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    AKTUALITY

Na jaké akce se v tomto  
roce můžete těšit?
Více na straně 3

Porubané volili,  
na co se má obvod zaměřit
Více na straně 6

Zelená Porubě: letos dáme  
1,5 milionu korun
Více na straně 4

Zámečník Ján Sopko sype  
historky z praxe z rukávu
Více na straně 15

Bezplatný měsíčník pro obyvatele městského obvodu Poruba

Foto: Jiří Birke
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P RO DÁVÁT E  BYT  Č I  D Ů M ? 
O B R AŤ T E  S E  N A  P RO F E S I O N Á L A !
Nabízím Vám:

• Více než 300 realizovaných obchodů
• Odkup nemovitostí do 48 hod a řešení exekucí
• 85 % nemovitostí prodáno do 1 měsíce

PŘÍLEŽITOST PRO VÁS:  5.000 Kč za doporučení bytu
10.000 Kč ODMĚNA pro vás za doporučení domu na prodej

Petra Janštová       731 518 716       www.vasemaklerka.cz
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PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ.SLEVY NELZE SČÍTAT.

OPTIKA TRIUMPH BŘEZEN, DUBENSLEVY až -50 %

SAMOZABARVOVACÍ TRANSITIONS, ČIRÁ

NA BRÝLOVÁ SKLANA BRÝLOVÉ

OBRUBY S MAR SH MULTIFOKÁLNÍ,

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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WOKO
KOJENECKÉ ZBOŽÍ

Již 20 let Vám nabízíme vše pro děti  od narození do 4 let!
Ostrava-Hrabůvka
Dr. Martí nka 7
(areál polikliniky)
Telefon 774 284 238

Ostrava-Poruba
Hl. třída 557/89

(pod Alšovým náměstí m)
Telefon 777 926 163

www.e-woko.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Při předložení tohoto výstřižku obdržíte 

od nás 5% slevu na Váš nákup!

www.e-woko.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Při předložení tohoto výstřižku obdržíte 

od nás 5% slevu na Váš nákup!

SLEVA 5 %
Woko – kojenecké zboží
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Provádíme službu tlakového 
čištění a úpravy hrobů 

• Čištění kameniva tlakovým čištěním a chemickým dočištěním k odstranění nečistot, smogu, 
popílku, sazí a mastných skvrn bez poškozování kamene. 

• Odstraňování rezavých skvrn a skvrn od vosku.
•  Impregnace vyčištěného kamene speciálním impregnačním nátěrem proti následnému 

znečištění a pro snadnější dodatečnou údržbu zákazmíkem.
•  Jednorázová úprava půdy pro květinovou výsadbu trvalkami. Položení geotextilie nebo tkané 

textilie proti prorůstání plevele. Upevnění textilie plastovými kotevníky. Výsyp dekorativními 
barevnými štěpky nebo ozdobným dekoračním kamenem dle přání zákazníka. 

Podrobné informace:  www.peceovashrob.cz   
Příjem objednávek:  605 514 968

Kerberos Trade, s.r.o., Lidická 1, 742 83 Klimkovice 
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SLOVO STAROSTYNa jaké akce se letos můžete těšit?

TÉMA MĚSÍCE 3

Vážení spoluobčané,
kam? To je otázka, kterou si 

musíme položit, když se podí-
váme na seznam akcí, jež náš 
obvod pořádá. Protože stih-
nout všechny prostě nejde. 

První aprílový víkend by-
chom měli zdobit kraslice, 
abychom se mohli podílet na 
chystané nové tradici – zdobe-
ní velikonočního stromu. Pak 
si rozhodně nenechám ujít vý-
stavu výtvarnice Doroty Kaus-
tové v radniční Galerii na scho-
dech, která začíná 3. dubna.

Na Velikonoční jarmark 
se určitě také zajdu podívat, 
s vnoučkem Péťou třeba kouk-
nout, co že to je za soutěž pro 
ušáky ten králičí hop. Moc rád 
půjdu povzbudit fotbalové tý-
my, které na hřišti „Šoupalky“ 
odehrají turnaj ve prospěch 
Denise trpícího progresivní 
svalovou dystrofií.

Na in-line brusle si netrouf-
nu, takže první letošní vyjížďku 
„Ostrava na kolečkách“ spojím 
s procházkou po Hlavní třídě.  
A pak už je tu závod horských 
kol Porubajk MTB maraton. 
A  ten si tedy zkusím!!! Hned 
následující den budeme vítat 
další porubské občánky.

Mezitím bych ještě rád 
usedl v hledišti sportovní ha-
ly, abych mohl fandit famóz-
ním házenkářkám našeho So-
kola v  semifinále (a  upřím-
ně věřím, že i  ve finále) 
Challenge Cupu. 

Na další měsíce jsem se ani 
nedíval. Jestli budou mí ko-
legové a  porubské organiza-
ce, spolky a  týmy stále stej-
ně aktivní a úspěšné, máme se 
všichni na co těšit.

Ing. Petr Mihálik
starosta

Velikonoční jarmark
10.–16. dubna

Na Alšově náměstí se 
bude od Modrého pondě-
lí do Hodu božího veliko-
nočního konat Velikonoč-
ní jarmark s  trhy, zdobicím 
dnem a  programem s  vy-
stoupeními folklorních sou-
borů, ukázkami floristiky, 
výtvarnou dílnou pro děti 
i minifarmou. 

Fotbalový turnaj  
pro Deniska
15. dubna

Týmy FC Baník Ostrava, 
Slovan Ostrava, Dolní Lho-
ta nebo FK Baník Albrechti-
ce se na hřišti ZŠ J. Šoupa-
la zúčastní fotbalového tur-
naje, jehož výtěžek podpoří 
léčbu Denise Knebla, chlap-
ce nemocného progresivní 
svalovou dystrofií.

Ostrava na kolečkách
21. dubna

První letošní vyjížďka 
na inlinových bruslích, ale 
i  na dalších kolečkách po 
Hlavní třídě. Další vyjížďky 
se budou konat 16. června 
a 25. srpna.

Porubajk MTB maraton
22. dubna

Cyklistický závod startu-
je na Hlavní třídě, účastníci 
si mohou vybrat trasy dlou-
hé 3, 10, 38 a 68 kilometrů.

Den Země
25. dubna

Patnáctý ročník ak-
ce, která připomíná potře-
bu se o planetu, na níž ži-
jeme, trošku starat. Bude se 
konat od 9 do 17 hodin na 
Hlavní třídě.

Cirkulum
9.–11. června

Druhý ročník mezinárod-
ního festivalu pouličního 
divadla a  nového cirkusu 
přinese řadu jedinečných 

i  světově premiérových 
představení na Alšovo ná-
městí, Hlavní třídu, do no-
vé scény Šapitó i  auly 
VŠB-TUO.

Wolrd InLine Cup
17. června

Nejlepší in-line brusla-
ři z  celého světa se opět 
představí na Hlavní třídě 
v závodě zařazeném do se-
riálu World InLine Cupu. 
Součástí budou i  závody 
veřejnosti.

Letní kino
21. června 

První promítání další-
ho ročníku letních kin. O fil-
mech v  dubnu rozhodnou 
v  anketě na webu i  face-
bookovém profilu obvodu 
sami Porubané. Další pro-
mítání, když to počasí do-
volí, budou 26. července, 
9. srpna a 6. září.

Nechte se překvapit… 
hudbou
10.–15. července

Po celý týden budou na 
různých místech Poruby 
vystupovat pouliční hudeb-
níci. Kde a  jací? Nechte se 
překvapit…

Folklor bez hranic
17. srpna

Jeden z „putovních“ dnů, 
během něhož účastníci fes-
tivalu Folklor bez hranic vy-
rážejí do ostravských obvo-
dů, je dovede i do Poruby. 

Mezinárodní sportovní 
hry pro seniory
21.–23. srpna

Kulturně-sportovní akce 
se zúčastní senioři z  Čes-
ké a  Slovenské republiky 
a  z  Maďarska, kteří změří 
své síly v plavání, v bowlin-
gu, v tenise, ve hře v šipky 
a  ve stolním tenise.  Poru-
ba bude hostit mezinárod-
ní hry už popáté.

Memoriál Jana Veselého
26. srpna

Večerní kritérium v  sil-
niční cyklistice s  meziná-
rodní účastí. Trasa stokilo-
metrového závodu vede po 
Hlavní třídě.

Pouť babího léta
9. a 10. září

Po dva víkendové dny 
dětem i  dospělým zpří-
jemní začátek školního ro-
ku tradiční pouť s  atrakce-
mi a mnoha vystoupeními.

Den zdraví
6. října

Všichni zájemci si budou 
moci otestovat, jak je na 
tom jejich tělesná schránka. 
A také se poučit, co a proč 
dělat jinak a lépe.

Porubský čtvrtmaraton
28. října

Po Hlavní třídě se borci 
v hlavním závodu vydají na 
trať dlouhou 10 548 metrů. 
Předchází mu pětikilomet-
rový běh příchozích a klání 
koloběžek.

Zimní setkání seniorů
29. listopadu

Tradičně dvakrát ročně 
organizujeme setkání po-
rubských seniorů. 

Porubský vánoční jarmark 
8.–22. prosince

Alšovo náměstí opět na-
bídne koncentrát předvá-
noční atmosféry – na pó-
diu, kde se vystřídají stovky 
účinkujících, i  v  prodejních 
stáncích.

Bližší informace o všech  
akcích najdete v přiměřeném 

předstihu na webových  
stránkách  

poruba.ostrava.cz a na  
facebookovém profilu  

www.facebook.com/moporuba.



Vy vymyslíte, my to 
uskutečníme. To je 
v krátkosti princip projektu 
Zelená Porubě, který 
právě vstupuje do druhého 
ročníku. Pokud chcete vědět 
více, přijďte společně s námi 
na setkání u kávy, které 
se uskuteční 26. dubna.

Loni jste do projektu Zelená 
Porubě přihlásili šestnáct návr-
hů. A  letos? To se teprve uvi-
dí. Druhý ročník je totiž na sa-
mém začátku a stále máte dost 
času, abyste vymysleli něco, 
čím zpříjemníte život v  Poru-
bě svým známým, kamarádům 
a sousedům. Záleží jen na vás, 
s  jakým návrhem přijdete. Své 
nápady můžete přihlásit v prů-
běhu května. Ale ještě předtím 
jsme pro vás připravili setkání, 
na kterém získáte veškeré in-
formace o projektu.

