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Porubská radnice informuje občany

    TÉMA MĚSÍCE     ŠKOLSTVÍ

    KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS    VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

Poruba chce více financí  
pro svůj rozvoj
Více na straně 3

Osmáci a deváťáci  
vyrazí na Libavou
Více na straně 10

Na osmém obvodu vyrostlo 
nové workoutové hřiště
Více na straně 6

Porubská Pouť babího léta 
se přesouvá na Francouzskou
Více na straně 11

 
Hlavní třída
24. 8. – 21. 9. 2016

Bezplatný měsíčník pro obyvatele městského obvodu Poruba
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0PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ.SLEVY NELZE SČÍTAT.

OPTIKA TRIUMPH ZÁŘÍ, ŘÍJENAKCE
NA BRÝLOVÁ SKLA ČIRÁ S ÚPRAVOU MAR SH,

MULTIFOKÁLNÍ, ZABARVOVACÍ

NA BRÝLOVÉ OBRUBY

až -50 %

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

Vodovody
  Tlakové trouby z tvárné litiny, tvarovky z šedé 

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

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

Domovní odpady
  HT potrubí a tvarovky hladké pro 

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

(náhrada odpadní litiny)
 Vpustě, sifony, odpady

Plynovody
 I – PE roury, armatury, chráničky, HUP

Možnost nákupu a slev

i pro maloodběratele

Prod. doba Po-Pá: 6.30 – 16.00

Sobotní prodej: 7.00 – 11.00 (květen – říjen)

Velkoodběratelům poskytujeme 

množstevní slevy ! 

Ostatní
  Drenážní roury, chráničky  

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

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

  Betonové výrobky pro terénní úpravy,  
dlažby, obrubníky

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

Vše PrO Váš ODPaD, kanalizaci, VODOVOD, 
ODVODňOVací techniku

VelkOObchOD – malOObchOD
s materiály pro výstavbu a opravy inženýrských sítí
tel.:  596 238 499 • www.pcvalfa.cz  • e-mail: pcvalfa@pcvalfa.cz
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Správa Morava s.r.o., Slavíkova 6142/18d, 708 00 Ostrava-Poruba
Tel.: 777 265 996, 595 173 011, e-mail: info@spravamorava.cz

SPRÁVA MORAVA s.r.o.
 (tedy odměnu správci 

a příspěvek na správu družstva) v součtu  
více než 100,- Kč/měsíčně? Kontaktujte nás.  

www.spravamorava.cz
Vykonáváme komplexní správu domů a bytů již 

více než 20 let a sídlíme v Porubě
týkající se převodu výkonu správy zařídíme my. 

Aktuálně zajistíme: nové stanovy, vyřízení
       dotací, vyhotovení PENB; více na:
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ANTIKVARIÁT 
V SUTERÉNU

ANTIKVARIÁT 
V SUTERÉNU

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

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

I. obvod – bus č. 54, 58, tram č. 7, 8, 17
Výkup knih (pouze do 30. 9.) 
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

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

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

I. obvod – bus č. 54, 58, tram č. 7, 8, 17

Výkup knih 
Po a St: 13.00–17.00 hod. 
Út:  9.00–13.00 hod.

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

Tel.: 596 913 216
antikvariatvsuterenu@centrum.cz
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ZEBRABACKUP.CZ

m i m o Z E m s K á 
t E C h n o l o g i E  Z á l o h o vá n í

j E  tA d y

d E n  Z ú č t o vá n í  s E  B l í ž í 



SLOVO STAROSTY

Dopravní uzávěry v září
Termín uzávěry Akce Uzávěra

od 3. 9. 2016 od 8:00 
hodin do 14. 9. 2016 
do 16:00 hodin

Pouť babího léta omezení parkování na parkovištích u Okresního 
soudu a bytových domů zv. Nová Poruba

16. 9. 2016 od 18:30 
do 23:00 hodin

Večerní In-line party celková dopravní uzávěra Hlavní třídy od ulice 
17. listopadu po ulici Francouzskou

17. 9. 2016 od 6:00 
do 23:00 hodin

Zažít Ostravu jinak dopravní uzávěra ulice Bedřicha Nikodema 
od ulice 17. listopadu po odbočku k náměstí 
Antonie Bejdové

Autobusové linky pojedou v době uzávěr po náhradních trasách. Více na www.dpo.cz.

Poruba chce rozhodovat o svém rozvoji

TÉMA MĚSÍCE 3

Městský obvod Poruba 
připravil novelu Statutu 
města Ostravy, která 
zvyšuje pravomoci obvodů 
a především určuje jasná 
pravidla jejich financování. 
Obvodům každoročně 
k dosavadním penězům 
přiznává navíc přes 
miliardu korun, kterou by 
využily na investice. Návrh 
Poruby podpořili i zástupci 
dalších obvodů.

Statut města Ostravy je 
zásadní dokument, který řeší 
vztah města a  jeho jednotli-
vých částí. Tato „ústava“ měs-
ta prošla nesčetnými úprava-
mi a výsledkem je, že pravo-
moci obvodů byly průběžně 
omezovány a nyní jsou mini-
mální. Poruba se proto roz-
hodla vytvořit kompletní no-
velu tohoto dokumentu, kte-
rá jasně vymezí pravomoci 
a financování městských ob-
vodů. Se zněním statutu byli 
seznámeni starostové ostrav-
ských obvodů, kteří mu vyjá-
dřili podporu. 

Základem novelizace jsou 
dvě zásadní věci: vyjasně-
ní pravomocí a především fi-
nancování městských obvo-
dů. „Město samo ve strategic-
kém plánu přiznává, že nezná 
dobře potřeby svých obča-
nů. Obvody je dobře znají, 
a protože mají lepší předsta-
vu, kam by měly peníze smě-
řovat, měly by mít pravomoc 
schvalovat své plány rozvoje. 
A  zároveň by měly mít pro-
středky, aby mohly tyto plány 
realizovat,“ uvedl starosta Po-
ruby Petr Mihálik.

S  pravomocemi tedy vel-
mi úzce souvisí financování 

městských obvodů. To je 
v současné době tristní. „Ne-
existují jasná pravidla finan-
cování a obvody dnes nemo-
hou plánovat, protože nevědí, 
kolik peněz budou mít k dis-
pozici. Vzhledem k  tomu, že 
na investice dostáváme kaž-
doročně jen předem nezná-
mé drobné, hrozí i  chátrání 
svěřeného majetku. Dneska 
jsme v  situaci, že na opráv-
něné požadavky našich oby-
vatel, kterým se nelíbí napří-
klad stav chodníků, můžeme 
reagovat jen krčením ramen, 
protože na jejich opravy ne-
máme finance. Našim oby-
vatelům zodpovídáme za to, 
jak obvod vypadá. A  proto 
chceme mít pravomoci a pe-
níze, abychom své povinnos-
ti mohli plnit,“ dodal starosta.

Podle návrhu by obvody 
měly dostat každoročně do 
svého rozpočtu navíc celko-
vě přes miliardu korun. „Díky 
extrémně výhodnému koefi-
cientu rozpočtového určení 

daní získává Ostrava navíc 
oproti jiným městům 2,6 mi-
liardy korun. Ty nabývá díky 
svým obyvatelům a chceme, 
aby se část prostředků, a  to 
1,15 miliardy korun, vrátilo pří-
mo k nim. Tyto peníze Ostra-
vě nebereme. Ostravě a jejím 
obyvatelům zůstanou. Jen se 
o jejich využití bude rozhodo-
vat se znalostí prostředí,“ řekl 
starosta. Peníze by se rozděli-
ly podle počtu obyvatel a Po-
ruba by každoročně dostala 
navíc přibližně 260 milionů 
korun.

Novelu statutu chce Po-
ruba prosadit ve spolupráci 
s  ostatními obvody. „Chce-
me vést s  městem seriózní 
diskuzi o  tom, jaký bude do 
budoucna jeho vztah k  ob-
vodům. Ostravané si zaslou-
ží opravené chodníky, dět-
ská hřiště nebo nová parko-
vací místa. Obvody to mají 
lidem zajistit, ale nedostávají 
k tomu potřebné prostředky,“ 
uzavřel Petr Mihálik.  (mot)

Díky vyššímu rozpočtu by se mohly realizovat např. i úpravy u křižo-
vatky ulic Opavská, Sokolovská a Porubská
  Vizualizace: Vysloužil Architekti                                   

Vážení spoluobčané,
když s  Vámi hovořím 

o problémech Poruby, nej-
častěji slyším výtky na kva-
litu chodníků a cest, nebo 
na nedostatek parkovacích 
míst. A  mně nezbývá, než 
s Vámi souhlasit. Porubské 
chodníky potřebují značné 
investice, a  pokud máme 
razantně vyřešit parkování, 
bude se jednat o investice 
ještě daleko vyšší.

