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Poruba

získá více

pracovníků

pro úklid ulic

Světoví bruslaři

se po roce

opět představí

na Hlavní třídě

Více na straně 6 Více na straně 8

Porubská radnice informuje občany
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Oprava domů na Skautské. 

Více na straně 3
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PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ.SLEVY NELZE SČÍTAT.

OPTIKA TRIUMPH

NA VYBRANÉ BRÝLOVÉ ČOČKY
SLEVY

Samozabarvovací                        

S prémiovou antireflexní úpravou
a ochranou před UV zářením

S hydrofobní úpravou

Ztenčené       Odlehčené

NA BRÝLOVÉ OBRUBYNA MULTIFOKÁLNÍ ČOČKY
SLEVA AŽ 50 %AKCE 1+1 ZDARMA

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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• 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, včetně svátků
•  Komplexní pečovatelská služba pro nemohoucí 

v domácnosti
• Aplikace inzulínu, podávání léků, stravy, hygiena atd.
•  Doprovod k lékaři, k úřadům, společnost při 

volnočasových aktivitách
• Nákupy
• Úklid
• Hlídání dětí
• Poradenství

Pečovatelská služba

SENIOR SLUŽBA
Volejte kdykoli: 776 812 926
E-mail: info@senior-sluzba.cz
www.senior-sluzba.cz









R
V-

16
00

31
6/

2

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

časopisů, starých fotografi í, pohledů...
Havanská 735, Ostrava-Poruba 150m nad Alšovým nám.

I. 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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!!V době prázdnin v sobotu zavřeno!!

P d j ák

ANTIKVARIÁT 

V SUTERÉNU
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Inzerce: 608 832 606
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PRIOTéma měsíce

červen te-
prve začíná 
a venku už 
je tak krás-
ně. Školáci se 
už určitě těší 
na prázdniny a netrpělivě 
je vyhlížejí. Těší se k moři, 
do hor nebo na tábor. Přes-
to je před nimi ještě hodně 
práce, čekají je různé testy, 
někteří si chtějí na posled-
ní chvíli opravit známky, 
jiní maturují, vysokoškolá-
kům běží zkouškové období. 
A venku už je tak krásně… 
Udržet pozornost je velmi 
těžké, proto přeji všem, aby 
se jim závěr školního roku 
vydařil a všichni si mohli 
spokojeně užít léta.

Tento měsíc jsou na Hlav-
ní třídě na programu dvě 
velké události. Tou první 
je Cirkulum, mezinárod-
ní festival nového cirkusu 
a pouličního divadla, který 
je první svého druhu na se-
verní Moravě a ve Slezsku. 
Věřím, že se akce organizá-
torům podaří a jedna z nej-
krásnějších ulic v České 
republice se na tři dny pro-
mění v pódium plné artistů, 
pouličních umělců, mimů či 
klaunů. Pojďme si společně 
užít atmosféru velkých svě-
tových metropolí bez dale-
kého cestování.

Další velkou akcí je už tra-
diční Světový pohár in-line 
bruslařů, který také letos 
do Poruby přiláká to nej-
lepší, co tento dynamický 
sport nabízí. I tentokrát 
bude součástí večerní vy-
jížďka pro veřejnost, kte-
rá se těší stále větší oblibě. 
Doufám, že si přijdete pro-
větrat hlavu a vyzkoušet si 
trať, na které závodí nejlep-
ší bruslaři světa.

 Krásné a slunečné dny Vám 
přeje

Ing. Petr Mihálik
starosta

Vážení 
spoluobčané,

Městský obvod Poruba 

pokračuje v  projektu za-

traktivnění bydlení v  lo-

kalitě Dělnická–Skautská. 

Nový kabát dostal blok 

čtyř domů, které jsou ve 

správě obvodu.

Čtyři vchody na Skautské 
ulici už nemají vzhled umou-
něné Popelky, ale jejich jas-
ně žlutá fasáda září do okolí. 
Stejnou proměnou prošel už 
loni jeden vchod na Dělnické 
ulici.

„Ulice Skautská a  Dělnická 
leží v  samém srdci Poruby 
a  jsou součástí městské pa-
mátkové zóny. Jde o nejstar-
ší zástavbu nájemních domů 
v  Porubě, která vznikla kon-
cem čtyřicátých let minulého 
století. Lokalitu chceme za-
traktivnit a  domy, které jsou 
nám svěřeny, postupně opra-
vujeme. Jsem přesvědčen, že 
lidem nabízíme kvalitní byd-
lení, které toto místo pozved-
ne,“ uvedl místostarosta Petr 
Stachura.

Oprava čtyř vchodů na 
Skautské ulici v těchto dnech 
fi nišuje a  proměnou prošla 
nejenom fasáda, ale i  všech 
čtyřiadvacet bytů domu. „Fa-
sádu jsme po dohodě s  pa-
mátkáři obnovili v  původní 
žluté barvě, kterou nejstarší 
nájemní domy v Porubě měly. 
Zaměřili jsme se i  na opravy 
vnitřních částí. Všechny byty 
byly původně druhé katego-
rie s plynovým vytápěním. 
Nyní jsou napojeny na ústřed-
ní topení a  přeměnili jsme je 

v  byty nejvyšší kategorie,“ 
poznamenal místostarosta.

Rekonstrukce domů na 
Skautské ulici vyšla městský 
obvod na 12,7 milionů korun. 
Vyměněna byla okna, domy 
byly sanovány proti vlhkosti, 
dostaly novou střechu, vymě-
něny byly vodovodní a kanali-
zační přípojky a do bytů bylo 
zavedeno ústřední topení. 

„Opravili jsme i  jednotli-
vé byty, ve kterých jsme vy-
měnili dveře, zrekonstruovali 
koupelny a kuchyně a zavedli 
novou elektroinstalaci. Zbý-
vá ještě instalovat kamerový 
systém do společných pro-
stor. Právě tato monitorova-
cí zařízení se nám osvědčila 
při minulých rekonstrukcích 
a výrazným způsobem snížila 
jakékoli problémy v domech, 
ať už jde o  problémy s  ob-
čanským soužitím či vanda-
lismem,“ řekl Petr Stachura.

Devět ze čtyřiadvaceti 
bytů je v současné době vol-
ných a  obsazovány budou 
na základě výběrového ří-
zení, které bude zveřejněno 
na úřední desce, webových 
stránkách městského obvodu 
i facebookovém profi lu www.
facebook.com/moporuba. 
„Rádi bychom do domů zís-
kali slušné nájemníky, kteří si 
zatím třeba nemohou dovolit 
bydlet ve vlastním a  kteří si 
budou bydlení v opravených 
domech vážit,“ dodal mís-
tostarosta.

Bezpečnost i  komfort by-
dlení v  lokalitě zvyšuje také 
osm venkovních kamer, kte-
ré v loňském roce instalovala 
Poruba ve spolupráci se spo-
lečností RPG Byty. A v  příš-
tích letech chce obvod opra-
vit další blok domů v  této 
lokalitě.

  (mot)

Lokalita Dělnická–Skautská 

se postupně mění k lepšímu

Opravený blok domů na Skautské ulici.   Foto: Jiří Birke 

Dopravní uzávěry Hlavní třídy v červnu

Termín uzávěry Akce Uzávěra

od 10. 6. 2016 od 10:00 hodin 
do 12. 6. 2016 do 24:00 hodin

Cirkulum – mezinárodní 
festival nového cirkusu 
a pouličního divadla

uzávěra Hlavní třídy od ulice 
17. listopadu po ulici Nálepkova 

od 17. 6. 2016 od 18:30 hodin 
do 18. 6. 2016 do 20:00 hodin

Večerní in-line party
LifeInLine Tour 2016

uzávěra Hlavní třídy od ulice 
17. listopadu po ulici Francouzská

Autobusové linky pojedou při uzávěrách po objízdných trasách, které naleznete na stránkách www.dpo.cz a poruba.ostrava.cz

Porubští zastupitelé se 
8.  června 2016 v  16:00 ho-
din sejdou na svém dvanác-
tém 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 obvodu 
poruba.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 
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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 dat. schránky: xpkbv55 

Úřední hodiny: 

pondělí a středa

8:00–12:00, 13:00–17:00
úterý, čtvrtek, pátek

8:00–12:00

Až do konce června může-
te odevzdávat své návrhy na 
zlepšení veřejného prostoru 
v  rámci projektu Zelená Po-
rubě. Termín uzávěrky návrhů 
je 30. června.

Veškeré podklady najdou 
lidé na webových stránkách 
www.zelenaporube.cz, na 
kterých jsou připraveny for-
muláře, návod na vyplnění 
a další potřebné informa-
ce. Materiály jsou k dispozici 
také v Centrech volného času 
na ulicích Vietnamská a Ota-
kara Jeremiáše, na vrátnici 
porubského úřadu nebo v in-
formačním centru na Hlavní 
třídě.  

„Svůj návrh může přihlásit 
každý obyvatel Poruby starší 
15 let. Stačí vyplnit formulář, 
přiložit k němu podpisy pat-
nácti lidí, kteří návrh podpo-

rují, fotografi i místa a mapku 
se zakreslením, kde se má 
návrh realizovat,“ uvedla ko-
ordinátorka projektu Zuzana 
Kotyzová, která lidem v pří-
padě zájmu s vyplněním po-
může. 