„Zelená Porubě je o  lidech 
a  především o  diskuzi nad je-
jich nápady. A  nikde jinde se 

Kontakty
koordinátorka projektu
Zuzana Kotyzová
zkotyzova@moporuba.cz
599 480 912
Více informací o projektu
www.zelenaporube.cz
www.facebook.com/
zelenaporube/

Přihlaste svůj návrh do Zelené Porubě

tak dobře nediskutuje jako 
nad šálkem dobré kávy. Pro-
to jsme letošní první setkání 
připravili v  kavárně CØKAFE 
bistro & coffee bar v  horní 
části Hlavní třídy (Hlavní tří-
da 116). Sejdeme se 26. dub-
na v  17.30  hodin a  věřím, že 
během tohoto neformálního 
posezení zodpovíme všechny 
otázky, které vás zajímají, a po-
kud už máte v hlavě nějaký ná-
pad, rádi ho s  vámi probere-
me,“ zve místostarostka Zuza-
na Bajgarová. 

Na vaše nápady letos Poru-
ba vyčlenila 1,5 milionu korun, 
o  půl milionu více než v  loň-
ském roce. A  návrhy, které 
uspějí v listopadovém hlasová-
ní, městský obvod v roce 2018 

uskuteční. Pracovat se začíná 
i na úspěšných návrzích z roku 
2016. V dubnu by mělo vyrůst 
například piknikové místo nebo 
discgolfové hřiště.  (mot)

Na kávu  
se Zelenou Porubě

Všechny, kteří se zajíma-
jí o  projekt Zelená Porubě, 
zveme na neformální pose-
zení u  kávy, které se usku-
teční 26. dubna v 17.30 ho-
din v kavárně CØKAFE bis-
tro & coffee bar na Hlavní 
třídě 116.

Jak přihlásit svůj návrh?

Pokud máte nápad, jak zpří-
jemnit ostatním jejich okolí, při-
hlásit ho do projektu Zelená Po-
rubě je opravdu jednoduché.  
 
Jak na to?
1. Vymyslete, co chcete v Poru-
bě změnit.
2. Vyplňte formulář: elektro-
nicky na webových stránkách 
www.zelenaporube.cz nebo fy-
zicky – stáhnout lze z webu či 
vyzvednout na vrátnici Úřa-
du městského obvodu Poruba 
na ulici Klimkovická, v centrech 
volného času na ulicích O. Je-
remiáše a Vietnamská a v infor-
mačním centru na Hlavní třídě.
3. Zajistěte si podporu mini-
málně 15 lidí (na podpisovém 
archu).
4. Přiložte ilustrační fotografii 
a mapu. 
5. Odešlete formulář elektro-
nicky, případně ho odevzdej-
te osobně nebo pošlete poštou 
na adresu úřadu.

Navrhněte, co 
vylepšit

Svůj nápad 
konzultujte 
s odborníky

Pro nápad získejte 
podporu

Hlasujte pro 
nejlepší nápady

Radnice vítězné 
projekty zrealizuje, 
výsledek bude 
sloužit všem. 

Discgolfisté jsou úspěšní, hrají i v reprezentaci
Když se loni představovaly 

nápady, které lidé přihlásili do 
projektu Zelená Porubě, mož-
ná vás zaujal návrh na zřízení 
discgolfového hřiště. Úspěšně 
prošel hlasováním Porubanů. 
Hřiště by mělo do konce dub-
na vzniknout v  prostoru pod 
Sportovním areálem Poruba 
(někdejší VOKD). 

„Chceme v Porubě hřiště na 
discgolf hlavně kvůli dětem, 
aby za sportem nemusely jez-
dit po Ostravě,“ tvrdí navrhova-
tel, trenér a nadšený hráč disc-
golfu Petr Konieczný. Hřiště pro 
tento sport jsou totiž jen v Ma-
riánských Horách a u shopping 
parku. Že je o  tuto poměrně 
mladou disciplínu mezi dětmi 
zájem, si členové porubského 
discgolfového klubu ověřili na 
několika propagačních akcích. 
„Navíc je to sport finančně ne-
náročný – nepotřebujete žádné 
speciální vybavení kromě disku, 
který přijde zhruba na 350 ko-
run. Vlastně ani ten – chtěli by-

chom totiž mít u hřiště i půjčov-
nu,“ prozradí dále. A když na to 
přijde, koš nijak nepoškodí ani 
„frisbíčko“ pro psy…

„Chodili jsme si zahrát ja-
ko parta, pak jsme se rozhod-
li založit klub,“ vzpomněl na 
začátky před zhruba pěti lety  
Petr Konieczný. Tým DGC Ba-
zarmix z. s. má 22 členů, z nichž 
čtyři jsou v  juniorském věku. 
Klub hraje obě české discgolfo-
vé ligy, svého zástupce – Ada-
ma Klimeše – měl loni na mis-
trovství Evropy ve Finsku. Mezi 
jednotlivci je i vicemistrem Mo-
ravy v kategorii master porub-
ský Martin Kubát. Loni členo-
vé DGC Bazarmix vybojovali na 
turnajích v různých kategoriích 
35 vítězství a  114 medailových 
umístění. 

Porubské sportoviště má mít 
devět jamek. Bude se na něm 
moci hrát jakýkoliv turnaj, kte-
rý bude součástí druhé discgol-
fové ligy. Na projektu nového 
hřiště se už pracuje. A protože 

nejdéle trvá sestavení výhoziš-
tě a zabetonování košů do ze-
mě, dá se prý postavit za pouhé 
čtyři dny. Hotovo by mělo být 
do konce dubna. Porubští disc-
golfisté se proto těší, že se už 

„doma“ brzy zapojí do rozjeté 
ligové sezony (začíná v  únoru 
a končí v listopadu). A také na 
to, že si s nimi bude moci v Po-
rubě kdokoliv kdykoliv přijít za-
hrát.  (jan)

Co je discgolf?
Vychází z  klasického golfu. 
Vznikl v  70. letech minulého 
století v USA. Hraje se s léta-
jícím diskem, principem je do-
pravení disku z  výhoziště do 
koše (jamky). Cílem hry je – 
podobně jako v  golfu – do-
končit jamku co nejmenším 
počtem hodů. Jamka je oce-
lový koš s  řetězy. Průměr-
ná vzdálenost jamek bývá od 
průměrných 60 až po 120 me-
trů, dají se „uhrát“ dvěma či 
třemi hody. Zvítězí ten, kdo 
dokončí celé hřiště (9, 12 nebo 
18 jamek) nejmenším počtem 
hodů. 
 Zdroj: WikipedieNa výhozišti 

Foto: archiv DGC Bazarmix z. s.
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Cirkulum propojí mladé umělce z celé Evropy
Mezinárodní festival nové-

ho cirkusu a  pouličního diva-
dla Cirkulum (9. až 11. 6. 2017) 
není jen přehlídkou originál-
ních představení a uměleckých 
žánrů. Je to také platforma pro 
vzdělávání a rozvoj talentované 
mládeže z celé Evropy.

Na nové scéně Kreativní Ev-
ropa, která vznikla na zákla-

dě podpory Evropské komise, 
se v Porubě v červnu předsta-
ví mladí umělci z  celého svě-
ta. „Rádi bychom dali možnost 
začínajícím umělcům a otevře-
li jim tak cestu do světa novo-
cirkusového umění. Pro mnoho 
z nich půjde o vůbec první zku-
šenosti s  vystoupením na ak-
ci takovéhoto formátu a měl by 

to být i velký přínos k jejich dal-
šímu rozvoji,“ vysvětluje umě-
lecký ředitel festivalu Václav 
Pokorný. 

Na festivalu Cirkulum tak 
vzniká unikátní prostor pro se-
tkávání a rozvoj mladých z ce-
lé Evropy a současně umělecký 
koncept, který slibuje mnoho 
originálních a  neopakovatel-

ných zážitků. Zkusit štěstí může 
opravdu kdokoli, kdo má zájem 
o nový cirkus a nebojí se pre-
zentovat své kreativní nápady. 
Registrační formulář zájemci 
naleznou na www.cirkulum.cz. 
Uzávěrka přihlášek, ze kterých 
organizátoři vyberou ty nejza-
jímavější projekty, je 1.  května 
2017.  (mot)

V deseti letech se rozhodla, že se bude živit uměním
„Když jsem objevila 
papír a pastelky, rodiče 
byli rádi,“ vzpomíná 
letos plnoletá výtvarnice 
Dorota Kaustová. Do té 
doby totiž kreslila po 
všem, co bylo v dosahu, 
maminčinou rtěnkou.

Dorota Kaustová 
 Foto: Jana Janošcová

Zastupitelé se sejdou 
poosmnácté 

Porubští zastupitelé se 
12.  dubna 2017 v  16 hodin se-
jdou na svém osmnáctém za-
sedání, na které jsou zváni 
i  obyvatelé městského obvo-
du. Jednání se uskuteční v sá-
le Domova Slunečnice Ostrava 
na ulici 17.  listopadu. Program 
zasedání i anonymizované ma-
teriály, které zastupitelé budou 
projednávat, budou nejpozdě-
ji týden před jednáním zveřej-
něny na webových stránkách 
městského obvodu.   (red)

Dospělí dětem
Krajskou přehlídku ama-

térských činoherních soubo-
rů hrajících dětem bude hostit 

6. a  7.  dubna porubský Dům 
farnosti ve Vřesinské ulici. Pře-
hlídku s  názvem Dospělí dě-
tem pořádá Divadelní spo-
lečnost Jitřenka pod záštitou 
městského obvodu Poruba už 
popatnácté. Divákům se před-
staví soubory z Krnova, Opavy, 
Dobroslavic a  z  Ostravy. Zá-
jemci si mohou vstupenky ob-
jednat na tel. č. 723 288 372 
nebo zakoupit před začátkem 
jednotlivých představení v Do-
mě farnosti.  (jokr)

Poprvé na bruslích 
na Hlavní třídu

První letošní večerní vyjížďka 
na inlinových bruslích po Hlav-
ní třídě Ostrava na kolečkách se 
bude konat v pátek 21. dubna. 