Bohužel současné finan-
cování obvodů funguje tak, 
že je pouze na libovůli ma-
gistrátu, kolik nám přidě-
lí peněz. V  takovém pro-
středí nemůžeme pláno-
vat žádné rozvojové akce 
a  hrozí chátrání majetku, 
o který se máme starat. Na 
to, že tento stav je dlou-
hodobě neudržitelný, upo-
zorňujeme už mnoho let. 
A  protože se nic nezmě-
nilo, vytvořili jsme návrh 
novely Statutu města Ost-
ravy, který zcela jasně de-
finuje, jaké pravomoci by 
městské obvody měly mít, 
a  především určuje, ko-
lik peněz by obvody měly 
získat, aby mohly rozvíjet 
místa, kde jejich občané 
žijí. Jsem rád, že jsme pro 
náš návrh získali podporu 
dalších obvodů, a  věřím, 
že se nám ho podaří pro-
sadit. Bylo by to pro dobro 
celé Ostravy. Zajistilo by to 
rovnoměrný rozvoj celého 
města a  rozhodně zvýšilo 
spokojenost Vás, občanů.

Ing. Petr Mihálik
starosta



AKTUALITY4

Uzavření CVČ  
Z  důvodu konání voleb 

do zastupitelstva kraje bude 
6. až 9.  října uzavřeno Cen-
trum volného času na ulici 
Otakara Jeremiáše.  

Zastupitelstvo 
zasedne v říjnu

Porubští zastupitelé se 
5.  října 2016 v  16:00 ho-
din sejdou na svém 14. za-
sedání, na které jsou zváni 
i  obyvatelé městského ob-
vodu. Jednání se uskuteční 
v  sále auly VŠB-TU Ostrava 

na ulici 17.  listopadu a  i ten-
tokrát z něj bude pořízen vi-
deozáznam. Program zase-
dání i anonymizované mate-
riály, které zastupitelé budou 
projednávat, budou nejpoz-
ději týden před jednáním 
zveřejněny na webových 
stránkách poruba.ostrava.cz.

Senior roku 2016
I  letos mohou lidé na-

vrhnout kandidáty na oce-
nění Senior roku. Kandidát 
musí být starší 65 let a byd-
let na území města Ostravy. 

V  návrhu stručně zdůvod-
něte jeho nominaci, uveďte 
jeho jméno, věk, adresu by-
dliště a telefonický či e-mai-
lový kontakt. Nezapomeňte 
uvést také své údaje. 

Písemnou přihlášku mů-
žete zaslat na adresu Re-
dakce Ostravské radnice, 
Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava, nebo elektronicky 
na adresu gbalcarikova@
ostrava.cz. Na obálku i  do  
e-mailu uveďte heslo Senior 
roku 2016. Uzávěrka přihlá-
šek je 30. září.  (jokr)

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 

KRÁTCE

Co postavíme za milion korun? Záleží jen na vás
Veřejná pítka, altán s pose-

zením, výstavba hřišť na pé-
tanque nebo discgolf, vytvo-
ření piknikového místa, vý-
sadba stromů nebo oprava 
chodníků, to jsou návrhy, kte-
ré podali Porubané v  rámci 
projektu Zelená Porubě.

„Odborní zaměstnanci 
úřadu už posoudili, zda jsou 
návrhy uskutečnitelné, jestli 

jejich realizaci nebrání napří-
klad strategické plány města 
či obvodu a také to, zda roz-
počet, který lidé v  přihlášce 
uvedli, je reálný,“ říká koordi-
nátorka projektu Zuzana Ko-
tyzová s tím, že podané návr-
hy si lidé mohou prohlédnout 
na www.zelenaporube.cz. 

„Návrhy jsou skutečně růz-
norodé. Některé nás zaujaly 

velmi, jiné méně, ale to jen 
proto, že se na ně díváme 
z pohledu praktické realizace 
a využitelnosti. O  tom, který 
návrh budeme nakonec rea- 
lizovat, rozhodnou lidé při 
podzimním hlasování,“ uvá-
dí místostarostka Zuzana 
Bajgarová.

Ještě před hlasováním se 
uskuteční veřejná prezentace 

návrhů, aby mohli lidé přímo 
od jejich autorů slyšet argu-
menty, proč je jejich návrh 
pro místní potřebný. Jejich 
prezentace se bude konat 
19. října ve SŠ prof. Zd. Ma-
tějčka. (red)

Porubané budou v říjnu volit krajské zastupitele
V devětasedmdesáti 
volebních místnostech 
budou Porubané volit 
krajské zastupitele. Volby 
se uskuteční 7. a 8. října 
a v Porubě se jich může 
zúčastnit přibližně šedesát 
tisíc oprávněných voličů.

Krajské volby se uskuteční 
7. a 8. října. V pátek budou vo-
lební místnosti otevřeny od 
14:00 do 22:00 hodin, v  so-
botu od 8:00 do 14:00 hodin. 

„Všem oprávněným voli-
čům budou nejpozději 4. říj-
na do jejich domovních 
schránek doručeny hlasovací 
lístky, informace o  místě je-
jich volebního okrsku a poky-
ny, jak hlasovat,“ uvedla koor-
dinátorka voleb na porubské 
radnici Renáta Starečková. 

Volit může každý, kdo do-
sáhne nejpozději v druhý den 
voleb věku 18 let, je občanem 
ČR a je přihlášen k trvalému 
pobytu v  obci, která náleží 
do územního obvodu kraje. 

Každý volič si musí přinést 
průkaz totožnosti. Volič si 
také může na ohlašovně po-
rubské radnice ověřit, zda je 
zapsán v seznamu voličů.  

Zákon umožňuje těm voli-
čům, kteří nemohou volit ve 
svém volebním okrsku, po-
žádat o  vydání voličského 

průkazu. Ten je opravňu-
je volit na kterémkoliv mís-
tě v Moravskoslezském kraji. 
Volič může požádat o vydání 
voličského průkazu osobně 
nebo podáním doručeným 
na Úřad městského obvodu 
Poruba nejpozději 30.  září 
do 16:00 hodin. Žádost 

v  listinné podobě musí být 
opatřená úředně ověřeným 
podpisem voliče, v  elektro-
nické podobě podepsaná 
uznávaným elektronickým 
podpisem voliče nebo zasla-
ná prostřednictvím datové 
schránky. 

„Úředníci zašlou voličský 
průkaz žadateli na jím uvede-
nou adresu, nebo mu jej pře-
dají osobně,“ doplnila Rená-
ta Starečková. Lidé, kterým 
vážné, zejména zdravotní dů-
vody neumožňují dostavit se 
do volební místnosti, mohou 
požádat o to, aby mohli hla-
sovat na jiném místě svého 
volebního okrsku, například 
doma.  (red)

Kontakty
voličské průkazy,  
seznam voličů 
T: 599 480 427 (425, 429)
informace k volbám 
T: 599 480 221

Při krajských volbách mohou lidé vybírat z pětadvaceti politických 
stran či hnutí  Ilustrační foto: Archiv ÚMOb Poruba



Poruba a oblouky 
k sobě patří

Před prázdninami měst-
ský obvod Poruba avizoval 
změny v podobě zpravodaje 
PRIO. A zářijové číslo je prv-
ním, ve kterém si tyto změ-
ny mohou Porubané pro-
hlédnout. „Myslím si, že nová 
podoba zpravodaje je mo-
derní, odpovídá současným 
trendům a  jsme přesvědče-
ni, že znamená krok kupře-
du oproti předchozí verzi,“ 
uvedl starosta Poruby Petr 
Mihálik.

AKTUALITY 5

Ve věku 67 let zemřel 
13. srpna Statis Prusalis, zpě-
vák řeckého původu žijící 
v  Porubě. Někteří si ho pa-
matují např. jako frontma-
na kapely Atény, jiní jako 
majitele porubského zám-
ku, který z  ruiny, kterou zá-
mek v 90. letech 20. století 
byl, dokázal vytvořit kultur-
ní centrum, kam zval české 

Odešel velký porubský patriot Statis Prusalis

Statis Prusalis  
 Foto: Helena Freislerová

Šest prosklených mo-
dulů je dominantou stře-
dového pásu Hlavní třídy 
u kruhového objezdu už od 
24. srpna. Za tu dobu expo-
zici Sdílko navštívily stovky 
lidí, kteří se mohli podívat 
na to, co umí místní výrobci, 
prodejci a  designéři. A  ex-
pozice ukazuje, že v  Ostra-
vě je celá řada firem, které 
nabízejí netradiční výrobky 
a  služby, jen o  nich mnoh-
dy nevíme. Vedle vystavují-
cích, kteří se pravidelně stří-
dají ve dvou ze šesti modulů, 
mohou návštěvníci posedět 

i v kavárně, anebo zhlédnout 
výstavu o proměně veřejné-
ho prostoru v Porubě.

