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Sbírejte body
a zajistěte si slevu až 10%!*
Více informací na obi.cz/bobri-bonus

T Ý D N Y

* Bonusové body můžete sbírat od 1. 2. 2023 do 12. 3. 2023.
Uplatnění bonusových bodů/knížek (slev) je možné od 1. 2. 2023 do 2. 4. 2023.
Více informací a podmínky akce naleznete na prodejnách OBI Česká republika nebo na www.obi.cz/bobri-bonus.

OBI Ostrava, Výškovická 46/3123, 700 30 Ostrava, Tel.: 296 601 501/561
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TÉMA 3

ÚVODNÍK

Miroslav Otisk
místostarosta

Milí Porubané,
ke konci roku a v druhé polovi-
ně ledna nám po dvou letech 
napadla nezvykle velká sněho-
vá nadílka. Dětem sníh přine-
sl bezpochyby úsměv na tvá-
řích, avšak pro zajištění řádné 
zimní údržby komunikací byl 
ve znamení intenzivního nasa-
zení veškeré strojové techniky 
a lidských zdrojů. Vtipy o tom, 
jak silničáři pro změnu zaspa-
li, patří už tradičně k  zimní-
mu folklóru, avšak skutečnost 
je v  případě městského ob-
vodu Poruba přesně opačná. 
Jakmile začne sněžit, nemů-
žeme být v  jednu chvíli oka-
mžitě všude. Samozřejmě se 
vždy snažíme odstranit sníh 
nebo námrazu co nejrychleji, 
a to v souladu s plánem zimní 
údržby komunikací, avšak bez 
určité míry pochopení a tole-
rance Vás, občanů, se to pro-
stě neobejde. A  to zejména 
také proto, že se na určitá mís-
ta strojová technika nedosta-
ne a je tedy zapotřebí přistou-
pit k ručnímu odstranění, kte-
ré je mnohem pomalejší. Více 
o tom píšeme na straně 8. 

Ne všechno však padá 
z nebe, o spoustu věcí se člo-
věk musí přičinit sám. Co se 
nepodaří nastartovat v  po-
čátku roku, to se později jen 
stěží dohání. Proto netrpěli-
vě očekáváme první teplej-
ší dny, abychom mohli opra-
vit další tisíce metrů chodní-
ků, a intenzivně pracujeme na 
přípravě projektů, jako jsou 
například revitalizace náměs-
tí, vnitrobloků, dětských hřišť 
a mnohá další vylepšení zpří-
jemňující život v  naší krásné 
Porubě.

Zelená Porubě míří do finále.  
Který ze tří projektů vyhraje?
Hlasování o vítězi 
participativního projektu 
Zelená Porubě pro rok 
2023 začíná už 13. února. 
A tentokrát své hlasy 
můžete odevzdat přes 
aplikaci Munipolis, která 
vám poskytne veškeré 
potřebné informace pro 
správné rozhodnutí.

 Další ročník participativní-
ho projektu Zelená Porubě se 
blíží ke svému vrcholu. Navr-
hovatelé i  architekti odved-
li obrovské množství práce 
a teď je čeká to nejdůležitější. 
Musejí přesvědčit Porubany, 

že zrovna jejich nápad je nej-
lepší ze všech a  zasloužil by 
si realizaci. Samotné hlasová-
ní začne už 13. února.

„Mám obrovskou radost, že 
letos se nám ve finále sešly tři 
nádherné návrhy. Lidé to bu-
dou mít při hlasování těžké, ale 
věřím, že vyberou ten nejlep-
ší. I když podle mě by si rea- 
lizaci zasloužily všechny tři,“ 
uvedla starostka Lucie Barán-
ková Vilamová.

Hlasovat se tentokrát 
bude přes aplikaci Munipo-
lis (dříve Mobilní rozhlas). 
Je to jednoduché. Stačí se 
jen zaregistrovat. „Aplika-

ci využívá řada obcí právě 
pro participativní rozpočet. 
A  to z  toho důvodu, že na-
bízí spoustu výhod. Na jed-
nom místě najdete veškeré 
potřebné informace o  návr-
zích a můžete nám zanechat 
i  zpětnou vazbu,“ řekla sta-
rostka.

Aplikace samozřejmě ne-
slouží jen k hlasování, ale na-
jdete v ní i aktuality a důležité 
informace z Poruby.  (mot)

Více o hlasování na straně 5.
Více o  návrzích na YouTube 
Městského obvodu Ostrava-
-Poruba.

Aktivní Podéšti
Nápad je určen pro obyvatele Po-
ruby všech věkových kategorií, 
kteří prostor využijí k  aktivnímu 
odpočinku a trávení svého volné-
ho času. Odhadem žije ve vnitrob-
loku cca 3000 obyvatel, kteří bu-
dou mít z projektu prospěch. Celý 
dvůr bude využíván celoročně.
Předkladatel: Jindřich Kaněra
Architekt: Tomáš Vrtek
Lokalita: Dvůr mezi ulicemi 
Ludvíka Podéště a Oty Synka 

Dopravní hřiště a  pumptrack 
pro děti
V okolí místa je docela dost byto-
vých domů, kde žijí rodiny s dětmi, 
a  návštěvnost by byla jistě velká, 
poblíž nic podobného není. Hřiště 
by bylo využíváno v podstatě ce-
loročně. Hlavně od jara do podzi-
mu, v zimních měsících je zde po-
byt závislý na množství sněhu.
Předkladatelka: Lucie Tešnarová
Architekt: Ondřej Turoň
Lokalita: Asfaltové hřiště u křižo-
vatky ulic Martinovská a Průběžná

Zelené hřiště
Hřiště v  současné době využí-
vají všechny věkové kategorie 
k  zábavě i  odpočinku. Návrh 
dodává místu atraktivnější po-
dobu. Využíváno bude celoroč-
ně, a to i během zimy, kdy svah 
mohou děti využít k  bobování 
a sáňkování.
Předkladatelka: Radka Pečinková
Architektka: Laura Doležalová
Lokalita: Stávající hřiště mezi 
ulicemi Jasmínová a U Školky 



AKTUALITY4

Číslo měsíce

3270
V neděli 1. ledna v 5.24 ho-
din se v  porodnici Fakult-
ní nemocnice Ostrava na-
rodilo první miminko roku 
moravskoslezské metro-
pole. Holčička, která vážila 
3270 gramů, dostala jmé-
no Rona. V současnosti ho 
nosí v celé České republice 
pouze osm žen. Jde o jmé-
no hebrejského původu, 
které se dá volně přeložit 
jako píseň nebo radost.

Obyvatel městského obvodu je více
 Zatímco ke konci roku 

2021 mělo v městském obvo-
du trvalý pobyt 62  396 lidí,  
k  31. prosinci loňského roku 
jich bylo o 510 více. 

„V minulém roce se Poruba-
nům narodilo 453 dětí – 208 
chlapců a  245 dívek,“ uvedla 
vedoucí matričního oddělení 
porubské radnice Pavla Grego-
rová s tím, že v žebříčku nejčas-
těji vybíraných jmen pro děti 
vedla u  děvčat Ema (Emma), 
Viktorie, Eliška, Anna a Natálie, 
u chlapců to byli Jakub, Adam, 
Sebastián (Sebastian), David 

a  Vojtěch. Vítání nových ob-
čánků se konala v obřadní síni 
radnice a slavnostních obřadů 
se v roce 2022 zúčastnilo cel-
kem 226 dětí se svými rodiči 
a příbuznými.

Počet uzavřených sňatků 
se oproti předchozímu roku 
nijak výrazně nezměnil. „Za 
loňský rok evidujeme 197 uza-
vřených sňatků, z toho 18 cír-
kevních. V  roce 2021 si své 
ano řeklo 196 párů,“ sdělila 
vedoucí matričního oddělení.

Zájem o  slavnostní obřad 
u  příležitosti jubilejního sňat-

ku projevilo šest manželských 
dvojic, z toho tři oslavily zlatou 
svatbu (50 let společného ži-
vota) a tři svatbu diamantovou 
(60 let společného života).

Čtyři Porubané oslavili sto 
a více let – dva 100 let, jeden 
muž 101 let a jedna žena 102 let. 
Setkání jubilantů, která pořá-
dá odbor kultury a prezenta-
ce porubské radnice, se usku-
tečnila v Domě kultury Poklad 
a zúčastnilo se jich na 500 se-
niorů, kteří v roce 2022 osla-
vili své 75., 80., 85., 90. a další 
narozeniny. (red)

Chcete prodávat na 
velikonočních trzích?

 Městský obvod Poruba při-
pravuje v  termínu od 3. do  
9. dubna 2023 velikonoční trhy, 
které se budou konat na Alšo-
vě náměstí. Zájemci o  prodej 
se mohou hlásit již teď. Upřed-
nostníme prodejce nabízejí-
cí tradiční rukodělné výrob-
ky – kraslice, keramiku, výrob-
ky ze dřeva, velikonoční vazby, 
pomlázky, velikonoční pečivo, 
koláče aj. Zájemci se mohou 
hlásit do 10. března. Bližší in-
formace podá Štěpánka Ostár-
ková na tel. číslech 602 591 918, 
599 480 913 nebo na e-mailu 
sostarkova@moporuba.cz.

Ostrava podpoří  
kulturu i sport

 Ostravští zastupitelé roz-
hodli o  podpoře kulturních 
a sportovních projektů ve měs-
tě. To dá letos téměř 14 milionů 
korun na kulturní projekty, do 
sportu půjde více než 171 mi- 
lionů korun. Město chce klu-
bům a  organizacím pomoci 
nejen s  celoroční činností, ale 
i  s  pořádáním nejrůznějších 
akcí. Více na www.ostrava.cz.

Portál dopravy
 Ministerstvo dopravy spusti-

lo koncem roku 2022 nový Por-
tál dopravy. Umožňuje obča-
nům elektronicky komunikovat 
s  úřady v  oblasti dopravy, po-
dávat žádosti o  výměnu řidič-
ského průkazu, nahlížet na úda-
je o vozidlech nebo řešit elektro-
nické služby v oblasti taxislužby, 
plavidel, letectví apod. Minister-
stvo bude jednotlivé funkciona-
lity postupně rozšiřovat. Více na 
www.portaldopravy.cz. (red) Setkání jubilantů připravuje městský obvod třikrát ročně.

Známe jméno čtvrtého prezidenta

43,92 %

30,66 %

5,13 %

4,49 %
0,53 % 

11,70 %
1,23 % 2,29 %

Platné hlasy pro všechny kandidáty v 1. kole 

Andrej Babiš 
Petr Pavel 
Pavel Fischer 
Jaroslav Bašta 
Tomáš Zima 
Danuše Nerudová 
Karel Diviš 
Marek Hilšer

Jaká byla volba obyvatel Poruby?

Andrej Babiš 
15 930 hlasů

49,52 %50,47 %
Petr Pavel 
15 631 hlasů

Hlasování z 27. a 28. 1. 2023

Volební účast

rok 2013

1. kolo 
55,77 %

2. kolo 
54,86 %

rok 2023

1. kolo 
60,95 %

2. kolo 
63,76 %

1. kolo 
55,03 %

2. kolo 
60,91 %

rok 2018

 V  druhém kole prezi-
dentské volby, která se ko-
nala 27. a  28. ledna 2023, 

si občané České republiky 
vybrali za prezidenta Pet-
ra Pavla. V přímé volbě po-

razil Andreje Babiše. Roz-
hodlo o tom 3 359 151 lidí, 
tj. 58,32 %.



AKTUALITY 5

navrhni 
svůj dvůr

Hlasování

PRO SYSTÉM iOS

Co vám přihlášení do aplikace MUNIPOLIS  
přinese navíc?

Informovanost
informace o důležitých  
věcech v Porubě

Aktuality
novinky z obvodu

Zábava
pozvánky na kulturní  
a sportovní akce

Spolupráce
rozhodování pomocí  
anket

MUNIPOLIS
dříve Mobilní Rozhlas

Hlasování začíná 13. února 2023. 