Okruh po ústředním porubském 
bulváru dlouhém 3050  met-
rů bude od 19 do 22 hodin ote-
vřen všem bruslařům a malým 
i větším sportovcům na jakých-
koliv jiných kolečkách od ko-
čárků po koloběžky. Na uzavře-
nou Hlavní třídu budou moci 
bruslaři znovu vyjet 16.  června  
a 25. srpna.  (jan)

Pietní akt k osvobození
Obyvatelé Poruby si mo-

hou 28. dubna připomenout 
u památníku na Vřesinské ulici 
72. výročí osvobození obce od 
nacistické okupace. Pietní akt 
u  bludného balvanu se usku-
teční v  16 hodin a  jsou na něj 
srdečně zváni všichni občané  
Poruby.  (red)

Od venuše  
k Dolní oblasti

Výstava s názvem Od Petř-
kovické venuše k Dolní oblasti 
byla připravena k 750. výročí 
první písemné zmínky o  Os-
travě. Čtyři základní pane-
ly provedou návštěvníka pro-
střednictvím nejdůležitějších 
časových mezníků dějina-
mi města v  období pravěku, 
středověku, v  19.  a  20.  sto-
letí. Jeden samostatný pa-
nel je pak věnován konkrét-
nímu městskému obvodu 
a  jeho historii. Výstava bude 
k vidění od 3. května v Gale-
rii na schodech porubské rad-
nice. V  průběhu roku zavítá 
postupně do všech 23 měst-
ských obvodů.   (red)

KRÁTCE

Studuje obor grafika-anima-
ce na Střední umělecké ško-
le (SUŠ) Ostrava. V  osmi le-
tech přišla do kurzu pro dě-
ti do filmového a  televizního 
QQ studia a  „zaháčkovala se“: 
do kroužku animace chodí do-
dnes a tvrdí, že nebýt Elen Mrá-
zové, SUŠ by určitě nedělala. 
„Už v deseti letech jsem se roz-
hodla, že budu studovat umění 
a budu se tím živit,“ vzpomíná. 
„Na ,vážno‘ jsem s animací za-
čala v 15 letech. Učím se všem 
pravidlům, stylům… všemu, co 
k tomu řemeslu patří. Pořád se 

učím – a vidím, že proces učení 
nikdy nekončí, takže ještě dlou-
ho budu,“ přemýšlí letos plno-
letá dívka. Její výtvarné pokusy 
prý začaly už v raném věku ma-
minčinou rtěnkou, kterou „vyz-
dobila“ všechno, na co dosáh-
la. A že prý rodiče byli moc rádi, 
když „objevila“ papír a pastelky. 

Její rukopis se už částeč-
ně vyrýsoval, byť stejně, jako 
se mění její osobnost, mění se 
i styl jejího výtvarného vyjadřo-
vání. Zatímco animace jsou ješ-
tě dětsky roztomilé, „snové“, 
malby jsou už mnohem „dospě-
lejší“ a  smalty až podivuhod-
ně vyzrálé. „Animace vycháze-
jí z mého mladšího já, které ješ-
tě moc nereflektovalo, že svět 
nejsou jen květinky a  motýlci, 
ale že dokáže být i zlý a krutý. 
V malbách se vyjadřuji zase ji-
nak a i u nich nemám jen jeden 
styl: v jednom jsou spíše emo-

ce, v druhém zase snový svět. 
Pořád se vyvíjím. Jsem ve stá-
diu, kdy jsem se svým uměním 
šťastná, což ovšem neznamená, 
že nechci jít dál,“ vypráví.

To, že nezřídka maluje piho-
vaté dívky s rudými vlasy zce-
la bez šatů, prý není erotika ani 
exhibicionismus, ale „přírodní 
ztvárnění“, nezatížené jakými-
koli náznaky a predikcemi, kte-

ré by oděv dával. „S oblečením 
se můžete jako divák spojit, už 
nějak stylizuje, něco naznaču-
je. Když jsou postavy nahaté, 
můžete se spíše napojit na je-
jich emoce a pocity,“ vysvětluje 
Dorota Kaustová a dodává, že 
je pro ni lehčí vyjádřit se svými 
díly než slovy. „Například jablko 
v každém evokuje něco jiného. 
A stejně tak v mých obrazech, 
přestože všechny dělám s  ur-
čitou myšlenkou, může v  nich 
každý najít něco jiného. Hlav-
ně si přeju, aby z nich vyzařo-
valy emoce. Kladné i záporné… 
Chtěla bych lidi donutit, aby při 
pohledu na obraz něco cítili.“

Svá díla mladičká umělky-
ně představí Porubanům kolek-
cí nazvanou Život v  Galerii na 
schodech v budově radnice. Od 
3. dubna do 4. května tam bu-
dou k  vidění Dorotiny smalty, 
digitální malby a kresby.  (jan)
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Lidé podruhé definovali priority obvodu
Na druhém ročníku fóra 
Porubské desatero, které 
se uskutečnilo 14. března 
v sále Domova Slunečnice 
Ostrava, se sešlo téměř 
sto lidí a společně 
definovali cíle, kterým 
by se městský obvod 
měl v letošním roce 
věnovat. Které to jsou?

Městský obvod 
Poruba nabízí 
k pronájmu:
Parkovací stání 

Stání v  tabletovém dvou-
podlažním parkovišti na ulici 
Plk. Rajmunda Prchaly,
• v objektu je zákaz parkování 

vozidel na plynná paliva,
• pronájem na dobu neurčitou 

s tříměsíční výpovědní lhůtou,
• výše nájemného činí 1000 Kč/

měsíc + DPH – pro fyzické 
osoby, 2500 Kč/měsíc + DPH 
pro podnikatele a právnické 
osoby,

• výše úhrady za služby spoje-
né s užíváním 100 Kč/měsíc 
+ DPH.

Bližší informace o  pronájmu  
poskytne Eliška Prymusová, 
tel. č. 599 480 750 nebo e-mail 
eprymusova@moporuba.cz.

Nebytové prostory
Prostory v Domě s pečova-

telskou službou Astra na ulici 
Ivana Sekaniny 1812/16 v 1. pod-
zemním podlaží o  rozměrech 
3–30 m2,
• technický stav dobrý,
• smlouva na dobu neurčitou 

nebo určitou.
Nájemce bude vybrán na zá-
kladě výběrového řízení. Před 
podpisem nájemní smlouvy 
musí uhradit jistotu ve výši tří-
měsíčního nájemného. Bliž-
ší informace: Pavla Boudová, 
tel. č. 599 480 717 nebo e-mail  
pboudova@moporuba.cz.

 
Garáže

Stavby garáží bez č. p./č. ev. 
v areálu řadových garáží v uli-
cích Slavíkově, Nad Porubkou 
a Dvorní, 
• doba pronájmu neurčitá, s vý-

povědní dobou tři měsíce,
• podlahová plocha 15–18 m2,
• minimální cena nájemného je 

990 Kč/měsíc + DPH. 
Nájemce bude vybrán for-

mou výběrového řízení na zá-
kladě nejvyšší cenové nabídky. 
Před podpisem nájemní smlou-
vy musí nájemce uhradit jisto-
tu ve výši tříměsíčního nájem-
ného. Bližší informace o všech 
pronájmech poskytne Eliška 
Prymusová, tel. č. 599 480 750 
nebo e-mail eprymusova@ 
moporuba.cz

Stejně jako loni, i  letos se 
uskutečnilo fórum Porubské 
desatero. A  i  tento rok zhru-
ba stovka příchozích pracova-
la u  devíti tematických stolů 
a definovala priority, které by 
měl městský obvod přednost-
ně řešit. Tematické stoly by-

ly věnovány například sociál- 
ním věcem, školství, kultuře, 
dopravě, podnikání a  speci-
fické místo mezi nimi měl stůl 
mladých, kde o  problémech 
Poruby debatovali středoško-
láci a  dokonce i  žáci základ-
ních škol. 

Na fóru městský obvod ta-
ké představil kroky, které pod-
nikl při řešení priorit z loňské-
ho Porubského desatera.

„Na loňském Desateru jsme 
načerpali spoustu zajímavých 
podnětů a  nejinak tomu by-
lo i letos. Hlasování potvrdilo, 
že nejvíce Porubany trápí to, 
co bohužel nemůžeme ovliv-
nit, a  to je nedokončená re-

konstrukce Domu kultury Po-
klad, který je v majetku měs-
ta. Spoustu dalších témat ale 
řešit umíme a budeme. Potě-
šilo mě také, že se akce zú-
častnili i  středoškoláci, kte-
ří se nebáli diskutovat a  mě-
li opravdu kreativní nápady,“ 
uvedl starosta Petr Mihálik.

O  prioritách, které účast-
níci na místě vybrali, moh-
li do konce března hlasovat 
na webu obvodu i  lidé, kteří 
se setkání nemohli zúčastnit. 
Mohli vyjádřit, který z problé-
mů považují za nejdůležitěj-
ší. Nyní bude sestaven ko-
nečný žebříček deseti priorit  
obvodu.  (mot)

Správce silnice na ulici 
17.  listopadu, Moravskoslezský 
kraj, chystá od 3. do 17. dub-
na výměnu povrchu vozovky 
ve směru od Slovanu ke křižo-
vatce s ulicí K Myslivně. Opra-
va je rozdělena do dvou etap. 
V  první bude uzavřena silni-
ce od Slovanu po křižovatku 
s  ulicí Dr. Slabihoudka, v  dru-
hé se uzávěra bude týkat úse-
ku od ulice Dr. Slabihoudka po 

ulici K Myslivně. Uzavřen bude 
jen jeden směr, silnice od Rud-
né směrem ke Slovanu zůstane 
průjezdná.

Podle informací, které měst-
ský obvod Poruba od správ-
ce komunikace dostal, tranzit-
ní doprava směrem od Opavy 
bude směřována na objízdnou 
trasu, která povede po Opav-
ské ulici do Svinova a prodlou-
žené Bílovecké na Rudnou. Ná-

vštěvníci nemocnice budou 
moci využít příjezd po ulicích 
Studentské a  Dr. Slabihoud-
ka. Otevřené zůstane i  parko-
viště před poliklinikou, vjezd 
a výjezd bude umožněn jen ve 
směru od Rudné.

Tramvaje a  autobus č. 58 
budou jezdit beze změn, trasy 
zbývajících autobusových linek 
budou po dobu rekonstrukce 
částečně upraveny.   (mot)

Alšovo náměstí slouží k se-
tkávání lidí a konají se na něm 
i kulturní akce. „Náměstí by si 
zasloužilo atraktivní a  repre-
zentativní vzhled. Je středem 
Poruby a mělo by být místem, 
které bude chloubou obvo-
du, i celého města. Nyní ho ale 
z obou stran lemují desítky aut, 
která tam podle nás nepatří. 
A proto bychom je chtěli umís-
tit do podzemí,“ uvedl na se-
tkání, které se konalo 28. úno-
ra v bývalé restauraci Centrum 
na Alšově náměstí, starosta Pe-
tr Mihálik. 

V současné době je na obou 
stranách náměstí 111 parkova-
cích míst, která jsou večer be-
znadějně plná. Dalších přibližně 
170 automobilů parkuje ve dvo-
rech, kde by stát neměly. „Na-
ším úkolem bylo najít takové ře-
šení, které by umožnilo umístit 
všechna auta pod zem a záro-

veň výrazně navýšit kapacitu 
parkování v lokalitě,“ řekl archi-
tekt Petr Bystřický z Ateliéru 5.

Řešení, které občanům před-
stavil, počítá se třemi parkoviš-
ti. Dvě jsou pod oběma strana-
mi Alšova náměstí a třetí v kři-
žovatce ulic Alšovy a  Matěje 
Kopeckého. To by mělo sloužit 
jednak rezidentům, jednak ná-
vštěvníkům Domu kultury Po-
klad. „Všechna parkoviště mají 
jednu podzemní úroveň a kaž-
dé z nich bude mít samostatný 
vjezd a výjezd. Celkově počítá-
me s kapacitou 389 parkovacích 
míst. Po zrušení stávajících míst 
na povrchu vznikne 278 nových 
parkovacích míst,“ dodal archi-
tekt Bystřický.