„Zájemci mohou zavo-
lat nebo poslat informaci na 

 e-mail a domluvit si schůzku. 
Absolvovali jsme už něko-
lik setkání s lidmi a věřím, že 
do konce měsíce se nám se-
jde řada návrhů a lidé budou 
mít z  čeho vybírat,“ dodala 
koordinátorka. O tom, které 
návrhy nakonec radnice zrea-
lizuje, rozhodnou Porubané 
na podzim ve veřejném hla-
sování.  (mot)

Zelená Porubě: Až do konce června

můžete přihlašovat své návrhy

PRIO Aktuality

Krátce

FajnOVA pokračuje

Zábavní park, metro, více 
sportovišť, zeleně i  čistší 
vzduch… To jsou jen někte-
ré z podnětů, kterými při-
spěli žáci základních škol 
v diskuzi o budoucí Ostravě 
se starosty obvodů a zpra-
covateli nového strategic-
kého plánu města. Do jeho 
přípravy se můžete zapojit 
i při Muzejní noci 11. června 
na ostravské nové radnici. 
 (red)

Sdílko má přes

40 vystavujících

Designový nábytek, origi-
nální kožené kabelky, ne-
tradiční papírnictví, ale 
i zdravé potraviny nebo vý-
běrovou kávu, to vše uvidí 
a okusí návštěvníci na akci 
s  názvem Sdílko, která na 
přelomu srpna a  září oživí 
Hlavní třídu. Do netradiční 
akce se přihlásily desítky 
místních obchodníků, de-
signérů nebo řemeslníků, 
z nichž byla vybrána čtyři-
cítka těch nejzajímavějších. 
Více informací na stránkách 
www.sdilkoporuba.cz.  (ks)

 Porubská pusinka 

obhájila titul

Titulem Regionální potra-
vina se v  současnosti pyš-
ní čtyři desítky výrobků 
z  Moravskoslezského kra-
je a mezi nimi je i  zákusek 
Porubská pusinka, který je 
k  dostání v  Labužníku na 
Hlavní třídě. Pusinka má 
právo užívat logo Regionál-
ní potravina čtyři roky, po-
prvé ho získala v roce 2011. 
V letošním roce o titul sou-
těžilo 87 výrobků, které do 
soutěže přihlásilo 36 výrob-
ců z regionu.  (jokr) 

Hned šest fi lmů nabídne 

letošní letní kino a  fi lmy, 

které se budou promítat, 

i  tentokrát vyberou Po-

rubané. Úspěšná akce má 

připravené také další no-

vinky.

V loňském roce se po dlou-
hých letech letní kino vrátilo 
do Poruby a  zájem diváků 
ukázal, že o tento druh zába-
vy je obrovský zájem. Proto 
městský obvod připravil pro-
mítání i na letošní léto. A di-
váky čeká několik novinek.

„Tou největší je, že jsme 
rozšířili počet projekcí. Loni 
jsme promítali čtyři fi lmy, le-
tos jich bude šest. Chtěli jsme 
kino dostat i do dalších loka-
lit a  dva z  fi lmů diváci uvidí 
na osmém obvodu v  areálu 

Základní školy na ulici Ivana 
Sekaniny. Ve spolupráci s fi r-
mou, která nám promítání 
zajišťuje, se podařilo zajistit 
i podstatně větší plátno, tak-
že fi lmový zážitek by měl být 
intenzivnější. Navíc poslední 
dvě projekce bychom chtěli 
udělat pro celé rodiny, takže 
připravujeme i  fi lmový před-
program pro děti,“ uvedla 
místostarostka Zuzana Baj-
garová.

Vstup bude i  letos zdarma 

a pro diváky bude přichystá-
no občerstvení. První fi lm je 
připraven na 22. června. „Co 
budeme promítat, záleží na 
samotných lidech. Na Face-
booku a internetových strán-
kách Poruby najdou výběr 
třiceti fi lmů a  mohou o  nich 
hlasovat. Šest nejúspěšněj-
ších promítneme,“ pozname-
nala místostarostka.

Už v předcházejících měsí-
cích mohli lidé na Facebooku 
nechávat vzkazy, které fi lmy 
by chtěli vidět. „Ty, které se 
objevovaly nejčastěji a  jsou 
i v nabídce distributora, jsme 
do hlasování zařadili. Věříme, 
že letní kino diváky opět po-
baví a  stejně jako loni se na 
fi lmy přijde podívat několik 
tisíc návštěvníků,“ dodala Zu-
zana Bajgarová.

Hlasovat mohou lidé na 
facebookovém profi lu měst-
ského obvodu Poruba www.
facebook.com/moporuba 
a stránkách poruba.ostrava.cz. 
Uzávěrka hlasování je v pátek 
10. června. 

Promítání letního kina pod-
pořilo dotací statutární měs-
to Ostrava.  (mot)

Termíny a místa 
promítání letního kina

22. 6. Francouzská
13. 7. Francouzská
27. 7. Francouzská
10. 8. ZŠ I. Sekaniny
24. 8.  Francouzská 

(+ dětské promítání)
17. 9.  ZŠ I. Sekaniny 

(+ dětské p romítání)

Letní kino se blíží. Filmy 

vyberou Porubané

V loňském roce navštěvovaly večerní promítání tisíce divá-
ků.  Foto: Jiří Birke

Kontakt na koordiná-

torku projektu:

 Tel.: 725 079 919
zelenaporube@moporuba.cz

www.zelenaporube.cz
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Hlavní červnovou udá-

lostí v  Porubě bude prv-

ní ročník festivalu nového 

cirkusu a  pouličního di-

vadla Cirkulum, který se 

uskuteční 10. až 12. červ-

na na Hlavní třídě.

Bližší infor-
mace o  me-
z i n á r o d n í m 
festivalu v roz-
hovoru přiblíží 
jeho umělecký 
ředitel Václav 
Pokorný.

Jak vznikl projekt festivalu 
a  proč jste si vybrali zrovna 
Hlavní třídu?

Poruba byla jasná volba. 
Hlavní třída je nádherným 
bulvárem s unikátní architek-
turou. Zároveň chceme Hlav-
ní třídu, Porubu a  Ostravu 
trochu více ukázat světu.

Co mohou návštěvníci čekat?
Cirkulum zahrnuje prezen-

taci uměleckých žánrů, jako 
jsou nový cirkus, pantomima 
či pouliční, pohybové a  im-
provizační divadlo. Hlavní 

třída se na tři dny promění 
v  obdobu legendárního bul-
váru La Rambla v Barceloně, 
který je považován za jedno 
z  center světového pouliční-
ho umění. 

Podařilo se Vám zajistit účast 
opravdových hvězd. Můžete 
je přiblížit? 

Na festivalu budeme mít 
umělce ze všech světových 

kontinentů, což programu 
dodává na rozmanitosti. To 
nejlepší bude k  vidění na 
hlavní festivalové scéně, kte-
rá je umístěna na samém vr-
cholu Hlavní třídy v  budově 
nové auly VŠB-TU Ostrava 
a  jako jediná je zpoplatně-
ná. Zde proběhnou předsta-
vení významných zahranič-
ních souborů, jako jsou The 
Black Blues Brothers, Strange 

Comedy, které vytvořili uměl-
ci světoznámého Cirque Du 
Soleil, a další světové soubo-
ry. Všechna festivalová před-
stavení jsou zároveň českou 
premiérou.

Jak se do festivalu mohou 
zapojit například Porubané?

Součástí festivalu je poulič-
ní scéna La Rambla. Po regis-
traci na webu www.cirkulum.
cz se může této programo-
vé sekce zúčastnit prakticky 
kaž dý, kdo něco umí. Scéna 
je koncipována tak, aby se na 
ní potkávali profesionální po-
uliční umělci s amatéry. Moti-
vací pro všechny je následné 
hlasování diváků o  nejlepší 
nebo nejoriginálnější poulič-
ní vystoupení. Vítěz získá fi -
nanční odměnu, možnost 
vystoupit v  následujícím 
ročníku na festivalovém pó-
diu či navázat dlouhodobou 
spolupráci s  naší uměleckou 
společností. Ať už budete vy-
stupovat jako hudebník, vý-
tvarník, žonglér, mim, klaun, 
tanečník nebo živá socha, 
máte šanci na výhru. 

 (mot)

Cirkulum nabídne světové umělce

i začínající amatéry. Zapojte se taky

PRIOInformace

Fakulta elektrotechniky a  informatiky 
(FEI) VŠB-TU Ostrava se už podruhé roz-
hodla spojit vědu a umění a na 23. června 
připravila v areálu univerzity na ulici 17.  lis-
topadu festival Art & Science.

„Naše fakulta patří k  nejvyhledávaněj-
ším. Moderní technologie hrají klíčovou roli 
v  budoucnosti celého regionu a  absolvo-
vání technicky zaměřeného studia je prv-
ním krokem k bezproblémovému uplatnění 
a  úspěšné kariéře,“ říká děkan FEI Václav 
Snášel. Fakulta svou činnost veřejnosti při-
bližuje nejrůznějšími akcemi a jednou z nich 
je připravovaný festival. Návštěvníci se mo-
hou těšit nejen na ukázky moderní diagnos-
tiky a  terapie, systému pro rozpoznávání 
SPZ automobilu nebo měření teploty pomo-
cí termokamery, ale budou si moci postavit 
a  naprogramovat i  vlastní robotické vozi-
dlo. Čekají je také vystoupení známých ka-
pel, workshopy sprayartu či parkouru nebo 
netradiční módní přehlídka a  atrakce pro 
nejmenší. „Festival vyvrcholí koncertem, na 
kterém vystoupí kapely Tatabojs,  Portless 
a  také známý youtuber Johny Machette. 
A celou akci bude moderovat Michal Kaval-
čík alias docent Vlákno,“ uzavírá tajemnice 
FEI Kateřina Kašparová. Více o  programu 
festivalu na www.artandscience.cz.  (red) 

Netradiční festival oživí areál VŠB-TUO

Pouliční artisté oživí i Hlavní třídu. Foto: Archiv Cirkula

Krátce

Cirkulum hledá

dobrovolníky

Lidé, kteří se chtějí zapo-
jit do festivalu Cirkulum, se 
mohou přihlásit jako dob-
rovolníci, kteří pomůžou se 
stavbou scén a  organiza-
cí. Za odměnu mohou do-
stat volné vstupenky na vy-
stoupení. Více informací na 
www.cirkulum.cz.  (mot)

Strážníci Vám 

zaevidují kolo

Syntetickou DNA, která 
v případě krádeže usnadní 
nalezení a  navrácení kola 
majiteli, si můžete nechat 
označit bicykl 28. června 
od 14:00 do 17:00 hodin 
na cyklostezce u kruhové-
ho objezdu na Hlavní třídě. 
K registraci jízdního kola je 
potřeba mít s sebou kolo, 
občanský průkaz a  doklad 
o nabytí kola. Více na www.
mpostrava.cz.  (red) 
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Krátce

Platba za odpady

Poplatek za komunální od-
pad ve výši 498 korun za 
osobu musejí Ostravané 
zaplatit do konce června. 
Město složenky neposí-
lá, a pokud nemáte platbu 
zavedenou na SIPO, mů-
žete ji zaplatit hotově na 
pokladně Magistrátu měs-
ta Ostravy na Prokešově 
náměstí nebo bankovním 
převodem. Číslo účtu je 
30015-1649297309/0800. 
Variabilní symbol zjistíte 
na stránce esmo.ostrava.
cz – Informace o platbě 
poplatku za komunální od-
pad. Stačí zadat rodné čís-
lo. Více informací získáte 
na tel. č. 844 12 13 14 nebo 
elektronickou poštou na 
adrese komunalniodpad@
ostrava.cz. 

