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Proměna Zámeckého parku
uspěla v prvním kole
Více na straně 4

Druhé promítání letního kina: 
Hotel Transylvánie 2
Více na straně 9

Do akce Zelená Porubě
přišlo 18 návrhů
Více na straně 5

Jaké bylo Cirkulum 2017? 
Úžasné! Báječné! Boží!
Více na straně 15

Bezplatný měsíčník pro obyvatele městského obvodu Poruba

Přejeme vám krásné a radostné léto!  
Foto: Jiří Birke



Zpravodaj PRIO ve všech porubských domácnostech! 
Náklad | 35.000 ks 

Inzerce | Jiří Sachr mobil 608 832 606, e-mail sachr@regvyd.cz
Příští číslo vychází 4. září | Uzávěrka inzerce 23. srpna
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INSIGNIA

ADOP – car, a. s., Opavská 348/11, 721 00 Ostrava-Svinov, tel.: 596 961 516, www.adopcar.cz, e-mail: prodejadopcar@email.cz  
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Otevřeno: 
PO, ST: 8.00 – 12.00 • 13.00 – 17.00
ÚT, ČT: 8.00 – 12.00 • 13.00 – 16.00
PÁ: 8.00 – 12.00 • 13.00 – 15.00

Nabízíme:

• pojištění vozidel

• cestovní pojištění

• pojištění majetku

• penzijní připojištění

• pojištění odpovědnosti

• životní a úrazové pojištění

• pojištění fi rem

• stavební spoření

Kontaktní osoba Ing. Jan Pastuszek  
  602 774 359  

  jan.pastuszek@obchod.csobpoj.cz

www.csobpoj.cz | infolinka: 466 100 777

Najít tu správnou pojišťovnu 
může být někdy voříšek

Kancelář ČSOB Pojišťovny v Ostravě-Porubě
Najdete nás na Hlavní třídě 583 

  jan.pastuszek@obchod.csobpoj.cz

NOVÁ

KANCELÁŘ

Ostrava-Poruba
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Každoročně, letos už po-
šestnácté, obvod oceňu-
je nejlepší žáky porubských 
základních a  středních škol. 
Přiznávám, že jsem byl těmi 
dětmi a  mladými lidmi – te-
dy spíše tím, co všechno umí 
a  dokázali – fascinován. Ja-
ko samozřejmost se u tohoto 
„vzorku“ bere vynikající pro-
spěch a  reprezentace školy 
na znalostních olympiádách 
a  soutěžích, od jazykových 
po matematické. Mnohé dě-
ti jsou zároveň znamenitými 
sportovci, výtečnými hudeb-
níky, mají talent výtvarný ne-
bo literární, často pak všech-
ny. Se vší vážností se zajímají 
o nejrůznější vědy – od bio-
logie po astronomii, a  ně-
kdy o  několik disciplín sou-
časně. Nejednou zaznělo, že 
jsou dobrými kamarády a lid-
mi ochotnými pomoci spolu-
žákům a  samozřejmě učite-
lům. Nesmírně obdivuji oce-
něné děti s hendikepem, jak 
srdnatě bojují o své místo na 
slunci. Přes veškeré hořeko-
vání, které na mladou gene-
raci slýcháme, je to pro mne 
znamení, že se o budoucnost 
nemusíme bát.

Stejně tak jsem byl fas-
cinován a  dojat, jak nám 
všechny oceněné děti jejich 
pedagogové představova-
li – s jakou hrdostí, laskavostí 
i nadšením. 

Z  minulých let vím, že se 
tito mladí lidé v  životě ne-
ztratí. Jsem přesvědčen, že 
v  případě letošních pětatři-
ceti oceněných dětí to nebu-
de jinak.

Ing. Petr Mihálik
starosta

Dopravní uzávěra
Termín uzávěry Akce Uzávěra

25. a 26. 8. 2017
od pátku od 18.30 hodin 
do soboty do 23 hodin

Ostrava na kolečkách – večerní 
in-line party a  cyklistický Me-
moriál Jana Veselého

od ulice 17. listopadu po Fran-
couzskou ulici

Zažijme společně Ostravu jinak
Umíte něco, o  čem nikdo 

v okolí neví? Hrajete na hudeb-
ní nástroj, děláte divadlo nebo 
nějaký sport? Přijďte to před-
vést na sousedskou slavnost 
Zažít Ostravu jinak (ZOJ), kte-
rá se uskuteční 16. září.

Hlavním principem této 
sousedské slavnosti je upev-
ňování vztahů v komunitě, se-
známení se se sousedy a mož-
nost ukázat, co svému oko-
lí můžete nabídnout. Důležité 
je, aby iniciativa přicházela od 
lidí samotných. Mottem akce 
by tak mohlo být „Lidé sobě“. 
V minulosti koordinaci zajišťo-
val ostravský Cooltour, letos 
štafetu převzala organizace 
ADRA, která ale potřebuje va-
ši pomoc.

„Všechny jednotlivce, ale 
i organizace, kluby, spolky ne-
bo jen party sousedů bychom 
rádi do akce zapojili. Pokud pe-

Nechte se překvapit… hudbou
Návratem živých venkovních 
hudebních produkcí  má 
být projekt Nechte se 
překvapit… hudbou. 
Uskuteční se v týdnu od 
10. do 15. července. 

První část této tzv. pop-up 
performance bude ta s  ví-
ce překvapeními: na určitém 
místě se v jistou hodinu – aniž 
by o tom lidé předem věděli – 
zjeví umělci. Pět dnů, pětkrát 
jiná hodina, jiné lokality, jiná 
vystoupení. Bude znít jazz, 
swing i pop. Vždy to však bu-
de mezi 14. a  19. hodinou na 
místech, kudy lidé prochá-
zejí, kde čekají na MHD nebo 
kam chodí nakupovat.

„Především prostřednic-
tvím facebookového profi-
lu obvodu budeme Poruba-
ny na tato překvapení připra-
vovat,“ vysvětlila Štěpánka 
Ostárková z  odboru rozvoje 
obvodu.

Jediným plánovaným před-
stavením bude sobotní Hu-
dební procházka památko-
vou zónou Poruby. „Muzikan-
ti provedou návštěvníky akce 
hudbou i  kulturou a  pak se 

všichni setkáme na představe-
ní,“ upřesnila. 

