
Porubská radnice informuje občany

PRIO
Listopad 2015 | Bezplatný měsíčník pro obyvatele městského obvodu Poruba
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Plánované rozšíření VTP.  

Více na straně 3

Pošlete

obrázek

na titulní

stranu

Děti se

setkaly

s mistrem

světa

Více na straně 4 Více na straně 13

Výstava Superhrdinové kolem 
nás aneb Čeští vědci a jejich 
vynálezy.
Galerie na schodech porubské 
radnice do 19. 11. 2015.
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NON STOP PORUCHOVÁ SLUŽBA

365 dní v roce, 7 dní v týdnu a 24 hod. denně

tel.:  602 78 55 33, 602 75 93 56

Kosmická  1723/2

Ostrava Poruba

tel./fax: 596 956 220

ISO: 9001: 2000

e-mail: vodar@atlas.cz
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Ostrava-Poruba Alšovo náměstí 694, tel.: 596 911 329 | Ostrava-Poruba Francouzská ul., tel.: 596 910 586
Ostrava-Hrabůvka OD Špalíček, Dr. Martínka, tel.: 596 711 451 |www.triumphoptical.cz
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ANTIKVARIÁT 

V SUTERÉNU

Prodej a nákup
učebnic  a odborné literatury, knih, not, skript, 

časopisů, starých fotografi í, pohledů...
od 26.11 do konce roku je výkup knih zastaven
Havanská 735, Ostrava-Poruba 150m nad Alšovým nám.

II. obvod – bus č. 54, 58, tram č. 7, 8, 17
Výkup knih 
Po a St: 13.00–17.00 hod. 
Út:  9.00–13.00 hod.

Otevřeno 
Po-Pá: 9.00–18.00 hod. 
So: 9.00–12.00 hod.

Tel.: 596 913 216 antikvariatvsuterenu@centrum.cz
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Plánované rozšíření Vě-

decko-technologického 

parku hýbe porubskou 

veřejností. Petici proti vý-

stavbě v lokalitě Myslivna 

už podepsalo několik tisíc 

lidí, město svou předsta-

vu zveřejní v listopadu.

Vědecko-technologický 
park je jednou z  nejdůleži-
tějších rozvojových ploch na 
území Ostravy. Nabízí mís-
to specializovaným fi rmám 
a  především špičkovým od-
borníkům, které město po-
třebuje. Je jedním z nástrojů, 
jak vysokoškolsky vzdělaným 
lidem nabídnout adekvátní 
práci v Ostravě a zastavit tak 
jejich odchod z regionu.

„Ostrava a samozřejmě i Po-
ruba VTP potřebuje. Máme 
tady jednu z nejlepších tech-
nických vysokých škol v Čes-
ké republice, a pokud chceme, 
aby u nás absolventi zůstávali, 
a to samozřejmě chceme, mu-
síme být schopni nabídnout 
jim odpovídající práci v  obo-
ru. A to je právě úkolem VTP. 
Nebráníme se ani rozšíření 
areálu, otázka ale je, kam by 
mělo směřovat,“ uvedl staros-
ta Petr Mihálik.

Se samotnou ideou exis-
tence VTP nejsou problémy 
a  nikdo ji nezpochybňuje. 
Horší je to ale s plánovaným 
rozšířením areálu, který by 
měl vyrůst na poli mezi leso-
parkem a restaurací Myslivna. 
Proti tomu se vzedmula velká 
nevole a petici s názvem Ne-

souhlas s rozšířením Vědec-
ko-technologického parku 
v  Ostravě-Porubě do lokality 
„Myslivna“ podepsalo několik 
tisíc lidí.

Rozšíření VTP je klíčové 
například pro Vysokou ško-
lu báňskou. „Pro univerzitu 
s technickým zaměřením je 
vědecko-technologický park 
nesporným přínosem, který 
ve výsledku umožní nejen pří-
chod kvalitních zahraničních 
investorů, ale také podporu 
podnikání našich studentů,“ 
poznamenal rektor VŠB-TUO 
Ivo Vondrák, který věří, že 
nový areál přinese spoustu 
pozitiv. 

„Záměr slibuje 3500 no-
vých pracovních míst, pokud 
bude dobře spravován, je to 
reálný odhad, který našemu 
regionu pomůže. Zachytil 
jsem informaci mluvčí ostrav-
ské radnice o tom, že město 
bude pracovat na informační 
osvětě, a  že záměr nezačne 
realizovat do doby, než bude 

mít veřejnost na své straně. 
To považuji za velmi prozíra-
vý přístup,“ řekl rektor. Podle 
něj se dá park rozšířit, aniž by 
zničil lokalitu v okolí Myslivny. 
„Důležité samozřejmě je, aby 
se jednalo o  nízkou a  kulti-
vovanou zástavbu, která ne-
naruší ráz krajiny a občanům 
nabídne vhodnou doprovod-
nou infrastrukturu – stezky, 
sportoviště a další,“ dodal Ivo 
Vondrák. 

O tom, kam bude rozšíře-
ní VTP směřovat, rozhodne 
město, které si ve statutu vy-
hradilo rozhodování v  otáz-
kách strategických pozemků 
a  souhlas obvodu nepotře-
buje. Primátor Tomáš Macura 
projekt představí v listopadu 
porubské veřejnosti. Setkání 
se uskuteční 3. 11. v 17:00 ho-
din v sále Domova Slunečnice 
na ulici 17. listopadu. 

Rozšíření VTP se věnujeme 
i na straně 8, kde najdete vyjá-
dření města i  argumenty čle-
nů petičního výboru.  (mot)

Téma měsíce

velkou část 
tohoto vydá-
ní zpravoda-
je PRIO jsme 
věnovali té-
matu, které 
zajímá mnohé z vás. A tím 
je plán města Ostravy roz-
šířit areál Vědecko-techno-
logického parku v Porubě. 
Všichni se asi shodneme na 
tom, že náš region potře-
buje rozvojové plochy pro 
fi rmy zabývající se špičko-
vými technologiemi. Pokud 
nechceme, aby techničtí od-
borníci odcházeli za prací 
jinam, je důležité nabídnout 
jim zaměstnání odpovída-
jící jejich vzdělání. V tom 
by problém nebyl. Ten je 
v tom, že město plánuje 
rozšířit VTP do lesoparku 
u Myslivny. V tomto vydání 
zpravodaje PRIO jsme tedy 
dali prostor vedení města 
Ostravy, aby se k této zá-
ležitosti vyjádřilo. Své mís-
to dostali i zástupci druhé 
strany, tedy autoři petice, 
kterou podepsaly tisíce lidí, 
a kteří si rozšíření parku 
směrem k Myslivně nepřejí. 
Chceme, abyste měli o plá-
nované stavbě  dostatek in-
formací, a pokud vás roz-
šíření VTP zajímá, abyste 
se už vybaveni základními 
údaji mohli zúčastnit setká-
ní, které s občany a zastu-
piteli našeho obvodu plánu-
je zorganizovat město.
Na závěr mi dovolte, abych 
přešel k jinému tématu. Blí-
ží se doba Vánoc a do pří-
pravy posledního letošního 
čísla zpravodaje chceme za-
pojit porubské děti a mlá-
dež. Vyhlásili jsme proto 
výtvarnou soutěž na téma 
Vánoce v Porubě a nejlepší 
dílo zveřejníme na titulní 
straně prosincového čísla. 
Těšíme se na spoustu zají-
mavých a inspirujících pra-
cí.

Ing. Petr Mihálik
starosta

Vážení 
spoluobčané,

Má zamířit VTP k Myslivně?

Současný areál VTP.  Foto: Jiří Birke

Porubští zastupitelé se 
26.  listopadu 2015 v  16:00 
hodin sejdou na svém sed-
mém zasedání, na které jsou 
zváni i  obyvatelé městského 
obvodu. Jednání se uskuteč-
ní v sále Domova Slunečnice 

Ostrava na ulici 17. listopadu 
a  i tentokrát z něj bude po-
řízen videozáznam. Odkazy 
na něj budou zveřejněny na 
webových stránkách poru-
ba.ostrava.cz a  profi lu www.
facebook.com/moporuba.

Program zasedání i  ano-
nymizované materiály, které 
zastupitelé budou projedná-
vat, budou nejpozději týden 
před jednáním zveřejněny na 
webu městského obvodu.  

 (red) 

Pozvání na jednání zastupitelstva městského obvodu 

Zastupitelstvo městského 
obvodu Poruba bylo v  červ-
nu roku 2011 seznámeno s vizí 
VŠB, ve které se s  lokalitou 
Myslivna počítalo jako s  mís-
tem pro volnočasové, re-
kreační a  sportovní aktivity 
studentů vysoké školy a  ob-
čanů Poruby a Pustkovce. 

V té době již ale město při-
pravovalo rozšíření VTP. Na 

podzim téhož roku útvar hlav-
ního architekta Magistrátu 
města Ostravy připravoval na 
základě rozhodnutí zastupi-
telstva města změnu Územ-
ního plánu města Ostravy na 
změnu využití ploch v lokalitě 
Myslivna z orné půdy na byd-
lení a občanskou vybavenost. 
Zastupitelstvo Poruby v listo-
padu návrh projednalo a  vy-

slovilo s ním nesouhlas. Přesto 
zastupitelé města zadání změ-
ny územního plánu schválili. 
Zastupitelstvo města Ostravy 
pak 27. června 2012 vydalo 
změnu územního plánu měs-
ta Ostravy, která řeší změnu 
funkčního využití ploch v  lo-
kalitě Myslivna z orné půdy na 

Historie plánovaného rozšíření ostravského VTP

Pokračování na straně 8
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Školy získaly špičkové vybavení 

Titulní strana každých novin 
a  všech časopisů je prestiž-
ním místem a alespoň zběžně 
si ji prohlédne každý ze čte-
nářů. Městský obvod Poruba 
nyní nabízí tvůrcům ze zá-
kladních a středních škol mís-
to na titulní straně prosinco-
vého zpravodaje PRIO. Pokud 
máte dítě s výtvarným nadá-
ním, můžete jeho dílo nechat 
vytisknout hned v pětatřiceti 
tisících kopiích. Přesně tako-
vý náklad má PRIO a vítězná 
kresba právě vyhlášené sou-
těže se dostane do všech po-
rubských domácností.