Výluka linky č. 5

V  sobotu 25.  června bu-
dou probíhat práce na trati 
tramvajové linky č. 5. Bě-
hem výluky bude na této 
trase zajištěna náhradní 
autobusová doprava. Bliž-
ší informace na stránkách 
www.dpo.cz.   (jokr)

Více než rok neprojedou ři-
diči po silnici I/11 kolem Glo-
busu. Zhruba šest set metrů 
dlouhý úsek bude až do kon-
ce května 2017 uzavřen kvůli 
stavbě mimoúrovňové křižo-
vatky, která bude v  budouc-
nu svádět automobily z pro-
dloužené Rudné do Poruby 
a Krásného Pole.

„Práce jsme zahájili už teď, 
a to z důvodu možného zkrá-
cení celkové doby výstavby 
prodloužené Rudné. Tu nyní 
nejsme schopni dokončit kvů-
li nedořešeným problémům 
ohledně věcných břemen 
a  nemožnosti získání staveb-
ního povolení ve čtyř set me-
trovém úseku v Porubě. Kdy-
bychom se stavbou křižovatky 
začali až po skončení sporů, 
došlo by k  dalším průtahům, 
které nechceme připustit.

Objízdná trasa za Globusem 
je plánovaná na rok, ale věří-
me, že po konsolidaci násy-
pu a provedení konstrukčních 
vrstev se nám podaří tento 
termín zkrátit a  vrátit řidiče 
zpět na starou trasu I/11,“ řekla 
Romana Šimáčková z Ředitel-
ství silnic a dálnic.

Dalším důvodem, proč do-
šlo k uzávěře a stavbě mimo-
úrovňové křižovatky už teď, 
je fakt, že cesta na Opavu 
u Globusu vedla po provizor-
ní silnici. „Ta nebyla projek-
tována na tak dlouhodobou 
zátěž a  mohlo by se zane-
dlouho stát, že by muselo do-
jít k jejímu úplnému uzavření 
a kompletní opravě. To by si 
vyžádalo převedení veškeré 
dopravy od Opavy na Ostra-
vu přes Hlučín a  to si nikdo 
z  nás nedokáže ani předsta-
vit. Po dobu výstavby křižo-
vatky provizorní silnice vy-

drží, poté už bude doprava 
vedena po nájezdové rampě,“ 
uvedla Romana Šimáčková.

Objízdná trasa vede po ulici 
Průběžná, kde byl vybudován 
provizorní kruhový objezd, 
a po ulicích Spojovací a Karla 
Svobody. „Není to ideální ře-
šení, ale v  současné době je 
jediné možné. Zejména pro 
řidiče kamionů to bude slo-
žitější a  jízdní doba se o pár 
minut prodlouží. Ale díky 
tomu bychom měli v rám-
ci možností zkrátit dostavbu 
prodloužené Rudné,“ dodala 
Romana Šimáčková.  (mot)

Stavba mimoúrovňové křižovatky 

na rok zkomplikuje cestu do Opavy 

V  současné době uklízí 

porubské ulici sedmačty-

řicet pracovníků, kteří vy-

konávají veřejně prospěš-

né práce. Od července by 

se jejich počet měl zvýšit 

o dalších patnáct.

Porubané je mohou potkat 
v  ulicích každý všední den. 
V oranžových vestách a s ná-
řadím v ruce uklízí v současné 
době obvod sedmačtyřicet 
lidí, kteří vykonávají veřejně 
prospěšné práce. 

„Na tyto zaměstnance po-
bíráme dotaci z úřadu práce, 
která nám pokryje náklady 
na mzdy. Úkolem těchto za-
městnanců je sběr odpad-
ků, likvidace černých sklá-
dek a  úklidy zastávek, okolí 
popelnic a  dětských hřišť. 
Jde o  nekvalifi kovanou prá-
ci, která ale obvodu přináší 
velký benefi t. Díky tomu, že 
pracovníkům platí mzdu úřad 
práce, ušetříme značné pení-
ze, které můžeme investovat 
do jiných oblastí. A je to i po-
moc lidem, kteří chtějí praco-

vat a  zrovna nemohou najít 
žádnou práci. Takhle aspoň 
na přechodnou dobu získa-
jí zaměstnání. Do budoucna 
bychom chtěli zaměstnat až 
stovku lidí, ale chce to čas, 
protože jim musíme připravit 
zázemí,“ uvedl místostarosta 
Dalibor Malík.

Zvýšení počtu zaměstnan-
ců je na dobré cestě. „Úřad 
práce nám přislíbil, že od 

1.  července nastoupí dalších 
patnáct lidí. Věříme, že to vy-
jde a  porubské ulice budou 
zase o  něco čistější. Ve vy-
braných lokalitách bychom 
úklid chtěli zintenzivnit a dal-
ší pracovníci by nám v  tom 
měli pomoci,“ řekl místosta-
rosta.

Jedním z míst, kde by měl 
být úklid častější, je Hlavní 
třída. „Je to centrum Poruby 

a  hlavní bulvár, kterým den-
ně projdou tisíce lidí. Proto 
už od jara zaměstnanci Hlav-
ní třídu pravidelně zametají 
a  soustředí se na čištění ve-
řejných ploch. S  příchodem 
nových lidí budou moci tyto 
práce provádět častěji,“ po-
znamenal místostarosta.

Lidé, kteří vykonávají veřej-
ně prospěšné práce, jsou roz-
děleni do pracovních čet pod 
vedením mistrů a mají přesně 
rozdělené rajóny, které každý 
den uklízí. „Vychází to tak, aby 
dvakrát týdně prošli celou Po-
rubou a  posbírali odpadky. 
Až  čtyřikrát týdně se uklízejí 
zastávky a jednou týdně okolí 
dětských hřišť. Vedle toho po-
máhají při opravách chodníků, 
zametají ulice nebo čistí ka-
nálové žlaby. Naší snahou je, 
aby byly porubské ulice čisté. 
Bohužel často je to poměrně 
sisyfovská práce, protože stá-
le je mezi námi dost lidí, kteří 
odpadky raději hodí na zem, 
než by udělali pár kroků k po-
pelnicím,“ doplnil Dali bor Ma-
lík.  (mot)

Úklidu obvodu se bude věnovat více pracovníků

Od července bude ulice uklízet více lidí.  Foto: Martin Otipka

Objízdná trasa na Opavu je plánovaná na jeden rok. 
 Foto: Martin Otipka 
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TURNAJ V OC GALERIE 2016

Poměřte své schopnosti s ostatními a vyhrajte herní 
konzoli Xbox One, ovladače a skvělé hry!

25. – 26. ČERVNA

25. 6.  Kvalifi kace, tři věkové kategorie
26. 6.  Semifi nále, fi nále
10-17 H  Registrace soutěžících omezena!
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Hlavní třída se už poos-
mé stane dějištěm Světové-
ho poháru v  in-line bruslení. 
V  sobotu 18. června se na 
start trati dlouhé 33,5 km po-
staví například bruslaři z No-
vého Zélandu, Venezuely, 
Mexika, Kolumbie, Argentiny 
nebo Indie. Do Ostravy, v kte-

ré se jede letos předposlední 
závod World In-line Cupu, se 
světová elita přesune z  fran-
couzského Dijonu.

„V loňském roce závod 
ovládli Peter Michael z  No-
vého Zélandu a  Francouzka 
Juliette Pouydebat. Český re-
prezentant Ondřej Suchý ob-

sadil čtvrté místo a  Kateřina 
Novotná skončila na třetím 
místě. I letos očekáváme sou-
boj českého národního týmu 
se zbytkem světa,“ uvedl šéf 
pořadatelského týmu Martin 
Plecitý. 

Kromě elitního závodu při-
chystali organizátoři i  pro-
gram pro veřejnost. Ti nej-
menší můžou závodit na 
odstrkovadlech, pro hobby 
jezdce a  licencované brusla-

ře jsou připravené oddělené 
závody na tratích o  délce 1, 
3 a 10 km. „Mistrovský závod 
na 33,5 km, který startuje 
v sobotu 18. června ve 14 ho-
din, má charakter open a mo-
hou se ho zúčastnit i  zdatní 
bruslaři bez licence. On-line 
se lze přihlásit předem na 
www.lifeinline.cz, kde jsou 
k  dispozici veškeré informa-
ce,“ sdělil Martin Plecitý. 