Zaregistrujte se zdarma na poruba.munipolis.cz  
a vyberte návrh, který se vám líbí.

PRO SYSTÉM ANDROID

Stáhněte si mobilní aplikaci na stránce
www.munipolis.cz/aplikace.

Dotace by mohla pomoci s ozeleněním asfaltových ploch
Poruba požádala o dotaci 
z Norských fondů, která by 
měla pomoci s ozeleněním 
dnes už nevyužívaných 
asfaltových ploch.

 V  Porubě jich najdete de-
sítky. Nejrůznější asfaltové plo-
chy mezi domy, které v  minu-
losti nejčastěji sloužily jako hři-
ště pro míčové sporty. Většinu 
z nich už nikdo nevyužívá a je-
jich stav tomu odpovídá. Co 
s tím? Poruba se rozhodla po-
žádat o dotaci, díky které by se 
některé z nevyužívaných ploch 
mohly zazelenit.

„Místa, kde tyto asfaltové 
plochy jsou, máme samozřej-
mě zmapovaná. Všechna jsme 
prošli a  snažili jsme se vybrat 
ty nevyužívané. Tam, kde jsme 
si nebyli jistí, jsme se zeptali 
přímo lidí, jak se k případnému 
odstranění staví. Vznikl seznam 
čtrnácti lokalit, kde bychom as-

falt chtěli nahradit trávou, kvě-
tinami, keři a stromy. Většinou 
to jsou místa, kde jsou podob-
né plochy dvě. Jednu vždy od-
straníme, druhou opravíme,“ 
uvedla starostka Lucie Barán-
ková Vilamová.

Ačkoli zazelenění na první 
pohled vypadá jednoduše, pře-
devším finančně je to poměr-
ně nákladná záležitost. „Když 
jsme dělali sondy, abychom 
měli aspoň nějakou představu, 
co pod asfaltem je, překvapilo 
nás, že v  některých lokalitách 
jsme narazili až na půl metru 
betonu. To vše budeme mu-
set odstranit a nahradit kvalit-
ní zeminou. A to je drahé. Před-
pokládané náklady představu-
jí více než dvaadvacet milionů 
korun a většinu z nich bychom 
chtěli pokrýt z  dotace,“ řekl 
místostarosta Miroslav Otisk.

Poruba proto požáda-
la o  podporu z  programu Ži-

votní prostředí, ekosystémy 
a změna klimatu, jenž je finan-
cován z  Norských fondů. Po-
kud uspěje, získat by mohla 
až devadesát procent nákladů. 
„Doufáme, že v  žádosti uspě-
jeme, rozhodnout by se mělo 
v nejbližší době. Rozhodně by 
to jednotlivé dvory zvelebilo. 

Má to samozřejmě i  ekologic-
ký aspekt. Asfalt vytváří v létě 
tepelné ostrovy, které zvyšu-
jí teplotu. Na místech, kudy 
vedou sítě, bychom vysadi-
li jen trávu, ale tam, kde bude-
me moci, dáme i keře a stromy, 
které vytvoří stín,“ dodala Lu-
cie Baránková Vilamová.  (mot)

Ve dvoře u náměstí Boženy Němcové jsou dvě asfaltové plochy. 
Menší chce obvod odstranit a větší opravit.



AKTUALITY6

Svoz odpadu velkého 
objemu

 Koncem ledna byl v  Po-
rubě zahájen svoz velkoob-
jemového odpadu, ukončen 
bude 9. února. Další rozmis-
ťování nádob na rozměrný 
odpad v  porubských ulicích 
se uskuteční od 27. února do  
16. března, poté je plánová-
no na druhou polovinu červ-
na. Aktuální harmonogram 
je zveřejněn na webu poru-
ba.ostrava.cz v sekci Občan – 
Sběrné dvory a velkoobjemo-
vé kontejnery. (red)

Do kdy je třeba 
zaplatit za psa

 Místní poplatek ze psů je 
splatný do 31. března přísluš-
ného kalendářního roku. Pře-
sáhne-li výše poplatkové po-
vinnosti částku 1000 korun, 
může být poplatek splatný 
ve dvou stejných splátkách 
vždy nejpozději do 31. března  
a  30. září příslušného kalen-
dářního roku. 

Poplatek je možné uhradit 
přímo na bankovní účet čís-
lo 19-1649335379/0800, nebo 
v hotovosti na pokladně ÚMOb 
Poruba na Klimkovické ulici. 
Variabilní symbol najdete např. 
na přiznání místního poplatku, 
příjmovém pokladním dokla-
du, pokud jste platili v poklad-
ně úřadu. Získáte ho i na pra-
covišti místního poplatku ze 
psů ÚMOb Poruba na tel. 599 
480 748 nebo na e-mailu kza-
vadil@moporuba.cz.  (zak)

OZO Ostrava  
rozdělí milion 

 Ostravská odpadová spo-
lečnost v rámci výzvy Zelená 
pro Ostravu podpoří projekty 
zaměřené na výsadbu a údrž-
bu veřejné zeleně ve městě. 
Financovány budou z  veřej-
né sbírky, kterou tvoří výtěžek 
z Reuse centra Ostrava. To za 
rok 2022 vydělalo více než  
1 milion korun.

Žádosti lze podat do konce 
února prostřednictvím elek-
tronického formuláře, kte-
rý je dostupný, tak jako dal-
ší upřesňující informace, na 
webu ozoostrava.cz (O  spo-
lečnosti – Společenská od-
povědnost – Tematická výzva 
2023). (red)

Město Ostrava podporuje obnovu 
památek i sakrálních staveb
Ostrava přispívá dota-
cemi k obnově význam-
ných památek, městských 
i sakrálních staveb. Díky 
tomu se již podařilo vrátit 
původní krásu desítkám 
historických staveb na 
území statutárního města.

 V  rámci Programu na za-
chování a  obnovu kulturních 
památek a významných měst-
ských staveb mohou zájemci 
žádat o  finance ve dvou vý-
zvách. První se vztahuje na 
městské domy a  industriál-
ní dědictví, kde je příspěvek 
města stanoven ve výši od  
50 tisíc korun do 1,5 milionu 
korun na jeden projekt. Dru-
há se týká sakrálních staveb 
s  příspěvkem města ve výši 
od 50 tisíc korun do 500 tisíc 
korun na jeden projekt. Po-
žadované výše dotace musí 
být zaokrouhleny na celé tisí-
ce směrem dolů. V obou pří-
padech lze dotací hradit ma-
ximálně polovinu přímých ná-
kladů, zbylé náklady financuje 
majitel objektu. 

Žádost mohou zájemci 
podat elektronicky a násled-

ně i  v  listinné podobě nebo 
prostřednictvím datových 
schránek. Lhůta pro podání 
žádostí je do 20. února 2023 
do 12 hodin.

Podmínky programu jsou 
zveřejněny na stránkách www.
ostrava.cz v sekci Úřad  Nej-
hledanější  Dotace  Veřejný 
prostor a památky.

 (red)

Díky dotaci města mohou být obnovena např. sgrafita na domech 
z 50. let 20. století.

Odchyt holubů bude pokračovat také letos
 Holub je pták, kterého pra-

videlně potkává snad každý 
obyvatel města. Dokázal se ne-
skutečně dobře adaptovat na 
městské prostředí a  patří ke 
koloritu ulic. Stačí se projít tře-
ba po Alšově náměstí a člověk 
jich uvidí desítky, ne-li stovky. 

Pokud se přemnoží a v Po-
rubě na mnoha místech bo-
hužel přemnožený je, doká-
že působit obrovské škody na 
majetku. Ničí fasády, znečiš-
ťuje balkony, parapety či stře-
chy a jeho trus přináší i zdra-
votní rizika.

„Stížnosti na holuby řeší-
me v podstatě neustále. Jsou 
místa, kde je jich opravdu 
hodně a  odstraňování trusu 
nás ročně stojí velké peníze. 
A  nejenom nás, ale všechny 
vlastníky nemovitostí. Proto 
už několik let holuby odchy-

táváme a budeme v tom po-
kračovat i  letos,“ uvedl mís-
tostarosta Jan Dekický. 

Postup, který odchytová 
služba používá, je humánní. 
Nepoužívají se jedy ani po-
dobně drastické prostřed-
ky, ale odborníci sbírají v mís-
tech, kde holubi sídlí, hlavně 

vejce, a ptáky chytají do kle-
cí. Ti pak poslouží jako potra-
va pro dravce či jiná zvířata.

Odchyt ale není jediným 
způsobem, jak počet holubů 
zredukovat. Možná ještě důle-
žitější je ptáky nekrmit. „Ho-
lub denně potřebuje až třicet 
gramů potravy. Jestliže ji ne-
sežene, odletí pryč. Navíc kaž- 
dé jídlo, které lidé nechají le-
žet na zemi, neslouží jen zví-
řatům, pro která je určeno. 
Láká i potkany a ty rozhodně 
ve svých domovech nikdo ne-
chceme mít,“ dodal místosta-
rosta Jan Dekický.

Vedle holubů jsou na úze-
mí Poruby odchytávány i tou-
lavé kočky. Ovšem ty jen do-
časně. Jsou převezeny k  ve-
terináři, který je sterilizuje, 
a  poté jsou opět vypuštěny 
na svobodu. (mot)

Kontaktní informace
Ing. Lucie Adámková
tel.: 599 443 376
e-mail: LAdamkova@ostrava.cz 
Oddělení územního plánování 
a památkové péče 
Odbor územního plánování 
a stavebního řádu
Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 1803/8
Ostrava – Moravská Ostrava

Foto: Adobe Stock
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Zelená linka městské policie slouží už patnáct let 
Vedle tísňové linky městské 
policie mohou lidé využít 
i neurgentní Zelenou linku. 
Ta v Ostravě funguje už od 
roku 2008.

 Mezi tísňová čísla, která 
většina z  nás zná nazpaměť, 
patří i  číslo 156. Když ho vy-
točíte, ozve se vám dispečink 
městské policie a  společně 
s vámi se bude snažit vyřešit 
váš akutní problém. A  slovo 
akutní je tady důležité. Exi-
stuje přece spousta neur-
gentních případů, které bys-
te chtěli vyřešit, ale nemusí to 
být okamžitě v řádu několika 
minut. V  takových případech 
je mnohem lepší nezatěžovat 
tísňovou linku, ale využít slu-
žeb Zelené linky, která v Ost-
ravě funguje od roku 2008.

„Hlavním důvodem zříze-
ní této linky byla snaha sní-
žit počet hovorů na číslo 156, 
kam lidé často hlásili i  věci, 
které snesly odklad. Takovéto 
hovory se netýkají situací, kdy 

by byl bezprostředně ohro-
žen život či zdraví, nehro-
zí ani větší škoda na majetku 
a může se stát, že právě jimi 
bude tísňová linka bloková-
na,“ uvedl mluvčí Městské po-
licie Ostrava Jindřich Machů.

V  loňském roce operáto-
ři řešili více než sedm set ho-
vorů na tuto linku. „Slouží 
k  oznamování nejrůznějších 
závad nebo poškození veřej-
ně prospěšných zařízení, jako 
jsou například poškozené do-
pravní značky, nefunkční ve-
řejné osvětlení, nefungující 
semafory, závady na vodo-
vodní síti, neschůdné chod-
níky, černé skládky, poškoze-
né dřeviny a  podobně,“ sdě-
lil Jindřich Machů. Loni ale 
lidé nejčastěji řešili zabouch-
nuté dveře, rozbité chodníky 
či uhynulá zvířata. V  Porubě 
pak třeba i  poškozenou fot-
balovou branku na hřišti nebo 
chybějící víko kanálu.

Nejvyšší vytížení však měli 
operátoři v době covidu. Lin-

ka sloužila jako kontaktní 
místo, kde si především se-
nioři mohli říct o  pomoc či 
domluvit nákup potřebných 
věcí.