„Snažíme se, aby titul-
ní strany byly pokud možno 
netradiční. Chceme, aby se 
PRIO něčím odlišovalo od ji-
ných tiskovin a  mělo svou 
tvář. A protože zpravodaj je 
pro Porubany, přišlo nám za-
jímavé nechat si titulní stranu 
udělat přímo od našich dětí. 
Z vlastní zkušenosti vím, že je 
v porubských školách spous-

ta šikovných dětí, které se 
podílejí například i na výzdo-
bě veřejného prostoru. A teď 
mohou své dílo ukázat přímo 
na titulní straně zpravodaje. 
Doufáme, že se zapojí školy 
i  jednotlivci, a  pokud bude 
ze strany mladých výtvarní-
ků zájem, mohli bychom jim 
titulní stranu dát k  dispozi-
ci častěji, třeba každého půl 
roku,“ uvedl starosta Petr 
Mihálik. Obrázky, které se na 
titulní stránku zpravodaje ne-
dostanou, by městský obvod 

rád využil na ofi ciálních PF 
s uvedením jména autora ob-
rázku.

Téma soutěže je jednodu-
ché. Příští číslo zpravodaje 
vyjde v  prosinci, a  to je čas 
Vánoc. Zašlete nám tedy ob-
rázek dětí s  jejich předsta-
vou ideálních Vánoc v  Poru-
bě. Výtvarná technika může 
být libovolná. Důležité je ale 
dodržet formát titulní strany, 
který je 21 x  26 centimetrů, 
přičemž obrázek musí být 
orien tovaný na výšku. Ob-
rázky můžete posílat e-mai-
lem na adresu redakce@mo-
poruba.cz, poštou na adresu 
Redakce zpravodaje PRIO, 
Klimkovická 55/28, 708  56 
Ostrava-Poruba, případně ho 
můžete předat na podatel-
ně Úřadu městského obvo-
du Poruba. Pokud se zapojí 
školy, všechny obrázky si po 
domluvě vyzvedneme. Uzá-
věrka příjmu prací je 15. listo-
padu.  (mot)

Porubské trhy

Zájemci o  čerstvé potra-
viny a  rukodělné výrobky 
mají v  letošním roce po-
slední možnost navštívit 
Porubské trhy na prostran-
ství u kruhového objezdu 
na Hlavní třídě. Nakoupit 
na nich mohou 7. listopa-
du od 7:00 do 12:00 hodin. 
Na Porubské trhy navážou 
v adventním čase trhy vá-
noční, které se budou ko-
nat od 11. do 22. prosince 
na Alšově náměstí a přileh-
lé části Hlavní třídy. (jokr) 

Krátce

Hledáme obrázek na titulní stranu

Čtrnáct zcela nově zrekon-
struovaných a  moderně vy-
bavených učeben pro výuku 
přírodovědných předmětů 
má k dispozici všech dvanáct 
škol, které zřizuje městský 
obvod Poruba. Šlo o  jednu 
z  největších investičních akcí 
za poslední roky, která stála 
více než dvaadvacet milionů 
korun a  většinu fi nancí Po-
ruba získala z  fondů Evrop-
ské unie. Učitelé tak mohou 
děti učit předmětům, které 
nebývají zrovna populární, 
zcela novým a  atraktivním 
způsobem, který by v  nich 
měl vzbudit zájem o přírodní 
vědy. Kupříkladu v  Základní 
škole na ulici Ivana Sekaniny 
bude učebna sloužit k výuce 
přírodopisu a chemie. 

„Využíváme například sady 
měřicích senzorů, které dě-
tem přiblíží různé pochody 
v přírodě. Vše si mohou samy 
ověřit, protože přístroj umož-

Kontakty ÚMOb Poruba

Adresa:
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba
Telefon: 599 480 111
Fax:  599 480 212
E-mail: posta@moporuba.cz
ID datové schránky: 

xpkbv55 
Úřední hodiny: 
pondělí a středa
8:00–12:00, 13:00–17:00

Obrázky dětí využil městský 
obvod jako PF už před třemi 
lety.  Kresba: Vojtěch Orel 

Jeden z  největších projektů Poruby v  oblasti škol-

ství za poslední roky je u konce. Všechny školy mají 

moderní učebny pro výuku přírodovědných předmě-

tů a žáci mají k dispozici vybavení, které by jim mělo 

ukázat, že věda je zábava.

ňuje napojení na žákovský 
tablet, kde mohou děti namě-
řené údaje také samy zpra-
covat a  vyhodnotit. Máme 
novou digestoř k  provádění 
efektních a  ne vždy vonících 
pokusů, a  nové mikroskopy 
využíváme nejen v  hodinách 
přírodopisu, ale také v příro-
dovědném kroužku,“ popsala 
něco z nového vybavení uči-
telka Eva Reimerová ze Zá-
kladní školy na ulici Ivany Se-
kaniny.

Od nových učeben si uči-
telé hodně slibují. „Jsme pře-
svědčeni, že práce s  nový-
mi moderními pomůckami 
a  výpočetní technikou bude 
žáky zajímat a  také více ba-
vit. Může to být pro ně přiro-
zená motivace k tomu, aby se 
v  těchto oborech dále vzdě-
lávali,“ dodala Eva Reimerová.

Rekonstrukce trvala dva 
roky, stála 22,3 milionů korun 
a  pětaosmdesát procent ná-
kladů získala Poruba z Regio-
nálního operačního programu 
Moravskoslezsko.  (mot)

Učebny ve školách prošly velkou proměnou. Na fotografi ích 
je místnost v Základní škole na Ukrajinské ulici před a po 
modernizaci. Foto: ÚMOb Poruba
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Už měsíc mapuje život 

v  Porubě speciální pat-

náctiminutový pořad, 

který pro obvod natáčí 

TV Fabex. Se svým pohle-

dem na život v Porubě se 

do něj zapojili i  studen-

ti Wichterlova gymnázia. 

První reportáž natočili 

koncem října.

Televizní Magazín z Poruby 
chce lidem přinášet to nejza-
jímavější ze života v  našem 
obvodu. Aby byl co nejpest-
řejší, domluvila se Poruba se 
studenty Wichterlova gym-
názia, aby každých čtrnáct 
dní natočili jednu reportáž na 
libovolné téma a  ukázali, jak 
život v  obvodě vnímají mladí 
lidé. Premiéru měli 29. října, 
kdy představili Moravskoslez-
ský matematický šampionát, 
který kaž doročně pořádá je-
jich škola.

„Natáčení pro televizi je pro 
nás výzva a další krok, jak zís-
kat zkušenosti s  tímto dru-
hem práce. Každých čtrnáct 
dní bychom chtěli ukázat to, 
co zajímá porubské studen-
ty, a  doufám, že náš pohled 
lidi zaujme,“ uvedl Jan Socha, 
který spolu s několika spolu-
žáky reportáže připravuje.

Pro studenty není pohled 
hledáčkem kamery novinkou, 
od loňska mají svou interne-
tovou televizi Glossarium TV. 
„Natáčíme reportáže o  škole 
a  upoutávky na naše gym-
názium. Máme tým pěti lidí, 
který postupně rozšiřujeme 
o  studenty z nižších ročníků, 
aby zůstala zachována konti-
nuita,“ dodal Jan Socha, který 
se žurnalistice chce věnovat 
i na vysoké škole.

Studenti mají veškerou 
podporu vedení školy. „Líbí se 
mi, že této práci věnují spous-
tu času a dělají skvělé promo 
škole. Natáčejí Dny otevře-

ných dveří, nebo nám udělali 
skvělé virální video k začátku 
školního roku. Věřím, že mož-
nost natáčet pro televizi je 
pro ně velkou motivací a  že 
se postupně k  současnému 
týmu přidají další studenti,“ 
řekl ředitel gymnázia Jan Ne-
tolička.

Práci studentů si můžete 
prohlé dnout na youtube pro-
fi lu Glossarium TV a každých 
čtrnáct dní i v Magazínu z Po-
ruby. Postupně se se svým 
pohledem na Porubu přida-
jí i mladší děti, a to žáci Zá-
kladní školy generála Zdeňka 
Škarvady.  (mot)

Studenti točí reportáže o Porubě Krátce

Vyzkoušejte si 

nový systém DPO

Od 1.  listopadu funguje ve 
vozidlech ostravské měst-
ské hromadné dopravy 
nový odbavovací systém 
pro cestující, kteří vlastní 
e-kartu ODISka. Jak pou-
žívat nové terminály si lidé 
mohou vyzkoušet v  před-
váděcím autobusu doprav-
ního podniku, jenž bude 
parkovat 3.  listopadu od 
10:00 do 17:00 hodin u vý-
stupní autobusové zastáv-
ky na Alšově náměstí.

Výluka linky č. 5

V sobotu 21. listopadu bude 
na trati tramvajové linky 
č. 5 probíhat údržba trole-
jového vedení. Během výlu-
ky bude na této trase zajiš-
těna náhradní autobusová 
doprava. Změna termínu je 
vyhrazena. Více informací 
na www.dpo.cz.

Velkoobjemové

kontejnery

Rozměrnější odpad z  do-
mácností mohou obyvatelé 
Poruby od 23. do 27. listo-
padu odkládat do velkoob-
jemových kontejnerů, které 
budou v této době rozmís-
těny v ulicích obvodu. Ne-
patří do nich ale staveb-
ní suť, nebezpečný odpad 
(autobaterie, zářivky, bar-
vy, rozpouštědla, motorové 
oleje aj.), bioodpad, elek-
trospotřebiče či počítače. 
Podrobný harmonogram 
rozmístění kontejnerů je 
zveřejněn na stránkách po-
ruba.ostrava.cz v sekci Ob-
čan, Sběrné dvory a velko-
objemové kontejnery.  (jokr) 

Zahrádkáři 

nezahálejí

Členové ZO ČZS Poruba-
-ves úspěšně reprezen-
tovali městský obvod na 
zářijové výstavě Život na 
zahradě, která se usku-
tečnila na Výstavišti Čer-
ná louka. Ve spolupráci se 
studenty Střední školy prof. 
Zdeňka Matějčky zajistili 
aranžmá ostravské části vý-
stavy a  svou expozicí uká-
zali, že zahrádkářskou čin-
nost lze spojit i  s  aktivním 
odpočinkem.  (ov)

První reportáž pro Speciál z Poruby natáčeli studenti na 
vlastní škole.  Foto: Martin Otipka

Od jara zveřejňuje městský 
obvod Poruba na svém webu 
aktuální stav ovzduší v Poru-
bě. Vzhledem k  tomu, že se 
blíží smogové období, umož-
ní stránka lidem okamžitě 
si zkontrolovat, jaký vzduch 
v  Porubě dýchají. „Na strán-
ce najdou lidé nejenom to, 
zda byly či nebyly překroče-
ny limity, ale také informace 
o  tom, jaká rizika jim hrozí 
a čeho by se měli vyvarovat. 

Sloužit může například i škol-
kám, aby věděly, zda s dětmi 
mohou ven,“ uvedl místosta-
rosta Petr Stachura.