Městský obvod zároveň ně-
kolik desítek přítomných sezná-
mil s  harmonogramem prací. 
„To, jak bude ,Alšák‘ v budouc-
nu vypadat, vzejde z  archi-

tektonické soutěže. Začátkem 
dubna bychom chtěli mít hoto-
vu investiční studii a pak vyhlá-
síme architektonickou soutěž. 
Vítězný návrh vybere odborná 
porota a  v  září bychom Poru-
banům chtěli výsledky prezen-
tovat. Projekt by mohl být ho-
tov do konce roku 2019. Samot-
ná výstavba by se uskutečnila 
mezi lety 2020 až 2022,“ nastí-
nila místostarostka Zuzana Baj- 
garová, která společně se sta-
rostou Petrem Mihálikem odpo-
vídala na dotazy občanů. 

Lidé na setkání vyjadřovali 
jak pozitivní, tak i negativní ná-
zory. Například Adolfina Tačová 
vyjádřila stavbě podzemního 
parkoviště podporu a  upozor-
nila, že město se musí rozvíjet 
a  posouvat vpřed. Negativní 
názory směřovaly hlavně k oba-
vám z komplikací, které stavba 
přinese.  (mot)

Pod „Alšákem“ by mohlo stát 389 aut

Ulice 17. listopadu dostane nový povrch
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Laserové omlazení intimních 
partií se stává hitem

Velká část žen trpí růz-
nými problémy v  oblasti 
intimních partií. Často je to 
po spontánních porodech, 
kdy jsou poševní stěny 
povoleny, ženy pozorují 
pokles sexuálního chtíče 
a  sníženou kvalitu sexuál-
ního života, což mnohdy 
následně vede i k psychic-
kým a partnerským problé-
mům. Navíc se u mnohých 
žen objevují problémy 
s udržením moči při kých-
nutí či kašli, při smíchu  
nebo třeba při sportu.

Účinným řešením je zá-
krok pomocí unikátního laseru Fotona ve spojení s plně automatickým G-runne-
rem na klinice Silesia Medical v Ostravě-Porubě. Za pouhých 20 minut, komfortně, 
bez narkózy, bezbolestně a navíc diskrétně. Bez nutnosti řezu skalpelem, a tudíž 
bez následných rizik klasické operace, bez hospitalizace či omezení v následném 
období.

Zlepšení bývá patrné již po týdnu, plný efekt zákroku se dostaví za jeden 
až tři měsíce.

Zákrok obnovuje pevnost pochvy a poševního vchodu, obnovuje schopnost 
udržení moči, celkově omlazuje poševní sliznici a napravuje poševní pH, násled-
ně tak vede i k zamezení opakovaných infekcí pochvy či zánětů močových cest. 
Ošetření není omezeno věkem ženy a není hrazeno zdravotními pojišťovnami.

Výsledkem zákroku je kvalitnější sexuální život obou partnerů, vyřešení potíží 
s udržením moči a celkově lepší zdravotní stav.

Kontakty: www.gynlaser.cz, www.silesiamedical.cz, tel. do recepce pro objed-
návku na bezplatnou konzultaci: 596 910 551, 596 910 378, 775 998 797.
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 3. 4.
16.00 Zajíc Ušák – tvůrčí dílna, CVČ,  
 Vietnamská 1541
17.30 Baníkovská školička, Základní  
 škola, J. Šoupala 1609

 4. 4.
 8.00 Den otevřených dveří, Základní  
 škola, Čkalovova 942
 9.00 Klub přátel knihovny, KMO,  
 L. Podéště 1970
14.00 Čteme dětem: Duben, ještě tam  
 budem, KMO, L. Podéště 1970

 5. 4.
16.00 Turnaj v piškvorkách, CVČ,  
 O. Jeremiáše 1985

 6. 4.
10.00 Šikulkové – setkání rodičů a jejich  
 dětí, KMO, Podroužkova 1663
17.30 Baníkovská školička, Základní  
 škola, J. Šoupala 1609

 6. a 7. 4.
 Dospělí dětem – přehlídka  
 souborů hrajících pro děti,  
 Dům farnosti, Vřesinská 245  
 (vstupenky na tel. č. 723 288 372)

  7. 4.
 19.00 Arrows Ostrava x Tempo Titans  
 Praha – extraliga baseballu,  
 Průběžná 6178

 8. 4.
 8.00 Turnaj ve stolním tenise, DDM,  
 M. Majerové 1722
 9.00 Mineralogické setkání – výstava  
 přírodnin, fosilií a šperků, aula  
 VŠB-TUO, 17. listopadu
 9.00 Velikonoční workshop, DDM,  
 Polská 1624
13.00 Velikonoční keramická dílna pro  
 děti, mládež a rodiče, DDM,  
 M. Majerové 1722
13.00 Arrows Ostrava x Tempo Titans  
 Praha – extraliga baseballu,  
 Průběžná 6178

 9. 4.
13.00 Uzdravení přirozenou cestou –  
 promítání dokumentárního filmu,  
 CVČ, Vietnamská 1541

10. 4.
10.00 Rendez-vous s knihou, KMO,  
 Podroužkova 1663
14.00 Zdobicí den – zdobení  
 velikonočního stromu kraslicemi,  
 Alšovo náměstí
16.00 Velikonoční věneček – tvůrčí  
 dílna, CVČ, Vietnamská 1541
17.30 Baníkovská školička, Základní  
 škola, J. Šoupala 1609

10.–16. 4.
 Velikonoční jarmark, Alšovo  
 náměstí

11. 4.
10.00 Seznámení s nabídkou  
 rekvalifikace, RC Kaštánek,  
 Základní škola, Ukrajinská 1533
13.00 Vítáme jaro s pomlázkou –  
 pletení pomlázky se studenty  
 Střední školy prof. Zdeňka  
 Matějčka, KMO, L. Podéště 1970
15.30 Klub příznivců kontaktního  
 rodičovství, RC Kaštánek,  
 Základní škola, Ukrajinská 1533

12. 4.
10.00 Knihovníčci – setkání rodičů a jejich  
 dětí, KMO, Vietnamská 1541
16.00 Turnaj ve stolním fotbale, CVČ,  
 O. Jeremiáše 1985
18.00 Uzdravení přirozenou cestou –  
 přednáška, CVČ, Vietnamská 1541

13. 4.
 8.00 O pohár Poruby – mezinárodní  
 turnaj hokejových přípravek,  
 RT TORAX ARENA,  
 Čkalovova 6144
 8.00 Zábavné velikonoční prázdniny,  
 Středisko přírodovědců,  
 Čkalovova 1881
 8.00 Sportovní den, DDM, Polská 1624
 9.30 Hravě ke zdraví, RC Kaštánek,  
 Základní škola, Ukrajinská 1533
17.30 Baníkovská školička, Základní  
 škola, J. Šoupala 1609

14. 4. 
19.00 Arrows Ostrava x Kotlářka Praha  
 – extraliga baseballu,  
 Průběžná 6178

15. 4.
 7.00 O pohár Svinovských tůní – 
 rybářské závody pro děti,  
 pořádá Středisko přírodovědců,  
 Čkalovova 1881
 9.00 Fotbalový turnaj pro Deniska – 
 charitativní utkání, Základní  
 škola, J. Šoupala 1609 
13.00 Arrows Ostrava x Kotlářka Praha  
 – extraliga baseballu,  
 Průběžná 6178
15.00 Pásmo jarních lidových písní  
 a tanců, Alšovo náměstí

16. 4. 
15.00 Pásmo jarních lidových písní  
 a tanců, Alšovo náměstí

18. 4.
14.00 Tančírna pro seniory – swingové  
 evergreeny, Domov Slunečnice,  
 17. listopadu 

14.00 Čteme dětem: Hravé čtení, KMO,  
 L. Podéště 1970
15.30 Klub vícečetných rodin a rodin  
 s dvojčaty, RC Kaštánek,  
 Základní škola, Ukrajinská 1533

19. 4. 
16.00 Turnaj v ruských kuželkách, CVČ,  
 O. Jeremiáše 1985

20. 4.
14.00 Beseda se spisovatelkou Evou  
 Tvrdou, KMO, L. Podéště 1970
17.30 Baníkovská školička, Základní  
 škola, J. Šoupala 1609

21. 4.
19.00 Ostrava na kolečkách – projížďka  
 na in-line bruslích, Hlavní třída
19.00 Arrows Ostrava x Nuclears  
 Třebíč – extraliga baseballu,  
 Průběžná 6178

22. 4.
 8.00 O pohár starosty Poruby –  
 rybářské závody pro děti,  
 Zámecký rybník
10.00 Porubajk MTB maraton –  
 cyklistické závody pro veřejnost,  
 Hlavní třída a areál VŠB-TUO
13.00 Představení prostor a služeb  
 ICM Ostrava, ICM Ostrava,  
 B. Martinů 1117
15.00 Slet čarodějnic, DDM,  
 Polská 1624
18.00 DHC Sokol Poruba x DHK Zora  
 Olomouc – interliga ženské  
 házené, Sportovní hala Sareza,  
 Hrušovská 2953, Ostrava-Přívoz

23. 4.
15.00 Steelers Ostrava x Stallions  
 Pardubice – česká liga  
 amerického fotbalu, SAP,  
 Skautská 6093

24. 4.
16.00 Ferda Mravenec – tvůrčí dílna,  
 CVČ, Vietnamská 1541
17.30 Baníkovská školička, Základní  
 škola, J. Šoupala 1609

25. 4.
 9.00 Den Země, Hlavní třída 
15.00 Příroda hrou – soutěž, KMO,  
 Podroužkova 1663

26. 4.
13.00 Klub Generace, KMO,  
 Vietnamská 1541
14.00 Jarní koncert členů hudebních  
 kroužků, DDM, M. Majerové 1722
14.00 Respektovat a být respektován  
 – seminář, RC Kaštánek, Základní  
 škola, Ukrajinská 1533



VÝSTAVY

do 31. 12. 
SOŠ a gymnázium, Ostrava-Zábřeh: Malba, 
grafika, Galerie Astra, DPS, I. Sekaniny 1812

do 30. 4.
Simonetta Šmídová, Eduard Edigarian: 
Obrazy, Galerie Ametyst, Fakultní 
nemocnice Ostrava, 17. listopadu 

1. 4. – 27. 6.
Strom v betonu – fotografie, KMO, 
L. Podéště 1970

3.–28. 4.
Vznést se – práce studentů Lidové 
konzervatoře Ostrava, KMO, 
Vietnamská 1541

3.–29. 4.
Velikonoční výstava – práce klientů 
Střediska pracovní rehabilitace, KMO, 
L. Podéště 1970

3. 4. – 4. 5.
Dorota Kaustová: Životy – digitální 
tvorba, animace, smalty (vernisáž 3. 4. 
v 17.00), Galerie na schodech, ÚMOb 
Poruba, Klimkovická 55

