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TÉMA 3

ÚVODNÍK

Lucie Baránková Vilamová
starostka

Vážení Porubané,
před několika dny jsme 

vstoupili do nového roku. 
Všichni se asi shodneme, že 
nejšťastnější bychom byli, 
kdyby byl rokem zcela nor-
málním. Na to si však bude-
me muset ještě asi nějakou 
dobu počkat. Vypadá to, že 
omezení jen tak neskončí, ale 
snad i díky očkování problémy 
v průběhu roku odezní. A my 
se vrátíme ke svým životům, 
koníčkům a přátelům. 

I my pro vás opět chystá-
me celou řadu nejrůznějších 
akcí. Na tento rok máme ale 
připravenou taky spoustu in-
vestic. V  následujících měsí-
cích budete moci sledovat, jak 
se symbolu Poruby, Oblou-
ku, vrací jeho krása. Dokončit 
chceme Dům s pečovatelskou 
službou Harmonie, chystáme 
výstavbu nového sportoviš-
tě u základní školy Bulharská, 
opravovat budeme chodní-
ky i cesty. S rozpočtem, který 
výrazně poznamenal korona-
virus, to však nebude jedno-
duché. Budeme muset vážit 
každou vynaloženou korunu, 
abychom mohli rozumně fun-
govat i v letech následujících.

Milí Porubané, v  novém 
roce vám přeji hodně zdraví 
a štěstí v osobním i profesním 
životě. Dětem přeji, aby se co 
nejdříve mohly vrátit do škol, 
protože vím, že jim chybí kaž-
dodenní kontakt s  kamarády. 
Přeji nám všem, aby se život 
co nejrychleji vrátil k normálu. 
Porubě přeji, aby se nám po-
dařilo dokončit vše, co jsme 
si naplánovali, a  udělali jsme 
všichni společně místo, kde ži-
jeme, zase trochu krásnější.

Rozpočet Poruby je výrazně 
proinvestiční, nejvíce peněz půjde 
na rekonstrukci Oblouku
Poruba bude v letošním 
roce hospodařit s výrazně 
nižším rozpočtem 
než v minulosti. Ten 
přesto zůstává výrazně 
proinvestiční. Na investice 
vydá obvod pětadvacet 
procent z celkového 
objemu peněz, které 
má k dispozici.

 Pandemie koronaviru uděla-
la do rozpočtů měst a obcí po-
řádnou díru. Tu ještě prohlou-
bil daňový balíček. V  násle-
dujících letech budou obecní 
rozpočty výrazně chudší.

„Koronavirus zasáhl i  do 
ekonomiky a rozpočtů veřejné 
správy. Týká se to samozřejmě 
taky Poruby, tento rok jsme 
dostali od města o  40  milio-
nů korun méně než loni,“ uve-
dl vedoucí odboru fi nanční-
ho a  ekonomického Petr So-
lanský.

Vytvořit za takových pod-
mínek rozpočet nebylo vůbec 
jednoduché. „Ukázalo se, jak 
je to složitá disciplína. Když 
už jsme si mysleli, že jsme ve 
fi nále, přišel daňový balíček. 
Dodnes nevíme, co přesně 
přinese a  jaký bude mít do-
pad na rozpočty v  následu-
jících letech,“ poznamenala 
starostka Lucie Baránková Vi-
lamová.

Zastupitelé na svém posled-
ním loňském zasedání schvá-
lili, že Poruba bude hospoda-
řit s  částkou 549,377 milionu 
korun. Přestože je to výrazně 
méně než v minulosti, investi-
ce se zásadně omezovat ne-
budou. „To byl náš hlavní cíl. 
Razantně jsme škrtali v  běž-

ných výdajích. Je pro nás dů-
ležité, aby peníze směřovaly 
především do investic a údrž-
by majetku. Jsem ráda, že se 
nám to podařilo a  tento roz-
počet je výrazně proinvestiční. 
Vždyť tím směrem jde více než 
136 milionů korun, což je téměř 
celá čtvrtina všech peněz, kte-
ré máme k dispozici,“ řekla sta-
rostka.

Akce číslo jedna: 
rekonstrukce Oblouku
Které investice budou v tom-
to roce nejdůležitější? „Tento-
krát je to zcela jednoznačné. 
Když jsme v roce 2019 kupo-
vali od společnosti Residomo 
jejich podíl v  Oblouku, slíbi-
li jsme, že z něj opět uděláme 
perlu Poruby. A  slib plníme. 
Máme vše připraveno, aby-
chom letos začali s opravami. 
V  rozpočtu na to máme vy-
členěno pětasedmdesát mi-
lionů korun. Hotovo bude na 
jaře příštího roku a Oblouk by 
měl vypadat tak, jako když byl 
dostavěn,“ uvedla Lucie Ba-
ránková Vilamová.

Pokračovat budou i  stav-
by z loňského roku, konkrétně 
jejich naplánované druhé eta-
py. Na Dělnické ulici se Dům 
s  pečovatelskou službou Har-
monie dočká i nádherného zá-
zemí, kde bude k dispozici at-
rium, kavárna, garáže a služeb-
na městské policie. Zahájí se 

rovněž druhá část revitalizace 
ulice Gustava Klimenta, kde se 
místní dočkají nejenom příjem-
nějšího prostředí, ale také no-
vých parkovacích míst. 

Jako každoročně míří pení-
ze i do porubských škol a ško-
lek. Ty na svůj provoz dosta-
nou přes padesát milionů ko-

run. Navíc dokončeno bude 
i hřiště u ZŠ J. Valčíka a nové 
sportoviště za více než osm 
milionů korun vyroste u  zá-
kladní školy Bulharská. „Chce-
me, aby kvalitní sportoviště 
měly všechny školy. Sloužit 
bude dětem a odpoledne i ve-
řejnosti, jak je to u podobných 
hřišť samozřejmostí,“ řekla 
starostka.

Bude-li úvěr, bude 
i náměstí Družby
Zatím s otazníkem je další vel-
ká investiční akce, kterou je 
první etapa revitalizace ná-
městí Družby. Na úpravu par-
ku žádala Poruba o příspěvek 
město a zatím je její fi nancová-
ní předběžně přislíbeno z úvě-
ru města.

„Pokud nám Ostrava v příš-
tím roce pomůže tuto akci za-
fi nancovat z padesáti procent, 
začneme tento rok i s revitali-
zací náměstí Družby,“ dodala 
starostka.

Poruba také velmi aktiv-
ně využívá nejrůznější dotač-
ní tituly a  pro příští rok po-
žádala o  částku překračující 
deset milionů korun. Tyto fi -
nance by obvodu mohly po-
moci vylepšit rozpočet příští-
ho roku. (mot)

Anketu k tématu
najdete na straně 11

Rozpočet 2021
Příjmy tis. korun
Daňové příjmy 35 500
Nedaňové příjmy 96 560
Kapitálové příjmy 4 000
Přijaté transfery 296 379
Příjmy celkem 432 439
Financování 116 938
Zdroje celkem 549 377

Výdaje tis. korun
Výdaje kapitálové 136 510
Výdaje běžné 340 237
Příspěvky příspěvko-
vým organizacím 60 530

Dotační programy 2 100
Výdaje celkem 539 377
Financování 10 000
Výdaje celkem 549 377

Největší investiční akce roku 2021 tis. korun
Rekonstrukce bytového domu Oblouk 75 000
Revitalizace ulice G. Klimenta, 2. etapa 14 500
DPS Harmonie, 2. etapa 13 400
Víceúčelové hřiště ZŠ Bulharská 8 250
Parkoviště ulice Školní 3 300
Víceúčelové hřiště ZŠ J. Valčíka, dokončení stavby 1 700
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Číslo měsíce
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První dvě místa v  sou-

těži CzechInvest Startup 
Challenge obsadily morav-
skoslezské start-upy. Uspěly 
v konkurenci téměř 80 start-
-upů z celé republiky. „Jejich 
úspěch ilustruje přerod kraje 
na ráj inovativních technolo-
gií a rychle se rozvíjejících fi -
rem,“ komentoval to Tomáš 
Pinďák z  Moravskoslezské-
ho inovačního centra, v  je-
hož péči obě fi rmy jsou.

Vítězný start-up 24 Vi-
sion System poskytuje kon-
trolu kvality pro výrobní 
podniky pomocí neurono-
vých sítí a  umělé inteligen-
ce. Ta odhaluje výrobní vady 
z 99,9 %, přitom lidé jich pře-
hlédnou až třetinu. V  říjnu 
tento start-up uspěl také na 
jedné z největších akcí v Ev-
ropě, Startup World Cup 
&  Summit. Tam za třetím 
místem dokráčel v  konku-
renci více než 450 start-upů.

Druhou příčku na Czech-
Invest Startup Challenge 
obsadil start-up jménem 
Ullmanna vyvíjející chytrý 
zemědělský stroj, který roz-
pozná a  likviduje plevel už 
v zárodku.

Projednávat se 
bude on-line

 On-line se bude na face-
bookovém profi lu obvodu 
@moporuba projednávat kon-
cepce revitalizace osmého sta-
vebního obvodu a Nového Pust-
kovce. Ještě předtím se budou 
moci lidé v místech, kde se data 
v létě sbírala, seznámit s návrhy 
prezentovanými na panelech.

„Byla zpracována analytic-
ká část, která pracovala s daty 
získanými průzkumem v  uli-
cích i prostřednictvím dotazní-
ku zveřejněného na webu. Poté 
byla vytvořena návrhová část, 
která bude na výstavních pa-
nelech představena  a  poslé-
ze projednána s veřejností,“ in-
formovala koordinátorka místní 
Agendy 21 Kristýna Špačková.

Projednávání je naplánová-
no na 19. ledna v 16 hodin (po-
drobnosti na sociálních sítích 
obvodu). (red)

PAMÁTCE OBĚTÍ | K prvnímu výročí tragédie, která se loni 10. prosince odehrála v poliklinice Fakultní ne-
mocnice Ostrava, byl před vstupem z ulice 17. listopadu odhalen památník obětem střelby. Jeho autorem je 
výtvarník Lukáš Dvorský. Oběti šokující události, při níž se stalo terčem střelce v čekárně jedné z ambulancí 
polikliniky sedm lidí, uctila i starostka Lucie Baránková Vilamová. (red)  Foto: Jiří Birke

Akční plán: seznam úkolů na rok 2021
Co to vlastně je akční 
plán a proč se o něm 
vůbec mluví? Ačkoli toto 
sousloví není na první 
pohled i poslech zrovna 
atraktivní, skrývá za ním 
vše, co Poruba pro tento 
rok chystá. A že toho je! 

 Jsou úřady a  organiza-
ce, které vytvářejí strategie 
a koncepce jen proto, aby je 
měly na papíře. Poruba k nim 
rozhodně nepatří. Má vlast-
ní strategický plán a k němu 
každý rok i  konkrétní se-
znam toho, co má na daný 
rok v plánu. Tento seznam se 
jmenuje akční plán.

„Je to klíčový strategický 
dokument, který konkretizu-
je schválený Strategický plán 
rozvoje městského obvodu 
Poruba 2018–2023 s  výhle-
dem do roku 2030. Zahrnu-
je konkrétní seznam projektů 
a akcí, které budeme letos dě-
lat, a  je určen jako pomocník 
obyvatelům Poruby. Dozví se 
v  něm vše podstatné o  tom, 
jak obvod naplňuje to, co ve 
strategickém plánu označil za 
priority,“ uvedla starostka Lu-
cie Baránková Vilamová.

Do třetice
Poruba vytvořila akční plán už 
potřetí. A  jak se dařilo naplňo-
vat ty předcházející, třeba ten 
za rok 2020? „Převážnou větši-
nu úkolů se daří průběžně plnit 
a posouvat. I když nám do toho 
velmi zásadně vstoupil covid. 
Některé akce měly kvůli řadě 
omezení zpoždění, jiné se třeba 
v původní podobě neuskutečni-
ly. To je případ festivalu Cirku-
lum. Jsme rádi, že nakonec se 
nám povedlo zorganizovat ales-
poň Sdílko, i  když v  jiném ter-
mínu, než jsme plánovali. Akční 
plán obsahoval projekty, které 
jsme zdárně dokončili. To jsou 
například první etapy výstavby 
Domu s pečovatelskou službou 
(DPS) Harmonie anebo rekon-
strukce ulice Gustava Klimenta. 
Některé projekty mají přesah do 
dalších let a teprve je budeme 
dokončovat,“ řekla starostka.

Pětaosmdesát projektů
Akční plán na letošní rok obsa-
huje pětaosmdesát projektů, 
58 z nich je víceletých a celá tře-
tina úkolů je úplně nových. Pře-
važují ty neinvestiční, které mají 
například zefektivnit chod úřa-
du. Tam patří třeba digitaliza-

ce činností úřadu, která by měla 
umožnit Porubanům, aby větši-
nu toho, co po úřadu potřebu-
jí, vyřídili elektronicky z domova. 

