festivalu?

Správnou odpověď spolu se jménem, 
příjmením a kontaktem, na který vám mů-
žeme oznámit případnou výhru, zašlete na 
adresu redakce@moporuba.cz nebo Re-
dakce zpravodaje PRIO, ÚMOb Poruba, 
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poru-
ba do 20. března.

  O vstupenky do Národního 
divadla moravskoslezského

V soutěži pořádané s Národním divadlem 
moravskoslezským můžete vyhrát dvě 
vstupenky na poslední uvedení muziká-
lu Colea Portera Kiss me, Kate (Kačenko, 
pusu!). Bude se hrát v sobotu 23. března 
v Divadle Jiřího Myrona. Příběh se odehrá-
vá v zákulisí i na scéně divadelní společ-
nosti, která právě nastudovává známý pří-
běh. Hrají a zpívají Martina Šnytová/Lada 
Bělašková, Tomáš Savka/Jiří Mach nebo 
Ivan Dejmal. Od 4. dubna bude NDM na 
stejné scéně uvádět další dílo téhož autora 
– muzikál Děj se co děj.

Soutěžní otázka zní:
Která proslulá hra kterého autora byla 

inspirací muzikálu Kiss me, Kate?
a)  Zkrocení zlé ženy Williama Shake-

speara
b) Kačenka a strašidla Jindřicha Poláka
c)  Ztracená čest Kateřiny Blumové 

Heinricha Bölla
Své odpovědi posílejte do 15. března na 

adresu redakce@moporuba.cz nebo Redak-
ce zpravodaje PRIO, ÚMOb Poruba, Klimko-
vická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba. Uveď-
te své jméno, příjmení a  kontakt, na který 
vám můžeme oznámit případnou výhru. 
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Vážení klienti,

UZÁVĚRKA INZERCE
DO DUBNOVÉHO VYDÁNÍ

MĚSÍČNÍKU PRIO
JE JIŽ 15. 3. 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

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



Na prvním obvodě je nejčastěji 
zastoupený typový dům T16
V seriálu postupně 
představujeme hromadnou 
bytovou výstavbu Poruby. 
Seriál je 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 
i atypických solitérech.

 První stavební obvod Poruby 
je ohraničen od východu po zá-
pad ulicemi Porubskou a 17.  lis-
topadu, z  jihu je zakončen ulicí 
nábřeží Svazu protifašistických 
bojovníků (lidově Nábřeží) a ze 
severu jej ukončuje Hlavní třída. 
Výstavba prvního obvodu zapo-
čala začátkem 50. let. Na rozdíl 
od lokality Dvouletky byl již prv-
ní obvod projektován a  stavěn 
jako tzv. Nová Ostrava. Tomu od-
povídala míra zdobnosti a  mo-
numentálnosti stavěných bloků 
i propracovaný urbanismus.

Socialistický realismus
Celý první obvod má jeden 
společný rys – socialistický rea-
lismus. Tzv. sorela byla v 50. le-
tech dominantní a první obvod 
je vyloženě její výkladní skříní. 
Styl se projevuje především ve 
zdobnosti a návratům k tradič-
ní architektuře, a to i po urba-
nistické stránce. Domy tak tvoří 
klasické městské struktury – uli-
ce, vnitrobloky a  náměstí. So-
cialistický realismus se v otáz-
ce zdobnosti inspiroval klasic-
kou architekturou, stavby tak 
mají nejrůznější ozdoby a  pů-
sobí mnohem starším dojmem, 
než jaké ve skutečnosti jsou. 
Zajímavý a originální počin jsou 
sgrafi ta s  vyobrazeným pros-

tým lidem – dělníky a horníky. 
Až se příště budete prvním ob-
vodem procházet, zvedněte 
zrak k posledním patrům domů 
– co kus, to originál. Vaší po-
zornosti by neměl uniknout ani 
průchod pod domem na Bu-
dovatelské ulici, jehož podhled 
tvoří obrovské sgrafi to. 

Malá okna
Ačkoliv zvenčí působí domy his-
torickým dojmem, uvnitř se na-
cházely vysoce moderní byty. 
Vlastní koupelna a toaleta, tep-
lá voda nebo ústřední vytápě-
ní byly do té doby výsadou jen 
těch nejbohatších, a  zde je rá-
zem měli k  dispozici všichni 
obyvatelé. A vděčit za to moh-
li typizaci a  prefabrikaci. Prá-
vě díky nim se dalo vše potřeb-
né efektivně vyrábět i osazovat 
na staveništi. Byty měly dispozi-
ce, ve kterých se uplatnily nové 
normy – hlavní novinkou bylo 
to, že kuchyň již sloužila primár-
ně k vaření a pouze k příležitost-
nému stolování. Zde tak poma-
lu započala doba zmenšování 
kuchyní, plnohodnotně se mělo 
stolovat v obývacím pokoji nebo 

jídelně, když ji byt měl. Nevýho-
dou všech bytů byla malá okna, 
konstrukce by hravě snesla větší, 
ovšem to už by domy nepůsobi-
ly tak historicky…