Projekt finančně podpořilo 
město Ostrava.  (jan)

čete skvělou bábovku, přijďte 
a dejte ostatním ochutnat. Uvi-
díte, že poznáte spoustu skvě-
lých lidí a třeba i zjistíte, že se 
sousedy, které jen letmo po-
zdravíte na chodbě domu, má-
te hodně společného. Chce-
me prostě vytvořit pohodovou 
slavnost, kde se každý bude 
cítit jako doma,“ vyzvala ko-
ordinátorka akce Zuzana Ku-
perová ze společnosti ADRA. 
A  protože ADRA je založena 
na dobrovolnictví, chtěla by 
tento koncept zapojit i do ak-

ce ZOJ. „V Porubě máme hod-
ně dobrovolníků, kteří se starají  
o  seniory. Byli bychom rádi, 
kdyby si to vyzkoušeli i  dal-
ší. Třeba tím, že osloví seniora 
ve svém sousedství a  přijdou 
se společně na akci pobavit,“ 
dodala.

Zažít Ostravu jinak se usku-
teční u Oblouku. Všichni, kdo se 
na ní chtějí podílet, se mohou 
už teď hlásit koordinátorce na 
telefonním čísle 605  784  584 
nebo e-mailu zuzana.kuperova 
@adra.cz.  (mot)

Trasa závěrečné procházky Porubou.  
  Zdroj: mapy.cz

Věžičky  
2. představení 16.45–17.15

Havlíčkovo náměstí  
3. představení 17.30–18.00

Alšovo náměstí, ulice 
4. představení 18.15–18.45

Kostel  
5. představení 19.00–19.30

zámek, park – závěrečné společné 
představení 19.45–21.30

Oblouk 
1. představení 16.00-16.30
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Proměna parku uspěla v prvním kole
Osmadvacet přihlášených 
projektů a jen čtyři 
postoupily do druhého 
kola. A Proměna 
Zámeckého parku a jeho 
okolí mezi úspěšnou 
čtyřkou nechybí. 

Provozní doba  
pošt se mění

O  prázdninách se změní 
provozní doba pošt. Například 
pošta Ostrava 33 na Hlavní tří-
dě bude po tyto dva měsíce 
otevřena od pondělí do pátku 
od 8 do 11 a od 12 do 15 hodin. 
Zcela uzavřena zůstane v  sr-
pnu pošta Ostrava 32 – po-
bočka na adrese Studentská 
1770. V obou případech poža-
davky na poštovní služby spl-
ní na poště Ostrava 8 ve Čka-
lovově ulici.  (red)

Folklor bez hranic 
podvacáté

Jubilejní je letos meziná-
rodní folklorní festival Folklor 
bez hranic Ostrava. V  týdnu 
od 14. do 18. srpna se koná je-
ho již dvacátý ročník. Tradič-
ně se vystoupení vydají za po-
sluchači do obvodů. Ve čtvr-
tek 17. srpna zavítají folklorní 
soubory do Poruby. Festiva-
lový průvod Hlavní třídou od 
16 hodin je přivede na pódium 
u kruhového objezdu, kde od 
16.30 zahrají, zatančí a  za-
zpívají Krasničanek, Slez-
ský soubor Heleny Salichové, 
Slovácký krúžek z  Brna i  za-
jímaví zahraniční hosté. Do-
poledne ještě vystoupí v  po-
rubském domově pro seniory 
Slunečnice.

Festival se uskuteční díky 
finanční podpoře statutárního 
města Ostravy, ministerstva 
kultury a městských obvodů.

Úspěšné sokolky
Mladším žačkám TJ So-

kol Poruba se podařilo v  le-
tošní sezoně vystoupat na 
vrchol klubového soutěže-
ní v  mladším žactvu. Po vý-
hrách v  krajské a  regionální 
kvalifikaci zvítězily i  v  celore-
publikovém finále házenkář-
ského desetiboje. Soutěžilo 
se v  hodu do dálky a  pětis-
koku, rychlém běhu, shoot- 
outu a boji ve střelbě na přes-
nost. O  medailích se rozho-
dovalo na překážkové dráze 
a  v  zápasech osobní obrany. 
Nejlepší hráčkou v dovednost-
ních disciplínách byla vyhláše-
na Kristina Rajová z porubské-
ho Sokola.   (jan)

STAROSTA OCENIL STRÁŽNÍKY | 
Starosta Petr Mihálik ocenil tři 
městské strážníky za profesio-
nalitu a  lidský přístup při řešení 
napadení porubské občanky po-
domními prodejci (příběh jste si 
mohli přečíst v květnovém PRIO). 
Jedná se o strážníky Pavlu Prečo-
vou, Filipa Škrobánka a  Václava 
Živného, kteří slouží na pracovišti 
Martinov. „Nestává se často, aby 
na radnici přišel někdo s prosbou 
o  poděkování. Většinou si lidé 
chodí stěžovat,“ uvedl starosta, 
který po seznámení se s  přípa-
dem navrhl radě obvodu trojici 
strážníků ocenit.  
 Text a foto: Jana Janošcová

Vítěz bere vše. Touto jedno-
duchou premisou se řídí po-
suzování přihlášených projek-
tů v  programu Parky Nadace 
Proměny Karla Komárka. Na 
cílovou dotaci, která může být 
až 25 milionů korun, může do-
sáhnout pouze jeden projekt. 
A  Proměna Zámeckého parku 
a jeho okolí, kterou podal měst-
ský obvod Poruba, se vysněné-
mu cíli výrazně přiblížila. Z os-
madvaceti přihlášených se do 
druhého kola dostaly jen čtyři 
projekty a  ten porubský mezi 
nimi nechybí!

„Je to pro nás vynikající 
zpráva. Dostat se mezi posled-
ní čtyři je skvělé. Věřím, že to 
ještě zdaleka není konec a Po-
ruba na dotaci dosáhne. Lidé, 
kteří projekt připravovali, od-
vedli neskutečný kus práce 
a Zámecký park si zaslouží, aby 
se stal ozdobou Poruby,“ uvedl 
starosta Petr Mihálik.

Vedle Zámeckého par-
ku postoupily do druhého ko-
la i  projekty na obnovu cent-
rálního parku v  Mostu, revita-
lizaci vyhlídkových Husových 
sadů v  Rokycanech a  obnovu 
Zámeckého parku Vlčice. Zá-
stupci Nadace Proměny Kar-
la Komárka nyní postupně  

navštěvují všechna čtyři místa 
(v Porubě byli 8. června).