Běžného člověka ale zajíma-
jí spíše investiční projekty. Těch 
je v  plánu devětatřicet. „Akční 
plán se týká celé Poruby, a tím 
pádem i akcí, kde je obvod in-
vestorem jen částečně nebo vů-
bec. Takže jeho součástí je i do-
končení rekonstrukce Domu 
kultury Poklad. Ta by měla být 
dokončena v polovině roku 2021 
a Porubané tak budou mít opět 
k dispozici důstojný stánek, kam 
budou chodit za kulturou. Z na-
šich projektů skončí druhé etapy 
stavby DPS Harmonie a rekon-
strukce ulice Gustava Klimen-
ta. Zásadní bude začátek re-
konstrukce Oblouku. Důležitou 
součástí je i projekční činnost – 
abychom měli připravené pro-
jekty taky na další roky. Letos 
budeme projektovat například 
revitalizaci „Floridy“ na Hlavní 
třídě a polopodzemní parkoviš-
tě na Budovatelské ulici,“ dodala 
Lucie Baránková Vilamová.

Aktuální akční plán pro ten-
to rok je – stejně jako ty minu-
lé – zájemcům k  dispozici na 
webu fajnovaporuba.cz. (mot)



Z porubských ulic zmizely další autovraky
Novela zákona umožnila 
obcím efektivnější 
odtah nepojízdných 
vozidel. Poruba se loni 
zbavila třinácti vraků, 
zbývající by měly z ulic 
zmizet v tomto roce.

 V ulicích Poruby evidujeme 
devětašedesát nepojízdných 
vozidel. Aut, která mnoha ři-
dičům zvedají adrenalin, pro-
tože zabírají volná parkovací 
místa. Co s nimi? Řešení je na 
první pohled jednoduché: za-
volat odtahovku a  odvézt je. 
Přestože v reálném životě je to 
mnohem složitější, loni se po-
vedlo ulice Poruby aspoň čás-
tečně vyčistit. A  to je pokrok 
oproti předchozímu roku. Ten-
krát byla situace s nepojízdný-
mi vozidly v  podstatě neřeši-
telná. Odtáhnout bylo možné 
snad jen auto, které nemělo 
motor. A i to bylo s otazníkem. 
Také proto Poruba v roce 2019 
neodtáhla jediné vozidlo, loni 
jich bylo už třináct.

„Novela zákona o  pozem-
ních komunikacích nám od 
dubna umožnila po předchá-
zejících výzvách odvézt vůz, 
který má půl roku propadlou 
technickou kontrolu. Aktivně 
jsme se toho chopili a  hned, 
jak to bylo možné, jsme zača-
li s odtahem. Celkově se nám 
podařilo z  ulic odstranit tři-
náct vozidel. Bylo by jich více, 
ale nejdříve musíme vyře-
šit problémy s veřejnou draž-

bou,“ uvedl místostarosta Mi-
roslav Otisk.

Dražba je nutná podmínka 
před ekologickou likvidací. Ne-
existuje jednotný způsob jejího 
provádění ani žádný metodic-
ký pokyn, jak to dělat. A obce 
si s  tím většinou nevědí rady. 
„Města nejsou zvyklá provádět 
dražby. Ale my jsme připrave-
ni a tento rok s nimi začneme. 
Chceme proces od první vý-
zvy majiteli až po likvidaci, pří-
padně prodej vozu, co nejvíce 
urychlit. Věřím, že se nám to 
podaří,“ řekl místostarosta.

Z  devětašedesáti nepojízd-
ných vozidel, která Poruba evi-
duje, třiatřicet odstranili na zá-

kladě výzvy sami majitelé, tři-
náct bylo odtaženo. „Zbytek 
chceme vyřešit tento rok. Rádi 
bychom co nejrychleji uvolni-
li parkovací místa, která tato 
auta zbytečně zabírají,“ pozna-
menal Miroslav Otisk.

Nepojízdná vozidla hlásí nej-
častěji sami Porubané a  stráž-
níci, aktivně je vyhledávají rov-
něž zaměstnanci Úřadu měst-
ského obvodu Poruba. „Chtěli 
bychom lidi poprosit, aby k hlá-
šení využívali webovou stránku 
města cistaova.ostrava.cz. Tam 
mohou hlásit nejenom vraky, ale 
jakékoli závady a nedostatky ve 
veřejném prostoru. Má to řadu 
výhod. Jejich podněty se shro-
mažďují na jednom místě a jsou 
anonymní. Jsou předány rov-
nou konkrétnímu zaměstnanci 
k řešení a oznamovatel si může 
kdykoli zkontrolovat, jak se jeho 
podnět řeší,“ uzavřel místosta-
rosta Miroslav Otisk. (mot)

AKTUALITY 5

Co je čistáOVA?
(cistaova.ostrava.cz)

 aplikace města Ostravy 
pro hlášení závad a  nedo-
statků ve veřejném prostoru.

Při prosincové akci bylo z porubských ulic odtaženo sedm vozidel.
 Foto: Jana Janošcová

Poplatek za psa můžete uhradit čtyřmi způsoby
 Věděli jste, že poplatek za 

psa můžete uhradit hned čtyř-
mi způsoby? Po platbě v  po-
kladně úřadu, prostřednictvím 
poštovní poukázky (kterou si 
ovšem musíte vyplnit sami, ob-
vod už je od loňského roku ne-
zasílá) nebo bankovního pře-
vodu se nyní nabízí další mož-
nost: uhradit ho přes platební 
portál města. 

Portál občana je branou 
k  elektronickým službám 
obce, samoobslužným mís-
tem pro bezpečnou a  důvěr-
nou komunikaci mezi obča-
nem a  obcí. Na adrese pla-

tebniportal.ostrava.cz je už 
například možné platit za svoz 
komunálního odpadu, poku-
ty za dopravní přestupky nebo 
správní poplatky stavebnímu 
úřadu.

„Ve spolupráci s městem se 
nám povedlo spustit v plateb-
ním portálu města také hrazení 
poplatku za psa,“ uvedl porub-
ský radní Jiří Rajnoch.

Ti, kteří prostřednictvím 
portálu platili například za ko-
munální odpad, už vědí, že to 
není složitý úkon: na strán-
ce najdete odkaz „Platby“, ze 
čtyř nabídek si vyberete mod-

ré kolečko Platba za psa a pak 
z volby „Vyber obvod“ ÚMOb 
Poruba. Formulář vyplníte 
a odkliknete.

Potřebujete však znát va-
riabilní symbol, který vám byl 
v minulosti přidělen z registru 
poplatníků při přihlášení k po-
platku. Najdete ho rovněž na 
poštovní poukázce z předcho-
zích let nebo na příjmovém 
pokladním dokladu, pokud jste 
platili v pokladně úřadu. Varia-
bilní symbol můžete zjistit i na 
pracovišti místního poplatku 
za psy ÚMOb Poruba na tel. 
čísle 599 480 748. (jan)

V lesoparku Březí 
se obnoví část lesa

 Na první čtvrtletí roku 2021 
je v  lesním komplexu Poruba 
– Březí, tedy v porubském le-
soparku, společností Ostravské 
městské lesy a  zeleň (OMLZ) 
v  souladu s  lesním hospodář-
ským plánem plánována úmy-
slná obnovní těžba. Plán OMLZ 
schválila loni v  listopadu na 
svém mimořádném zasedání 
Rada města Ostravy.

„Společnost přistupuje k to-
muto choulostivému téma-
tu velice citlivě a  odpovědně 
a mýtní úmyslné těžby omezu-
je na nezbytné minimum. Zá-
sahy se tak umisťují tam, kde 
jsou lesní porosty již ve špat-
ném zdravotním stavu – na-
příklad se u nich častěji vysky-
tuje hniloba, mají snížené za-
kmenění, případně věk porostu 
výrazně převyšuje dobu obmý-
tí (lesním zákonem stanove-
ný věk porostu, kdy je možné 
přistoupit k  jeho obnově). Vy-
těžené plochy jsou vždy nej-
později do dvou let zalesněny, 
jak ukládá lesní zákon. V Bře-
zí to však uděláme již na jaře 
roku 2021,“ ujistil Vladimír Bla-
huta, jednatel OMLZ. Dodal, že 
mýtní úmyslná těžba je neod-
myslitelná součást obnovy lesa 
– je to nástroj nebo prostředek, 
kterým se obnovuje lesní po-
rost v tzv. mýtním věku, v do-
spělosti.

Nad Porubkou bude 
Lidl a kruhový objezd

 V ulici Nad Porubkou, před 
nájezdem na Rudnou ulici, vy-
roste nová prodejna řetězce 
Lidl. V  první polovině roku se 
začne s bouráním staveb, které 
tam zůstaly po původní maltár-
ně, a zároveň začnou přípravné 
práce na kruhový objezd. „Bě-
hem stavby objezdu se nedá 
vyhnout omezení dopravy, ale 
jakmile bude objezd hotový, 
zmizí ,špunt‘, který se dneska 
tvoří u sjezdu na Rudnou z uli-
ce Nad Porubkou. Kompletně 
má být prodejna hotová v  lis-
topadu. Všechno samozřejmě 
záleží na počasí a na tom, jest-
li se během stavby neobjeví ne-
zakreslené sítě nebo návoz sta-
vebního odpadu jako v  druhé 
části areálu,“ informoval místo-
starosta Jan Dekický. (jan)



AKTUALITY6

Zelená Porubě: vzniknou ideové návrhy 
na úpravu čtyř dvorů
Hned, když to PES ve 
třetím stupni povolil, sešla 
se odborná komise, aby 
vyhodnotila, které z devíti 
návrhů na úpravu dvorů, jež 
byly přihlášeny do loňského 
ročníku projektu Zelená 
Porubě, postoupí na další 
stupínek. Tím je vytvoření 
ideových návrhů ve 
spolupráci s profesionály.

 Komise hodnotila originali-
tu návrhů, jejich koncepčnost 
a komplexnost a také realizo-
vatelnost. Vybrala čtyři. Je-
jich autoři je pojmenovali Ak-
tivní Podéšti (dvůr mezi uli-
cemi Ludvíka Podéště a  Oty 
Synka), Duhové hřiště (dvůr 
mezi ulicemi Bedřicha Nikode-
ma a  Plk.  Rajmunda Prcha-
ly), Úprava dvoru přírodověd-
ců (dvůr mezi ulicemi Čkalo-
vovou, Španielovou, Dětskou 
a  Nálepkovým náměstím) 
a  Naše zahrádka (dvůr mezi 
Resslovou a Domem duševní-
ho zdraví).

„Rozhodování nebylo snad-
né, protože komise musela 
vzít v  úvahu nejen samotný 

návrh, ale také kontext širší-
ho okolí. A právě to byl nako-
nec jeden z rozhodujících fak-

torů pro výběr návrhů,“ uvedla 
koordinátorka projektu Kristý-
na Špačková.

„U některých návrhů, které 
komise k  realizaci nevybrala, 
byly také zohledněny aspek-
ty, které bránily či význam-
ně ztěžovaly realizaci v navr-
ženém místě. Například umís-
tění na pozemku, který není 
svěřen do dispozice měst-
skému obvodu, nebo vysoká 
složitost a  technická a fi nan-

ční náročnost navrhované-
ho záměru,“ komentovala vý-
běr místostarostka Petra Bro-
dová, která také byla členkou 
komise. 

Nyní budou osloveni archi-
tekti, kteří pro vybrané projek-
ty zpracují ideové návrhy spo-
lu s  navrhovateli a  zástupci 
úřadu městského obvodu. Ty 
pak budou dále projednává-
ny s veřejností a následně za-
řazeny do veřejného hlasování 
o vítězný návrh. 