12.–13. 4.
Jarní výstava – výstava skalniček, 
Středisko přírodovědců, 
Čkalovova 1881

22. 4. – 18. 5.
Linda Masudová: Accept Trough Art  
– obrazy (vernisáž 22. 4. v 13.00),  
ICM Ostrava, B. Martinů 1117

od 3. 5.
Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti 
– výstava k 750. výročí první písemné 
zmínky o Ostravě, ÚMOb Poruba, 
Klimkovická 55

Prázdniny v pohodě
Dva týdenní turnusy letního příměst-

ského tábora městského obvodu nabízejí 
zábavu, hry, výlety i exkurze za zvířaty. Na 
děti čeká také celotáborová hra, kreativní 
dílna a spousta sportovních aktivit. Uzá-
věrka přihlášek je 31.  května, více na tel. 
č. 599 480 592, 720 735 354. (red)

Velikonoční jarmark
V týdnu od 10. do 16. dubna se bude 

na Alšově náměstí konat Velikonoční jar-
mark. Jeho součástí budou velikonoční 

trhy. Ve stáncích, které budou otevřeny 
od 9 do 18 hodin, si budete moci koupit 
rukodělné výrobky, perníčky, jarní a veli-
konoční dekorace nebo koláče. První den 
jarmarku se bude od 14 do 17 hodin kras-
licemi zdobit velikonoční strom ve stře-
dovém pásu Hlavní třídy. Na Bílou sobo-
tu a Hod boží velikonoční akci obohatí od 
10 do 17 hodin program – vystoupení fol-
klorních souborů a  lidových muzik, dě-
ti potěší zvířecí minifarma a  velikonoční 
dílny a dospělé ukázky aranžování jarních 
dekorací.  (jan)

Dětské závody na rybníku
Dětské rybářské závody na zámec-

kém rybníku pořádá v  sobotu 22. dub-
na Český rybářský svaz ve spolupráci 
s  porubskou radnicí a  kroužkem Hastr-
man. Prezence rybářů do 15 let se usku-
teční od 8 do 8.30 hodin, závody začnou 
v 9 hodin. Mladí závodníci musí být dr-
žiteli rybářského lístku a s sebou by mě-
li mít vezírek s kruhy, podběrák a vypro-
šťovač háčků. Bližší informace se zájem-
ci dozví na tel. č. 604 316 134 nebo na 
e-mailu hastrmanova@email.cz.  (jokr)

16.00 Divadélko Smíšek: Jízda  
 trabantíka Ferdy, CVČ,  
 Vietnamská 1541

27. 4.
 9.30 Hravě ke zdraví, RC Kaštánek,  
 Základní škola, Ukrajinská 1533
16.00 V čem tkví celistvost  
 kraniosakrální terapie? –  
 přednáška, CVČ,  
 Vietnamská 1541
17.30 Baníkovská školička, Základní  
 škola, J. Šoupala 1609

28. 4.
 9.00 Pěvecký meeting 2017 –  
 soutěž pro děti, DDM, Polská 1624
15.30 Rope Skipping – workshop,  
 DDM, M. Majerové 1722

18.00 Dubnová večerní zoo – prohlídka  
 zoo s průvodcem, pořádá  
 Středisko přírodovědců,  
 Čkalovova 1881 (rezervace na tel.  
 č. 599 527 321 do 21. 4.)
19.00 Arrows Ostrava x Draci Brno –  
 extraliga baseballu,  
 Průběžná 6178

28.–29. 4.
17.00 Robot Challenge I. a soutěž  
 o pohár Minecraft, DDM,  
 Polská 1624

30. 4.
13.00 Arrows Ostrava x Draci Brno –  
 extraliga baseballu,  
 Průběžná 6178
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CVČ – centrum volného času, DDM – dům dětí a mládeže, DPS – dům s pečovatelskou službou,  
ICM – informační centrum pro mládež, KMO – Knihovna města Ostravy, RC – rodinné centrum,  
SAP – Sportovní areál Poruba

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

Vyhráli jste?
O  vstup na některé z  interiérových 

představení festivalu Cirkulum podle 
vlastního výběru jste soutěžili už podru-
hé. Měli jste odpovědět, kolik z interiéro-
vých spektáklů druhého ročníku této ak-
ce se v Ostravě odehraje v české premié- 
ře. Správná odpověď se skrývala pod 
písmenem c) – čtyři. 

Z došlých správných odpovědí jsme 
vylosovali odpověď Markéty Opělové. 
O způsobu předání výhry ji budeme in-
formovat telefonicky.  (red)

Soutěž o vstupenku
na festival Cirkulum

Na velký úspěch loňského pilotního 
ročníku mezinárodního festivalu nové-
ho cirkusu a  pouličního umění Cirku-
lum chce navázat festival letošní. Bude 
se konat od 9. do 11. června na porub-
ské Hlavní třídě, Alšově náměstí i v au-
le VŠB-TUO. Také v  dubnovém zpra-
vodaji PRIO můžete soutěžit o  jeden 
vstup na některé z interiérových před-
stavení podle vlastního výběru. Před-
tím však musíte správně odpovědět na 
soutěžní otázku. Ta zní:

Kdy a kde vznikl umělecký  
žánr nový cirkus?

a) ve Francii ve 20. století
b) v Anglii v 19. století
c) v Rusku v 18. století

Vaše odpovědi zasílejte do 22. dub-
na na adresu Redakce zpravodaje 
PRIO, Úřad městského obvodu Poru-
ba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostra-
va-Poruba, nebo na e-mail redakce@
moporuba.cz. Kromě písmene správ-
né odpovědi prosím uveďte své jméno 
a příjmení, e-mail nebo adresu a tele-
fonní číslo.  (red)



„Porubské školky mají krás-
né zahrady a  byla by ško-
da, kdyby je nemohly využí-
vat i děti, které do školek ne-
chodí. Proto se snažíme otevřít 
pro veřejnost maximální počet 
hřišť. Letos jich bude šest a kaž- 
doročně je budeme stří-
dat,“ uvedl místostarosta Petr 
Zábojník.
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Školní hřiště se opět otevřou všem
Se začátkem dubna byly 

otevřeny zahrady mateřských 
škol v ulicích Dětské, Sokolov-
ské, Ukrajinské, O.  Jeremiáše, 
V. Makovského a  na náměstí 
B. Němcové. 

Otevřena ale budou i sporto-
viště u  škol. Všichni zájemci si 
tak mohou přijít zasportovat do 
areálů v ulicích Porubské, K. Po-
korného, Ukrajinské, A. Hrdličky 
a  Komenského. „Víme, že lidé 
sportovní areály u škol rádi na-
vštěvují. Je to pro ně dostupná 
možnost zaběhat si či zahrát si 
nějaký míčový sport. A byla by 
škoda, kdyby tato hřiště byla po 
skončení vyučování nepřístup-
ná,“ dodal Petr Zábojník. 

Po zimní pauze se otevře 
i  skatepark ve Lvovské ulici, 
který patří k  nejmodernějším 
v kraji.  (red)

Veřejná a dětská  
sportovní hřiště 
• MŠ, Dětská 920
• MŠ, nám. B. Němcové 664
• MŠ, Sokolovská 1168
• MŠ, Ukrajinská 1530–1531
• MŠ, O. Jeremiáše 1985
• MŠ, V. Makovského 4429
• ZŠ, Porubská
• ZŠ, Komenského 668
• ZŠ, K. Pokorného 1382
• ZŠ, Ukrajinská 1533
• ZŠ, A. Hrdličky 1638

Veřejná dětská hřiště jsou 
zpravidla otevřena od dubna 
do října, a to ve všední dny 
odpoledne, o  víkendech, 
svátcích a  v  době prázdnin 
celodenně s  polední pře-
stávkou. Přesnou otevírací 
dobu si stanovují jednotlivé 
mateřské školy podle míst-
ních a provozních podmínek.

Porubské mateřské 
školy mají vesměs nová 
venkovní hřiště a děti si 
mohou užívat moderních 
prolézaček, houpaček 
a dalších herních prvků. 
A hrát si na ně mohou 
chodit nejenom děti, 
které do školek chodí. 
Stejně jako každý rok, 
i letos bude část zahrad 
otevřena veřejnosti. 

Den Země – oslava svátku naší planety
Popatnácté letos na Hlavní 

třídě oslavíme Den Země. Bu-
de se konat 25. dubna.

Letošním tématem je Zdra-
vá příroda ←→ zdravý člověk. 
„Rádi bychom, aby se pro-
střednictvím projektů spolu-
pracujících subjektů mohli ná-
vštěvníci zamyslet nad život-
ním stylem člověka ve vztahu 
k  přírodě kolem nás,“ uvedla 
za organizátory Zuzana Čer-
kovská z porubského Střediska 
přírodovědců Střediska volné-
ho času Korunka.

Mnozí spolurealizátoři té-
ma zajímavě zakomponovali 

do svých programů: návštěvní-
ci se mohou těšit na workshopy 
Bylinkové kouzlení (ukázky pří-
rodní kosmetiky), „Sežratelné“ 
divoké byliny a  výroba bylin-
kového mýdla, Badatelna aneb 
Zdraví ze zahrady (netradiční 
druhy zeleniny a  ovoce, biolo-
gický boj se škůdci apod.) ne-
bo Geopozoruhodnosti regio-
nu. (Kompletní nabídku najde-
te na webu poruba.ostrava.cz.)