Sekce T16
Ačkoliv to tak nevypadá, sek-
cí T16 je první obvod plný. Díky 
rozmanitosti fasád a zdobnos-
ti domů vypadají sekce T16 
mnohde odlišně, přestože sto-
jí v  těsné blízkosti. První ob-
vod je rozdělen na několik men-
ších částí a každou z nich měl 
na starosti jiný architektonický 
ateliér. Na domech tak najdeme 
různé styly zdobení. Sekce T16 
se konstrukčně od sekce T12 
z předchozího čísla až tak neli-
ší: i ona má podélný nosný sys-
tém, užívá prefabrikované díl-
ce, jako třeba schodiště nebo 
stropní hranoly, ale je mnohem 
prostornější a  obsahuje více 
bytů. Jedná se o takzvaný troj-
trakt, díky kterému dům povy-
rostl do šířky a vejde se do něj 
více větších bytů. Střední trakt 
byl využit zejména pro chod-
by a bytová jádra, díky čemuž 
mohly být zvětšeny hlavní míst-
nosti. Na půdorysu můžete spa-
třit běžnou sekci T16 se čtyřmi 
byty na patře a vedle půdorys 
atypické nárožní sekce (vychá-
zející ze sekce T16), s  pomo-
cí které byly domy uskupová-
ny do pravoúhlých bloků. Na 
prvním obvodě vzniklo i mno-
ho vyloženě atypických domů. 
Na některé z nich se zaměříme 
v příštím díle.  Marian Lipták
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Březen v porubské 
historii
3. březen 1935

 Na slavnostní schůzi jme-
novalo obecní zastupitelstvo 
jednohlasně prezidenta re-
publiky T. G. Masaryka čest-
ným občanem obce Poruby.

30. březen 1948
 V  sokolovně se konala 

sjednocovací schůze tělový-
chovných spolků.

1. březen 1950
 Při sčítání obyvatel bylo 

v obci napočítáno 1792 osob.

30. březen 1954
 Vláda ohlásila další vel-

ké snížení cen potravin a slu-
žeb. V době vysílání této zprá-
vy rozhlasem vyhořela na sta-
veništi tesařská dílna. Porubští 
požárníci přijeli pozdě, protože 
také tuto zprávu poslouchali.

30. březen 1955
 Na 34. stavebním bloku se 

vzňal plyn, vylekaná hospo-
dyně včas utekla a pohotový 
občan uzavřel hlavní přívod, 
takže požárníci přijeli až po 
požáru.

3. březen 1964
 Celou Porubu vzrušila udá-

lost, při níž byl na Leninově 
(dnes Hlavní) třídě u  domu 
č. p. 562 odcizen kočárek 
s  dvouměsíčním chlapcem. 
Veřejná bezpečnost dítě na-
lezla 5. března a dvacetiletou 
pachatelku M.  D. ze Svinova 
zajistila.

8. březen 1966
 V  rámci MDŽ bylo vyzna-

menáno pět porubských žen 
čestným odznakem za ma-
teřství III. stupně (za výchovu 
pěti a více dětí).

10. březen 1968
 V  Porubě byl uspořádán 

první zimní motokros.

17. březen 1978
 Za přítomnosti zástup-

ců státu a  školy byl položen 
základní kámen lidové školy 
umění na VI. obvodě. (red)
Pramen – Jiří Lexa:
Odkazy porubských kronik

Nárožní a řadové domy T16 na nábřeží SPB v závěru výstavby
 Foto: archiv Mariana Liptáka

Typické podlaží sekce T16 a upravená sekce T16 pro kolmé napojení 
dalších sekcí



Co se chystá 
u sousedů

Začíná další ročník 
Vesnických sportovních her

 S  jarem se rozbíhá i  dal-
ší ročník Vesnických sportov-
ních her (VSH). Plavání bu-
dou 9.  března organizovat 
Klimkovice, turnaj v badmin-
tonu bude 23. března hos-
tit Plesná, Olbramičtí o týden 
později připraví klání v  ku-
želkách. Ve Zbyslavicích se 
má 13.  dubna hrát stolní te-
nis, 25. května se bude běhat 
v Dobroslavicích. V Krásném 
Poli se bude hrát 1. června vo-
lejbal a v Horní Lhotě o dva 
týdny později nohejbal. V lu-
kostřelbě se účastníci VSH 
utkají 14. září ve Velké Polomi, 
závod horských kol se pojede 
5. října v Plesné. Do Zbyslavic 
se borci sjedou 19.  října po-
druhé – na soutěž ve střelbě 
ze vzduchovky. Závěrečnou 
disciplínou VSH 2019 bude 
sálová kopaná v Polance.

