
Porubské 

stromy prošly 

tahovou 

zkouškou

Malé karatistky

z Ostravy jsou 

mistryněmi 

světa

Více na straně 6 Více na straně 13

Porubská radnice informuje občany
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Začaly opravy výtluků. 

Více na straně 3

Květen 2016 | Bezplatný měsíčník pro obyvatele městského obvodu Poruba

Foto: Jiří Birke
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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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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

R
V-

15
00

81
8/

5

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

Chladničky a mrazničky – p. Puča: 603 431 608
Pračky a šicí stroje – p. Hudec:  603 362 222
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Správa Morava s.r.o., Slavíkova 6142/18d, 708 00 Ostrava-Poruba
Tel.: 777 265 996, 595 173 011, e-mail: info@spravamorava.cz

Web: www.spravamorava.cz 

SPRÁVA MORAVA s.r.o.
Platí te za správu Vašeho bytu (tedy odměnu správci 

a příspěvek na správu družstva) v součtu 
více než 99,- Kč/měsíčně? Kontaktujte nás.  

Šetříme Vaše peníze!

Vykonáváme komplexní správu domů a bytů již 
více než 20 let a sídlíme v Porubě. Administrati vu 

týkající se převodu výkonu správy zařídíme my. 

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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PRIOTéma měsíce

příchod jara 
pro každého 
z nás zna-
mená něco 
jiného. Ně-
kteří se těší 
na své zahrádky, jiní vyrazí 
konečně na kole. Všichni se 
těšíme z toho, že máme za 
sebou zimu, sluníčko začí-
ná nabírat na síle, je čas na 
procházku, na hezké pose-
zení u kávy, kofoly či piva. 
Hezké počasí však přinese 
do ulic Poruby i čilý ruch. 
Čekají nás stavební a úkli-
dové práce. V průběhu květ-
na bude probíhat rajonové 
čištění ulic. Chtěl bych po-
žádat všechny řidiče, aby 
dbali dopravního značení 
a po dobu čištění svá auta 
přeparkovali. Pokud tak 
neučiní, nelze ulici důklad-
ně vyčistit, zůstává na ní 
prach, posypový materiál 
a další nečistoty. A víření 
prachu kvůli provozu je vel-
mi nepříjemné. Buďte proto 
ohleduplní nejen k sobě, ale 
i k ostatním spoluobčanům. 
S jarem začínají v Porubě 
i stavební práce. Vedle vel-
kých investic, které letos 
chystáme, zajišťuje městský 
obvod i tzv. běžnou údržbu, 
což znamená opravy chod-
níků a silnic, o které se sta-
ráme. Jen chodníků máme 
v Porubě více než 130 km. 
Pro představu, to je vzdále-
nost mezi Porubou a Vyško-
vem. Naší snahou je opra-
vit zejména chodníky, které 
využívá velký počet chodců. 
Tyto práce budou pokra-
čovat zase až do zimy. Je 
samozřejmé, že není v na-
šich silách opravit najed-
nou všechny komunikace, 
 které opravu potřebují. Na 
to nám rozpočet nestačí. Ale 
každoročně se nám daří dát 
do pořádku aspoň část hlav-
ních tras a chodníků, které 
jsou v nejhorším stavu. 
Přeji Vám všem krásné 
a slunečné dny.

Ing. Petr Mihálik
starosta 

Vážení 
spoluobčané,

Termín uzávěry Akce Uzávěra

7. 5. 2016 od 6:00 
do 18:00 hodin

K rajské kolo soutěže hasičů ve 
vyprošťování zraněných osob 
z havarovaných vozidel

uzávěra Hlavní třídy od Nálepkovy 
ulice po kruhový objezd 

Dopravní uzávěra Hlavní třídy v květnu

Po zimní přestávce opět 

do ulic vyjela stavební 

technika a začaly opravy 

chodníků a  cest. Měst-

ský obvod Poruba letos 

v  rámci běžné údržby už 

rekonstruoval některé 

z  chodníků, opravuje vý-

tluky na cestách a připra-

vuje jarní čištění ulic.

S  příchodem jara začala 
opět běžná údržba chodníků 
a  cest, které spravuje měst-
ský obvod Poruba. Už v  mi-
nulých měsících byly oprave-
ny některé chodníky na ulici 
Bedřicha Nikodema, nám. 
Antonie Bejdové, ulici Soko-
lovské a  například i  schodi-
ště na ulicích Komenského 
a Zdeňka Štěpánka.

„Snahou městského ob-
vodu je postupně opravovat 
páteřní chodníky, které slou-
ží velkému počtu lidí. Dále 
v  rámci běžné údržby opra-
vujeme poničené kanály, 
schodiště a veřejná prostran-
ství. Některé rekonstrukce už 
jsou hotové, jiné pomalu kon-
čí a  další opravy plánujeme 
v  průběhu letošního roku,“ 
uvedl místostarosta Dalibor 
Malík.

Městský obvod Poruba má 
ve své správě 131 kilometrů 

chodníků. „Vzhledem k tomu, 
o  jaké množství chodníků se 
staráme, není v  našich mož-
nostech opravit najednou 
vše. Naši zaměstnanci stav 
chodníků pečlivě monitoru-
jí a  vedou si informace o  je-
jich stavu. K  rekonstrukcím 
vybíráme přednostně frek-
ventované chodníky a pak ty, 
jejichž stav je nejhorší,“ po-
znamenal místostarosta.

Vedle rekonstrukcí chodní-
ků začala i oprava výtluků na 
silnicích, které spravuje Po-
ruba. Celkově je jich osma-
padesát kilometrů a  jedno-
duše řečeno, jsou to silnice, 

po kterých nejezdí městská 
hromadná doprava. „S opra-
vami jsme začali už v dubnu. 
Probíhá to tak, že zaměst-
nanci úřadu projdou jednot-
livé obvody, označí výtluky 
a fi rma je poté opraví. Hoto-
vo máme na sedmém a  os-
mém obvodě, zbývající části 
Poruby jsou v plánu v květnu. 
Do konce měsíce musíme mít 
všechno opraveno,“ řekl Da-
libor Malík. Současně začalo 
v  prvních květnových dnech 
i  rajonové čištění ulic. Termí-
ny najdou lidé na webu poru-
ba.ostrava.cz.

S příchodem jara vyjely do 
ulic i  sekačky, které udržují 
správný sestřih porubským 
trávníkům. Celkově se Poru-
ba stará o 246 hektarů zele-
ně a  odpovědná fi rma musí 
trávu kosit minimálně pětkrát 
ročně. „To je ale minimum 
a  v  některých lokalitách se 
seká i desetkrát ročně. Nasta-
veno to máme tak, že výška 
trávy na veřejných prostran-
stvích nesmí překročit pěta-
dvacet centimetrů, ve škol-
ních areálech je to patnáct 
centimetrů. Součástí je i sběr 
a svoz spadaných větví i vy-
čištění plochy od odpadků,“ 
dodal Dalibor Malík.  (mot)

Po zimě nastal čas

oprav cest a chodníků

Rekonstrukcí prošlo schodiště na ulici Zdeňka Štěpánka ...   
 Fota: Jiří Birke

... nebo chodník na ulici Antonie Bejdové.

Autobusové linky pojedou v době uzávěry po objízdné trase. 
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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 datové schránky: 

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

Lidé, kteří chtějí vidět pro-
fesionály i dobrovolné hasiče 
v akci, můžou přijít 7. května 
od 9:00 do 15:00 hodin na 
Hlavní třídu. Porubský bulvár 
se totiž stane místem, kde se 
bude soutěžit ve vyprošťová-
ní zraněných osob z havaro-
vaných vozidel. Krajského fi -
nále se zúčastní šest družstev 
profesionálů a   stejný počet 

výběrů dobrovolných hasičů 
z Moravskoslezského kraje. 

„Vítěz krajského fi nále po-
stoupí na mistrovství republi-
ky. Akce je atraktivní i tím, že 
družstva neznají předem scé-
nář dopravních nehod a  ne-
můžou si tak postup dopředu 
připravit. Hodnotí se taktický 
postup, úroveň poskytování 
první pomoci, technika pro-

vedení a  samozřejmě čas,“ 
pozval na akci jeden z orga-
nizátorů Richard Dudek.

Vedle soutěžících před-
vedou své umění i  družstva 
z Polska a z Prahy a přibližně 
80 hasičů převezme medaile 
za věrnost. Další akcí bude 
dojezd charitativního cyk-
listického závodu Memoriál 
Martina Hrbáčka.  (mot)

Hasiči předvedou atraktivní podívanou

PRIO Aktuality

Krátce

Porubské trhy

Zájemci o  čerstvé potra-
viny a  rukodělné výrobky 
mají možnost navštívit Po-
rubské trhy, které se konají 
na prostranství u kruhové-
ho objezdu na Hlavní tří-
dě. V  nejbližších týdnech 
na nich mohou nakupovat 
14. a 28. května. Prodej za-
číná v  7:00 hodin a  končí 
v poledne.  

Sportovní dny 

pro seniory

Sportovní hry dříve na-
rozených pořádá 16. až 
19.  května porubská rad-
nice. Senioři se utkají v te-
nise, stolním tenise, plavá-
ní, bowlingu a  v šipkách. 
Zájemci od šedesáti let se 
mohou hlásit do 6. května 
na tel. č. 596 966 660. Ví-
tězové z  řad porubských 
sportovců mohou Porubu 
reprezentovat na meziná-
rodních sportovních hrách.