Na oslavách Dne Země si 
budete moci vyrobit ptačí 
budku a  krmítka, chybět ne-
bude zábavná meteorologie, 
ukázky sokolníků a psích spor-

tů, zábavné chemické poku-
sy, měření hluku apod. Zájem-
ci mají šanci nechat si označit 
kolo syntetickou DNA. Ostrav-
ské školy účast spojují s  pre-
zentací své činnosti a  popu-
larizací přírodovědných obo-
rů.  V „hlavním stanu“ se bude 
mj. konat Kabaret vědy a tech-
niky (VŠB-TU Ostrava) či vy-
stoupení dětského pěveckého 
sboru Porubský slavíček. „Pre-
zentovat se zde bude i  kam-
paň Zdravě po Ostravě. V jejím 
závěru je plánována cyklojízda 
do centra Ostravy,“ upozornila 
Zuzana Čerkovská.  (jan)

JEN ANGLICKY | Aleš Hrdlička 
Challenge 2017, letos s podtitu-
lem „Let´s  explore Asia“, pořá-
dala 17. března Základní škola 
na ulici Aleše Hrdličky 1638. 
Celoostravské vyzývací jazyko-
vé soutěže, jejíž úkoly se týkaly 
Asie, se zúčastnily týmy z osmi 
základních škol. Nejvíce se da-
řilo týmu ze ZŠ Matiční 5, druzí 
byli žáci ze ZŠ Karla Pokorného 
1382 a pomyslný bronz si odnes-
ly děti ze ZŠ Jana Šoupala 1609. 
 (jan)
 Foto: ÚMOb Poruba

Sedm z 15 nejlepších 
je z Poruby

U příležitosti Dne učitelů by-
li také letos oceněni pedago-
gové ze základních a  mateř-
ských škol. Rada městského 
obvodu Poruba vyzdvihla prá-
ci Martiny Körberové (ZŠ gen.  
Z. Škarvady), Libora Davidíka 
(ZŠ Dětská), Petra Krňávka (ZŠ 
Bulharská), Radoslavy Mikov-
ské (ZŠ J. Šoupala), Anny Ig-
nacové (ZŠ I. Sekaniny) a Luká-
še Skřivánka (ZŠ A. Hrdličky). 
Rada města Ostravy ocenila 
15 učitelů, z nichž sedm je z Po-
ruby. Jako výrazných pedago-
gických osobností si cení Petru 
Korbelovou (MŠ Dětská), Evu 
Vašicovou (ZŠ gen. Z. Škarva-
dy) a Táňu Hlavatou (ZŠ J. Šou-
pala). Za dlouholetou tvůrčí pe-
dagogickou činnost si uzná-
ní zasloužily Olga Krčková (ZŠ 
J.  Valčíka), Taťána Moslerová 
(ZŠ Komenského) a  Anna Ig-
nacová (ZŠ I. Sekaniny), nejob-
líbenější učitelkou roku 2017 je 
Alena Svobodová (ZŠ Dětská). 

Zápisy do školek 
budou 3. května 

Rada městského obvodu 
Poruba stanovila letošní ter-
mín zápisu dětí k  předškolní-
mu vzdělávání v  mateřských 
školách zřizovaných městským 
obvodem Poruba pro školní 
rok 2017/2018. Do všech zdej-
ších školek budou moci rodiče 
ratolesti přihlašovat ve středu 
3. května v provozní době těch-
to zařízení. 

Porubská nejlepší
Družstvo žáků 9. B ze ZŠ Po-

rubská 832 se zúčastnilo 2. roč-
níku soutěže v  anglickém ja-
zyce Ahol's  Amazing Race. 
Osmičlenný tým zabojoval, po-
razil dvanáct dalších a v soutě-
ži zvítězil.

ICM nabízí prostory
Mladí lidé, kteří by rádi uspo-

řádali přednášku, besedu, 
workshop nebo výstavu a v ak-
tivitě je omezuje pouze to, že 
nemají na pronájem prostor, 
nyní mají novou šanci: ve Stře-
disku turistiky v ulici B. Martinů 
se otevírá Informační centrum 
pro mládež. To nabízí prosto-
ry vhodné právě pro podobné  
aktivity.   (jan)
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K cestě vzhůru by Steelers měli pomoci i Američané
V americkém fotbale se 
jim říká „importi“. O koho 
jde? O Američany, které 
mají jednotlivé týmy 
na soupiskách. V dresu 
Ostrava Steelers, který má 
svůj domov ve Sportovním 
areálu Poruba, se objeví 
hned dva – Garreth 
Griffeth a Luke Wildung.

Školní hřiště se opět otevřou všem

Cizinci ve službách Steelers. Zleva Teemu Rantanen, Garreth Griffeth, 
Luke Wildung a Jimmi Nannberg    Foto: archiv Steelers

Porubajk je cyklistický závod pro celou rodinu
Jednou z  prvních venkov-

ních sportovních akcí v  Po-
rubě je každoročně Porubajk 
MTB maraton. Letos se poje-
de už podesáté. Startovat bude 
22. dubna na Hlavní třídě.

Porubajk MTB maraton pa-
tří k  nejmasovějším akcím na 
území obvodu.  „Loni za krás-
ného počasí na čtyři trasy zá-
vodu vyrazilo více než 1400 zá-
vodníků, letos by účast mohla 
být minimálně srovnatelná,“ mí-
ní organizátor Porubajku Libor  
Hrdina. 

Pro děti od sedmi do pat-
nácti let organizátoři připra-
vili desetikilometrový závod 
s  technicky zajímavou trasou 
v porubském lesoparku, ti úpl-
ně nejmenší mohou s  rodiči 
vyrazit na tříkilometrovou trať 
v okolí Hlavní třídy. Teenageři 
a dospělí si pak mohou zvolit, 
zda pojedou hlavní okruh (mě-
ří 68 kilometrů), či zda se vy-
dají na trasu o třicet kilometrů 
kratší. Obě vedou nádhernou 
přírodou v  okolí Poruby. „Ti, 
kteří startují pravidelně, trať 

znají. Nováčci mapu závodů 
najdou na www.porubajk.cz, 
stejně jako ostatní podrob-
né informace,“ uvedl Libor 
Hrdina.

Závodu se mohou zúčast-
nit i čtyřčlenné školní a firem-
ní týmy, přičemž ve firemním  
družstvu musí být minimálně 
jedna žena. „Jezdit ve skupi-
ně je větší zábava a také vět-
ší motivace, když se porov-
náváte s  kamarády, známými 
či spolupracovníky. U  školáků 
se hodnotí čas čtvrtého v  cí-

li, členové firemních družstev 
si mohou vybrat kratší, či delší 
trasu a výsledek se určí podle 
odstupu od času vítěze,“ po-
znamenal Libor Hrdina.

Pořadatelé se každoročně 
snaží nabídnout i novinky. Le-
tos by to měl být orientační 
závod elektrokol na kratší tra-
se. Kromě toho, stejně jako lo-
ni, bude na Hlavní třídě spous-
ta dalších atrakcí hlavně pro 
děti: tzv. sportcirkus, trampo-
líny, skákací hrad nebo šlapací 
káry. (jan)

Po dvou nepovedených se-
zonách mají američtí fotba-
listé Ostrava Steelers oprav-
du vysoké ambice. Naplnit jim 
je mají pomoci i dva Američa-
né – Garreth Griffeth a  Luke 
Wildung. Hrát mohou v  úto-
ku i obraně a vedle toho spo-
lečně tým i trénují. „Přišli jsme 
sem díky kontaktům našeho 
kouče. Steelers se nám ozva-
li a  zeptali se, jestli bychom 
chtěli být součástí projektu, 
jehož cílem je vytvořit v Ostra-
vě špičkový tým. Jsme připra-
veni pomoci – ať už jako hrá-
či, nebo jako trenéři,“ řekl za 

oba pětadvacetiletý Garreth 
Griffeth.

V  Ostravě jste už od ledna. 
Jak se vám líbí?

Garreth Griffeth: Nejdřív 
chci poznat lidi, ze kterých je 
složen tým, město budu tepr-
ve postupně objevovat. Ale 

už teď můžu říct, že Ostrava 
je milé, přívětivé město, všich-
ni kolem mě dělají všechno 
pro to, aby se mi tu líbilo, tak-
že to tu bude snadné. A je to 
stejně průmyslové město jako 
to, ve kterém jsem vyrostl.

Jaké jste měli informace o va-
šem novém týmu? 

G. G: Věděl jsem jen to, že 
Ostrava hraje nejvyšší soutěž. 
Přijeli jsme sem, protože nám 
byl představen projekt rozvo-
je fotbalu v Ostravě a my s ním 
chceme pomoci. 

Luke Wildung: Vím, že čes-
ká liga patří k nejlepším v Ev-
ropě. A  Ostrava patří k  jejím 
účastníkům. Takže oba jsme 
rádi, že můžeme být součástí 
týmu a věřím, že půjde nahoru. 

Má Ostrava potenciál, aby na-
plnila své ambice?

Hráči Ostrava Steelers se 
angažují i  v  dobročinnosti. 
Navštívili například Centrum 
pro osoby se zdravotním 
postižením Čtyřlístek v Tře-
bovicích. Hráči klientům 
předali symbolický finanč-
ní dar. Nebyli tady poprvé.  
V  minulých letech obdaro-
val tým klienty například mí-
čem na americký fotbal, bo-
xovacím pytlem nebo auto-
dráhou. „Letos jsme zvolili 
peněžní pomoc, která bude 
využita k  vybavení a  zpří-
jemnění prostředí, ve kte-
rém klienti tráví svůj čas,“ 
dodal za americké fotbalis-
ty Michal Caltik.

Ostrava Steelers hrají nejvyšší soutěž amerického fotbalu. Ta 
má šest účastníků (pět z Česka a jednoho ze Slovenska). Hra-
je se systémem každý s každým, doma a venku, každé muž-
stvo tak v základní části odehraje deset zápasů. Ostravský tým 
skončil loni poslední (jedno vítězství, devět porážek). Před tou-
to sezonou ale masivně posiloval. Do týmu přišlo několik cizin-
ců. Vedle Američanů například i finský rychlík Teemu Rantanen, 
dánský pořízek Jimmi Nannberg a několik Poláků. Do kádru se 
vrátili i zkušení hráči a mužstvo může počítat i s mladými talen-
ty, například s Dominikem Dvorským, který byl v loňské sezoně 
vyhlášen objevem ligy. Steelers chtějí letos zaútočit na medai-
li a do sezony vstoupili 2. dubna zápasem v Příbrami. Domácím 
fandům se představí 23. dubna, kdy od 15 hodin přivítají Pardu-
bice. Jejich domovským stánkem je hřiště Sportovního areálu 
Poruba (bývalý stadion TJ VOKD).

G. G.: Cítíme, že se hráči 
chtějí zlepšovat a  mají zájem 
pracovat. A  naším úkolem je, 
abychom jim v  tom jako hrá-
či a  trenéři pomohli a  dosta-
li tým společně do bojů o vyš-
ší příčky. 

L. W.: Přišli jsme, abychom 
ligou zatřásli a dostali Steelers 
po bok pražských Black 
Panthers a Lions.

U týmu jste třetí měsíc. Dá se 
za tak krátkou dobu vytvořit 
vítězné mužstvo?

G. G.: To není otázka týdnů 
ani měsíců. To chce alespoň tři 
roky práce, jinak by to byl zá-
zrak. Pro nás je čest, že můžeme 
být na začátku té cesty a pokud 
bude zájem, rádi bychom u tý-
mu nějakou dobu zůstali. (mot)

K tématu
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VYDĚLÁVEJTE 
S ÚSMĚVEM

Rozšiřujeme náš tým o šikovné 
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Co vám nabízíme?
• kariérní růst 
• výplatu provizí týdně 
• práci v místě Vašeho bydliště 
• přidělené klienty 
• hlavní nebo vedlejší činnost

BEZKONKURENČNÍ 
PROVIZNÍ SYSTÉM V ČR!

Jak dál postupovat?
Přijďte! Den otevřených dveří se koná každý čtvrtek 
 od 16 hodin na našich pobočkách!

