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Zářijová Pouť babího léta
Foto: Jiří Birke

AKTUALITY

TÉMA MĚSÍCE

Poklad by měl přivítat
návštěvníky na jaře 2018

Přijďte diskutovat o návrzích
projektu Zelená Porubě

Více na straně 3

Více na straně 5

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

Začnou se stavět podzemní
kontejnery na odpad
Více na straně 6

SOCIÁLNÍ OBLAST

Peníze ze sbírky pomohou
domovu pro matky s dětmi
Více na straně 13

SILESIA MEDICAL nabízí unikátní řešení inkontinence u žen

Silesia Medical v Ostravě-Porubě nyní nově nabízí unikátní možnost řešení – Gynlaser Fotona
se systémem G-Runner. „Zákrok trvá pouhých 20 minut, je nebolestivý, bez anestezie a bez rizik
komplikací. Účinnost potvrzuje 97 procent žen,“ popisuje metodu Radomír Ichnovský, ředitel kliniky
Silesia Medical. Jedná se o účinný a extrémně šetrný erbiový laser, kombinovaný s aplikátorem řízeným
počítačem. Díky němu je laserový paprsek rovnoměrně aplikován, což zajišťuje maximální účinnost
a šetrnost. Klinika Silesia Medical v Ostravě-Porubě je v jedním ze dvou pracovišt v ČR, které touto
technikou disponuje.
www.gynlaser.cz

Radomír Ichnovský přebírá novou
techniku od zástupce dodavatele

www.silesiamedical.cz

INZERCE RV 1600861/01

Až 50 procent žen se už setkalo se samovolným únikem moči. Tzv. inkontinence jim často značně
komplikuje život. Bojí se zasmát, kýchnout nebo třeba i zvednout těžký nákup. Dosud byla jedinou
účinnou léčbou operace. Každý zákrok v anestezii ale provází určité riziko komplikací. Proto se tyto
operace provádějí jen u vyššího stupně inkontinence. Ostatní ženy jsou pak často odkazovány jen
na pouhé cvičení, které většinou není účinné, a nebo na nošení inkontinenčních vložek.

INZERCE RV 1500819/09

SPRÁVA MORAVA s.r.o.
(tedy odměnu správci
a příspěvek na správu družstva) v součtu
více než 100,- Kč/měsíčně? Kontaktujte nás.
Aktuálně zajistíme: nové stanovy, vyřízení
dotací, vyhotovení PENB; více na:

INZERCE RV 1500818/09

Správa Morava s.r.o., Slavíkova 6142/18d, 708 00 Ostrava-Poruba
Tel.: 777 265 996, 595 173 011, e-mail: info@spravamorava.cz

OPTIKA TRIUMPH

INZERCE RV 1600675/02

Vykonáváme komplexní správu domů a bytů již
více než 20 let a sídlíme v Porubě
týkající se převodu výkonu správy zařídíme my.

INZERCE RV 1601024/01

INZERCE RV 1600179/06

www.spravamorava.cz

AKCE až -50 %
ZÁŘÍ, ŘÍJEN

NA BRÝLOVÉ OBRUBY
NA BRÝLOVÁ SKLA ČIRÁ S ÚPRAVOU MAR SH,
SLEVY NELZE SČÍTAT. PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ.

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

INZERCE RV 1500823/07

MULTIFOKÁLNÍ, ZABARVOVACÍ
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TÉMA MĚSÍCE

Porubský Poklad by měl přivítat první
návštěvníky na jaře roku 2018
Dobrá zpráva pro všechny
Porubany: po dvou
letech opět začaly práce
na rekonstrukci domu
kultury. Pokud nenastanou
komplikace, první
návštěvníky by měl Poklad
přivítat na jaře 2018.
Dům kultury (DK) Poklad
je místem, kam generace Porubanů chodily za kulturou,
na plesy či třeba na jídlo. Mnozí z nich tam zažili první rande, taneční a nezapomenutelná byla promítání legendárního letního kina. O několik
stupňů výše jej měla posunout
kompletní rekonstrukce, která
ale kvůli sporům se zhotoviteli
musela být přerušena. A to na
dlouhé dva roky. Dobrá zpráva
je, že od konce prázdnin se rekonstrukce opět naplno rozjela. Město Ostrava, které je stoprocentním
vlastníkem DK
Poklad, vybralo nového zhotovitele a ten na konci prázdnin
práce obnovil.
„Porubané do zimy pokrok
zahlédnou jen jako zvýšený pohyb dělníků kolem budovy. Nejvíce práce je v tuto chvíli uvnitř.
Věřím, že teď už půjde vše podle plánu a DK Poklad se opět
stane chloubou Poruby. Rekonstrukce by měla být hotova do
konce roku 2017 a na jaře 2018
bychom rádi přivítali první návštěvníky,“ řekla jednatelka DK
Poklad Darina Daňková. Práce,
které provádí sdružení firem
Stamont – pozemní stavitelství
a Vítkovice Revmont, vyjdou
na 148 milionů korun. Dalšími

K tématu

Už v průběhu října budou
spuštěny nové webové
stránky www.dkpoklad.cz.
Na nich se budou moci
všichni, které to zajímá, podívat, jak postupuje stavba.
Jedna ze sekcí webu se bude jmenovat Příběhy. Tam
mohou lidé posílat zážitky či fotografie, které mají
s kulturním domem za dobu
jeho existence spojeny.

Tak má vypadat prostranství před rekonstruovaným DK Poklad.

Vizualizace: architektonická kancelář Kania
Dům kultury v datech
1960

položen základní kámen

1961

slavnostní otevření

1968

zahájen provoz Letního kina Amfi

1993

kulturní dům OKD byl přejmenován na Poklad

2008

přechází do vlastnictví města

2009

vyhlášen národní kulturní památkou

2013

zahájení rekonstrukce

výdaji bude vybavení interiérů, na které bude vypsána jiná
soutěž.
Porubský kulturák po rekonstrukci obnoví činnost v plném
rozsahu, a to včetně velkého
společenského sálu, který bude sloužit k pořádání plesů, tanečních i dalších větších akcí.
„Před rekonstrukcí prostor zabíralo fitcentrum a my chceme,
aby se sálu vrátila jeho původní
funkce. Místo, kde by se mohlo sejít více lidí, Porubě chybí,“
uvedla Darina Daňková.
Kompletní rekonstrukcí projde divadelní a cvičební sál
a řada dalších míst, která budou sloužit jako učebny. Ty nabídnou nejrůznější kurzy nebo
přednášky. Chybět nebude ani
restaurace či kontaktní místo
městské policie.
„Počítáme také s nečekanými kulturními novinkami, ale zatím je vše ve fázi vyjednávání,
a tak si tuto informaci necháme jako překvapení,“ prozradila jednatelka.

S opravou letního kina současný projekt nepočítá, ale to
neznamená, že by se prostor
amfiteátru nemohl využívat.
„Je to skvělé místo, které má
své kouzlo. Rekonstrukce tak,
jak byla připravena, by přišla
na obrovské peníze, které nejsou k dispozici. Ale s drobnými
úpravami by výhledově mohlo
letní kino aspoň jednou za čas
znovu fungovat,“ plánuje Darina Daňková.
Ta je v současnosti i jednatelkou zábřežského Domu kultury Akord a věří, že pro porubský dům kultury to je výhoda. „Ač škarohlídové mohou
tvrdit opak, myslím si, že spojení s Akordem přinese spoustu pozitiv. Poklad se nebude
muset učit chodit, může začít
rovnou běhat. Chceme využít
zkušenosti z Akordu, ovšem
ne jen slepě kopírovat to, co
funguje tam. Je nám jasné, že
musíme vyjít vstříc potřebám
a vkusu Porubanů,“ dodala Da(jan, mot)
rina Daňková. 

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
když se řekne poklad, každý si představí něco jiného.
Truhlu s diamanty, hodnou
ženu, pracovitého muže. My
v Porubě máme toto slovo
spojeno s kulturou. Náš kulturák nám ale radost nedělá. Poruba, obvod s více než
65 tisíci obyvatel, nyní nemá
odpovídající prostory, kde by
mohly probíhat větší kulturní,
společenské či jiné akce. A tak
jsme již mnoho let svědky toho, že reprezentační ples našeho městského obvodu kočuje po různých štacích, jako
jsou Klimkovice nebo Zábřeh.
Ale nejde jen o plesy. I za divadlem a jinými akcemi musíme
vyrážet mimo Porubu.
Z rozhovorů s Vámi vím, jak
moc Vám kulturní dům schází. Velmi často jste se mě ptali, proč rekonstrukce nepokračuje, kdy se opět začne
s pracemi a kdy bude konečně hotovo. Bohužel jsem Vám
musel odpovídat, že vlastníky DK Poklad nejsme, a proto
nemůžeme jeho opravu nijak
urychlit.
Teď se snad konečně situace změnila. Město Ostrava vybralo zhotovitele a na stavbě
se zase objevili dělníci. Nezbývá než doufat, že se do porubského kulturáku vrátí život.
Rekonstrukce by měla podle
smlouvy trvat 60 týdnů. Věřme společně, že na jaře 2018
kulturní dům přivítá první návštěvníky. A že náš porubský
ples v roce 2019 již bude tam,
kde ho všichni chceme mít,
v našem „Pokladu“.