Velkoobjemové

kontejnery
Rozměrnější odpad z do-
mácností mohou obyvatelé 
Poruby od 16. do 27. květ-
na odkládat do velkoobje-
mových kontejnerů, které 
budou v této době rozmís-
těny v ulicích obvodu. Ne-
patří do nich ale staveb-
ní suť, nebezpečný odpad 
(autobaterie, zářivky, bar-
vy, rozpouštědla, motorové 
oleje aj.), bioodpad, elekt-
rospotřebiče nebo počíta-
če. Kontejnery se staví na 
určená místa mezi sedmou 
a  čtrnáctou hodinou. Har-
monogram jejich rozmístě-
ní je zveřejněn na stránkách 
poruba.ostrava.cz v  sekci 
Občan, Sběrné dvory a vel-
koobjemové kontejnery. 
 (jokr)

Porubské desatero už 

zná své výsledky. O tom, 

na co by se měl obvod 

v  dalších letech zaměřit, 

rozhodli lidé v hlasování, 

kterého se jich zúčastni-

lo přibližně tisíc. Zajíma-

vé výsledky přinesly i tzv. 

pocitové mapy.

První etapa Porubského 
desatera skončila úspěchem. 
Březnového setkání, při kte-
rém lidé defi novali osmnáct 
priorit obvodu, se zúčastnilo 
přibližně 130 lidí, do interne-
tového hlasování se zapojilo 
897 Porubanů.

„Děkujeme všem, kteří se 
Porubského desatera aktiv-
ně zúčastnili a  pomohli nám 
defi novat témata, která pova-
žují za nejdůležitější. Ta, která 
se umístila na prvních deseti 
příčkách, vnímáme jako nej-
palčivější, pozornost ale bu-
deme věnovat všem osmnácti 
bodům,“ uvedla místostarost-
ka Zuzana Bajgarová. 

Výsledky budou předlože-
ny porubskému zastupitel-
stvu na červnovém zasedání. 
„Ke každému tématu vypra-
cujeme přehled kroků, které 
může městský obvod v rám-
ci svých kompetencí pro jeho 

řešení podniknout. Příští rok 
na jaře budou občané sezná-
meni s  tím, jak se v  jednot-
livých bodech postupovalo 
a co se podařilo vyřešit,“ řek-
la místostarostka.

Součástí Porubského desa-
tera byly i tzv. pocitové mapy, 
do kterých lidé mohli zazna-
čit, kde se jim líbí a  kde ne, 
kam chodí za sportem, kde 
nejraději nakupují, nebo kde 
vidí největší problémy v  do-
stupnosti městské hromadné 
dopravy. Do poloviny dubna 
je mohli lidé vyplňovat i  on-
-line na internetu. Celkově se 
do vyplnění zapojilo téměř 

400 Porubanů, kteří zaznačili 
7763 bodů a přidali 1087 ko-
mentářů. Výstupy z  pocito-
vých map najdou zájemci na 
webových stránkách poruba.
ostrava.cz v sekci Informační 
rozcestník, Porubské desate-
ro a pocitové mapy.

„Pocitové mapy, které lidé 
vytvořili, krásně ukazují, která 
místa lidé mají rádi a kde jsou 
naopak problémy, které jim 
ztěžují život. Jsou to pro nás 
velice cenné údaje a budeme 
je používat jako jeden z pod-
kladů pro strategická rozhod-
nutí v  budoucnosti,“ uvedl 
starosta Petr Mihálik.  (mot)

Vybrali jste priority obvodu, děkujeme

Vyplňování pocitové mapy Foto: Jiří Birke

1. Zachování Myslivny jako lesoparku 
2.  Nevyhovující stav ulic G. Klimenta, 

Čs. exilu, Bajkalská, Francouzská, Polská 
a Charkovská

3.  Zamezení zhoršování životního prostředí 
nevhodnou výstavbou na území obvodu

4.  Nedostatek parkovacích míst zvláště pro 
rezidenty (využití dvorů)

5.  Znečišťování veřejných prostranství 
psími exkrementy a absence kontroly 
městskou policií

6.  Oblouk – brána do Poruby (obnovení 
důstojného vjezdu do Poruby tak, jak to 
bylo koncipováno při výstavbě Poruby)

7.  Využít prostor na konci Hlavní třídy u uli-
ce Francouzská – amfi teátr

8. Dopravní hřiště pro žáky ZŠ   

9.  Radikálnější zásahy městské policie, 
aktivní a rezolutnější přístup hlídek 

10.–11. Redukce světelného znečištění 
10.–11. Nevhodné umístění radnice 
12.  Lépe a včas informovat o důležitých 

projektech v Porubě
13.  Umístění veřejných WC na dostupných 

místech
14.  Návrh na výstavbu kulturního multi-

funkčního stánku 
15. Venkovní sportoviště pro seniory
16.  Zřízení pítek v rámci škol a sociálních za-

řízení pro veřejnost
17.  Sociální podnik (zaměstnávání zdravot-

ně znevýhodněných osob aj.)
18.  Přímá podpora a propagace společen-

ských projektů, např. Ukliďme Česko

Výsledky Porubského desatera
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Projekt Zelená Porubě 

vstupuje do další fáze. Od 

května mohou Porubané 

začít podávat své návrhy 

na to, jak vylepšit veřejný 

prostor.

Květen je pro projekt Ze-
lená Porubě přelomový. 
 Zatímco v  předcházejících 
měsících byli občané přede-
vším informováni, o co v pro-
jektu jde, v  těchto dnech se 
už začíná naostro. Od začát-
ku května do konce června 
mohou lidé podávat návrhy, 
jak vylepšit veřejná prostran-
ství v Porubě. 

 „Už v předchozích týdnech 
se lidé informovali o nejrůz-
nějších možnostech a  přišli 
i s několika zajímavými nápa-
dy. Jsme rádi, že je o projekt 
zájem a  věříme, že se sejde 
spousta podnětů a  v  pod-
zimním hlasování budou mít 
Porubané z  čeho vybírat,“ 
uvedla místostarostka Zuza-
na Bajgarová.

Lidé, kteří se chtějí projek-
tu Zelená Porubě zúčastnit, 
najdou na webových strán-
kách www.zelenaporube.cz 
veškeré formuláře a  infor-

mace, jak svůj návrh podat. 
Pro ty, kteří dávají přednost 
papírové formě, jsou všechny 
materiály připraveny v Cent-
rech volného času na ulicích 
O. Jeremiáše a  Vietnamská, 
v  informačním centru na 
Hlavní třídě a  na vrátnicích 
úřadu městského obvodu na 

ulicích Klimkovická a  Gen. 
Sochora. 

S přípravou návrhu a vypl-
něním formulářů pomůže zá-
jemcům koordinátorka pro-
jektu, na kterou se mohou 
lidé obracet také s jakýmikoli 
dotazy. „Kontaktují nás lidé, 
kteří se chtějí spolu s dalšími, 

například sousedy či známý-
mi, podílet na proměně místa, 
na kterém jim záleží a které je 
v  současné chvíli zanedbané 
nebo nevyužité. Měli jsme ně-
kolik schůzek přímo v terénu 
a nápady lidí se nám moc lí-
bily,“ řekla koordinátorka pro-
jektu Zuzana Kotyzová.

Zelená Porubě je projekt 
participativního rozpočtu. 
Jeho podstatou je, že měst-
ský obvod Poruba vyčlení ze 
svého rozpočtu milion korun 
a  o jeho využití rozhodnou 
sami občané. Každý z  Po-
rubanů starší 15 let může 
předložit svůj návrh, jak by 
se daná částka měla využít. 
Jedinou podmínkou je, aby 
peníze sloužily k  úpravě ve-
řejného prostranství. Všech-
ny návrhy, které projdou 
formální kontrolou, budou 
zveřejněny a  lidé v hlasování 
na podzim vyberou ty, které 
se budou realizovat.  (mot)

Zelená Porubě: Můžete začít podávat své návrhy

PRIOInformace

Kontakt na koordiná-

torku projektu:

 Tel.: 725 079 919
zelenaporube@moporuba.cz

Přípravy Sdílka – akce, která od 
24. srpna do 21. září promění Hlavní 
třídu v živý obchod a výstavu v jed-
nom, jsou v plném proudu. V několika 
speciálních prosklených modulech se 
představí na dvě desítky porubských 
malých obchodníků. A podnikate-
lé, kteří se chtějí do této interaktivní 
akce zapojit, se stále mohou hlásit. 
„Zájem o  akci nás potěšil. Přihlásila 
se nám už řada porubských, ostrav-
ských i regionálních drobných podni-
katelů. Možnost chceme dát i dalším, 

proto jsme termín registrace pro-
dloužili do 10. května,“ uvedla Zuza-
na Kotyzová z porubské radnice.

Akce je určena převážně lokálním 
prodejcům, výrobcům, umělcům, 
designérům nebo začínajícím pod-
nikatelům, kteří nabízejí zajímavé 
a nevšední služby či produkty. Vítá-
ny jsou také spolky nebo neziskové 
organizace, které chtějí svou činnost 
předvést veřejnosti. Zájemci najdou 
přihlášku na www.sdilkoporuba.cz.

  (red)

Po obrovském úspěchu, se 
kterým se promítání letního 
kina setkalo loni, bude akce 
pokračovat i  v  tomto roce. 
A to s několika změnami. Pro-
mítat se bude šest fi lmů a let-
ní kino zamíří i do jiných po-
rubských obvodů.

„Loňské promítání letní-
ho kina mělo úspěch, který 
jsme ani nečekali. Ukázalo 
se, že po tomto druhu zába-
vy je poptávka a  lidem let-
ní kino v  Ostravě schází. Na 
jednotlivé fi lmy přišlo i něko-

lik tisíc lidí. Letos jsme pro-
to počet projekcí rozšířili ze 
čtyř na šest a  rozhodli jsme 
se, že promítat nebudeme 
jen na Hlavní třídě. Minimálně 
jeden fi lm uvidí lidé v  areálu 
Základní školy na ulici Ivana 
Sekaniny,  pro další projekci 
ještě místo hledáme,“ uvedla 
místostarostka Zuzana Bajga-
rová. 