Neurgentní záležitosti lidé 
mohou řešit i  jiným způso-
bem. Mohou se obrátit na 
svého okrskáře. Kontakty na-

jdou na webu Městské policie 
Ostrava mpostrava.cz. (mot)

Foto: Městská policie Ostrava

Zelená linka
800 199 922

slouží k  oznamování nejrůz-
nějších závad nebo poškození 
veřejně prospěšných zařízení.

Vy se ptáte, my odpovídáme. Například na otázky 
týkající se zimní údržby chodníků a cest

 Už přes rok můžete na 
webu fajnovaporuba.cz najít 
odpovědi na nejčastější otáz-
ky, které nám posíláte. Dozví-
te se vše potřebné o  zeleni, 
údržbě chodníků a cest, ško-
lách či sociálních službách. 
Zjistíte, kde si vyřídit doklady 
a jaké poplatky je třeba zapla-
tit. A protože je zima, budete 
chtít třeba vědět, jak je to se 
zimní údržbou. Takže pro vás 
máme odpověď na otázku:
Teploty se blíží k  nule, hro-
zí sněžení. Jak funguje zim-
ní údržba?

Ačkoli vtipy o  silničářích, 
které překvapil sníh, bývají 
oblíbené a časté, cestáři vět-
šinou připraveni jsou. A  to 
i  v  Porubě. Jen je třeba vzít 
na vědomí, že když přijde ka-
lamita, nějakou dobu trvá, 
než se s  ní vyrovnají. Cesty 
a chodníky totiž opět zapada-
jí a po hodině už nemusí být 
vidět, že pluh či sypač místem 
nedávno projel. 

Zimní údržbu pro Porubu 
zajišťuje externí firma, v době 
sněžení se samozřejmě zapo-
jují i naše pracovní čety. A jak 
to funguje? 

Na začátku je nejdůle-
žitější předpověď poča-
sí a úzká spolupráce s Čes-
kým hydrometeorologickým 
ú s t a v e m . 
Když se tep-
loty přiblíží 
nule, přísluš-
ní zaměst-
nanci radni-
ce i  externí 
firmy kontrolují předpověď 
počasí v  podstatě neustále. 
Podle toho jsou i v pohoto-
vosti. 

Záleží také na tom, jak 
dlouho a vydatně má sněžit. 
Pokud se čeká pořádná na-
dílka, nemá cenu, aby vozy 
vyjely hned, jakmile spad-
nou první vločky, a  projíž-
děly v  podstatě čisté ulice. 
Jen by zbytečně pálily po-

honné hmoty. Proto se čeká, 
až napadnou tak dva cen-
timetry sněhu a  pak se vy-
jíždí. Kam? To je další důle-
žitá věc. Poruba se nestará 
o  všechny silnice v  katastru 
obvodu, neuklízí ani všechny 
chodníky. Městský obvod má 
ve správě komunikace III. tří-

dy, což jsou 
v  podsta-
tě cesty, po 
kterých ne-
jezdí měst-
ská hromad-
ná doprava 

(MHD). Těch je 61 kilometrů. 
O  zbývající cesty se starají 
jejich správci.

Ze 172 kilometrů chodníků 
(to je v  podstatě vzdálenost 
z  Hlavní třídy na autodrom 
v  Brně) se jich v  zimě uklízí 
127. Ostatní jsou osázeny in-
formativními tabulemi, že se 
v zimě neudržují.

Ale zpět k  zimní údržbě. 
Když nasněží, do každého 

z  porubských obvodů vy-
jedou dva chodníkové me-
chanismy a po Porubě jezdí 
dva pluhy, které udržují sil-
nice. Když nastane kalami-
ta, je vozů samozřejmě více. 
Nejdříve se čistí takzvané 
páteřní chodníky, což jsou 
chodníky podél míst, kudy 
jezdí MHD. Pak přijdou na 
řadu ty ostatní. Obecně se 
dá říct, že v  průběhu šes-
ti až osmi hodin projedou 
stroje celým územím Po-
ruby. Tedy pokud se všude 
dostanou a průjezdu nic ne-
brání.

Chtěli byste o  zimní údrž-
bě vědět více? Na webu faj-
novaporuba.cz najdete i  in-
formace, jak je to s ledovkou, 
jak se kontroluje práce firmy, 
která má zimní údržbu komu-
nikací na starost, kdo rozho-
duje o tom, že pluhy vyjedou, 
co dělají pracovní čety úřadu, 
i  to, proč třeba nenajmeme 
více techniky. (mot)

Máte dotaz? Zkuste web
Máte-li nějaký dotaz k fungo-
vání úřadu, zkuste nejdříve 
web fajnovaporuba.cz, odkaz 
Nejčastější dotazy.
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V sobotu 21. ledna se v Pustkoveckém údolí uskutečnil závod v orientačním běhu. Zúčastnilo se ho 129 závodníků z Ostravy a okolí, dorazili 
také sportovci z Prahy, Slovenska a Polska. Zapojili se rovněž Ukrajinci žijící u nás. Nejstarším účastníkem byl čtyřiasedmdesátiletý Pavol 
Chylík, nejmladší šestiletá Rozárka Holcová. Akci, jejíž start i cíl byl v areálu Komunitního centra Všichni spolu, zorganizoval Sportovní klub 
orientačního běhu Havířov.

Ve vyprodaném kostele sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci vystoupila 5. ledna na novoročním koncertě, který zde každoročně pořádá po-
rubská radnice, Hana Holišová a kapela New Time Orchestra Brno. Jejich hostem byl ostravský rodák Radek Melša. Vystoupení sestávalo 
z duchovních a vánočních písní i hitů známých muzikálů.

Třetí lednovou sobotu jsme se probudili do bílého rána a řada lidí využila sněhovou nadílku k zimním radovánkám. Malí i velcí vyrazili na 
běžky, sáňkovat, bobovat nebo stavět sněhuláky...
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Porubská farnost má 
za sebou generační 
výměnu. Šest let se 
na práci duchovního 
připravoval v našem 
obvodu pětatřicetiletý 
Pavel Marek, který minulý 
rok nahradil dlouholetého 
faráře Josefa Gazdu.

 Pavel Marek přišel do Poru-
by jako farní vikář v  létě roku 
2016. Celou dobu byl k ruce fa-
ráři Josefu Gazdovi a připravo-
val se na to, že se jednou sám 
stane farářem. Touto funkcí 
byl pověřen v Porubě a došlo 
k tomu v loňském roce.

Poruba pro vás není nezná-
mou. Sloužil jste tady šest let 
jako farní vikář, tedy jako po-
mocník faráře. Teď je ale už 
vše na vás. Co se pro vás změ-
nilo, když jste převzal farnost?
V  podstatě úplně všechno. 
Člověk má najednou na sta-
rost veškerou správu farnos-

ti. Už není jen pomocník, ale 
vše už je jen na něm. Starat 
se musím nejenom o duchov-
ní záležitosti, ale i  o  majetek 
farnosti, o  potřeby věřících 
a  další věci. Je to najednou 
mnohem více práce, člověk 
musí myslet na spoustu ma-
ličkostí, a hlavně mít vizi, kam 
by se farnost měla ubírat.

A  kam by se farnost měla 
ubírat?
V  dnešní době nemůžeme 

být uzavření. Můj předchůd-
ce zažil dobu po revoluci, 
která byla typická hladem 
po víře a aktivitách s ní spo-
jených, takže lidé ve velkém 
přicházeli s vlastními nápady. 
Dneska je ale všechno úpl-
ně jinak. Nemůžeme čekat, 
že lidé přijdou za námi. Na-
opak, musíme jít za nimi. Po-
stupně hledáme cesty, jak na 
to, a jsem rád, že se nám daří 
i spolupráce s kněžími z okol-
ních farností.

V okolí působí hned několik 
mladších kněží přibližně va-
šeho věku. Je to pro vás vý-
hoda?
Je, a veliká. Třeba i v tom, že 
se známe z dob, kdy jsme na 
kněze teprve studovali. Schá-
zíme se jednak pracovně, jed-
nak osobně. Řešíme nastave-
ní aktivit a hledáme společné 
akce, kterými bychom moh-
li oslovit i  lidi mimo farnost. 
Uvidíme, jak se nám to bude 
dařit. 

Jak těžké je pro mladého 
kněze získat si autoritu u far-
níků? Je pro vás v  tomto 
ohledu výhoda, že v Porubě 
působíte už několik let?
Farníci s  tím nemají nějaký 
větší problém. Ti mě znají. Ná-
ročnější je to u lidí mimo far-
nost. Když někdo přijde s žá-
dostí o pomoc, je to v pořád-
ku. Ale občas se stane, že já 
přijdu s  nějakou nabídkou či 
prosbou a lidé se na mě dívají, 

Nový farář zná Porubu velmi dobře. Jejím

Pavel Marek
Narodil se 10. 7. 1987 v Novém Jičíně a své dětství a dospí-
vání prožil ve vesnici Lubina u Kopřivnice. 
V letech 2006–2007 absolvoval Teologický konvikt v Olo-
mouci, poté studoval na Cyrilometodějské teologické fakul-
tě Univerzity Palackého v Olomouci (2007–2013). V letech 
2011–2012 přerušil studium a pracoval jako svářeč ve firmě 
Tawesco (bývalá lisovna a svařovna kopřivnické Tatrovky).
Od roku 2013 působil v Havířově jako jáhen, potom jako far-
ní vikář v Kravařích (2014–2016) a Porubě (2016–2022).
V  roce 2017 se stal duchovním rádcem skautů ostravsko-
-opavské diecéze.
Od roku 2022 je farářem v Ostravě-Porubě.
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cože to vlastně ten kluk chce. 
Takže to má svá pro i proti. 

Vyrůstal jste na vesnici, kde 
je přece jen vztah k víře jiný 
než ve městě. Pak jste půso-
bil v Havířově a  teď v Poru-
bě, v místech, která jsou vůči 
křesťanství trochu chladněj-
ší. Jak jste se s tím vyrovná-
val?
První dva tři roky pro mě bylo 
hodně náročné zvyknout si 
na trochu jiný systém myšlení. 
Ale postupně člověk zjistí, že 
všude jsou lidé, kteří touží po 
duchovním životě, jen se to 
třeba projevuje trochu jinak 
než na vesnici. 

Narodil jste se v  roce 1987 
a většinu dětství a dospívání 
už jste prožil ve společnos-
ti, která klade velký důraz na 
konzum. Kde se ve vás vza-
lo rozhodnutí, že se stanete 
knězem?
Ke kněžství musí člověk do-
zrát. Odmala přicházejí něja-
ké podněty, ale rozpoznat je 
a reagovat na ně chce čas. Já 
jsem měl určitý základ v ro-

dině, protože rodiče jsou vě-
řící. Pomáhalo mi i prostředí, 
protože pocházím z  vesni-
ce. Celý život jsem skautem, 
což můj růst jen podpořilo, 
a  jako většinu chlapců i  mě 
ovlivnilo zaměstnání mého 
otce, který byl saniťák. Takže 
pomoc druhým byla obsaže-
na v celém mém životě. A to 
se promítlo do mého rozho-
dování.

Kdy jste měl jasno, že bude-
te knězem?
Ve dvanácti letech přišel ta-
kový první impulz. Ale, jak 
rychle to přišlo, tak rychle to 
zase zapadlo. Po šesti, sedmi 
letech se to objevilo znovu. 
A už to ve mně zůstalo. Sa-
mozřejmě občas člověk zva-
žuje, jestli se rozhodl dobře, 
jestli by to nebylo jinde lep-
ší. Ale nakonec si vždy ří-
kám, že jsem si zvolil správ-
nou cestu. 