 (jokr)

Bruslařský svět opět míří do Poruby

Elitní bruslaři se po roce sjedou do Poruby.  Foto: Jiří Birke

Je u vás rodinnou 
tradicí studovat na 
VŠB-TU Ostrava? Stu-
doval na ní dědeček 
či babička, otec nebo 
matka, syn či dcera, 
nebo techniku obje-
vují vnoučata? Pak 
jste zváni 18. června 
od 14:00 hodin na první ge-
nerační setkání absolventů 
v areálu univerzity v Ostravě-
-Porubě.

„Pro všechny příchozí 
máme připravené příjemné 
rodinné odpoledne. Absol-
venti si užijí grilování i  zá-
bavný program. Čeká je bar-
manská mixologie, soutěžní 

souboje generací rodinných 
klanů, projížďka kampusem 
koňským spřežením s  prů-
vodcem, zajímavé atrakce 
i vychytávky. A každý dosta-
ne dárek – Kartu absolventa 
plnou benefi tů poskytova-
ných univerzitou, jejími part-
nery a  dalšími více než sed-
mi sty komerčními subjekty,“ 

láká na netradiční akci 
za organizátory Lucie 
Holešinská. 

Na setkání jsou zvá-
ni všichni absolventi, 
kteří mají alespoň jed-
noho rodinného pří-
slušníka, který studoval 
nebo studuje na VŠB-

-TUO v přímé i  nepřímé linii, 
tzn. prarodiče, rodiče, děti, 
vnuci, sourozenci, tety, strý-
cové, sestřenice, bratranci, 
opatrovníci i nevlastní rodinní 
příslušníci. 

Na akci je třeba se regist-
rovat, a to na alumni@vsb.cz. 
Více informací naleznete na 
https://alumni.vsb.cz.  (jokr)

Porubští skauti z  přístavu 
Eskadra se 30. dubna zapo-
jili do celostátního projektu 
Skautský dobrý skutek. „Tato 
akce v praxi ukazuje význam 
skautských hodnot, jako jsou 
zájem o  okolí a  přírodu, po-
moc ostatním a spolupráce,“ 
uvedla Klára Abendrotho-
vá z  přístavu vodních skau-

tů Eskadra. Skauti již  několik 
let sjíždějí úsek řeky Opavy 
z  Háje ve Slezsku do Marti-
nova a  sbírají naplavené od-
padky. „Letos se nám poda-
řilo pod záštitou celostátního 
projektu Skautský dobrý sku-
tek splnit náš cíl a úsek jsme 
uklidili od odpadků. K našim 
největším úlovkům patřil dět-

ský traktůrek nebo polysty-
renové křeslo. Před několika 
lety byly na náplavách hro-
mady plastových lahví, ple-
chovek i různých sklenic. Teď 
už najdete odpadky jen mís-
ty,“ řekla Klára Abendrotho-
vá s tím, že poděkování patří 
všem, kteří se akce zúčastnili. 

 (jokr)

Univerzita ožije generačním setkáním

Skauti čistili řeku Opavu od odpadků

Program  

17. 6. 2016 

19:00–22:00 Večerní in-line party 

18. 6. 2016 

  9:50 závody na in-line bruslích pro děti do 5 let
10:00 závody na odrážedlech pro děti do 5 let
10:15 děti – 1 km hobby
10:25 děti – 3 km hobby
10:45 děti – 1 km open
10:55 děti – 3 km open
11:30 hobby – 10 km
12:30–13:30  volné bruslení, vyhlášení vítězů dopoledních 

závodů, tombola
14:00 závod Světového poháru na 33,5 km
15:00 Flower ceremony
16:00 open – 10 km
17:30  vyhlášení vítězů odpoledních závodů, tombola 

Nejlepší světoví in-line bruslaři se 18. června představí 

ve Světovém poháru na Hlavní třídě. Součástí progra-

mu bude i Večerní in-line party pro širokou veřejnost, 

která se uskuteční o den dříve, a závody pro děti, hob-

by jezdce a registrované bruslaře.

Běžci si připomněli

výročí osvobození 
Výročí osvobození naší 
republiky od nacistické 
okupace si sportovci při-
pomněli patnáctikilomet-
rovým Během osvoboze-
ní, který připravila TJ Liga 
100 Ostrava na 8. května. 
„Na startu se sešlo jedna-
osmdesát závodníků, kteří 
běželi z  Hrabyně přes Vel-
kou Polom a  Plesnou do 
Poruby,“ sdělil za organi-
zátory Jaromír Horák s tím, 
že nejlépe si vedl Roman 
Hur tík z AK Kroměříž, kte-
rý trať zaběhl za 47 minut 
a 2 sekundy.

Nohejbalový turnaj
Městský obvod Poruba 
a parta nadšenců z pátého 
obvodu pořádá 4. června 
v  areálu Základní školy na 
Ukrajinské ulici 3. ročník no-
hejbalového turnaje trojic 
neregistrovaných hráčů Po-
ruba open 2016. Zájemci se 
mohou hlásit na tel. č. 733 
525  804 nebo el. poštou 
na adrese jakubtomass@
seznam.cz.  (jokr) 
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Den v Sokole

Sportovně-soutěžní do-
poledne přichystali pro 
žáky 1.  stupně základních 
škol v  TJ Sokol Poruba na 
27. června od 9:00 do 12:00 
hodin. „Děti i  jejich učitelé 
se seznámí se sporty, které 
provozujeme, prohlédnou si 
areál sokolovny a čekají na 
ně i soutěže a opékání špe-
káčků,“ sdělil starosta So-
kola Boris Blažej. Školy se 
zájmem o  účast se mohou 
hlásit na tel. č. 739 707 333.

Do školy na kole

Žáci tří porubských základ-
ních škol se zapojili do sou-
těže Do školy na kole. Dvo-
jice z  devátých tříd ze ZŠ 
generála Zdeňka Škarvady, 
ZŠ I. Sekaniny a ZŠ A. Hrd-
ličky po celý květen jezdi-
ly do školy i zpět domů na 
kole. Školáci mohli soutěžit 
v  pravidelnosti dojíždění 
nebo ve vzdálenosti dojíž-
dění. Soutěž, kterou vyhlá-
silo statutární město Ost-
rava, bude vyhodnocena 
v červnu.

Cvičný poplach 

v mateřince

Co dělat při požárním po-
plachu už ví děti z Mateřské 
školy na ulici Čs. exilu. „Díky 
jednomu z  tatínků a  jeho 
kolegům proběhl u  nás ve 
školce cvičný poplach. Děti 
už vědí, že někdy musí po-
slechnout bez jakýchkoliv 
komentářů a rychle vyběh-
nout s  paní učitelkou ven. 
Taky vědí, že když hoří, 
zavoláme hasiče,“ uved-
la ředitelka mateřské školy 
Dana Schönová.

Čarodějnický rej 

Konec dubna je spjatý 
s pálením čarodějnic, a tak 
si tuto akci nemohli nechat 
ujít ani ve školce na ulici 
Bohuslava Martinů, kde si 
děti i  rodiče užili čaroděj-
nického rejdění. „Všichni 
plnili soutěžní úkoly a  po 
jejich absolvování získali 
odměnu v podobě pavouč-
ků, pavučinek i  jiných hra-
ček spojených s čarodějni-
cemi. Ve výtvarné dílně si 
pak mohli vyrobit pavouč-
ka nebo pavoučí čelenku,“ 
řekla pedagožka Petra Ja-
rolímová.  (jokr)

V  dubnu se v  Poslanec-

ké sněmovně uskutečni-

lo slavnostní vyhodnoce-

ní soutěže Srdce s  láskou 

darované. Zapojilo se do 

ní přes pět tisíc dětí z celé 

České republiky a  mezi 

výherci byli žáci ze Zá-

kladní školy na Porubské 

ulici, kteří ceny převzali 

z  rukou předsedy Posla-

necké sněmovny Jana Ha-

máčka.

V  rámci soutěže děti vyrá-
běly srdce v  různých podo-
bách a velikostech. Ty pak da-
rovaly někomu ze svého okolí, 
kdo si je podle jejich mínění 
zasloužil, a  svůj dar musely 
také zdůvodnit. 

Základní škola na Porubské 
ulici v  soutěži uspěla se tře-
mi projekty. V  kategorii MŠ 
a  1.  a  2. třídy se na druhém 
místě umístila 2. A s  projek-
tem Psí útulek. „Děti se roz-
hodly darovat srdce pejskům 
v  psím útulku v  Třebovicích. 
Kromě toho, že jim upekly 
psí sušenky, nasbíraly pro ně 
i deky, hračky, ručníky a  růz-
né pamlsky,“ sdělila pedagož-
ka Věra Novotná. V kategorii 
3. až 9. ročník ZŠ získal druhé 

místo výtvarný projekt třídy 
8. A Srdce pro The Tap Tap. 
A proč si osmáci vybrali tuto 
kapelu, složenou ze studentů 
a  absolventů školy Jedličko-
va ústavu? „Hudební skupina 
The Tap Tap je velmi oblíbe-
ná a velmi žádaná. I přesto, že 
ne všichni členové jsou zdra-
ví, hrají velmi dobré, vtipné, 
pozitivní, výstižné a originální 
písně. Nás zaujal „Řiditel au-
tobusu“. Tato píseň je příběh 
bubeníka kapely Marka Valen-
ty, kterého někteří řidiči praž-
ské MHD nechtějí pouštět do 
autobusu s  jeho malým ko-
lem, které používá jako kom-

penzační pomůcku,“ uvedli 
žáci 8. A.