Výstava Veřejný prostor 
v Porubě nabízí několik po-
hledů na náš obvod. Prv-
ní část tvoří mapy, které 

Až do 21. září mohou 
lidé na Hlavní třídě 
navštívit pop-up expozici 
Sdílko. V prosklených 
modulech se vystřídá 
na padesát prodejců, 
výrobců a designérů a lidé 
mohou navštívit i kavárnu 
a výstavu o Porubě.  

Jak by mohl městský obvod za několik let vypadat?
I to lidem ukazuje výstava Sdílko na Hlavní třídě

vznikly na základě podně-
tů obyvatel Poruby a archi-
tektů. Ukazují silná a  sla-
bá místa obvodu. „Propo-
jením obou map vzniká 
mapa navrhovaných zásahů, 
z nichž je postupně vytvářen 

Součástí Sdílka je i výstava o veřejném prostoru v Porubě Foto: J. Birke

KRÁTCE
Dominantním rysem je po-

užití oblouků, kterých si lidé 
mohli všimnout už od léta na 
plakátech, které upozorňu-
jí na akce Poruby. „Vycháze-
lo se z  logického spojení, že 
jedním z typických prvků Po-
ruby jsou oblouky. A  to ne-
jenom ten náš velký a  slav-
ný Oblouk, ale například na 
Hlavní třídě najdete celou 
řadu průjezdů, které jsou 
také jedním z  poznávacích 
znaků obvodu. Doufám, že 
se lidem bude nová grafika lí-
bit,“ dodal starosta.  (mot)

Zahrádkáři vám 
zpracují jablka

Porubští zahrádkáři i v le-
tošním roce drtí a lisují jabl-
ka na mošt ve své moštárně 
na Vřesinské ulici č. 2229/94 
(za restaurací Oáza). Pro-
voz moštárny bude zahájen 
10. září. Pokud si z vlastního 
ovoce chcete udělat chut-
ný mok, můžete využít slu-
žeb moštárny. Objednávky 
zahrádkáři přijímají každý 
den od 18:00 do 21:00 hodin 
na telefonním čísle 705 255 
769.  (mot)

Jak pečovat 
o nemocného

Organizace zapojené do 
komunitního plánování so-
ciálních služeb nabízejí kur-
zy domácí péče o nemocné. 
Uskuteční se od září a  zá-
jemci se dozvědí i vše o tom, 
jak se starat o nemocné a na 
jaké služby mohou lidé do-
sáhnout. Více se zájemci do-
zvědí na www.kpostrava.cz 
a  v  propagačních letáčcích 
u  poskytovatelů sociálních 
služeb, v  ordinacích lékařů 
apod.  (mot)

i světové umělce. „Jeho od-
chodem přišel městský ob-
vod o  velkého porubského 
patriota i  o  osobnost, která 
obohacovala kulturní a spo-
lečenské dění v našem obvo-
du,“ uvedl starosta Petr Mi-
hálik.  (red)

katalog zákroků. To, co fun-
guje, chceme v  budoucnu 
posilovat, to negativní od-
straňovat. Druhou část pak 
tvoří návrhy architektů, kteří 
se zamýšleli nad tím, jak by 
jednotlivá místa, jako je tře-
ba Alšovo náměstí, Zámec-
ký park, Oblouk či Duha, 
mohla v budoucnu vypadat. 
Budeme rádi, když se lidé 
přijdou podívat a  řeknou 
nám svůj názor,“ uvedla mís-
tostarostka Zuzana Bajga-
rová. Lidé mohou o návrzích 
debatovat i  přímo s  archi-
tekty 6. září od 17:00 hodin.

Sdílko, které pořádá měst-
ský obvod Poruba ve spo-
lupráci s  Centrem podpo-
ry inovací VŠB-TUO, můžou 
lidé navštívit až do 21. září. 
Více informací o  akci i  pro-
gram naleznou zájemci na 
webu www.sdilkoporuba.cz 
a  na profilu www.facebook.
com/sdilkoporuba.  (mot)
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Lekce posilování vedou zkušení trenéři  Foto: Jiří Birke

Ženy se nebijí  
Ne všichni muži si z  dět-

ství do života přinesli poučku, 
že ženy se nebijí. Sedmačty-
řicetiletý muž prokázal svou 
duševní ubohost, když o šest 
let mladší ženu nejprve urá-
žel, poté i  udeřil a  nakonec 
za paži odtáhl z jednoho ne-
jmenovaného baru. Obsluha 
zavolala strážníky a ti si rych-
le s  „frajerem“ poradili. Na 

muže v  uniformě si netroufl 
a v jejich péči rychle zkrotl.  

Strážník nezná osobní 
volno

Ostravští strážníci dohlížejí 
na dodržování zákona i mimo 
službu. Čtyřiadvacetiletý po-
berta měl smůlu, že se rozho-
dl okrást seniorku poblíž ga-
ráže, kde jeden ze strážníků 
trávil své volno. Muž zákona 

zareagoval okamžitě, a když 
na místo přijeli přivolaní po-
licisté, zlodějíčka jim předal 
jako dárek. 

Vztek je nebezpečný
Pokud jsou lidé propad-

lí alkoholu alkoholici, lidé, 
kteří neovládají svůj vztek, 
by mohli být vztekoholici. 
A  takový vztekoholik často 
dokáže ublížit i  sám sobě. 

KRIMI
Zvlášť, když prokopne skle-
něnou výplň zastávky nohou 
v sandálech. Přestože si de-
větatřicetiletý značně opilý 
muž způsobil tržné rány na 
noze, snažil se strážníkům 
z místa činu utéct. Ale mar-
ně. Teď ho asi více než zra-
něná noha trápí problémy, 
které si způsobil poškozením 
zastávky. 

 (mot)

Městský obvod přes léto vyměňoval
houpačky a prolézačky na hřištích

Městský obvod Poruba 
provedl v  létě výměnu sta-
rých houpaček a prolézaček 
hned na několika místech. 
Důvodem byl jejich špatný 
technický stav. 

„Hřiště slouží dětem, 
a  proto musejí být maxi-
málně bezpečná. Pravidelně 
provádíme inspekce jednot-
livých hřišť, a pokud objeví-
me cokoli, co by mohlo děti 
ohrozit, okamžitě jednáme. 
Na několika místech už byly 
dřevěné prvky ztrouchnivě-
lé, případně utrpěly jiné po-
škození. Tam, kde překročily 

svou životnost, jsme je vy-
měnili. Práce jsme stihli 
v prvních týdnech července 
tak, aby je děti, které zůstaly 
přes prázdniny doma, moh-
ly využívat,“ uvedl místosta-
rosta Dalibor Malík.

Obměnou prošla hřiš-
tě na ulicích Josefa Skupy, 
Otakara Jeremiáše a  Gen. 
Sochora. 

„Na ulici Zednická jsme 
odstranili staré kovové pro-
lézačky a  nevyhovující pís-
koviště. Na místě jsme pak 
vytvořili zcela nové hřiště,“ 
dodal místostarosta. (mot)

Chcete nabrat kondičku? Začněte se street workoutem
Lidé, kteří chtějí začít 
s posilováním, teď mají 
ideální šanci. Městský 
obvod Poruba ve 
spolupráci se společností 
Workout Club Parks nabízí 
zájemcům tréninky pod 
dohledem zkušených 
trenérů.

V Porubě na konci červen-
ce vyrostlo na ulici Ludvíka 
Podéště druhé workoutové 
hřiště. A i když je stejně jako 
to první na ulici Alžírská vy-
užíváno od rána do večera, 

Přehled zářijových tréninků
datum čas workoutové hřiště

4. 9. 2016 17:00–19:00 Alžírská 

6. 9. 2016 17:00–19:00 Ludvíka Podéště

11. 9. 2016 17:00–19:00 Alžírská

13. 9. 2016 17:00–19:00 Ludvíka Podéště

18. 9. 2016 17:00–19:00 Alžírská

Veřejné tréninky, které jsme 
pro začátečníky připravili, 
ukážou, jak začít a cvičit tak, 
aby z  toho měli co největší 
prospěch,“ říká místostarosta 
Petr Zábojník. 