Ing. Petr Mihálik
starosta
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Starobylé lípy dostaly speciální „kapačky“
Záchrana více než 160 let
starých lip pokračuje.
Loni se odstraněním
sekundární koruny podařilo
čtyři stromy stabilizovat,
na přelomu srpna a září
dostaly speciální výživu.
Soustava hadiček napojených přímo na kořenový
systém stromů a desítky litrů speciální výživné směsi. To
je jednoduše řečeno metoda
makro-injektáže, kterou odborníci z brněnské Mendelovy
univerzity použili při další etapě záchrany nejstarších porubských stromů, čtyř lip u kostela
svatého Mikuláše.
„Metoda
makro-injektáže
je zcela unikátní. Používá se
v USA a Asii, v Evropě jsme
možná první, kdo ji využívá. Porubské lípy jsou jedny z prvních
stromů, které jsme tímto způsobem ošetřili. Takhle staré lípy
nejsou schopny zajistit si samy
dostatek živin a díky injektáži jsou schopny vstřebat až sto
litrů speciálního roztoku, který

Čtyři lípy u porubského kostela dostaly ke kořenům speciální výživu. 

jim dodá potřebné látky,“ uvedl Petr Martínek z Mendelovy
univerzity.
Poruba se pro tento způsob
záchrany
rozhodla,
protože čtyři lípy u kostela jsou pozůstatkem aleje,

která byla vysazena kolem roku 1850. „Tento způsob revitalizace má smysl dělat jen
u významných stromů. Tyto lípy jsou dědictvím po našich předcích a chceme je zachovat pro budoucnost. Je

Foto: Martin Otipka

neuvěřitelné, že naši předkové
stromy sázeli, když se narodil
Tomáš Garrigue Masaryk. Věřím, že tato metoda prodlouží jejich životnost aspoň o půl
století,“ řekl starosta Petr Mi(mot)
hálik.

Jak se Poruba stará o stromy? Přijďte se podívat
Víte, že městský obvod Poruba se stará o více než pětadvacet tisíc stromů a jako jediný z větších ostravských obvodů je má všechny podrobně
zmapované? A víte, že každý
z nich má svůj rodný list? Zajímá vás, jak péče a hodnocení
jejich zdravotního stavu vypadá? Přijďte se zeptat odborníků.

Městský obvod Poruba pro
zájemce připravil komentovanou prohlídku, při které specialisté na městskou zeleň ze
společnosti Safe Trees odpoví na všechny dotazy týkající
se péče o stromy. Uskuteční se
20. října v 16:00 hodin a sraz
s odborníky je u restaurace
Florida na Hlavní třídě.

„Porubané jsou patřičně hrdí na to, že náš obvod je jedním z nejzelenějších míst Ostravy. Péče o zeleň a především
o stromy je pro ně důležitá.
Chceme jim ukázat, jak o ně
pečujeme, a především se budou moci odborníků zeptat na
vše, co je zajímá,“ uvedl starosta Petr Mihálik.

Na dotazy budou odpovídat
zaměstnanci společnosti Safe
Trees. Tu vede jeden z nejuznávanějších českých odborníků na městskou zeleň Jaroslav
Kolařík. Velmi úzce spolupracuje například s Mendelovou
univerzitou v Brně, která se podílí mimo jiné na záchraně nejstarších porubských lip.  (red)

místností. Voliči budou moci
v pátek hlasovat do 22:00 hodin, v sobotu pak od 8:00 do
14:00 hodin. S sebou si musí
přinést průkaz totožnosti. Hlasovací lístky měly být všem
oprávněným voličům doručeny nejpozději v úterý 4. října. Pokud je neobdrželi, dostanou je přímo ve volebních
místnostech.

a Martinovské, kde od 19. září
dopravu řídí policisté. Ostravské komunikace tam mění stožáry, svítidla, řadiče i kabeláže.
„Pokud nám bude přát počasí, můžou být práce dokončeny
dříve, než je předpokládaný termín,“ uvedl mluvčí společnosti
Jiří Maléř.

všechny občany na pietní akt,
který se v tento den uskuteční
v 10:00 hodin u památníku na
Vřesinské ulici.

Křižovatku řídí policisté

V pátek 28. října uplyne
98 let od vzniku samostatného
československého státu. Městský obvod Poruba srdečně zve

KRÁTCE
Uzávěra Hlavní třídy

Upozorňujeme motoristy, že
z důvodu konání akce Porubský
čtvrtmaraton bude 28. října od
8:00 do 15:00 hodin Hlavní třída v úseku od Francouzské ulice po kruhový objezd uzavřena. Autobusové linky pojedou
v době uzávěry po objízdné
trase. Více na www.dpo.cz.

Přijďte k volbám

Krajské zastupitele budou
7. a 8. října volit také Porubané. První den ve 14:00 hodin se
v obvodu otevře 79 volebních

V polovině října by měla skončit oprava semaforů v křižovatce ulic Opavské

Vzpomínka
u památníku

Na Porubské trhy
letos naposledy

Zájemci o čerstvé potraviny a rukodělné výrobky mají
v letošním roce poslední možnost navštívit Porubské trhy,
které se konají na prostranství
u kruhového objezdu na Hlavní třídě. Nakoupit na nich mohou 15. a 29. října od 7:00 do
(jokr, jan)
12:00 hodin. 
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Architektonická výstava vzbudila ohlas
Výstava, která na
Hlavní třídě představila
návrhy úprav několika
porubských lokalit, se
setkala s velkým ohlasem.
Lidé k ní v návštěvních
knihách připojili celou řadu
podnětů.
Navrhované zásahy architektů, které byly součástí expozice Sdílko, vyvolaly velký ohlas.
Nejvíce poznámek mířilo k zeleni. „Zachoval bych zeleň, ovšem
spousta stromů je přerostlých.
Navrhuji citlivou výměnu za novou výsadbu,“ píše se v jednom
ze zápisů. A právě tento podnět
vyjadřuje podstatu věci. „Množství stromů zůstává zachováno.
V maximální míře se pracuje na
tom, aby současná výsadba nebyla omezena, nutné kácení je
nahrazeno novými a zdravými
stromy. Někde je v návrzích odstranění nevyužívané travnaté
plochy, které naopak chceme
posílit v přilehlých parcích, což
jsou zóny určené k relaxaci,“
uvedla místostarostka Zuzana
Bajgarová.
U návrhu proměny Alšova náměstí měli lidé obavu, že
by mohlo dojít k zásahu do památkově chráněné sorely. „Tímto směrem naše úvahy nikdy
nešly. Nedochází k žádné nové výstavbě, jen k úpravě plochy náměstí, která by měla být
místem, kde se lidé budou setkávat,“ ujistila Zuzana Bajgarová. Lidé nemusejí mít ani strach,
že by úpravy znamenaly úbytek
parkovacích míst, která v Porubě chybí. „Chtěli jsme, aby architekti místa k parkování neubírali. V centru Poruby to logicky
řešili podzemním parkováním.