V  českém prostředí vídáme 
takové tři typy kněží. Bavi-
če, jakým je třeba Zbigniew 
Czendlik, intelektuála typu 

Tomáše Halíka či důstojného 
patriarchu, jakým byl kardi-
nál Dominik Duka. Kam bys-
te se zařadil vy?
Ideálně by měl kněz zahrno-
vat všechny tyto složky. Čas 
od času je potřeba povzbudit 
lidi nějakou legrací, mnohdy 
je třeba využít toho intelek-
tuálního základu. Co se týká 
liturgie, uplatní se zase dů-
stojnost, která u tohoto úřadu 
nesmí chybět. Takže já bych 
chtěl mít, a doufám, že mám, 
ode všeho něco. 

V  celé ostravsko-opavské 
diecézi jste i  duchovní rád-
ce skautů. Co to přesně zna-
mená?
Skauting byl vždy spojen 
s křesťanským prostředím, a to 
už od dob zakladatele Rober-
ta Baden-Powella, který jako 
hlavní pilíř skautského živo-
ta postavil křesťanskou morál-
ku. Skauting se snaží tyto hod-
noty vnášet do vztahů k lidem 
i přírodě. Já sám jsem celoži-
votní skaut a  vnímám to tak, 
že je zájem o  jakýsi duchov-
ní přesah. A  protože si s  tím 

skauti ne vždy vědí rady, obra-
cejí se na nás duchovní nejrůz-
nějších církví. Takže vzájemně 
spolupracujeme, účastníme se 
akcí a podobně.

Jste i hlavním organizátorem 
křesťanského tábora SINAI. 
Jaká je vůbec dnešní mlá-
dež? Je rozdíl spolupracovat 
s mladými křesťany a skauty, 
kteří třeba nemají zkušenost 
klasické věřící rodiny?
V  něčem je to podobné 
a v něčem jiné. Lidé, kteří jez-
dí na náš tábor, mají určité 
základy a  společně hledáme 
takové pojetí víry, které by 
jim bylo vlastní. Obecně ale 
platí, že zaujmout dnešního 
mladého člověka není jedno-
duché. Naštěstí mám kolem 
sebe tým lidí, kteří si trouf-
nou i na mládeží oblíbené so-
ciální sítě. Snažíme se jim ně-
jakou pro ně uchopitelnou 
formou předat základy víry 
a  ukázat jim, že víra nemu-
sí být jen tím, co je vyčlení 
z kolektivu. Naopak může dát 
i smysl jejich životu ve zmat-
ku dnešní doby.  (mot)

Poruba: „město“, které má jeden jediný kostel
 Kdyby byla Poruba samo-

statným městem, v  žebříč-
ku podle počtu obyvatel by 

byla třináctá největší v  Čes-
ku. Přesto téměř šedesát ti-
síc obyvatel má k dispozici je-

diný kostel v  katastru obce. 
Kostel svatého Mikuláše plně 
vyhovoval obyvatelům malé 
vsi, když se ale v padesátých 
letech minulého století za-
čala rozrůstat ve velké měs-
to, nebyl zájem s domy a  in-
frastrukturou postavit i  nový 
svatostánek. Kostelík, který 
stojí na snad jediném nábře-
ží v Česku, které není na bře-
hu žádné řeky, je tak jednou 
ze zvláštností Poruby.

Ačkoli je malý, jeho zdi 
pamatují mnohé. Společně 
se zámkem patří k  nejstar-
ším stavbám na území ob-
vodu. Postavit ho pravděpo-
dobně dali bratři Jan a Matěj 
Sobkovi z Kornic v 15. století.  
Ve století následujícím pak 
sloužil protestantům. Dnešní 
podobu získal v  letech 1788 
až 1793, věž byla ale vystavě-
na až v roce 1808. Barokní vy-
bavení chrámu bylo na sklon-

ku 19. století nahrazeno no-
vým. Roku 1895 byly pořízeny 
nové boční oltáře se sochami 
Panny Marie Lurdské a sv. An-
tonína z  Padovy, o  rok poz-
ději byl zbudován nový hlav-
ní oltář se sochami sv. Miku-
láše a  sv. Cyrila a  Metoděje. 
Kostelní věž, která byla kon-
cem 19. století ve velmi špat-
ném stavu, byla roku 1909 
zrekonstruována do stávají-
cí podoby a osazena novými 
hodinami. Zatím poslední vět-
ší rekonstrukcí prošel kostel 
v letech 2010 až 2012.

V  historii měl významné 
místo i proto, že sloužil také 
obyvatelům okolních obcí. 
Například svinovští chodi-
li do porubského kostela až 
do doby, kdy si v  roce 1929 
postavili vlastní. Dnes je sou-
částí porubské farnosti i kos-
tel svatého Antonína ve Vře-
sině.  (mot)Kostel sv. Mikuláše Foto: Martin Otipka

obyvatelům pomáhá už šest let
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CÍTÍTE, CO VAŘÍ
SOUSED?

+420 601 153 200

Zadarmo Vám uděláme kontrolu 
jedné šachty kamerou

– Čistíme a dezinfikujeme odvětrávací šachty
– Opravujeme střešní ventilátory

V nečištěných odvětrávacích šachtách jsou 
baktérie, plísně, alergeny, 

choroboplodné zárodky, karcinogeny.

před čištěním po vyčištění

www.plicedomu.cz
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VŠB – Technická univerzita Ostrava  
hledá své zlaté absolventy
V pátek 22. září 2023 
pořádá VŠB – Technická 
univerzita Ostrava Zlatou 
promoci, slavnostní akt 
k připomenutí promoce 
absolventů Vysoké školy 
báňské před 50 lety.

 Absolventy ročníku 1973 
univerzita zve na dvoudenní 
program: ve čtvrtek 21. září je 
naplánovaná exkurze po uni-
verzitním kampusu, návštěva 
pracovišť a  laboratoří, v  pá-
tek pak samotné slavnost-

ní předávání pamětních di-
plomů a  také odhalení stopy 
významného absolventa na 
chodníku slávy před budovou 
rektorátu. V  případě zájmu 
absolventů 1963 se uskuteční 
také Diamantová promoce. 

Připomeňte si svá student-
ská léta, přijďte se podívat, 
jak se univerzita proměnila, 
setkejte se při této výjimečné 
příležitosti se svými bývalými 
spolužáky a  oslavme společ-
ně krásné zlaté jubileum.

Jste-li sami absolventi nebo 
znáte ty, kteří absolvovali 
v roce 1973 nebo 1963, ozvěte 
se na alumni@vsb.cz nebo na 
tel. 731 140 446 (p. Jana Har-
višová), abychom vám moh-
li poslat pozvánku s  podrob-
nostmi a pokyny k registraci. 

Letos proběhne již 10. roč-
ník Zlaté promoce a my pevně 
doufáme, že se s absolventy se-
jdeme ve velkém počtu.  (bur)

Onkologická klinika má nový CT simulátor
Klinika onkologická 
Fakultní nemocnice 
Ostrava (FNO) má nový 
CT simulátor s kvalitnějším 
zobrazením. Je prvním 
radioterapeutickým 
pracovištěm v České 
republice, které má 
tento špičkový typ 
CT k dispozici.

 Vyšetřením na CT simu-
látoru musí před zahájením 
ozařovací léčby kyberne-
tickým nožem (CyberKnife) 
nebo konvenčním ozařovacím 
přístrojem projít všichni onko-
logičtí pacienti.

„Bez tohoto zařízení by-
chom nebyli schopni léčbu 
zahájit nebo účinně naplá-
novat. Před zahájením kaž-
dé ozařovací série je potřeba 
provést plánovací CT nebo-
li CT simulaci,“ vysvětlil vý-
znam simulátoru přednos-
ta Kliniky onkologické FNO 
Jakub Cvek a  doplnil největ-
ší přednost nového přístro-
je: „Model umožňuje skenovat 
až 128 řezů najednou, a hlav-

ně nám poskytne výrazně de-
tailnější obraz pacientova těla 
než většina radioterapeutic-
kých simulátorů v  republi-
ce i ve světě. Pomocí Cyber- 
Knife totiž ozařujeme i  velmi 
malá ložiska a my potřebuje-
me mít ten obraz opravdu co 
nejpřesnější.“

Pacienti absolvují na CT si-
mulátoru před zahájením ra-
dioterapeutické léčby jen 

jedno vyšetření. „Přístroj je 
vybaven také laserovým za-
měřovacím systémem. Na 
třech stranách máme lasery, 
pomocí kterých si na pacien-
tech kreslíme značky. Ty jsou 
důležité při ukládání pacien-
ta na ozařovací stůl před za-
hájením ozáření,“ doplnil ra-
diologický fyzik Kliniky onko-
logické FNO Lukáš Molenda. 
 (pep)

Foto: Fakultní nemocnice Ostrava

Foto: archiv VŠB-TUO

Potřebujeme  
vás všechny

 Krevní centrum fakult-
ní nemocnice má nedostatek 
krve. Proto prosí dárce, aby 
se objednali k odběru na tel.  
800 260 004 nebo on-line 
na kceobj.fno.cz. Nový dárce 
může přijít do krevního cent-
ra bez objednání, měl by mít 
však s  sebou občanský prů-
kaz nebo jiný doklad totož-
nosti s  fotografií (např. pas 
či řidičský průkaz) a  průkaz 
zdravotního pojištění.

„Dárcem může být každý, 
kdo je zdráv, má platné zdra-
votní pojištění a  je ochotný 
darovat 470 ml krve. Nevadí 
ani tetování či piercing, jest-
liže byly aplikovány minimál-
ně před šesti měsíci. Důleži-
té také je, aby dárci bylo mezi  
18 a  65 lety a  vážil více než 
50 kilogramů,“ říká manažer-
ka centra Naděžda Kalužová 
a připomíná, že před odběrem 
není vhodné 14 hodin předem 
pít ve větším množství alkohol 
a jíst tučná jídla, stejně tak není 
vhodná ani velká fyzická ná-
maha. 

„Při každém odběru krve 
přísluší dárci pracovní vol-
no s  náhradou mzdy, daňové 
zvýhodnění, dostane vitamíny 
apod. A především – bude mít 
dobrý pocit z toho, že pomáhá 
zachraňovat lidské životy,“ do-
dává Naděžda Kalužová.

Krevní centrum je otevře-
no od pondělí do středy od  
7 do 14.30 hodin, ve čtvrtek 
od 7 do 18 hodin a v pátek od 
7 do 14.30 hodin.

Bližší informace získáte na 
stránkách www.fno.cz/krevni-
-centrum nebo na facebooku 
Krevní centrum FNO. (red)
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City Campus Ostravské univerzity na Černé louce  
se studentům otevře po zkouškovém období

 Špičkové univerzitní záze-
mí pro umění a  sport právě 
v Ostravě? Ta má přece prů-
myslovou historii a  základy 

v  technických oborech. Ale 
představte si, je to už více 
než 30 let, co jsou v  regio-
nu díky Ostravské univerzitě 

odborníci také v  přírodních 
a  společenských vědách, 
zdravotnických oborech, ja-
zycích, pedagogice nebo 
umění. Rozvíjející se Ostra-
va jich potřebuje stále víc 
a konkrétní odpovědí na vý-
zvy, které před moderní Os-
travou stojí, je právě City 
Campus Ostravské univerzi-
ty na Černé louce. Udrží mla-
dé v  regionu a  posune Ost-
ravu mezi přední studentská 
města. 

Učebny, tělocvičny a  hu-
dební sály kampusu se stu-
dentům Ostravské univerzi-
ty otevřou po zkouškovém 
období v  únoru 2023. Na 
podzim už můžete být mezi 
nimi. Přihlášky na Ostravskou 
univerzitu se podávají do  
15. března 2023. (dam)

Provoz družiny i o prázdninách? Proč ne
O letních prázdninách by 
měla být v provozu vždy 
jedna družina pro děti 
školního věku. Provoz by 
byl podobný jako u školek. 

 Každé prázdniny musí ro-
diče především menších dětí 
řešit otázku, jak se o  ně po-
starat, když musí do práce. 
Ne každý může využít pomoc 
prarodičů a na táborech taky 
dítě nemůže být celou dobu. 
U předškoláků je to jednoduš-
ší. Porubské školky se postup-
ně střídají v  prázdninovém 
provozu, a pokud rodiče nut-
ně potřebují, mohou využít je-
jich služeb. 