Street workout je stále po-
pulárnější druh venkovního 

posilování, při kterém se vy-
užívá především vlastní váhy. 
Základem je tedy cvičení na 
nejrůznějších hrazdách, žeb-
řinách či bradlech, na kterých 
se dá rychle nabrat slušná fy-
zická kondice. 

 (mot)

stále je spousta lidí, kteří by 
chtěli začít cvičit, ale neví jak. 
Pro ně městský obvod Poru-
ba ve spolupráci se společ-
ností Workout Club Parks při-
pravil bezplatné tréninky pod 
vedením zkušených trenérů. 
První lekce se uskutečnily už 
v srpnu, další jsou na progra-
mu v září.

„Street workout zažívá 
v posledních letech obrovský 
boom. Jeho výhodou jsou 
minimální nároky na výba-
vu sportovců, dobrá dostup-
nost i fakt, že se cvičí zdarma. 

Garáže nejsou chloubou Poruby,  
jejich budoucnost je třeba řešit 

V  Porubě je několik ga-
rážových areálů. A nedá se 
říct, že by byly chloubou 
a ozdobou Poruby. Některé 
jsou navíc v místech, ve kte-
rých má Poruba do budouc-
na zajímavé plány na rozvoj. 
Týká se to především desí-
tek garáží na ulici Slavíkova. 

„Tato oblast by mohla být 
mnohem lépe využita, ze-
jména v souvislosti s pláno-
vaným vymístěním vozov-
ny. Chceme proto v  rámci 
estetizace a  rozvoje naše-
ho území tyto pozemky, na 
kterých je v současné době 

umístěno značné množ-
ství garáží, postupně uvol-
nit,“ uvedla místostarostka 
Dagmar Válková, která chce 
s  majiteli osobně jednat 
o budoucnosti garáží.

Městský obvod zároveň 
upozorňuje, že pokud se 
majitelé rozhodnou převést 
garáž do vlastnictví jiné 
osoby, mají zákonnou po-
vinnost nabídnout ji nejdří-
ve městskému obvodu Po-
ruba, který má jako vlast-
ník pozemku, na kterém 
garáž stojí, tzv. předkupní  
právo. (mot)
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Více info o uvedených akcích naleznete na www.aaaauto.cz/sleva.

800 110 800 

Volejte zdarma denně 8–21 hod.

www.aaaauto.cz

OSTRAVA
Místecká 3220

PO–NE   8:00–21:00

Při koupi vozu s f inancováním

vám vyplatíme

ihned na ruku
40 000Kčaž

Vyberte si právě teď.
Až 8000 kvalitních vozů za nejlepší ceny.

259 999  KčŠkoda Octavia

310 000  Kč
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HURÁ 
DO ŠKOLY
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ŠKOLY
HURÁHURÁHURÁ

ŠKOLYŠKOLYŠKOLYŠKOLYŠKOLYŠKOLY

1516

HURÁHURÁHURÁHURÁHURÁHURÁ
ŠKOLYŠKOLYŠKOLY

14

Do lavice zasednou:
školáci Bertík a Kravík, učitel Bob, školník Elmo a Mimoň. WWW.OC-GALERIE.CZ

DO ŠKOLYŠKOLYŠKOLYŠKOLYŠKOLYŠKOLY 17

3. 9. 15.00 h.

DODO
HURÁ
DO
HURÁHURÁHURÁHURÁ
DODO

Soutěžní klání o nej prvňáčka,

o školní tašku, ořezávání tužek a skládání hodin.

Sjízdná 5554/2a, Ostrava - Třebovice
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do 21. 9.
Sdílko
– pop-up expozice lokálních prodejců, 
výrobců a designérů, Hlavní třída 
(9:00–19:00)

5. 9.
Turnaj v ruských kuželkách
CVČ, Vietnamská 1541 (16:00)

6. 9.
Setkání s architekty nad studiemi 
veřejného prostoru v Porubě
Sdílko Poruba, Hlavní třída (17:00–19:00)
Workoutový trénink pro veřejnost
hřiště ve dvoře ulice L. Podéště 
(17:00–19:00)

7. 9.
Baby Signs 
– seminář, MC Krteček, Základní škola, 
I. Sekaniny 1804 (15:00)
Atletika Poruba: zápis dětí od 5 let 
sportovní areál základních škol, 
Porubská (15:30–17:30)
Beruška sedmitečná 
– tvůrčí dílna, CVČ, Vietnamská 1541 
(16:00)
Lenka Rašková: Červená země – Život 
mezi krajany 
– beseda o Jižní Americe, KMO, 
Vietnamská 1541 (17:00)

8.–10. 9.
Crazy Fest 2016 
– hudební a taneční vystoupení v rámci 
Týdne pro duševní zdraví, Galerie a sál 
Zámku Poruba, nábřeží SPB 60

9. 9.
Znakujeme se zpěvem a hrou 
– ukázková hodina, MC Krteček, 
Základní škola, I. Sekaniny 1804 (9:00)
Zábava na bříšku 
– ukázková hodina, MC Krteček, 
Základní škola, I. Sekaniny 1804 (10:45)

10.–11. 9.
Pouť babího léta 
prostranství na Francouzské ulici

11. 9.
Narozeninová oslava Mateřského 
centra Krteček 
hřiště Základní školy, I. Sekaniny 1804 
(16:00)
Workoutový trénink pro veřejnost 
hřiště mezi ulicemi Alžírská a Bulharská 
(17:00–19:00)

12. 9.
Podpůrná skupina kontaktního 
rodičovství
MC Krteček, Základní škola, I. Sekaniny 
1804 (15:30)

Turnaj v ruských kuželkách
CVČ, O. Jeremiáše 1985 (16:00)
Svatováclavský hudební festival: 
Island 
– skladby pozdního klasicismu 
a raného romantismu, kostel 
sv. Mikuláše (18:00)

13. 9.
Škola hrou 
– čtení pro děti, KMO, L. Podéště 1970 
(14:00–15:00)
Taneční studio Ostrava: zápis pro děti 
od 5 let
Středisko turistiky, B. Martinů 1117 
(16:00–18:00)
Workoutový trénink pro veřejnost
hřiště ve dvoře ulice L. Podéště 
(17:00–19:00)

14. 9.
Šikulkové 
– setkání rodičů a jejich dětí, KMO, 
Podroužkova 1663 (9:00–10:00)
Divadélko Smíšek: Veselá školička 
CVČ, Vietnamská 1541 (16:00)

16. 9.
Večerní in-line party 
Hlavní třída (19:00–22:00)

Svatováclavský hudební festival: 
Sergej Nakarjakov & PKF – Prague 
Philharmonia 
kostel sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci 
(18:00)

16.–18. 9.
Třebovický koláč 
– podzimní slavnosti, Třebovický park

16.–21. 9. 
Kolo-běh: Driveměšec – akce pro děti 
(kdo prokáže, že využil MHD, získá 
penízky), KMO, Opavská 6111

17. 9.
Zažít Ostravu jinak 
– sousedská slavnost, prostranství 
u nákupního střediska Duha na 
8. obvodu (14:00–19:00)
Velká cena Ostravy v luštění křížovek, 
hádanek a logických úkolů 
CVČ, Vietnamská 1541 (13:00–19:30)
Letní kino: Scooby Doo 
hřiště Základní školy, I. Sekaniny 1804 
(19:30)
Letní kino: Star Wars: Síla se probouzí 
hřiště Základní školy, I. Sekaniny 1804 
(20:00)

18. 9.
Velká cena Ostravy v luštění křížovek, 
hádanek a logických úkolů 
CVČ, Vietnamská 1541 (9:00–13:00)
Workoutový trénink pro veřejnost 
hřiště mezi ulicemi Alžírská a Bulharská 
(17:00–19:00)

19. 9.
Rendez-vous s knihou 
KMO, Podroužkova 1663 (10:00–11:00)
Foukáček – tvůrčí dílna, CVČ, 
Vietnamská 1541 (16:00)

20. 9.
Klub přátel knihovny 
KMO, L. Podéště 1970 (9:00–10:00)
Kolo-běh: jízda à la rikša 
– slalom s netradičním dopravním 
prostředkem, KMO, Opavská 6111 
(15:00–17:00)
Dopravní pexeso 
KMO, Podroužkova 1663 (15:00–17:00)