Volejte: 602 170 916 
Pište! oz@provident.cz

Seznam poboček naleznete na 
provident.jobs.cz
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   Výstava kovové zoo a kovových hraček
   Sobotní dílny pro děti a malování na obličej
   Fotokoutek a kvízy

Příběh
železa

1.–�16. 4.
www.oc-galerie.cz

Sjízdná 5554/2a, Ostrava - Třebovice

Domov pod Vinnou horou, p.o. města Hlučín 
Přijmeme zaměstnance 
na hlavní pracovní poměr

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
PŘÍMÁ PÉČE – DOMOV PRO SENIORY
Nástup možný od 1. 4. 2017 nebo dle dohody. 
Nabízíme:

• Pracovní úvazek 37,5 hodin týdně včetně sobot a nedělí
• Směnnost 
• Předpokládaný měsíční hrubý výdělek cca 15.000 Kč
• Zaměstnanecké benefi ty (příspěvek na stravu, na dovolenou)

Bližší informace: Edita Kawková, DiS., tel.: 595 020 576, 727 939 262
www.dpvh.cz
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KRÁTCE

Další stoletá: Jaroslava Ulmannová
Sté narozeniny 15. března 
oslavila další obyvatelka 
porubského Domova 
Slunečnice – Jaroslava 
Ulmannová, rozená 
Dobešová. Blahopřát 
jí přišli i starosta Petr 
Mihálik a místostarostka 
Dagmar Válková.

Fotbalový turnaj podpoří léčbu Denise
Denisovi Kneblovi byla ve 

čtyřech letech diagnostikována 
progresivní svalová dystrofie. 
Toto vrozené onemocnění po-
stihlo chlapce natolik, že v sou-
časné době, v  necelých 15  le-
tech, není schopen samostatně 
chodit, postavit se na nohy ne-
bo je zvednout.

Svitla mu však naděje dí-
ky léčbě kmenovými buňka-
mi. Potřebná částka na prove-
dení odběru kostní dřeně, kul-
tivaci buněk a  následnou sérii 
šesti aplikací na filipínské klini-
ce regenerativní medicíny činí 
87 tisíc dolarů (podle aktuální-

ho kurzu asi 2,2 milionu korun). 
„Víme, že je současná léčba pro 
rodinu velmi nákladná, a proto 
jsme se jí rozhodli finančně po-
moci. V sobotu 15. dubna uspo-
řádáme na hřišti Základní školy 
J. Šoupala charitativní akci s ná-
zvem Fotbalový turnaj pro De-
niska,“ prozradil porubský mís-
tostarosta Petr Zábojník. ini-
ciátory a hlavními pořadateli 
této akce jsou FC Baník Ostrava 
a Chacharova pizza.

Své fotbalové nadání před-
staví fanouškům deset týmů, 
které své startovné ve výši 
2000 korun věnují na Deniso-

vu léčbu. „Bude to první roč-
ník charitativního turnaje, kte-
rý bychom rádi pořádali každý 
rok – vždy pro jiného potřeb-
ného. Letošní turnaj odehra-
jí hráči mladších přípravek roč-
níku 2009,“ přiblížil šéftrenér 
přípravek FC Baník Ostrava 
Zdeněk Grygar.  „Celý výtě-
žek ze startovného bude věno-
ván Deniskovi, stejně jako vý-
těžek tomboly. A  samozřejmě 
FC Baník Ostrava také přispě-
je,“ upřesnil.

Více informací najdete na 
stránkách http://denisek-knebl.
webnode.cz/.  (jan)

Swingová tančírna
Hudebně-taneční pořad če-

ká na všechny seniory 18. dub-
na v Domově Slunečnice na ulici 
17. listopadu. Od 14 do 16 hodin 
se tady bude konat SeniorTan-
čírna. Sálem budou znít swingo-
vé hity a k tanci i poslechu za-
hraje a  zazpívá oblíbený zpě-
vák Zdeněk Krásný. Vstupenky 
stojí 50 korun a lze je zakoupit 
v předprodeji informačního cen-
tra na Hlavní třídě od pondělí do 
pátku od 8 do 18 hodin.  (jokr)

Sportovní hry seniorů
Sportovní hry dříve naroze-

ných pořádá od 22. do 25. květ-

na porubská radnice. Senioři 
se utkají v tenise, stolním teni-
se, plavání, bowlingu a  v  šip-
kách. Zájemci od šedesáti let 
se mohou hlásit do 10.  květ-
na na tel. 599 480 914 nebo  
599 480 555. Vítězové z  řad 
porubských sportovců mohou 
Porubu reprezentovat na me-
zinárodních sportovních hrách, 
které se budou konat v srpnu 
v Porubě.  (jokr)

Na podzim vznikla, 
už má desítky členů

Na šest desítek členů už 
má nová zájmová organi-
zace 13 – turisté Pohoda při 

městské organizaci Svazu 
důchodců ČR v  Porubě. Jak 
název napovídá, jejich spo-
lečným zájmem je turistika. 
Scházejí se ve středu, kdy 
společně naplánují nejbliž-
ší vycházky. Podle vedoucí-
ho Pohody Jaroslava Gřeše 
se vydávají na výlety dlou-
hé kolem deseti kilometrů ve 
čtvrtky. Míří obvykle do oko-
lí Ostravy nebo do Beskyd. 
Do konce února jich podnik-
li sedmnáct. 

Při městské seniorské or-
ganizaci působí ještě skupiny 
ZO 05 turisté a ZO 09 turisté.  
 (jan)

Pomoc letí
Dobrovolníci v  modrých 

tričkách s logem ADRA a s ka-
sičkami na krku budou k vidění 
v ulicích města 26. a 27. dub-
na. Veřejnost osloví s  žádostí 
o  finanční příspěvek na pod-
poru dobrovolnického centra 
ADRA, které již řadu let vysí-
lá dobrovolníky k  opuštěným 
a  nemocným seniorům a  dě-
tem v  Ostravě. Za drobný fi-
nanční příspěvek obdrží dárce 
upomínkový předmět – létající 
talíř. Výtěžek z této již tradič-
ní sbírky s názvem Pomoc letí 
umožní zkvalitnit a zlepšit cíle-
nou pomoc potřebným.  (jan)

Jaroslava Ulmannová po-
chází z  Polanky nad Odrou. 
Vystudovala obchodní akade-
mii, pracovala v  živnostenské 
záložně a Melantrichu. Do roku 
1939 byla členkou Sokola Po-
lanka, kde byla později náčelni-
cí. V roce 1939 se vdala, s man-
želem vychovali dvě děti, sy-
na a dceru. Od nich se dočkali 
čtyř vnoučat a sedmi pravnou-

čat. V  Porubě bydlí od roku 
1953. Nejprve bydlela v Oblou-
ku, později na pátém obvodě. 
Do pětadevadesáti let žila sa-
mostatně, v roce 2012 se pře-
stěhovala do Domova Sluneč-
nice. Do roku 1972 pracovala 
jako mzdová účetní v  porub-
ském Bytostavu, v  důchodo-
vém věku ještě pracovala ja-
ko úřednice na VŠB a  na po-
rubském úřadě. V  roce 1976 
ovdověla.

Její velkou láskou byla za-
hrádka ve Lhotce, kam pocti-
vě dojížděla od jara do pod-
zimu až do svých osmdesá-
tin, a na níž nejraději pěstovala 
květiny. Podle slov dcery Jaro-
slavy měla maminka ráda pří-
rodu a dokumenty o ní, done-

dávna luštívala křížovky. „Na-
še maminka je velice hodná, 
vždy byla ohleduplná a laska-
vá,“ tvrdí dcera.  (jan)

Jaroslava Ulmannová 
 Foto: rodinný archiv

Pomůcky si můžete 
půjčit

Krajská organizace Svazu tě-
lesně postižených (STP) ote-
vřela v Ostravě půjčovnu kom-
penzačních pomůcek. Najdete 
ji v ulici 30. dubna 3. K zapůj-
čení zde jsou mechanické vozí-
ky, chodítka, antidekubitní mat-
race a podložky nebo sedačky, 
toaletní židle, sprchové a vano-
vé sedačky i nájezdové rampy. 
Půjčovní dny jsou středa a čtvr-
tek od 9 do 12 hodin. Klient půj-
čovny nemusí být členem STP. 
Více na www.svaztp-msk.cz.

Paměť Ostravy:  
letos ze škol

Díky projektu Paměť Ostra-
vy, který shromažďuje vzpo-
mínky starších obyvatel města, 
mohla vzniknout kniha Paměť 
Ostravy 2014–2016. Nahléd-
nout do ní můžete ve všech 
pobočkách Knihovny měs-
ta Ostravy, tedy i  těch porub-
ských. Některé články a  foto-
grafie jsou umístěny na webu 
http://ostrava750.cz/. Máte-li 
chuť zavzpomínat i  vy, k  pro-
jektu se stále můžete připojit. 
„V roce 2017 chceme navíc se-
pisovat zážitky ze školních la-
vic, byly-li ostravské – vzpo-
mínky na školu a učitele patří 
k  těm nejsilnějším. Samozřej-
mě přivítáme vyprávění pe-
dagožek a pedagogů,“ uvedla 
knihovnice Jarmila Burešová. 
O  své vzpomínky se může-
te přijít podělit do kteréko-
liv pobočky Knihovny města  
Ostravy.   (jan)
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Poruba kdysi a dnes – proměny obvodu ve fotografiích

„Stará poliklinika“ v Opavské ulici v 70. letech minulého století a dnes Foto: archiv ÚMOb Poruba a Prokop Jirsák

Podle pamětnice se na osvobozování 
Poruby nedá zapomenout
Kdyby všechny lidi, ukryté 
ve sklepě Hruzíkových, 
popravili, byl by seznam 
obětí druhé světové války 
na pomníku u bludného 
balvanu podstatně delší. 

Anně Bajgarové-Hruzíkové 
bylo na konci druhé světové 
války sice teprve osm let, ale 
podle svých slov si na osvobo-
zování Poruby i po více než se-
dmdesáti letech velice dobře 
pamatuje. „Byly to tak stresující 
zážitky, že se na ně nedá zapo-
menout,“ říká. 