Na území obvodu je jediná 
stanice, která měří hodinové 
koncentrace prachu. Ta ale 
slouží k monitorování znečiš-
tění ovzduší dopravou na uli-
ci 17. listopadu a její výsledky 
tak platí jen pro tuto lokalitu. 
Aby dostali občané informa-
ce i o zbývajících místech Po-

ruby, musel Český hydrome-
teorologický ústav vytvořit 
odborný odhad koncentra-
cí, který vychází z měření na 
okolních stanicích. Vedle kon-
centrací prachových částic 
jsou zveřejňovány i  hodnoty 
oxidu siřičitého a dusičitého.

Informace o ovzduší najdou 
zájemci na stránce poruba.
ostrava.cz, kde je v  pravém 
dolním rohu speciální banner. 
 (mot)

Informace o ovzduší najdete na webu obvodu

Od října mohou obyvatelé 
Poruby sledovat nový televiz-
ní magazín Ostravsko – Maga-
zín z Poruby, který informuje 
o  dění v  městském obvodu. 
Reportáže je možné vidět 
v  kabelových sítích a  na sa-
telitním vysílání na programu 
regionalnitelevize.cz, chytit 
se dají i přes pozemní vysílání 
na 50. kanálu. Kabeloví pro-
vozovatelé UPC a PODA vysí-
lají magazín ve svých zpravo-
dajských pořadech. O nových 

dílech magazínu informují ob-
čany webové stránky obvodu 
poruba.ostrava.cz  a faceboo-

kový profi l www.facebook.
com/moporuba. 

 (red)

O životě v Porubě informuje televizní magazín

Vysílací časy 

• regionalnitelevize.cz
premiéra:  čtvrtek 17:40
reprízy:  čtvrtek 21:40, 
pátek 0:40, 5:40, 9:40, 
13:40, 17:40, 21:40, sobota 
0:40, 5:40, 9:40, 13:40

• UPC Expres, TV Poda
premiéra: čtvrtek 18:00
reprízy: čtvrtek 20:00, 
22:00, všední dny 6:00, 
8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00, 18:00, 20:00, 22:00, 
víkendy 6:00, 8:00, 10:00, 
12:00
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Osm nových kamer hlídá 

od listopadu lokalitu ulic 

Dělnická a  Skautská. Na 

projektu společně spolu-

pracovaly městský obvod 

Poruba, RPG Byty a měs-

to Ostrava.

Městský obvod Poruba roz-
šířil od listopadu počet kamer 
v ulicích. Nově bude bezpeč-
nost v  lokalitě ulic Dělnická 
a Skautská sledovat osm no-
vých kamer, na jejichž poříze-
ní a  instalaci se vedle Poru-
by podílely ještě společnost 
RPG Byty a statutární město 
Ostrava. Kamery monitorují 
veřejná prostranství.

„V posledních letech se 
snažíme pozvednout tuto lo-
kalitu, která je nejstarší částí 
nové Poruby. Postupně opra-
vujeme domy, které máme 
svěřeny do správy, a  cílem 
monitorovacího systému je 
zlepšit bezpečnost a  ochra-
nu veřejného i  soukromého 
majetku,“ uvedl místostaros-
ta Petr Zábojník. K  plnému 

zprovoznění kamer došlo 
1.  listopadu a data hlídá mo-
nitorovací centrum městské 
policie.

Osmi novými zařízením i ale 
rozvoj kamerového systému 
v  Porubě nekončí. „Chceme 
v něm pokračovat i v dalších 
letech. Postupně budeme 
rozšiřovat síť kamer a zároveň 
budeme staré kamery vymě-
ňovat za modernější. Cílem je 
monitorovat všechna riziko-
vá místa v Porubě, což zvýší 
bezpečnost v ulicích a pomů-

že i prevenci trestných činů,“ 
dodal Petr Zábojník.

To, že kamery fungují, uka-
zuje případ výškového domu 
na Havlíčkově náměstí, kde 
byly v minulosti velké problé-
my a často docházelo ke krá-
dežím či vandalství. Poté, co 
byl v domě zavedený kame-
rový systém, problémy usta-
ly. Proto obvod instaloval ka-
mery i  do veřejných prostor 
opraveného domu na ulici 
Dělnická.

  (mot)

Dělnickou a Skautskou hlídají kameryKrimi

Vnuk zbil dědečka

Úcta ke stáří patří k základ-
ním atributům společností, 
které se chtějí považovat za 
civilizované. Kam pak ale 
zařadit jednadvacetiletého 
muže, který si svůj vztek 
vybil na svém dědečkovi? 
Strážníky zavolala soused-
ka, kterým muž vypověděl, 
že došlo jen na pár facek. 
Zkrvavený obličej dědeč-
ka ale vypovídal o  něčem 
jiném. Devětašedesátiletý 
muž odmítl ošetření, přes-
to strážníci zavolali kolegy 
z  Policie ČR, kteří událost 
dále řeší.

Za dobrotu 

na žebrotu

Jsou chvíle, kdy si člověk 
říká, zda se vyplatí pomáhat 
druhým. Mladá žena z  Po-
ruby bude určitě příště zva-
žovat, zda pomůže, nebo se 
bude tvářit nevšímavě. Po-
mocnou ruku totiž nabídla 
svému příteli, který se po 
rvačce vrátil zraněný domů. 
Muž ji však místo díků zbil 
a rozmlátil jí i telefon. Stráž-
níci, kteří přijeli na upozor-
nění sousedů, našli v bytě 
vzlykající ženu s  dítětem 
v  náručí. Její přítel prohlá-
sil, že kdyby ho nechala na 
pokoji, bolest hlavy by za-
spal. Přivolaný lékař nechal 
muže odvézt do nemocnice 
a ženu ošetřil na místě. 

Šmejdi chtěli 

peníze

Vlezlost některých podom-
ních prodejců je neuvěřitel-
ná. A neodradí je ani zákaz 
tohoto druhu prodeje. Star-
ší žena z Poruby byla z  je-
jich jednání natolik zoufalá, 
že přes souseda  kontakto-
vala městskou policii. Ta na 
místě zadržela dva mladíky, 
kteří zvonili u dalších bytů, 
kde stejně jako seniorce na-
bízeli změření průtoku vody 
a instalaci spořiče. Při kont-
role v domě strážníci zjistili, 
že prodejci už stačili vnutit 
spořič pětasedmdesátile-
tému muži, kterému pod 
dohledem policistů peníze 
vrátili. Výmluvy na to, že 
o  zákazu po domního pro-
deje nevěděli, na strážníky 
neplatily. Čeká je správní ří-
zení a zřejmě i pokuta. 
 (mot)

Odbočku k nemocnici budou řídit semafory
Od 15. listopadu budou pro-

voz na křižovatce ulic 17. listo-
padu a  Dr. Slabihoudka řídit 
semafory. Na místě jsou pro-
vizorně a  po dokončení pro-
dloužené Rudné je Ostravské 
komunikace odstraní.

Ulice 17. listopadu je v době 
dopravních špiček noční mů-
rou řidičů. Zvlášť  pro ty, kteří 
jedou od nemocnice a  chtějí 
se zapojit do hlavní kolony. 
Autobusy i auta na místě če-
kají i  dlouhé minuty a  řidiči, 
kterým dojde trpělivost, se 

často snaží zařadit i  způso-
bem, který je přinejmenším 
riskantní. To by se mělo změ-
nit 15. listopadu, kdy Ostrav-
ské komunikace zprovozní na 
místě semafory.

„Jde o provizorní světelnou 
signalizaci, která není umístě-
na do země a je možno ji kdy-
koli demontovat. Provizorní se 
dělala proto, že ve chvíli, kdy 
bude dokončena prodloužená 
Rudná, nebude už potřebná,“ 
uvedl mluvčí Ostravských ko-
munikací Jiří Maléř. 

Semafory si vyžádal měst-
ský obvod Poruba. „Situace 
na křižovatce ulic 17. listopadu 
a  Dr. Slabihoudka byla dlou-
hodobě neúnosná a  značně 
riziková. Často tam docháze-
lo k nehodám a to by semafo-
ry měly změnit. Doufáme, že 
přispějí k  uklidnění dopravy. 
Snad se prodloužená Rudná 
brzy dostaví a  semafory bu-
deme moci co nejdříve od-
stranit jako nepotřebné,“ uve-
dl starosta Petr Mihálik. 

 (mot)

Poruba má stovku nových stromů
Čas od času je bohužel 

třeba některý ze stromů po-
kácet. Důvodem nejčastěji 
bývá jejich havarijní či špatný 
zdravotní stav, kdy hrozí ne-
bezpečí, že stromy spadnou 
a  mohou způsobit škody na 
majetku nebo i vážná zraně-
ní. Za každý pokácený strom 
ale Poruba vysadí nový. Letos 
v říjnu v ulicích zahradníci vy-
sadili přibližně stovku nových 
stromů.

„Snažíme se vybírat kulti-
vary, které jsou vhodné do 
městského prostředí. Tako-
vé stromy rostou jen do ur-

čité výšky a  plní především 
okrasnou roli. Chceme vytvo-
řit takový mix dřevin, aby po-
rubské ulice byly pěkné a ba-
revné,“ uvedl místostarosta 
Dalibor Malík.

Proto dostávají přednost 
dřeviny, které působí este-
ticky. „Vedle klasických zele-
ných stromů, jako jsou habry 
či lípy, využíváme například 
červenolisté nebo zlatolisté 
dřeviny, jako jsou kultivary 
buků a javorů. Z jehličnanů se 
snažíme volit zajímavé dru-
hy, což je třeba poměrně ne-
tradiční kroucený sloupovitý 

modřín,“ řekl místostarosta 
Dalibor Malík.

Letošní náhradní výsadba 
se týkala především sedmého 
a osmého stavebního obvodu 
a nové stromy jsou například 
na náměstí Antonie Bejdové 
a v ulicích Jana Šoupala a Na 
Robinsonce. Dosadba stro-
mů se dělala i na Hlavní třídě 
a v Pustkoveckém údolí.