21. 9. 
Knihovníčci – setkání rodičů a jejich 
dětí, KMO, Vietnamská 1541 (9:00)
Turnaj ve stolním tenise 
CVČ, O. Jeremiáše 1985 (16:00)
Podpůrné setkání žen po císařském 
řezu 
MC Krteček, Základní škola, I. Sekaniny 
1804 (16:30)

22. 9.
Stref se! – pohybová soutěž, KMO, 
Podroužkova 1663 (15:00–17:00)
Kurz předporodní přípravy: Období 
těhotenství 
MC Krteček, Základní škola, I. Sekaniny 
1804 (16:30)

 Foto: Jiří Birke

 Foto: Jiří Birke



Slezský soubor Heleny Salichové: 
nábor nových tanečníků 
budova E (dv. č. 132) vysokoškolských 
kolejí VŠB-TUO (19:00)

24. 9.
Setkání Barefooťáků 
MC Krteček, Základní škola, I. Sekaniny 
1804 (10:00)
Bowl Contest Ostrava-Poruba 
– škola skateboardingu, závody 
a afterparty, skatepark, Lvovská ulice 
(10:00–22:00)

25. 9.
Bowl Contest Ostrava-Poruba 
– škola skateboardingu a závody, 
skatepark, Lvovská ulice (10:00–18:00)

26. 9.
Safe home 
– beseda s poradenstvím pro rodiče, 
dětský koutek v CVČ, Vietnamská 1541 
(9:30–11:30)
Květy z organzy 
– tvůrčí dílna, CVČ, Vietnamská 1541 
(16:00)

27. 9.
Svatováclavský hudební festival: 
Lenka Torgersen & Ilze Grudule 
– barokní hudba, kostel Nanebevzetí 
Panny Marie v Třebovicích (18:00)

29. 9. 
Kurz předporodní přípravy: Porod  
MC Krteček, Základní škola, I. Sekaniny 
1804 (16:30)

30. 9.
Ostravská Noc vědců
areál VŠB-TUO, Planetárium Ostrava, 
Ostravská univerzita (17:00–22:00)

1. 10. 
Porubské trhy 
Hlavní třída (7:00–12:00)

3. 10.
Originální triko – tvůrčí dílna, CVČ, 
Vietnamská 1541 (16:00)

 VÝSTAVY A SOUTĚŽE

do 31. 12. 
AVE ART SSUŠ a ZUŠ Ostrava: 
Perokresba, grafika
Galerie Astra, DPS, I. Sekaniny 1812

do 22. 9.
The Deep Space Photography – 
fotografie Jaroslava Kubíka a jeho 
hostů, Galerie na schodech, ÚMOb 
Poruba, Klimkovická 55 

1.–20. 9.
Superhrdinové kolem nás – pracovníci 
z ústavů Akademie věd ČR jako 
komiksoví superhrdinové, KMO, 
Vietnamská 1541

1.–30. 9.
Radek Nogol: Ostrava – obrazy 
Galerie VŠB-TUO, 17. listopadu 15
Fantasy – tematická výstava literatury, 
KMO, L. Podéště 1970
Kamarádi a zvířata 
– soutěžní kvíz pro děti, KMO, 
Podroužkova 1663
Holá, holá, škola volá! 
– zábavný kvíz pro děti, KMO, 
L. Podéště 1970
Jezdíme bezpečně? 
– dopravní kvíz pro děti, KMO, 
Vietnamská 1541

1. 9. – 7. 10.
MUDr. Petra Šípková: abstraktní 
obrazy 
Galerie Ametyst, Fakultní nemocnice 
Ostrava, 17. listopadu 1790

1. 9. – 27. 10. 
Zoo Ostrava – fotografie
KMO, L. Podéště 1970

16.–22. 9. 
Kolo má zelenou – naučná výstavka 
o tom, jak lépe ekologicky cestovat, 
doplněná kvízem, KMO, Opavská 6111
Jak byste si přáli dnes cestovat 
– anketa, KMO, Podroužkova 1663
Bosý chodník 
– zábavná soutěž, KMO, Vietnamská 
1541
 

21. 9. – 31. 10. 
Jaroslav Malík: Čtrnáct zastavení
– výstava fotografií (vernisáž 21. 9. 
v 18:00), KMO, Vietnamská 1541

26. 9. – 3. 11.
Karel Ovčaří, Jiří Malucha: Výstava 
obrazů a kreseb
Galerie na schodech, ÚMOb Poruba, 
Klimkovická 55

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

PROGRAM AKCÍ 9

Hledají tanečníky
Slezský soubor Heleny Sa-

lichové hledá nové členy do 
taneční složky. Máte-li rádi 
lidové písně a  tance, přijď-
te 22. září v  19:00 hodin do 
budovy E (dv. č. 132) vyso-
koškolských kolejí v  Porubě 
na zkoušku souboru. Více na 
www.sshs.cz.

Besedy o dětech
Cyklu besed zaměřeného 

na péči o dítě od jeho naroze-
ní do tří let se mohou zájemci 

KRÁTCE
zúčastnit na podzim v Centru 
volného času na Vietnamské 
ulici. První beseda na téma 
Zdravá výživa a první krůčky 
zdravého stolování se koná 
26. září od 9:30 hodin. Více 
na tel. č. 599 480 592 (593) 
nebo 720 735 354.

Taneční v Porubě 
Kurz standardního i  latin-

skoamerického tance pro mír-
ně pokročilé připravil na pod-
zimní sezonu městský obvod 
Poruba. Zájemci, kteří si chtějí 

zdokonalit své taneční umění, 
se mohou do kurzu přihlásit 
na tel. č. 596 940 858, 602 
591 918 nebo v  Informačním 
centru Poruba na Hlavní třídě. 
První lekce se koná 25. září.

Výstava na radnici
Výstava obrazů a kreseb 

Karla Ovčaří a Jiřího Maluchy 
v Galerii na schodech porub-
ské radnice začne 26.  září. 
Průřez tvorbou obou uměl-
ců mohou lidé vidět do 3. lis-
topadu každý všední den od 

8:00 do 12:00 hodin, v pon-
dělí a  ve středu také od 
13:00 do 17:00 hodin.

Třebovický koláč
Podzimní slavnosti Tře-

bovický koláč se budou ko-
nat od 16. do 18.  září v  Tře-
bovickém parku. Návštěvní-
kům zahrají a zazpívají např. 
Vojenský umělecký sou-
bor Ondráš, Věra Martinová, 
Sima Martausová, kapely Ne-
zmaři a  Buty nebo Jaroslav  
Uhlíř.  (jokr)

Kresba Jiřího Maluchy



ŠKOLSTVÍ10

Ostravská Noc vědců: (Ne)bezpečně chytrá akce
Poslední zářijový den se 

obě ostravské univerzity ote-
vřou veřejnosti. Tradiční Os-
travská Noc vědců se bude 
konat od 17:00 do 22:00 ho-
din a  ústředním tématem 
bude bezpečnost. „Odkryje 
neotřelé úhly pohledu na ne-
bezpečí v  různých jeho for-
mách – ať už jde o ohrožení 
mateřského jazyka, budouc-
nosti Evropy, nebezpečnou 
faunu a  flóru, přehmat při 
poskytování první pomoci, 
bezpečnost materiálů a stro-
jů pro náš každodenní život, 

bezpečný internet, bezpeč-
nou těžbu surovin nebo bez-
pečné životní prostředí,“ vy-
píchla některé z  bodů pro-
gramu Tereza Benešová 
z VŠB-TUO.

„Univerzity se spojily 
i  s  městskou policií a  hasiči, 
a tak se lidé mohou těšit i na 
ukázky záchranářské techni-
ky nebo práce s koňmi a psy. 
Osvojit si mohou také zákla-
dy sebeobrany,“ dodala Tere-
za Benešová.

Noc vědců pořádají uni-
verzity a  další výzkumná 

centra po celé Evropě, v Os-
travě se koná počtvrté. Akci 
finančně podpořilo statutární 

město Ostrava a  podrobný 
program najdete na www. 
ostravskanocvedcu.cz.  (jokr)

Skončily prázdniny, do školních lavic usedlo 5 700 žáků
Do lavic dvanácti porub-

ských základních škol, je-
jichž zřizovatelem je měst-
ský obvod Poruba, zasedlo 
v novém školním roce 5 700 
žáků, z  toho 680 prvňáčků, 
které ve škole přivítali 1. září 
i zástupci porubské radnice. 