„Projekt jsme pojali kom-
plexně. Nejenom jako revitali-
zaci parku, ale i jako oživení ce-
lého okolí. Tedy včetně Oblou-
ku nebo rybníku. A to by mohla 
být naše výhoda. Skutečnost, 
že postoupily pouze čtyři pro-
jekty, přičemž jich mohlo být až 
deset, svědčí o tom, že porota 
přistupuje k  výběru opravdu 
přísně. Pro nás je to potvrzení 
skutečnosti, že projekt je smy-
sluplný a má své opodstatnění. 
K získání dotace ale vede ještě 
dlouhá cesta. I pokud bychom 

nakonec neuspěli, je pro nás 
důležité vědět, že projekt má 
smysl. Rozhodně bychom 
v něm pokračovali i bez dotace, 
byť by to byla cesta mnohem 
delší a  složitější,“ řekla mís-
tostarostka Zuzana Bajgarová.

Na základě dalšího hod-
nocení pak vybrané projek-
ty postoupí do 3. kola granto-
vé výzvy, v němž finalisty čeká 
osobní obhajoba projektových 
záměrů. Vítěz bude znám na 
podzim. Bezprostředně navá-
žou přípravy vybraného pro-
jektu. Realizace je otázkou ně-
kolika následujících let.  (mot)

OD STROMU KE STROMU | Kdo se chtěl podívat, jak Zámecký park vy-
padá v současnosti, mohl přijít 7. června na Piknik s arboristou. Na něm 
se mohl dozvědět všemožné informace o péči o stromy v městském 
prostředí. Společně s odborníkem Jiřím Poulíkem si zájemci mohli park 
téměř strom vedle stromu projít, seznámit se s jejich stavem i tím, podle 
jakých znaků se hodnotí, a ošetřením, kterého se jim s ohledem na jejich 
kondici dostane. 
Fotogalerii najdete na www.facebook.com/moporuba. Foto: Jiří Birke
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Do akce Zelená Porubě přišlo 18 návrhů
Do konce května mohli 
Porubané podávat návrhy 
na zlepšení svého okolí 
v projektu Zelená Porubě. 
Předložili jich osmnáct. 

V osmi si přejí vylepšení ne-
bo vytvoření prostoru, kde mo-
hou děti i  dospělí trávit aktiv-
ně volný čas. Kromě klasických 
herních prvků pro děti navrhu-
jí také venkovní posilovací prv-

ky, dopravní hřiště, zapuště-
nou trampolínu nebo parkouro-
vé hřiště. Zajímavý je i finančně 
nenáročný nápad na umístě-
ní sudu pro zachycování dešťo-
vé vody na zalévání květin před 
vchodem. Přišlo také několik 
návrhů na založení květinových 
záhonů. Každý z návrhů je teď 
hodnocen, zda je vůbec realizo-
vatelný – například jestli je da-
né místo na pozemku obvodu 

nebo jestli uskutečnění nebrá-
ní třeba inženýrské sítě (v tako-
vém místě se např. nesmějí sá-
zet stromy). „Naši zaměstnan-
ci jsou odbornými konzultanty. 
Pokud narazíme na nějaký pro-
blém, společně s autorem mů-
žeme nápad upravit. Je nutné 
taky ověřit, zda jsou náklady 
odhadované navrhovateli reál-
né,“ připomíná místostarosta 
Dalibor Malík.  (jan)

Poruba taky bude mít 
letní hudební festival

Ve Sportovním areálu Po-
ruba (bývalý stadion VOKD) 
se bude 12. srpna konat prv-
ní porubský letní hudební fes-
tival. Jeho program zahájí ve 
13 hodin slovenské seskupení 
Iné kafe, po něm na scénu na-
stoupí patnáct minut před tře-
tí Lenny. Před pátou pak bude 
pódium patřit Ewě Farne a po 
ní Čechomoru. Wanastowi vje-
cy začnou hrát ve 20.45 a ve 
22.45 hodin se o finále posta-
rají Marek Ztracený s  Martou 
Jandovou. Doprovodný pro-
gram zahrnuje grilování a  zá-
bavu pro děti v  podobě na-
fukovacích skákacích atrakcí 
a různých aktivit. Více informa-
cí najdete na www.letofest.cz. 

Workshop pro 
mažoretky-začátečnice

Dívkám od čtyř do 15 let, kte-
rým se líbí mažoretkový sport, 
je určen bezplatný mažoret-
kový workshop pro začátečni-
ce. Bude se konat v sále cen-
tra volného času ve Vietnam-
ské ulici 13. července od 9 do 
12 hodin. Na programu budou 
ukázky sóloformací, základy 
pohybové průpravy nebo ná-
cvik základních twirlingových 
prvků. S  sebou budou zájem-
kyně potřebovat gymnastic-
ké cvičky a dostatek pití, ma-
žoretkovou hůlku jim zapůjčí. 
Místo je třeba si rezervovat na 
telefonním čísle 599 480 555 
nebo 592, 720 735 354 ne-
bo na www.facebook.com/
cvc1541.

Tanec a jóga  
na Hlavní třídě

Prostranství u  pódia u  kru-
hového objezdu na Hlavní třídě 
bude v sobotu 2. září od 16 do 
21.30 hodin patřit józe a  tan-
ci. Všechny zájemce potěší ta-
neční vystoupení a  ukázka jó-
gy. Budou-li mít zájem, obojímu 
se budou moci učit. Od 20 ho-
din na místě bude veřejná tan-
čírna. Na akci nazvané Tanec 
a jóga pod porubským nebem 
se můžete těšit taky na výbor-
nou kávu, ovocné a  zelenino-
vé šťávy, vegetariánské dob-
roty i  sladké pokušení. Více na 
stránkách www.danceostrava.cz  
a www.santosha.cz. (jan)

Začátkem června se v  tis-
ku objevilo vyjádření primátora 
Ostravy Tomáše Macury, které 
se týkalo hospodaření Poruby 
v roce 2016. Konkrétně v Mladé 
frontě Dnes 8. června uvedl, že: 
„… přestože obvody si loni stě-
žovaly, že dostávají od města 
málo peněz, tak nejvíce zůsta-
lo dvěma největším, které kři-
čely nejhlasitěji: Jihu 237 milio-
nů a Porubě 97 milionů korun.“ 

Z  tohoto vyjádření by mohl 
vzniknout dojem, že městský 
obvod Poruba nedokáže dob-
ře hospodařit a  proinvestovat 
peníze, které od města dostane.