Architekti předložili své představy, jak by se některé části obvodu
mohly změnit. Na setkání s Porubany o nich debatovali. Foto: Jiří Birke

Jiná možnost ani není. U dalších návrhů je to řešeno tak,
aby parkoviště nezasahovala do míst určených k relaxaci,
ovšem žádná parkovací stání se
oproti současnému stavu nerušila,“ řekla místostarostka.
Další častý požadavek by se
dal shrnout do jednoduché věty: Chybí mi tu více vody. Ačkoli kromě návrhu přestavby okolí
Oblouku, kterému vévodí veliká
fontána, nejsou v dalších vizualizacích vodní prvky takto viditelné, jsou tam. A v každém
z návrhů se objevuje fontána či
například pítka pro lidi.
A kdy by se s úpravami mohlo začít a kde na to Poruba vezme peníze? „Nejde o finální návrhy, ale první studie ukazující
typy zásahů, které má Poruba

v rozvojových plánech připravené. Jejich rozpracování a realizace se přímo odvíjí od financí. V srpnu jsme představili návrh změny statutu, která by měla zajistit jasná pravidla financování obvodů a měla
by jim dát dost financí na rozvoj. Pokud změnu společně
s ostatními obvody protlačíme, některé z úprav veřejného
prostoru mohou začít v nejbližších letech,“ dodala Zuzana Bajgarová.
Navrhované zásahy si lidé mohou prohlédnout na
webu poruba.ostrava.cz v sekci O Porubě a podsekci Sdílko –
výstava Veřejný prostor v Porubě a vystaveny budou i ve druhém patře budovy A porubské
radnice. 
(mot)

Bezpečná krytá místa k parkování
Chcete mít jistotu, že pro
svůj vůz budete mít vždy
vhodné místo k zaparkování? Chcete mít svůj automobil v suchu a v bezpečí? Pak
využijte nabídku městského
obvodu Poruba parkovat vozidlo v tabletovém parkovišti
na ulici Plk. R. Prchaly. Horní
plocha dvoupodlažního objektu je určená k veřejnému

parkování osobních vozů,
místa v suterénu městský obvod pronajímá. V krytém prostoru je k dispozici šestačtyřicet stání. „Při parkování
v tabletu jsou vozidla chráněná před nepřízní počasí i před
poškozením nebo vykradením. Prostor pro parkování se
uzavírá dálkově ovládanými
vraty a majitelé automobilů

se dovnitř dostanou uzamykatelnými dveřmi,“ uvedl místostarosta Petr Stachura.
Zájemci o pronájem parkovacího stání se dozví více
na tel. č. 599 480 715, o nabídkách parkovacích míst
v krytých prostorách informují i úřední desky či webové stránky poruba.ostrava.cz.
(red)


Sdílko mělo
úspěch
Téměř měsíc se na středovém pruhu Hlavní třídy konala netradiční expozice Sdílko.
Ve speciálních modulech se
představilo na padesát vystavujících, návštěvníci mohli posedět v kavárně nebo zhlédnout výstavu o možných proměnách Poruby.
„Chtěli jsme oživit prostor
Hlavní třídy a podpořit především místní živnostníky. A to
se nám povedlo. Podle ohlasů, které od vystavujících máme, si téměř všichni koncept
Sdílka pochvalovali a zúčastnili by se opět. Věřím, že jsme
Porubanům představili zajímavé firmy a nabídli i takový doprovodný program, aby se na
Hlavní třídu pravidelně vraceli,“ uvedla místostarostka Zuzana Bajgarová.
Návštěvníci mohli vyplnit
také anketní lístky, které taktéž ukázaly, že se jim expozice
líbila. Sdílko pořádal městský
obvod Poruba ve spolupráci s Centrem podpory inovací
(mot)
VŠB-TU Ostrava.

Zelená Porubě:
přijďte diskutovat
Pokud vás zajímá, jaké návrhy na zlepšení svého okolí předložili lidé v projektu Zelená Porubě, přijďte se podívat
na jejich veřejnou prezentaci, která se uskuteční 19. října
v 17:00 hodin v sále Střední školy prof. Zdeňka Matějčka. Autoři jednotlivých návrhů
vám je představí a i v této fázi
jim můžete navrhnout případná vylepšení. Hlasování, které
z návrhů bude Poruba nakonec
realizovat, se uskuteční v listopadu. Zelená Porubě je projekt
participativního rozpočtu, při
kterém vy sami rozhodnete, do
čeho bude Poruba investovat
(mot)
milion korun. 

6

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ A BEZPEČNOST

Moderní velkokapacitní popelnice patří pod zem
Podzemní kontejnery
pojmou třikrát více smetí
než ty, které známe.
Nové, moderní, velkoobjemové… a neviditelné. Takové budou na čtyřech místech
v Porubě kontejnery na komunální odpad. Na náměstích Jana Nerudy a Antonie Bejdové,
v ulici Nálepkově a v lokalitě
u Hlavní třídy se začnou budovat v říjnu.
„Stávající kontejnery budou
nahrazeny moderními podzemními, ze kterých nebude

Řidiči, chcete
vyhrát?

možné tahat odpadky a rozhazovat je po okolí. Dojde tak
k významné estetizaci prostředí,“ uvedla místostarostka Zuzana Bajgarová.
Na každém sběrném místě
budou čtyři až šest podzemních nádob na jednotlivé druhy odpadu, tedy na papír, sklo,
plast a směsný odpad. „Budou to jakési kryté betonové
vany, do kterých budou vloženy nádoby zhruba třikrát větší
než stávající plastové kontejnery. Podle toho, kolik odpadu se
v příslušné lokalitě produkuje,

a podle možností daného místa
se volil počet nádob na směsný
odpad,“ vysvětlila Jarmila Holušová, vedoucí oddělení projektů a veřejných zakázek porubského úřadu.
Vybudování všech čtyř sběrných míst přijde na 3,37 milionu korun, výdaje z 85 procent
pokryjí evropské dotace. Hotovo má být letos do konce listopadu. „Protože se domníváme,

Akce získala podporu z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, prioritní osa 3.

V Porubě vykvetly dřevěné kopretiny

I bez vlastního automobilu
se můžete zúčastnit druhého
ročníku soutěže O pohár bezpečného řidiče, kterou pořádá městský obvod Poruba
společně s autoškolou Č.A.S.
Musíte však vlastnit řidičský
průkaz skupiny B a být ochotný (či ochotná) předvést své
znalosti o silničním provozu
také v praxi. Soutěží se ve vozidlech autoškoly, posuzovateli budou dopravní komisaři Magistrátu města Ostravy.
Nejen pro řidiče pak bude připraven i workshop na téma
Dopravní nehoda – a co dál?
Soutěž se koná 22. října
od 8:00 hodin v Centru volného času ve Vietnamské ulici v Ostravě-Porubě, je však
třeba se přihlásit předem na
telefonním čísle 777 575 997
nebo na e-mailové adrese
simacek@autoskolacas.cz,
kde se také můžete dozvědět
bližší informace či podmínky
účasti. Kapacita je omezena,
startovné je 200 korun.

že podzemní kontejnery rozhodně vypadají lépe než nádoby, na které jsme byli dosud zvyklí, chceme je budovat
i v dalších lokalitách a už nyní připravujeme jejich projekty.
Obecně se chceme zaměřit na
kultivaci prostředí kolem kontejnerových stání, neboť s tím
jsou spojeny výrazné negativní
jevy,“ doplnila místostarostka
(jan)
Zuzana Bajgarová.

Dřevěné kopretiny vykvetly
na pátém obvodě. Stylizované
květy zdobí vrchol skluzavek
na dětských hřištích například
v Alžírské nebo Bulharské ulici.
Ta v září dostávala nový kabát.
Obvod stav prolézaček pravidelně kontroluje, aby byly pro děti
stále bezpečné. Dodavatelem
prvků vyrobených z akátového
dřeva, které dobře odolává vodě
i počasí, je společnost Hřiště
pod květinou. A tak do sebe vše
zapadá – děti se baví na hřištích
skutečně pod květinami… (jan)

Snímky: Prokop Jirsák

(jan)

Je správný čas
na údržbu zeleně
Říjnem nastává (a březnem
končí) období vegetačního klidu. Stejně jako každý rok, také
letos to v Porubě bude doba
pro zmlazovací a ozdravné řezy keřů, keřových skupin a živých plotů a takzvaných průjezdních a průchodních profilů, které zajistí, aby se cestami
a chodníky dalo bezproblémově projíždět a procházet. Zároveň budou pracovníci technických služeb uklízet spadané listí.
„V letech 2016 a 2017 se tyto zásahy budou dělat na čtvrtém a pátém obvodu a v Novém Pustkovci. Porubu máme pomyslně rozdělenou do
tří lokalit, v každé se pracuje jeden rok. Znovu se na dané místo dostaneme zas po
dvou letech – tedy pokud do
té doby nebude třeba nějakého akutního zásahu,“ upřesnil
místostarosta Dalibor Malík.
Prvním listopadovým dnem
pak nastává období, kdy je
možné kácet stromy.
(jan)


KRIMI
Mrtvola v horkovodu

Vyděšený
muž
zavolal
3. září na tísňovou linku, že
v kanále naproti porubskému
hypermarketu Albert našel
ostatky. Podle lebky poznal,
že jsou lidské. Kvůli stavu nalezených ostatků nebylo podle slov krajské policejní mluvčí

Gabriely Holčákové v danou
chvíli možné určit, co bylo příčinou úmrtí. To zjistí až soudní
pitva. Na místě, kde se kostra
našla, často přespávají bezdomovci. Policisté mezitím vyslýchají ty, kteří se v Porubě
pohybují a mohli by zesnulou
osobu znát. Policisté přivítají

jakékoli informace, které by
mohly vést k zjištění totožnosti mrtvého.