Náhradní výsadbu nepro-
vádí jen Poruba. Tuto povin-
nost mají také  fi rmy, které 
v  důsledku stavebních či ji-
ných prací musejí některé ze 
stromů pokácet.  (mot)

Ilustrační foto: Martin Otipka
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Co vás bude zajímat:
• Lymfodrenáž je speciální léčebná 
metoda, která podporuje vyplavování 
odpadních látek z  těla. Jedná se tedy 
o prostředek detoxikace. Díky lymfo-
drenáži lze z  těla dostat nahromadě-
né toxické látky, které jsou jinak pro 
člověka škodlivé. Dalším důležitým 
aspektem je podpora látkové výmě-
ny organismu a  imunitního systému, 
zlepšení metabolismu a  fyzické kon-
dice.
• V nabídce služeb Lymfocentra FNO 
je řešení hyperhidrózy, tedy nad-
měrného pocení, s  využitím electro-
antiperspirantu. Tato nabídka se netýká lymfologické péče, je však součástí 
nadstandardních služeb poskytovaných v rámci ambulantní péče kožního od-
dělení.
Cena přístrojové lymfodrenáže ve FNO je pro samoplátce 250 korun za jednu 
přístrojovou lymfodrenáž, za jednu aplikaci manuální lymfodrenáže klient 
zaplatí 400 korun. 
• Lymfocentrum FNO je otevřeno od pondělí do středy od 6.30 do 15.30 hodin, 
ve čtvrtky od 6.30  do 18 hodin a v pátek od 6.30 do 12 hodin. 

Lymfocentrum Fakultní 
nemocnice Ostrava

 Lymfocentrum je zaměřeno jak na zdravotní indikace, tak na 

kosmetické indikace.  Svým klientům vedle manuální a přístro-

jové lymfodrenáže nabízí i další služby, například v současné 

době velice populární lymfotaping, což je jedna z nejmoder-

nějších metod efektivní terapie onemocnění lymfedému.

Objednávky na e-mailu: lymfocentrum@fno.cz, 

příp. na tel. č.: 597 374 571.
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Mezi dlouhodobé problémy 
našeho města patří vysoká 
nezaměstnanost a znečištěné 
životní prostředí. Abychom 
tyto negativní důsledky prů-
myslové historie byli schop-
ni řešit, potřebujeme nové 
směry, kterými by se Ostrava 
ubírala. Jedním z nich je roz-
voj oborů s  vyšší přidanou 
hodnotou a  podpora vyso-
kého školství, vědy a  výzku-
mu. Z  tohoto důvodu se od 
roku 2008 připravuje projekt 
rozšíření VTP, který se oproti 
tomu stávajícímu bude více 
zaměřovat na inovace a pro-
gresivní technologie a  jehož 
cílem je vytvořit v  Ostravě 
podmínky, které splní nároky 
významných světových spo-
lečností typu Google nebo 
Intel.

Při přípravě tohoto pro-
jektu, který je podporován 
a  spolufi nancován státem, 
jsme prověřili všechny mož-
né lokality na území Ostra-

vy. Ukázalo se nicméně, že 
žádná z nich nevyhovuje vy-
jma polí v blízkosti Myslivny. 
Vedení měs-
ta tedy muselo 
rozhodnout, zda 
za těchto okol-
ností o výstavbě VTP přesta-
ne uvažovat, nebo započne 
přípravu stavby v  dosud ne-
zastavěném území. S  ohle-
dem na strategickou důleži-
tost projektu se vedení města 

přiklonilo k  druhé možnosti 
ovšem s  tím, že budovy bu-
dou navrženy citlivě k  okol-

ní krajině a areál 
VTP bude osá-
zen zelení. Dále 
je nutno říct, že 

výstavba nebude znamenat 
zmenšení plochy tamního le-
soparku, ani nedojde k naru-
šení re kreačního rázu lokality. 
Naopak se počítá s výsadbou 
nových stromů, vybudová-

ním cyklostezek a  běžec-
kého okruhu či se vznikem 
dětských hřišť. Lokalita se 
tak stane zelenější, než je 
nyní,  nabídne i větší rekreač-
ní a sportovní vyžití. 

Uvědomuji si, že veřejnost 
není o  projektu dostateč-
ně informována. Proto jsme 
v prvním listopadovém týdnu 
spolu s kolegy uspořádali de-
batu s občany a 26. 11. se zú-
častníme jednání porubského 
zastupitelstva, kde projekt 
ofi ciálně představíme. Tímto 
bych vás rád na setkání po-
zval. V  listopadu také veške-
ré informace k projektu zve-
řejníme na internetu. Pevně 
věřím, že po detailním před-
stavení celého záměru vedení 
porubské radnice i veřejnost, 
stejně jako já, přehodnotí 
svůj názor na rozšíření VTP. 
Projekt totiž znamená přínos 
nejen pro občany Poruby, ale 
pro všechny Ostravany.
Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor

VTP by se měl rozšířit na pole porubského lesoparku. 
  Foto: Jiří Birke

 PRO

 PROTI

Lesopark u Myslivny je 
hlavním porubským místem 
odpočinku. Nejsme proti roz-
šíření VTP, ale jeho umístění 
na Myslivnu, které by tuto je-
dinečnou oblast nenávratně 
znehodnotilo. Proč?

Fakta vyplývající z Vyhod-
nocení vlivů na životní pro-
středí (EIA) vypracovaného 
v r. 2012
•  nutnost vykácet les v  roz-

sahu zhruba 0,8 ha (počet 
stromů není uveden, ale od-
hadujeme stovky)

•  dojde k záboru 18,40 ha ze-
mědělské půdy převážně 
vysoké bonity (třída ochra-
ny I-II)

•  pěší a  cyklistické stezky 
jsou navrženy podél páteřní 
komunikace, pouhé tři met-
ry od rušné cesty

•  předpokládaná  intenzita 
dopravy je cca 8160 aut 
denně (vybudování až 3769 
parkovacích míst)

Na základě těchto faktů 
upozorňujeme, že rozšíře-
ní VTP bude pro obyvatele 
nevyhnutelně znamenat vý-
znamný ná-
růst dopra-
vy, včetně 
okolí fakultní 
nemocnice (u dětského pa-
vilonu). Dojde ke zhoršení 
ovzduší, nárůstu hluku a svě-
telného smogu (nedaleko 
hvězdárny). Přestože stavby 
budou především na poli, je 
potřeba si uvědomit, že pole 
nyní izoluje lesopark od měs-
ta. Jeho zastavění tak pove-
de ke zhoršení využití i přímo 
nedotčeného lesoparku pro 

sport a relaxaci. Když přičte-
me svedení dopravy, je zřej-
mé, že nynější zcela klidový 
charakter lesoparku bude 
nenávratně ztracen. Výstav-
ba navíc promění oblast na 
mnoho let na jedno velké sta-
veniště (4 etapy do r. 2025).

Věříme, že nic není defi -
nitivně roz-
hodnuto. MO 
Poruba opa-
kovaně od-

mítal snahu Magistrátu o vý-
stavbu VTP na Myslivně. Před 
volbami deklarovaly závazek 
chránit rekreační charakter 
Myslivny ČSSD, ANO i Ostra-
vak. Za pět týdnů jsme získali 
přes 6000 podpisů (místních 
voleb se zúčastnilo 15000 vo-
ličů). Klíčovým argumentem 
pro rozšíření VTP na Mysliv-
nu je blízkost VŠB a krásného 

prostředí. Přestože stávající 
VTP tyto podmínky splňuje, 
není naplněn a musí být do-
tován. Dotazem na Magistrát 
jsme zjistili, že nebyly uzavře-
ny žádné smlouvy s investory 
v novém VTP.

Jako obyvatelé Poruby pro-
to od svých volených zá-
stupců požadujeme
-  zachování klidové lokality 

Myslivna pro sport a relaxa-
ci (změnu územního plánu)

-  nalezení jiné lokality (brown-
fi eldy / rozšiřování VTP dále 
na Opavu / místo porubské 
Vozovny)

-  zevrubné informování o pro-
jektu a  vyvolání celospole-
čenské diskuze se zapoje-
ním občanů.

Za petiční výbor Martin Bobek, 
lesoparkporuba.cz

VTP zničí rekreační charakter Myslivny

Pro svůj další rozvoj Ostrava VTP potřebuje

plochy pro bydlení a občan-
skou vybavenost.

Na začátku roku 2013 ob-
držel městský obvod Poruba 
od společnosti Inkos-Ostrava, 
zastupující na základě plné 
moci město Ostrava, žádost 

o souhlas s umístěním a pro-
vedením stavby „Rozšíření 
areálu VTP Ostrava I.  eta-
pa“ a  o  souhlas s  umístěním 
splaškové kanalizace do ko-
munikace. 

Rada městského obvodu 
Poruba vydala v dubnu 2013 
nesouhlasné stanovisko. Me-

zitím tehdejší vedení města 
připravilo a následně schváli-
lo změnu statutu, ve kterém 
si vyhradilo veškeré rozho-
dování o strategických úze-
mích bez ohledu na postoje 
obvodů. Od té doby Ostrava 
souhlas Poruby nepotřebuje. 
Přesto si ho město vyžádalo 

za příslib, že pomůže s přípra-
vou Severního spoje, úprava-
mi křižovatek či přemístěním 
vozovny tramvají do jiné loka-
lity. Rada městského obvodu 
tedy souhlasila, ovšem teh-
dejší vedení města většinu sli-
bů nesplnilo. Řeší je až nové 
vedení magistrátu.  (mot)

Historie plánovaného rozšíření Vědecko-technologického parku
Pokračování ze strany  3

Oba články nevyjadřují názory porubské radnice a městský obvod neručí za pravdivost zveřejněných informací.
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PRIOŠkolství

Evropský den jazyků slaví 

v  Základní škole na ulici 

Aleše Hrdličky už něko-

lik let. Do příprav oslav se 

tradičně zapojují všich-

ni žáci školy. Letos děti 

připravovaly nejrůznější 

kvizy, tvořily pohlednice 

nebo chystaly chuťovky 

jednotlivých států.

Oslavou dne jazyků chtě-
jí pedagogové školy ukázat 
svým žákům různorodost 
Evropy a podpořit je v celo-
životním vzdělávání jazyků, 
jejichž znalost mohou v  bu-
doucnu využít v  zaměstná-
ní nebo třeba při cestování. 
„Znalost cizích jazyků pova-
žujeme za důležitou. Děti se 
u nás učí angličtinu už v prv-
ním ročníku a  během celé-
ho školního roku pořádáme 
mnoho akcí zaměřených na 
cizí řeči. Jde například o  ja-
zykové soutěže, projekt Děti 
dětem, při kterém spolupra-
cujeme se školkami, nebo 
zahraniční zájezdy pro žáky,“ 
uvedla zástupkyně ředitelky 
školy Petra Trunkátová.

Nutnost jazykového vzdě-
lání připomínají dětem ve 
škole nejen tím, že se začínají 

učit cizí jazyk už v první tří-
dě, ale i při přípravách oslav 
Evropského dne jazyků, kdy 
jsou do nich zapojeni všichni 
žáci. „Učitelé děti seznamu-
jí s  tím, jak se kde v  Evropě 
mluví, které jazyky jsou spolu 
příbuzné, jaká je kultura jed-
notlivých zemí a jak se v nich 
žije. O cizích jazycích se učí 
v  různých předmětech. Při 
hodinách českého jazyka se 
žáci dozvídají o  podobnos-
tech a rozdílech řečí, v země-
pise se seznamují se základní 
charakteristikou zemí, s turis-
tikou nebo zvyky a  v  rámci 
tematicky zaměřených bloků 

vytváří pohlednice, které ná-
sledně využíváme při výuce. 
A ti nejmenší poznávají tradi-
ce evropských států formou 
hry ve školní družině,“ přiblí-
žila Petra Trunkátová.