Realita je ale poněkud ji-
ná. Městský obvod Poruba do-
stal v  loňském roce od města 
na investice – neúčelové pro-
středky investičního charakte-
ru – přibližně 17,5 milionu ko-
run (rozhodně tedy ne 97 mi-
lionů). Tato částka je na obvod, 
ve kterém žije přes šedesát ti-
síc obyvatel, zcela nedostateč-
ná a Poruba tyto peníze inves-
tovala do svých projektů a roz-
voje a  údržby infrastruktury. 
„K těmto financím je třeba při-
počítat ještě další peníze, pro-

Jak Poruba v loňském roce hospodařila?
tože město Ostrava se na vel-
kých investičních projektech 
Poruby podílí padesáti procen-
ty. Poruba tedy zaplatí polo-
vinu, druhou polovinu přidává 
město. Stále to je ale nedosta-
tečné. Navíc o tyto peníze mu-
síme žádat a  je jen na libovůli 
města, zda je uvolní, nebo ne. 
Žádná pravidla, která by ob-
vodům dala jistotu financování 
s výhledem na několik let, ne-
existují,“ uvedla místostarostka 
zodpovědná za finance Dag-
mar Válková.

A kde se tedy vzala informa-
ce o přebytku 97 milionů korun? 

„Nejedná se o  přebytek, 
ale jsou to disponibilní zdro-
je běžného účtu, které vznik-
ly dobrým hospodařením Po-
ruby v  minulých letech. Ne-
chápu proč to, že dokážeme 
s penězi dobře hospodařit, je 
bráno jako něco špatného. Ve 
stejné logice bychom moh-
li říct, že špatně hospodaří 
město, protože mu jako dis-
ponibilní zdroje běžného účtu 
zbyly 1,034  miliardy korun. 
Ale zatímco město se touto 
částkou chlubí, nás za dobré 
hospodaření peskuje,“ dodala 
místostarostka. (mot)

Závěrečný účet: přebytek
Porubští zastupitelé na svém červnovém zasedání schválili zá-
věrečný účet městského obvodu Poruba za rok 2016. Hospo-
daření obvodu loni skončilo přebytkem ve výši 16,473 milio-
nu korun. „Hospodaření městského obvodu za rok 2016 bylo 
přezkoumáno brněnskou auditorskou společností TOP Audi-
ting, která konstatovala, že nezjistila žádné chyby a nedostat-
ky a ani rizika, která by mohla mít negativní dopad na hos-
podaření městského obvodu v  budoucnosti,“ řekl vedoucí 
odboru finančního a  ekonomického porubského úřadu Petr 
Solanský.
Závěrečný účet i účetní závěrka jsou zveřejněny na webu ob-
vodu v sekci Radnice – Povinně zveřejňované informace – Do-
kumenty – Výsledky hospodaření SMO-MOb Poruba.  (red)
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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 dobou,
• výše nájemného činí 1000 

Kč/měsíc + DPH – pro fyzic-
ké osoby, 2500 Kč/měsíc + 
DPH pro podnikatele a práv-
nické 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.

Garáže
Stavby garáží bez č. p./č. ev. 

v areálu řadových garáží v uli-
cích Slavíkově, Skautské, Nad 
Porubkou a Hlavní třída,
• doba pronájmu neurčitá, s vý-

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

690 Kč/měsíc včetně 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 Eliš-
ka Prymusová, tel. č. 599 480 
750 nebo e-mail eprymusova@  
moporuba.cz.

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ6

Nálepkova po rekonstrukci prokouklaMěstský obvod 
Poruba nabízí 
k pronájmu:

Chodníky, chodníky, chodníky… Budou!
Při každém veřejném setká-

ní a projednávání záměrů s Po-
rubany přijde na přetřes téma 
opravy chodníků. Ač se zdá, že 
se s nimi zhola nic neděje, ne-
ní to tak. Byla dokončena úpra-
va parkovací plochy a  příjez-
dů na parkoviště u Arrows Par-
ku v Průběžné ulici. Dokončují 
se práce rovněž ve dvoře me-
zi ulicemi Resslovou a Větrnou. 
Zde vznikly chodníky po obvo-

du prostranství a  nový napříč 
dvora.

„Na ulici Čs. exilu se budou 
přes léto dělat nové vozov-
ky i  chodníky. Během prázd-
nin budou opraveny chodní-
ky v Příčné ulici. Příjezd ke ško-
le bude upraven v Dětské ulici. 
Finišují práce na poslední čás-
ti chodníku na náměstí Antonie 
Bejdové,“ informoval místosta-
rosta Dalibor Malík. 

Zámková dlažba tvoří po-
vrch chodníků v ulicích Skaut-
ské a Vietnamské, další práce 
jsou naplánovány na podzim. 
„Říjnovou akcí má být chod-
ník v ulici Josefa Skupy, jehož 
vybudování spolu s  opravou 
schodiště k areálu Vltava na-
vrhli občané v projektu Zele-
ná Porubě,“ uvedl dále mís-
tostarosta Dalibor Malík. 

 (jan)

Tři měsíce stavebních prací 
a výsledkem je zcela nová 
podoba Nálepkovy ulice. 
Rekonstrukce, která stála 
přes sedm milionů korun, 
přinesla nová parkovací 
místa, nové chodníky, zeleň 
i podzemní kontejnery.

Jednou z  významných in-
vestičních akcí městského ob-
vodu Poruba pro letošní rok 
byla rekonstrukce Nálepkovy 
ulice na III. stavebním obvo-
du. Práce začaly v březnu a už 
v červnu se lidé mohli přesvěd-
čit o tom, jak se povedla.

„Celý projekt jsme připravo-
vali tak, aby se Nálepkova ulice 
stala reprezentativní městskou 
ulicí, kde se příjemně žije. Proto 
jsme v místě vysadili i nemalé 
množství zeleně, která by mě-
la v  dostatečné míře nahradit 
několik stromů, které jsme mu-
seli pokácet,“ řekl starosta Pe-
tr Mihálik.

Rekonstrukce přinesla 
25  nových parkovacích míst, 
nové chodníky, živé ploty. Stá-

Nálepkova ulice po rekonstrukci   Foto: Jiří Birke

vající veřejné osvětlení bylo na-
hrazeno novým, modernějším, 
které tolik neobtěžuje okolí 
světelným smogem. Současně 
byla zvýšena průjezdnost uli-
ce, což byl požadavek integro-
vaného záchranného systému. 
V  minulosti totiž měli záchra-
náři velký problém ulicí projet.