„Všechny návrhy byly origi-
nální a zajímavé a i když reali-
zován bude moci být nakonec 
jen jeden, bude městský obvod 
Poruba jednat i  s  navrhovate-
li ostatních o jejich zařazení do 
zásobníku projektových zámě-
rů (informovali jsme v  prosin-
covém vydání PRIO),“ doplnila 
místostarostka. (jan)

Vítězní kreslíři
 Jak jsme slíbili, tak jsme 

udělali: po uzavření soutě-
že pro nejmenší Nakresli vá-
noční stromeček jsme vylo-
sovali deset výherců. Ti získa-
jí malé odměny. Dětská dílka 
budou vystavena ve výloze in-
formačního centra a ve veřejně 
dostupných vitrínách v  obvo-
du. Vylosovanými jsou:
•  Filip Valehrach
• Kateřina Plačková
•  Markéta Životská
• Valérie Ordeltová
•  Magdaléna Vašutová, MŠ 

J. Skupy, třída Kočička
•  Petr Zujev
•  Bohumil Pleva
•  Marek Životský
•  Jakub Taraba
•  Tomáš Jeziorský, MŠ J. Sku-

py, třída Kočička (luc)

PRVNÍ ETAPA JE HOTOVÁ | Rekonstrukce ulice Gustava Klimenta 
je rozdělena do dvou etap. V první se opravoval úsek od nábřeží 
SPB po průjezd u Budovatelské ulice. Opravou prošly (a v druhé 
etapě také projdou) povrchy silnice a chodníků, nové bude odvod-
nění i veřejné osvětlení. V první etapě vzniklo nové parkoviště pro 
patnáct vozidel (na snímku), dalších třicet parkovacích míst je po 
obou stranách silnice. „První etapa je hotová s výjimkou výsadeb 
stromů a další zeleně, které zhotovitel doplní na jaře,“ ubezpečila 
místostarostka Petra Brodová. Druhá etapa oprav – rekonstrukcí 
projde zbytek ulice až po křižovatku s ulicí M. Kopeckého – je na-
plánována na období od dubna do července. (jan) Foto: Jiří Birke

DVA AUTOŘI, DVA POHLEDY | 
Libor Novotný a Jakub Černý se 
představí od 26. ledna do 4. dubna 
2021 v Galerii Dukla. Výstava dvo-
jice v  Ostravě působících autorů 
přinese dva pohledy na fenomén 
historie. Zatímco Libor Novotný 
se bude obracet především k  té 
ofi ciální a nezřídka formou pastiše 
reagovat na kanonická díla dějin 
umění, Jakub Černý se bude zao-
bírat jejím alternativním či fi kčním 
výkladem. Dualitu „modelů minu-
losti“ bude podporovat i  dualita 
preferovaných výtvarných pro-
středků – kresba vs. instalace, ja-
kož i zacílení výstavy jak na obec-
né, tak na lokální dějiny. Výstava 
bude zahájena 26. ledna. (tok) 
 Foto: archiv Tomáše Knofl íčka

Které nápady postoupily?
 Aktivní Podéšti (dvůr mezi ulicemi L. Podéště a O. Synka),
  Duhové hřiště (mezi ulicemi B. Nikodema a Plk. Rajmunda 
Prchaly),
  Úprava dvoru přírodovědců (mezi ulicemi Čkalovovou, Špa-
nielovou, Dětskou a Nálepkovým náměstím),
  Naše zahrádka (mezi Resslovou a Domem duševního zdraví).

Sbírka Srdce pro 
Porubu pokračuje

 Loni jsme připravovali ně-
kolik akcí, kterými jsme chtě-
li podpořit naši charitativní 
sbírku Srdce pro Porubu. Leč 
okolnosti nám nepřály. Přispí-
vat tak můžete jen do poklad-
ničky v  našem informačním 
centru na Hlavní třídě nebo na 
transparentní účet sbírky. Jeho 
číslo je 500063622/0800. 
Na stav účtu se můžete podí-
vat na www.csas.cz/cs/trans-
parentni-ucty#/. Aktuálně sbí-
ráme na elektrokolo, které by 
umožnilo rodině pětiletého Jo-
sífka Uvíry s diagnózou Dow-
nův syndrom podnikat spo-
lečné výlety do okolí Ostravy. 
S jeho příběhem se můžete se-
známit na facebookovém pro-
fi lu obvodu.

Z  výtěžku sbírky jsme díky 
vaší velkorysosti už mohli pod-
pořit Davida Cvíčka, Tomáška 
Boháče a Petra Haase. (jan)
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Osobní p ístup, 
empatie 

a diskrétnost jsou 
naší prioritou.

DÁMSKÉ A PÁNSKÉ 

PARUKY
PŘÍČESY, ŠÁTKY, TURBANY

• V NESČETNÉ PALETĚ BAREV 
•  VŠECHNY TYPY STŘIHŮ – KRÁTKÉ, 

STŘEDNÍ, DLOUHÉ VLASY

•  PERMANENTNÍ PÁNSKÉ TUPÉ, KTERÉ 
VYDRŽÍ 2–4 MĚSÍCE

PARUKY Salon Rygulová
OC Bohemia 1.p.,
ul. Sokolovská 1332,
708 00 Ostrava-Poruba 734 659 414

parukysalonrygulova

LIKVIDACE A VÝKUP AUTOVRAKŮ, VRAKOVIŠTĚ
Prodej použitých náhradních autodílů: 

více než 100 000 demontovaných položek

www.LevneVrakoviste.cz
300 vozů na ND stále skladem! Veškeré značky r. v. 1990–2010

AUTOVRAKOVIŠTĚ PETŘVALD
Ostravská 1836, 5 km z OV Radvanic – přímo na hl.tahu OV–KA

JIŽ 20 LET NA TRHU!
Výkup: 1Kč za 1kg VÁHY v TP

(STARŠÍ VOZY) 3000–50.000 Kč
NOVĚJŠÍ VOZY, HAVAROVANÉ, NEPOJÍZDNÉ OCENÍME INDIVIDUÁLNĚ

EKO POTVRZENÍ PRO ÚŘAD A ODVOZ VRAKU ZDARMA
OBJEDNÁVKY TELEFONICKY: 608 215 711 nebo 608 710 044

e-mail: info@levnevrakoviste.cz

Koupím byt 2+1 
v Ostrav -Hrab vce, 

v dobrém stavu 
s balkónem.
Nejsem RK.
606 905 261 TEL. / SMS: 606 257 357

Ostrava a okolí
stav nerozhoduje, korektní jednání

KOUPÍME
DŮM • BYT • CHATU

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

Pohřební ústav Ostrava-Poruba, Francouzská 54

tel.: 596 923 709, mobil: 724 800 424

Moravská Ostrava, Vítkovická 3276/2A (u katastrálního úřadu)

tel.: 596 626 594,  724 800 430

Převozy Non stop 777 334 036

www.charon-ova.cz



Drozd kvíčala
(Turdus pilaris)

 Drozd kvíčala je blízkým pří-
buzným kosa černého, se kte-
rým sdílí stejný rodový latin-
ský název. Také stavbou těla je 
kosu velmi podobný. Zbarve-
ní drozda kvíčaly je však mno-
hem pestřejší. Má šedou hlavu 
s nevýrazným bělavým nadoč-
ním kroužkem. Záda má hně-
dá, křídla hnědošedá, hruď má 
okrově hnědou a břicho běla-
vé. Hrdlo, hruď a boky má hus-
tě tmavě kropenaté.

V  posledních desetiletích 
nezřídka osidluje parky a  za-
hrady vesnic a měst. V rozsoše 
listnatého stromu si staví hníz-

do, do kterého snáší většinou 
5–6 vajec. Po vylétnutí mláďat 
z hnízda se o ně rodiče starají 
na zemi, a v této době jsou pro-
to nejvíce zranitelná. V období 
hnízdění můžeme nejen kvíča-
lám pomoci tím, že si pečlivě 
ohlídáme čtyřnohé mazlíčky.

V Porubě patří drozd kvíča-
la mezi méně běžné druhy. Při 
ornitologickém průzkumu Po-
ruby byla objevena dvě hnízda 
na ulici Marie Majerové. Dal-
ší hnízdo drozda kvíčaly bylo 
zjištěno na ulici Komenského.

Většina našich kvíčal na 
zimu odlétá do Středomo-
ří, zato na naše území přilétá 

ještě více jedinců ze severních 
a  severovýchodních oblas-
tí. S  hejny kvíčal se tak mů-
žeme v zimě setkat hlavně na 
polích a v sadech, kde se živí 
spadlým ovocem. Můžeme jim 
tedy pomoci také tím, že jim 
na zahradě nějaké jablíčko na 
stromě nebo pod stromem 
necháme. (emo)
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Nekrmte ptáky rohlíky a zbytky z kuchyně
Ptáci se stahují do měst 
nejenom kvůli relativnímu 
bezpečí před predátory, 
ale i kvůli dostatku potravy. 
Navíc zde na zimu zůstává 
stále více druhů, které 
byly dříve přísně tažné.

 „Zřejmě je k tomu ponoukají 
poměrně teplé zimy posledních 
let. Ale může se stát, že je pak 
výjimečně chladné období za-
skočí,“ uvedl ornitolog Emil Mo-
rav. Souvisí to zároveň s odpo-
vědí na otázku, jaký je jeho názor 
na přikrmování ptáků. „Přikrmo-
vání je vhodné, když je mrazivé 
počasí a sníh. Tehdy ptáci rych-
le ztrácejí část své tělesné hmot-
nosti. Ideální ke krmení jsou tře-
ba ořechy, směsi zrní, slunečni-
ce, syrové ovoce nebo lojové 
koule. V žádném případě by lidé 
neměli ptákům nabízet staré pe-
čivo ani další zbytky z kuchyně!“ 
varuje důrazně a  současně se 
přimlouvá, aby lidé umístili kr-
mítka tam, kde jsou poblíž stro-
my nebo keře, aby se ptáci cítili 
bezpečněji.

Mluvčí ostravské zoologické 
zahrady Šárka Nováková pak 
upozorňuje na jinou v posled-
ní době oblíbenou lidskou kra-
tochvíli: krmení vodních ptá-
ků. „Stejně jako u  přikrmová-
ní ptáků v  krmítkách bychom 
měli dodržovat určité zásady. 
Pokud nebudeme ptáky krmit 
přirozenou potravou, může-

me u nich vyvolat jak zdravotní 
komplikace, tak problémy v je-
jich chování,“ upozornila.

Přirozenou potravou na-
příklad labutě velké jsou vod-
ní a bahenní rostliny i s plody 
a  semeny, tráva a  byliny. Ži-
vočišná potrava je pouze pří-
měs k rostlinám. Také u kach-
ny divoké převažuje rostlinná 
složka – řasy, okřehek, seme-
na plevelů a trav včetně obilo-
vin, žaludy, zelené části rostlin. 
Z  živočišné potravy například 
měkkýši, larvy hmyzu, korýši, 
ale i  pulci nebo menší rybky. 

Kachny sbírají potravu jak na 
vodě, tak na souši.

„Z  tohoto přehledu je zřej-
mé, že chleba ani rohlíky, jimiž 
jsou vodní ptáci lidmi téměř ze 
100 % krmeni, nemohou tvo-
řit plnohodnotnou složku jejich 
stravy. Jedná se o  takzvané 
hladové kalorie, které neobsa-
hují potřebné živiny a vitaminy. 
Pokud touto ,stravou‘ přikrmu-
jeme i  v  létě, tak to například 
u mladých labutí může vést ke 
znetvoření křídel – k takzvané-
mu syndromu andělského kříd-
la,“ uvedla mluvčí. (jan)

Svoz vánočních stromků
 Svoz vánočních strom-

ků z  ostravských sídlišť za-
hájí společnost OZO Ostrava 
v  pondělí 4.  ledna 2021. Ost-
ravané mohou řádně odstroje-
né stromky položit vedle kon-
tejnerů, aniž by to znamenalo 
založení černé skládky. Obyva-
telé rodinných domů mohou 
stromky odkládat v  ostrav-
ských sběrných dvorech. Svoz 
stromků  bude pokračovat až 
do konce ledna. (lgu)

Další kontejnery 
na jedlé oleje

 V  Porubě bylo rozmístěno 
dalších třicet černo-oranžo-
vých popelnic na sběr jedlých 
olejů a tuků z domácností. Pro-
tože se pilotní projekt v Poru-
bě a  v  Třebovicích osvědčil, 
stojí nyní na tři sta nádob po 
celém městě.

Do černých popelnic s oran-
žovým víkem můžete odkládat 
jedlé oleje – tedy ty, které vám 
zbyly po tepelné úpravě potra-
vin v kuchyni. Vychladlý olej či 
tuk slijte do PET lahve a uza-
vřete ji víčkem. Lahev pak od-
ložte do kontejneru.

Do sběrných nádob roz-
hodně nepatří jiné oleje, napří-
klad mazací nebo motorové, ty 
můžete odevzdat ve sběrných 
dvorech. Více se dočtete na 
webu poruba.ostrava.cz pod 
odkazy Občan – Služby – Sběr-
né dvory a velkoobjemové kon-
tejnery. (jan)

PŘEDSTAVUJEME 

Abyste spojili příjemné s užitečným, stačí podle mluvčí Zoo 
Ostrava Šárky Novákové dodržet několik zásad:

 Krmit vodní ptáky jen v zimním období.
  Nahradit pečivo krmením, které je těmto druhům blízké: zrní 
obilovinami, ptačím zobem, granulemi ke krmení vodních 
ptáků, listovou zeleninou, nakrájenou kořenovou zeleninou.
  Krmit jenom tolik, co ptáci stačí zkonzumovat, nenechávat 
na břehu hromady do „zásoby“. 