Cenu poroty si odnesl ko-
lektiv 8. B za Lavičku přátel-
ství. „Má představovat lás-
ku, kamarádství a  mír všem, 
kteří se na ni posadí. Lavička 
je z  kvalitního dřeva a  z bílé 
barvy a jsou na ní nalepená 
 krvavě červená srdíčka. K této 
lavičce jsme si taky připravili 
z novin malý a přenosný ple-
tený květináč, ve kterém je 
zabodnuté velké srdce. Díky 
tomuto květináči se přátelství 
a láska mohou přenášet nejen 
na té bílé lavičce,“ popsali svůj 
projekt osmáci.  (jokr)

Dětská srdce zaplnila 

Poslaneckou sněmovnu

Děti převzaly ocenění v Poslanecké sněmovně. 
 Foto: ZŠ Porubská 832 

Škola na ulici Komenského 
je nejstarší základní školou 
v  Porubě. V  dubnu to bylo 
šedesát let, co se otevřela 
dětem i  pedagogům. „Přes-
tože je naše škola v obvodu 
nejstarší, má moderní vyba-
vení a  splňuje nároky mo-
derních výukových trendů. 
Ocenili to i její návštěvníci při 
dubnovém dni otevřených 
dveří,“ řekla ředitelka školy 
Jarmila Krejčířová. 

Oslava 60. výročí založení 
této vzdělávací instituce vy-
vrcholila 5. května školní aka-
demií. „Žáci se svými učiteli 

připravili program, ve kterém 
všem přítomným vtipně a ne-
tradičně předvedli, co vše 
umí a co se ve škole naučili. 
A jsem ráda, že jejich vystou-
pení ocenili rodiče i další hos-

té, kteří si s  námi významné 
jubileum připomněli,“ doplni-
la Jarmila Krejčířová.

Historie Základní školy na 
Komenského ulici se začala 
psát 16. dubna 1956, kdy do 
ní poprvé vstoupili žáci a uči-
telé. Začátkem školního roku 
1956/1957 evidovali ve škole 
29 tříd s 1009 žáky, které vy-
učovalo 37 pedagogů. A po-
rubské sídliště se dál rozrůs-
talo a  žáků přibývalo, uvádí 
zápisy školní kroniky, kterou 
založil první ředitel školy Ol-
dřich Tomšík. 

 (red)

Deset porubských mateř-
ských škol se o  prázdninách 
vystřídá v  péči o  předškolní 
děti. „V letních měsících řada 
dětí odjíždí na prázdniny, jsou 
s  rodiči nebo prarodiči, pro-

to nejsou všechny mateřské 
školy vytíženy. Nižší počet 
otevřených škol tak stačí po-
krýt zájem o  umístění dětí,“ 
sdělil místostarosta Petr Zá-
bojník. Přehled školek otevře-

ných o  prázdninách najde-
te na stránkách městského 
obvodu poruba.ostrava.cz 
v sekci Informační rozcestník, 
Školství a  vzdělávání, Mateř-
ské školy.  (jokr)

Na Komenského slavili šedesátiny

Mateřské školy fungují i o prázdninách

Výročí oslavila škola akade-
mií.  Foto: Jiří Birke 
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PRIO Inzertní strana

Dezinfekce po zemřelém | 
Deratizace | 

Dezinsekce | 
EUHACCP | 

www.Dezis.eu | 
Rychle | 

Efektivně | 
Servis a záruka | 

 777 223 000
Kancelář: 

Alšovo nám. 693/2, 
Ostrava-Poruba
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Příští číslo vyjde 4. 7.
Uzávěrka je 22. 6.Uzávěrka je 22. 6.  
Inzerce: 608 832 606

Koupím 1-3 + 1 v osobním vlastnictví 
nebo dr. kdekoliv v Ostravě, 

nejlépe okolí centra, Poruba, Hrabůvka, Výškovice. 

Balkón není podmínkou, rychlé jednání – platím 

hotově, cenu respektuji. Pošlete SMS, RK nevolat!

Tel.: 603 757 592
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chladniček, mrazniček,
praček a šicích strojů

Luxa-NY v.o.s.
Ostrava-Poruba, Nábřeží SPB 454

OPRAVÁŘI

OPRAVNA

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



11

PRIOSociální oblast

Krátce

Jak pečovat

o nemocného
Charita Ostrava připravila 
na 15. června další bezplat-
ný kurz pro veřejnost za-
měřený na péči o  nemoc-
ného v domácím prostředí. 
Přednáška s  praktickými 
ukázkami začíná v  14:00 
hodin v  Hospici sv. Lukáše 
na Charvátské ulici č. 8 ve 
Výškovicích. Na školení je 
třeba přihlásit se předem 
na tel. č. 599 508 533 nebo 
731 534 002. Více na webu 
ostrava.charita.cz.

Pomůcky pro 

sluchově postižené
Moravskoslezská unie ne-
slyšících poskytuje služby 
v půjčovně kompenzačních 
pomůcek pro sluchově po-
stižené ve svém sídle na 
Vítkovické ulici č. 3335/15. 
Zde nabízí poradenskou 
službu týkající se kompen-
začních pomůcek, pomáhá 
s jejich výběrem, zajištěním, 
instalací i  s  legislativním 
postupem při zakoupení. 
Každý druhý čtvrtek zajiš-
ťuje na objednávku servis 
sluchadel. Bližší informace 
získáte  na webových strán-
kách www.msun.cz nebo na 
tel. č. 606 313 863.

Poradí zdarma
Poradna Charity Ostrava 
poskytuje zdarma sociál-
něprávní poradenství za-
měřené na rodinné právo, 
sociální zabezpečení (např. 
důchody, sociální dávky), 
bydlení, zaměstnání, ma-
jetkoprávní vztahy a dluho-
vou problematiku. Zájemci 
o  služby poradny nemusí 
uvádět žádné osobní údaje. 
Více na tel. č. 599 526 906, 
731 625 767 nebo na webu 
ostrava.charita.cz.

I jedna hodina 

týdně pomůže
Máte chuť pomáhat dru-
hým? Jste ochotni darovat 
hodinu týdně lidem v  ne-
moci a osamění? Pak může-
te přijít každou první středu 
v  měsíci mezi 13. a  17. ho-
dinou do Dobrovolnického 
centra ADRA na Jirásko-
vě náměstí, kde se dozví-
te více. Další informace na 
tel. č. 605 784 584 nebo na 
www.adraostrava.cz.  (jokr)

Už popatnácté se v  Po-

rubě konaly Sportovní 

hry seniorů, které opět 

přinesly spoustu vynika-

jících výkonů. Nejlepší 

z  řad porubských spor-

tovců i  letos pojedou na 

Mezinárodní hry seniorů, 

které se uskuteční v Koši-

cích.

Tenis, stolní tenis, šipky, 
bowling a  plavání. To je se-
znam disciplín, ve kterých 
dříve narození bojovali o ví-
tězství v  patnáctých Spor-
tovních hrách seniorů. Letos 
se celkově zúčastnilo devěta-
osmdesát závodníků starších 
šedesáti let a  někteří z  nich 
soutěžili ve všech pěti disci-
plínách. Nejstarší účastnicí 
byla třiaosmdesátiletá Silvia 
Spěváčková, která stejně jako 
v  minulých letech ovládla 
soutěž stolních tenistek.

„Kolikrát jsem vyhrála, to už 
ani nepočítám,“ smála se nej-
starší účastnice, která si svůj 
věk nepřipouští. „Možná jsem 
nejstarší, ale když hraji, tak se 
za stolem cítím mladá. Stolní 
tenis miluji a hraji ho spoustu 
let. Teď chci uspět i  na me-

zinárodních hrách, kde bývá 
mou největší konkurentkou 
jedna Maďarka. Doufám, že ji 
letos porazím,“ dodala Silvia 
Spěváčková.

Jen o čtyři roky mladší byl 
nejstarší účastník tenisového 
turnaje Jaroslav Horáb. „Na 
vítězství už to sice není, ale 
účastním se každoročně. Až 
do loňska jsem chodil pravi-
delně hrát čtyřhru do Vrati-
mova, teď už hraji jen občas. 
Ale baví mě to a  aspoň se 
udržuji v  kondici,“ uvedl de-

větasedmdesátiletý senior.
Ocenění nejlepším předali 

starosta Petr Mihálik a olym-
pionička Adolfi na Tačová. 
„Smekám před všemi, kteří se 
zúčastnili, a samozřejmě gra-
tuluji těm nejlepším. Je skvělé, 
jak jsou dnešní senioři aktivní 
a  jejich vitalitu jim občas zá-
vidím,“ poznamenal starosta.

Nejlepší sportovci budou 
Porubu reprezentovat na Me-
zinárodních hrách seniorů, 
které se uskuteční začátkem 
června v Košicích.  (mot)

Senioři bojovali v pěti

sportovních disciplínách

Senioři se utkali například v tenise.  Foto: Martin Otipka

Tanec a  vědomosti byly 
hlavními disciplínami soutěže 
Zasmějme se spolu, v  které 
se utkala čtyřčlenná družstva 
složená ze studentů a senio-
rů.

Soutěžící museli zvládnout 
valčík, polku i  disko tanec 
a  znát odpovědi na otáz-
ky z  oblasti společenského 
chování, historie či geogra-
fi e. „Bylo zajímavé sledovat, 
jak se mladí sžili se staršími 
a jak vzájemně spolupracova-

li. Myslím, že soutěž všechny 
obohatila o  příjemné zážit-
ky a  nové zkušenosti,“ řekla 
Eva Kotarbová, podle jejíhož 
námětu a  scénáře se soutěž 
rea lizovala.

Akci zorganizovala Městská 
organizace Svazu důchod-
ců ČR se sídlem v Porubě ve 
spolupráci s Knihovnou měs-
ta Ostravy a Obchodní akade-
mií za podpory statutárního 
města Ostravy a  městského 
obvodu Poruba.  (red)

Soutěž utužila mezigenerační vztahy

Důležitou roli u osob, kte-
ré nejsou schopny samy hájit 
svá práva a  jsou proto ome-
zeny ve svéprávnosti, hrají je-
jich opatrovníci. Mezi povin-
nosti opatrovníků patří dbát 
na ochranu zájmů a  práv 
opatrovance, zajistit jeho po-
třeby a udržovat s ním v po-
třebném rozsahu pravidelný 

kontakt. Opatrovník, který 
hospodaří se  jměním opat-
rovance, je také povinen kaž-
doročně vždy do  30. června 
vyhotovit vyúčtování správy 
jmění opatrovance (i když 
hospodaří jen s běžnými pro-
středky) a  toto vyúčtování 
doručit soudu. 