První fi lm lidé uvidí 22. červ-
na na louce vedle Francouz-
ské ulice. Další budou násle-
dovat během léta. Vstup bude 

zdarma a o tom, jaké fi lmy se 
budou promítat, opět rozhod-
nou sami Porubané. „V druhé 
polovině května se na Face-
booku a webových stránkách 
obvodu uskuteční hlasování 
a  šest fi lmů s  nejvíce hlasy 
budeme promítat. Vybírat se 
bude přibližně z  třiceti fi lmů. 
Ale už dnes nám mohou lidé 
posílat na facebookový profi l 
www.facebook.cz/moporuba 
své návrhy, co by chtěli vidět. 
Pokud se některé z nich obje-
ví častěji a budou v nabídce, 

určitě je do výběru zařadíme,“ 
řekla místostarostka.

Další změnou bude, že po-
slední dvě projekce budou 
mít i  dětský předprogram. 
„V  té době se už bude stmí-
vat dříve a  chceme na akci 
přilákat i rodiče s dětmi. Tak-
že před hlavním fi lmem pustí-
me pohádky pro děti,“ dodala 
Zuzana Bajgarová. Informace 
o  letním kině budou průběž-
ně zveřejňovány na Face-
booku, na webu a ve zpravo-
daji PRIO.  (mot) 

Letní kino v letošním roce nabídne šest fi lmů

Obchodníci, představte svou práci netradičně
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PRIO Životní prostředí, doprava a bezpečnost

Krátce

Zelená linka 

 městské policie

Na telefonní lince 800 199 
922 lze bezplatně a nepře-
tržitě nahlásit závadu či 
poškození veřejně prospěš-
ného zařízení. Například 
poničené dopravní znač-
ky, poškozené lavičky, jízd-
ní řády, nefunkční veřejné 
osvětlení nebo signalizační 
zařízení křižovatek, závady 
rozvodných a vodovodních 
sítí, neschůdnost chodní-
ků či neupravenou veřej-
nou zeleň apod. Občané 
na ní mohou oznámit také 
černé skládky nebo nález 
uhynulých zvířat. Zelená 
linka neslouží k  oznamo-
vání událostí, kdy je bez-
prostředně ohrožen život, 
zdraví či majetek a kdy do-
chází k  protiprávnímu jed-
nání. Pro oznámení těchto 
událostí jsou určeny linky 
tísňového volání: 112 – jed-
notné evropské číslo tísňo-
vého volání, 150 – hasičský 
záchranný sbor, 155 – zdra-
votnická záchranná služ-
ba, 158 – Policie ČR, 156 – 
městská policie.  (mot)

V dubnu se v Porubě popr-
vé uskutečnily tahové zkouš-
ky stromů, které měly prověřit 
jejich odolnost a  v  ideálním 
případě najít taková řešení, 
aby se předešlo jejich kácení. 
Prověrkami prošlo šest stro-
mů, výsledky budou známy 
v květnu.

„Tahové zkoušky se nikdy 
předtím v  Porubě nedělaly. 
Vybrali jsme pro ně stromy, 
které jsou ve velké míře na-
máhány poryvy větru nebo 
otřesy z  dopravy. U těchto 
stromů hrozí vývrat a případ-
né škody na zdraví a  majet-
ku. V minulosti jsme je muse-
li kácet, tahové zkoušky ale 
ukáží, jaký je jejich aktuální 

stav a  doporučí i  postupy, 
jak stromy zabezpečit do bu-
doucna,“ uvedl místostarosta 
Dalibor Malík.

Zkouškami prošel maje-
státní dub u zámku, dou-
glasky na ulici Sokolovská 
a v areálu Mateřské školy na 
ulici Ukrajinská a jeden strom 
v Turkově. 

„Princip tahových zkoušek 
je poměrně jednoduchý, ale 
vyžaduje precizní přípravu 
a  přesné vybavení. Fungu-
je to tak, že strom se upne 
k  dalšímu stromu a  trhne se 
s  ním. Přístroje změří vibra-
ce a  vypočítají, zda stromy 
mohou v  místě zůstat. Měří 
se například i  kořenový sys-

tém a další data, která napo-
můžou k lepší péči o stromy.
Věříme, že je to způsob, jak 
namáhané stromy zachránit 
a v budoucnu bychom v něm 
chtěli pokračovat,“ dodal 
místostarosta.

Výsledky najdou zájem-
ci v  květnu na webových 
stránkách www.stromypod-
kontrolou.cz, kde si mohou 
zkontrolovat i  zdravotní stav 
devadesáti procent stromů, 
které rostou na pozemcích 
svěřených městskému obvo-
du. Poruba je  vedle Svinova 
jedinou částí Ostravy, která 
má své stromy monitorovány 
odbornou nezávislou fi rmou. 

 (mot)

Vybrané stromy prověřily tahové zkoušky

V Porubě je evidováno více 
než čtyři tisíce psů a  kvůli 
bezpečnosti by je jejich maji-
telé měli mít při procházkách 
na vodítku. „I když majite-
lé své psy znají, může jejich 
čtyřnohý přítel zareagovat 
v  určité situaci nepředvída-
telně. A následky napadení 
člověka nebo i zvířete můžou 
být závažné,“ uvedla vedoucí 

oddělení životního prostředí 
porubské radnice Monika Švi-
gostová. 

Podle obecně závazné 
vyhlášky města č. 12/2005 
v platném znění je pohyb psů 
bez vodítka umožněn na sed-
mi místech v  Porubě. „Tyto 
lokality lidé najdou na mapo-
vém portálu města Ostravy,“ 
sdělila Monika Švigostová 

a upozornila, že za psa volně 
pobíhajícího mimo vyhrazený 
prostor hrozí jeho majiteli po-
kuta až do výše 30 000 ko-
run.  (red)

Při procházce mějte své psy na vodítku

Už několik let fungují na 

Hlavní třídě orientační 

radary, které upozorňují 

řidiče na jejich rychlost. 

Přesto nejsou výjimečné 

případy, kdy si to auta po 

porubském bulváru hasí 

neskutečnou rychlostí.

Čtyři orientační radary už 
několik let informují řidiče, 
jakou rychlostí po Hlavní tří-
dě jezdí. Většina maximální 
povolenou rychlost dodržu-
je, ale stále se najde poměrně 
hodně těch, kteří si porubský 
bulvár pletou se závodním 
okruhem.

„Výpisy z   radarů ukazují, 
že není výjimečné, když řidi-
či jezdí více než stovkou. Re-
kordní rychlost, kterou v po-
sledních měsících naměřily, je 
164 kilometrů v hodině a kaž-
dý měsíc zachytí i několik dal-
ších jednotlivců, kteří jedou 
více než 150. V  lokalitě, kde 

se pohybuje tolik chodců, 
je to neobhajitelný hazard,“ 
uvedl místostarosta Petr Zá-
bojník.

Na základě měření z infor-
mativních radarů získala rad-
nice celkem přesný přehled 
o  tom, jak se mnozí lidé na 

silnicích chovají. „Na základě 
takto zjištěných výsledků pak 
policisté provádějí na Hlavní 
třídě ostrá měření. Bohužel, 
ačkoli je většina řidičů sluš-
ná a jezdí podle pravidel, jsou 
tady i  takoví, kteří ohrožují 
ostatní a  nic jiného než po-
kuty na ně neplatí,“ řekl Petr 
Zábojník.

V současnosti jsou na Hlav-
ní třídě čtyři radary, do bu-
doucna by měly zůstat jen 
dva. 

„Zbývající dva chceme 
operativně umisťovat do lo-
kalit, kde hrozí nebezpečí 
srážky řidičů s  chodci. Jde 
například o  Průběžnou ulici, 
kde mnozí řidiči často přitla-
čí nohu na plyn. Podobných 
míst máme vytipovaných 
více,“ dodal místostarosta. 
V Porubě je ještě jedno mís-
to, kde je umístěn orientační 
radar, a to Vřesinská ulice. 

 (mot) 

Po Hlavní třídě stovkou? Bohužel

spoustě řidičů to přijde normální

Ne každý řidič jezdí po Hlavní třídě předpisově.  
 Foto: Martin Otipka

informace 
o volném pohybu psů

http://gisova.ostrava.cz/
volne-pobihani-psu.php 
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PRIOInzerce

Akce
měsíce

Vybírejte až z 8000 kvalitních vozů!

Akční cena platí při financování u vybraných produktů našich partnerů. Reprezentativní příklad: Cena vozu 250 000 Kč. Akontace (podíl zákazníka na pořizovací ceně) 30 %, t.j. 75 000 Kč. Doba trvání úvěru 60 měsíců. RPSN 8,27 %. Měsíční splátka 3546 Kč. Celková výše spotřebitelského úvěru: 
175 000 Kč (pořizovací cena minus podíl zákazníka na pořizovací ceně). Celková částka splatná spotřebitelem 212 760 Kč (splátka x počet splátek). Úroková sazba 7,97 %. Podmínkou získání úvěru není sjednání pojištění. U výpočtu financování může být použit produkt s poslední navýšenou 
splátkou až 35 % z ceny vozu. Vyšší hodnoty RPSN mohou být důsledkem využití marketingových akcí dle výběru zákazníka, jako např. sleva z ceny vozidla, výplata hotovosti a další akční benefity, které může zákazník čerpat dle vlastního výběru. Podmínky spotřebitelského úvěru se mohou  
u konkrétních vozů lišit. Akci koupě vozu na úvěr bez navýšení mohou využít všichni zákazníci, kteří pro koupi vozu využijí možnosti financování s našimi vybranými partnery s akontací od 50 % a fixní dobou splácení 12 měsíců. Akce se vztahuje na vozy v kategorii  
http://www.aaaauto.cz/bez-navyseni/. Akci není možné kombinovat s jinými současně běžícími akcemi a slevami a není ji možné nárokovat zpětně. Akci je možné využít ve všech pobočkách autosalonu AAA Auto International a.s. od 1. 3. 2016 až do odvolání. Reprezentativní 
příklad: Cena auta před slevou: 200 000 Kč. Speciální sleva z ceny vozy v akci „úvěr bez navýšení: 5720 Kč. Akontace: 100 000 Kč. Doba trvání úvěru: 12 měsíců. Měsíční splátka: 3546 Kč. Celková výše spotřebitelského úvěru: 94 280 Kč. Celková částka splatná spotřebitelem: 
99 996 Kč. Úroková sazba: 10,99 %. RPSN: 11,63 %. Konečná (celková) částka zaplacená zákazníkem za vůz na úvěr: 199 996 Kč. Podmínkou získání úvěru není sjednání pojištění. Společnost AAA Auto International a.s. vykonává zprostředkovatelskou činnost pro více 
věřitelů. Nejedná se o závaznou nabídku ve smyslu § 1732 Občanského zákoníku. 