U  školáků je to složitěj-
ší. Ale i  to by se mělo změ-
nit. Už od těchto prázdnin by 
měla ve stejném formátu jako 
u školek fungovat aspoň jed-
na školní družina. Jednotlivé 
školy by se v provozu střída-
ly každé dva týdny. 

„Bereme to jako službu ro-
dičům. Ve školkách to fungu-
je dlouhé roky a rádi bychom 
tuto zkušenost přenesli i  do 
základních škol. Samozřejmě 
nechceme, aby družiny byly 
náhradou za příměstské tá-
bory či jiné aktivity. Ale ob-

čas rodiče nemají jinou alter-
nativu a potřebovali by aspoň 
na několik dní dětem zajistit 
smysluplný program. K  tomu 
by mohl sloužit prázdnino-
vý provoz družiny. Zkušenos-
ti z  několika českých měst 
ukazují, že je to dobré řešení 
a  příklad, který bychom měli 
následovat,“ uvedla místosta-
rostka Martina Dušková.

V  současné době ředite-
lé jednotlivých škol zjišťují zá-
jem rodičů a podle něj se roz-

hodne, zda a v jakém rozsahu 
budou družiny pracovat. „Bu-
deme rádi, pokud se rodiče 
přihlásí. Neplánujeme však, že 
by kapacita prázdninové dru-
žiny byla neomezená. Vždy je 
možné zajistit několik desítek 
míst pro děti. Počítáme s tím, 
že družiny budou využívat 
jen ti rodiče, kteří nemají jiné 
možnosti zajištění péče o děti 
během prázdnin. Tak, jak je 
to u  školek,“ dodala Martina 
Dušková. (mot)

Na provoz školek o prázdninách jsou rodiče zvyklí. Letos by k nim 
měl přibýt i provoz školní družiny.

ŠKOLSTVÍ14

Den plný zábavy
 Městský obvod Poruba 

chystá na 6. března pro děti 
od šesti do 15 let zábavu na 
celý den. Nejdříve si zahra-
jí minigolf v centru Fun Golf, 
poté si užijí akční hru v Laser 
Aréně Ostrava v Mariánských 
Horách. Na výlet je třeba děti 
přihlásit na tel. 599  480  593 
nebo 725 079 833.

Jarní prázdniny  
s přírodovědci

 Středisko přírodovědců 
na Čkalovově ulici připravi-
lo pro děti od sedmi let Zá-
bavné jarní prázdniny. Ko-
nají se od 6. do 10. března 
a na účastníky čeká výlet do 
Zoo Ostrava, návštěva Ze-
mědělského muzea, Ostrav-
ského muzea a  Slezského 
muzea, výuka lezení i  laser 
game. Program začíná každý 
den v 8 hodin. Více informa-
cí získáte na tel. 599 527 321, 
přihlášky je možné zaslat na 
e-mail zuzana.cerkovska@
svc-korunka.cz.

Předškolní kurz 
Montessori

 Základní škola na Ukrajin-
ské ulici pořádá ve spolupráci 
se spolkem Montessori Poru-
ba kurz pro zájemce o zapsá-
ní dětí do třídy s  Montessori 
prvky. Děti se na kurzu se-
známí s  výukou, pomůckami 
i s tím, jak se ve třídě pracu-
je. Lekce se konají 23. února, 
2. března a  16. března vždy 
od 16 do 17 hodin. Přihlášky 
je třeba zaslat na e-mail zs@
zsukrajinska.cz. 

Workshop Tajemství  
městské ulice

 Městský ateliér prostoro-
vého plánování a  architektu-
ry nabízí školám urbanistický 
workshop, ve kterém se děti 
seznámí s  prvky veřejného 
prostoru a budou si moci vy-
tvořit svou ulici snů. Vyzkou-
ší si, jak vyřešit potřeby růz-
ných lidí, zjistí, kdo ovlivňuje 
podobu veřejného prostoru 
a co vše se odehrává během 
plánování. Workshop je určen 
žákům 2. až 9. tříd základních 
škol. Přihlášky se přijímají na 
el. adrese zetek@mappaost-
rava.cz. (red) Foto: Ostravská univerzita
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Podporované 
zaměstnávání

 Projekt Target – Podporo-
vané zaměstnávání nabízí li-
dem se zdravotním postiže-
ním podporu při hledání vhod-
ného zaměstnání i  pomoc se 
sepsáním životopisu tak, aby 
co nejvíce zaujal budoucí-
ho zaměstnavatele. Poskytu-
je rovněž doprovod i  podpo-
ru při pohovorech a jednáních 
na úřadech, pracovní asisten-
ci při zapracování na novém 
pracovišti aj. Žádné čekání ve 
frontách, individuální přístup 
a vše bezplatně. V případě zá-
jmu volejte na tel. 596 611 208,  
734 435  326 nebo pište na 
e-mail target@alexandr.chari-
ta.cz.

Dny otevřených dveří 
v Charitě Ostrava 

 Dny otevřených dveří 
ve všech sociálních a  zdra-
votních službách posky-
tovaných Charitou Ostra-
va se uskuteční u příležitosti  
32. výročí vzniku organizace 
ve dnech 15. a  16. února od  
9 do 17 hodin. Zájemci mo-
hou získat informace o  po-
skytovaných službách, bu-
dou mít možnost seznámit se 
s  prostředím a  personálem 
v charitních domech. Více in-
formací získáte na https://os-
trava.caritas.cz/akce/.

Jak pečovat o nemocné 
v domácím prostředí

 Charita Ostrava nabízí 
bezplatný seminář Jak pe-
čovat o  nemocného člově-
ka v  domácím prostředí. 
Na setkání se zdravotními 
sestrami Mobilního hospi-
ce sv. Kryštofa se dozvíte, 
jak zvládnout domácí péči 
o člověka se sníženou pohy-
blivostí, částečně nebo plně 
imobilního člověka, získáte 
informace ze zdravotní i so-
ciální oblasti. Součástí semi-
náře budou i praktické ukáz-
ky. Kurz se koná 16. února 
od 14 do 17 hodin v  budo-
vě Hospice sv. Lukáše, Char-
vátská 785/8, Ostrava-Výš-
kovice. Na kurz je třeba 
přihlásit se předem na tel.  
731 534 002 nebo na e-mai-
lu hospicova.poradna@ost-
rava.charita.cz. (red)

Dárci zpříjemnili pobyt klientům azylových domů
 Koncem roku navštívili azy-

lové zařízení na Vřesinské ulici 
žáci 4. A Základní školy gene-
rála Zdeňka Škarvady a  zpří-
jemnili předvánoční čas zdej-
ším klientům. Spolu se svou 
učitelkou Zuzanou Celucho-
vou zazpívali koledy a předali 
uživatelům domu dárky. „Tako-
vá akce v našem zařízení pro-
běhla poprvé a pevně věříme, 
že se stane krásnou předvá-

noční tradicí. Paní učitelka na-
víc 23. prosince přivezla všem 
i štědrovečerní večeři: rybí po-
lévku, bramborový salát a  ří-
zek. Za toto milé a  v  dnešní 
době až překvapivé vstřícné 
lidské gesto moc děkujeme,“ 
uvedla Simona Malinová, ře-
ditelka porubského centra so- 
ciálních služeb.

Pěkné Vánoce měli i v Do-
mově pro matky s  dětmi na 

Dělnické ulici, kam zaměst-
nanci a  rodiče dětí z  Mateř-
ské školy Čtyřlístek a  Spe- 
ciální školy Diakonie ČCE Ost-
rava přinesli sladké drobnosti 
v mikulášské nadílce i bohaté-
ho Ježíška. „Děti měly z dárků 
neskrývanou radost a  štědří 
dárci dobrý pocit, že zpříjem-
nili adventní čas těm, kteří ne-
mají jednoduchý život,“ dopl-
nila Simona Malinová. (red)

Foto: Martin Otipka

Komu pomůže Srdce pro Porubu teď?
Charitativní sbírka Srdce 
pro Porubu stále pomá-
há. O tom, kam by měla 
pomoc směrovat do 
budoucna, můžete rozhod-
nout i vy. Stačí poslat tip. 

 Srdce pro Porubu je cha-
ritativní sbírka, která si našla 
své místo v  srdcích Poruba-
nů. Letos stačilo jen pár týdnů 
a mohli jsme předat symbolic-
ký šek, který pomůže zaplatit 
potřebné rehabilitace pro še-
stiletého Matěje Wanjeka. Ten 
trpí celou řadou různě závaž-
ných chorob a  je ohromující, 
s jakou silou se s nimi pere. 

„Matýsek se stal osmým Po-
rubanem, kterému sbírka po-
mohla. Chtěla bych poděkovat 
všem, kteří přispívají. Od roku 
2019, kdy jsme vybrali na vo-
zík za kolo pro malého Davida, 
jsme rozdělili téměř půl milio-
nu korun potřebným. O  tom, 
kdo bude další, můžete roz-
hodnout i vy,“ uvedla starost-
ka Lucie Baránková Vilamová.

Peníze pro Matýska se po-
dařilo vybrat během několika 
týdnů. „Bylo to tak rychlé, že 
jsme nestačili vybrat dalšího 
adresáta pomoci. Naši sociální 
pracovníci vyhledávají vhodné 
lidi, ale byli bychom rádi, kdy-
byste nám v tom pomohli i vy. 
Pokud máte v rodině někoho, 
kdo by pomoc potřeboval či 

si ji zasloužil, případně něko-
ho takového znáte, určitě se 
nám ozvěte. Rádi ho do sbírky 
zařadíme a pomůžeme mu as-
poň trochu zlepšit život,“ do-
dala starostka.

Zájemci se mohou ozvat na 
e-mail jana.glogarova@mopo-
ruba.cz nebo na telefonní číslo 
599 481 500. (mot)

Díky dárcům pojede šestiletý Matýsek na speciální rehabilitaci. 

STOLETÁ JUBILANTKA | V  neděli  
22. ledna oslavila v Domově Slunečnice 
Ostrava sté narozeniny Jarmila Stru-
minská. Na svůj věk je stále čilá a ráda 
vypráví o  svých dětech, vnoučatech 
i pravnoučatech. Ve Slunečnici bydlí už 
téměř třicet let a největší radost jí vždy 
udělá návštěva rodiny. 

Paní Jarmila se narodila ve Slezské 
Ostravě a  celý život prožila v  našem 
městě. Pracovala jako kuchařka ve školní 
jídelně a její největší láskou (samozřejmě 
vedle rodiny) byly Beskydy. Za městský 
obvod popřála paní Struminské hodně 
štěstí, zdraví a lásky nejbližších starostka 
Lucie Baránková Vilamová. (mot)



INZERCE

SC
-5
01
65
7/
03

KLUB PŘEDŠKOLÁKŮ

Přihláška na telefonním čísle

602 713 226602 713 226 V kolik?
12:30-13:30

Palouček - pohybové aktivity
Klubíček - rozvoj grafomotoriky
Hledání jara - výtvarné činnosti
Beruška - hudební aktivity
Ptačí svět - pohybové aktivity

Hnízdo - výtvarné aktivity
Maminčin úsměv - grafomotorika
Na statku - výtvarné aktivity
Jedeme do Afriky - hudební činnosti
Už jsme školáci - řečové aktivity

TÉMATA NA STŘEDEČNÍ KLUB PŘEDŠKOLÁKŮ:

Pro koho?
Děti a žáky 

s více vadami, 
mentálním postižením

- s autismem 
i bez autismu

Kde?
Soukromá základní škola 

a mateřská škola
Volgogradská 2633/2

Ostrava-Zábřeh
700 30

Předškoláci.indd   1Předškoláci.indd   1 20.01.2023   13:10:1520.01.2023   13:10:15
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NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
PRODUKTŮ

BEZ OBALU

PRACÍ GELY
AVIVÁŽE
MÝDLA
NA NÁDOBÍ
SODA
ČISTIČE...