S  případnými dotazy se 

opatrovníci osob omezených 
ve svéprávnosti mohou ob-
rátit na  Okresní soud v  Ost-
ravě nebo na pracovnice od-
dělení sociálních věcí odboru 
sociálního Úřadu městského 
obvodu Poruba na ulici Gen. 
Sochora. Kontakt na spojova-
tele je 599 481 111.   

 (ac)

Opatrovníci, nezapomeňte na vyúčtování

V disko tanci byly seniorky 
studentům rovnocennými 
partnerkami. 
 Foto: Daniela Prokešová 
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PRIO Kultura, sport a volný čas

Akce v Porubě a okolí
1. 6.

•  Levandulové koule – tvůrčí dílna, 
CVČ, Vietnamská 1541  (16:00)

•  Baníkovská školička – fotbal pro děti 
od 4 do 6 let, tělocvična ZŠ J. Šoupa-
la 1609  (17:30–18:30)

2. 6.
•  Kurz předporodní přípravy: Těsně po 

porodu – raná vazba, MC Krteček, 
ZŠ I. Sekaniny 1804  (16:30–18:00)

4. 6.
•  Poruba open 2016 – nohejbalový 

turnaj trojic neregistrovaných hráčů, 
hřiště ZŠ Ukrajinská 1533; přihlášky 
na tel. č. 733 525 804 (8:00) 

6. 6.
•  Klub přátel knihovny, KMO, L. Podéš-

tě 1970  (10:00)
•  Malování na zahradě: Kde budu trávit 

prázdniny?, CVČ, Vietnamská 1541 
 (16:00)

•  Baníkovská školička – fotbal pro děti 
od 4 do 6 let, tělocvična ZŠ J. Šoupa-
la 1609  (17:00–18:00)

6.–11. 6.
•  Týden luštěnin – poznávání luštěnin 

hmatem a sluchem, KMO, Opavská 
6111

7. 6.
•  Tátové a mámy, přijďte si číst s námi 

– čtení pro děti, KMO, L. Podéště 
1970  (14:00–16:00)

•  Jarní koncert – vystoupení sboru Mu-
zika ZŠ J. Valčíka, sál Domova Slu-
nečnice Ostrava, 17. listopadu  (17:30)

8. 6.
•  Knihovníčci – setkání rodičů na rodi-

čovské dovolené a jejich dětí, KMO, 
Vietnamská 1541  (9:00)

•  Turnaj v holandském billiardu – akce 
pro děti i dospělé, CVČ, Vietnamská 
1541  (16:00)

•  Koncert žáků Základní umělecké ško-
ly Vl. Vančury v Háji ve Slezsku, DPS 
Astra, I. Sekaniny 1812  (16:00)

•  Baníkovská školička – fotbal pro děti 
od 4 do 6 let, tělocvična ZŠ J. Šoupa-
la 1609  (17:30–18:30)

8.–10. 6.
•  Výstava kaktusů a sukulentů – pro-

dej rostlin i odborné literatury, rady 
pěstitelům, Středisko přírodovědců, 
Čkalovova 1881  (9:00–17:00)

9. 6.
•  Malovaná písnička – vyhlášení výsled-

ků a vernisáž výtvarné soutěže, KMO, 
Vietnamská 1541  (15:00–18:00)

•  Kurz předporodní přípravy: Porodní 
přání a jejich význam, MC Krteček, 
ZŠ I. Sekaniny 1804  (16:30–18:00)

10.–12. 6.
•  Cirkulum – mezinárodní festival no-

vého cirkusu a pouličního divadla, 
Alšovo náměstí a Hlavní třída 

10. 6.
•  Noc kostelů, kostel sv. Mikuláše, ná-

břeží SPB  (18:00–24:00)

11. 6.
•  Porubské trhy, Hlavní třída  (7:00–12:00)
•  Top Kid Run – terénní závod pro děti 

a mládež od 5 do 18 let, porubský 
lesopark (vstup z ulice Studentská), 
registrace na www.topkidrun.cz 
 (9:00–12:00) 

•  Ostravská parkiniáda 2016, CVČ, 
Vietnamská 1541

•  Keramická dílna pro děti a dospělé, 
DDM, M. Majerové 1722  (13:00–18:00)

12. 6.
•  Steelers Ostrava x Trnava Bulldogs – 

česká liga amerického fotbalu, SAP, 
Skautská 6093  (15:00)

13. 6.
•  Pingpongový kolotoč, CVČ, O. Jere-

miáše 1985 
•  Baníkovská školička – fotbal pro děti 

od 4 do 6 let, tělocvična ZŠ J. Šoupa-
la 1609  (17:00–18:00)

14. 6.
•  Společenský klub seniorů, DPS Astra, 

I. Sekaniny 1812  (14:00)

15. 6.
•  Baníkovská školička – fotbal pro děti 

od 4 do 6 let, tělocvična ZŠ J. Šoupa-
la 1609  (17:30–18:30)

16. 6.
•  Kurz předporodní přípravy: Šesti-

nedělí, MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 
1804  (16:30–18:00)

17. 6.
•  Večerní in-line party, Hlavní třída 

 (19:00–22:00)
•  Arrows Ostrava x Tempo Titans Praha 

– extraliga baseballu, SKSB Arrows, 
Průběžná 6178  (20:00)

18. 6.
•  LifeInLine Tour 2016 – světový pohár 

v závodu na in-line bruslích, Hlavní 
třída

•  Arrows Ostrava x Tempo Titans Praha 
– extraliga baseballu, SKSB Arrows, 
Průběžná 6178  (13:00 a 16:00)

19. 6.
•  Čtvero ročních období: Barocco 

sempre giovane, kostel sv. Mikuláše, 
nábřeží SPB  (15:00)

•  Steelers Ostrava x Pardubice Stal-
lions – česká liga amerického fotbalu, 
SAP, Skautská 6093  (15:00)

20. 6.
•  Míčové hry, CVČ, O. Jeremiáše 1985 

 (16:00)
•  Baníkovská školička – fotbal pro děti 

od 4 do 6 let, tělocvična ZŠ J. Šoupa-
la 1609  (17:00–18:00)

21. 6.
•  Rendez-vous s knihou, KMO, Pod-

roužkova 1663  (10:00–11:00)
•  Mezinárodní den trpaslíků – hledá-

ní sedmi trpaslíků v knihovně, KMO, 
Opavská 6111  (13:00–17:00)

•  Prázdniny za rohem – čtení pro děti, 
KMO, L. Podéště 1970  (14:00–17:00)

22. 6.
•  Šikulkové – setkání rodičů a jejich 

dětí, KMO, Podroužkova 1663 
 (9:00–10:00)

•  Zábavné odpoledne s indiány – po-
řad pro rodiny s dětmi, zahrada CVČ, 
Vietnamská 1541  (16:00)

•  Běh olympijského dne, SKSB Arrows 
Ostrava, Průběžná 6178, registrace na 
www.olympijskybeh.cz  (16:00 a 18:00) 

•  Baníkovská školička – fotbal pro děti 
od 4 do 6 let, tělocvična ZŠ J. Šoupa-
la 1609  (17:30–18:30)

•  Letní kino, volné prostranství na ulici 
Francouzská  (21:30)

23. 6.
•  Art & Science, okolí budovy FEI 

v areálu VŠB-TU Ostrava  (9:00–22:00)
•  Kurz předporodní přípravy: Kojení, 

MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804  
 (16:30–18:00)

25. 6.
•  Porubské trhy, Hlavní třída

 (7:00–12:00)

26. 6.
•  Čtvero ročních období: Concerto 

Aventino, kostel Nanebevzetí Panny 
Marie, Ostrava-Třebovice  (18:00)

27. 6.
•  Mozaikový přívěsek – tvůrčí dílna, 

CVČ, Vietnamská 1541  (16:00)
•  Baníkovská školička – fotbal pro děti 

od 4 do 6 let, tělocvična ZŠ J. Šoupa-
la 1609  (17:00–18:00)

29. 6.
•  Turnaj v ruských kuželkách, CVČ, 

O. Jeremiáše 1985  (16:00)
•  Baníkovská školička – fotbal pro děti 

od 4 do 6 let, tělocvična ZŠ J. Šoupa-
la 1609  (17:30–18:30)

30. 6.
•  Hurá, prázdniny! – malá sladkost za 

vysvědčení, KMO, Podroužkova 1663
•  Kurz předporodní přípravy: Péče 

o miminko – MC Krteček, ZŠ I. Seka-
niny 1804  (16:30–18:00)

Pokračování na straně 13
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Výstavy

do 31. 12. 

•  AVE ART SSUŠ a ZUŠ Ostrava: Pero-
kresba, grafi ka, Galerie Astra, DPS, 
I. Sekaniny 1812

do 10. 6. 

•  Rostislav Foldyna: Milosti Boží – fo-
tografi e, KMO, Vietnamská 1541

do 12. 6. 

Akce v Porubě a okolí
•  Helena Hrušková-Štefková: Obrazy, 

Galerie Ametyst, Fakultní nemocnice 
Ostrava, 17. listopadu 1790

do 23. 6.

•   Jan Martiník a Jiří Birke: Zaostřeno 
– fotografi e, Galerie na schodech, 
ÚMOb Poruba, Klimkovická 55

do 27. 6.