Pod lavičkou nadýchal

„Je mi úplně jedno, co dělám a kde to dělám,“ nechal se
slyšet podnapilý 48letý muž,
když ho hlídka městské policie

upozornila na obecně závaznou vyhlášku, která v daném
místě v Porubě zakazuje konzumaci alkoholu. Projednávání
přestupku vygradovalo v pokus o napadení strážníků. Opilci, který si ustlal pod lavičkou,
přístroj naměřil přes dvě pro(jan)
mile alkoholu. 

Bertíkův

vičky
Známé pos ta
tř
s ička,
– Ber tík, ko
v, Elma
ke
zlobivá ty

INZERCE RV 1600352/03

Sjízdná 5554/2a, Ostrava - Třebovice

INZERCE RV 1600959/01

www.oc-galerie.cz

22.
10.
15–17 hodin
INZERCE RV 1600083/14

Vyřezávaní a zdobení dýní
Škola čarování
Malování strašidel
Halloweenská kapela
Finále o nejnápaditější masku

INZERCE RV 1601059/01

Halloween

SEZÓNNÍ

VÝPRODEJ

%

13
Škoda Octavia 20

Kč
9
9
9
249

300 000 Kč

Vyberte si právě teď.

Až 8000 kvalitních vozů za nejlepší ceny.

lístky na zápas
OFICIÁLNÍ PARTNER

Více na www.aaaauto.cz/podminky-vstupenky

OSTRAVA

Místecká 3220

PO–NE 8:00–21:00
Cena platí při financování u vybraných produktů našich partnerů. Foto je ilustrativní.
Nejedná se o závaznou nabídku ve smyslu § 1732 Občanského zákoníku.
Více info o uvedených akcích naleznete na stránkách www.aaaauto.cz/sleva.

Volejte zdarma denně 8–21 hod.

800 110 800

www.aaaauto.cz

INZERCE RV 1600897/01

Získejte
zdarma

8
9:00

15:45
16:00
17:00

6. 10.
10:00

15:00

15:00

16:30

17:30

7. 10.
10:00

11:00

8. 10.
8:30

9:00

9. 10.
17:00

10. 10.
15:00

16:00
17:30

11. 10.
9:00

14:00

Knihovníčci – setkání rodičů na
rodičovské dovolené a jejich
dětí, KMO, Vietnamská 1541
Hurá na nočník – seminář, MC
Krteček, I. Sekaniny 1804
Zahradní olympiáda pro děti,
CVČ, O. Jeremiáše 1985
Beseda se spisovatelem
a překladatelem Radkem Malým,
KMO, Vietnamská 1541

Péče o nos malých dětí –
beseda, RC Kaštánek,
Ukrajinská 1533
Šiju, šiju kabátek pro
knížečku na svátek – tvůrčí
dílna, KMO, L. Podéště 1970
Setkání u Oblouku – workshopy,
výstava a muzika, Kafárna,
U Oblouku 501/10
Kurz předporodní přípravy:
Porod – 2. část, MC Krteček,
I. Sekaniny 1804
Baníkovská školička, Základní
škola, J. Šoupala 1609

Ivo Sobotka: Austrálie – 		
beseda s cestovatelem, DPS
Astra, I. Sekaniny 1812
Bohdan Volejníček: Záhadný
život Williama Shakespeara –
beseda, KMO, Vietnamská 1541

Vyvěšování budek v parcích
Poruby, sraz u Střediska
přírodovědců, Čkalovova 1881
(přihlášky ve středisku)
Setkání celiaků – přednášky,
poradenství, prodej bezlepkových výrobků, Střední škola
prof. Zd. Matějčka, 17. listopadu
1123

16:00
17:00

12. 10.
9:00

15:30

16:00

13. 10.
9:30

16:30

17:30

Nošení dětí – beseda, RC
Kaštánek, Ukrajinská 1533
Workoutový trénink pro
veřejnost, hřiště ve dvoře ulice
L. Podéště

15:00

Šikulkové – setkání rodičů na
rodičovské dovolené a jejich
dětí, KMO, Podroužkova 1663
Klub vícečetných rodin a rodičů
s dvojčaty a vícerčaty, RC
Kaštánek, Ukrajinská 1533
Divadélko Smíšek: Podzimní
strašáci, CVČ, Vietnamská 1541

19. 10.
15:30

16:00
17:00

17:00

20. 10.
10:00

16:00

13.–17. 10.

Bazárek – prodej dětského
oblečení a potřeb, MC Krteček,
I. Sekaniny 1804

14. 10.
19:00

15. 10.
7:00
9:00

16:30

17:30

Večer s řeckou kulturou –
hudba, tanec, řecká vína
a pochoutky, Zámek Poruba,
nábřeží SPB 60

22. 10.
8:00

Porubské trhy, Hlavní třída
Mineralogické setkání – výstava
minerálů, fosilií a dalších
přírodnin, aula VŠB-TU Ostrava,
17. listopadu 15

24. 10.
10:00
15:00
16:00

16. 10.
17:00

17. 10.
9:30

Klub přátel knihovny, KMO,
L. Podéště 1970
Společenský klub seniorů, DPS
Astra, I. Sekaniny 1812

17:30

Hravě ke zdraví – pořad
o životním stylu, RC Kaštánek,
Ukrajinská 1533
Kurz předporodní přípravy:
Těsně po porodu, MC Krteček,
I. Sekaniny 1804
Baníkovská školička, Základní
škola, J. Šoupala 1609

Workoutový trénink pro
veřejnost, hřiště mezi ulicemi
Alžírská a Bulharská

Zdravotní cvičení pro seniory,
KC Archa, 17. listopadu 596
Ježourek – tvůrčí dílna, CVČ,
Vietnamská 1541
Baníkovská školička, Základní
škola, J. Šoupala 1609

16:00

Foto: archiv ÚMOb Poruba

5. 10.

PROGRAM AKCÍ

10:00

Workoutový trénink pro
veřejnost, hřiště mezi ulicemi
Alžírská a Bulharská

17:30

25. 10.
14:00

26. 10.
15:30

17:30
Safe Home: Bezpečné místo pro
hru – beseda s poradenstvím
pro rodiče, dětský koutek 		
v CVČ, Vietnamská 1541
Rendez-vous s knihou, KMO,
Podroužkova 1663

27. 10.
9:30

Zdravotní cvičení pro seniory,
KC Archa, 17. listopadu 596
Turnaj v ruských kuželkách,
CVČ, Vietnamská 1541
Baníkovská školička, Základní
škola, J. Šoupala 1609

Seberealizace a rozvoj dětí
pomocí her – beseda, RC 		
Kaštánek, Ukrajinská 1533
Turnaj v šipkách, CVČ, 		
O. Jeremiáše 1985
Klub Generace: O Karlu IV.
– přednáška Marka Zágory, KMO,
Vietnamská 1541
Prezentace návrhů projektu
Zelená Porubě, přednáškový
sál Střední školy prof. Zd.
Matějčka, 17. listopadu 1123

Míčkování – fyzioterapeutická
beseda, RC Kaštánek, 		
Ukrajinská 1533
Komentovaná prohlídka 		
s arboristy, sraz u restaurace
Florida, Hlavní třída
Kurz předporodní přípravy:
Šestinedělí, MC Krteček, 		
I. Sekaniny 1804
Baníkovská školička, Základní
škola, J. Šoupala 1609

O pohár bezpečného řidiče
– soutěž, CVČ, Vietnamská 1541
(přihlášky na tel. č. 777 575 997)

Dětská rýma – beseda, MC
Krteček, I. Sekaniny 1804
Zdravotní cvičení pro seniory,
KC Archa, 17. listopadu 596
Halloweenské magnetky – tvůrčí
dílna, CVČ, Vietnamská 1541
Baníkovská školička, Základní
škola, J. Šoupala 1609

Za zvířátky do pohádky – čtení
pro děti, KMO, L. Podéště 1970

Odpoledne pro prarodiče
s vnoučaty, RC Kaštánek,
Ukrajinská 1533
Renata Moskalová: Severní
Kypr – beseda s cestovatelkou,
DPS Astra, I. Sekaniny 1812

Hravě ke zdraví – pořad
o životním stylu, RC Kaštánek,
Ukrajinská 1533
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17:30

28. 10.
9:45

Baníkovská školička, Základní
škola, J. Šoupala 1609

3. 11.