 Autor článku je jednatelem Slezské ornitolo-
gické společnosti, pobočky České společnosti 
ornitologické. Hlavní náplní činnosti této organi-
zace je výzkum a ochrana ptáků na území Mo-
ravskoslezského kraje a  okresu Vsetín. Společ-
nost sdružuje jak odborníky, tak zájemce o avifaunu a ochranu 
přírody z řad laické veřejnosti. Více informací na SOS-CSO.cz 
nebo facebook.com/slezskaornitologickaspolecnost.
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JARMARK TROCHU JINAK | Vánoce na Al-
šově náměstí bez svařáku sice nebyly ty úplně 
pravé porubské Vánoce a ani oblíbené rozsví-
cení stromečku nebylo jako jiné roky… Ale kdo 
se chtěl jen tak zlehka nadechnout správné 
atmosféry, zcela ochuzen nebyl. Nechybělo 
vánoční zboží, dekorace, drobné dárky a pre-
miérově Sdílko-stánek (kde mohli nabízet 
svou produkci vystavovatelé z projektu Sdíl-
ko) – a  samozřejmě betlém Jiřího Halouzky 
nebo kolotoč. Ježíškova pošta byla letos vy-
lepšena přítomností pošťáka Štěpána, který 
dětem pomáhal vytvářet psaní pro Ježíška. 
Kapitolou samou o  sobě byl lítý hlasova-
cí souboj o  titul nejkrásnějšího stromečku 
s  Bruntálem. Ač neskončil vítězstvím, pro 
Porubany byl smrk ztepilý, který stál v prů-
sečíku náměstí a  Hlavní třídy, stejně nej-
krásnější! (Pohnutý příběh porubského vá-
nočního stromu si můžete přečíst na webu 
poruba.ostrava.cz.) (red)

 Snímky: Jiří Birke

DĚTI DĚTEM | V  minulých letech připravo-
vali žáci ZŠ A. Hrdličky v  předvánočním čase 
pro předškoláčky z  mateřských škol na ulicích 
J. Skupy, Větrná a Dětská předvánoční programy 
plné písniček, říkanek a divadelních vystoupení 
nejen v anglickém jazyce. Letos se ale nemohou 
setkat přímo, a tak vymysleli, že pro děti připra-
ví názorné pomůcky. „Pustili jsme se do tvorby 
nástěnných tabulí a  obrázkových karet, které 
mohou učitelům angličtiny ve školkách pomoci 
začít s  výukou. Děti vybraly básničky, písničky, 
říkanky, které se v minulosti samy učily, a vytvo-
řily společně s učiteli pro školky soubor toho, co 
měly jako malé děti samy rády,“ uvedla Petra 
Trunkátová ze ZŠ A. Hrdličky.  (red)
 Snímky: archiv ZŠ A. Hrdličky
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Vítězný návrh na revitalizaci Zámeckého parku 
okouzlí jednoduchostí a přirozeností
Druhé kolo architektonické 
soutěže na revitalizaci Zámeckého 
parku proběhlo úspěšně. 
Známe vítěze: Laboratórium 
architektúry krajiny z Bratislavy.

 Na záměru proměny Zámeckého parku 
obvod pracuje dlouhodobě. Postupnými 
kroky od zapuštění horkovodu pod zem 
přes výkup garáží a  likvidaci sběrny po 
zbourání autoservisu Poruba v rámci pro-
jektu Proměna Zámeckého parku a  jeho 
okolí postupuje k cíli, jímž má být vytvo-
ření celistvého území – kvalitního měst-
ského parku, který propojí zdánlivě neslu-
čitelné území ve smysluplný celek, který 
bude sloužit k aktivnímu vyžití, kulturním 
zážitkům, ale i k odpočinku a relaxaci.

Významným krokem bylo vyhlášení ar-
chitektonické soutěže na revitalizaci Zá-
meckého parku. Byla vyhlášena dokonce 
dvakrát; poprvé v loňském roce zřejmě ná-
ročné zadání zájemce odradilo. Letos, kdy 
obvod vyhlašoval soutěž podruhé, byla 
oslovena tři architektonická studia přímo 
a jeden zájemce se přihlásil do otevřené-
ho kola. Podány byly nakonec tři soutěž-
ní návrhy, které počátkem prosince vyhod-
notila soutěžní porota složená z odborní-
ků i zástupců radnice. Porota udělila první 
a třetí místo, druhé obsazeno nebylo. Ví-
tězem soutěže se stala společnost Labo-
ratórium architektúry krajiny (LABAK) 

z Bratislavy. Rozhodnutí poroty v polovině 
prosince potvrdila svým rozhodnutím rada 
městského obvodu. 

„Návrh přikračuje k parku s nepochyb-
nou pokorou, zachovává jeho prostorové 
kvality, aniž by se lísal povrchními gesty. 
Návrh staví na stávajících hodnotách lokali-
ty a vyzdvihuje je. … Porota pozitivně hod-
notí práci s předpolím a okolím zámku, rov-
něž tak propojení se stávajícím rybníkem. 
Dále pozitivně hodnotí řešení pouličního 
profi lu nábřeží SPB, řešení předpolí porub-
ského Oblouku, dvou sportovišť a okolí rad-
nice…,“ uvedla mj. porota v hodnocení ví-
tězného návrhu společnosti LABAK.

S hodnocením poroty souhlasí starost-
ka Lucie Baránková Vilamová. „Návrh je 
příjemně prostý, nesnaží se prostor parku 
přizpůsobit k  obrazu svému, ale vychází 
z jeho přírodní podoby, všechno do sebe 
přirozeně zapadá. A zachovává i přírodní 
charakter rybníka… Ano, chtěli jsme origi-

nální řešení, a toto je originální tím, že se 
nesnaží ohromit za každou cenu, ale na-
opak okouzlí svou jednoduchostí a přiro-
zeností,“ chválí vítězný návrh.

A co bude následovat? Pokud nikdo ze 
soutěžících nepodá proti výsledkům ná-
mitku, bude se společností LABAK uza-
vřena smlouva a bude se moci začít pra-
covat na projektové dokumentaci. „Obvod 
do tří měsíců připraví výstavu, na které ve-
řejnosti představí všechny tři návrhy. Lidé 
si je budou moci prohlédnout také na 
webu fajnovaporuba.cz,“ informovala mís-
tostarostka Petra Brodová.

„Rádi bychom, i s ohledem na fi nance, 
projekt rozložili do několika dílčích etap, 
které by mohly být realizovány samostat-
ně. Půjde-li vše dobře, s realizací prvních 
kroků by se mohlo začít v roce 2022,“ do-
plnila místostarostka. (jan)

Vizualizace: Laboratórium 
architektúry krajiny



Marie Navrátilová
(KDU-ČSL)

 Nemělo by smysl omezovat už rozpra-
cované projekty, které je potřeba v příštím 
roce dokončit (například ulici G. Klimenta). 

Nemělo by se výrazně krátit ani v sociální ob-
lasti a ve školství, protože prostředky vložené 

do těchto oblastí života se obvodu vždycky vrátí s přidanou 
hodnotou. Určitě bychom také ocenili, kdyby byl na následu-
jící rok vyčleněn dostatek fi nancí na kulturní, sportovní a spo-
lečenské akce, které jsme v minulém roce museli oželet. Tak 
snad i přes omezený rozpočet bude tento rok bohatý na ra-
dostné okamžiky.

ANKETA 11

Vyjádření zastupitelů v anketě nejsou nijak korigována ani ověřována, a tudíž neodrážejí názor Úřadu městského obvodu Poruba.

Rozpočet obvodu bude vinou loňské epidemické situace omezený. 
Kterých oblastí života obvodu by se omezení dotknout neměla?

Martin Drastich
(Ostravak)

 S ohledem na současnou situaci s epide-
mií covid a s tím spojenými celospolečenský-
mi ekonomickými dopady se dá očekávat, že 

budeme nuceni průběžně optimalizovat roz-
počtové výdaje našeho obvodu. Osobně bych 

nikterak nesnižoval, ale naopak navýšil rozpočet v odboru so-
ciálním. V rozpočtu bych také upřednostnil odbor školství, pre-
vence kriminality a bezpečnosti před jinými výdaji jako napří-
klad výdaje na marketingové aktivity à la televize, rozhlas, tis-
ková propagace obvodu.

Martin Tomášek
(Piráti)

 Přestože je letošní rozpočet vinou vlád-
ních opatření proti covidu menší, než by-
chom si přáli, běžného provozu ani služeb 

občanům se omezení nedotknou. Snažíme 
se realizovat maximum plánovaných investic, 

mj. proto, že dávají lidem práci i naději na obnovení normální-
ho stavu věcí. Jsem rád, že největší objem investic směřuje do 
školství, kde se každá investovaná koruna mnohonásobně vrátí.

Petra Brodová
(ANO 2011)

 Je nezbytné dokončit zahájené investič-
ní akce – zbývající část rekonstrukce objek-
tu na Dělnické ulici a druhou etapu revitali-

zace ulice G. Klimenta. Rozpočet rovněž počí-
tá s výstavbou moderního multifunkčního hřiště 

u ZŠ Bulharská, kterou se dlouhá léta nepodařilo dořešit. Dále 
díky úvěru bude moci proběhnout očekávaná rekonstrukce by-
tového domu Oblouk. A optimisticky věřím, že výsledná po-
doba daňového balíčku bude kompenzovat aktuální výpadek 
v rozpočtech samospráv a bude možné navýšit fi nance jak na 
další investice, tak např. na dotace pro oblast sociální, kulturu, 
sport, vzdělávání a další.

Jaromíra Valder Jakubcová
(KSČM)

 Rozpočet na rok 2021 jistě nebylo lehké 
sestavit, je však bohužel zřejmé, že vedení 
obvodu včele s ANO, ODS, Piráty a KDU-ČSL, 

mají bohužel zato, že je například důležitěj-
ší koupit elektromobil pro úřad, než provést re-

konstrukci elektroinstalace v mateřské školce, a další nonsen-
sy... Byla bych ráda, kdyby se omezení v rozpočtu vůbec ne-
dotkla školství, sportu či údržby komunikací... Dále by nebylo 
od věci právě v dnešní době zvýšit částky v dotačních progra-
mech kultury, sportu aj., díky kterým bychom mohli podpořit 
různé spolky a tím zlepšit život obyvatel Poruby.

Ivana Onderková
(ČSSD)

 Tato otázka měla padnout ještě předtím, 
než byl rozpočet schválen. Teď už jenom 
můžeme sledovat, jaké priority si dalo vede-

ní městského obvodu. Máme tak v  rozpočtu 
položky, které jsou v této době určitě postrada-

telné (parkovací technologie, elektromobil, tvorba investičního 
fondu…). Přesto všechno jsem ráda, že se počítá s výstavbou 
hřiště u ZŠ Bulharská a J. Valčíka, že bude dokončen dům pro 
seniory na Dělnické ulici. Sama bych si však představovala vět-
ší podporu sportovních, volnočasových a soc. organizací, jeli-
kož tyto, v důsledku dlouhotrvajících omezování, bez podpory 
města nejspíše zaniknou. A to nakonec pocítíme všichni.

Tomáš Břeský
(ODS)

 Porubský rozpočet pro rok 2021 byl 
schválen zastupitelstvem 15. prosince. Počí-
táme, že Poruba bude hospodařit s  rozpo-

čtem téměř o 50 milionů korun menším než 
v  roce 2020. Při takto dramatickém propadu 

příjmů je třeba hledat úspory a revidovat priority napříč všemi 
oblastmi. Jsem rád, že v rozpočtu stále fi gurují důležité inves-
tiční projekty jako například rekonstrukce hřiště na ZŠ Bulhar-
ská nebo začátek rekonstrukce Oblouku.

Václav Kubín
(Jednotní)

 Krize, kterou dnes všichni na vlastní kůži 
zažíváme, postihne bohužel všechny sku-
piny obyvatel. Nesmíme však dopustit, aby 

se v  plné síle dotkla těch nejzranitelnějších 
skupin obyvatel, těch, kteří se nemohou aktiv-

ně bránit. Mám na mysli zejména osamělé seniory, handicapo-
vané, invalidní či těžce nemocné spoluobčany. Naopak zlaté 
věky blahobytu by měly skončit chronickým odmítačům práce 
v produktivním věku a těm, kteří si své živobytí založili na po-
bírání všemožných dávek, aniž by byli ochotni jakkoliv přispět 
do společné kasy.
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Pacienti mohou komunikovat s rodinou pomocí tabletu
Fakultní nemocnice Ostrava 
(FNO) vybavila oddělení 
resuscitační a intenzivní 
péče tablety, díky kterým 
se mohou pacienti spojit 
se svými blízkými. 

 S nadšením přivítaly novin-
ku, kterou nabízí oddělení re-
suscitační a  intenzivní péče 
FNO, zejména rodiny nemoc-
ných, kteří jsou ve velmi váž-
ném stavu a nezvládnou sami 
komunikovat. Sestřičky se 
v  předem domluvenou hodi-
nu s  rodinou spojí a  pacient 
na lůžku, napojený na přístro-
je, má možnost své blízké vi-
dět a slyšet.