774 775 777www.alpik.cz 30. dubna 3128/2b, Ostrava

SE SLEVOU 10 %
PO CELÝ ÚNOR
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Po kom se jmenují? Po malíři a kulturním pracovníkovi
Řada porubských ulic nese 
jména známých osobností 
z uměleckého světa – např. 
Rabasova ulice na čtvrtém 
obvodu. Také Pavlouskova 
ulice byla nazvána po člově-
ku, jehož život byl úzce spjat 
s uměním.

 Rabasova ulice má svůj ná-
zev od roku 1961. 

Václav Rabas se naro-
dil 13. listopadu 1885 v  Kru-
šovicích do rodiny mlynáře. 
Roku 1904 maturoval na reál- 
né škole v Rakovníku. Po vo-
jenské službě byl přijat na 
pražskou Akademii výtvar-
ných umění, kde navštěvo-
val ateliéry Bohumíra Rou-
balíka, Vlaho Bukovace a Ha-
nuše Schwaigera. Pro kritiku 
vedení školy musel studia na-
čas přerušit a dokončil je až 
v  roce 1913 v  ateliéru Maxe 
Švabinského. 

V  roce 1909 vstoupil do 
Umělecké besedy, kde se pod 
vlivem ostatních členů zdoko-
naloval a zároveň hledal nový 
obsah tvorby. Roku 1912 se 
účastnil společné cesty aka-
demiků do severní Itálie, Mni-
chova a  Paříže. Nakonec se 

ale usadil v rodných Krušovi-
cích, kde se také oženil.

Během 1. světové války 
byl povolán na frontu, kde 
byl už v  září 1914 zraněn. 
Přes různé lazarety se vrá-
til domů a na bojiště už ne-
odešel. Po válce se v  nově 
vzniklém Československu 
střídavě podílel redakčně 
na tvorbě sborníku a  časo-
pisu Život a  satirického ča-

sopisu Nebojsa. Patřil také 
mezi pátečníky, kde se blíže 
poznal s  Karlem a  Josefem 
Čakovými nebo s Edvardem 
Benešem.

Václav Rabas ve své tvor-
bě zpracovával figurální i kra-
jinářské náměty. 

Od roku 1923 byl před-
sedou Výtvarného odboru 
Umělecké besedy, později se 
stal jejím starostou. Jeho ob-
razy v  té době úspěšně re-
prezentovaly české malíř-
ství v  zahraničí, on však dá-
val přednost svému rodnému 
kraji. Maloval nejraději obrazy 
míst u  Krušovic, ale i  ze Ža-

tecka, Slánska, Žluticka a kra-
jiny pod Džbánem.

V  rodném kraji přečkal 
Rabas druhou světovou vál-
ku. Po jejím konci předal 
mnoho svých děl do nově 
vzniklé městské galerie v Ra-
kovníku. Zemřel 26. října 1954 
v Praze.

Pavlouskova
Pavlouskova ulice se nachá-
zí na území tzv. nového Pust-
kovce a  v  letech 1978–1991 
se jmenovala Štefana Majora, 
což byl slovenský pedagog, 
novinář a zakládající člen KSČ 
na Slovensku.

Otakar Pavlousek se na-
rodil 21. června 1890 v Nové 

Pace. V  Praze vystudoval 
ČVUT, obor inženýrské stavi-
telství. Během 1. světové vál-
ky pobýval na italské fron-
tě, později vstoupil do slu-
žeb čs. drah. V  roce 1927 se 
přestěhoval do Ostravy, když 
přijal nabídku zastávat funkci 
náměstka přednosty staveb-
ního oddělení Báňské a hut-
ní společnosti. Navrhl vlast-
ní konstrukci litinových roš-
tových vozovek a  pro tuto 
specializaci obhájil v listopa-

du 1936 titul doktor technic-
kých věd. V  Ostravě vytvo-
řil projekty obytných domů 
a provozních budov, vedl na-
příklad stavbu kancelářské 
budovy firmy Ferra (dnes 
známé jako Ferona). 

Otakar Pavlousek byl nejen 
schopný technik, ale byl také 
malíř, pianista a  aktivní pod-
porovatel ostravského kultur-
ního života. V roce 1934 zalo-
žil Spolek pro komorní hudbu, 
který sdružoval příznivce hu-
debního umění. Díky jeho ak-
tivitám a  iniciativě koncerto-
vala v Ostravě řada známých 
hudebníků, kteří byli také 
osobními hosty jeho i  jeho 
ženy Zdeňky. Zavítali k  nim 
rovněž známí čeští malíři jako 
třeba Václav Špála nebo Jan 
Zrzavý. V roce 1939 zpracoval 
projekt na úpravu sálu v Ná-
rodním domě (dnešní Diva-
dlo Jiřího Myrona) pro české 
umělce a  ujal se taktéž jeho 
realizace.

Otakar Pavlousek zemřel 
12. ledna 1950 v Ostravě.

 (red)
Zdroje: zivotopis.osobnos-

ti.cz, www.ostrava-online.cz, 
mapy.cz

Ulice Rabasova

Ulice Pavlouskova
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Máme to potvrzené. Nejlepší senioři jsou z Poruby
Součástí tradiční ostravské 
ankety Senior roku je i vy-
hlášení nejlepšího klubu se-
niorů. Pro rok 2022 se jím 
stala základní organizace 
Ostrava-Poruba Svazu posti-
žených civilizačními choro-
bami (SPCCH).

 Anketa Senior roku, kterou 
každoročně vyhlašuje ostrav-
ský magistrát, je pevně propo-
jena s  Porubou. Zvlášť v  po-
sledních letech, kdy oceně-
ní převzaly Porubanky Anna 
Pinterová a Zdeňka Šupíková. 
Poprvé v  historii ale byl oce-
něn i  porubský klub seniorů. 
Konkrétně základní organiza-
ce Svazu postižených civili-
začními chorobami, která sídlí 
v Oblouku, v prostorech, které 
nejenom jim poskytuje měst-
ský obvod Poruba. Ocenění 
pro nejlepší seniorský klub se 
uděluje od roku 2015.

„Moc nás těší uznání, které-
ho se nám dostalo. Je to pře-
devším ocenění práce naše-
ho dvanáctičlenného výboru, 
který se stará o všechny naše 
členy. A  těch rozhodně není 
málo. Sdružujeme 157 lidí, což 
je velké číslo,“ uvedla místo-
předsedkyně porubské orga-
nizace Alžběta Válková.

Svaz postižených civilizač-
ními chorobami vznikl z  bý-
valého Svazu zdravotně po-
stižených. V  Porubě půso-
bí desítky let a  sdružuje lidi 
s  nejrůznějšími postiženími 
a  nemocemi i  jejich rodinné 
příslušníky. A co pro ně dělá? 
Výčet akcí je dlouhý…

Aktivity pro všechny
„Snažíme se vést aktivní ži-
vot. Chodíme do divadla, na 
výstavy, scházíme se u  har-
moniky, oslavujeme Den ma-
tek, pořádáme taneční zábavu 
s Mikulášem. Všichni účastníci 
těchto akcí obdrží malé dárky. 
V červnu opékáme buřty, bě-
hem roku cvičíme a  chodíme 
na výlety. Při přípravě akcí usi-
lujeme o to, aby se mohli za-
pojit všichni. Třeba na plavání 
se cvičením, které máme v ba-
zénu Střední školy prof. Zdeň-
ka Matějčka, chodí až šedesát 
lidí. Jiní zase dávají přednost 
výletům. Takovým vrcholem 
celoročního úsilí jsou rekon-
diční pobyty, které organizuje 
Městský výbor Svazu postiže-

ných civilizačními chorobami 
Ostrava, na které naši členové 
pravidelně jezdí a  moc se na 
ně těší,“ sdělila předsedkyně 
SPCCH Marie Výtisková, která 
pro spolek pracuje přes 30 let 
a práce s lidmi jí dělá radost.

Procházky i cvičení 
jsou oblíbené
Fungování každého spol-
ku závisí na nadšencích, kte-
ří jsou ochotni trávit svůj čas 
prací pro jiné. Svaz postiže-
ných civilizačními chorobami 
není výjimkou. Jednou z  ta-
kových dobrých duší je napří-
klad Růžena Tichá.

„Už čtrnáct let vedu pravi-
delné vycházky a výlety. A po-
řád mě baví vymýšlet, kam pů-
jdeme. Plán mám vždy na čtyři 
až pět měsíců dopředu a při-
pravuji ho tak, abychom po-
znali co nejvíce nových míst. 
Vyrážíme vždy ve středu 
a řada našich členů bývá pře-
kvapena tím, kolik zajímavos-
tí tady v okolí je,“ řekla Růže-
na Tichá, když ukázala plán 
na nejbližší období. Nechybí 
v něm spousta procházek po 
Ostravě, je tam i výlet na Ond-
řejník či do Bruntálu.

Procházky slouží také 
k tomu, aby seniorům umožni-
ly sociální kontakt s vrstevníky. 
„Nejde ani o to dojít daleko, ale 
popovídat si a něco zajímavé-

ho poznat. Chodí nás patnáct, 
dvacet, někdy i více. Dříve jsme 
nachodili i  osm kilometrů, ale 
jak stárneme, trasy zkracuje-
me. Vždy ale probereme vše 
podstatné. Od vaření přes ak-
tuální události až po rodiny,“ 
poznamenala Růžena Tichá.

Další z  nadšenců je Růže-
na Slazyková, která vede oblí-
bené cvičení. Koná se jednou 
týdně v  tělocvičně Základní 
školy Gen. Zdeňka Škarvady 
pod hlavičkou Asociace spor-
tu pro všechny, a  cvičí tam 
převážně členky organizace. 
„Do svazu jsem se před deseti 
lety dostala právě přes cviče-
ní. Nejdříve jsem se s ním se-
známila na rekondičním po-
bytu a  postupně jsem cviče-
ní sama začala vést. Od doby 
covidu se počet členů, kteří 
chodí cvičit, snížil. Bývalo jich 
tak šedesát, dnes se nás schá-
zí kolem čtyřiceti. Ale pev-
ně věřím, že to opět poros-
te. I starší lidé se chtějí hýbat 
a čím dál více z nich si uvědo-
muje, že je to pro ně důležité,“ 
řekla Růžena Slazyková.

Kam napsat?
A  jak na to, pokud byste se 
i  vy chtěli stát členy? Je to 
jednoduché. Stačí se ozvat. 
Třeba místopředsedkyni Alž-
bětě Válkové na e-mail valko-
va.alzbeta@email.cz. (mot)

Výbor porubské organizace Svazu postižených civilizačními chorobami pod vedením Marie Výtiskové 
 Snímky: Martin Otipka

Cena, kterou klub seniorů obdržel od města
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Kroužek pro batolata
 Každý pátek se v  Komu-

nitním centru Všichni spo-
lu na ulici K. Pokorného koná 
hudebně-dramatický krou-
žek Klubík Bubínek pro děti 
od šesti měsíců do dvou let. 
Nabízí rozvoj rytmu a  slov-
ní zásoby, uvolňování emocí 
a stresu pomocí zpěvu, hry na 
jednoduché nástroje a  čtení 
knížek s maňáskem. Na krou-
žek je třeba místo rezervovat, 
a to na tel. 725 079 833.

Kouzelná zvířátka
 Porubský dům dětí a  mlá-

deže vyhlásil on-line sou-
těž ve stavění modelů zvířat 
ze stavebnice LEGO. Zúčast-
nit se mohou děti od pěti do  
14 let. Podmínkou je nafotit 
soutěžní model a  snímek za-
slat s  osobními údaji (jmé-
no a  příjmení, datum naroze-
ní, adresa bydliště a kontaktní 
e-mail) do 31. března na e-mail 
ingrid.tabackova@ddmporu-
ba.cz. Pravidla soutěže jsou 
zveřejněna na www.ddmporu-
ba.cz, bližší informace získáte 
také na tel. 725 037 085.