Na duben 1945 vzpomí-
ná: „Pár dnů před příchodem 
fronty k  nám dorazilo něko-
lik německých vojáků, kteří 
chtěli ve stodole ustájit něko-
lik koní. Otec musel pod po-
hrůžkou zastřelení pod na-
mířenými samopaly ve sto-
dole rozřezat část hrázdění, 
které bránilo ustájení. Druhý 
den ráno, ještě před zaháje-
ním útoku na Porubu, k  nám 
přišly dvě maminčiny sestry 
i  se svými sedmi dětmi, kte-
ré utekly před válečným běs-
něním v  sousedním Krásném 
Poli. Chudinky nevěděly, že 
vstoupily z  deště pod okap. 
Za chvíli začala nad obcí níz-
ko přelétávat sovětská leta-
dla a shazovat bomby. Všichni 
jsme se ukryli do sklepa, kte-
rý otec předtím připravil. By-
la to místnost přibližně 4 krát 

4 metry, stěny vyzděné kame-
ny a  cihlami, klenutý cihlový 
strop a  hliněná podlaha. Do-
poledne nás bylo v tom sklíp-
ku osmnáct. V důsledku bom-
bardování začal hořet dům 
rodiny Mikových na protější 
straně ulice. A  tak lidé, kteří 
v něm byli ukryti, přiběhli ta-
ké k nám – celá rodina Mikova 
a  ještě další lidé. Odpoledne 
nás bylo ve sklepě už neuvě-
řitelných šestatřicet. Mezi jed-
notlivými nálety se otec, pan 
Mika, jeho syn a někteří další 
snažili vědry vody uhasit po-
žár Mikova domu.“ 

Jenže pohyb lidí u hořícího 
stavení zaujal Němce, kteří po-
zorovali dění z bývalé pískovny. 
Jejich velitel si myslel, že rodina 
ukrývá partyzány.

„Přikázal vyvést všechny li-
di z  našeho sklepa a  neustá-
le vzteky řval: Alle schießen! 
Alle schießen! (Všechny postří-
let! Všechny postřílet!) Babička 
Kozelská začala strašně křičet 
a plakat. Také ostatní byli hod-
ně vyděšení. Pan Schiler, bez- 
ruký invalida s  protézou, kte-
rý byl také u nás schovaný ve 
sklepě i  se svou dcerou, začal 
perfektní němčinou s velitelem 
vyjednávat. Nakonec velitel od 
zastřelení k úlevě všech přítom-
ných upustil. Kdyby k popravě 
došlo, mohl být seznam obětí 
druhé světové války u bludné-
ho balvanu podstatně delší…,“ 
napsala ve svých vzpomínkách, 
které jsou součástí porubské 
kroniky, Anna Bajgarová-Hruzí-
ková.  (jan)

Duben   
v porubské historii

14. duben 1912
V hostinci Aloise Klose měl 

projev na téma zřízení dráhy 
údolím Porubky spisovatel 
František Sokol-Tůma.

18. duben 1943
Na zahradu Tobiáše Hruzí-

ka spadl balon, který se utr-
hl při bombardování Horní-
ho Slezska. Přivolaní hasiči ho 
složili a  odevzdali na četnic-
kou stanici.

27. duben 1945
V noci z 27. na 28. dubna 

byla Poruba již osvobozena, 
až na okolí zámku a  panský 
dvůr, kde se ještě po dva dny 
bránilo asi 25 Němců.

22. duben 1964
Začala výstavba vysoko-

školského areálu.

24. duben 1968
Poslanci ObNV Poruba na 

plenární schůzi vznesli poža-
davek, aby se Poruba stala 
samostatným městem.

23. duben 1976
K  Ostravě byly připojeny 

některé blízké obce a  sou-
částí tehdejšího obvodu č. 4 
(Poruby) se staly Krásné Po-
le, Polanka a Plesná.  (red)

  
Zdroj: Jiří Lexa: Odkazy  
porubských kronik

Poruba brzy po osvobození: vlevo torzo Švidrnochova hostince, vpra-
vo poškozený obecní dům Foto: archiv ÚMOb Poruba
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„I neodolatelným nabídkám musíte 
odolat,“ říká mistr zámečník Ján Sopko
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Porubský mistr zámečník 
sype veselé, smutné 
i v zádech mrazící historky 
z praxe z rukávu. 

Ján Sopko čistí stroj po výrobě klíče.  Foto: Jana Janošcová

Na této straně pravidelně zveřejňujeme rozhovory se zajímavými porubskými živnostníky. 
Z podnikatelů, kteří jsou součástí projektu Obchodníci v Porubě, vybírají losem sami 
zpovídaní. Ján Sopko vylosoval společnost Herbarium, o níž si budete moci přečíst 
v příštím čísle PRIO.

Co se chystá 
u sousedů

Krásné Pole
Rozloučením se zimou 

a přivítáním jara bude 9. dub-
na vynášení Mařeny v  Krás-
ném Poli. Pořádá je Dětský 
folklorní soubor Krasniča-
nek ze Základní umělecké 
školy Heleny Salichové. Prů-
vod vychází v  15  hodin od 
krásnopolské radnice. Kro-
mě Krasničanku vystoupí dě-
ti z  kroužků lidového tan-
ce při mateřských školách 
v  Krásném Poli a  Vřesině, 
hudební doprovod obstara-
jí Hana Broskevičová a Iveta 
Michálková. 

Plesná
Do dvou dnů je rozplá-

nován program 20. ročníku 
folklorního festivalu Májová 
Plesná, který pořádá měst-
ský obvod Plesná. Uskuteč-
ní se 30. dubna a  1.  květ-
na v  areálu před hasič-
skou zbrojnicí a  domem 
dětí a  mládeže. V  neděli 
od 16 hodin vystoupí sku-
piny Entuziasté, Kahánco-
vé tance a Úspěch, v pon-
dělí od 14.30 hodin dětské 
i  dospělé folklorní soubo-
ry a skupina Žalman. V ten-
to den se také bude konat  
Gulášfest. (jan)

OBCHODNÍCI
V PORUBĚ

Pochází od slovenského Hu-
menného, je ze sedmi dětí. Byť 
se tu horníkem učil jeho bratr 
a  Ostravu mu vymlouval, Ján 
Sopko sem přesto šel. Bratr po 
třech měsících z učení utekl, ale 
on zůstal. Dvanáct let dělal zá-
mečníka a posléze mistra údrž-
by na jednom z  ostravských 
dolů. K podnikání, jak říká, při-
šel jako slepý k  houslím: utr-
pěl pracovní úraz a  ze šachty 
ho propustili. „Do té doby jsem 
o  podnikání jenom slyšel, byl 
jsem nepopsaný list. Ale měl 
jsem štěstí na lidi. Pár let jsem 
pracoval u  porubské klíčařské 
firmy, měl jsem se řemeslu od 
koho učit. Protože se jednalo 
o vázanou živnost, po pěti le-
tech jsem mohl složit mistrov-
skou zkoušku a v roce 2002 si 
založit vlastní firmu,“ vzpomíná 
Ján Sopko.

Začínal doma v  předsíni, 
protože se bál zadlužit. Prv-
ní obchůdek si otevřel v závě-
ru roku 2002 v  Porubské uli-
ci. Nedávno svou provozovnu 
přestěhoval (zůstal v Porubské 
ulici, ale sídlí na protější straně 
cesty). Měl ještě jednu, v  ob-
chodním centru na osmém ob-
vodě, ale musel ji zrušit. „Tak 
trochu za to může EET. Veške-
rou agendu s  ní spojenou ne-
může v takové provozovně, ja-
kou mám, stíhat jediný člověk, 
musíme být dva – já obsluhuji 
zákazníky a  manželka ,úřadu-
je‘,“ vysvětluje se smíchem. Po-
věstným posledním hřebíčkem 
pak bylo stoprocentní navýše-
ní ceny nájemného za prosto-
ry v Duze. 

Byly doby, kdy měl jednoho 
zaměstnance, a jistý čas praco-
val také se svým synem. „Dělali 

jsme spolu pět let. Byl šikovný, 
ale pak utekl do nošovické au-
tomobilky za vyšším platem,“ 
prozradí. Vybrat si spolupra-
covníka je totiž velice zodpo-
vědná věc. Běžně to člověk ne-
registruje, ale zámečnické vo-
dy například nedávno rozčeřila 
aféra s prodáváním kódů bez-
pečnostních klíčů. „Taky se nás 
občas snaží někdo ,přemluvit‘, 
abychom se dostali někam, od-
kud nemáme klíče. I milion ko-
run už mi nabídli. Jsou to lá-
kadla, ale musíte odolat, to by 
byla cesta do pekla. Jakmile 
člověk dělá tu vyšší kasařinu, 
musí si krýt záda. Na některá 
otvírání bytů třeba jezdím zá-
sadně s policisty,“ vysvětluje.

Kromě toho, že vám mi-
le upovídaný Ján Sopko udělá 
náhradní klíč s přesností k ori-
ginálu na 0,03  milimetru, pro-
dá nový zámek či kování, pora-
dí, jak se v tomto směru doma 
nejlépe zabezpečit, nebo na-
brousí, co mu přinesete, je i zá-
mečnickým machrem: se září-
címa očima vám vylíčí, jakou la-
hůdkou pro něj byla zakázka na 
výrobu dávno ztracených klíčů 
do původních dveřních zámků 
rychvaldského zámku. „Jak ty 

vložky byly vymakané! A krás-
ně tepané! Jeden nový klíč 
jsem dělal dva dny. Vyrobit no-
vé zámky by možná ani nešlo, 
bůhví, jestli by to vůbec někdo 
uměl,“ zamyslí se.

Pracovních historek sype 
z rukávu spoustu: od veselých 
až lechtivých, třeba jak se spo-
ře oděná paní v panickém zá-
chvatu nemohla dostat ze své-
ho bytu, až po méně radostné – 
to když si otvírali k ženě, která 
se nemohla dostat z vany a po-
moci se dovolala až po třech 
dnech. „Nonstop službu jsem 
dělal pětadvacet let, ale loni 
jsem s  ní skončil. Výjezdy by-
ly v zimě v létě, ve dne v noci. 
Jsou to slušné peníze, ale dělal 
jsem i patnáct hodin denně, by-
lo to strašně náročné, starat se 
o obchod, o víkendu ještě čistit 
a  seřizovat stroje... Taky mám 
na Slovensku vinohrad, pěs-
tujeme tam modrou odrůdu 
Othello. Čím jsem starší, tím ra-
ději se tam vracím,“ uzavírá Ján 
Sopko.  (jan)



Připravili jsme pro vás pestrou nabídku letních pneumatik se slevou
až 25 %. Samozřejmostí je možnost přezutí za 299 Kč nebo uskladnění 
pneumatik za 499 Kč. V rámci jarní servisní prohlídky zkontrolujeme 
funkčnost vaší klimatizace, provedeme diagnostiku, zkontrolujeme 
podvozek, brzdový systém a mnoho dalšího.
To vše za akční cenu 249 Kč. Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové
sadě předních stěračů vám jako bonus přibalíme koncentrát náplně
do ostřikovačů. Sháníte-li nosiče na střechu nebo jiné prvky příslušenství, 
bude se vám hodit až 15% sleva. Vlastníte vůz ŠKODA starší 4 let?
Pak můžete získat ještě výhodnější ceny díky Šekové knížce plné slev, 
 která nabízí až 20% slevy na vybrané opravy a řadu dalších výhod.

V našem pneuhotelu bude o vaše pneumatiky 
perfektně postaráno. Využijte sezonní
uskladnění za 600 Kč.

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

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

  PEČOVAT 
JE NORMÁLNÍ

Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000
nebo na www.skoda-auto.cz.
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