Nápad vybavit oddělení 
touto komunikační technikou 
vzešel od vrchní sestry klini-
ky anesteziologie, resuscita-
ce a  intenzivní medicíny Re-
naty Zoubkové. Právě na této 
klinice pečují od vypuknutí 
koronavirové epidemie o nej-
vážněji nemocné, kteří jsou 
hospitalizováni i  několik týd-
nů a nemají možnost kontak-
tu s  rodinou. Mezi prvními si 
tuto formu komunikace se 
svým tatínkem vyzkoušela ro-
dina Vlastimila Dvořáka. „Byla 
to výborná zpráva, že se mů-
žeme s tatínkem vidět po ta-
kové dlouhé době a hlavně, že 
jste nám to umožnili! Mamin-
ka se velmi uklidnila, byla nad-

šená. Klobouk dolů. Obdivuji 
vše, co musíte prožívat a zvlá-

dat,“ poděkovala zdravotní-
kům krátce po obrazovém 

spojení dcera pana Dvořáka. 
I  on během kontaktu s  nej-
bližšími, které neviděl více než 
měsíc, neskrýval dojetí: „Budu 
se snažit, ať jsem co nejdříve 
zpátky s vámi. Jsem moc rád, 
že vás všechny vidím. Budu 
bojovat.“ 

Také pro zdravotníky to 
byla podle staniční sestry co-
vid JIP Karolíny Stuchlíko-
vé velmi emotivní situace. 
„Kolegyně Ivana Volná, kte-
rá setkání pomohla technicky 
zprostředkovat, mi potvrdila, 
že pacientovi se po skončení 
hovoru výrazně zlepšila nála-
da a po celou dobu rozhovoru 
měl úsměv na tváři. 

I v této náročné situaci, kte-
rou vyžaduje péče o těžce ne-
mocné covid pozitivní pacien-
ty, si sestřičky udělají čas, aby 
pacientům komunikaci s rodi-
nou umožnily,“ ubezpečila sta-
niční sestra. 

Fakultní nemocnice zatím 
pořídila deset tabletů vybave-
ných bezpečnou aplikací, která 
umožňuje komunikovat. „Jsem 
rád, že se tato služba pacien-
tům, která si nevyžádala žádná 
složitá technická opatření, se-
tkala s pozitivní odezvou. Po-
kud bude zájem, jsme schopni 
postupně vybavit touto elek-
tronikou i další oddělení,“ uve-
dl náměstek ředitele FNO pro 
IT Petr Foltýn. (ipi)

Dny otevřených dveří na VŠB – Technické univerzitě Ostrava: 
navštivte nás v kampusu i on-line

 Vybíráte si vysokou školu? 
Za kvalitou nemusíte chodit 
daleko, univerzitu zaměřenou 
na techniku, ekonomii a přírod-
ní vědy najdete na ulici 17. listo-
padu 2172/15 v Porubě. 

Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita Ostrava 
(VŠB-TUO) nabízí nejen více než 
300  studijních programů, které 
můžete studovat na sedmi fakul-
tách, ale také výborné uplatnění 
a praxi již při studiu. Přesvědčit 
se o tom můžete na dnech ote-
vřených dveří, které proběhnou 
nejen fyzicky, ale hlavně on-line. 

Dny otevřených dveří, na 
které budete moci osobně při-

jít, se budou konat v  pátek 
22. a v sobotu 23.  ledna. Or-
ganizátoři připravují exkurze, 
přednášky i  prezentace. Po-
kud by to ale epidemiologic-
ká situace neumožňovala, ne-
musíte zoufat: VŠB-TUO chys-
tá i  Virtuální dny otevřených 
dveří s  on-line poradenstvím. 
Konat se budou první únorový 
a první březnový týden. Kromě 
toho se univerzita bude pre-
zentovat i  na Virtuálním vele-
trhu vysokých škol – congroo 
fair, na který se můžete těšit 
od 25. ledna do 7. února. Více 
informací zájemci najdou na 
www.studuj.vsb.cz. (bau)Ilu
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JEŽÍŠEK MÁ I PRAVNOU-
ČATA  | Mnozí lidé neměli 
možnost trávit tyto krásné 
chvíle příchodu Vánoc se 
svou rodinou, a  to moti-
vovalo učitelky mateřské 
školy (MŠ) V  Zahradách 
k  tomu, aby společně 
s dětmi obdarovaly seniory 
z domova Slunečnice krás-
nými přáníčky, ozdobnými 
kamínky a videonahrávka-
mi. „Protože dobrých skut-
ků není nikdy dost, zapojili 
jsme se do krásného pro-
jektu Ježíškova vnoučata. 
Společně s rodiči jsme tak 
splnili přání paní Irenky. 
Přála si vlastně tak málo – 
osladit si život dobrůtkami 
a dobrou kávou, a my jsme 
jí to rádi splnili. Učitelky 
s  rodiči zároveň učí děti, 
že obdarovávat někoho 
je krásný pocit,“ napsala 
učitelka MŠ V  Zahradách 
Blanka Pavlíčková. (red)

Foto: archiv 
MŠ V Zahradách

NEZAPOMNĚLI NA SEBE | Setkat se nemohli, ale myslet na sebe 
nepřestali. Tak by se dal shrnout příběh dětí z MŠ Oty Synka a sta-
roušků z  centra denních služeb Centra sociálních služeb Poruba. 
V období adventu se děti scházejí se seniory, aby je potěšily koleda-
mi a básničkami. Ti se rádi připojí a všichni si zazpívají. „Letos jsme se 
bohužel setkat nemohli, přesto jsme na naše babičky a dědečky ne-
zapomněli. Děti vyrobily přáníčka a paní učitelky se přidaly výrobou 
svícnů a dekorativních stromečků. Také senioři na děti nezapomněli, 
na oplátku jim v centru vyrobili keramické andělíčky,“ napsala učitel-
ka MŠ O. Synka Gabriela Glajcová a dodala, že se rozhodli zpříjemnit 
předvánoční čas také sestřičkám z oddělení traumatologické JIP po-
rubské fakultní nemocnice. (red)
 Foto: archiv MŠ O. Synka

S novým rokem vznikl v Porubě waldorfský kampus
V základní škole na 
ulici Ľ. Štúra se sdružila 
základní a střední škola do 
jednoho subjektu. Vedlejší 
mateřská škola Větrná pak 
má dvě waldorfské třídy.

 Po mnohaletém úsilí se 
podařilo v  Ostravě uskuteč-
nit spojení základní a  střed-
ní waldorfské školy do jed-
noho celku. Díky neúnavnos-
ti učitelů a  rodičů obou škol, 
obvodu Poruba, města Ostra-
vy a  Moravskoslezského kra-
je tak vzniká společný pros-
tor, který umožní intenzivnější 
rozvoj obou škol, posílí alter-
nativní vzdělávání v  Ostravě, 
a  tím i šíři vzdělávacích mož-
ností. „Škola tak beze zbytku 
naplní koncepci waldorfské-
ho vzdělávání, která je v celém 
světě dvanáctiletá, případně 
třináctiletá. Větší počet žáků 
tak bude moci projít komplet-
ním waldorfským vzděláváním 
a  stát se sebevědomou tvůr-
čí a  zodpovědnou osobnos-
tí schopnou aktivně se zapo-
jovat do dění ve společnosti 
i světa kolem nás, jak tato pe-

dagogika předpokládá,“ uvedl 
Břetislav Kožušník, ředitel wal-
dorfského kampusu.

Vyrobeno s láskou
Všechny děti na waldorfské 
škole čeká během jejich do-
cházky mnoho krásných a mi-
lých překvapení a radostných 
okamžiků, které pro ně s vel-
kým nadšením, kreativitou 
a  láskou připravují jejich tříd-
ní učitelé. A jsou i takové, kte-
ré jsou výjimečné tím, že by je 
žádný waldorfský učitel ne-

mohl připravit bez účasti ro-
dičů, bez jejich nesmírné obě-
tavosti a  odhodlání. Jedním 
z  nich je Čítanková slavnost 
pro děti 2. třídy. 

Tato slavnost otevírá dě-
tem pomyslné dveře do svě-
ta čtení a knížek, do světa pl-
ného tajemství. Aby do něj 
děti mohly vstoupit bez obav, 
s nadšením, zvědavostí a tou-
hou po poznání, je vstup za 
tyto dveře ozvláštněn prá-
vě Čítankovou slavností. Děti 
jsou při ní paní učitelkou pa-

sovány symbolickým mečem 
na skutečné čtenářské rytíře 
a rytířky a po usednutí na ry-
tířský trůn dostanou svou prv-
ní vlastní čítanku, která je ne-
smírně výjimečná. Není to to-
tiž čítanka ledajaká! Na vzniku 
této nádherné čítanky se po-
dílejí všichni, kteří děti milují. 
Jejich rodiče, sourozenci, pra-
rodiče i přátelé. Každá čítanka 
je originál, ručně psaná, tvo-
řená i  malovaná a  doplněná 
věnováním. Značka: Vyrobe-
no s láskou. Rodiče si dali s čí-
tankou velkou práci a věnovali 
kus svého času, aby se posta-
rali o  tento nezapomenutel-
ný zážitek pro své děti. „Děti 
byly svými čítankami nadše-
né, dojaté, usmívající se od 
ucha k uchu, a především moc 
a moc překvapené, protože se 
rodičům povedlo jejich tvor-
bu do poslední chvíle utajit. 
Přejeme našim malým čtená-
řům, ať je láska ke čtení a tou-
ha po poznání i  díky tomuto 
zážitku provází po celý život,“ 
popřála dětem Daniela Barto-
šová, vychovatelka 2. třídy ZŠ 
waldorfské. (brk, dab)
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599 481 500
 Na odboru sociálním Úřa-

du městského obvodu Poru-
ba funguje linka 599 481 500, 
na niž se mohou v pracovní 
dny od 8 do 12 hodin obra-
cet lidé, kteří v souvislosti se 
současnou epidemickou si-
tuací potřebují pomoc, radu 
nebo informaci.

601 297 870
 Městská policie Ostra-

va provozuje informač-
ní telefonickou linku s  čís-
lem 601 297 870. Operáto-
ři poskytují občanům města 
a okolí odpovědi na dotazy 
ke covidu-19. Mohou poskyt-
nout informace o  platnosti 
vládních nařízení, kontakty 
na odběrová místa ve městě 
a na další potřebná pracovi-
ště. Občany, kteří mají napří-
klad problémy s obstaráním 
základních potřeb, propo-
jí s neziskovými a dobrovol-
nickými organizacemi, které 
jim v tíživé situaci pomohou. 
Linka je v provozu nepřetr-
žitě 24 hodin denně.

1221
 Bezplatná informační lin-

ka ke koronaviru 1221 je k dis-
pozici v  pracovních dnech 
od 8 do 19 hodin a o víkendu 
od 9 do 16.30 hodin.

800 200 007
 Skautští dobrovolníci ve 

spolupráci s  Linkou senio-
rů zajišťují doručení potravin 
nebo léků a další pomoc se-
niorům a ohroženým lidem.

covid.gov.cz
 V  pilotním provozu byl 

spuštěn Covid Portál, kte-
rý přehledně a jednoduše in-
formuje o všech momentálně 
platných nařízeních. (red)



Tříkrálová sbírka bude i letos, ale koleda bude jen virtuální
 Vzhledem ke zhor-

šení epidemické si-
tuace a  celostátnímu 
zpřísnění restrikcí roz-
hodlo vedení Charity 
ČR, že po dobu trvá-
ní pátého stupně PES 
koledníci nevyjdou. V  případě 
návratu do 4. stupně je většina 
charit připravena na koledová-
ní. Koleda ale zrušena není! Jen 
se přesouvá do on-line prostře-
dí. Přání štěstí, zdraví a pokoje 
do nového roku do domácnos-
tí Tři králové lidem přinesou bo-
hužel pouze při virtuální kole-

dě v termínu od 1. do 
24. ledna. „Jednadva-
cátý ročník sbírky po-
řádaný Charitou Čes-
ká republika bude jiný, 
ale záměry Charity 
Ostrava a Charity sva-

tého Alexandra na pomoc li-
dem v nouzi bude možné pod-
pořit příspěvkem na sbírkový 
účet číslo 66008822/0800 
u  České spořitelny s  variabil-
ním symbolem 7778013. Dar 
lze poslat i  pomocí QR kódu 
z  mobilního bankovnictví,“ 
uvedl Dalibor Kraut, vedoucí 

útvaru pro vztahy s veřejností 
Charity Ostrava.

Z  výtěžku sbírky by Cha-
rita ráda podpořila například 
Mobilní hospic a  ošetřovatel-
ské služby sv. Kryštofa, Šatník 
Charity Ostrava, vybavení bytů 
sociální rehabilitace Charitní-
ho střediska sv. Lucie, obnovu 
kuchyně v domově pro senio-
ry sv. Václava nebo zkvalitnění 
zázemí hospice sv. Lukáše.

Více o  Tříkrálové sbírce 
2021 v Ostravě a okolí, její or-
ganizaci a využití naleznete na 
www.ostrava.charita.cz. (jan)

Seniorka roku: Za člověka musí mluvit činy
Seniorkou roku 2020 se 
stala 87letá Porubanka 
Zdeňka Šupíková. V roce 
2019 v anketě vyhlašované 
městem zvítězila také 
porubská seniorka – 
Anna Pinterová.