Dětský soubor Holúbek 
přijme nové členy

 Dětský folklorní soubor 
Holúbek pořádá během úno-
ra nábor dětí a  mládeže od 
čtyř do 16 let. Zkoušky soubo-
ru probíhají ve středu a v pá-
tek v  Domě kultury Poklad. 
Více na www.holubek.cz a tel. 
604 343 628.

Nábor malých 
fotbalistů

 1. FC Poruba hledá chlap-
ce a děvčata do nového týmu 
benjamínků. Je určen dětem 
narozeným v  letech 2014 až 
2017. Více informací získá-
te na www.1fcporuba.cz, tel. 
602 348 384 nebo na e-mailu 
sekretariat@1fcporuba.cz.

Svět fantazie z kostek
 O víkendu 15. a  16. dubna 

se uskuteční již tradiční vý-
stava modelů ze stavebnice 
LEGO Svět fantazie z kostek. 
Místo konání je opět v základ-
ní škole na Dětské ulici. Vstu-
penky na výstavu je možné 
zakoupit v předprodeji na po-
ruba.reenio.cz.  (red)

BERLÍNSKÁ LABORATOŘ VZPO-
MÍNEK V GALERII DUKLA | Pro-
gram Galerie Dukla letos od-
startuje výstava Subject 48. 
Berlínští umělci Alice Morey, Zu 
Kalinowska, Lady Gaby a Gustav 
Kleinschmidt navážou na své 
dlouholeté působení na under-
groundové umělecké scéně 
a v Ostravě vytvoří site-specific 
instalaci, která bude mozaikou 
mísící drobné objekty, koláže 
a  jemné malby. Galerii svým 
scénografickým přístupem pro- 
mění na laboratoř vzpomí-
nek, kterou budou návštěvníci 
při průchodu pasáží zkoumat 
a  objevovat. Zahájení výstavy 
se uskuteční v  úterý 28. února  
v  17 hodin a  součástí vernisáže 
bude performance jedné z  vy-
stavujících, berlínské performerky 
australského původu Lady Gaby.
 (zem)

KNIHOBOXY U  KNIHOVEN |  
Potřebujete vrátit zapůjčený ti-
tul v době, kdy je knihovna za-
vřená? Žádný problém. Všechny 
tři porubské pobočky Knihovny 
města Ostravy už mají kniho-
box – speciální sběrný box, do 
kterého je možné odložit knihu 
i mimo provozní dobu knihovny. 
Je však dobré mít na paměti, že 
• box neslouží k vracení časopisů, 

CD, audioknih, dokumentů s vlo-
ženými přílohami či stolních her, 

• knihy jsou ze čtenářského 
konta odepisovány následující 
pracovní den, 

• stávající sankční poplatky zů-
stávají beze změn a uživatel je 
musí uhradit při nejbližší ná-
vštěvě knihovny. (red)

Zákoutí moravskoslezské metropole očima studentů
 V  polovině ledna byla 

v  Galerii na schodech ÚMOb 
Poruba na Klimkovické ulici 
zahájena výstava fotografic-
kých prací studentů porubské 
Střední školy služeb a podni-
kání. 

K vidění jsou snímky čer-
nobílé i  barevné, dokumen-
tární nebo digitální koláže, 
autoři zachytili rovněž nej-
různější detaily, přírodu či 
architekturu.

„Na prezentovaných sním- 
cích studenti druhého až 
čtvrtého ročníku důmysl-

ně propojují svůj tvůrčí zá-
měr s  možnostmi součas-
né digitální techniky a  do-
sahují tak výsledků, které by 
byly ještě v  dobách klasic-
ké analogové fotografie jen 
stěží dosažitelné. Díky dob-
ré znalosti digitálního způ-
sobu záznamu obrazu mladí 
autoři výrazně rozšířili své 
tvůrčí postupy v  dokumen-
tární fotografii, krajinářské 
fotografii a  fotografickém 
zátiší,“ uvedla kurátorka vý-
stavy Dominika Koblovská 
s  tím, že fotografie nemají 

ambice seznámit diváky jen 
s  pohledy na město, které 
láká industriální turisty do 
dané oblasti. Autoři se za-
měřili i  na civilizační a eko-
logické problémy, širší ži-
votní prostředí města i pro-
ces jeho utváření.

Výstavu nazvanou Ostrav-
ská zákoutí lze v radniční Ga-
lerii na schodech zhlédnout 
do 30. března, a  to v  pon-
dělí a  ve středu od 8 do 12 
hodin a  od 13 do 17 hodin, 
v  ostatní pracovní dny od  
8 do 12 hodin. (red)

Autorka: Alice Morey

Foto: Knihovna města Ostravy
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Aktuální program naleznete na www.dkpoklad.cz. 

 Kino

Promítá každý týden od úterý do neděle, 
cena vstupenky je od 80 do 150 korun. 
Každé úterý večer jsou připraveny pro-
jekce pro náročnější diváky.
V  únoru se můžete těšit na filmy Ost-
rov, Asterix a  Obelix: Říše středu, Mu- 
mie, Titanic: 25. výročí, Bez kalhot: Po-
slední tanec, Ant-Man a Wasp: Quantu-
mania, Děti Nagana či Medvěd na koksu.

 Vybrané pořady

10. 2. – 19.00
A studio Rubín: Hubte trampy, serou v lese 
– dramatizace vzpomínek o dospívání, nale-
zení krásy přírody, zásadách českého tram-
pingu, nekonečné hloubce noční oblohy, po-
svátném ohni a romantice ešusů, ale i o prv-
ní lásce v době, kdy už je dávno pozdě. Hrají: 
Jiří Panzner, Lukáš Příkazký, Jiří Štrébl aj.
Vstupné: 390–490 Kč

15. 2. – 19.00
InspiroHub: Honza Silný – Nepál: Sám 
až pod střechu světa – před lety si Hon-
za Silný na papír napsal: „Než umřu, chci 
vidět Nepál a Mount Everest.“ Teď vyprá-
ví příběh o tom, jak si splnil svůj sen
Vstupné: 180 Kč

15. 2. – 19.00
Poklad Stand-Up show – Myslíte si, že máte 

toho nejhoršího šéfa na světě? Stal se vám 
takový trapas, že se doteď budíte ze spaní? 
Nejste v tom sami. V pořadu domu kultu-
ry zjistíte, že ostatní jsou na tom daleko hůř
Vstupné: 150 Kč

22. 2. – 19.00 
Tháliím sluší Fialová – zpěvačka a hereč-
ka Hana Fialová vás provede světem mu-
zikálu a šansonu. Během koncertu ji do-
provodí klavírista Jakub Žídek, který je 
zároveň dirigentem a  hudebním ředite-
lem souboru operety a muzikálu Národ-
ního divadla moravskoslezského 
Vstupné: 190–250 Kč

23. 2. – 18.00
InspiroHub: Pavel Svoboda – Peru – ces-
tovatelská přednáška fotografa a dobro-
druha Pavla Svobody zavede posluchače 
do Jižní Ameriky. Vydají se spolu s ním 
např. na dobrodružnou cestu po sto-
pách českých vědců k pramenům Ama-
zonky, na Machu Picchu i k jiným inckým 
památkám, uvidí svatbu na jezeře Titica-
ca, pestré indiánské trhy, zúčastní se vý-
stupu na sopku či stráví noc v kaktuso-
vém lese…
Vstupné: 170 Kč
 20% sleva pro seniory a studenty
 
28. 2. – 11.00–12.00
Klavírní úterý: Dvě Šárky, jeden klavír  
– v  pravidelném recitálu v  divadelním 

sále zahrají na klavírní křídlo Steinway 
absolventky Ostravské univerzity Šárka 
Chaloupková a Šárka Morysová 
Vstupné: dobrovolné
 
10. 3. – 19.00 
Wohnout unplugged – kapela předsta-
ví všechny své hity v upravených akus-
tických podobách, přibrala na chvíli pá-
tého člena, naučila se hrát na řadu no-
vých nástrojů a láká na divadelní scénu 
Vstupné: 390–490 Kč
 
19. 3. – 10.00
Michal je kvítko! aneb Pokropte ho vo-
dou a nikdy nezvadne – zábavný pořad 
pro děti od dvou let, ve kterém Michal 
Nesvadba dokáže, že během představe-
ní rozkvete celé jeviště, změní nejen scé-
nu, ale i sám sebe, či roztančí sál v růz-
ných rytmech 
Vstupné: 230–260 Kč

 Pohybové kurzy

Pohybové kurzy v  Domě kultury Po-
klad na ulici Matěje Kopeckého se ko-
nají celý týden kromě sobot a zájemci 
si mohou vybrat z široké nabídky – pila-
tes, capoiera, SM systém, jóga pro kaž-
dého, zdravá záda, bosu, cvičení s dět-
mi. Více informací o rozvrhu i cenách na 
www.dkpoklad.cz/kurzy/pohybove/. 

DOUBLE DERBY
Slavíme 90 let porubského hokeje

25. 2. 2023
RT TORAX ARENA

MY JSME PORUBA
90 LET HISTORIE

DALŠÍ PROGRAM: 
autogramiáda legend, 
fanzóna, soutěže. 

LegendyLegendy vs.

vs.

PARTNEŘI:
hcporuba.cz

 1. 2. 2023 | 17.30 Poruba – Litoměřice
 10. 2. 2023 | 17.30 Poruba – Přerov
 13. 2. 2023 | 17.30 Poruba – Slavia Praha
 18. 2. 2023 | 16.00 Poruba – Kolín

25. 2. 2023 | DOUBLE DERBY
Slavíme 90 let porubského hokeje

15.00 EXHIBIČNÍ UTKÁNÍ LEGEND
HK Poruba – HC Vítkovice

18.00 UTKÁNÍ CHANCE LIGY
Poruba – Frýdek-Místek

 27. 2. 2023 | 17.30 Poruba – Šumperk
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PROGRAM AKCÍ22

2.–28. 2.
 Únorové vyráběnky – tvoření pro 

děti, KMO, Podroužkova 1663

6. 2.
16.00 Valentýnky – tvůrčí dílna (nitěná 

grafika), CVČ, Vietnamská 1541

8. 2.
15.00 Senior klub, DK Poklad,  

M. Kopeckého 675
16.00 Divadélko Smíšek: O líném 

Honzovi, KC Všichni spolu,  
K. Pokorného 447/52a

16.00 Předporodní příprava, KC Ma-
kovice, 17. listopadu 599

17.00 Těhotenské cvičení, KC Makovi-
ce, 17. listopadu 599

17.00 Urza a Ježek bez klece – bese-
da o sebeřízeném vzdělávání, 
KC Makovice, 17. listopadu 599

9. 2.
16.30 Malované hrnky, KC Makovice, 

17. listopadu 599

10. 2.
9.30 Klubík Bubínek – hudebně-li-

terární kroužek pro batolata, 
KC Všichni spolu, K. Pokorného 
447/52a (rezervace nutná; více 
na str. 19)

9.30 Hýbeme se s Rubáčkem – pohy-
bové hry pro děti od 1 do 3 let, 
KC Makovice, 17. listopadu 599

16.00 Kytarovka – společný večer při 
kytaře, KC Makovice, 17. listopa-
du 599

19.00 A Studio Rubín: Hubte trampy, 
serou v lese – komedie o tram-
pování, DK Poklad, M. Kopecké-
ho 675

13. 2.
16.00 Quilling pro děti – tvůrčí dílna, 

CVČ, O. Jeremiáše 1985 
17.00 Chlorela, zelený ječmen  

– přednáška, KC Všichni spolu, 
K. Pokorného 447/52a

17.00 Šijeme s Martínkem, RC Martí-
nek, U Oblouku 501/5 (rezerva-
ce míst nutná)