Na místě přibyly také pod-
zemní kontejnery, přičemž Po-

ruba je jediný obvod, který má 
tyto kontejnery i  pro směsný 
odpad. „Je to třetí místo, kde 
jsme podzemní kontejnery po-
stavili. V  budoucnu bychom 
jejich počet chtěli rozšiřovat,“ 
uvedla místostarostka Zuzana 
Bajgarová.

Rekonstrukce Nálepko-
vy ulice vyšla na 7,127 milionu  
korun.  (mot)

Odstavené nepojízdné auto nemusí být vždycky vrak
S novelou zákona o pozem-

ních komunikacích, která platí 
od 1. ledna 2016, souvisí povin-
nost silničního správního úřa-
du (SSÚ) postarat se o odstra-
nění vraků aut stojících v ulicích. 
Tam, kde je problém s parková-
ním, je každý nepojízdný vůz lo-
gicky motivem spílání. Silniční 
správní úřad však může jednat, 
až když dostane podnět vlast-
níka pozemní komunikace. Mo-
mentálně jsou v řešení dvě de-
sítky případů. Nepojízdné auto 

však vždycky nemusí být vrak… 
„Pokud lidé vidí auto, se kterým 
viditelně nikdo dlouhou dobu 
nejezdí, mohou nám dát vědět. 
Uvítáme, když nás na to upozor-
ní,“ říká vedoucí odboru komu-
nálních služeb Aleš Chodura.

Vlastník dotčené pozemní 
komunikace na místě vyhodno-
tí, zda se skutečně jedná o vrak, 
a  vše zdokumentuje a  pře-
dá k  řešení SSÚ. Má-li auto re-
gistrační značku, dohledá jeho 
vlastníka a zahájí správní řízení, 

jehož výsledkem je rozhodnutí, 
v němž majiteli uloží povinnost 
do dvou měsíců vozidlo odstra-
nit. Pokud to neudělá, vlastník 
dotčené pozemní komunikace 
nechá vrak přemístit jinam, kde 
nebrání užívání komunikace. 
Když se vlastník k autu stále ne-
má, po zákonem stanovené do-
bě může být i zlikvidováno.

„Jestliže vlastníka vozidla ne-
známe, vyvěšuje se výzva na 
úřední desky. Pokud se nikdo ve 
stanovené lhůtě nepřihlásí, mů-

Co je vrak? | Podle zákona č. 13/1997 Sb. 
je vrak „… silniční vozidlo, které je pro zá-
vady v technickém stavu zjevně technic-
ky nezpůsobilé k provozu na pozemních 
komunikacích a  obnovení způsobilos-
ti by si vyžádalo výměnu, doplnění ne-
bo opravu podstatných částí mechanis-
mu nebo konstrukce silničního vozidla“.

že se ustanovit opatrovník, kte-
rý má chránit práva vlastníka 
a dále se postupuje ve spoluprá-
ci s ním,“ popsal Aleš Chodura. 
 (jan)
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ubytování po dobu výkonu služby ZDARMA!!

  výhodou.

GARANTUJEME MINIMÁLNĚ 
350–450 tisíc Kč ročně ČISTÉHO!!! 
(za 20 odpracovaných měsíčních směn 
v závislosti na druhu obsluhované autobusové linky)

+420 725 688 755

přijme pro svoji českou pobočku na HPP
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PROGRAM AKCÍ8

 8. 7.
15.00 Ostrava Steelers x Prague Lions,  
 semifinále české ligy amerického  
 fotbalu, hřiště TJ Sokol  
 Mariánské Hory, Raisova 12,  
 Ostrava-Mariánské Hory

10. 7.
17.00 Odpoledne s hasiči, areál Arrows  
 Ostrava, Průběžná 6178
19.00  Arrows Ostrava x Cardion Hroši  
 Brno – extraliga baseballu, areál  
 Arrows Ostrava, Průběžná 6178

10.–15. 7.
 Mistrovství Evropy kadetek  
 v softbalu, areál Arrows Ostrava,  
 Průběžná 6178 (rozpis zápasů  
 na www.arrows.cz)
14.00 Nechte se překvapit… hudbou  
 – vystoupení hudebníků  
 a tanečníků v ulicích Poruby

15. 7.
16.00 Nechte se překvapit... hudbou –  
 hudební procházka památkovou  
 zónou Poruby (začátek  
 u Oblouku)

16. 7.
17.00 Workoutový trénink pro  
 veřejnost, hřiště ve dvoře ulice  
 L. Podéště

20. 7.
17.00 Workoutový trénink pro  
 veřejnost, hřiště mezi Alžírskou  
 a Bulharskou ulicí

21. 7.
 Velká cena štafet o záchranný  
 kruh Poruby – štafetový závod  
 týmů sestavených z olympioniků,  
 hasičů, zástupců ostravských  
 obvodů aj., krytý bazén,  
 Gen. Sochora 1378

23. 7.
17.00 Workoutový trénink pro  
 veřejnost, hřiště ve dvoře ulice  
 L. Podéště

26. 7.
15.00 Turnaj v ruských kuželkách, CVČ,  
 O. Jeremiáše 1985
21.15 Porubské filmové léto:  
 Hotel Transylvánie 2,  
 prostranství u Francouzské ulice

27. 7.
17.00 Workoutový trénink pro  
 veřejnost, hřiště mezi Alžírskou  
 a Bulharskou ulicí

30. 7. 
17.00 Workoutový trénink pro  
 veřejnost, hřiště ve dvoře ulice  
 L. Podéště

 2. 8. 
15.00 Malujeme na zahradě, CVČ,  
 O. Jeremiáše 1985

 3. 8. 
17.00 Workoutový trénink pro  
 veřejnost, hřiště mezi Alžírskou  
 a Bulharskou ulicí

 6. 8. 
17.00 Workoutový trénink pro  
 veřejnost, hřiště ve dvoře ulice  
 L. Podéště

 7. 8. 
15.00 Prázdninové tvoření: Ozdobné  
 dózy – tvůrčí dílna, CVČ,  
 Vietnamská 1541

 9. 8. 
20.45 Porubské filmové léto: Perfect  
 Days – I ženy mají své dny,  
 prostranství u Francouzské ulice

10. 8. 
17.00 Workoutový trénink pro  
 veřejnost, hřiště mezi Alžírskou  
 a Bulharskou ulicí

12. 8.
10.00 Turnaj ve flag fotbalu, letní  
 koupaliště, Rekreační 236
13.00 LétoFest Ostrava – vystoupí Iné  
 kafe, Wanastowi Vjecy,  
 Čechomor, Marek Ztracený,  
 Marta Jandová, Lenny, Ewa  
 Farna; SAP, Skautská 6093