 Zdeňka Šupíková pracovala 
jako mzdová účetní. Celý život 
sportovala – hrála českou há-
zenou za Vítkovice, ale vzpomí-
ná, že třeba předcvičovala také 
na spartakiádách. „Řekla bych, 
že díky sportu se tak držím 
a že mi to i trochu myslí,“ uved-
la s úsměvem paní, které by ni-
kdo neřekl, že v lednu oslaví 88. 
narozeniny. Dlouhá léta pečova-
la o manžela, který trpěl Parkin-
sonovou nemocí. Tak se potka-
la s lidmi, kteří se setkávají díky 
sdružení Parkinson Help. Pro ně 
paní Zdeňka zajišťuje pravidel-
ná kondiční cvičení v  tělocvič-
ně i bazénu, cvičení jemné mo-
toriky a další nezbytné progra-
my. I přes svůj věk se zapojovala 
do těchto programů jako cviči-
telka. „Pohyb je u parkinsoniků 
velice důležitý. Ale myslím si, že 
je důležitý pro všechny. Bolí mě, 
když vidím, jak málo se dnes 
děti hýbají,“ říká.

Zdeňka Šupíková také cho-
dila jako dobrovolnice do Cha-
rity. Organizuje rovněž další ak-
tivity pro nemocné – edukační 
programy, přednášky, zájmové 
a  společenské akce, rekondič-
ní pobyty v  přírodě, sportovní 
soutěže, turnaje v  holandském 
biliáru, Parkiniády a další. Jejím 

heslem je, že za člověka musí 
mluvit činy.

„Léta přibývají, už jsem za 
sebe našla náhradu na cvičení. 
Ještě bychom rádi našli posily 
do sdružení Parkinson Help. Ně-
které agendy jsou hodně složi-
té, uvítali bychom například po-
moc s vyřizováním dotací. Byli 

bychom vděční, kdyby nám ně-
kdo pomohl,“ vyzvala případ-
né dobrovolníky Seniorka roku 
2020. Starostka Lucie Barán-
ková Vilamová se se Senior-
kou roku setká v průběhu led-
na – chce Zdeňce Šupíkové po-
blahopřát a popovídat si o jejích 
radostech i starostech. (jan)

Cenu paní Zdeňka převzala od náměstka primátora Zbyňka Pražáka.
 Foto: MMO
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www.soswaldorfostrava.cz

Vážení klienti, UZÁVĚRKA INZERCE
DO ÚNOROVÉHO VYDÁNÍ
MĚSÍČNÍKU PRIO

JE 15. 1. 2021.
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

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.:   2

POMÁHEJTE  

 KRÁSA POMOCI 
S VÁMI POMÁHÁ 

 

10 LET
Díky vašim pravidelným p ísp m m eme 
poskytovat bezplatnou podporu a p i um cí 

st ý vot senior v e ch domácím pro dí.

www.krasapomoci.cz
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Mít koncepci znamená stanovit si cíl a určit kroky, 
které k němu vedou. To platí i ve školství
Hlavními úkoly porubského 
školství budou v nejbližším 
období prosazení 
podporujícího přístupu ke 
každému dítěti, zlepšení 
komunikace s rodiči, 
vytváření podmínek pro 
zkvalitňování řízení škol 
a pedagogické práce, rozvoj 
spolupráce jednotlivých 
vzdělávacích stupňů, od 
mateřských škol po vysoké. 

 Koncepce rozvoje vzdělávání 
městského obvodu Poruba v le-
tech 2020–2023 přijatá počát-
kem prosince radou městského 
obvodu zaplňuje mnohaleté va-
kuum. „Vzdělávání musí reago-
vat na potřeby měnící se spo-
lečnosti. Díky dobrému základu, 
který v porubských mateřských 
a  základních školách máme, 
jsou nároky stanovené Strategií 
vzdělávací politiky ČR do roku 
2030+ výzvou, kterou umíme 
přijmout. Tvorba koncepce byla 
příležitostí provést inventuru 
dnešního stavu a společně s ve-
dením škol si určit přiměřeně 
ambiciózní a  zároveň realistic-
ký cíl, stejně jako kroky, jimiž ho 
chceme dosáhnout,“ vysvětlil 
místostarosta Martin Tomášek, 
do jehož gesce školství patří.

Kvalita je základ
Vedle prostředků do rozvo-
je a  údržby škol (v  roce 2021 

bude dokončeno víceúčelové 
hřiště u ZŠ J. Valčíka, podobné 
vznikne také u  ZŠ Bulharská, 
rekonstrukcí projde vzducho-
technika kuchyně v MŠ Slavíko-
va a připraveny jsou i další in-
vestiční akce) zaměřuje radni-
ce svou pozornost zejména na 
podporu kvalitní výuky. „Snaží-
me se být vstřícní vůči investič-
ním potřebám a  požadavkům 
jednotlivých škol. Naším hlav-
ním cílem je, aby s úrovní po-
rubského školství byli spokoje-
ni a cítili se v něm dobře všich-
ni aktéři – děti, učitelé i rodiče,“ 
říká místostarosta Tomášek.

Když se hovoří o rovném pří-
stupu ke vzdělávání, předsta-
ví si řada z nás stejné podmín-
ky pro všechny. To by platilo, 
kdyby byly všechny děti stejné 
a měly doma stejně dobré zá-
zemí. Moderní školství dokáže 
vnímat individualitu a  přizpů-
sobovat své působení, aby dítě 
mohlo co nejlépe rozvíjet svůj 
talent a kompenzovat hendike-
py. To ovšem nelze bez dobré 
spolupráce s rodinou a bez od-
borné podpory, kterou posky-
tují školní poradenská praco-
viště fungující na všech našich 
základních školách. „V  předja-
ří proběhne v předškolních tří-
dách mateřských škol ve spo-
lupráci s pracovníky zmíněných 
pracovišť plošná diagnostika 
školní zralosti dětí, díky níž bu-

deme schopni dříve a lépe na-
stavovat péči na míru každému 
dítěti, a usnadnit mu tím nástup 
do školy,“ objasňuje místosta-
rosta. Se školními zápisy rom-
ských dětí již několik let pomá-
há Asociace romských rodičů, 
nově se pozornost radnice za-
měřuje také na děti pocházející 
z  jinojazyčného prostředí, kte-
ré pro úspěšnou integraci po-
třebují dobře zvládnout češtinu.

Plusy a minusy pandemie
Pandemie a opatření na ni rea-
gující významně dopadly také 
na oblast vzdělávání. Urychlila 
se digitalizace, ale také se zvý-
raznily rozdíly mezi dětmi z růz-
ného sociálního prostředí – pro 
ty nejpotřebnější bylo nutné za-
jistit individuální domácí výuku. 
Značná míra zodpovědnos-
ti se během distančního vzdě-
lávání přenesla na rodinu, díky 
tomu si ale rodiče rovněž uvě-
domili, jak důležitá je dobrá ko-
munikace se školou, funkční or-
ganizace výuky a kvalitní učitel. 
„Probuzený zájem rodičů chce-
me využít mj. v práci se školský-
mi radami, kde mají rodiče své 
zastoupení, a  jejichž potenciál 
byl podle nás dosud plně vy-
užit jen na málokteré škole. Za 
tímto účelem připravujeme jar-
ní setkání členů školských rad 
a  workshop věnovaný efektiv-
ní spolupráci školy s rodiči. Je-

jich konání nám bohužel překa-
zil podzimní nouzový stav,“ do-
dává místostarosta Tomášek.

Jazyky s rodilými mluvčími
Řada aktivit, které jsou zahrnuty 
v koncepci, se úspěšně realizuje. 
Díky koordinátorce (jazykové-
ho) vzdělávání působí na deseti 
z dvanácti porubských základ-
ních škol rodilí mluvčí spolufi -
nancovaní radnicí, mateřská 
škola V. Makovského a Slavíkova 
nabízí od letoška výuku anglič-
tiny a zavedeny byly také kurzy 
angličtiny a metodiky pro učite-
le. Rovněž podpora alternativ-
ních pedagogik přináší ovoce: 
prvního ledna vznikl waldorfský 
kampus, který propojil základní 
a střední školu na ulici Ľ. Štúra, 
a od září otevřela s ním souse-
dící mateřská škola Větrná dru-
hou waldorfskou třídu. Kromě 
toho se připravuje otevření třídy 
s prvky Montessori pedagogiky 
v ZŠ Ukrajinská.

Aby si mohli deváťáci zod-
povědně vybrat další cestu stu-
diem, zorganizovala radnice 
podzimní vzdělávací přehlíd-
ku Tvoje škola je hned za rohem 
a  ze stejného důvodu fi nančně 
a  organizačně podpořila vznik 
videoportrétů porubských střed-
ních škol, jejichž premiéry mů-
žete sledovat na stránkách škol 
a na facebooku městského ob-
vodu právě v těchto dnech. (jan)

VEDENÍ PORUBY ČETLO DĚTEM | Do akce Celé Česko čte dětem se zapojilo také vedení porubské radnice. Tentokrát se jeho členové vydali 
do mateřských škol. Televizní reportáž, jak četla dětem v MŠ Makovského starostka Lucie Baránková Vilamová pohádku Pejsek a sluníčko, 
můžete zhlédnout na www.polar.cz. Ve školkách na ulicích O. Synka, O. Jeremiáše (na snímku uprostřed) a L. Podéště četl místostarosta Jan 
Dekický z knihy Kaštánková pohádka. Do školky, kam jako dítě chodila, se po letech vrátila místostarostka Petra Brodová (foto vlevo) – do 
mateřské školy na ulici Čs. exilu. Dětem z červené třídy četla Tříkrálovou pohádku z knihy Chaloupka na vršku. Kouzelná pohádková buřinka 
místostarosty Martina Tomáška pak „vyčarovala“ pohádku pro děti z MŠ Větrná: četl jim o dobrodružství ledního medvídka Larse z knihy 
Hanse de Beera Lední medvídku, kam pluješ? (jan)  Snímky: Jana Janošcová a Radmila Vlčková
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Skateboardová škola se rozrostla v regulérní klub
Poruba se i díky modernímu 
areálu pro tento sport 
stává jedním z center 
skateboardingu v kraji. 
Několik let tady funguje 
skateboardová škola, 
která se nyní rozrostla 
o regulérní sportovní klub.

 Jízda na prkně s  kolečky 
není pouhá frajeřina, kterou 
se mladí kluci snaží ohromit 
děvčata (a  funguje to samo-
zřejmě i  naopak). Skateboar-
ding se už dávno stal i díky li-
dem, jako byli Tony Hawk či 
Shaun White, plnohodnotným 
sportovním odvětvím. A  loni 
měl mít premiéru na olympij-
ských hrách v Tokiu. Bohužel ty 
odložila koronavirová pande-
mie a na boj o medaile v tomto 

odvětví si tak budeme muset 
ještě počkat. Pokud to situace 
dovolí, tak do letošního léta.

Druhá v Česku
Jednou třeba pod pěti kruhy 
uvidíme i někoho z Poruby. Ob-
vod se totiž může pyšnit mo-
derním areálem pod biskup-
ským gymnáziem. A  s  ním je 
spjata i  komunita lidí, která se 
za poslední roky neuvěřitelně 
rozrostla kolem legendy české-
ho skateboardingu Martina Ber-
načíka. Ten už řadu let v Porubě 
učí mladé jezdit na prkýnkách.

„Máme nejdéle fungující pro-
fi  skateboardovou školu v  kraji 
a celkově druhou v celém Česku. 
Když jsme začínali, měl jsem tu 
pár dětí. Nyní to tady žije a schá-
zí se nás čím dál více. Mezi mla-
dými je o tento sport obrovský 

zájem. Po letech stagnace se 
posouváme dopředu a  máme 
ve svých řadách spoustu talentů, 
kteří by to mohli dotáhnout da-
leko,“ uvedl Martin Bernačík.

Čím dál více nadšenců
V areálu se opět začaly pořádat 
kvalitní závody za účasti profe-
sionálních jezdců. Mladí i  díky 
tomu dělají veliké pokroky. 
A v této situaci už škola nesta-
čila pokrývat poptávku. „Těch 
nadšenců, kteří veškerý svůj 
volný čas tráví ve skateparku, je 
čím dál více. Pro jejich podpo-
ru jsme se rozhodli založit Skate 
klub Ostrava. Máme tady vyni-
kající podmínky a chceme, aby 
ježdění nebrali jen jako zába-
vu, ale jako plnohodnotný sport 
a styl života. Snažíme se je me-
todicky vést a těší mě jejich zá-

jem. Zatím máme v  klubu asi 
dvacet lidí a rádi přijmeme i dal-
ší. Náš sport nabírá na popula-
ritě i díky tomu, že se objeví na 
olympiádě v Tokiu,“ řekl Martin 
Bernačík.