14. 2.
16.00 Valentýnské čtyřlístky – krea-

tivní tvoření, KC Všichni spolu, 
K. Pokorného 447/52a

16.30 Valentýnské drátování, KC 
Makovice, 17. listopadu 599

15. 2.
10.00 Klub Generace – setkání nad kniž-

ními tipy, KMO, Vietnamská 1541
16.00 Masopustní rej s veverku Ter-

kou a myškou Klárkou, CVČ, 

 Vietnamská 1541 (rezervace 
nutná na tel. 725 079 833)

16.00 Předporodní příprava, KC Ma-
kovice, 17. listopadu 599

16.30 Laktační poradenství, KC Ma-
kovice, 17. listopadu 599

17.00 Těhotenské cvičení, KC Makovi-
ce, 17. listopadu 599

19.00  InspiroHub: Honza Silný – Ne-
pál: Sám až pod střechu světa, 
– cestovatelská přednáška, DK 
Poklad, M. Kopeckého 675 

19.00 Poklad Stand-up show, DK 
Poklad, M. Kopeckého 675

16. 2.
9.30 Výživa kojenců a batolat hravě 

a zdravě – beseda, RC Martí-
nek, U Oblouku 501/5

17. 2.
9.30 Hýbeme se s Rubáčkem – po-

hybové hry pro děti od 1 do  
3 let, KC Makovice, 17. listopa-
du 599

18. 2. 
19.00 Vinařský ples, DK Poklad,  

M. Kopeckého 675 

19. 2.
19.00 La Fabrika: Krasavice interkon-

tinentální – Arte et Marte, DK 
Poklad, M. Kopeckého 675 

20. 2. 
19.00 Divadelní společnost Háta: 

Kaktusový květ, DK Poklad, 
M. Kopeckého 675 

21. 2. 
17.00 Beseda o domácím vzdělávání, 

KC Makovice, 17. listopadu 599

22. 2.
10.00 Knihovníčci – setkání rodičů 

na rodičovské dovolené a jejich 
dětí, KMO, Vietnamská 1541

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

16.00 Divadélko Smíšek: Zvířátka 
a loupežníci, CVČ, O. Jeremiáše 
1985

16.00 Skákací klaun – kreativní tvoře-
ní, KC Všichni spolu, K. Pokor-
ného 447/52a

16.00 Předporodní příprava, KC Ma-
kovice, 17. listopadu 599

17.00 Těhotenské cvičení, KC Makovi-
ce, 17. listopadu 599

19.00 Tháliím sluší Fialová – Hana 
Fialová, Jakub Žídek a svět 
šansonu a muzikálu, DK Poklad, 
M. Kopeckého 675 

23. 2.
17.00 Beseda s duší, KC Makovice, 

17. listopadu 599
18.00 InspiroHub: Pavel Svoboda – 

Peru – cestovatelská přednáška, 
DK Poklad, M. Kopeckého 675 

24. 2.
9.30 Hýbeme se s Rubáčkem – po-

hybové hry pro děti od 1 do  
3 let, KC Makovice, 17. listopa-
du 599

19.00 Fašanek s pochováním basy, 
Domov Slunečnice Ostrava,  
17. listopadu; pořádá Cimbálová 
muzika Lipka (informace na 
cmlipka.webnode.cz)

25. 2.
8.30 Dopoledne nejen se zvířátky, 

Středisko přírodovědců SVČ 
Korunka, Čkalovova 1881

15.30 Karneval s RC Martínek,  
KC Všichni spolu, K. Pokorné-
ho 447/52a

26. 2.
18.00 Agentura Divinus Kateřiny Bro-

žové: Linda – konverzační hra, 
DK Poklad, M. Kopeckého 675

27. 2.
10.00 Šikulkové – setkání rodičů na 

rodičovské dovolené a jejich 
dětí, KMO, Podroužkova 1663

16.00 Plstěná zvířátka – tvůrčí dílna, 
CVČ, Vietnamská 1541 

28. 2.
11.00  Klavírní úterý: Dvě Šárky – je-

den klavír, DK Poklad,  
M. Kopeckého 675

 Bohoslužby

www.fporuba.cz/cs/bohosluzby/

 Dům kultury Poklad

program na https://dkpoklad.cz/

Porubský seniorský bál
Zpěvačka Petra Černocká vystoupí  
16. března na seniorském bále, který se 
bude konat v  Domě kultury Poklad na 
ulici M. Kopeckého. Na akci, která začne 
v 15 hodin, nebude chybět hudba k tan-
ci, tombola či drobné občerstvení, jež je 
v ceně vstupenky. Ta stojí 150 korun. Pro-
dej lístků bude zahájen 13. února v Domě 
kultury Poklad a  v  informačním cent-
ru na Hlavní třídě 583/105. Akci pořádá 
městský obvod Poruba ve spolupráci se 
společností Akord & Poklad.
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PROGRAM AKCÍ 23

 Planetárium Ostrava

program na https://planetariumostrava.cz/

 DHC Sokol Poruba

rozpis zápasů na www.hazenaporuba.cz

 HC RT Torax Poruba

rozpis zápasů na www.hcporuba.cz

 Výstavy

do 15. 2.
Revitalizace náměstí V. Nováka a Kon-
cepce zeleně na Hlavní třídě, Galerie 
Malá Dukla, Hlavní třída

do 28. 2.
Michaela Kubná: Lesní půvaby – obrazy, 
KMO, Vietnamská 1541

do 30. 3.
Střední škola služeb a podnikání: Ost-
ravská zákoutí – fotografie, Galerie na 
schodech, ÚMOb Poruba, Klimkovická 55 

do 31. 3.
Skládanky z cest – leporela, Galerie 
Astra, DPS Astra, I. Sekaniny 1812

21. 2. – 31. 5.
Porubská sorela, Galerie Fakulty 
elektrotechniky a informatiky VŠB-
-TUO, 17. listopadu (vernisáž 21. 2. 
v 15.00) 

25. 2.
8.30–11.30 
Prodejní výstava brouků a motýlů, 
Středisko přírodovědců SVČ Korunka, 
Čkalovova 1881 

28. 2. – 15. 5.
Subject 48, Galerie Dukla, Hlavní třída 
(vernisáž 28. 2. v 17.00)

 Soutěže

1.–28. 2.
Sněhánky – soutěžní úkoly pro děti, 
KMO, Podroužkova 1663

 Plánované akce

1. 3. 
16.00 Turnaj v šipkách, CVČ, O. Jere-

miáše 1985 
16.00 Předporodní příprava, KC Ma-

kovice, 17. listopadu 599
17.00 Těhotenské cvičení, KC Makovi-

ce, 17. listopadu 599

3. 3.
19.00 1. rockový ples, DK Poklad,  

M. Kopeckého 675

6. 3.  
 8.00 Den plný zábavy – jednodenní 

výlet pro děti od 6 do 15 let, 
CVČ, Vietnamská 1541 

 (více na str. 19)

8. 3. 
15.00  Senior klub, DK Poklad,  

M. Kopeckého 675 

12. 3.
10.00 Stará Poruba od pravěku do 

roku 1945 – komentovaná 
vycházka, sraz u tramvajové 
zastávky Vřesinská 

14.00 První a druhý porubský obvod 
– komentovaná vycházka, sraz 
u Oblouku

16.00 Třetí porubský obvod  
– komentovaná vycházka,  
sraz u Galerie Dukla, Hlavní 
třída

16. 3.
15.00 Porubský seniorský bál,  

DK Poklad, M. Kopeckého 675 
(více na str. 22)

CVČ – centrum volného času, DDM – dům dětí a mládeže, DK – dům kultury, DPS – dům s pečovatelskou službou, KC – komunitní centrum,  
KMO – Knihovna města Ostravy, RC – rodinné centrum, SVČ – středisko volného času, 

VŠB-TUO – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Změna programu vyhrazena.

Filmová hudba v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava 
zazní v březnu v multifunkční hale Gong

 Janáčkova filharmonie Ostrava odehra-
je v první polovině března poslední koncert 
letošní sezóny z Cyklu G, ve kterém pro-
pojuje symfonickou hudbu s  jinými žánry 
a prostor dostávají původní autorské pro-
jekty. Hudbu se snaží uchopit vždy no-
vým způsobem a tím posluchačům připra-
vit jedinečný zážitek. V této sezoně vždy 
ve vyprodaném Gongu již nabídla spoje-
ní s Cirkem La Putyka, Tata Bojs, vzpomín-
ku na Davida Stypku a teď to budou hu-
dební melodie z  hollywoodských trháků, 
například z Dne nezávislosti, Schindlerova 
seznamu, Titanicu, Avatara, Godzilly, Star 
Wars a dalších. Každý koncert, včetně toho 
filmového, je na programu dvakrát. Janáč-

kova filharmonie se představí pod taktov-
kou japonského dirigenta Chuheie Iwasa-
kiho, který patří k nejvyhledávanějším diri-
gentům své generace, v multifunkční aule 
Gong 14. a 15. března od 18 hodin. Mode-
rátorem večera bude Lukáš Ščurek, zná-
mý nejen z regionálních rádií jako DJ Lowa. 
V programu vystoupí také Koncertní sbor 
Permoník se svými sbormistryněmi Marti-
nou Juríkovou a  Karinou Grimovou. Více 
informací je zveřejněno na webu jfo.cz. 
Vstupenky lze zakoupit nejen elektronic-
ky, ale také osobně v Janáček Pointu vedle 
Centra Pant na ulici Čs. legií v centru Ost-
ravy nebo v pobočkách Ostravského infor-
mačního servisu. (voj)



PLATBA IHNED V HOTOVOSTI.
KDE: HOTEL SAREZA, SALONEK
Čkalovova 6144, Ostrava - Poruba,
(vedle zimního stadionu, naproti hlavní poště Poruba)
Výkup po domluvě na VAŠÍ ADRESE.

VYKUPUJEME VEŠKERÉ PÁNSKÉ 
HODINKY (mechanické, natahovací). 
VYKUPUJEME zlomkové a zubní ZLATO, 
(i nečištěné) STŘÍBRO – PUDŘENKY, 
TABATĚRKY, ŠPERKY. VYKUPUJEME 
MINCE z celého světa do r. 1960.
VYKUPUJEME STARÉ BANKOVKY, 
POUKÁZKY – Tuzex, Darex, Bony. 
VYKUPUJEME MEDAILE, ŘÁDY, 
VYZNAMENÁNÍ, VOJENSKÉ ODZNAKY 
- VÝSTROJ a VÝZBROJ, DÝKY, MEČE, 
KORDY. VYKUPUJEME STARÉ ZNÁMKY, 
POHLEDNICE MĚST a VESNIC do r. 1950.
VYKUPUJEME STARÉ TISKY do r. 1800.
VYKUPUJEME STARÉ HRAČKY, AUTÍČKA 
na bovden. VYKUPUJEME SMYČCOVÉ 
NÁSTROJE. VYKUPUJEME STARÉ 
FOTOAPARÁTY a TELEOBJEKTIVY 
do r. 1960. VYKUPUJEME ŠPERKY 
s ČESKÝMI GRANÁTY. VYKUPUJEME 
TURISTICKÉ ŠTÍTKY a další. ZAJÍMAVÉ 
REKLAMNÍ CEDULE, PŘEDMĚTY.

INFORMACE na tel. 608 967 534, ODPOVĚDNÁ OSOBA TOMÁŠ LANGER,
e-mail: tomaslangerr@seznam.cz, IČ: 64129900, VYKUPUJEME kompletní sbírky z pozůstalosti.

VÝKUP SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ ZLATA a STŘÍBRA

KDE: HOTEL SAREZA, SALONEK
Čkalovova 6144, Ostrava - Poruba,
(vedle zimního stadionu, naproti hlavní poště Poruba)
Výkup po domluvě na VAŠÍ ADRESE.

VÝKUP BUDE 
PROBÍHAT:
STŘEDA 15. 2.

ČTVRTEK 16. 2.
9:00 - 16:00

(ZLATÉ MINCE, 
ŠPERKY, atd.)
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