Degustace vín
 Zámecký vinný sklep 

v  Klimkovicích pořádá pra-
videlné degustace. V březnu 
tam můžete ochutnat produk-
ci vinařství Vajbar z Rakvic. Ne-
tradičně tak můžete 8. března 
oslavit MDŽ – tedy pokud si na 
degustaci zarezervujete místa 
na tel. 603 112 170. (jan)
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„Licitovat o věci za padesát korun je 
vyčerpávající,“ říká Petr Konieczný
Bazar a zastavárna 
Bazarmix funguje na 
stejném místě – na ulici 
17. listopadu naproti 
poliklinice – už sedmnáct 
let. Tehdy do něho jako 
zaměstnanec nastoupil Petr 
Konieczný. Před 15 lety 
se stal jeho majitelem.

 Byť sotva otevřeli, v úřadov-
ně v zadní části prodejny je ruš-
no. Mladá žena opatrně vyta-
huje z batohu pečlivě zabalené 
sklenice „whiskovky“ i  s  kara-
fou, skleněné hrnečky ve stej-
ném stylu, skleněné dózy, pří-
bory… Na pultu se vrší noviny. 
Když se nedohodnou na ceně, 
bude to zas kus po kusu peč-
livě balit a  ukládat do bato-
hu? letí mi hlavou. „Když to už 
takhle vybalí, na ceně se obvyk-
le dohodneme,“ říká mi pozdě-
ji Petr Konieczný a přidává dal-
ší postřehy o chování a jedná-
ní svých klientů. Je zřejmé, že 
typologii lidí a psychologii vý-
kupu tady mají „zmáknutou“. 
Řada zákazníků se navíc vrací 
pravidelně, takže už je znají.

V Bazarmixu berou věci také 
do zástavy. Funguje to na jed-
noduchém principu: za věc za-
stavenou na určitou dobu do-
stanete peníze. Po uplynutí oné 
doby věc buď stejnou částkou 
vyplatíte, nebo prodloužíte zá-
stavu na další období a zaplatí-
te jen úrok. Peníze si tak může-
te vypůjčit na týden, dva… Ale 
taky na patnáct let.

Co se v  Bazarmixu vyku-
puje nejčastěji? Mobily, televi-
ze, notebooky, sklo a  porce-
lán, elektrické nářadí, podle se-
zony sportovní náčiní – kola, 
lyže… „Jasně, občas se může 
stát, že vykoupíme kradenou 
věc, ale rozhodně ne vědomě. 
Když nechci podnikat jen pár 
let, rychle nahrabat a  nedívat 
se na to, jak se na mě budou 
koukat, tak to dělat nemůžu. 
Policisté k nám chodí na kon-
trolu pravidelně. Známé fi rmy 

už to u nás ani nezkoušejí, vědí, 
že jim nic nevezmeme,“ tvrdí 
majitel bazaru a zastavárny. Za 
ta léta už se s bratrem Janem, 
který zde taky pracuje, muse-
li stát i psychology – jsou prý 
indicie, podle kterých poznají, 
že všechno není tak košer, jak 
se nabízející tváří. Na námitku, 
že kdybych se rozhodla prodat 
své letité kolo, pokladní doklad 
už bych nejspíše nedohleda-
la, mi se smíchem složí zvlášt-
ní poklonu: „Vám bychom ho 
vzali ,na ksicht‘, vy na šizuň-
ka nevypadáte. Problém třeba 
je, když synáček vezme tátovi 
drahé kolo z garáže… Občas se 
taky stává, že řemeslník přine-
se prodat drahé elektrické ná-
řadí, když mu šéf neplatí.“

Mimořádný, skutečně staro-
žitný kousek se tu prý objeví 
jen velmi výjimečně. Ale je sor-
timent, o který je velký zájem 
a který mají pořád – odznaky, 
hodinky, známky nebo ban-
kovky. Chodí je vyhlížet sbě-
ratelé. „Šance, že máte doma 
něco vzácného typu známek 
nebo obrazu a nevíte o tom, je 
malá. Může se to stát například 
u porcelánu, u něho lidé běžně 
nemají přehled, jakou má hod-
notu. Na starožitné sklo a por-

celán jsme odborníci,“ vysvět-
luje Petr Konieczný.

A tak přijde řeč i na televizní 
seriál Mistři zastavárny. V něm 
chodí do rodinného podniku 
v  Las Vegas lidé nabízet vý-
jimečné kousky ze svých sbí-
rek či dědictví a s majiteli pod-
niku Gold & Silver Pawn Shop 
se dohadují o  jejich hodnotě. 
„Od té doby, co jsou Mistři za-
stavárny v televizi, s námi chtě-
jí lidé licitovat. Nesmí jít o věc 
za padesát korun, to pak může 
být vyčerpávající. U věcí s vyšší 
cenou naopak licitujeme rádi,“ 
upřesňuje majitel Bazarmixu.

S názvem jeho společnosti 
se můžete setkat i v jiné sou-
vislosti: je sponzorem porub-
ského discgolfového klubu 
DGC Bazarmix. Petr Koniecz-
ný pak je podepsán pod ná-
padem, který v  hlasování lidí 
uspěl v  prvním ročníku pro-
jektu Zelená Porubě – vybu-
dováním discgolfového hřiště 
pod Sportovním areálem Po-
ruba (bývalý stadion TJ VOKD 
Poruba). (jan)

Petr Konieczný 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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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