Zájemci najdou veškeré in-
formace o  ostravském skate-
boardingu na webu skolaskate-
boardinguostrava.cz. A nemusí 
mít strach. Zvládnout prkýnko 
s kolečky prý není vůbec těžké, 
naučí se to každý. „Pokud jsou 
děti šikovné, za takových osm 
hodin se naučí základy včetně 
nejjednodušších triků. Není to 
složité a teprve časem se pře-
chází ke složitějším prvkům. 
Skateboarding je pro každého 
a my kromě odborného vede-
ní a skvělého zázemí nabízíme 
i vynikající komunitu lidí,“ uza-
vřel Martin Bernačík. (mot)

Hokejistům covid komplikuje situaci, mládež jezdila trénovat do Bruntálu
 Hokejisté Poruby jsou letos 

v  první lize jedním z  favoritů 
soutěže. A  úvod sezony jen 
potvrzoval veškeré prognó-
zy. Prvních pět kol znamena-
lo pět vítězství a  před první 
covid pauzou začátkem října 
vedení v  tabulce. Jenže mě-
síc a  půl pauzy týmu nepro-
spělo. Po návratu na led přišla 
sice dvě vítězství, která ale ná-
sledovaly tři porážky v  řadě. 
Navíc kvůli potvrzení dalších 
onemocnění v týmu se muse-
la odložit utkání a tým se do-
stal opět na led až koncem 
loňského roku. 

Pokud už nenastanou kom-
plikace, čeká Porubu nabitý 
program. Jen v lednu to bude 
neuvěřitelných deset zápasů, 
které by je měly vystřelit zpět 
do popředí tabulky.

Současná pandemie přines-
la i řadu paradoxů. Dříve naro-
zení Porubané pamatují dobu, 
kdy měl místní klub k dispozi-
ci jen jednu nezastřešenou le-
dovou plochu. Současní hráči 
si užívají luxus trénování i hra-
ní pod střechou, což ale covid 
zkomplikoval a  luxus je najed-
nou nezastřešené kluziště. Do-
kud to protiepidemická opat-

ření vlády umožňovala, mládež 
Poruby kvůli tomu jezdila až do 
Bruntálu.

„Od 7. prosince trénujeme 
po skupinách v domovské aré-
ně a  jednou za týden využí-
váme venkovní led v  Bruntá-
lu. Holky a kluci byli skoro dva 
měsíce bez tréninkového zatí-
žení, což bylo znát. Co je velmi 
pozitivní, že se vrátily všechny 
děti a na všech je vidět obrov-
ská chuť trénovat a hrát,“ uve-
dl pro klubový web jeden z tre-
nérů 4. a 5. třídy Jiří Trembáč. 
V Bruntálu se dokonce uskuteč-
nil přípravný dorostenecký zá-

pas hraný tři proti třem. Poruba 
v něm vyzvala Kohouty z Olo-
mouce a vyhrála 10:5. (mot)

(Text vznikl před přechodem 
do 5. stupně PES.)

Domácí zápasy 
HC RT Torax Poruba
4. 1.  Poruba – Frýdek-Mís-

tek (16)
9. 1.  Poruba – Ústí nad La-

bem (16)
16. 1.  Poruba – Sokolov (16)
23. 1.  Poruba – Vrchlabí (16)
30. 1.  Poruba – Přerov (16)
Termíny se mohou měnit. Více 
informací na hcporuba.cz

Martin Bernačík

Ve skateparku pod biskupským gymnáziem tráví čas stále více nadšenců. Snímky: archiv Martina Bernačíka
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Akce se budou konat v souladu s platnými opatřeními Vlády České republiky. Sledujte proto prosím webové stránky 
či facebookové profi ly jednotlivých organizací, kde budou aktuální informace zveřejněny.

1.–24. 1.
 Tříkrálová sbírka (více na str. 15)

4. 1.
16.00 Eskymáci za polárním kruhem 

– tvůrčí dílna, CVČ, Vietnam-
ská 1541

6. 1.
16.00 Turnaj v šipkách, CVČ, O. Jere-

miáše 1985

9. 1.
18.00 DHC Sokol Poruba x Handball 

PSG Zlín – interliga ženské 
házené, sportovní hala, Hrušov-
ská 2953, Přívoz

11. 1.
16.00 Divadélko Smíšek: Jak babka 

s dědkem měnili, KC Všichni 
spolu, K. Pokorného 447

18. 1.
16.00 Fotorámeček z CD – tvůrčí dílna, 

CVČ, Vietnamská 1541

19. 1.
16.00 Představení návrhu studie 

urbanistického prostoru 
8. porubského stavební-
ho obvodu (také on-line na 
www.facebook.com/moporuba; 
více na str. 4)

20. 1.
16.00 Divadélko Smíšek: Lakomý liščí 

ocásek, CVČ, Vietnamská 1541

27. 1.
10.00 Knihovníčci – setkání rodičů na 

rodičovské dovolené, KMO, Viet-
namská 1541

16.00 Bingo je tu! – soutěžní odpoled-
ne, CVČ, O. Jeremiáše 1985

28. 1.
14.00 Lovci perel – vyhodnocení sou-

těže, KMO, Vietnamská 1541

 Bohoslužby

www.fporuba.cz/cs/bohosluzby

 Planetárium Ostrava

program na http://planetariumostrava.cz

 HC RT TORAX Poruba

přehled zápasů na www.hcporuba.cz

 Výstavy

do 29. 1.
Dofoukni duši – výstava prací klientů ate-
liéru Mens Sana, KMO, Vietnamská 1541

do 31. 1.
Oblouk – představení plánované rekon-
strukce obytného domu a jeho předprosto-
ru, malá pasáž Galerie Dukla, Hlavní třída 

18. 1. – 3. 3.
Střední škola služeb a podnikání: foto-
grafi cké práce studentů, Galerie na scho-
dech, ÚMOb Poruba, Klimkovická 55

26. 1. – 4. 4.
Libor Novotný a Jakub Černý: instalace, Ga-
lerie Dukla, Hlavní třída (více na str. 6)

 Kvizy

4.–29. 1.
 Tři, dva, jedna... LEDEN! – vě-

domostní kviz, KMO, Vietnam-
ská 1541

CVČ – centrum volného času, KC – komunitní centrum, KMO – Knihovna města Ostravy

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

Kontakty na jednotlivé organizace
•  Centra volného času, 

www.facebook.com/cvc1541
 Vietnamská 1541, tel. 599 480 555
 O. Jeremiáše 1985, tel. 599 480 556

•  Mateřské centrum Krteček, 
www.mc-krtecek.cz

 ZŠ, I. Sekaniny 1804, tel. 596 634 418

•  Komunitní centrum Všichni spolu, 
www.facebook.com/KCvsichnispolu

  K. Pokorného 447/52A, tel. 599 480 580

• Planetárium Ostrava, 
 www.planetariumostrava.cz
 K Planetáriu 502, tel. 596 994 950

•  Dům dětí a mládeže, 
www.ddmporuba.cz

 M. Majerové 1722, tel. 596 953 661
 Polská 1624, tel. 596 964 616

•  Středisko volného času Korunka, 
www.svc-korunka.cz

  Středisko přírodovědců, tel. 599 527 321
 Středisko turistiky, tel. 599 527 322

•  HC RT Torax Poruba, www.hcporuba.cz
RT Torax Arena, Čkalovova 6144/20

•  DHC Sokol Poruba
www.hazenaporuba.cz
sportovní hala, Hrušovská 2953

•  Knihovna města Ostravy, 
www.kmo.cz

 L. Podéště, tel. 599 522 433
 Opavská, tel. 599 522 400
 Vietnamská, tel. 599 522 457

•  Rodinné centrum Kaštánek, 
rckastanek.webnode.cz
Základní škola, Ukrajinská 1533, 
tel. 774 047 222, 774 047 600

•  Komunitní centrum 
Makovice, 
www.makoviceporuba.cz
U Oblouku 501/5; 
www.facebook.com/makoviceporuba
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Znáte porubské ulice? Víte, po kom jsou pojmenované 
nebo co se na nich nachází?
V Porubě je 132 ulic a náměstí. Svá jména získala různě – po místních názvech či známých osobnostech 
z oblasti kultury nebo vědy… Na správné pojmenování (aby například ve městě nebyly dvě ulice téhož jména) 
dohlíží Komise muzejní, letopisecká, názvoslovná a heraldická Rady města Ostravy. Zajímá-li vás, kdy byla 
která ulice pojmenovaná či přejmenovaná, podívejte se na Ostravský uličník na http://mapomol.cz/.

1.  Nejdelší ulice obvodu měří 5036 me-
trů. Je to ulice

 a) 17. listopadu
 b) Hlavní třída
 c) Průběžná

2.  Nejkratší ulice je dlouhá 141 metrů. 
Jmenuje se 

 a) Drobná
 b) Jindřicha Plachty
 c) Školní

3.  „Nejmladší“ ulice byly pojmenované 
v prosinci 2009. Jsou to

 a) Drobná a Turistická
 b) Višňová a Výletní
 c) Schovaná a U Soudu

4. V Porubě nenajdete ulici
 a) Klimkovickou
 b) Pustkoveckou
 c) Vřesinskou

5.  V  obvodu máme dvanáct náměstí. 
Největší z nich je

 
 a) Alšovo náměstí   
 b) Havlíčkovo náměstí   
 c) náměstí Jana Nerudy

6.  Porubská ulice se do 25. 7. 1990 jme-
novala

 a) Fučíkova
 b) Horákova
 c) Švermova

7.  Panelová, Stavební, Zednická – ulice 
s těmito názvy najdete na 

 a) druhém obvodu
 b) třetím obvodu
 c) čtvrtém obvodu

8.  Jméno jedné z porubských ulic se ob-
jevilo i  v  příběhu mladého čaroděje 
Harryho Pottera. Šlo o ulici

 a) Příčnou
 b) Slepou
 c) Větrnou

9.  Ulice, na níž stojí hlavní porubská 
pošta a zimní stadion, nese jméno po 
sovětském pilotovi. Jmenuje se

 
 a) Čkalovova
 b) Kožedubova 
 c) Maresjevova

10.  Ulice pátého porubského obvodu 
jsou nazvané podle států. Není mezi 
nimi ulice

 a) Alžírská
 b) Mongolská
 c) Švédská

11.  Na sedmém obvodu je ulice Svojsíko-
va. Své jméno dostala po

 a) zakladateli čs. skautingu
 b) zakladateli Sokola
 c)  zakladateli porubského sboru dob-

rovolných hasičů

12.  Budovu Českého hydrometeorologic-
kého ústavu naleznete v ulici

 a) K Myslivně
 b) Loučky
 c) V Zahradách

13.  Ulice U Oblouku byla do 20. 10. 1992 
 a) náměstí 9. května
 b) náměstí Národní fronty
 c) náměstí Rudé armády

14.  Některé z porubských ulic se jmenují 
podle měst. Je to např. ulice

 a) Hlučínská
 b) Krnovská
 c) Žilinská

15.  Porubské ulice nesou jména i po čes-
kých malířích jako např.

 a) Mánesova
 b) Maroldova
 c) Rabasova

16.  Letní koupaliště má svou adresu na 
ulici

 a) Rekreační
 b) Turistické
 c) Výletní

17.  Po vynálezci lodního šroubu má jmé-
no ulice

 a) Heyrovského
 b) Křižíkova
 c) Resslova

18. Finanční úřad stojí v ulici
 a) Finanční
 b) Opavská
 c) Slavíkova

19.  Ulice Marty Krásové je pojmenovaná po
 a) spisovatelce
 b) operní pěvkyni
 c) sochařce

20.  Centrum volného času na osmém ob-
vodu najdete na ulici pojmenované 
po hudebním skladateli. Je to ulice 

 a) Bedřicha Nikodema
 b) Ludvíka Podéště
 c) Otakara Jeremiáše 

21.  Hlavní vstup do Fakultní nemocnice 
Ostrava je z ulice 

 
 a) Dr. Slabihoudka
 b) Pod Nemocnicí
 c) Studentská

22.  Po porubských ulicích můžete „dojít“ 
K Myslivně, K Záhumenici a 

 a) K Lesu
 b) K Potoku
 c) Ke Skalce

Správné odpovědi: 1a, 2a, 3a, 4b, 5b, 6a, 7b, 8a, 9a, 10c, 11a, 12a, 13a, 14c, 15c, 16a, 17c, 18a, 19b, 20c, 21a, 22c
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náměstí Jana Nerudy

Fakultní nemocnice

Zimní stadion
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Iveta Šavelová
mobil: +420 724 274 181,

e-mail: iveta.savelova@ceskydomov.cz

UZÁVĚRKA INZERCE
DO ÚNOROVÉHO VYDÁNÍ

MĚSÍČNÍKU PRIO
JE 15. 1. 2021.