Vybíí
100 000 Kč

Slevy 
až

Auto na 
splátky
bez navýšení!

Vyberte si vůz 
s výhodným financováním 
a nepřeplatíte ani korunu!

800 110 800 

Volejte zdarma denně 8–21 hod.

www.aaaauto.cz

OSTRAVA, Místecká 3220     PO–NE 8:00–22:00

112 999 Kč
ŠKODA FABIA, 2010, 1.2i, 44 kW, nové v ČR, servisní knížka, 
klimatizace, ABS, centrál, el. okna, el. zrcátka, palubní počítač, 
zamykání řadicí páky a více.

900 vozů Škoda Fabia

410 KčMěsíčně od:

Akční cena
79 999 Kč

Akční cena
79 999 

Běžná cena

149 999 Kč
VW GOLF, 2009, 1.4i 16V, 59 kW, nové v ČR, 1. majitel, servisní knížka, 
klimatizace, tempomat, automatické denní svícení, ABS, ASR, ESP,  
el. okna, el. zrcátka, palubní počítač a více.

200 vozů VW Golf

544 KčMěsíčně od:

Akční cena
124 999 Kč

Běžná cena

229 999 Kč
OPEL ASTRA COMBI, 2013, 1.7 CDTi, 81 kW, diesel, nové v ČR, servisní 
knížka, automatická klimatizace, tempomat, parkovací asistent, 
multifunkční volant, asistent rozjezdu do kopce a více.

150 vozů Opel Astra

730 KčMěsíčně od:

Akční cena
179 999 Kč

Běžná cena
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Unikátní kulturní akce 

Cirkulum – mezinárodní 

festival nového cirkusu 

a  pouličního divadla za-

vítá v  červnu do Poruby. 

Celá Hlavní třída se na tři 

dny promění v jedno vel-

ké jeviště.

Na Hlavní třídě se 10. až 
12.  června uskuteční první 
ročník unikátní akce Cirkulum 
– mezinárodní festival nového 
cirkusu a  pouličního divadla. 
Porubský bulvár se promění 
v  jeviště plné artistů, klaunů, 
mimů a  divadelníků. V  aule 
VŠB-TU Ostrava se představí 
nejlepší světové soubory no-
vého cirkusu.

„Cirkulum je akce, která 
nemá na Moravě a ve Slezsku 
obdoby. Chceme prezento-
vat a popularizovat umělecké 
žánry, jako jsou nový cirkus, 
pantomima či pouliční, pohy-
bové a  improvizační divadlo. 
Lidem se představí oprav-
dová špička a  na festival se 
nám podařilo zajistit umělce 
ze všech kontinentů,“ uve-
dl umělecký ředitel festivalu 
a  předseda uskupení Cirkus 
trochu jinak Václav Pokorný.

Festival se koná v  samém 
srdci Poruby a  většina pro-
gramu bude volně přístupná. 

Cílem je oživit porubský bul-
vár a organizátoři chtějí v co 
největší míře oslovit místní 
obyvatele. „Lidé se mohou 
zapojit do programové čás-
ti a  společně tak vytvořit na 
Hlavní třídě obdobu legen-

dárního bulváru La Rambla 
v Barceloně, který je považo-
ván za jedno z hlavních míst 
světového pouličního umění,“ 
řekl Václav Pokorný.

To nejlepší však bude k vi-
dění na hlavní festivalové 

scéně, která bude umístěna 
na samém vrcholu Hlavní tří-
dy v  aule VŠB-TU Ostrava. 
Zde proběhnou představe-
ní významných zahraničních 
souborů, jako jsou The Black 
Blues Brothers (Itálie-Keňa), 
Circus unARTiq (Německo) 
či komediálně laděné vystou-
pení kanadsko-amerického 
uskupení Strange Comedy, 
které vytvořili umělci světo-
známého Cirque du Soleil. 

„Jde o opravdové špičky ve 
svém oboru a  všechny tyto 
soubory vystoupí v České re-
publice poprvé. Kapacita sálu 
je omezena, proto doporuču-
jeme včasný nákup vstupenek 
na tato představení, o které je 
již nyní velký zájem,“ upozor-
nil umělecký ředitel festivalu.

Bohatý bude rovněž do-
provodný program, který za-
hrnuje mj. galerii pod širým 
nebem, knihovnu, bleší trh, 
dětskou zónu, workshopy, 
letní kino a další. 

Bližší informace naleznete 
na webu www.cirkulum.cz, 
vstupenky na představení na 
hlavní scéně můžete zakoupit 
v Informačním centru Poruba 
na Hlavní třídě nebo v síti Tic-
ketportal. Akce se uskuteční 
za podpory městského obvo-
du Poruba.  (mot)

Hlavní třída přivítá pouliční 

umělce ze všech kontinentů

The Black Blues Brothers 
 Foto: Stefania Micol Sabrina Ciocca

Letní prázdniny se  blíží 
a  porubské organizace při-
pravují řadu zajímavých 
 aktivit pro děti.  

Dva týdenní turnusy pří-
městského tábora městského 
obvodu nabízejí sportovní ak-
tivity, výlety i soutěže. „Tábor 
jsme nazvali Prázdniny v po-
hybu a  jeho účastníci se na-
příklad budou učit jízdě na in-
-line bruslích a  koloběžkách, 
utkají se ve stolním tenise 
a minigolfu, zahrají si kuželky 
a vyzkouší si i střelbu z  lase-
rové pistole. Vydají se s námi 
také na hrad Helfštýn a  do 
Zbrašovských jeskyní,“ uvedl 
vedoucí odboru školství, pre-
vence kriminality a  bezpeč-
nosti Milan Gregor. Uzávěrka 
přihlášek je 31. května, více in-
formací zájemci získají na tel. 
č. 599 480 592.

Dva turnusy příměstského 
tábora pořádá také TJ Sokol 
Poruba. „Děti od šesti do čtr-

nácti let seznámíme s nejrůz-
nějšími sporty, nebudou chy-
bět ani soutěže a  hry. Máme 
pro ně připravený i  den se 
známými YouTubery nebo 
Noc v  Sokole,“ informoval 
starosta Sokola Boris Blažej 
s tím, že přihlášky se přijímají 
do 20. června. Více na tel. č. 
739 707 333 nebo na e-mailu 
info@sokolporuba.cz.

Sdružení Swanky organi-
zuje o  letošních prázdninách 
příměstské tábory, ve kterých 
se děti mohou naučit jezdit na 
in-line bruslích a skateboardu. 
Pro ty, kteří se zajímají o vědu 
a  techniku, je připraven Hi-
-Tech kemp, ve kterém se do-
zvědí spoustu novinek o ves-
míru či programování. Bližší 
informace na stránkách www.
swankyprazdniny.cz nebo na 
e-mailu info@swanky.cz.  

Příměstské tábory organi-
zuje i Středisko přírodovědců 
SVČ Korunka. „Naše tábory 
jsou pro děti od sedmi let, 
které mají rády přírodu. Letos 
na ně čekají zajímavosti Ost-
ravy a jejího okolí,“ sdělila Zu-
zana Čerkovská ze Střediska 
přírodovědců a  doplnila, že 
rodiče mohou děti přihlásit 
i  na pobytové tábory, které 
jsou určené zájemcům o  ry-
baření, o  péči a  jízdu na ko-
ních i  rekreaci. Informace na 
stránkách www.svc-korunka.
cz nebo na tel. č. 599 527 321, 
731 617 815. 

Příměstské i  pobytové tá-
bory přichystal také Dům 
dětí a  mládeže. Ty ve městě 
jsou zaměřeny na golf, in-line 
bruslení, horolezectví či na 
kynologii. Více informací na 
www.ddmporuba.cz. (jokr) 

Na tábor můžete své děti přihlásit už teď

Dům dětí a mládeže pořádá 
i tábor zaměřený na horole-
zectví.  Foto: DDM
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PRIOŠkolství

Krátce

Tenhle hmyz 

si oblíbíte

Máte rádi hmyz? Že ne? Ten 
z  muzikálu Základní školy 
na Dětské ulici si určitě ob-
líbíte. Na zpěvohru Broučci 
na motivy knížky Jana Ka-
rafi áta v  podání žáků ško-
ly se můžete přijít podívat 
5. května v 10:00 hodin do 
Domu farnosti na Vřesinské 
ulici. Zazní v  ní i  písničky 
skupiny Beatles v netradič-
ním zpracování.

Výběr žáků do 

sportovních tříd

Základní škola na Porub-
ské ulici pořádá 12. května 
talentové zkoušky do spor-
tovních tříd. Své sportovní 
výkony mohou děti z pá-
tých ročníků předvést od 
15:00 hodin v areálu školy . 
Pro nové žáky škola zajišťu-
je v  rámci tělesné výchovy 
bruslení, plavání, lyžařský 
a snowboardový kurz i pra-
videlnou účast mladých 
atletů ve sportovních sou-
těžích. Více informací na 
www.zsporubska.cz.

Mladí fi lmaři 

zabodovali

Žáci ze Základní školy ge-
nerála Zdeňka Škarvady 
se ve fi lmovém světě ur-
čitě neztratí. S hraným fi l-
mem Duch školy i  s  re-
portáží Kino na hranici 
získali v zemském kole sou-
těže neprofesionální tvorby 
Zlaté slunce první místo. 
Tím se nominovali do celo-
státního kola soutěže, které 
je čeká v červnu.