13. 8. 
17.00 Workoutový trénink pro  
 veřejnost, hřiště ve dvoře ulice  
 L. Podéště

16. 8. 
10.00 Klub Generace, KMO,  
 Vietnamská 1541
15.00 Skotačíme s míčem, CVČ,  
 O. Jeremiáše 1985

17. 8. 
 Folklor bez hranic, Hlavní třída
16.00   průvod souborů z Alšova  
 náměstí ke kruhovému  
 objezdu
16.30 koncert na prostranství  
 u kruhového objezdu

17.00 Workoutový trénink pro  
 veřejnost, hřiště mezi Alžírskou  
 a Bulharskou ulicí

19. 8.
10.00 Mistrovství ČR ve flag fotbalu,  
 SAP, Skautská 6093

20. 8. 
17.00 Workoutový trénink pro  
 veřejnost, hřiště ve dvoře ulice  
 L. Podéště

21.–23. 8.
 Mezinárodní sportovní hry  
 seniorů – sportovní klání  
 seniorských týmů (Poruba,  
 Košice-jih, XIII. obvod Budapešť)  
 v pěti sportovních disciplínách,  
 porubská sportoviště

24. 8. 
17.00 Workoutový trénink pro  
 veřejnost, hřiště mezi Alžírskou  
 a Bulharskou ulicí

25. 8. 
19.00 Ostrava na kolečkách – večerní  
 in-line projížďka spojená  
 s charitativní jízdou Srdce na  
 kolečkách, Hlavní třída

26. 8. 
12.00 Memoriál Jana Veselého –  
 závody v silniční cyklistice,  
 Hlavní třída

S
ní

m
ky

: J
iří

 B
irk

e



Až v důchodovém věku se začal intenzivně věnovat svému ce-
loživotnímu koníčku – malování – Jindřich Stania. V poslední době 
pracuje s pastelem. Krajina v pastelu se také jmenuje výstava, kte-
rá bude od 17. července přístupná v Galerii na schodech porub-
ské radnice. Námětem jeho prací je hlavně krajina v okolí Opavy – 
zvláště zákoutí řek, rybníků, přehrad, a pak květinová zátiší. Výsta-
va bude přístupná do 18. srpna.

Do hor začal Ivo Sloniowski jezdit ve čtrnácti letech a s par-
tou kamarádů projel všechna pohoří naší vlasti, kam tenkrát patři-
lo i Slovensko. Časem začal dojmy z těchto toulek zaznamenávat 
i na fotografický materiál. Po pádu železné opony začal navštěvo-
vat i Alpy, Pyreneje a Dolomity. Nejraději ale jezdí stále do našich 
hor. Jeho „montagne fatale“ jsou Rychlebské a především Jizerské 
hory. V Galerii na schodech bude výstava pojmenovaná Jizerské 
toulání k vidění od 21. srpna do 22. září.

PROGRAM AKCÍ 9

CVČ – centrum volného času, DPS – dům s pečovatelskou službou, KMO – Knihovna města Ostravy, SAP – Sportovní areál Poruba, ZŠ – základní škola 
Změna programu vyhrazena, aktuální informace na poruba.ostrava.cz a www.facebook.com/moporuba

27. 8. 
17.00 Workoutový trénink pro  
 veřejnost, hřiště ve dvoře ulice  
 L. Podéště

30. 8. 
15.00 Hurá, koloběžka volá!, CVČ,  
 Vietnamská 1541 (pouze za  
 příznivého počasí)

31. 8. 
17.00 Workoutový trénink pro  
 veřejnost, hřiště mezi Alžírskou  
 a Bulharskou ulicí

 2. 9.
16.00 Tanec a jóga pod porubským  
 nebem, prostranství u kruhového  
 objezdu na Hlavní třídě

 4. 9.
 9.00 Škola na Hlavní třídě – pokusy,  
 workshopy, výtvarné a sportovní  
 aktivity, burza kroužků aj.,  
 prostranství u kruhového  
 objezdu na Hlavní třídě

 6. 9. 
19.30 Porubské filmové léto: Maxipes  
 Fík, hřiště ZŠ I. Sekaniny 1804
20.00 Porubské filmové léto:  
 Tančím, abych žil, hřiště  
 ZŠ I. Sekaniny 1804

VÝSTAVY

do 13. 7. 
Kristýna Ordeltová, Klára Tylčerová: 
Kresby a koláže, Galerie na schodech, 
Klimkovická 55

do 31. 7. 
Malby a obrázky – výstava prací klientů 
centra Čtyřlístek, Fakultní nemocnice 
Ostrava, 17. listopadu 1790

do 26. 9. 
Ostravské pohádky, pověsti a legendy, 
Galerie Astra, DPS, I. Sekaniny 1812

do 29. 9. 
Ludmila Janech-Sojková: Obrazy, KMO,  
L. Podéště 1970

1. 7. – 31. 8. 
Renesance očima studentů AVE ART, 
Galerie VŠB – TU Ostrava, 17. listopadu 2172 

3. 7. – 31. 8. 
Stanislav Drozd: Morávka, Nytrová – 
fotografie, KMO, Vietnamská 1541

17. 7. – 18. 8. 
Jindřich Stania: Krajina v pastelu – obrazy 
(vernisáž 17. 7. v 17.00), Galerie  
na schodech, ÚMOb Poruba,  
Klimkovická 55

1.–31. 8.
Eva Vontorová, Irena Egertová: Malba 
na hedvábí, Galerie Ametyst, Fakultní 
nemocnice Ostrava, 17. listopadu 2172

21. 8. – 22. 9. 
Ivo Sloniowski: Jizerské toulání – 
fotografie (vernisáž 21. 8. v 17.00), 
Galerie na schodech, ÚMOb Poruba, 
Klimkovická 55

Pastely a fotky z hor v galerii

Na Pouti babího léta 
zahrají Bende nebo FiHa

Petr Bende bude hlavním tahá-
kem programu na Pouti babího lé-
ta. Ta se bude konat 9. a 10. září na 
prostranství u Francouzské ulice. 

Známý Poruban zde míní ode-
hrát svůj narozeninový koncert, 
na kterém se v neděli v 17 hodin 
předvede se svojí kapelou a slibu-
je i bubenickou show. Dalším účin-
kujícím bude kapela FiHa. Na pou-
ti nebudou chybět tradiční koloto-
če a stánky, novinkou bude hudba 
z  flašinetu nebo vystoupení siláka 
Strong Mana. 