Oslavy dne jazyků byly ve 
znamení spolupráce dětí – 
vyhledávaly informace o  ev-
ropských zemích, připravo-
valy různé kvizy a  soutěže 
i chuťovky jednotlivých států. 
Letos porubští žáci přivíta-
li také hosty z  bilingvní ško-
ly Galileo z  Frýdku-Místku, 
pro které přichystali soutěžní 
úkoly týkající se čtyř vybra-
ných evropských zemí.  (jokr)

Škola – součást Evropy Krátce

Třídy s rozšířenou

výukou

Budoucí prvňáčky může-
te zapsat do třídy s  roz-
šířenou výukou angličti-
ny a  matematiky, která 
se otevře ve školním roce 
2016/2017 v  Základní ško-
le na ulici Dětská. „Schůzka 
pro rodiče se koná 11. listo-
padu v  19:00 hodin v pro-
storách školy. Zájemci na ní 
získají informace o tom, jak 
probíhá výuka a čím se liší 
od standardních tříd,” zve 
rodiče ředitelka školy Zuza-
na Škapová s tím, že kromě 
běžných předmětů budou 
mít žáci tři hodiny anglič-
tiny týdně, hodinu osob-
nostního rozvoje a  hodinu 
logiky. Více se dozvíte i na 
www.tridaporuba.cz.

Zahrada – místo

pohybu a relaxace

Bezpečné prostředí pro 
trávení volného času po-
skytuje zahrada Mateřské 
školy na Ukrajinské ulici 
dětem ze školky i rodinám, 
které sem od jara do pod-
zimu přicházejí v odpoled-
ních hodinách. „Díky do-
tacím města i  městského 
obvodu jsme mohli areál 
školky upravit. Dnes nabízí 
všem příchozím bezpečné 
a příjemné prostředí a prv-
ky, které podporují u dětí 
pohyb, kreativitu a  tvůrčí 
schopnosti,“ informovala 
Zdeňka Gajdorusová z ma-
teřské školy. 

Výročí Obchodní

akademie

Porubská Obchodní akade-
mie slavila v září 110. výro-
čí založení školy. „V rámci 
oslav jsme uspořádali kon-
ferenci k  odbornému eko-
nomickému vzdělání, na 
které vystoupila řada vý-
znamných hostů, a studenti 
na tento den připravili pro 
hosty i  absolventy školy 
akademii s  bohatým pro-
gramem,“ sdělila ředitelka 
Obchodní akademie Marie 
Katapodisová. Návštěvníci 
školy si mohli také prohléd-
nout nově vybavené učeb-
ny a seznámit se s aktivními 
metodami výuky podporo-
vanými interaktivní techni-
kou.  (jokr) 

Evropský den jazyků slaví v Základní škole na ulici Aleše 
Hrdličky každý rok. Foto: ZŠ Aleše Hrdličky

Blíží se zápisy do prvních 
tříd základních škol a  termín 
příjmu přihlášek ke studiu na 
střední školy. Školská zaříze-
ní se představují budoucím 
žákům i  jejich rodičům, aby 
si mohli vybrat školu, která 
bude pro ně nejvhodnější.

Střední škola teleinformati-
ky na Opavské ulici se veřej-
nosti otevře 6. listopadu od 
9:00 do 18:00 hodin a 7. listo-
padu od 9:00 do 12:00 hodin. 
Základní škola na Bulharské 
ulici nabízí možnost prohlíd-
ky 7. listopadu od 10:00 do 
14:00 hodin. Den otevřených 

dveří je tady spojený s  osla-
vou 50. výročí založení ško-
ly a  návštěvníky čekají ukáz-
ky výuky, výstava prací žáků, 
vystoupení školního pěvec-
kého sboru nebo seznáme-
ní s  historií školního časopi-
su  BUMERANG. Gymnázium 
Olgy Havlové na ulici M. Ma-
jerové přivítá zájemce 24. lis-
topadu od 14:00 do 18:00 
hodin a  příchozí si mohou 
vyzkoušet zajímavé pokusy 
ve školních laboratořích nebo 
práci v multimediálních či ja-
zykových učebnách. Gymná-
zium Hello na ulici Čs. exilu 

umožní prohlídku 24. listopa-
du od 15:00 do 18:00 hodin 
a Wichterlovo gymnázium na 
ulici Čs. exilu 25. listopadu od 
14:00 do 18:00 hodin. Hosty 
tady budou provádět součas-
ní gymnazisté. 

Veřejnosti se otevřou i wal-
dorfské třídy ZŠ a WZŠ na 
ulici Ľ. Štúra. V  pátek 27.  lis-
topadu mají lidé možnost na-
hlédnout do výuky, a  to od 
7:45 hodin. Návštěvníci jsou 
zváni i na sobotu 28. listopa-
du, kdy je pro ně od 10:00 do 
15:00 hodin připraven jarmark 
a tvůrčí dílny.  (jokr) 

Porubské školy se otevřou veřejnosti

Přidružené školy UNESCO se sešly v Ostravě
Gymnázium Olgy Havlové 

ve spolupráci s Ministerstvem 
zahraničí ČR a  Českou komi-
sí pro UNESCO zorganizovalo 
v  září setkání Asociace škol 
přidružených UNESCO v Čes-
ké republice. Akce, která se 
konala v prostorách Krajského 
úřadu Moravskoslezského kra-
je a Domu kultury města Ost-

ravy, se zúčastnili čestní hos-
té a zástupci více než 50 škol 
z celé České republiky, kteří se 
zabývali lidskými právy.

„Na setkání jsme prezento-
vali speciální cyklus seminá-
řů s  lidsko-právní tematikou. 
Svou činnost v  této oblasti 
představili i další zástupci škol 
a  institucí. Například vedoucí 

oddělení transformační spo-
lupráce Ministerstva zahra-
ničních věcí ČR nás seznámil 
s  konkrétními programy po-
moci lidsko-právním aktivis-
tům a organizacím v nedemo-
kratických zemích dnešního 
světa,“ informoval o  náplni 
akce jeden z  jejích organizá-
torů Petr Šimíček.  (jokr) 
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ADOP-car, a.s., autorizovaný dealer, Opavská 348, 721 00 Ostrava-Svinov, tel.: 596 961 516, www.adopcar.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.: 603 757 592

chladniček, mrazniček, praček a šicích strojů
Luxa-NY v.o.s.   Ostrava-Poruba, Nábřeží SPB 454

Chladničky a mrazničky – p. Puča: 603 431 608
Pračky a šicí stroje – p. Hudec:  603 362 222

OPRAVNA
OPRAVÁŘ IOPRAVÁŘ I

Dezinfekce po zemřelém | 
Deratizace | 

Dezinsekce | 
EUHACCP | 

www.Dezis.cz | 
Rychle | 

Efektivně | 
Servis a záruka | 

 777 223 000
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PRIOSociální oblast a bezpečnost

Krátce

ADRA hledá 

dobrovolníky

Zájemce, kteří by svůj volný 
čas věnovali návštěvě osa-
mělých pacientů v  Léčeb-
ně dlouhodobě nemocných 
Radvanice, hledá Dobro-
volnické centrum ADRA 
Ostrava. S pacienty si  stačí 
popovídat, zahrát karty 
nebo se projít po chodbách 
či na zahradě. Svůj čas lze 
darovat potřebným i v mís-
tě dobrovolníkova bydliš-
tě. Více informací získáte 
v sídle centra na Jiráskově 
náměstí v  Moravské Ost-
ravě 4. listopadu od 13:00 
do 17:00 hodin, na tel. čísle 
605 784 584 i na www.ad-
raostrava.cz.

Netradiční výroba

květin a dekorací

Chcete si pořídit originální 
květiny či dekorace z  PET 
lahví? Pak přijďte v sobotu 
14.  listopadu v  9:00 hodin 
do kurzu tvůrčích činnos-
tí v  Domě s  pečovatelskou 
službou Astra na ulici Ivana 
Sekaniny. Vstup pro seniory 
je zdarma, přihlášky do kur-
zu se přijímají v  Kulturním 
centru Poruba na Hlavní tří-
dě č. 583/105. Počet míst 
je omezen. Více informací 
na tel. číslech 596 940 851 
(854).

Setkání seniorů

Tradiční společenské se-
tkání seniorů přichystali za-
městnanci porubské radni-
ce na 1. prosince od 15:00 
do 19:00 hodin ve spole-
čenském sále Střední školy 
prof. Zdeňka Matějčka na 
ulici 17. listopadu. Na akci 
vystoupí děti z porubských 
mateřských škol, Taneč-
ní studio Ostrava, neslyšící 
baletka Michaela Kosieco-
vá, pop & rocková country 
zpěvačka Veronika Vrub-
lová nebo Zdeněk Krásný, 
který zahraje k  tanci i  po-
slechu. Nebude chybět ani 
prodejní výstavka vánoč-
ních vazeb, cukrářských 
a  košíkářských výrobků, 
které vytvořili studenti 
Střední školy prof. Zdeňka 
Matějčka. Místa na setkání 
je možné rezervovat na tel. 
čísle 599 481 592, vstup na 
akci je zdarma.  (jokr)

Blíží se zima a  sociální 

pracovníci zintenzivnili 

monitorování lidí bez pří-

střeší, kterým nabízí po-

moc při řešení jejich tíživé 

životní situace. Často se 

ale setkají s odmítnutím.

Na území Poruby se pohy-
buje přibližně padesát osob 
bez domova. Ohroženy jsou 
především v  zimním období, 
proto jim obvod a další orga-
nizace nabízejí pomoc i  pře-
sun do azylových zařízení. 

„Sociální pracovnice porub-
ského úřadu samy nebo ve 
spolupráci se strážníky měst-
ské policie vyhledávají a kon-
taktují osoby bez přístřeší, 
které žijí v  Porubě. Těmto li-
dem poskytují poradenství, 
nabízejí pomoc při vyřizování 
dokladů nebo dávek pomoci 
v hmotné nouzi. Snaží se jim 
pomoci řešit jejich obtížnou 
životní situaci a nalézt vhod-
né bydlení,“ řekla vedoucí od-
dělení sociálních věcí Alena 
Cwiková.