Den zdraví 

ve školce 

Děti z  Mateřské školy na 
Skautské ulici se při příleži-
tosti Dne zdraví učily, jak se 
správně starat o  své zuby. 
Pomáhaly jim v tom budou-
cí zdravotní sestřičky. „Děti 
nejdřív viděly pohádku 
O dráčkovi, který si nechtěl 
čistit zoubky, a pak se učily 
na modelech zubů si správ-
ně čistit zoubky, povídaly 
si s  budoucími sestřičkami 
o důsledcích špatného udr-
žování ústní hygieny nebo 
hrály pexeso na téma zoub-
ky,“ informovala ředitelka 
školky Marie Říhová.  (jokr)

Tradice starověkých olym-

pijských her si v  květnu 

připomene více než tři sta 

žáků pátých tříd waldorf-

ských škol z celého Česka. 

A do ulic Poruby vyrazí 

i v tradičním antickém ob-

lečení.

Ačkoli waldorfská větev 
vzdělávání při Základní škole 
Ľudovíta Štúra funguje v Po-
rubě teprve dva roky, už le-
tos se jí dostalo výsady, že 
bude pořádat olympijské hry 
pátých tříd waldorfských škol 
ČR. Více než tři sta mladých 
sportovců bude vzájemně 
zápolit 20. a 21. května. A vše 
se bude odehrávat v kulisách 
starověkých olympijských 
her.

„Akce se koná každý rok 
v  jedné z  waldorfských škol 
a  jsme hrdí, že tentokrát 
jsme byli vybráni my. Žáci 
pátých tříd při olympijských 
hrách uvádějí do praxe ze-
jména učivo českého jazyka, 
dějepisu a  tělesné výchovy 
v  duchu starořeckých olym-
pijských her. Nejde totiž jen 
o  sportovní klání, ve dvou 
dnech se vedle něj uskuteční 
ještě průvod účastníků Poru-
bou, soutěžní stezka po sto-

pách Odyssea nebo divadelní 
představení Odysseovy ces-
ty,“ uvedl předseda správní 
rady waldorfského sdružení 
Michal Hadwiger.

Aby byla atmosféra sta-
rověkého Řecka dokonalá, 
všichni soutěžící i  organizá-
toři budou po celou dobu ob-
lečeni v antických chitonech. 
„Věřím, že to bude zajímavé 
i  pro Porubany a  přijdou se 
podívat na náš průvod, který 
v pátek v 14:00 hodin projde 
Hlavní třídou. Zveme je i  na 
sobotní sportovní klání, kte-
ré se uskuteční na hřišti u Zá-
kladní školy na Ukrajinské uli-

ci,“ dodala pedagožka Beata 
Krejzová. Žáci budou soutěžit 
v běhu, skoku do výšky, hodu 
míčkem a  břemenem, skoku 
do dálky, řecko-římském zá-
pase, štafetovém běhu a ma-
ratonu. A možná i  v  závodu 
vozatajů či přetahování la-
nem.

Olympiáda se koná za pod-
pory městského obvodu Po-
ruba. „Jsme rádi, že waldorf-
ská větev vzdělávání se u nás 
už etablovala a že je tak ak-
tivní. Věřím, že hry si užijí ne-
jenom děti, ale i další Poruba-
né,“ řekl místo starosta Petr 
Zábojník.  (mot)

Školáci si užijí olympiádu

ve starověkém duchu

Žáci waldorfských škol se utkají například i v řecko-římském 
zápase.  Foto: Waldorfské sdružení

Už počtrnácté ocenila Po-
ruba Výrazné pedagogické 
osobnosti. Letos se jimi staly 
Zdeňka Oborná a Alena Šču-
ková.

Pamětní list a  šek předali 
oceněným učitelkám starosta 
Petr Mihálik a  místostarosta 
Petr Zábojník. „Jsem rád, že 
Poruba každoročně oceňuje 
pedagogy, protože učitelé si 
ocenění zaslouží. Velmi vý-
razně se podílejí na formová-
ní našich nejmladších a  vět-
šina z  nich se dětem věnuje 
i mimo své školní povinnosti. 
Dnes jsme ocenili pouze dvě 
paní učitelky, ale vynikajících 
pedagogů máme v  Porubě  
mnohem více,“ uvedl starosta 
Petr Mihálik.

Zdeňka Oborná učí v  Ma-
teřské škole na ulici Ukrajin-
ská a  ve školství pracuje už 
čtyřicet let. Jako zástupky-
ně ředitelky je spolutvůrky-

ní společných projektů školy 
a mimoškolních činností.

„Ocenění mě velice potěši-
lo. Pro mne je to v  podstatě 
taková poslední tečka za mou 
pedagogickou kariérou. Po-
malu se chystám do důcho-
du a je příjemné, že má práce 
a  práce všech mých kolegyň 
se dočkala ocenění,“ uvedla 
Zdeňka Oborná.

Alena Ščuková pracu-
je v  Základní škole generála 
Zdeňka Škarvady. Ve škole 

založila před třemi lety Fil-
mový kroužek Animák, kde se 
děti učí pracovat s  moderní 
fi lmovou a  televizní techni-
kou. Příspěvky dětí, které Ale-
na Ščuková vede, mohou lidé 
pravidelně vidět i v Magazínu 
z  Poruby. „Pokud je člověk 
oceněn za svou práci, tak to 
vždycky potěší. Práce s dětmi 
mě ohromně baví a  snad jim 
předávám i  něco, co využijí 
v dalším životě,“ poznamena-
la Alena Ščuková.

Porubské učitele ocenilo 
i město Ostrava. Titul výrazná 
pedagogická osobnost získa-
ly ředitelka Mateřské školy na 
ulici Čs. exilu Dana Schöno-
vá a  zástupkyně ředitele Zá-
kladní školy na ulici Bulharská 
Milena Vincenciová. Za dlou-
holetou práci ve školství pře-
vzala ocenění Danuše Ševčí-
ková ze Základní školy na ulici 
Komenského.  (mot)

Městský obvod ocenil práci pedagogů

Oceněné pedagožky Zdeň-
ka Oborná a Alena Ščuková. 
 Foto: Martin Otipka
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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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PRONÁJEM PRONÁJEM 
výrobních  a/nebo výrobních  a/nebo 

kancelářských prostor kancelářských prostor 
u letiště Ostrava-Mošnov u letiště Ostrava-Mošnov 

již od 350,- Kč/mjiž od 350,- Kč/m22/rok/rok
Kontakt: 597 471 300Kontakt: 597 471 300

www.som-mosnov.czwww.som-mosnov.cz
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2SENIOR
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TANČÍME
s Honzou Onderem a Luckou 

8. května
15-17 hod.

Vyhlášení soutěže
MŠ o nej zajíce
Doprovodný program

Sjízdná 5554/2a, Ostrav ovic

Startem v běžeckém 
závodě podpoříte
mobilní hospic Ondrášek.

21.5.
13-18 h

Charitativní běžecký závod   sportovní 
aktivity pro celou rodinu  závody na 
obrácených kolech  exhibice bikerů  
Moderuje Radek Erben

www.oc-galerie.cz
R

V-
16

00
31

6/
1

R
V-

16
00

09
8/

1

ANTIKVARIÁT 

V SUTERÉNU

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

!!V době prázdnin v sobotu zavřeno!!

Více než 300 ohrožených 
dětí v Klokánkách  
potřebuje Vaši pomoc!
Přispět můžete:
• jednorázově dárcovskou SMS ve tvaru  

DMS FODKLOKANEK na telefonní  
číslo 87 777, cena DMS je 30 Kč,

• pravidelně měsíčně po dobu jednoho  
roku dárcovskou SMS ve tvaru  
DMS ROK FODKLOKANEK na telefonní  
číslo 87 777, cena DMS je 30 Kč měsíčně,

• jednorázově nebo pravidelně libovolnou  
částkou na účet Fondu ohrožených dětí 
3055103/0300.

Za Vaši pomoc mnohokrát  
děkujeme! www.fod.cz

Příští číslo vyjde 1. 6. l Uzávěrka je 20. 5. 
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PRIOSociální oblast

Krátce

Jednu hodinu 

dobrovolníkem 

Chtěli byste pomáhat tam, 
kde je to potřeba, a  neví-
te jak? Pak se můžete zú-
častnit workshopu Slezské 
diakonie v  Knihovně měs-
ta Ostravy na ulici 28. října. 
Koná se 10. května od 15:00 
do 18:00 hodin a  budete 
mít při něm možnost vy-
zkoušet si roli dobrovolníka 
v  programu s  dětmi, lidmi 
s postižením a seniory. Více 
na tel. č. 731 130  175 nebo 
na www.slezskadiakonie.cz.

Péče o nemocného

Charita Ostrava připravila 
na 17. května bezplatný kurz 
pro veřejnost zaměřený na 
péči o  nemocného v  do-
mácím prostředí. Přednáš-
ka s  praktickými ukázkami 
se koná od 14:00 do 17:00 
hodin v  Hospici sv.  Luká-
še na Charvátské ulici č.  8 
ve Výškovicích. Na kurz je 
třeba přihlásit se předem 
na tel. čísle 599  508  533, 
731 534 002 nebo na e-mail
cho.hospicova.poradna  
@charita.cz.

Spolu proti

melanomu

Vyšetření pigmentových 
skvrn či znamének na kůži 
zdarma nabídne Stan proti 
melanomu, který bude stát 
30. a 31. května na Hlavní 
třídě. Další informace  na 
www.spoluprotimelanomu.
cz.  

Můžete pomoci 

Chcete-li se zapojit mezi 
dobrovolníky, můžete tak 
učinit právě teď. Pracov-
níci Charity Ostrava při-
jmou mezi sebe lidi, kteří 
jsou ochotni věnovat svůj 
čas potřebným či pomá-
hat při různých charitativ-
ních akcích. Více na tel. č. 
596 783 011, 733 676  692. 
Dobrovolníky, kteří by se 
rádi věnovali lidem s posti-
žením žijícím v chráněném 
bydlení nebo nemocným 
dětem v nemocnicích, hle-
dá i centrum Adra. Zájemci 
se mohou hlásit v sídle or-
ganizace na Jiráskově ná-
městí 4. května a  1. června 
od 13:00 do 17:00 hodin. 
Informace na tel. č. 605 
784 584.   (jokr)

Řada starších lidí žije 

sama a  ne vždy si jejich 

okolí uvědomí, že potře-

bují pomoc. Stačí jen tro-

cha všímavosti a  můžete 

seniora uchránit před si-

tuací, která se mu může 

zdát neřešitelná.  