Koloběžkový závod na 5 km,
Hlavní třída (prezence 8:30–9:10)

17:00

16:30

Rej broučků a berušek,
Hlavní třída (pouze za příznivého
počasí)
Akademie k 50. výročí
založení školy,
tělocvična Základní školy, 		
Ukrajinská 1533

Foto: Jiří Birke

VÝSTAVY

11:00

29. 10.
7:00

31. 10.
16:00

17:30

2. 11.

16:00

Porubský čtvrtmaraton – 		
16. ročník běžeckého závodu,
Hlavní třída (prezence 9:00–10:15)

Porubské trhy, Hlavní třída
Halloweenské dlabání dýně –
tvůrčí dílna, CVČ, Vietnamská
1541
Baníkovská školička, Základní
škola, J. Šoupala 1609

Turnaj v ruských kuželkách,
CVČ, O. Jeremiáše 1985

do 3. 11.

Karel Ovčaří, Jiří Malucha: Výstava obrazů
a kreseb, Galerie na schodech, ÚMOb
Poruba, Klimkovická 55

7.–27. 10.

Výtvarná skupina Trojice: Pěkný rok –
kresba, keramická plastika, tisk na hedvábí
(vernisáž 6. 10. v 17:00), Galerie VŠB-TU
Ostrava, budova rektorátu, 17. listopadu 15

do 31. 12.

17. 10. – 25. 11.

do 7. 10.

7. 11. – 5. 1.

AVE ART SSUŠ a ZUŠ Ostrava:
Perokresba, grafika, Galerie Astra, DPS,
I. Sekaniny 1812

MUDr. Petra Šípková: abstraktní obrazy,
Galerie Ametyst, Fakultní nemocnice
Ostrava, 17. listopadu 1790
Staňte se Romeem a Julií – fotokoutek,
KMO, Vietnamská 1541

Irina Przebindová: Obrazy, Galerie
Ametyst, Fakultní nemocnice Ostrava,
17. listopadu 1790

Poruba očima pamětníků – fotografie
a dokumenty, Galerie na schodech,
ÚMOb Poruba, Klimkovická 55

do 9. 10.

Doba Williama Shakespeara – výstavka
knih, KMO, Opavská 6111

do 31. 10.

Jaroslav Malík: Čtrnáct zastavení –
fotografie, KMO, Vietnamská 1541
Zoo Ostrava – fotografie, KMO,
L. Podéště 1970

Bludný balvan na porubské návsi v roce 1928

Foto: archiv ÚMOb Poruba

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

KRÁTCE
Mineralogické
setkání

Poruba očima
pamětníků

Mineralogické setkání spojené s prodejní výstavou přírodnin, fosilií a šperků pořádá v sobotu 15. října Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava.
Akce se uskuteční v aule vysoké školy na ulici 17. listopadu
od 9:00 do 14:30 hodin. V tutéž dobu budou otevřeny také
sbírky Geologického pavilonu
prof. Pošepného. Více na telefonním čísle 597 325 392 nebo na internetových stránkách
https://geopavilon.vsb.cz/.

Od 7. listopadu budou
v Galerii na schodech porubské radnice k vidění fotografie a dokumenty, které přiblíží
Porubu od počátku 20. století
až po 60. léta. Expozici s názvem Poruba očima pamětníků připravila Letopisecká
komise RMOb Poruba a návštěvníci si ji mohou prohlédnout do 5. ledna v pracovní
dny od 8:00 do 12:00 hodin,
v pondělí a ve středu také od
13:00 do 17:00 hodin.

Rej broučků a berušek

Hastrman přijímá
nové členy

I v letošním roce je pro nejmenší připraven podzimní Rej
broučků a berušek s klaunem
Hopsalínem, a to ve čtvrtek
3. listopadu od 16:30 hodin
u kruhového objezdu na Hlavní třídě. Součástí programu bude např. lampionový průvod
a malý ohňostroj. Akce se koná pouze za příznivého počasí.

Rybářský kroužek Hastrman je otevřen dětem od
6 do 15 let, které se zajímají o ochranu přírody a rybaření. Děti se v kroužku scházejí každou středu od 16:00
do 17:00 hodin v objektu Českého rybářského svazu na Záhumenní ulici 2144

v Ostravě-Porubě. Více na telefonním čísle 604 316 134 nebo na e-mailu hastrmanova@
email.cz.

Setkání u Oblouku

V Kafárně u Oblouku se
6. října potkají světy handicapovaných a zdravých lidí. Od
15:00 hodin tady společnost
Spirála připravila program
pro malé i velké. „Návštěvníci
se mohou těšit na tvůrčí dílny
a vystoupení ostravských kapel. A v 17:00 hodin zahájíme
výstavu autorů se zkušeností s duševním onemocněním,“
uvedla Eva Krestová ze Spirály. Akce se koná v rámci Týdnů
duševního zdraví a při příležitosti 10. výročí otevření Kafárny. Více na webových stránkách www.spirala-ops.cz.

Jak pečovat
o nemocného

Charita Ostrava připravila
na 20. října bezplatný kurz pro

veřejnost zaměřený na péči o nemocného v domácím
prostředí. Přednáška s praktickými radami i 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 či e-mailem na
adrese cho.hospicova.poradna
@charita.cz. Více na stránkách ostrava.caritas.cz.

Darujte hodinu týdně

Dobrovolníky, kteří by svůj
volný čas věnovali opuštěným
a nemocným dětem nebo seniorům,
hledá
organizace
ADRA Ostrava, která dobrovolníky zdarma vyškolí, pojistí
a poskytne jim podporu. Lidé
se mohou hlásit na telefonním
čísle 605 784 584 nebo v sídle organizace na Jiráskově náměstí ve středu 5. či 12. října od
13:00 do 17:00 hodin.
(jokr)
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Wolfram 2016: fyzická prověrka i nové zkušenosti
Téměř dvě stovky dětí
z porubských základních
škol se zúčastnily branně-historické soutěže Wolfram
2016. A na sluncem zalité
Libavé si užily nádherný den.
Slunečné počasí, nádherná příroda, jen místo vojáků
v maskáčích se po vojenském
újezdu Libavá pohybovali koncem září porubští osmáci a deváťáci. Necelých dvě stě dětí
rozdělených do čtyřčlenných
týmů bojovalo ve dvou dnech
o vítězství v soutěži Wolfram
2016. Cesta k poháru pro vítěze ale nebyla jednoduchá.
Na vodě týmy zjistily, že ovládat raft vypadá ze břehu mnohem snadněji. Plazit se pod nízko položenou sítí a přenášet
pískem naplněné bedny taky
nebylo jednoduché. A sestřelit

vzduchovkou terče může být
snadné na pouti, ale ne po
dlouhém a vyčerpávajícím běhu. Nejvíce problémů ale dětem dělala zdravověda, kde se
musely postarat o dva raněné
figuranty, jejichž zranění vypadala opravdu reálně. „Co mám
dělat, vždyť on mi umřel!“ bylo často slyšet poté, co se soutěžící marně pokoušeli zranění
ošetřit.
„Wolfram ale nebyl jen závod. Součástí byl i test historických znalostí o paravýsadku
stejného jména a jedním z doplňkových stanovišť byla také
přednáška historika o vzniku
armády,“ uvedl místostarosta
Petr Zábojník.
Armáda a městská policie připravily pro děti spoustu atrakcí. Největší zájem byl
o protichemické obleky, do

Jednou z disciplín byla i střelba ze vzduchovky.  Foto: Martin Otipka

kterých se nasoukat nebyla žádná sranda, a pak o brýle, které navodily pocit opilosti.
„V tom se nedá chodit. Všechno jsem viděl dvakrát a všechny překážky jsem shodil,“ kroutil hlavou jeden z deváťáků.
A jak nakonec soutěž dopadla? V součtu obou dní byla nejúspěšnější Základní škola

Aleše Hrdličky. Pohár bude pro
žáky tou nejlepší motivací, aby
se připravili na další ročník.
Wolfram 2016 zorganizovalo
Krajské vojenské velitelství Ostrava Armády České republiky,
městský obvod Poruba a Jednota Ostrava 1 Československé
obce legionářské.
(mot)


Oslavte padesátiny spolu se ZŠ Ukrajinská
Padesát let uplynulo 1. září od okamžiku, kdy Základní
škola, Ukrajinská 1533, přivítala své první žáky.
„Noviny tehdy napsaly, že
je nejmodernější školou v Ostravě. Od té doby prošla mnoha proměnami. Můžeme ale
říct, že dnes stejně jako před
pěti desítkami let představuje moderní vzdělávací instituci nejen co do vybavení školy,
ale i organizace výuky, využití moderních metod a široké
nabídky volnočasových aktivit,“ řekl ředitel školy Petr
Neshoda.