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

Komu nadace pomáhá? Typicky se jedná o onkologické onemocnění, 
selhání orgánů, vážné metabolické poruchy,  těžká kombinovaná 
postižení, svalovou dystrofi i Duchenne, cystickou fi brózu, nemoc 
motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné také pomoci 
dětem, které se potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými 
kombinovanými poruchy (mentálními, smyslovými, tělesnými). Kromě 
dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl 
rakovinou jeden z rodičů. 
Máte ve svém okolí rodinu s vážně nemocným dítětem? Doporučte jí 
pomoc nadace Dobrý anděl. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat 
nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité je nebát 
se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou. 
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Stalo se 
v lednu 2006

Každoročně již bezmála dvě 
desítky let začátkem roku 
vychází Porubské kalendá-
rium, které zachycuje události 
uběhlého roku. Po starší histo-
rii obce vám chceme připome-
nout historii „čerstvější“ – co se 
v Porubě událo před 15 lety. 

1. leden
 Prvním dítětem, které se 

narodilo v Moravskoslezském 
kraji v novém roce, byla Jaro-
slava z Poruby. Přišla na svět 
sedm minut po půlnoci ve 
Vítkovické nemocnici.

2. leden
 Kolem 6.30 hodin na Mar-

tinovské ulici u zastávky Dílny 
DP Ostrava na přechodu pro 
chodce neznámé vozidlo sra-
zilo a těžce zranilo dvacetile-
tou ženu. Řidič ujel, aniž zra-
něné poskytl první pomoc.

6. leden
 V  kostele sv. Mikuláše se 

uskutečnil Novoroční varhan-
ní koncert.

13. leden
 Zřejmě vinou neopatrnosti 

při kouření zemřela devětase-
dmdesátiletá žena v bytě na 
Větrné ulici. Žena byla nepo-
hyblivá a nedokázala z místa 
požáru sama uniknout.

16. leden
 Před Základní školou, Po-

rubská 831, čekali rodiče 
v ukrutném mrazu již od ne-
dělní noci, aby měli jistotu, že 
jejich dítě bude na tuto školu 
zapsáno.

24. leden
 V Porubě padl teplotní re-

kord, když meteorologové na-
měřili v ranních hodinách –26 °C.

30. leden
 V  pravé poledne vnikl do 

bytu devětatřicetileté ženy 
na Nálepkově náměstí zloděj. 
Odcizil 12 tisíc korun, 160 eur, 
zlaté šperky a  hodinky. Cel-
ková škoda byla vyčíslena na 
32 tisíc korun.
Zdroj: Věra Šmajstrlová
– Porubské kalendárium 2006

Herta se musela starat o šest sourozenců
Cílem žákovského 
dokumentaristického 
projektu Příběhy našich 
sousedů je probudit 
v nejmladší generaci 
zájem o moderní historii 
a dokumentaristickou práci. 
Reportážní týmy vyrážejí 
za pamětníky, natáčí jejich 
vzpomínky, dohledávají 
si informace, navštěvují 
archivy a muzea, mluví 
s odborníky. Výstupy své 
práce potom zveřejňují.

 Tým ze ZŠ J. Šoupala pod 
pedagogickým vedením Hany 
Jurkasové pracoval ve složení 
Aneta Svobodová, Denisa Ba-
zárová, Lukáš Rybák, Vojtěch 
Šíp a  Juan Lores. Zpracoval 
příběh Herty Vladařové.

Herta Vladařová, rozená Jüs-
telová, se narodila v roce 1929 
ve Starých Lublicích u  Opavy 
jako třetí z  devíti dětí. Tatínek 
pracoval jako střelmistr v  ka-
menolomu, maminka se stara-
la o domácnost a malé hospo-
dářství. Po narození poslední-
ho dítěte byla matka postižena 
mrtvicí a  Herta musela pečo-
vat o ni i o nejmladší sourozen-
ce. „Šla na pole, domů už nedo-
šla. Cestou domů zůstala viset 
na plotě, pak se sesunula dolů 
a  tři měsíce ležela ochrnutá. 
Nejmladší, Oskar, měl tři týd-
ny. Dalším byly dva roky, čtyři, 
šest, osm, deset roků měla Te-
rezka a já jedenáct. Tolik děcek 
bylo doma a  maminka leže-
la ochrnutá. Nemohla ani mlu-
vit. Já jsem ji krmila, přebalova-
la. Všecko jsem kolem ní dělala, 
miminko jsem obstarala.“

Ve Starých Lublicích žili té-
měř výhradně Němci. Po Mni-
chovské dohodě v  září 1938 
vyrazili oslavovat začlenění do 
říše do lampionového průvodu. 
Hertin tatínek nacistické ideály 
nesdílel a  spoluobčané mu to 
dávali najevo. „Dokonce po nás 
plivali, že jsme komunisti, Češi 
a  všecko možné, přitom jsme 
byli úplně čistí Němci,“ vzpo-

mínala Herta Vladařová. Něko-
lik protinacistických vesniča-
nů skončilo v  internačních tá-
borech, pan Jüstel měl štěstí, 
že se za něj přimluvil soused, 
a také mu pomohlo, že ve ves-
nici fungoval i jako zdravotník.

Když nadšení sláblo
Postupem války německé nad-
šení sláblo. Obě fronty se zača-
ly blížit a dramatických okamži-
ků ve Slezsku přibývalo. V  sr-
pnu 1944 byla Herta u babičky 
v Nových Lublicích. „Byly jsme 
na zahradě, kopaly a najednou 
přiletěla dvě letadla, ne moc 
velká. Přiletěla a bojovala. Jed-
no letadlo začalo hořet, jeho 
pilot vyskočil a  dopadl přes-
ně tam, kde babička kopala. 
Babička krátce předtím přišla 
ve válce o  syna-pilota, a  zřej-
mě i proto se rozhodla zabránit 
případnému lynčování seskoči-
všího pilota vesničany, kteří se 
záhy seběhli na místo s  vidle-
mi a dalšími venkovskými zbra-
němi. ,I kdyby to byl Rus nebo 
Cikán, na toho mi nesáhnete!‘ 
pravila rázná žena. Sestřelený 
voják byl naštěstí Němec a ves-
nické komando se mohlo v po-

klidu rozejít. Zbytky německé-
ho letadla prý byly v bažině za 
vsí patrné ještě dlouhá léta.“

Bratr uprchl do Německa
Po válce měli Jüstelovi problé-
my kvůli svému německému pů-
vodu. Otec byl nakonec uznán 
za antifašistu a jeho rodina moh-
la zůstat. Byl také potřebný jako 
střelmistr v kamenolomu. Ve vít-
kovském internačním táboře se 
ocitl osmnáctiletý bratr pamět-
nice Robert, který bojoval v řa-
dách Wehrmachtu. „Byla tam 
taková díra v plotu a  tam jsem 
jim strčila jídlo nebo ledasco. Já 
jsem byla u  každého transpor-
tu.“ Robert se bál, že skončí v za-
jateckém táboře v  Rusku, pro-
to uprchl do Německa. K útěku 
přemlouval i Hertu, ta se ale mu-
sela starat o mladší sourozence. 
Znovu bratra viděla až na počát-
ku 70. let, kdy mohl přijet ze zá-
padního Německa na návštěvu.

Po škole Herta pracovala 
jako kuchařka. V  roce 1957 se 
vdala za Josefa Vladaře a měli 
spolu tři dcery.

Zpracováno podle 
www.pametnaroda.cz/cs/

vladarova-herta-1929.

Žáci s Hertou Vladařovou v roce 2020 Foto: archiv ZŠ J. Šoupala
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Hledání nového, jiného, pěkného je nekončící proces
Petra Rolová je od roku 
2008 pojišťovacím 
a úvěrovým specialistou. 
Prý aby se z papírů 
nezbláznila, začala 
vytvářet pěkné věci. 

 „Odmala jsem chtěla něco 
tvořit a dělat sobě i blízkým ra-
dost. Ofi ciální formu mé tvo-
ření získalo kolem roku 2014 
podnikáním jako OSVČ a poté 
v roce 2016 přechodem na ob-
chodní společnost,“ vzpomíná 
Petra Rolová. Na úplném začát-
ku byly drhané náramky přátel-
ství a přívěsky na klíče. „Vlast-
ní výrobky jako náušnice nebo 
náramky jsem dělala nejprve 
pro sebe, ale v podstatě obra-
tem přišel nápad s tím ,jít ven‘. 
Cítila jsem potřebu zákazni-
cím nabídnout něco jiného, ne-
okoukaného, originál, který ni-
kdo jiný nemá. Proto se zrodil 
nápad podívat se po cizích de-
signových trzích v Polsku, Ně-
mecku nebo severských stá-
tech. Tam jsem objevila dnes již 
styčnou značku, kterou zastu-
puji několik let – kabelky MANA 
MANA polské designérky Mar-
celiny Rozmus Prinz.“

Ve své značce nazvané Dáre-
ček na míru se soustředí na do-
plňky: kabelky, peněženky, ta-

štičky na drobnosti, obaly na 
mobily, šperky, ozdoby do vla-
sů nebo dekorace (veškerý sor-
timent najdete na www.da-
receknamiru.cz). Důraz klade 
na hand made, ruční výrobu, 
a  originální design. Výběr pro-
duktů podle ní vždy závisel na 
tom, co se líbí jí a jestli by mo-
del nosila ona sama. „Protože 
jsem dost praktická žena, dopl-
něk musí být nejen estetický, ale 
také funkční. Takže všechny taš-
ky, které prodávám, musí splňo-
vat ty nejpřísnější požadavky na 
funkčnost – kapsy, zipy, pevné 
karabiny a přitom minimalistic-
ké estetické řešení,“ vysvětluje 
Petra Rolová. „Zamilovala jsem 
si několik zahraničních značek 
a řekla si, že když je miluji já, bu-
dou je milovat i další ženy. Chtě-
la jsem zboží, které bude kvalit-
ní, jiné, než mají ostatní desig-
néři a prodejci, barevné, odolné 
a hlavně praktické. Aby splňova-
lo požadavky každé ženy, která 
je v denním fofru jako já a chce 
se zároveň cítit pohodlně a hez-
ky, ať narve všechny věci, které 
potřebuje, do tašky a jde si plnit 
své sny a povinnosti.“

Lidé se s  nabídkou obcho-
du Dáreček na míru mohli po-
tkat na různých akcích, které se 

v  Porubě konají – na festivalu 
Cirkulum nebo projektu Sdílko, 
na webu najdou stejnojmenný 
e-shop. Kamenný obchod měla 
jen krátce v centru Ostravy. Bo-
hužel na vlastní kůži se přesvěd-
čila, že centrum města je pro 
obchod „mrtvé“, což bere jako 
podnikatelskou lekci.

O co je „v dárečku“ největší 
zájem? „Prim hrají tašky – tím, 
že se naše kabelky nekazí a ne-
rozpadají, maximálně je vyno-
síte. Zákaznice si potvrdily, že 
taška od nás je zárukou kvality 
a  nenechá je ve štychu.“ Gros 
sortimentu tvoří kabelky MANA 
MANA. Na webu dareceknami-
ru.cz má Petra Rolová předde-
fi nované modely – na výběr je 
nyní z více než tří set. Nebo si 
můžete sestavit vlastní model: 
vybrat si barvu, uši, množství 
kapes a další příslušenství tašky. 

Výběr tvůrců, s nimiž spolu-
pracuje, neomezuje jen na re-
gion. Proč? „Já region vnímám 
jinak, a  to jako evropský re-
gion – všechny jsme Evropanky, 
a pokud někdy vyjedete za hra-

nice naší země, objevíte spous-
tu nových přístupů k módě, de-
signu a  k  tomu, jak co nosit. 
Proto jsem se rozhodla kou-
sek tohoto evropského regionu 
přivézt sem do Česka a míním 
v tom pokračovat,“ upřesňuje.

Vládní protiepidemická opat-
ření nechala dlouhé týdny za-
vřené obchody a  neumožni-
la konání kulturních akcí. Lidé 
začali o  to více nakupovat 
v  e-shopech. Podařilo se pro-
pad tržeb kvůli zrušeným ak-
cím překonat díky prodeji na in-
ternetu i Petře Rolové? „Bohu-
žel ne. Osobní přístup a  trhy, 
kde se se zákazníky setkává-
me přímo, jsou nesmírně důle-
žité. Obrat mé fi rmy je z 85 pro-
cent tvořen tržbami z akcí. Tak-
že letošní rok je opravdu hodně 
smutný. Ale chci být optimistic-
ká, doufám, že to bude už brzy 
za námi,“ odpovídá.

Jak říká, snaží se pořád hle-
dat něco nového, jiného, pěk-
ného – a  že je to vlastně ne-
končící proces. „Každý rok se 
snažím dovézt novou značku. 
Ať už je to kabelka, doplňky do 
vlasů, oblečení, čepice, bato-
hy nebo peněženky. Noví tvůr-
ci – hlavně čeští – mě oslovují 
často. Nejde ale vyhovět všem, 
proto volbu nových produk-
tů nechávám na svém pocitu 
a srdci,“ uzavřela. (jan)

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. 

Se sortimentem obchodu Dáreček na míru jste se mohli setkat napří-
klad na letošním Sdílku. Foto: archiv ÚMOb Poruba

Vlajková loď Petry Rolové – kabel-
ky MANA MANA
 Foto: archiv Petry Rolové
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