Jednou z činností sociální-
ho odboru porubské radnice 
je i pomoc lidem v nouzi a so-
ciální pracovníci každoročně 
pomůžou desítkám lidí. Pří-
kladem může být případ paní 
K., jejíž sousedé se na sociál-
ní odbor obrátili. „Měli o  ni 
obavy. Jde o dvaaosmdesáti-
letou paní, které před rokem 
zemřel manžel, nestýkala se 
s  lidmi, nikdo za ní nechodil, 
několikrát neuhradila nájem 
za byt,“ říká vedoucí oddělení 
sociálních věcí Alena Cwiko-
vá.

Jedna ze sociálních pra-
covnic paní K.  navštívila. Ta 
nejdříve tvrdila, že vše je 
v  pořádku, ale nakonec se 
rozhovořila. Z  prvního man-
želství má děti, se kterými se 
ale příliš nevídá, protože si 
to nepřál její druhý manžel. 
Pouze dcera jí občas zavo-
lá. „Paní K. se cítila osamělá. 
Celý život se starala hlavně 
o  rodinu a  potom o  manže-
la, nemá kamarádky. Proto-

že nepracovala, má jen velmi 
nízký důchod. Vše vždy vy-
řizoval manžel. Připustila, že 
asi třikrát nezaplatila celý ná-
jem, protože již nemá úspory, 
ze kterých dříve byt hradila, 
důchod jí stačí tak na léky 
a jídlo,“ uvádí Alena Cwiková.

Sociální pracovnice pro-
brala s  paní K. celou situaci 
a nabídla jí pomoc. Pomohla 
jí s vyřízením žádosti o vdov-
ský důchod a  vypsáním žá-
dostí o  dávky státní sociál-
ní podpory a  dávky hmotné 
nouze, s  majitelem bytu do-
mluvili přijatelné splátky dlu-
hu na nájemném.

„Díky sociální pracovnici se 
paní K. obeznámila s  fungo-
váním porubských klubů se-
niorů, ve kterých může trávit 
volný čas, a pomohla jí zkon-
taktovat dceru. Díky souse-
dům jsme mohli paní K.  po-
moci a  zabránit zhoršování 
jejích problémů,“ uzavírá Ale-
na Cwiková. 

Lidé, kteří si se svou život-
ní situací neví rady, se mo-
hou obrátit na zaměstnance 
sociálního odboru porubské 
radnice na ulici Gen. Socho-
ra. Kontakt na spojovatele je 
599 481 111. 

 (red)

Sociální pracovníci pomáhají

seniorům řešit jejich potíže

Ilustrační foto:  ÚMOb Poruba 

Pětašedesát let jsou spolu manželé Zdeňka a Miloslav Ko-
neční. Tuto významnou událost si 2. dubna s rodinou a přá-
teli připomněli v obřadní síni porubské radnice. Za městský 
obvod se s gratulací ke kamenné svatbě připojil i místosta-
rosta Petr Stachura, který jubilantům popřál vše nejlepší, 
pevné zdraví a hodně lásky do dalších let.  (red) 

Manželé oslavili kamennou svatbu

Manželé Zdeňka a Miloslav Koneční si připomněli 65 let 
společného života.  Foto: ÚMOb Poruba

Většina seniorů i  lidí se 
zdravotním postižením nebo 
chronickým onemocněním 
dává přednost životu v  do-
mácím prostředí před byd-
lením v  domově či ústavu. 
Jejich rodiny se snaží o  ně 
pečovat, ale mnohdy je to 
nad jejich síly. V takovém pří-
padě může přijít vhod služba 
osobního asistenta. 

„Nezisková organizace 
Péče srdcem poskytuje služ-

by asistenta, který klientům 
pomáhá s  osobní hygienou, 
přesunem na lůžko nebo na 
vozík, s  oblékáním, úklidem, 
přípravou jídla, nákupy, do-
provodem k  lékaři i  s  další-
mi každodenními činnostmi. 
Asis tent bývá pro uživatele 
služeb také parťákem napří-
klad při stolních hrách, do-
provází ho na procházkách 
nebo předčítá knížky,“ před-
stavila služby organizace jed-

na z jejích zakladatelek Jana 
Vávrová.

Péče srdcem poskytuje so-
ciální služby, na které je podle 
zákona možné čerpat příspě-
vek na péči. Informace o služ-
bách i cenách získáte na tel. 
č. 777 147 587 nebo na strán-
kách www.pecesrdcem.cz. Je 
možné se domluvit také na 
osobní konzultaci v  kancelá-
ři organizace na Mírové ulici 
č. 98/18 ve Vítkovicích.  (jokr) 

O nemocné i starší spoluobčany pečují asistenti
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PRIO Kultura, sport a volný čas

Akce v Porubě a okolí
2. 5. 

•  Přáníčka z čajových sáčků – 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)

3. 5.
•  Maminkám – výtvarná dílna, KMO, 

Podroužkova 1663  (15:00–17:00)

4. 5. 
•  Koncert studentů Janáčkovy konzer-

vatoře a Gymnázia, zimní zahrada 
DPS Astra, I. Sekaniny 1812  (15:00)

•  Turnaj v šipkách, 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)

5. 5. 
•  Arrows Ostrava x Draci Brno – extrali-

ga baseballu, SKSB Arrows, Průběžná 
6178  (19:00) 

6. 5. 
•  Řecká zábava, Zámek Poruba, nábře-

ží SPB 60 (20:00)

7. 5.
•  Parkourový workshop, DDM, K. Svo-

body 237, Plesná  (8:00–16:00)
•  Výlet pro děti do Hradce nad Moravi-

cí, Středisko turistiky, B. Martinů 1117 
 (8:15–16:15) 

•  Vyprošťování zraněných osob z hava-
rovaných vozidel – krajské kolo sou-
těže hasičů, Hlavní třída  (9:00–15:00)

•  Pohár vítězství – střelecká soutěž 
družstev, jednotlivců a dětí, Střelnice 
Skalka  (9:00)

•  BC Poruba x BC Ružínov – boxer-
ské utkání, hala TJ Sokol Pustkovec 
 (17:00) 

9. 5.
•  Malované květináčky – tvůrčí dílna, 

CVČ, Vietnamská 1541  (16:00)
•  Beseda se spisovatelkou Evou Tvr-

dou, MŠ, Dobroslavická 42, Plesná 
 (17:00–18:00)

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

10. 5. 
•  Společenský klub seniorů, DPS Astra, 

I. Sekaniny 1812  (14:00)
•  Čtení v máji – čtení pro děti, KMO, 

L. Podéště 1970  (14:00–15:00)
•  Vystoupení dětí z kroužků, DDM, Pol-

ská 1624  (16:00–19:00)

11. 5. 
•  Divadélko Smíšek: Nezbedná kůzlát-

ka, CVČ, Vietnamská 1541  (16:00)
•  Koncert Milana Šťastného a Davida 

Bartoše, KMO, Vietnamská 1541  (17:00)

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

•  Renáta Moskalová: Nikaragua – bese-
da, DPS Astra, I. Sekaniny 1812  (17:30)

14. 5.
•  Porubské trhy, Hlavní třída 

 (7:00–12:00) 
•  Keramická dílna pro děti i dospělé, 

DDM, M. Majerové 1722  (13:00–18:00)
•  Vlado Vdovichenko: Písně Anny Ger-

man – koncert, Zámek Poruba, nábře-
ží SPB 60  (18:00)

16. 5.
•  Čmelák Brumla – 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)

17. 5.
•  Rendez-vous s knihou – posezení 

se čtenáři, KMO, Podroužkova 1663 
 (10:00–11:00)

18. 5. 
•  Knihovníčci – setkání rodičů a jejich 

dětí, KMO, Vietnamská 1541  (9:00)
•  Turnaj v ruských kuželkách, CVČ, 

O. Jeremiáše 1985  (16:00)
•  Lenka Fonioková: Severní Španěl-

sko – beseda, KMO, Vietnamská 1541 
 (17:00)

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

20.–22. 5.
•  Malí cestovatelé – výlet do Prachov-

ských skal, Středisko turistiky, B. Mar-
tinů 1117

•  O krále/královnu zeleného stolu – 
turnaj ve stolním tenise, DDM, Polská 
1624  (8:30–12:00)

22. 5. 
•  Léčení přirozenou cestou – přednáš-

ka, CVČ, Vietnamská 1541 (10:00–11:45) 

23. 5. 
•  Hrajeme si na zahradě, CVČ, Viet-

namská 1541  (16:00) 
•  Baníkovská školička – fotbal pro děti 

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

24. 5. 
•  Klub přátel knihovny, KMO, L. Podéš-

tě 1970  (9:00–10:00)

25. 5. 
•  Šikulkové – setkání rodičů a jejich 

dětí, KMO, Podroužkova 1663   (9:00)
•  Zvířátka z bambulek – 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)

•  Arrows Ostrava x Draci Brno – extrali-
ga baseballu, SKSB Arrows, Průběžná 
6178  (19:00) 

26. 5. 
•  Cestou Karla IV. – dobrodružné pá-

trání v knihovně i venku, KMO, Pod-
roužkova 1663  (15:00–17:00) 

27. 5.
•  Májový den dětí – odpoledne plné 

her a soutěží, Středisko přírodověd-
ců, Čkalovova 1881  (15:00–18:00)

•  Ostravská věž – soutěž hasičů ve vý-
stupu na cvičnou věž, IVC, Martinov-
ská 1622  (16:30)

•  Arrows Ostrava x Technika Brno – 
extraliga baseballu, SKSB Arrows, 
Průběžná 6178  (20:00) 