Zda lze „Ukrajinskou“ označit za školu moderního typu
i v dnešní době, si zájemci mohou sami ověřit. Učitelé spolu s žáky a rodiči totiž připravili akademii, která bude přehlídkou toho nejlepšího, co se
v posledním školním roce podařilo s žáky secvičit. Bude se
konat ve školní tělocvičně 3. listopadu od 17:00 hodin. Srdečně jsou zváni jak zájemci z řad
široké veřejnosti, bývalí pracovníci školy, absolventi, tak i současní žáci a jejich rodiče.
„Mimo to si budou moci všichni prohlédnout školu

V ZŠ Ukrajinská se učí nejmodernějšími metodami.

Foto: Andrea Klapcová

takříkajíc od sklepa až po půdu - nahlédnout bude možné
do tříd, jak jsou vybaveny, vyzkoušet si práci s interaktivní
tabulí, které jsou k dispozici téměř v každé z nich. Podívat se
mohou do odborných učeben,
jako je cvičná kuchyně, keramická dílna, počítačová učebna nebo nově vybudovaná přírodopisná učebna. Naší chloubou je jazyková laboratoř, ve
které se žáci mohou plně věnovat studiu cizího jazyka podle
nejmodernějších metod,“ doplnil Petr Neshoda.
(red)


KRÁTCE
Školka svítí podle
norem

Kompletně novou elektroinstalaci má Mateřská škola, Sokolovská 1168. V budově, která byla postavena začátkem
60. let, bylo třeba vyměnit vedení i nedostatečné, už neodpovídající normám a energeticky značně náročné osvětlení
místností. Rekonstrukce přišla
obvod na 2,1 milionu korun. Na
vlastní náklady si školka ještě
upravila kuchyň a přípravny jídla u tříd.

Prázdniny ve světě
křehké krásy

Exkurzi do výrobního družstva Slezská tvorba v Opavě,
které vyrábí tradiční skleněné vánoční ozdoby, si mohou
užít 26. října děti od 6 do 15 let.
„Účastníci výletu uvidí celý proces výroby od foukání přes stříbření, máčení, malování až ke
konečnému balení. A v kreativní dílně si vytvoří svou ozdobu
na vánoční stromek,“ uvedl vedoucí odboru školství, prevence kriminality a bezpečnosti

Milan Gregor s tím, že kromě
exkurze je pro děti připraven
i turnaj v holandském billiardu.
Uzávěrka přihlášek je 21. října,
více informací na telefonním
čísle 599 480 592 (593).

Poznej Porubu
podesáté

Historicko-geografická soutěž Poznej Porubu vstupuje do jubilejního ročníku. „Žáci druhého stupně základních
škol a odpovídajících ročníků
gymnázií se soutěže můžou

zúčastnit už podesáté. Letos se
bude konat 8. listopadu a přihlášená družstva se utkají ve
znalostech o historii a současnosti Poruby,“ řekl Ludvík Uhrovič z pořádající Základní školy
a waldorfské základní školy. Letošní soutěžní otázky budou
vycházet z předchozích ročníků a vítězné družstvo si odnese
pohár a věcné ceny. Uzávěrka
přihlášek je 31. října, informace
z minulých let získají zájemci na
zsstura.cz/poznejporubu.htm.
(jokr, jan)
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Sousedé měli na osmém obvodě slavnost
Zažít Porubu jinak. Akce,
při níž se mohou poznávat
místní lidé.
Mělo to jen jednu vadu: že
krátce předtím začalo pršet.
Což ovšem mlsounům nezabránilo pod deštníkem opékat buřty nebo poslouchat
mladého ostravského písničkáře a budoucího herce
Marka Vitekra… Ještě že na
minivětrníčky, makovník, perník nebo buchtu, které se říká
Himálaje, pod střechou jednoho ze stánků nepršelo. To
totiž řada ze zapojených sousedek napekla své cukrářské
„majstrštyky“ – nejen aby
nabídla za téměř symbolické ceny něco dobrého všem,
kdo se přišli podívat, ale aby
taky soutěžila v klání o nejlepší buchtu. Například Hana
Tomečková, která dobrůtky
prodávala, bojovala se svými
borůvkovými a čokoládovými muffiny.

Sousedská slavnost u Duhy. Později se počasí přece jen umoudřilo a návštěvníků přibylo.

Třináctiletá Nikol Modranská
se zastavila třeba u stanu „pejskomilek“ s přítulnou živou reklamou, jíž se nedalo odolat –
černobílou fenkou Maisy. Dívky
s pejsky předváděly něco málo ze stále populárnějších disciplín agility nebo tanec se psem.
Kromě toho učily zájemce vyrábět jednoduchá tahadla z nastříhaných fleecových dek.
Sousedská slavnost neboli
Zažít Ostravu jinak je akce, při

níž se mohou předvést místní
obyvatelé, jejich nápady, um,
dílny, hry, ale také místní spolky,
kapely nebo divadelní soubory.
A sešli se kvůli tomu na veřejných místech – v Porubě v místě tržiště a sousedního parkoviště u Duhy, v centru města
na místě zvaném Malá Kodaň
a v Zábřehu za kinem Luna. Letos se akce konala 17. září. „Největší komplikace je počasí. Měli
jsme připravených více aktivit,

Foto: Jiří Birke

ale kvůli dešti třeba nemůžeme
cvičit jógu nebo otevřít tančírnu pod širým nebem,“ posteskla si duše porubské slavnosti Hana Dvořáčková. Bydlí u Duhy a s nabídkou, aby se
také oni zapojili, oslovila všechny sousedy, známé z okolí i lidi z jiných koutů Poruby. Dobrá
zpráva je, že se jí podařilo tuto komunitu „probudit“ a spojit. Určitě nejen protentokrát…
(jan)


Zahradě vévodí třímetrová pyramida
Třímetrová lanová pyramida se stala dominantou zahrady Centra volného času v ulici O. Jeremiáše na osmém obvodě. Bezpečně ukotvenou
moderní prolézačku, jež tvoří
speciálně spojovaná silná lana, mohou využívat děti od
tří do 14 let. Ti nejmenší mají
k dispozici i zrekonstruované
pískoviště.
„Abychom zamezili ničení nově vybudovaných, ale

i stávajících zařízení, jako jsou
třeba basketbalové hřiště, posilovna v přírodě nebo pingpongové stoly, rozhodli jsme se celý areál centra volného času
oplotit. Zahrada i centrum jsou
taky pod dohledem kamerového systému,“ uvedl místostarosta Petr Zábojník.
Nově
postavené
prvky mohly děti využívat už
o prázdninách. „A protože je
během letních měsíců slunce

příliš ostré, postavili jsme nad
pískoviště pergolu,“ doplnil
místostarosta.
Stavbu lanové pyramidy
a oplocení finančně podpořilo
statutární město Ostrava.  (jan)

Pyramida v zahradě centra je
atrakcí především pro menší děti.

Foto: Jiří Birke

KRÁTCE
Vytrvalci zaplní
Hlavní třídu

Hlavní třída bude po roce
opět patřit běžcům. V pátek
28. října se tady bude konat
16. ročník Porubského čtvrtmaratonu. „Hlavní závod bude
odstartován v 11:00 hodin ve
spodní části Hlavní třídy,“ uvedl ředitel závodu Jiří Hlavinka.
Poběží se v několika kategoriích podle pohlaví a věku. „Pro
neregistrované běžce jsme připravili běh na pět kilometrů,
který začne také v 11:00 hodin.

Ale už v 9:45 hodin začne pětikilometrový závod na koloběžkách,“ doplnil Jiří Hlavinka. Do
soutěží je možné zaregistrovat
se on-line na tjliga100.wz.cz
a www.bokolobkatym.cz nebo
v den konání akce.

Salomon oslavil první
narozeniny

Čtyřicátý nejvýkonnější počítač světa, který dostal jméno Salomon a najít ho můžete v národním superpočítačovém centru IT4Innovations

v areálu VŠB-TUO v Porubě,
oslavil pomyslné první narozeniny. Za tu dobu spočítal tolik
operací, kolik by výkonný laptop „chroustal“ 3800 let. Výpočetní výkon Salomonu využívají například chemici, astrofyzici, matematici nebo
strojaři.