Rodiče pro své děti vybí-
rají školu nejen podle mís-
ta bydliště, ale také pod-
le zaměření. „Většina našich 

základních škol má specific-
ké zaměření. Některé mají 
například rozšířenou výuku 
matematiky a  přírodověd-
ných předmětů nebo vý-
uku cizích jazyků, tělesné, 
hudební a  výtvarné výcho-
vy. Kromě toho školy nabízí 
dětem i  množství nepovin-
ných předmětů a zájmových 
kroužků,“ uvedl místostaros-
ta Petr Zábojník s tím, že do 

porubských škol dojíždějí 
také děti z okolních obvodů, 
obcí a měst. 

Zájem je i  o  devatenáct 
porubských školek, do kte-
rých začátkem září nastou-
pilo 1 970 dětí. „Několik vol-
ných míst máme pro tento 
školní rok v zařízeních na uli-
ci Ludvíka Podéště a na Ne-
zvalově náměstí. Rodiče, kte-
ří sem chtějí své děti umístit, 

mohou tyto školky kontakto-
vat,“ řekl místostarosta.

Aby mohlo být dítě umís-
těno do mateřské školy, 
mělo by splňovat kritérium 
tří let věku. Ale porubské 
školky jsou schopny umístit 
i  děti mladší. „Můžeme při-
jmout i mladší děti, které do-
sáhnou tří let do konce toho-
to kalendářního roku,“ dodal 
Petr Zábojník.  (red)

Osmáky a deváťáky čeká test schopností na Libavé
Osmačtyřicet čtyřčlenných 
týmů z porubských škol 
se koncem září utká ve 
vojenském újezdu Libavá 
v soutěži Wolfram 2016. 
Otestují si nejenom fyzické 
schopnosti, ale dozvědí 
se i spoustu informací 
o hrdinech válečných 
konfliktů minulého století.

Většina lidí by na otázku, 
co je to wolfram, odpově-
děla, že jde o kov. Mnohem 
méně lidí ví, že je to název 
jediného paravýsadku, který 
za druhé světové války pů-
sobil v  Moravskoslezském 
kraji. A  právě na českoslo-
venské výsadkáře odkazu-
je název branně-historic-
ké soutěže Wolfram 2016, 
kterou společně připravi-
ly městský obvod Poruba, 
Krajské vojenské velitelství 
Ostrava a  Jednota Ostra-
va 1 Československé obce 
legionářské. Uskuteční se 

Wolfram 2016 se ponese v podobném duchu jako letní akce Battle-
field, kterou armáda pořádala v Dolní oblasti Vítkovice
  Foto: KVV Ostrava

tříd. Zúčastní se jí všechny 
porubské školy, které posta-
ví vždy čtyři čtyřčlenná smí-
šená družstva. Soutěž bude 
mít sportovní část, která pro-
věří fyzickou zdatnost účast-
níků, a  historickou část, ve 
které se děti dozvědí o tradi-
cích československé a české 
armády. Děti by měly vědět, 
že tato země má nespočet 
hrdinů, kteří neváhali nasa-
dit během války svůj život, 
aby bojovali za svobodu své 
vlasti. Každý den vyhlásíme 
tři nejlepší družstva a celko-
vý vítěz získá velký putovní 
pohár,“ popsal soutěž mís-
tostarosta Petr Zábojník.

Součástí Wolframu bude 
i  řada doprovodných akcí, 
které dětem přiblíží činnost 
Armády České republiky.

 (mot)

23. a 24. září ve vojenském 
újezdu Libavá.

„Soutěž je určena pro 
žáky osmých a  devátých 
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Hledají se atleti
Sportovci z  klubu Atleti-

ka Poruba přijmou mezi sebe 
nové členy od pěti let věku. 
Zápis nových dětí bude pro-
bíhat během dne otevřených 
dveří, který se koná 7. září od 
15:30 do 17:30 hodin ve spor-
tovním areálu škol na ulici 
Porubská.

Koncert v kostele
Australanka Jane Gower, 

která patří v  současnos-
ti k  nejvýznamnějším barok-
ním fagotistům na světě, se 

KRÁTCE
v rámci Svatováclavského hu-
debního festivalu představí 
12. září v 19:00 hodin v koste-
le sv. Mikuláše. Bližší informa-
ce o festivalu na www.shf.cz.

Soutěže v luštění
Všem příznivcům hádanek, 

křížovek i logických úloh jsou 
určeny soutěže, které se bu-
dou konat 17. a 18. září v Cen-
tru volného času na Viet- 
namské ulici. Připraveny 
jsou soutěže pro jednotlivce 
i družstva. Zájemci se mohou 
hlásit na tel. č. 737 472 318. 

Poslední bruslení
Fanoušci jízdy na koleč-

kových bruslích mají 16. září 
poslední možnost projet se 
letos po Hlavní třídě. Večer-
ní in-line party tady začí-
ná v 18:00 hodin doprovod-
ným programem, projíždět 
se po celé délce Hlavní třídy 
může veřejnost od 19:00 do 
22:00 hodin.

Taneční pro děti
Máte doma pohybově na-

dané dítě, které baví tanec? 
Pak neváhejte a zapište ho do 

tanečních! Taneční studio Os-
trava pořádá konkurz 13. září 
od 16:00 do 18:00 hodin ve 
Středisku turistiky na ulici Bo-
huslava Martinů. (jokr)

Tenisový nábor
Tenisová škola Luďka Ku-

báně pořádá v pondělí 2. říj-
na od 16:00 hodin v  areálu 
školy na Slavíkově ulici ná-
bor dětí ve věku od 5 do 7 let. 
Mladí tenisté trénují dvakrát 
týdně po hodině, přes zimu 
mají k dispozici halu. Cena je 
400 Kč/měsíc.  (mot)

Pohár ovládly softbalistky nizozemského Haarlemu
Jednou z  mála jistot 

v  dnešním nejistém světě 
je, že každý rok se v areálu 
Arrows Ostrava uskuteční 
minimálně jedna velká mezi-
národní akce. Letos ji obsta-
raly ženy, které se v  srpnu 
utkaly v  Poháru vítězů po-
háru. „Tento pohár je v hie- 
rarchii evropského softbalu 
na druhém místě za Premier 

Cupem. Viděl jsem letos 
oba poháry a  Pohár vítězů 
nijak kvalitativně nezaostá-
val. Jen má o  trošku menší 
prestiž než Premier Cup,“ 
uvedl ředitel turnaje Pavel 
Burkovič.

Akce se zúčastnilo deset 
týmů z  devíti zemí a  diváci 
měli možnost vidět špičkové 
zápasy. „Protože soupisky 

na pohár jsou otevřené, 
za ty nejlepší týmy hrála 
řada Američanek. My tako-
vé možnosti nemáme a  lo-
gicky jsme zaostávali. Ale 
vzhledem k  tomu, že holky 
z Arrows nastoupily na divo-
kou kartu, tak celkové osmé 
místo je velmi dobré,“ dodal 
Burkovič. Turnaj vyhrály Ni-
zozemky z Haarlemu, druhé 

místo obsadilo italské druž-
stvo z Legnana a třetí skončil 
belgický Brasschaat.

A jaká velká akce čeká di-
váky příští rok? „Budeme po-
řádat mistrovství Evropy ka-
detek v  softbalu a  jednáme 
i  o  nějakém mezinárodním 
poháru v  baseballu. Snad 
nám to vyjde,“ řekl prezident 
klubu Radim Kepák.  (mot)

Zářijové akce zamíří k Duze a na Francouzskou ulici
Poruba bude žít akcemi 
i na podzim. Druhý zářijový 
víkend bude patřit Pouti 
babího léta, o týden 
později se uskuteční 
sousedská slavnost Zažít 
Ostravu jinak. 

Pouť babího léta se po le-
tech přesune z Hlavní třídy 
na Francouzskou ulici. Usku-
teční se 10. a 11. září. Kromě 
tradičních pouťových atrak-
cí si návštěvníci po oba dva 
dny užijí také historický ko-
lotoč a ruské kolo nebo vy-
stoupení regionálních kapel.

„V sobotu přijde děti potě-
šit oblíbený klaun Hopsalín, 

na pořadu budou i  komen-
tované ukázky výcviku psů, 
písničky s  flašinetem nebo 
vystoupení Sabiny a Dalibo-
ra Slepčíkových za dopro-
vodu tanečníků z  agentury 
H+H. Den zakončí barevná 
světelná show,“ uvádí Ště-
pánka Ostárková z  porub-
ské radnice. Na neděli jsou 
připraveny ukázky dobové 
módy, westernových doved-
ností či kankán.