28. 5. 
•  Porubské trhy, Hlavní třída 

 (7:00–12:00)
•  Pohádkový les – soutěže pro děti, 

porubský lesopark (start poblíž Kolejí 
VŠB-TU Ostrava)   (9:00–13:30)

29. 5.
•  Steelers Ostrava x Prague Lions – 

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

30. 5.
•  Spolu proti melanomu – vyšetře-

ní znamének zdarma, Hlavní třída 
 (12:00–17:00)

•  Odpoledne s hádankou – luštění kří-
žovek, 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)

31. 5.
•  Spolu proti melanomu – vyšetření 

znamének zdarma, Hlavní třída
  (8:00–15:00)

•  Pohádky pro malé neposluchy, KMO, 
L. Podéště 1970  (14:00–17:00)

•  Den otevřených dveří Atletiky Poru-
ba, sportovní areál škol na Porubské 
ulici  (16:00–18:00)

1. 6. 
•  Levandulová koule – tvůrčí dílna, 

CVČ, Vietnamská 1541  (16:00)

Výstavy

do 31. 12. 
•  AVE ART SSUŠ a ZUŠ Ostrava: Pero-

kresba, grafi ka, Galerie Astra, DPS, 
I. Sekaniny 1812

do 5. 5. 
•  Lenka Macurová: Profi -ly – fotografi e, 

Galerie na schodech, ÚMOb Poruba, 
Klimkovická 55 

Pokračování na straně 13
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2.–31. 5. 
•  Rostislav Foldyna: Boží milosti – fo-

tografi e (vernisáž 4. 5. v 17:00), KMO, 
Vietnamská 1541

•  Leda Pešatová: Obrazy, Galerie VŠB-
-TU Ostrava, budova rektorátu, 17. lis-
topadu 15

Akce v Porubě a okolí
2. 5. – 12. 6. 

•  Helena Hrušková-Štefková: Obrazy, 
Galerie Ametyst, Fakultní nemocnice 
Ostrava, 17. listopadu 1790

4. 5. – 29. 7.
•  Věra Mrkosová: Na cestách a cestič-

kách – obrazy, KMO, L. Podéště 1970

9. 5. – 24. 6.
•  Jan Martiník a Jiří Birke: Zaostřeno 

– fotografi e (vernisáž 9. 5. v 15:30), 
Galerie na schodech, ÚMOb Poruba, 
Klimkovická 55

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

Krátce

Pohádkový les

Kouzelné bytosti čekají na 
děti 28. května v  porub-
ském lesoparku. Od 9:00 
do 13:30 hodin mohou 
malí návštěvníci plnit při-
pravené úkoly u  dvanácti 
stanovišť a za jejich správ-
né splnění a  snahu získají 
odměnu. Putování Pohád-
kovým lesem začíná u Ko-
lejí VŠB-TU Ostrava (ko-
nečná autobusových linek 
č. 37 a 40). Tradiční akci ke 
Dni dětí pořádá Dům dětí 
a mládeže.

Hledají se malí 

fotbalisté

FC Baník Ostrava pořádá 
30. a 31. května nábor po-
hybově nadaných chlapců 
narozených v  letech 2010 
a 2011. Výběr se koná v Zá-
kladní škole na ulici Jana 
Šoupala od 17:30 do 18:30 
hodin. S sebou je třeba mít 
sportovní oblečení a  pití. 
Každý malý fotbalista ob-
drží od klubu malý dárek.
Více informací poskyt-
ne Zdeněk Grygar na tel. 
č. 731 133 614.  (jokr) 

Porubský box má 

dalšího šampiona

Další z  mistrovských titu-
lů si připsal do své sbírky 
Boxing Club Poruba. Na 
republikovém šampioná-
tu juniorů, který se konal 
v  polovině dubna v  Čes-
kých Budějovicích, vybo-
joval titul ve váze do čtyři-
ašedesáti kilogramů jeden 
z  nejtalentovanějších bor-
ců klubu Adam Trnčák. 
Suverénním tažením za ti-
tulem si velmi výrazně po-
otevřel dveře k  účasti na 
mistrovství světa, které se 
bude konat v Petrohradu. 
 (mot)

Největší úspěch své his-

torie si připsal klub karate 

Shotokan Karate  ATTFIS, 

který má základnu v  Po-

rubě. Na mistrovství svě-

ta vybojovaly Zuzana 

Hájková, Lucie Petruško-

vá a Amálie Ondroušková 

titul mistryň světa v kate-

gorii kata tým.

Zhruba tisíc závodníků ze 
118 klubů a sedmatřiceti zemí 
světa. Taková konkurence se 
sešla na světovém šampioná-
tu World Shotokan Federa-
tion, který na začátku dubna 
hostila polská Bydhošť. A po-
řádně vidět byli i sportovci os-
travského klubu Shotokan Ka-
rate ATTFIS. V kategorii žáků 
vybojovaly Zuzana Hájková, 
Lucie Petrušková a  Amálie 
Ondroušková titul mistryň 
světa, když předvedly nejlep-
ší týmovou katu.

„Je to jeden z  největších 
úspěchů českého žákovské-
ho karate za poslední dobu. 
Opět jsme potvrdili, že jsme 
schopni obstát i v té nejtvrd-
ší konkurenci, a  že máme 
opravdu talentované sportov-
ce. Chtěl bych poděkovat ro-
dičům a hlavně všem závod-
níkům za reprezentaci klubu, 
města, kraje a České republi-
ky,” uvedl předseda a  hlavní 
trenér klubu Miloš Škoda.

Pro děvčata, kterým je de-
vět a deset let, byl úspěch na 
mistrovství světa obrovským 
povzbuzením. „Je to zatím 
to největší, čeho jsme dosáh-
ly. Před závodem jsme měly 
velkou trému, ale z  našeho 
vystoupení jsme měly dobrý 
pocit. Když jsme pak viděly 
ostatní, říkaly jsme si, že by to 
mohlo vyjít. A nakonec z toho 
bylo zlato,“ popsala cestu za 
zlatem Zuzana Hájková.

Na mistrovství světa se tým 
dlouho připravoval a  výsle-
dek stál za to. „Všechny kata 
jsme nacvičovaly přes půl 
roku. Bylo to hodně práce 
a  věnovaly jsme tomu hod-

ně  času. A  jsme rády, že to 
dopadlo tak dobře,“ dodala 
další z vítězného týmu Lucie 
Petrušková.

Neztratili se ani další repre-
zentanti klubu a  vedle zlaté 
medaile do Ostravy zamířila 
i  další tři cenná pátá místa. 
„Úspěch je pro nás obrov-
ským závazkem a  věřím, že 
v podobném duchu budeme 
pokračovat i  na dalších ak-
cích, kterých se zúčastníme. 
Letos jsme už na nejrůzněj-
ších závodech získali desítky 
medailí a  ukazuje to, že jde-
me správným směrem,“ řekla 
trenérka Veronika Škodová. 
 (mot)

Malé karatistky jsou mistryněmi světa

Ostravské karatistky přivezly z mistrovství světa zlatou me-
daili z týmové soutěže.   Foto: Archiv Shotokan Karate ATTFIS

Tradiční anketu o  nejlepší-
ho sportovce města Ostravy 
ovládla za loňský rok porub-
ská plavkyně Barbora Záva-
dová. Třiadvacetiletá členka 
Klubu plaveckých sportů Os-
trava má za sebou nejlepší 
rok své kariéry, když získala 
stříbro v  polohovém závodě 
na 400 metrů na univerziá-
dě a mezi absolutní světovou 
špičku pronikla i  na mistrov-
ství Evropy, kde skončila čtvr-

tá, a na mistrovství světa, na 
kterém obsadila pátou pozici. 
Po zásluze se stala i vítězkou 
ankety Plavec roku ČR 2015, 
když navázala na prvenství 
z let 2011 a 2014. A jako první 
český sportovec se nomino-
vala na olympijské hry do Ria 
de Janeira.

V anketě uspěly i další po-
rubské plavkyně. Nejlepším 
týmem bylo vyhlášeno žen-
ské družstvo Klubu plavec-

kých sportů Ostrava ve slože-
ní Petra Gebauerová, Marika 
Hudcová, Tereza Kanalošová, 
Věra Kopřivová, Michaela Pe-
trová, Barbora a Tereza Záva-
dovy. Tým vybojoval koncem 
března čtvrtý titul mistryň 
České republiky v řadě a zají-
mavostí je, že téměř všechna 
děvčata v  minulosti navště-
vovala Základní školu na ulici 
Dětská. 

 (mot) 

Ostravský sportovec roku je z Poruby
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Pohled z věžového domu na ulici Komenského v 60. letech 20. století a v roce 2014.
 Foto: Archiv ÚMOb Poruba a Jiří Birke

PORUBA KDYSI A DNES

Z porubských kronik 

• Dne 15. dubna 1951 bylo započato se 
stavbou budovy pro národní školu na 
bývalém obročí farním. Na jaře byly 
vážné obavy, že se začne se stavbou 
až na podzim, ale intervencemi MNV 
bylo dosaženo zahájení stavby na 
jaře. Stavbu prováděly stavební pod-
niky z Opavy jako učňovskou cvičnou 
práci. Zaměstnáni byli totiž na stavbě 
školy kromě odborníků fi rmy a míst-
ních pomocných dělníků stavbařští 
učni z Mariánských Hor, kteří elektric-
kou dráhou přijížděli denně na praco-
viště. Teplou přesnídávku dováželi jim 
z učňovského domova v Mariánských 
Horách.

• Dne 30. června byl vydán pro celý 
katastr Poruby zákaz soukromých 
novostaveb v  souvislosti se stavbou 
Nové Ostravy. Nové socialistické vel-
koměsto má býti postaveno velmi 
účelně podle sovětských zkušeností, 
ale také racionelně podle fi nančních 
možností naší republiky. Nové velko-
město má míti jenom mnohopatrové 
domy, jejichž monumentálnosti ne-
smějí překážet nízké rodinné dom-
ky, postavené s daleko vyšším nákla-
dem za stavební jednotku. Stavební 
povolení dostalo jen několik občanů, 
jejichž započaté domky za farskou 
budovou musely býti z uvedených dů-
vodů rozkopány.  