•  Alžběta Dirnerová: Most x Ostrava, 
9 x 1 – obrazy, Galerie VŠB-TU Ostra-

va, budova rektorátu, 17. listopadu 15

do 29. 7.
•  Věra Mrkosová: Na cestách a cestič-

kách – obrazy, KMO, L. Podéště 1970

1.–30. 6. 
•  Psi a kočky – tematická výstava lite-

ratury, KMO, L. Podéště 1970

13. 6. – 31. 8. 
•  Život a dílo Josefa Čapka, KMO, Viet-

namská 1541

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

Krátce

Koncert v kostele

sv. Mikuláše

Komorní soubor Barocco 
sempre giovane vystoupí 
v  rámci koncertního cyk-
lu Čtvero ročních obdo-
bí 19. června v  15:00 ho-
din v  kostele sv. Mikuláše. 
Soubor zahraje skladby 
W. A. Mozarta, S. Tanějeva, 
J.  V. Stamice, F. Mendel-
ssohna a W. Kallicka. Infor-
mace o pořadech hudební 
přehlídky získáte na tel. č. 
773 513 941.  

Odpoledne 

s indiány

Ve středu 22. června si děti 
mohou hrát s  „indiány“ 
a  na indiány. V dvouhodi-
novém pořadu Divadelní 
agentury Křesadlo, který 
se koná v  areálu Centra 
volného času na Vietnam-
ské ulici, si užijí her, soutěží 
i tance. Vstup na akci, kte-
rá začíná v 16:00 hodin, je 
zdarma, masky malých in-
diánů jsou vítány. Více na 
tel. č. 599 480 592.

Ostrava, Morávka 

i jiné fotografi e

Slavnostní vernisáží bude 
v pondělí 27. června v Ga-
lerii na schodech porubské 
radnice zahájena nová vý-
stava fotografi í. Jejich au-
tor Stanislav Drozd zachy-
cuje svým fotoaparátem 
především krajinu a její de-
taily, ale zajímá ho i repor-
tážní portrét. V  radniční 
galerii představí různá zá-
koutí Ostravy, beskydskou 
přírodu i  dokumentární 
snímky.  (jokr) 

O titul Zdatný páťák zá-

polilo 12. května ve spor-

tovním areálu škol na 

Porubské ulici 128 dětí 

z 16 škol z Ostravy, Klim-

kovic a Vřesiny.

Soutěž pořádala Základ-
ní škola, Porubská 832, ve 
spolupráci s  klubem Atleti-
ka Poruba. „Sportovní klání 
prověřuje kondici malých at-
letů. Páťáci v ní měří své síly 
v  běhu na překážkové dráze 
a  sprintu na padesát metrů, 
ve skoku dalekém z  místa 
a hodu medicinbalem,“ uved-
la za organizátory Petra Po-
lášková.

Malí sportovci se na soutěž 
těšili a o nejlepší umístění bo-
jovali ze všech sil. „Na trati se 
mi běželo dobře, jen ten start 
mohl být lepší. Ale nejvíc se 
mi dařilo v hodu medicinba-
lem,“ svěřila se Tina Hoňková 
ze Základní školy Klimkovi-

ce, která získala titul Zdatný 
páťák v kategorii dívek. Mezi 
chlapci byl nejúspěšnější Ma-
tyáš Ondris ze Základní školy 
na ulici Ivana Sekaniny.  

Ocenění Zdatná škola si 

odnesl tým páťáků ze Zá-
kladní školy, Porubská 832. 
„Letošní výsledky potvrdily 
všestrannost dětí i  vynikající 
sportovní úroveň naší školy,“ 
dodala Petra Polášková.  (jokr)

Děti soutěžily o titul Zdatný páťák

Jednou ze soutěžních disciplín byl sprint na 50 metrů.
 Foto: Zuzana Kotyzová 

Setkání opatrovníků psů

Osmnácté setkání opatrovníků psů z tře-
bovického útulku se uskuteční v  sobotu 
11. června od 9:00 hodin v areálu útulku pro 
nalezené psy na Provozní ulici v Ostravě-
-Třebovicích. Majitelé a pěstouni psů mohou 
bojovat se svými mazlíčky o tituly Útulkový 
krasavec nebo Útulkový šikula. Opatrovníci, 
kteří se chtějí soutěží zúčastnit, se mohou 
přihlásit na tel. č. 599 455 191. 
Pro příchozí je v tento den připravena pro-
hlídka útulku, na nejmenší návštěvníky čeká 
dětský koutek a soutěže. 

Kostely se otevřou veřejnosti

V pátek 10. června mohou lidé v celé repub-
lice navštívit kostely, kaple a  modlitebny. 
Noc kostelů nabídne např. koncerty, komen-
tované prohlídky, workshopy nebo divadel-
ní představení. Bohatý program připravili 
i v porubském kostele sv. Mikuláše. V 18:00 

hodin začne mší, pokračovat bude hudební-
mi vystoupeními a  ve 21:00 hodin čeká na 
účastníky Křížová cesta v meditační zahra-
dě. Od 19:00 do 23:00 hodin bude v době 
mezi vystoupeními přístupný interiér koste-
la včetně půdy a věže. Více informací získá-
te na stránkách www.nockostelu.cz a www.
fporuba.cz.  

Tančíte rádi? Pak je tady 

kurz právě pro Vás

Deset lekcí standardního i latinskoameric-
kého tance pro mírně pokročilé je připraveno 
na podzimní sezonu ve společenském sále 
Domova Slunečnice Ostrava na ulici 17. listo-
padu. Taneční kurz povede choreograf a tre-
nér Miroslav Kuchař z klubu Jarky Calábko-
vé. Taneční začínají 25. září, ale přihlásit se 
můžete už teď, a to na tel. č. 596 940 858, 
602 591 918 nebo v Informačním centru Po-
ruba na Hlavní třídě č. 583/105.  (jokr) 



14

PRIO Historie

Obytný dům č. p. 533 a 534 na ulici Čs. exilu v 50. letech 20. století a v roce 2015. (V přízemí domu byly zpočátku prosto-
ry pro mateřskou školu, později zde např. sídlila základní škola pro děti se speciálními potřebami, autoškola nebo oddělení 
Policie České republiky.) Foto: Archiv ÚMOb Poruba a Prokop Jirsák

PORUBA KDYSI A DNES

Z porubských kronik 

• Místní rozhlas sloužil po celý rok 
skorem výhradně ohlašování zpráv 
MNV veřejnosti. Častěji vystupovali 
v  rozhlase pionýři se svými zdařilými 
kulturními pásmy a  v měsících říjnu 
a  listopadu obohacovali denní rela-
ce systematicky učitelé. Mechanické 
zařízení místního rozhlasu nebylo na 
patřičné výši. Vysílací přístroj neměl 
dostatek kapacity pro 14 amplionů 
rozmístěných v původní Porubě. Am-
pliony byly různých značek a nestejné 
citlivosti, což způsobovalo časté po-
ruchy.

• Vzhledem k stavbě Nové Ostravy na 
zdejším katastru byly krajským národ-
ním výborem stavby rodinných dom-
ků v Porubě zakázány. Mezi sídlištěm 
horníků a  novou školní budovou po-
stavilo si však sedm občanů rodinné 
domky v  hrubém zdivu. Tyto domky, 
aby nekazily soulad socialistického 
města s  vysokými budovami, musely 
býti odstraněny. Postižení stavebníci 
dostali náhradní stavební místa uvnitř 
obce, kde začali po patřičném od-
škodnění stavět nové rodinné domky. 

• Vládním nařízením dostal sbor dob-
rovolných hasičů název Čsl. hasičská 
jednota v Porubě. Jednota má 81 čle-
nů, z toho 27 žen. Během uplynulého 
roku bylo vykonáno šest teoretických 
a praktických cvičení. Jednota zasáhla 
čtyřikrát při požárech, z toho dvakrát 
na zdejším sídlišti. Na brigádách v ze-
mědělství a  na stavbách odpracovali 
členové 821 hodin. Během roku bylo 
vykonáno pět členských a 18 výboro-
vých schůzí s účastí 80 %, jeden ples, 
dvě taneční zábavy a jedna letní slav-
nost s pohotovostní soutěží.  (jokr)

Pramen:
Kronika obce Poruby (rok 1951)

Sokolská cvičení byla událostí

S nápadem na založení tělocvičné jed-
noty v Porubě přišel v roce 1894 mladý 
učitel Jan Dedek. A pak už šlo všechno 
rychle. Zřizovací výbor se sešel 10. červ-
na téhož roku a po pár týdnech sokolové 
začali cvičit v sále restaurace Františka 
Švidrnocha.

Mezi nadšené sokoly patřila i  rodi-
na zámečníka Františka Klose. „Chodi-
la jsem pravidelně na cvičení, na veřejná 
vystoupení, na výlety. Milovala jsem cvi-
čení na nářadí, hry, rozcvičky, milovala 
jsem sokolovnu. Byli jsme k tomu vedeni 
svými rodiči. Hlavně tatínkem, který byl 
náruživý sokol a národní socialista. Ne-
chci se chlubit, ale na nářadí jsem byla 
dobrá,“ vzpomíná na Sokol dcera Fran-
tiška Klose Vlasta Oborná.

Sokolové byli v obci velmi aktivní a pro 
děti a dospělé připravovali spoustu akcí. 
Třeba v zimě pravidelně na rybníku dě-
lali osvětlené kluziště. Největší událostí 
byla ale veřejná vystoupení. „Vždy za-
čínala průvodem. Sraz všech sokolů byl 
na Hradčanech. Seřadili jsme se a v prů-

vodu za doprovodu hudby jsme 
pochodovali kolem kostela přes 
rozcestí do sokolovny. Na lidi, 
kteří stáli podél cesty, jsme má-
vali a volali „nazdar“. Když jsme 
přišli na hřiště, promluvil k nám 
bratr starosta Bárta. Pak začalo 
cvičení. Začínalo se od nejmlad-
ších, končili muži na nářadích,“ 
přibližuje tehdejší atmosféru 
Vlasta Oborná. 