Jak pečovat o zvířátka

Volná místa v zájmových
kroužcích nabízí Středisko přírodovědců ve Čkalovově ulici.
Malí zájemci se mohou přihlásit

buď do přírodovědných kroužků, kde se naučí pečovat o domácí mazlíčky, do kroužků teraristických pro začátečníky
i pokročilé nebo mohou ve středisku začít s rybařením. Zkrátka
nepřijdou ani zájemci o sport –
mohou docházet na stolní tenis nebo do pohybových her.
Připraveno je také cvičení pro
děvčata i dospělé ženy.
Bližší informace najdete na
www.svc-korunka.cz nebo se je
dozvíte na tel. č. 599 527 321.


(jokr, jan)

RPG Byty zve své nájemníky i širokou veřejnost:

Komunitní centrum Archa
slaví 1. narozeniny!
Co se nám za rok podařilo:

Oslovit 220 pravidelných návštěvníků, kteří se sem chodí vzdělávat,

 odpočívat, tvořit i bavit.

52 odborných poraden, 50 lekcí zdravotního cvičení
 Uspořádat
a zorganizovat více než 100 hodin výuky počítačů.

 Založit taneční skupinu, sportovní klub i seniorské gymnázium.
 Naučit 20 lidí základům angličtiny.
 Roztančit Vás a dát Vám důvod se usmívat a těšit se na každý nový den.
Nejmodernější seniorský klub v Ostravě je určen nájemníkům bytů RPG,
ale i ostatním seniorům starších 55 let. Nabízí program každý všední den.
Najdete nás na adrese 17. listopadu 596/36, 708 00 Ostrava–Poruba,
více na www.kcarcha.cz

Komunitní centrum Archa vybudovala společnost RPG Byty,
která podporuje jeho provoz.

INZERCE RV 1600954/01

Přijďte i Vy mezi nás!

Prodavač/ka koloniálu, nápojů, pekárny,
ovoce a zeleniny
Brigádník/ce na lahůdky, pokladny
Prodejna Ostrava – Poruba, Polská 6191/21
Jsme víc než jen úspěšná mezinárodní obchodní společnost. Základem našeho úspěchu
jsou lidé. Na spokojenosti našich zaměstnanců nám opravdu záleží!
Jste týmový hráč, který oceňuje stabilitu, otevřenost a spolehlivost? Pak jste tu správně!
Požadujeme:
• plnoletost, fyzickou zdatnost
• vstřícné a korektní jednání se zákazníky
• časovou flexibilitu, aktivní přístup k práci
• odpovědnost, trestní bezúhonnost
Nabízíme:
• pracovní smlouvu na dobu neurčitou, možnost kratšího úvazku
• dva dny v týdnu volné
• motivující mzdové ohodnocení, nadstandardní příplatek za noční směnu
• v rámci věrnostního programu dovolenou až 5 týdnů, 13. mzdu a další
atraktivní benefity
• kartu MultiSport (příspěvek na sportovní aktivity)
• důkladné zaškolení a návazné firemní vzdělávání
• možnost seberealizace a osobního rozvoje
• jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt
• pro brigádníky: odpovídající odměnu a důkladné zaškolení

INZERCE RV 1601061/01

Pokud Vás tento inzerát oslovil, dostavte se prosím každý všední
den od 8:00 do 15:00 hod. do prodejny nebo nás můžete
kontaktovat na emailu: personal@kaufland.cz

SOCIÁLNÍ OBLAST

13

Sbírka pomůže domovu pro matky s dětmi
Peníze ze zákaznické
sbírky Pomáháme s Kikem
pomohou v Porubě.
Zástupci společnosti
předali šek na částku
195 325 korun domovu
pro matky s dětmi, který
provozuje Centrum
sociálních služeb Poruba,
příspěvková organizace
obvodu.
Zákaznická sbírka probíhala
na všech 187 pobočkách společnosti Kik v České republice.
U pokladen mohli lidé přispět
do označené kasičky na pomoc konkrétním azylovým domům. Nejvíce peněz nasbírali
právě v Moravskoslezském kraji. Částka pomůže domovu pro
matky s dětmi s běžným chodem a konkrétními potřebami, jako jsou vybavení prostor,
nákup oblečení pro klientky a

Zástupci společnosti Kik předali šek ze sbírky domovu pro matky s dětmi. 

jejich děti nebo startovací balíčky s základním hygienickým
vybavením.
„Když jsem viděla konečnou
částku, byl to pro mě šok. Je

nádherné, že lidé jsou ochotní pomáhat druhým. Velké díky patří společnosti Kik, která
sbírku zorganizovala, a hlavně všem, kteří do ní přispěli.

Foto: Martin Otipka

Vybrané peníze pomohou především dětem v našem domově,“ uvedla ředitelka Centra sociálních služeb Poruba Simona
(mot)
Malinová. 

Centrum sociálních služeb čekají změny, péče
o klienty se rozhodně nijak nedotknou
Přesun pečovatelek z Astry na Průběžnou a obědy, které bude nově zajišťovat dodavatelská služba. To jsou změny, kterých si možná všimnou
klienti Centra sociálních služeb
Poruba. Na kvalitě služeb se ale
nic nemění.
Centrum sociálních služeb
Poruba poskytuje pečovatelskou službu těch nejvyšších
kvalit. A získává za ni pravidelně nejrůznější ocenění. Vysoký
standard péče se nezmění ani
v následujících letech, i když

centrum musí projít určitými
změnami.
„V souvislosti s novým způsobem financování sociálních
služeb je nezbytné provést určité organizační změny. Ty se
ale péče o klienty nedotknou.
Jako poskytovatel terénní pečovatelské služby nemůžeme
zastřešovat domy s pečovatelskou službou, a nadále tedy
bude jejich provoz zajišťovat
městský obvod Poruba. To je
ale změna, které si klienti v Astře a na Průběžné prakticky

nevšimnou,“ uvedla ředitelka
Centra sociálních služeb Poruba Simona Malinová.
Lidé, kteří využívají úkony
pečovatelské služby, tak možná zaregistrují jen dvě změny. Zaměstnanci pečovatelské
služby budou nově sídlit spolu s vedením organizace ve
správní budově Domu s pečovatelskou službou na Průběžné
ulici a obědy bude dovážet dodavatelská služba. „Rušit budeme i jídelny a výdejny stravy,
které jako poskytovatel terénní

péče nemůžeme provozovat.
A to platí i o rozvozu stravy
pro klienty, který nově přejde
na některou z firem specializujících se na její výrobu a distribuci. Každý klient se bude moci rozhodnout, která z dostupných firem mu bude nadále
dodávat stravu, a to v podstatě ve stejném režimu jako dosud. Těm, kteří potřebují pomoci s přípravou a podáváním
jídla, budou i nadále pomáhat
naše pečovatelky,“ dodala Si(mot)
mona Malinová.

společně s dětmi i jejich rodiči,“
informovala vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí
Jolana Tomanová.

spolupráci se statutárním městem Ostrava.

obřadu zúčastnit, je třeba vyplnit dotazník, který je k dispozici na Matričním oddělení a ve
vrátnici ÚMOb Poruba na Klimkovické ulici nebo na stránkách
poruba.ostrava.cz v sekci Občan (Formuláře). Vyplněný tiskopis zašlete do 20. října na
adresu ÚMOb Poruba, Matriční oddělení, Klimkovická 55/28,
708 56 Ostrava-Poruba, nebo jej odevzdejte v kanceláři
č. 309 v 2. patře radnice. Více
na tel. č. 599 480 422.  (jokr)

KRÁTCE
Preventivní akce

Kurátoři pro mládež v minulých měsících nezaháleli a ve
spolupráci se strážníky městské policie uskutečnili několik
preventivních akcí zaměřených
na požívání alkoholu mladistvými. „Kontrolovali jsme, jestli na
dětských hřištích, v parcích nebo na volných prostranstvích
v Porubě děti nepopíjejí alkoholické nápoje. Několik případů jsme bohužel zaznamenali. Tuto situaci jsme pak řešili

Den seniorů

Přednášky, přehlídku nejrůznějších aktivit i rady lékařů
a odborníků nabízí dříve narozeným Den seniorů, který se
uskuteční 21. října od 9:00 do
13:00 hodin v Domě kultury
města Ostravy. Vstup je zdarma. Akci pořádá DTO CZ ve

Setkání jubilantů

Porubská radnice organizuje
dvakrát ročně setkání seniorů,
kteří slaví významné životní jubileum. Letošní druhé setkání se uskuteční 4. listopadu
v Centru volného času na Vietnamské ulici a jsou na něj zváni
obyvatelé Poruby, kteří v tomto roce slaví 75, 80, 85, 90 a více let. Pokud se chcete tohoto