Zájemci se mohou zapojit do tur-
naje na siloměru či ve střelbě z ba-
listy. Pro děti jsou připraveny mno-
hé soutěže nebo písničkový pořad.

Letní kino pokračuje
Hotel Transylvánie 2
• rodinný animovaný film
• český dabing

Kdy? 26. července od 21.15 hodin
Kde? na louce u Francouzské ulice
Hodnocení fanoušků: 71 %

Perfect Days – I ženy mají  
své dny
• český film
• režie Alice Nellis

Kdy? 9. srpna od 20.45 hodin
Kde? na louce u Francouzské ulice
Hodnocení fanoušků: 59 %

Tančím, abych žil
• americký hudební film
• předfilm pro děti:  

Maxipes Fík
Kdy? 6. září od 19.30 hodin
Kde? hřiště ZŠ I. Sekaniny
Hodnocení fanoušků: 63 %

 Snímky: ČSFD
Projekt je realizován za finanč-
ní podpory statutárního města 
Ostravy. 

Premiérové závody koloběžek
Na středu 30. srpna jsme pro děti ve věku od tří do 15 let při-

pravili závody na odrážedlech a koloběžkách. Konají se od 15 ho-
din v zahradě centra volného času ve Vietnamské ulici. Registra-
ce proběhne na místě. Soutěžící musí mít s sebou vlastní „vozi-
dlo“, ochrannou cyklistickou přilbu a chrániče. Akce se koná jen za 
příznivého počasí. Bližší informace na tel. 599 480 555 nebo 592, 
720 735 354 nebo  www.facebook.com/cvc1541.  (nov, jan)
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Žáci ZŠ Komenského 
mezi oceněnými

U  příležitosti Dne dětí pře-
dali zástupci statutárního měs-
ta Ostravy ocenění žákovským 
osobnostem a  kolektivům ze 
základních škol a  víceletých 
gymnázií. Mezi oceněnými žá-
ky byl i  Štěpán Tycar z  8.  B 
a kolektiv třídy 9. A z porubské 
ZŠ Komenského. Štěpán dostal 
ocenění za sportovní úspěchy 
na republikové úrovni v  judu, 
9.  A  byla oceněna za pomoc 
zdravotně znevýhodněným žá-
kům. „Tento kolektiv již od šes-
tého ročníku prokazoval klid, 
rozvahu a  hlavně ochotu po-
moci při řešení často složitých 
zdravotních problémů svých 
spolužáků,“ upřesnil učitel ško-
ly Marian Byrtus. 

Wolfram je letos 
celokrajský

Z  ostravského oblastního 
kola vědomostně-branné sou-
těže Wolfram, které se kona-
lo v areálu škol v Porubské uli-
ci, do republikového finále po-
stoupily čtyřčlenné týmy ze 
ZŠ Kosmonautů v Zábřehu, ZŠ 
Porubská a  ZŠ Aleše Hrdličky 
z Poruby. 

Zatímco předchozí ročník 
byl zorganizován jen pro žá-
ky porubských škol, letos sou-
těž běží na krajské úrovni. „Fi-
nále se uskuteční ve vojenském 
prostoru Libavá na podzim. Zú-
častní se ho čtyřiadvacet týmů. 
Věřím, že akce na místě, kam se 
člověk běžně nedostane, bude 
pro děti atraktivní,“ uvedl mís-
tostarosta Petr Zábojník.  (jan)

Co bude ve stáncích?
- prostorové skládačky   
  (matematika),
- výroba joja z CD (fyzika), 
- faraonovi hadi (chemie),
- tiskařský lis (výtvarná  
  výchova),
- práce s tablety  
  (zeměpis a biologie)

PĚTATŘICET NEJLEPŠÍCH | Starosta Petr Mihálik a místostarosta Petr Zábojník ocenili pětatřicet žáků 
a studentů porubských základních a středních škol za jejich výjimečné studijní výsledky i mimořádné mi-
moškolní výkony. Děti a dospívající představovali přítomným jejich učitelé nebo ředitelé a zástupci ředitelů 
jednotlivých škol. Zmiňovali nejen jejich školní úspěchy, ale nevynechali ani další přednosti dětí: mnohé jsou 
zároveň dobrými sportovci, vynikajícími hudebníky, oplývají talenty výtvarnými i literárními, vážně se zají-
mají o vědy od matematiky po biologii – a často o několik disciplín najednou. Také jsou dobrými kamarády 
a lidmi vždy ochotnými pomoci spolužákům zdravým i hendikepovaným a samozřejmě učitelům.
Městský obvod oceňuje vynikající žáky a studenty pravidelně už od roku 2002. 
 Text a foto: Jana Janošcová

Strávit dopoledne na ulici může být i zábavné
Strávit dopoledne na ulici 

prý může být i zábavné. Ales-
poň to tvrdí organizátoři Ško-
ly na Hlavní třídě z porubské-
ho Wichterlova gymnázia. Vy-
učovat se v ní bude 4. září od 
9 do 12 hodin. Wichterlovo 
gymnázium loni završilo 60 let 
své existence a v  rámci oslav 
první školní den úspěšně bavi-
lo více než tisíc školáků. A tak 
se „Wigymáci“ rozhodli akci 
s názvem Škola na Hlavní třídě 
uspořádat také letos. 

„Uvědomili jsme si, že prv-
ní školní den většina žáků ze 

základních škol odchází hned 
po první nebo druhé vyučova-
cí hodině a hledá vhodné akti-
vity a příležitost se po prázd-
ninách znovu vrátit do běž-
ného režimu. Rozhodli jsme 
se proto zorganizovat pro ně 
– ale také pro širokou veřej-
nost – sérii workshopů a akti-
vit s  doprovodným kulturním 
programem," prozradil ředi-
tel Wichterlova gymnázia Jan 
Netolička. Na Hlavní třídě se 
budou ve stáncích i mimo ně 
nacházet stanoviště jednotli-
vých předmětů. Žáci si v nich 

budou moci vyzkoušet jed-
noduché fyzikální a chemické 
pokusy, plnit různé matema-
tické úkoly nebo zkusit si ně-
které výtvarné techniky. Spor-
tovně nadaní si budou mo-
ci zahrát stále populárnější 
discgolf.