Sokol ale zažíval i těžké doby 
a první zákaz činnosti přišel už 
v  roce 1938 po německém zá-
boru obce. „Tatínek tehdy nechal 
přivézt k nám domů klavír, kruhy, 

sokolskou vlajku a nějaké drobnější věci. 
Ve sklepě byly ukryté žíněnky, které ke 
konci války, kdy nás bombardovali, slou-
žily jako lehátka pro zraněné dělníky od 
Blažeje. Po válce tatínek všechno vrátil, 
určitě s dobrým pocitem, že aspoň něco 
zachránil,“ popisuje těžká léta nadšená 
sokolka.

Do života organizace se zapojila i po 
válce, kdy jako devatenáctiletá byla zvo-
lena cvičitelkou dorostenek. A společně 
s  nimi se připravovala na všesokolský 
slet v roce 1948, který byl posledním na 
dlouhou dobu. „Vedle práce s dorosten-
kami jsem sama chodila na nácviky. Cvi-
čila jsem s  ženami, prošla zkušebkami 
a prošla jsem výběrem na slet. To všech-
no bylo v  letech 1947 a  1948,“ dodává 
Vlasta Oborná. 

Po roce 1948 přišel další zákaz a  po 
krátkém znovuvzkříšení v roce 1968, při 
kterém Vlasta Oborná nechyběla, třetí 
vynucené zastavení činnosti. A nechy-
běla ani při posledním obnovení Sokola 
po roce 1989.  (mot)

Průvod sokolů Porubou v roce 1946. 
 Foto: Archiv ÚMOb Poruba  

V červnu slaví narozeniny porubští sokolové, kteří jsou nejstarším spol-

kem působícím na území obvodu. Na jeho fungování vzpomíná Vlasta 

Oborná, která tento měsíc oslaví devadesát let.
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Vyhodnocení fotosoutěže

9. červen 1901
Slavnostního položení kamene pro výstavbu sokolovny se 
účastnilo asi 900 občanů, z nichž asi 200 přišlo v sokol-
ských krojích. 

15. červen 1919
V obci byly uspořádány první poválečné volby do obecního 
zastupitelstva. Zvolené zastupitelstvo projevilo ihned znač-
nou aktivitu, když začalo realizovat myšlenku elektrifi kace 
obce, zahájilo přípravy k vybudování dráhy Svinov–Poruba–
Vřesina a regulaci říčky Poruby. 

13.–14. červen 1931
Konaly se velkolepé oslavy sedmisetletého jubilea sv. Anto-
nína, spolupatrona zdejšího kostela. V předvečer se usku-
tečnil lampionový průvod obcí a  v  den pouti se střílelo 
i z hmoždířů, jak tomu bývalo v dávných dobách. 

14. červen 1946
Vichřice doprovázená vzdušnými víry způsobila v Porubě 
značné škody. Z  nově vystavěné pekárny Václava Krause 
zvedl vír střechu a  shodil ji na silnici. K  pouti připravený 
kolotoč před Obecním domem byl pokroucen a polámán, 
silné lípy u Katolického lidového domu (dnes Dům farnosti) 
byly ukrouceny. 

1. červen 1952
Národní výbor vydal zákaz pohřbívání na porubském hřbi-
tově z důvodu výstavby nové Poruby. Pro pohřbívání po-
rubských občanů byl určen hřbitov ve Vřesině, který byl 
v roce 1953 rozšířen.  (jokr)

Pramen:
Jiří Lexa: Odkazy porubských kronik

Červen v porubské historii

Pojmy známé i neznámé

Tabernákl
V 16. století zrušil tridentský koncil způsob ukládání litur-
gických nádob s hostiemi do sanktuária (výklenek v pres-
bytáři se zdobenou skříňkou pro nádobu se svěcenými hos-
tiemi), které nahradil tabernáklem. Tímto slovem se v antice 
označoval vojenský stan, v gotické architektuře podstavec 
nebo výklenek s  vyčnívajícím baldachýnem, pod kterým 
byla umístěna socha světce. Teprve po tridentském koncilu 
vznikl tabernákl – malá dřevěná skřínka, obvykle z leštěné-
ho dřeva zdobeného řezbou, která stála ve středu oltáře. 
Nad ní býval baldachýn a někdy od stropu zavěšená plas-
tika holubice. Tabernákl byl uzavřen dvířky a otevřít jej či 
manipulovat s věcmi, které v něm byly uložené, směl pouze 
kněz nebo jiný pověřený prelát. Kromě liturgických nádob 
nesměl kněz dovnitř vkládat nic jiného.

Žaket
Pánský společenský oděv vznikl v  Anglii na přelomu 
19. a 20. století. Skládá se z černého kabátu s oble sestři-
ženými šosy a hedvábnými klopami, z černošedých nebo 
šedých proužkovaných kalhot a světlé nebo stříbrné vesty. 
Původně se k němu nosil i cylindr a lakované boty, u krku ši-
roká kravata sepnutá jehlicí, později bílá kravata nebo mo-
týlek. Dnes je žaket spolu s frakem a smokingem oblečením 
pro slavnostní příležitosti – bývá předepsán například pro 
královské svatby nebo audience u anglické královny.  (jokr)

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

Na soutěžním snímku v květnovém čísle zpravodaje PRIO, kte-
rý byl pořízen v 70. letech 20. století, je vidět výstavba zimní-
ho stadionu na Čkalovově ulici. Ledová plocha se začala užívat 
v roce 1977. V roce 1990 byla zahájena výstavba druhé ledové 
plochy a v roce 1992 se začalo se zastřešováním původní le-
dové plochy. Konečná dostavba zimního stadionu byla zahá-
jena v  roce 1996 společností Sportovní a  rekreační zařízení 
města Ostravy, která byla i jejím investorem. Dostavba zázemí 
druhé ledové plochy začala v  roce 2000 a  byla dokončena 
v roce 2001.
Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali odpověď Miro-
slava Kadrnky, který získává trekingové hole. Miroslav Dvořák, 
Lucie Freiwaldová a Josef Prokeš obdrží prezentační předmě-
ty městského obvodu.  (jokr)

Foto: Archiv ÚMOb Poruba

Tajenka: Ludvík Svoboda

Osmisměrka

V minulosti navštívili Porubu českoslovenští i čeští prezidenti. 
Například v červnu 1956 byl u nás Antonín Zápotocký. O pár 
let později do Poruby přijel (viz tajenka). Na Alšově náměstí ho 
přivítali zástupci politických a společenských organizací, zapsal 
se do pamětní knihy a poté se měl odtud vydat na procházku 
ke kruhovému objezdu na Hlavní třídě. Uvítání porubskými ob-
čany bylo ale tak spontánní, že ji nakonec neuskutečnil. (jokr)
Pramen: Jiří Lexa: Odkazy porubských kronik

Vyškrtejte: armáda, baroko, brýle, kalous, karamel, koleso, ko-
kosy, kolotoč, kornout, kořen, krokodýl, livrej, podložka, polo-
čas, pouť, propast, přeměna, rokoko, román, secese, skupina, 
slonovina, soumrak.

R O K O K O K L B S Y
U P R O P A S T R L S
A L I V R E J E Ý O O
K D V A Í N A D L N K
Ž A M D S N O Ť E O O
O E R Á Ě K K U L V K
L N Á M O R U O T I O
D E E R U S T P V N R
O Ř K A L O U S I A A
P O L O Č A S O B N B
O K E S E C E S D A A
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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

www.vodar.cz
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Alšoovavaaava nnnámmmámáměsěsěsěstítítítítí

www.pivo-richard.cz

PPPPPPRRRRROOOOOOODDDDDEEEEJJNNNNAAAA

NEFILTTRROROOVVAVAANNNNÉÉHHHHOO

NENEN PAP STSTEERRIIZZOOVOVOVVAAANANNÉÉHÉHHHOO
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/freshbeerpoint

77777,,,,

babbaaaabbbaaaa NEFINEFI

PIVO SEBOU

Venkovní kanalizace
PVC  roury a tvarovky hladké pro vnější kanalizace
Čistící kanalizační šachty a vpustě
Betonové výrobky pro venkovní kanalizace

Vodovody
Tlakové trouby z tvárné litiny, tvarovky z šedé 

a tvárné litiny, litinové poklopy, podzemní  
a nadzemní hydranty, mříže a vpustě

HD – PE trubky a tvarovky pro domovní přípojky, 
vodoměry a příslušenství

Domovní odpady
HT potrubí a tvarovky hladké pro 

vnitřní odpady s odolností do 100 °C
NG potrubí a tvarovky třívrstvé 

(náhrada odpadní litiny)
Vpustě, sifony, odpady

Plynovody
I – PE roury, armatury, chráničky, HUP

Možnost nákupu a slev

i pro maloodběratele

Prod. doba Po-Pá: 6.30 – 16.00

Sobotní prodej: 7.00 – 11.00 (květen – říjen)

Velkoodběratelům poskytujeme 

množstevní slevy ! 

Ostatní
Drenážní roury, chráničky 

pro vedení kabelů
Odvodňovací žlábky
Vnitřní rozvody pitné vody, topení, mirelon
Ostatní stavební doplňky z plastů 

(vodoměrné šachty, vpustě, mříže, 
gajgry, žumpy, aj.

Betonové výrobky pro terénní úpravy, 
dlažby, obrubníky

Frýdecká 332, Ostrava-Kunčice
(100 m za mostem Rudná – Frýdecká směr Vratimov)

VŠE PRO VÁŠ ODPAD, KANALIZACI, VODOVOD, 
ODVODŇOVACÍ TECHNIKU

VELKOOBCHOD – MALOOBCHOD
s materiály pro výstavbu a opravy inženýrských sítí
Tel.:  596 238 499 • www.pcvalfa.cz  • e-mail: pcvalfa@pcvalfa.cz
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