HISTORIE
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VÍTE, ŽE…
... 6. října 1901 byla otevřena sokolovna ve Vřesinské ulici? Zajímavostí je, že
výborová schůze sokolské
jednoty o jejím postavení rozhodla 9. února, stavba
byla položením základního
kamene zahájena 9. června
a v tomtéž roce 6. října byla
otevřena.
... sokolovnu postavili na
zahradě člena Adolfa Bárty,
který tento pozemek daroval sokolské jednotě? Rozpočet na stavbu neměl překročit 12 tisíc korun, nakonec se ale prostavělo jen
deset tisíc. Slavnostního položení základního kamene se
zúčastnilo asi 900 lidí, přijely také sokolské delegace z okolí. Večer se konala
zábava v hostinci Františka
Klose.
... ještě v roce 1901 byla do sokolovny zakoupena šplhadla, kruhy a hrazda
u pražské firmy Vindyš?
... k původnímu objektu byla v roce 1902 přistavěna kuželna a v letech
1911 a 1920 malý sál, jeviště
a restaurace? V 70. letech
20. století prošla sokolovna přestavbou, novou fasádu pak získala v letech 1996
a 1997. 
(jan)



Zdroj: Jiří Lexa,
Odkazy porubských kronik

První kino se jmenovalo Ludmila.
Zpočátku promítalo němé filmy
Biograf, který se od roku
1955 jmenoval Zdar, hrál
divákům jen do roku 1991.
Před šestaosmdesáti lety,
28. října 1930, začalo v Katolickém lidovém domě promítat
kino. Ve velkém sále byly zprvu k vidění jen němé filmy. Po
čtyřech letech však byl provoz
kina pozastaven – v sousedním
Svinově totiž bylo zmodernizováno kino (postavené v roce 1925), v němž si návštěvníci mohli užít už i zvuk. Ovšem
netrvalo dlouho a po zavedení zvukové aparatury bylo kino
Ludmila opět otevřeno.
Bezprostředně po osvobození Poruby 28. dubna 1945
začalo kino Ludmila promítat znovu – ale v sále hospody, protože původní sál byl
během války využíván jako
sklad sousední dřevařské firmy. V roce 1948 bylo kino zestátněno a o sedm let později i přejmenováno, stal se z něj
Zdar. Československý státní
film o rok později začal biograf přestavovat a upravovat.
Dosud rovná podlaha byla
zvýšena a přestavěna na parabolickou, což bylo v té době
v Ostravě ještě nevídané. Bylo zřízeno předsálí, bufet, kuřárna a šatny. Kapacita kinosálu se zvýšila z 320 na 400 sedadel. První film, který se zde

Kino Zdar promítalo filmy jednašedesát let.

Foto: archiv ÚMOb Poruba

promítal, byl v roce 1957 snímek Advent, barevný celovečerní film režiséra Vladimíra
Vlčka, na motivy románu Jarmily Glazarové.
Po vybudování prvního
a druhého obvodu Poruby už
kino kapacitně přestalo stačit,
a tak v zástavbě obytných jednotek na Leninově třídě vzniklo další kino. Název Dukla byl
vybrán po veřejné soutěži. Mělo kapacitu 500 míst a prvním
představením byl v roce 1960
film Kozácký velitel. Od počátku se návštěvnost kina pohybovala kolem 30 tisíc diváků
měsíčně. Kino Dukla ukončilo

provoz v závěru roku 2002.
Kromě něho měli Porubané
podle kronik možnost chodit do kina Perla, Experiment
(v nynějším Domě kultury Poklad) a Letního kina Amfi, které se za „kulturákem“ začalo
stavět v roce 1967. Promítalo
se také v Domě pionýrů. Kino
Zdar hrálo divákům jen do roku 1991. V závěru předcházejícího roku totiž byla obnovena
činnost spolku Katolický lidový
dům a 29. dubna 1991 mu byla
Městskou správou kin budova,
která se od roku 1996 jmenuje Dům farnosti, předána. Kino
v ní ale už nepromítalo.  (jan)

Poruba kdysi a dnes – proměny obvodu ve fotografiích

Porubská sokolovna ve 20. letech minulého století a letos v září

Foto: archiv ÚMOb Poruba a Prokop Jirsák
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Fotosoutěž

ŘÍJEN V PORUBSKÉ
HISTORII
1. říjen 1893

Místní kooperátor páter
Jan Matonoha založil v hostinci u Františka Klose Čtenářskou besedu, kterou vedl v církevním duchu. V roce
1900 měla již 368 svazků.

29. říjen 1918

Do Poruby dorazila v cca
7:00 hodin zpráva o vyhlášení samostatnosti československé republiky. Ihned byly vyvěšeny prapory na veřejných
budovách a začaly se konat
přípravy k důstojné oslavě tohoto dne.

30. říjen 1919



Foto: archiv ÚMOb Poruba

Hřebenovka
Porubský bludný balvan je
druhý největší balvan v České
republice. Váží přibližně 11 tun
a je eratikem s nejdelší osou
(3,55 m) u nás. Tvoří jej červená deformovaná hrubozrnná žula, která podle odborníků pochází od (viz tajenka) ve
středním Švédsku.
Bludný balvan vytáhli Porubští v roce 1928 z levostranného přítoku Porubky v místě
zvaném V dolech a dopravili jej na porubskou náves. Odtud byl v roce 1968 převezen
na své současné místo ve Vře(jokr)
sinské ulici. 
Doplňte:
1. druh papouška; 2. salto;
3. zařízení k zakrytí něčeho;
4. marodit; 5. vlasatice;
6. hajný; 7. klisny.

na adresu Redakce časopisu
PRIO, ÚMOb Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba, nebo e-mailem na adresu redakce@moporuba.cz.

1

2

3

Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který získá
vakuovanou termosku. Další tři
vylosovaní obdrží prezentační
(jokr)
předměty Poruby. 

4

5

6

7

15. říjen 1921

V Porubě byl zahájen provoz elektrického osvětlení.
Toho dne se v domech poprvé rozsvítily žárovky a veřejné elektrické osvětlení ozářilo
částečně ulice.

14. říjen 1962

Autoklub Svazarmu uspořádal se Svazarmem Poruba
rychlostní motocyklový okruh
ulicemi Poruby. V každé kategorii se jelo dvanáct kol po
3100 metrech.

28. říjen 1968

Bludný balvan byl převezen z místa, kde stál od roku
1928, do malého parčíku poblíž sokolovny. Pomník obětem II. světové války odhalila
místopředsedkyně Národního
shromáždění Marie Miková.
Ke slavnosti poslal pozdravný telegram i předseda vlády
Oldřich Černík (porubský rodák), který se nemohl odhale(jokr)
ní zúčastnit. 

Tajenka: Uppsaly

Část Poruby na snímku byla vyfotografována začátkem
70. let 20. století. Poznáte, o jakou lokalitu jde? Své odpovědi můžete zasílat do 25. října

Napadl sníh a mrazy dosahovaly -6 °C.

Zdroj: Jiří Lexa,
Odkazy porubských kronik
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ZEBRABACKUP.CZ

KDO JSME?
Jsme firma působící na českém
trhu od roku 1993. Během
existence jsme získali mnoho
zkušeností s českými
i evropskými výrobci, které rádi
využijeme ke spokojenosti našich
zákazníků.

Srdečně Vás zveme,
do naší PRODEJNY.
Zde si KAŽDÝ pohodlně
nakoupí i bez registrace.
...naší prioritou je
ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA
...nejlepší poměr je
KVALITA / CENA
...potištěný obal je
VAŠE NEJLEPŠÍ REKLAMA
Za kolektiv firmy VIPOR, s.r.o.
Jana Pištěková, Jednatel

CO NABÍZÍME?
Obalový a spotřební materiál − sáčky, tašky,
fólie, přířezy, pytle. Dále u nás najdete
kancelářské, hygienické a drogistické zboží.
KDO JE NÁŠ ZÁKAZNÍK?
Mezi naše zákazníky patří výrobní podniky
všech velikostí, maloobchodní řetězce,
velkoobchody, drobní živnostníci, ale i běžný
koncový zákazník, který může využít naši
prodejnu.

... jsou obaly, které
VYDRŽÍ VÍCE !
KDE NÁS NAJDETE?
VIPOR, s.r.o.
Vřesinská 2232/8A
708 00 Ostrava - Poruba
www.vipor.cz, +420 595 694 230-1
Otevírací doba: Po-Pá 7:00 – 16:00 hodin

INZERCE RV 1600976/01

Velkoobchod a výrobce obalového materiálu.