Sousedská akce Zažít Os-
travu jinak se letos uskuteč-
ní u nákupního centra Duha 
na osmém obvodu. „Na ná-
vštěvníky čeká pouliční di-
vadlo, muzika, pohyb, jídlo 

Porubská pouť bude 10. a 11. září Ilustrační foto: Jiří Birke

a hlavně to, co sami souse-
dé přinesou a  připraví. Ne-
váhejte a  přijďte ochutnat 
koláče nebo bábovku svého 
souseda nebo přineste něco 
z vlastní trouby! I letos jsme 
přichystali soutěž o  nejlep-
ší upečenou buchtu,“ zve 
na slavnost za organizáto-
ry Hana Dvořáčková. Své 

známé i  neznámé souse-
dy můžete potkat u  Duhy 
mezi 14.  až 19.  hodinou. 
„A  nezapomeňte, letoš-
ním dress codem jsou slad-
ké barvy a zástěry,“ dodává 
Dvořáčková. 

Více o akcích na poruba.
ostrava.cz a www.facebook.
com/moporuba.  (jokr)
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XII. FESTIVAL DŘEVA®NEJVĚTŠÍ DŘEVORUBECKÁ SHOW 
NA SEVERNÍ MORAVĚ

www.festivaldreva.cz

PÓDIUM STIHL® TIMBERSPORTS®
13:00 KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD SPORTOVNÍCH DŘEVORUBCŮ 
 CZECH SERIES 2016
 NEJLEPŠÍ PROFESIONÁLNÍ ZÁVODNÍCI ZA ÚČASTI ÚŘADUJÍCÍHO VICEMISTRA SVĚTA MARTINA KOMÁRKA

PÓDIUM HRADNÍ NÁDVOŘÍ
11:30 CIMBÁLOVÁ MUZIKA KUBALOVCI
14:30 DOCUKU - FOLKLORBEAT Z VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ

16:30 PETER NAGY & INDIGO  THE BEST OF 30+1 TOUR

DOPROVODNÝ PROGRAM

SOBOTA 10. ZÁŘÍ 2016 
OD 11:30 HODIN
OSTRAVA - SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD
VSTUP ZDARMA 

Generální partner: Hlavní partneři: Mediální partneři:

1/2016    ZPRAVODAJ ÚMOB OSTRAVA-JIH    WWW.OVAJIH.CZ    J IZNI .LISTY@OVAJIH.CZ

Jižní listy

PATRIOT
F R ý d e c k O m í s T e c k ý

Partneři:

inz 92x130 FD 2016.indd   1 27.07.16   20:39

INZ
ER

CE
  R

V 1
60

05
74

/0
2

INZ
ER

CE
  R

V 1
50

08
19

/0
8

INZ
ER

CE
  R

V 1
60

01
79

/0
5



SOCIÁLNÍ OBLAST 13

Celiaci se opět sejdou 
v Porubě 

Druhé celostátní setká-
ní celiaků se koná 8. října 
od 9:00 do 13:00 hodin ve 
Střední škole prof. Zdeňka 
Matějčka na ulici 17. listopadu. 
Pro veřejnost jsou připraveny 
přednášky, poradenství nebo 
prodej bezlepkových výrob-
ků. Více na www.kco-msk.cz.

Setkání jubilantů
Letošní druhé setkání jubi-

lantů se uskuteční 4. listopa-
du v Centru volného času na 

KRÁTCE
Vietnamské ulici a jsou na něj 
zváni obyvatelé Poruby, kteří 
v tomto roce slaví 75, 80, 85, 
90 a více let. Pokud se chcete 
setkání zúčastnit, je třeba vy-
plnit dotazník, který je k dis-
pozici na Matričním oddělení 
a ve vrátnici ÚMOb Poruba na 
Klimkovické ulici a  na strán-
kách poruba.ostrava.cz v sek-
ci Občan (Formuláře). Vypl-
něný tiskopis zašlete na ad-
resu 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.

Křížovkářská liga
Až do konce září si mohou 

lidé starší 60 let poměřit své 
znalosti se svými vrstevníky 
v  soutěži Křížovkářská liga. 
Zájemci se mohou zaregist-
rovat v porubském informač-
ním centru na Hlavní třídě 
č.  583/105, kde každý čtvr-
tek od 8:00 do 12:00 a  od 
12:30  do 16:00 hodin dosta-
nou novou křížovku. Křížovky 
je možné získat i zpětně. 

Senior asistent poradí 
zdarma

Společnost RPG Byty při-
šla s  novou službou Senior 
asistent. Pracovník s  odbor-
nou specializací nájemníkům 
z  řad seniorů starších 65 let 
zdarma pomůže zajistit po-
třebné sociální a  zdravot-
ní služby, podobné, jaké by 
mohli získat například v  do-
movech pro seniory.

Více informací na tel. čísle 
840 114 115 nebo na el. adrese 
senior@rpgre.eu.

  (jokr)

Oslava smaragdové a zlaté svatby na porubské radnici
Výjimečná jubilea oslavily 

v obřadní síni porubské rad-
nice 23. července dva man-
želské páry. Své ano si po 
pětapadesáti letech připo-
mněli manželé Petr a  Jana 
Mentznarowští, padesát let 
společného života oslavili 
Čestmír a  Miluška Šindelo-
vi. Za městský obvod jubi-
lantům popřál do dalších let 
pevné zdraví a  hodně vzá-
jemné lásky starosta Petr 
Mihálik.  (red) Zlatou svatbu slavili Čestmír a Miluška Šindelovi. Petr a Jana Mentznarowští oslavili svatbu smaragdovou
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Senioři si mohou na kurzu zlepšit fyzickou kondici
V září se porubští senioři 
mohou zúčastnit kurzu 
nordic walkingu, který jim 
zlepší fyzickou kondici 
a naučí je, jak správně při 
chůzi využívat severské 
hole.

Nordic walking nebo-
li severská chůze je moderní 
a dynamická chůze s holemi, 
která zlepšuje fyzickou kon-
dici. Ideální je zvlášť pro se-
niory, protože chůze na rozdíl 
od jiných druhů sportů neza-
těžuje klouby a vazy a dá se 
provozovat i ve skupině přá-
tel. Ačkoli se zdá, že na cho-
zení s holemi není nic zvlášt-
ního, pokud má mít nordic 
walking správný efekt, musí 
se to umět. 

„Praktický nácvik správ-
né chůze povede zkušený 
instruktor. Senioři se nau-
čí základy dynamické chůze 

s  holemi nebo si vylepší její 
techniku. Kurz je určen pro 
seniory starší šedesáti let, 
bude mít pět lekcí a první za-
číná 15. září,“ uvedla Jana Po-
láčková z porubské radnice.

První kurz se uskutečnil 
už na jaře. A účastníci si po-
chvalovali i  to, že našli nové 
známé. „Chůzi s holemi jsem 
provozovala už před kurzem, 
ale až v něm jsem se nauči-
la správnou techniku a teď už 
vím, jak na to. V kurzu jsem 
poznala nové lidi i nová místa 
a už se těším na další,“ sděli-
la Miluše Bergrová, která kurz 
severské chůze absolvovala 
před prázdninami. 

Informace o  zářijovém 
kurzu i o jeho kapacitě získají 
zájemci v  Informačním cen-
tru Poruba na Hlavní třídě 
č. 583/105. Více také na te-
lefonním čísle 596 940 854. 
 (mot)

Kurz nordic walkingu pro seniory přichystal městský obvod na pod-
zim Foto: Kateřina Repková
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VÍTE, ŽE…

30. září 1970 byl ukon-
čen provoz na trati Svi-
nov–Poruba. Trať byla ote-
vřena v roce 1925 a až do 
roku 1947 na ní jezdily vla-
ky, které končily v Kyjovi-
cích. Poté byla změněna 
na trať tramvajovou. S vý-
stavbou smyčky na Vře-
sinské ulici byla veškeré 
tramvajová doprava pře-
vedena na ulice Opavská 
a 17. listopadu.

Osobní doprava byla na 
trati ukončena už v  roce 
1969. A to po nehodě, kte-
rá se stala 30. října u  re-
staurace U  Slunce. Při ní 
bylo zraněno 20 osob, 
z toho tři těžce.

Nehodu způsobila os-
madvacetiletá řidička, kte-
rá nevyčkala na křižování 
s druhou tramvají. Dostala 
nejprve dvouletý podmí-
něný trest, ale vzhledem 
k  vysoké škodě na socia-
listickém majetku (přibliž-
ně 120 000 Kčs) jí však 
v  odvolacím řízení byl 
trest změněn na dvouletý 
nepodmíněný.