Ne všechny osoby bez pří-
střeší však chtějí pomoc vy-
užít. Důvody jsou různé, těmi 
nejčastějšími ale je, že nemají 
potřebu měnit svůj životní styl 
a do azylových zařízení je ne-
přijmou pod vlivem alkoholu. 
V posledních letech se někteří 
lidé bez domova navíc stahují 

do center měst. Na veřejných 
místech popíjejí alkohol, ulice 
si pletou s toaletami a čím dál 
častěji bývají agresivní .

„Městský obvod se lidem 
bez domova snaží podle 
svých možností maximálně 
pomáhat. Bohužel se nám 
množí případy, kdy lidé po-
moc nechtějí. Navíc se sta-
hují na Hlavní třídu, dělají 
nepořádek a  slovně napadají 
okolojdoucí. Několikrát jsme 
na tento problém upozorňo-
vali příslušníky městské poli-
cie i  Policie České republiky. 
Podle jejich slov jim ale sou-
časná legislativa svazuje ruce 
a  nic kromě pokuty a  slovní 
domluvy s  problémem dělat 
nemůžou. A pro lidi, kteří ne-
mají žádné prostředky, není 
pokuta trestem,“ sdělil staros-
ta Petr Mihálik.

Počet takových případů na-
růstá a  lidé si čím dál častě-
ji stěžují na chování lidí bez 
domova a především na hro-
mady odpadků, které jsou 
schopni k  domům natahat. 
„Protože nechceme, aby byli 
Porubané rukojmími několi-
ka asociálních jedinců, kteří 
jsou zcela beztrestní, připra-
vujeme na listopad setkání 
s  příslušníky silových složek, 
zástupci města i  s  poslanci 
a  senátory zvolenými za Os-
travu, na kterém chceme řešit 
tento palčivý problém. Pokud 
bude třeba, jsme připraveni 
požádat ostravské zástupce 
v  Parlamentu České repub-
liky, aby připravili návrh na 
změnu legislativy, která by 
umožnila policistům účinněji 
zakročit,“ uvedl starosta Petr 
Mihálik.  (mot)

Obvod nabízí lidem bez domova 

pomoc. Ne všichni o ni ale stojí

Ilustrační foto: Archiv ÚMOb Poruba

Manželé Eva a Štěpán Holkovi oslavili 10. říj-
na šedesát let společného života. Diamantová 
svatba se konala v  obřadní síni porubského 
úřadu, kde manželský pár před místostarost-
kou Dagmar Válkovou stvrdil výročí sňatku 
podpisem do pamětní knihy. Do dalšího spo-
lečného života přejeme manželům hlavně 
pevné zdraví, mnoho spokojenosti a  radosti. 
 (red)

Manželé jsou spolu už šedesát let

Manželé Holkovi si zopakovali manželský slib 
po šedesáti letech před místostarostkou Dag-
mar Válkovou. Foto: Barbora Trchalíková

Kapsáři: reálná hrozba před Vánocemi
Městská policie Ostrava 

připravila na 25. listopadu od 
16:00 hodin v budově na Hlu-
binské ulici č. 6 v Moravské 
Ostravě bezplatný kurz pro 
veřejnost na téma Můžete se 
s nimi setkat kdekoli – kapsáři 
jako reálná hrozba v předvá-

nočním období. „Strážníci se-
známí účastníky kurzu s  fi n-
tami a  praktikami kapesních 
zlodějů a  poradí, jak zmírnit 
riziko okradení. Lidé také zís-
kají informace z  oblasti po-
moci obětem trestných činů, 
k  dispozici budou rovněž 

rady, kam se obrátit s žádos-
tí o  pomoc v  případě, kdy 
už ke krádeži došlo,“ sdělila 
mluvčí městské policie Vla-
dimíra Zychová. Bližší infor-
mace na tel. č. 599  414  151, 
599 414 408 nebo na e-mailu 
info@mpostrava.cz.  (jokr) 
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Akce v Porubě a okolí
2. 11.

·  Turnaj v šipkách, CVČ, O. Jeremiáše 
1985  (16:00)

3. 11.
·  Rendez-vous s knihou – posezení se 
čtenáři nad knihami, KMO, Podroužko-
va 1663  (10:00–11:00)

·  představení nového odbavovacího sys-
tému DPO v autobusu Solaris Urbino 
12 CNG, výstupní autobusová zastávka 
na Alšově náměstí  (10:00–17:00)

·  Světlo mánie – výroba lampionů, KMO, 
Podroužkova 1663  (15:00–17:00)

·  Pavel Lipina: České, evropské a světo-
vé rekordy počasí, Český hydrometeo-
rologický ústav, K Myslivně 3  (16:30)

 4. 11.
·  Knihovníčci – setkání rodičů a jejich 
dětí, KMO, Vietnamská 1541  (9:00)

·  Šikulkové – setkání rodičů a jejich dětí, 
KMO, Podroužkova 1663  (9:00–10:00)

·  Turnaj v šachu, CVČ, Vietnamská 1541 
 (10:00) 

·  Turnaj ve stolním tenise dospělých 
a seniorů, CVČ, Vietnamská 1541 

 (14:00–19:00)
·  Andrea Goldírová: Trénování paměti, 
DPS Astra, I. Sekaniny 1812  (16:00) 

·  Rej světýlek – procházka s lampiony, 
KMO, Vietnamská 1541  (16:30)

5. 11.
·  Martina Polášková: Geologie hrou – 
studentský workshop, Geologický pa-
vilon prof. F. Pošepného, 17. listopadu 
15  (9:00, 11:00, 13:00)

 6. 11.
·  Den otevřených dveří, Střední škola te-

leinformatiky, Opavská 1119  (9:00–18:00)
·  Výtvarná dílna se Stromem života – 
malování na kameny, KC Archa, 17. lis-
topadu 596  (14:00–16:00)

·  Marek Vašut: Káťa a krokodýl aneb 50 
let v šoubyznysu – talk show, nová aula 
VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu (pořádá 
KC Poruba)  (18:00)

7. 11.
·  Porubské trhy, prostranství u kruhové-
ho objezdu na Hlavní třídě  (7:00–12:00)

·  Turnaj ve stolním tenise – DDM, Polská 
1624  (prezence od 8:00)

·  Výstava domácích mazlíčků, Středisko 
přírodovědců, Čkalovova 1881 
 (9:00–12:30)

·  European Badminton Tour, Sportovní 
centrum Fajne, Gen. Sochora 12  
 (9:00–18:00)

·  Den otevřených dveří, Základní škola, 
Bulharská 1532  (10:00–14:00)

·  HC RT TORAX Poruba x SK Karviná – 
2. liga hokej, Zimní stadion, Čkalovova 
6144  (17:00)

9. 11.
·  Slunečnice za plotem – tvůrčí dílna, 
CVČ, Vietnamská 1541  (16:00) 

10. 11.
·  Dědečku, ještě vypravuj – čtení, eti-
keta a etika pro děti, KMO, L. Podéště 
1970  (14:00–15:00)

·  Bezpečný surfař: Facebook  – beseda 
o bezpečnosti na internetu, KMO, Pod-
roužkova 1663  (15:00–16:00)

·  Rej světlušek – lampionový průvod, 
KMO, Podroužkova 1663  (16:30)

11. 11.
·  Dopoledne s knihou, KMO, Vietnamská 
1541  (10:00)

·  Andrea Goldírová: Trénování paměti, 
DPS Astra, I. Sekaniny 1812  (16:00) 

·  Turnaj ve stolním tenise, CVČ, O. Jere-
miáše 1985  (16:00)

·  Repetitorium s Akademií věd: Skrytá 
biologická rozmanitost, Planetá rium 
Ostrava, K Planetáriu 502  (18:00)

12. 11.
·  Den otevřených dveří VŠB-TUO – pro-
hlídka laboratoří, výzkumných center, 
představení práce a techniky hasičů 
a záchranářů, fl uorescenční show aj., 
areál VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 
 (9:00–14:00, 16:00–19:00)

13. 11.
·  Čaj o páté: k tanci a poslechu hraje 
Jarda – pro seniory, KC Archa, 17. listo-
padu 596  (17:00–20:00)

·  Galakoncert k 70. výročí založení De-
chového orchestru Ostrava, nová aula 
VŠB-TUO, 17. listopadu  (18:00)

14. 11.
·  Kurz tvůrčích činností: Plastic Art (re-
zervace nutná), DPS Astra, I. Sekaniny 
1812 (pořádá KC Poruba)  (9:00)

16. 11.
·  Mýdélka pro radost – tvůrčí dílna, CVČ, 
Vietnamská 1541  (16:00)

·  Než zaklapnou víko – humorné po-
vídání s Františkem Ringo Čechem, 
Zámek Poruba, nábřeží SPB 60  (18:00)

17. 11.
·  Klub přátel knihovny, KMO, L. Podéště 
1970  (9:00–11:00)

18. 11.
·  Den poezie – KMO, Vietnamská 1541
  (13:00–17:00)

·  Čert a Káča – pohádka, CVČ, Vietnam-
ská 1541  (16:00)

·  Den poezie, KMO, Opavská 6111  (17:00)
·  Andrea Goldírová: Trénování paměti, 
DPS Astra, I. Sekaniny 1812  (16:00)

19. 11.
·  Arnošt Vašíček: Neuvěřitelné skuteč-
nosti – beseda s videoprojekcí, CVČ, 
Vietnamská 1541 (pořádá KC Poruba) 
 (10:00)

20. 11.
·  Jiří Čaputa: 10 nejohroženějších měst 

světa – přednáška, KC Archa, 17. listo-
padu  (15:00)

21. 11.
·  Diwalli – Svátek světel – cvičení jógy, 
představení indických jídel, ukázky 
z bolywoodských fi lmů, tetování hen-
nou, přednáška o Ajurvédě, prezenta-
ce Od Indu ke Ganze; jógové centrum 
Santosha, Porubská 673  (14:30)

23. 11.
·  Ježek s bodlinkami – tvůrčí dílna, CVČ, 
Vietnamská 1541  (16:00)

24. 11.
·  Klub přátel knihovny – setkání seniorů, 
KMO, L. Podéště 1970  (9:00–10:00)

·  Lichožroutí ponožky nedávejte na 
nožky – čtení z populární knihy Pavla 
Šruta o Lichožroutech, KMO, L. Podéš-
tě 1970  (14:00–15:00)

·  Den otevřených dveří, Gymnázium 
Olgy Havlové, M. Majerové 1691
  (14:00–18:00)

·  Mozkový jogging pro seniory, KC Ar-
cha, 17. listopadu 596  (14:30)

·  Sváteční tvoření – výroba adventních 
věnců, KMO, Podroužkova 1663
  (15:00–17:00)

·  Den otevřených dveří, Gymnázium 
Hel lo, Čs. exilu 491  (15:00–18:00)