• Dosud chodily v den 1. máje průvo-
dy pracujících k oslavám do Svinova 
nebo do Klimkovic. Roku 1951 byl Svá-
tek práce poprvé od osvobození osla-
ven v Porubě společně s přespolními 
občany z  Vřesiny a  z Pustkovce. Za 
jasného počasí prošel malebný prů-
vod celou Porubou před vkusně vy-
zdobenou budovu MNV.    (jokr)

Pramen:
Kronika obce Poruby (rok 1951)

Do školy si prvňáčci

nosili i vlastní houby
Tři sta let měla Poruba jedinou ško-

lu. Stávala pod kostelem svatého 

Mikuláše a  před druhou světovou 

válkou měla sedm tříd.

Dějiny školství v Porubě sahají až do 
poloviny sedmnáctého století. Kolem 
roku 1650 vznikla pod kostelem svaté-
ho Mikuláše malá dřevěná jednotřídka 
a  škola na svém místě vydržela tři sta 
let. Na počátku 19. století získala kamen-
nou podobu a k poslední velké přestav-
bě došlo roku 1888. Obec za ni zaplatila 
9884 zlatých a na stavbu přispěl i císař 
František Josef I., který Porubanům vě-
noval 200 zlatých. Slavnostní vysvěcení 
nové budovy bylo velkou společenskou 
událostí. „Po požehnání byly školní děti 
poděleny obrázky, houskami, vuřty a pi-
vem; pro dospělé byla slavnost zakon-
čena muzikou v hostinci pana Františka 
Švidernocha,“ píše o slávě porubská kro-
nika.

Na konci století už měla škola tři třídy 
a  za první republiky už fungovala jako 
sedmitřídní obecná škola. V  té době 
do ní chodil i Vladimír Strakoš, který si 
vybavuje i  jednu netradiční pomůcku. 
V Kyjovicích, pár kilometrů od pramene 
Porubky, byl v  té době lom, který hoj-
ně využívali i Porubané. „V lomu se těžila 
břidlice na střechy domů, na výrobu ka-
lamářů a  upomínkových předmětů. Pro 
nás děti se z  ní vyráběly břidlicové ta-
bulky, na kterých jsme se ve škole učili 
psát. Používaly se v první a druhé třídě 
obecné školy. Na tyto destičky, které 
byly v dřevěném rámečku, jsme psali ty-
činkou z břidlice. Pro mazání se použí-
vala vlhká houbička. Proto každý prvňá-
ček šel do školy s taškou na zádech a na 
boku se mu na šňůrce houpala již doma 

navlhčená houbička,“ popisuje svá první 
školní léta Vladimír Strakoš.

Starší žáci už tabulky nevyužíva-
li a  psali do normálních sešitů. Pro ty 
a i pro další potřeby nemuseli chodit da-
leko, vše potřebné si mohli koupit hned 
vedle školy. „Po levé straně školní bu-
dovy stávala dřevěná budka, papírnictví 
pana Malíka, který žákům prodával seši-
ty, výkresy, pravítka, psací pera a špičky, 
tašky, prostě celý sortiment, který jsme 
pro školu potřebovali,“ vzpomíná další 
z tehdejších školáků Lumír Kozub.

Ve třicátých letech ale už byla kapaci-
ta školy nedostatečná, a tak se dvě třídy 
školy stěhovaly do Obecního domu, kde 
v  té době sídlil obecní úřad a  četnická 
stanice. Při osvobozování obce byla bu-
dova školy těžce poškozena, ale vyučo-
vání v  ní pokračovalo i  nadále. Teprve 
v  roce 1952 ztratila primát jediné školy 
v Porubě. V tomto roce byla totiž slav-
nostně otevřena nová školní budova na 
dne šní ulici Čs. exilu.  (mot)

První porubská škola stála pod koste-
lem sv. Mikuláše.  
 Foto: Archiv ÚMOb Poruba
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Fotosoutěž
20. květen 1929
Byl posvěcen základní kámen Katolického lidového domu 
(dnešní Dům farnosti na Vřesinské ulici). 

1. květen 1939
Podle vzoru Velkoněmecké říše byly na obecních úřadech 
v Sudetech zavedeny matriky rodné, úmrtní a sňatkové. Po-
ruba byla přičleněna pod matriční středisko ve Svinově.

7. květen 1939
Podle výsledků sčítání lidu žilo v Porubě 1755 obyvatel.

24. květen 1941
Velká bouře s průtrží mračen způsobila povodeň, která za-
plavila část obce.

17. květen 1954
Poruba byla připojena k ostravskému okresu.

6. květen 1955
Od Svinova přijela kolona 12 nákladních automobilů 
naložených nábytkem. Do Poruby dorazili noví nájemníci, 
kteří se stěhovali do bytů domu nazvaného „Věžičky“.

19. květen 1957
Po volbách do národních výborů, po nichž se obce Pustko-
vec a Třebovice staly součástí Poruby a porubský MNV se 
tím změnil na ObNV, bylo do voličských seznamů zapsáno 
14 444 lidí.

Květen 1966
Začala montáž červených orientačních čísel udávajících 
přehledněji pořadí domů v  ulicích, na rozdíl od starých, 
až dosud užívaných modrých čísel popisných, která nešla 
vždy v pořadí a ztěžovala  orientaci.  (jokr)

Pramen:
Jiří Lexa: Odkazy porubských kronik

Květen v porubské historii

Pojmy známé i neznámé

Menhir
Jako menhir se označuje kamenný blok zapuštěný svisle 
do země. Název pochází z bretonštiny, kde men znamená 
kámen a hir dlouhý. Menhiry se stavěly od pozdní doby ka-
menné až do počátku doby železné, tj. zhruba do 5. století 
př. n. l. Kameny často pocházely z velké dálky a jejich pře-
prava byla velmi složitá. Proč je lidé přiváželi, není dodnes 
zcela jasné. Archeologové jim přisuzují rituální význam, zdá 
se, že označovaly místa pro náboženská shromáždění. Men-
hiry najdeme téměř po celém světě, především ve Francii, 
Španělsku a Anglii, několik se jich dochovalo i v Čechách. 
Nejznámějším kamenem u nás je tzv. Kamenný pastýř, kte-
rý stojí v poli nedaleko Klobouk na Slánsku. Podle pověsti 
se každoročně posunuje a až dojde na kraj obce, nastane 
konec světa. Další stojí např. na Lounsku, Žatecku, Sedlčan-
sku, Strakonicku nebo Jindřichohradecku.

Hamr
Kovářské dílně, která zpracovávala železo, se od středověku 
říkalo hamr. Do vzniku vysokých pecí zůstávaly při tavení 
v železe příměsi strusky a dalších nečistot a pro další zpra-
cování se muselo zkujnit. To se provádělo původně ručně 
kladivem, od 14. století se v českých zemích kulo velkým 
mechanickým kladivem, které vážilo 180 až 300 kg a bylo 
upevněno na dlouhé páce, jejíž zadní konec dolů stlačova-
ly palce na otáčející se hřídeli vodního kola. Proto vzniklo 
slovo hamr z německého Hammer (kladivo). Po zkujnění se 
ze železa vyráběly různé výrobky, proto bývala součástí ha-
mru kovárna. Nejstarší funkční hamr u nás pochází z roku 
1505 a najdete ho v západočeské Dobřívi.  (jokr)

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

Stavba na snímku se začala budovat v 70. letech 20. století. 
Víte, o jakou budovu jde a kde se nachází? Své odpovědi mů-
žete zasílat do 25. května na adresu Redakce časopisu PRIO, 
ÚMOb Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba, 
nebo e-mailem na adresu redakce@moporuba.cz. Ze správ-
ných odpovědí vylosujeme výherce, který získá trekingové 
hole. Další tři vylosovaní obdrží prezentační předměty Poruby. 
 (jokr)

Foto: Archiv ÚMOb Poruba

Tajenka: Zuzana

Spirálová doplňovačka

V  Porubě funguje řada restauračních zařízení. Ale víte, od 
kdy je tady vlastně máme? Tak například v květnu 1970 byla 
otevřena restaurace (viz tajenka). Podnik patřil spotřebnímu 
a výrobnímu družstvu Budoucnost, které jej vybudovalo ná-
kladem pět milionů korun. V objektu fungovala restaurace, ka-
várna, bufet a banketní místnost.  (jokr)

Pramen: Kronika obce Poruby

Doplňte: někdejší šlechtické sídlo; podstavec pro vystavení 
rakve se zemřelým; román Franze Kafky; klenba ve tvaru po-
lokoule; kus látky k ovinutí chodidla; rozklad.



Inzerce

Poznejte automobil, se kterým najdete společnou řeč. S vozem Octavia Combi si budete skvěle rozumět v otázkách 
prostornosti, praktických řešení a ekonomického provozu. Správné rodinné auto však nemluví jen řečí čísel. 
Proto jsme naše kombi vybavili nadčasově elegantním designem, stejně jako řadou vyspělých bezpečnostních prvků. 
Seznamte se s vozem ŠKODA Octavia Combi přímo u nás.

skoda-auto.cz

Nemusíte mít oči vzadu, 
když máte parkovací kameru.

Bi-xenonové světlomety 
s ostřikovači nedají tmě šanci.

Až 1 740 l pro Vaše cesty nebo 
nákupy.

ŠKODA usnadňuje život svým 
zákazníkům každý den.

Inteligentní pohon 4×4 pro
každou cestu i necestu.

MÍSTO PRO VŠECHNO 
A PRO KAŽDÉHO

ŠKODA Octavia Combi. Prostor v nejkrásnější podobě.

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozu Octavia Combi: 3,8–6,4 l/100 km, 96–149 g/km

/skodacz /skodacz /skodacz /skodacr

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
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