3. listopadu 1969 byl 
provoz tramvají ukončen 
a na trati byla dočasně ob-
novena nákladní doprava. 
Ale i  ta skončila 30. září 
1970.  (mot)

Poruba kdysi a dnes – proměny obvodu ve fotografiích

Ulice Čs. exilu protínající náměstí Vítězslava Nováka v 60. letech 20. století a v roce 2016 Foto: Archiv Jiřího Lexy a Prokop Jirsák

Eduard Lazar se stal prvním starostou 
obce po vzniku Československa
Historicky prvním 
československým starostou 
Poruby byl Eduard Lazar, 
který se s ostatními 
zastupiteli výrazně 
zasloužil o rozvoj obce. 
Prioritou bylo přivedení 
železnice a elektřiny do 
Poruby. 

Zpráva o  vzniku Česko-
slovenska dorazila do Po-
ruby už 29. října 1918 brzy 
ráno a v obci se začalo sla-
vit. Ovšem na první obecní 
volby v  Československu si 
místní museli ještě nějakou 
dobu počkat. Uskutečnily se 
až 15. června 1919 a Poruba-
né si zvolili osmnáctičlenné 
zastupitelstvo. Do jeho čela 
byl postaven Eduard Lazar, 
který se stal prvním česko-
slovenským starostou obce.

dráhy a  regulace říčky Po-
rubky. Řešili zoufalý bytový 
problém v obci a zajišťova-
li přikrmování žáků, jejichž 
zdravotní stav byl v  prů-
běhu války negativně na-
rušen,“ vzpomíná na své-
ho otce Mojmír Lazar, který 
se sice narodil o čtrnáct let 
později, ale o  vzniku Čes-
koslovenska mu otec často 
vyprávěl.

Eduard Lazar byl první 
generací, která se narodila 
v  Porubě. Jeho otec přišel 
z Třebovic a Eduard se na-
rodil v roce 1879. Stejně jako 
jeho otec se stal kolářem 
a byl velmi aktivní ve sboru 

dobrovolných hasičů. „Po 
vypuknutí 1. světové války 
narukoval do armády a bě-
hem bojů na Ukrajině padl 
do ruského zajetí, které strá-
vil ve vesnici Vinice u  Ky-
jeva,“ dodává Mojmír Lazar.

Ve funkci pracoval jed-
no volební období a v  roce 
1923 jej vystřídal Ludvík Dě-
doch. Mezitím se stačil ože-
nit, a  když ovdověl, vzal 
si Marii Vínoskou, matku 
Mojmíra Lazara. Ten se na-
rodil v roce 1933 a jeho otci 
v  té době bylo čtyřiapade-
sát let. Eduard Lazar zemřel 
v roce 1972 ve věku dvaade-
vadesáti let.  (mot)

První obecní zastupitelstvo v nově vzniklé republice v roce 1919. 
Eduard Lazar sedí v křesle  Foto: Archiv ÚMOb Poruba

15. června 1919 
se uskutečnily 

první obecní volby 
v Československu

„Celé zastupitelstvo v če- 
le s  otcem projevilo oka-
mžitě velkou aktivitu. Je-
jím prvořadým úkolem bylo 
zahájit a  realizovat myšlen-
ku elektrifikace Poruby, za-
hájit přípravy k vybudování 
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18. září 1900
Porubu navštívil c.  k. 

zemský prezident slezský, 
Josef hrabě Thun Hohen-
stein. Na jeho uvítání byly 
postaveny dvě slavobrány. 
Zemský prezident navští-
vil kostel, školu a hasičské 
skladiště. Brkovým perem 
provedl zápis ve školní 
kronice.

14. září 1911
Družstvo pro udržová-

ní sokolského domu zača-
lo s  přístavbou sokolovny, 
která se ukázala být nut-
nou pro udělení koncese 
na provozování hostinské 
činnosti. Stavba byla ukon-
čena v  listopadu téhož 
roku a stála 11 000 korun. 

27. září 1917
V  kostele byl zrekvíro-

ván největší kostelní zvon 
sv. Mikuláš o váze 306 kg. 
Demontovali jej vojenští 
dělníci a  shodili z  věžního 
okna dolů.  

1. září 1957
Byly slavnostně otevřeny 

dvě osmileté střední školy. 
Jedna na druhém obvodu 
(na ulici Porubská), druhá 
na prvním obvodu (na uli-
ci Čs. exilu). V  obou ško-
lách bylo umístěno celkem 
1600 dětí.

22. září 1966
Tragicky utonul sedmi-

letý chlapec, který spadl 
do odpadního kanálu fon-
tány na Havlíčkově náměs-
tí, když si chtěl vytáhnout 
spadlý míč. (jokr)

Pramen: Jiří Lexa, Odkazy  
porubských kronik

Vyhodnocení soutěžního kvizu 
Z došlých správných odpovědí na otázky soutěžního kvizu o Porubě jsme vylosovali odpo-

věď Michala Konečného, který získává dalekohled. Karla Bedrníková, Přemek Novák a Kamila 
Šimková obdrží prezentační předměty Poruby.  (jokr)

Správné odpovědi na zadané otázky zní:
1. Ke konci 1. čtvrtletí letošního roku žilo v Porubě 65 263 obyvatel.
2. V Porubě stojí dvě kapličky. Jedna je na nábřeží SPB, druhá na ulici Klimkovická.
3. Kamenný most, který kdysi spojoval kostel sv. Mikuláše s porubským hřbitovem, byl 

zbourán v roce 1958.
4. Při navrhování souboru domů zvaných Oblouk se architekti inspirovali petrohradskou 

budovou hlavního štábu admirality.
5. Ve dvacátém století byl součástí Poruby i dnešní obvod Pustkovec.
6. Po nositeli Nobelovy ceny je pojmenovaná ulice Heyrovského.
7. Věžový dům na Havlíčkově náměstí, kterému se říká podle přilehlé restaurace Panora-

ma, má 17 podlaží.
8. Na Hlavní třídě se letos v srpnu konal 3. ročník in-line maratonu.

Doplňovačka z historie Poruby
Za první republiky projíž-

děla Porubou zemská drá-
ha, která vedla ze Svinova 
až do Budišovic. Za okupace 
byla dráha poněmčena a že-
lezniční stanice dostaly nová 
jména. „Požadovati lístek do 
Svinova nebo do Lhoty bylo 
považováno za provokaci, 
neboť tyto obce se jmeno-
valy teď Schönbrunn, (viz 
tajenka) a  ne jinak. Poruba 
měla dostat německé jméno 
Hau, ale toto štěkání se neu-
jalo. Před záborem nebylo na 
zemské dráze slyšet němec-
kého slova. Teď se rozléhal 
rozhovor v  samospasitelné 
řeči německé po všech vo-
zech. […] Čeští cestující za-
raženě mlčeli, nebo si šeptali 
své dojmy. Dělníci už nečetli 
novin, poněvadž se nesmě-
ly ostravské noviny přenášet 
přes Odru do pohraničí. Tož 
raději se oddávali hře v karty, 
která se rozšířila v míře pře-
veliké nejen u starých lidí, ale 
i  u  politování hodné české 
mládeže.“  (red)
Pramen:
Kronika obce Poruby

1

2

3

4

5

6

7

Doplňte: 
1. zasklená stavba na pěstování květin nebo zeleniny; 2. oznámení; 
3. dříve hospodáři na větší zemědělské usedlosti; 4. kouřový;  
5. dítě bez rodičů; 6. mluviti tiše; 7. shoda v názoru.

Tajenka: Ellgoth

Dráha vedla kolem Zámeckého rybníka  Foto: Archiv ÚMOb Poruba
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O servisní náklady se dalších 5 let starat nemusíte, nezaplatíte totiž za servis ani korunu navíc! Nezáleží na tom jestli 
si pořizujete vůz na leasing nebo v hotovosti ani jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Rozsvícené kontrolky vás tak 
vždycky nechají chladnými.

Výhody Předplaceného servisu:

Kryté servisní úkony ve zvoleném rozsahu na 5 let nebo 60 / 100 / 150 tisíc km.

Špičková péče o váš vůz po celou dobu trvání služby včetně bezplatné asistence na cestách. 

Výhradní používání ŠKODA Originálních dílů.

Zvýšení hodnoty vozidla při prodeji, díky prokazatelné servisní historii.

Máte přece ŠKODA Předplacený servis!

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

www.predplaceny-servis.cz

MYSLETE V KLIDU NA JINÉ 
VĚCI, AŤ JE S AUTEM 
COKOLI.

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