25. 11.
·  Turnaj v kulečníku, CVČ, O. Jeremiáše 
1985  (10:00) 

·  Den otevřených dveří, Wichterlovo 
gymnázium, Čs. exilu 669 (14:00–18:00)

·  Bezpečný surfař: Kyberšikana – bese-
da o bezpečnosti na internetu, KMO, 
Opavská 6111  (15:00)

·  Andrea Goldírová: Trénování paměti, 
DPS Astra, I. Sekaniny 1812  (16:00)

·  HC RT TORAX Poruba x HC Bobři 
Valašské Meziříčí – 2. liga hokej, Zimní 
stadion, Čkalovova 6144  (18:00)

27. 11.
·  Den otevřených dveří, waldorfská vě-
tev ZŠ a WZŠ Ostrava-Poruba, Ľ. Štúra 
1085 (7:45–11:40)

·  Výtvarná dílna se Stromem života – 
vázání adventních věnců, KC Archa, 
17. listopadu 596  (14:00–16:00)

28. 11.
·  Jarmark a tvůrčí dílny, waldorfská vě-
tev ZŠ a WZŠ Ostrava-Poruba, Ľ. Štúra 
1085  (10:00–15:00)

·  HC RT TORAX Poruba x HC Moravské 
Budějovice – 2. liga hokej, Zimní sta-
dion, Čkalovova 6144  (17:00)

30. 11. 
·  Netradiční sněhuláci – tvůrčí dílna, 
CVČ, Vietnamská 1541  (16:00)

Pokračování na straně 13
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Krátce

Jak to chodí 

v šoubyznysu 

Herec Marek Vašut zavítá 
6.  listopadu do Poruby. Ve 
své talk show Káťa a kroko-
dýl aneb 50 let v šoubyzny-
su zavzpomíná na divadelní 
i fi lmové role a na natáčení 
s  Anthony Hopkinsem, To-
mem Cruisem nebo Gary 
Oldmanem. Pořad začíná 
v  18:00 hodin v  nové aule 
VŠB-TUO na ulici 17.  listo-
padu. Více v Kulturním cen-
tru Poruba na Hlavní třídě 
č. 583/105 a  na tel. č. 596 
940 851 (854, 858).

Tiché světy

Galerie na schodech po-
rubské radnice představí 
23. listopadu v 15:30 hodin 
novou výstavu obrazů, při 
které budou prezentovat 
svá díla Natálie Ficencová 
a Petra Bobalová, výtvarni-
ce s  Aspergrovým syndro-
mem. Výstavu, jejímž ga-
rantem je spolek For Help 
– Autismus, lze zhlédnout 
do 7. ledna, a to od pondělí 
do pátku od 8:00 do 12:00 
hodin, v pondělí a ve stře-
du také od 13:00 do 17:00 
hodin.

Mikulášská nadílka

s pohádkou

Mikulášskou nadílku připra-
vilo pro děti i  v  letošním 
roce Centrum volného času 
na Vietnamské ulici. Ve 
středu 2. prosince od 16:00 
hodin na ně čeká pohádka, 
soutěže a  diskotéka. V zá-
věru pořadu Mikuláš s  čer-
tem rozdají dětem dárky od 
rodičů. Místo na akci je tře-
ba rezervovat na tel. č. 596  
966 660.  (jokr)

Mistr světa v  hodu oště-

pem Vítězslav Veselý 

a úspěšné české reprezen-

tantky v  této  disciplíně 

Nikol Tabačková a  Nikol 

Ogrodníková se setkali 

v říjnu s mladými sportov-

ci v atletickém areálu škol 

na Porubské ulici.

Děti přivítaly hosty velkými 
ovacemi. Vždyť mezi ně přišel 
evropský a  světový šam pion 
v  hodu oštěpem Vítězslav 
Veselý, česká reprezentantka 
Nikol Ogrodníková a  nejlepší 
česká dorostenka a  rekord-
manka v  této disciplíně Nikol 
Tabačková, která letos na mis-
trovství světa juniorů skončila 
na 4. místě. 

Malí atleti zasypali hlav-
ně Vítězslava Veselého zví-
davými otázkami, na které 
jim svěřenec trojnásobného 
olympijského vítěze Jana Že-
lezného ochotně odpoví-

dal. „Hod oštěpem je jednou 
z  nejtěžších technických at-
letických disciplín. Aby člo-
věk dosáhl dobrých výkonů, 
je třeba tvrdý trénink, běhat, 
skákat… a  umět se správně 
napřáhnout. Člověk taky musí 
mít rád to, co dělá,“ vyprávěl 
dětem Vítězslav Veselý.

Oštěpaři  v  současné době 
zahajují tréninkovou přípravu 
na vrcholné sportovní akce 
roku 2016. Čeká je mistrovství 
světa juniorů v  ruské Kazani, 
mistrovství Evropy dospělých 
v  Amsterdamu a  olympijské 
hry v Riu de Janeiru. 

 (jokr)

Malí atleti se setkali s mistrem světa

Autogramiáda s Vítězslavem Veselým a Nikol Ogrodníkovou.
 Foto: Prokop Jirsák

Výstavy

do 19. 11.
·  Ústav geoniky Akademie věd ČR: Su-
perhrdinové kolem nás aneb Čeští věd-
ci a jejich vynálezy, Galerie na scho-
dech, ÚMOb Poruba, Klimkovická 55

do 30. 11.
·  Prolomeni 5 – výstava maleb klientů 
sdružení MENS SANA, KMO, Vietnam-
ská 1541 

Akce v Porubě a okolí

Neuvěřitelné skutečnosti

Kulturní centrum Poruba připravilo na čtvr-
tek 19. listopadu od 10:00 hodin přednášku 
ostravského spisovatele a scenáristy Arnoš-
ta Vašíčka, který posluchače seznámí s  ne-
vysvětlenými archeologickými nálezy a  pa-
ranormálními jevy. Beseda, na kterou mají 
senioři vstup zdarma, se koná v Centru vol-
ného času na Vietnamské ulici. Více na tel. č. 
596 940 851 (852, 854).  (jokr) 

Výstava domácích mazlíčků 

Výstavu zvířat, která chovají děti, připravuje 
Středisko přírodovědců na Čkalovově ulici. 
Děti mohou představit hlodavce, terarijní zví-
řata, exotické ptáky či kočky. Nesmí však jít 
o  jedovaté nebo nebezpečné tvory. Přihláš-
ky na výstavu jsou k dispozici ve středisku, 
odevzdat se musí do 5. listopadu. Výstava se 
bude konat 7. listopadu od 9:00 do 12:30 ho-
din. Více na tel. č. 599 527 321.  (jokr) 

Mezinárodní badminton se představí v Porubě
Osmý ročník European 

Badminton Tour bude mít 
poslední zastávku 7. listopa-
du v  porubském Sportovním 
centru Fajne, kde se na šesti 
kurtech utká šedesát hráčů 
z několika zemí světa.

„Seriál šesti turnajů pořá-
dáme v českých, slovenských 
a  rakouských halách. A jezdí 
na něj například i  Indové či 

Vietnamci, kteří jsou na velmi 
dobré úrovni. Základ ale vždy 
tvoří regionální hráči. Smys-
lem je, aby dostali možnost 
porovnat se s  badmintonisty 
i z  jiných koutů Evropy a vy-
zkoušeli si i rozdílné styly hry. 
Především pro mladé hráče, 
kteří si myslí, že mají už na to, 
aby hráli se špičkou, je velmi 
poučné, když narazí na zku-

šeného cizince, protože hlav-
ně ti mimoevropští hrají zcela 
jiným stylem,“ uvedl organi-
zátor akce Petr Komarovský.

Hrát se bude tzv. švýcar-
ským systémem, kde jedi-
ná prohra neznamená konec 
zápasu. První utkání začínají 
v 9:00 hodin ráno a turnaj by 
měl končit v šest odpoledne.  

 (mot) 

do 31. 12.

·  Bohuslav Krejčí: Makro a černobílá fo-
tografi e, Galerie na konci města, KMO, 
L. Podéště 1970

3.–27. 11. 

·  Kouzlo barev – výstava prací Alfi e Pro-
cházkové, Heleny Freislerové a Jany 
Pavelkové, Galerie VŠB-TU Ostrava, 
budova rektorátu vysoké školy, 17. lis-
topadu 15 

16. 11.–31. 12.
·  Dalibor Valášek: Obrazy, Galerie Ame-
tyst, Fakultní nemocnice Ostrava, 
17. listopadu 1790

23. 11.–7. 1. 
·  Natálie Ficencová a Petra Bobalová: 
Tiché světy – obrazy (vernisáž 23. 11. 
v 15:30), Galerie na schodech, ÚMOb 
Poruba, Klimkovická 55

Změna programu vyhrazena, aktuální 
informace na www.facebook.com/moporuba



14

PRIO Historie

Pohled z věžového domu na ulici Komenského na základní školu a Dům kultury Poklad  v 60. letech 20. století a v roce 2014.
 Foto: Archiv ÚMOb Poruba a Jiří Birke

PORUBA KDYSI A DNES

Z porubských kronik 

• U skotu se vyskytla epidemická ne-
moc puchýřina, která působila nepří-
znivě na dodávku mléka. Proto byla 
provedena zvěrolékařem Vagnerem 
ze Svinova hromadná prohlídka doj-
nic a býků. Aby nebyla puchýřina za-
vlečena do jiných vesnic, byl zakázán 
obchodní prodej skotu z Poruby do ji-
ných vesnic. 

• Ovocné stromy trpěly v  tomto roce 
velkým suchem. Půda byla totiž do 
hloubky 2 ½ m vyprahlá bez jakéko-
liv vláhy. Na jaře okvetly stromy bez 
mrazu. Jen ořechy omrzly v  květu 
a neměly proto plodů. Výborně se vy-
dařila vinná réva pěstována na jižních 
stěnách budov. Hroznů bylo mnoho 
a uzrály mimořádně už koncem srpna. 
Ovocné stromy neudržely svých plodů, 
ovoce bylo proto málo a bylo nevyvi-
nuté, drobné, z 80 % červivé. Z naříze-
ní MNV vysázel zahrádkářský referent 
Oldřich Zajíc na Hradčanech aleji šves-
tek 150 kusů. Neuschly žádné, poně-
vadž je sousedé pilně zalévali. Poruba 
byla před rokem 1929 zásobovatelkou 
Ostravy švestkami. Roku 1929 vymrz-
ly třešně a  švestky od 40stupňových 
mrazů. Roku 1940 vymrzly stromky 
po druhé. Rolníci a zahrádkáři přestali 
proto vysazovat další švestky, ačkoliv 
půda a počasí v Porubě jsou švestkám 
příznivé. Nová alej švestek na Hradča-
nech byla vysazena podle závěti ob-
čana Antonína Besty, jenž odkázal pro 
tento účel 5000,- Kčs.

• Soukromých staveb bylo provede-
no roku 1950 málo, ačkoliv zájemců 
o novostavby bylo dosti. Příčina tkvě-
la v  tom, že se zřetelem na výstavbu 
Ostravska bylo soukromníkům přidě-
lováno omezené množství stavebního 
materiálu.   (jokr)

Pramen: Kronika obce Poruby (rok 1950)

Pro kalhoty se chodilo 

k Vrvovým nebo Klosovým
Ze vzpomínek Lumíra Kozuba, který ve třicátých letech procházel celou 

Porubu cestou do školy, vyplývá, že v obci byla před válkou řada malých 

živnostníků. Porubané tedy měli několik možností, kde si koupit šaty 

nebo boty, nechyběla ani zkušená porodní bába.

Pokud za první republiky nejezdili Po-
rubané za prací do Ostravy nebo okol-
ních vesnic, neměli moc důvodů svou 
obec opouštět. Veškeré potřebné služby 
jim zajišťovali místní živnostníci. A bylo 
jich opravdu hodně. Na místě dnešní re-
staurace Olymp například šil pan Vrva 
kalhoty a  opravoval oděvy. Další krej-
čovství provozoval ve dvojdomku na-
proti dnešnímu bludnému balvanu Jin-
dřich Klos „…přezdívaný Hadropich. Měl 
nějaké zaměstnance a  učně. V  druhé 
části budovy švec Navrátil šil a opravo-
val boty,“ vzpomíná Lumír Kozub. A to 
ještě nebylo všechno. Ženy, které uměly 
šít, mohly využít obchod s textilem Je-
novefy Králové, který byl naproti dnešní 
smyčky. Nabízela látky, povlečení a pro-
stěradla.

Porubané nepotřebovali jen obleče-
ní a  boty, často si museli něco nechat 
opravit nebo vyrobit. A i v tomto ohledu 
si mohli vybírat. Vedle paní Králové síd-

lil sedlář, řemenář, čalouník a otec šesti 
dcer Bedřich Kalus. „Jako jediný v obci 
měl kozla a  jeho zápach byl cítit až na 
hlavní porubskou cestu,“ utkvělo v  pa-
měti tehdejšího školáka. Hned za dnešní 
křižovatkou ulic Vřesinská a  17. listopa-
du prováděl zámečnické a instalatérské 
práce František Besta a kousek východ-
něji měl živnost elektrikář Bartusek. Ve-
lice vyhledávaný byl v té době kolář, a to 
byla činnost, kterou naproti prodejny 
Baťa vykonával první československý 
starosta Poruby Eduard Lazar. Další zá-
mečník a  instalatér Karel Klos měl své 
sídlo vedle rybníka. V obci nechyběl ani 
kovář a Alois Balnar měl svou dílnu kou-
sek západně od bludného balvanu.

V  Porubě fungovala i  dvě holičství. 
V  místě, kde je dnes výrazná modrá 
budova realitní kanceláře, měli živnost 
manželé Chmelařovi. „Paní Chmelařo-
vá se starala hlavně o dámskou kliente-
lu, její manžel o pánskou. Nejvíce práce 
měli vždy v sobotu, kdy se muži dávali 
holit před nadcházející nedělí,“ uvádí Lu-
mír Kozub. U Obecního domu měl pak 
svou ofi cínu pan Pospíšil.

Velice důležitou činnost prováděla po-
rodní asistentka Anna Zajícová. „Byla to 
tehdy jediná osoba se zdravotnickým 
vzděláním. V  té době určitě odrodila 
všechny porubské děti a pravděpodob-
ně i mnoho dětí z okolních vesnic,“ do-
dává Lumír Kozub.

V dalším díle vzpomínek Lumíra Kozu-
ba se podíváme na porubské hospody. 
A ani těch nebylo málo. 

 (mot)

Kovárna Aloise Balnara (třetí zprava) 
na Vřesinské ulici. 
 Foto: Archiv Jiřího Lexy 
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Listopad v porubské historii
30. listopad 1976
Národní podnik Bytostav slavnostně předal na VIII. obvodě, 
v bloku 824, stotisící byt vybudovaný v historii podniku.

4. listopad 1977
Veřejnosti byl předán zimní stadion, který byl vybudovaný 
nákladem 12 milionů Kčs.

17. listopad 1977
Na nově otevřeném stadionu bylo sehráno první hokejové 
utkání mezi domácím týmem Sokol-Poruba a Lokomotivou 
Šumperk, které skončilo vítězstvím hostů 2 : 3.

1. listopad 1980
Podle celorepublikového sčítání lidu, bytů a  domů žilo 
v Porubě, včetně připojených obcí, 107 085 obyvatel.

16. listopad 1981
Slabší úroda zemědělských produktů byla hlavním důvo-
dem otevření výkupny starého chleba, pečiva, bramboro-
vých slupek a vajíčkových skořápek na ulici Oty Synka. Za 
1 kg suché hmoty se vyplácela 1 Kčs.

7. listopad 1983
Uskutečnilo se slavnostní otevření nových svinovských 
mostů pro tramvajovou dopravu a v pravém silničním pru-
hu ve směru Ostrava-Poruba i pro silniční dopravu (otevře-
ní levého silničního pruhu bylo naplánováno na příští rok).
 (jokr)
Pramen:   Jiří Lexa: Odkazy porubských kronik Pojmy známé i neznámé

FotosoutěžFotosoutěž

Pernice
K drcení surovin na vaření se původně používaly dřevěné 
nebo kamenné stoupy (drtidla). Až v  renesanci se začaly 
v kuchyních využívat speciální nádoby s různě tvarovanými 
paličkami. K drcení koření a dalších přísad do jídel, které se 
často dovážely ze zahraničí, se používaly kovové hmoždí-
ře. Současně se však ke stejnému účelu využívaly i masivní 
keramické mísy – pernice. Rozmělňovaly se v nich různé ku-
chyňské suroviny, ale nejčastěji v nich hospodyně třely mák. 
Pernice měla většinou kónický tvar, aby se s ní dobře pra-
covalo. Měla silné stěny, které hrnčíři na vnitřní straně umě-
le zdrsňovali malými žlábky, výstupky nebo rýhami, aby se 
usnadnilo tření. K pernici patřila dřevěná palička, které se 
říkalo tříč nebo trdlo. V 18. a 19. století pernice sloužily také 
k drcení tabákových listů ke šňupání, jen byly trochu upra-
vené a uprostřed dna měly malý kuželovitý výstupek.

Pomander
Pomandery byly malé kuličky uhnětené z aromatických lá-
tek, které se ukládaly do pouzder ze zlata nebo stříbra. Těm 
se také říkalo pomander a byly zdobené jemným fi ligránem 
a drahými kameny. Nosily se na řetízku na krku, nebo za-
věšené na šatech. Sloužily jako šperky, ale především jako 
zdravotní ochrana, neboť se věřilo, že jejich vůně odhání 
různé zákeřné nemoci včetně moru. Sloužily také jako par-
fémy. Do Evropy se dostaly z arabských zemí. Do kuliček se 
míchaly například levandule, růžový olej, muškát, hřebíček, 
skořice, kafr nebo pižmo. Pro chudší lidi byly pomandery 
nedostupné, proto je nahrazovali směsí sušených domácích 
bylin a koření, které nosili u sebe v plátěných sáčcích, tzv. 
škapulířích.  (jokr) 

Pramen: Alena Vondrušková: Jařmo, parkán, trdlice aneb Výkladový 
slovník historických pojmů, které upadají v zapomnění

Část Poruby na snímku byla vyfotografována v  50. letech 
20. století. Poznáte, o jaké místo jde? Své odpovědi můžete za-
sílat do 20 . listopadu na adresu Redakce časopisu PRIO, ÚMOb 
Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba, nebo 
e-mailem na adresu redakce@moporuba.cz. Ze správných od-
povědí vylosujeme výherce, který získá karafu na víno. Další tři 
vylosovaní obdrží prezentační předměty Poruby.  (jokr)

Foto: Archiv ÚMOb Poruba

Tajenka: kobylek

Spirálová doplňovačka

V minulosti postihla Porubu různá neštěstí. Bylo tady napří-
klad zemětřesení nebo povodně. V roce 1712 se „objevilo ve 
zdejším okolí převeliké množství (viz tajenka). Přitáhly sem 
z  Haliče. 9. září letěly v  šířce dvou mil přes Ostravu, tak že 
jako mračno i slunce zastínily a pak odletěly přes zdejší farnost 
zvláště přes Svinov směrem k Olomouci; mezi Hranicemi a ho-
rami usedly a zničily trávu, zeleniny a rostliny vůbec. Druhé-
ho dne vzdálily se k Sudetům. Chladné počasí překazilo jejich 
zkázonosné řádění. Na některých místech zůstalo jich na zemi 
mrtvých na loket výšky.“   (jokr)

Pramen: 
Josef Bystřičan: Dějiny farnosti porubské ve Slezsku
  
Doplňte: astronaut; vyplachovat si ústa i  hrdlo; velitel lodi; 
amfi teátr; povrchová vrstva vnitřku lastury mlžů; duel; pušky 
(hovorově).
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Užijte si radost z nového auta a starosti nechte na nás. Se službou 
ŠKODA Bez starostí si teď můžete pronajmout třeba vůz Nová 
ŠKODA Fabia 1.2 TSI 66 kW za 5 999 Kč nebo Nová ŠKODA Fabia 
Combi 1.2 TSI 66 kW za 6 499 Kč měsíčně ve verzi KOMPLET.  
A to včetně pojištění, servisu a sady zimních kol. Naši úplnou 
nabídku najdete na skodabezstarosti.cz. Zeptejte se nás on-line 
na chatu, zavolejte na Infolinku ŠKODA na čísle 800 600 000 nebo 
se s nabídkou seznamte přímo u nás.

Nový vůz bez akontace. Bez starostí. Snadno.
ŠKODA Bez starostí

skodabezstarosti.cz

Platné znění podmínek naleznete na skodabezstarosti.cz.

NOVÁ 
ŠKODA FABIA TSI 
již od 5 999 Kč měsíčně.

NELAMTE SI HLAVU  
S AKONTACÍ.

NOVÁ 
ŠKODA FABIA TSI 
již od 5 999 Kč měsíčně.

NELAMTE SI HLAVU  
S AKONTACÍ.

AUTOCENTRÁLA s.r.o.
Třebovická 5534
722 00  Ostrava-Třebovice
Tel.: 596 966 333
www.autocentrala.cz
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