Plánuje se i účast a prezen-
tace organizací, které dětem 
nabídnou volnočasové aktivity 
pro příští školní rok. Zváni jsou 
také rodiče a mladší sourozen-
ci, pro které bude nachystá-
na například opičí dráha nebo 
malování na obličej. Protože 

na Wigymu se říká: Hrajeme si 
rádi a učení by přece mělo být 
zábava.  (jan)

Děti ve školách vystřídají řemeslníci
Léto je ideální čas pro 
opravy a úpravy ve 
školách a školkách. Děti 
a školáky v nich také letos 
vystřídají řemeslníci. 

Největší investiční akcí bu-
de rekonstrukce elektroinstala-
ce v mateřské škole ve Větrné 
ulici v hodnotě 2,15 milionu ko-
run. Zvládnout by se měla bě-
hem července a srpna. Ve stej-
nou dobu a  se zhruba stejný-

mi náklady budou kompletně 
rekonstruována sociální zaří-
zení v základní škole v ulici Ja-
na Šoupala. Nové hydroizolace 
a  drenáže se dočkají v  mateř-
ské škole v ulici Čs. exilu.

„Větší údržba je naplánována 
u víceúčelových hřišť u základ-
ních škol Aleše Hrdličky, Porub-
ská, Komenského a Ukrajinská. 
Má vést k  prodloužení život-
nosti areálů, které neslouží jen 
školákům, ale v  odpoledních 

hodinách i  ostatním Poruba-
nům,“ uvedl místostarosta Petr 
Zábojník.

Menší prázdninovou inves-
tiční akcí bude výměna kry-
tů radiátorů ve školce ve Dvor-
ní ulici. Do konce roku se ještě 
bude opravovat střecha jídelny 
u  základní školy Komenského. 
V závěru června byla dokonče-
na druhá etapa výstavby work- 
outového hřiště na porubském 
osmém obvodu.   (jan)
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Úspěšná sezona porubských boxerů
Boxing Club Poruba patří 
stále ještě k mladým 
klubům, který má za sebou 
jen pár let existence. Ale 
úspěchů má na rozdávání. 
Soustředí se především na 
mládež, která na domácích 
šampionátech sbírá tituly. 

Špičkoví cyklisté 
na Hlavní třídě

Cyklistická špička se 26. srp-
na sejde na Hlavní třídě. Přesně 
v poledne začne 14. ročník Me-
moriálu Jana Veselého závo-
dem mužů, po nich se na trať 
vedoucí po ústředním porub-
ském bulváru postupně vyda-
jí mladší a starší žáci a žákyně, 
ženy, kadetky a juniorky, muži, 
junioři a  kadeti, příchozí škol-
ní mládež a příchozí veřejnost. 
Elitní mezinárodní cyklistická 
společnost se na start postaví 
v 19 hodin, aby po Hlavní třídě 
v okruzích odjezdila svou stov-
ku kilometrů. V neděli se borci 
přesunou do Hlubočce, kde bu-
dou souboje pokračovat Čes-
kým pohárem mužů na silni-
ci. Více informací najdete na  
www.ostravskeokruhy.cz. 

Srdce na kolečkách
Večerní in-line party, kte-

rá se bude konat na Hlavní tří-
dě 25. srpna od 19 hodin, bude 
mít charitativní podtext a  jiný 
podtitul: Srdce na kolečkách. 
Do závodu dlouhého necelých 
deset kilometrů se mohou při-
hlásit děti, dospělí či týmy bez 
ohledu na to, zda pojedou na 
bruslích, skateboardu nebo od-
rážedle. „Srdce na kolečkách 
letos z  výtěžku závodu pod-
poří Týnu a Radovana Hageno-
vých. Oběma dětem diagnos-
tikovali spinální svalovou at-
rofii, genetické neurosvalové 
onemocnění, které vede k po-
stupnému ubývání svalstva,“ 
uvedla za organizátory San-
dra Vítková. Více na stránce  
www.srdcenakoleckach.cz.

Workout  
pro veřejnost bude!

Také o  letošních prázdni-
nách se zájemci budou moci 
zúčastnit tréninků na workou-
tových hřištích. V  ulici L.  Po-
déště se bude cvičit 16., 23. 
a  30. července a  6., 13., 20. 
a  27.  srpna, vždy od 17 do 19 
hodin. Na hřišti mezi ulicemi Al-
žírskou a Bulharskou si zájem-
ci mohou kondici vylepšit ve 
čtvrtky 20. a 27. července a 3., 
10., 17., 24. a 31. srpna, také od 
17 do 19 hodin. Akce je pro ve-
řejnost pořádána zdarma. Bližší 
informace na tel. č. 721 242 299 
nebo 599 480 593. (jan)

Bruslařům kralovali Němka a Venezuelan
Němka Katharina Rumpus 

a Venezuelan Alexander Basti-
das kralovali na bruslích Hlavní 
třídě. Závod světové elity Wor-
ld InLine Cup (WIC) na 33,5 km 
byl atraktivním vrcholem dvou-
denního festivalu in-line brus-
lení na Hlavní třídě, kterého se 
zúčastnili sportovci z 13 zemí. 

Přestože celý den vytrvale 
pršelo, na trať se vydalo na pět 
set malých i  dospělých, regis-
trovaných i nadšených sportov-
ců. „Opět jsme viděli skvělé vý-
kony, osobní úspěchy, odhod-
lání, ale také pády. Závodníci 
hlavního závodu na trati s ná-
ročným profilem na mokrém 
asfaltu zaslouží obdiv,“ zhod-
notil čtvrtý závod série WIC 
hlavní pořadatel Martin Plecitý.

Pro zajímavost – vítěz Bas-
tidas zajel své nejrychlejší kolo 
(trať měří 3050 m) v čase 4:40 
minuty, Němka Rumpus jela 

Výsledky muži: 
1. Alexander Bastidas (Venezuela); 2. Jakob Ulreich (Rakousko);  
3. Christian Kromoser (Rakousko); 4. Ondřej Suchý (Česká republika) 
Výsledky ženy: 
1. Katharina Rumpus (Německo); 2. Carlotta Camarin (Itálie); 3. Anna 
Odlazek (Slovinsko);  … 5. Andrea Lokvencová (Česká republika)

V hlavní mužské skupině jeli i čeští reprezentanti, pozdější vítěz Basti-
das (druhý) na trati příliš aktivní nebyl.  Foto: Jiří Birke

kolo nejrychleji za 5:17 minuty. 
Kompletní výsledky WIC i dal-

ších závodů najdete na strán-
kách www.lifeinline.cz.  (jan)

Z  Poruby až na evropský 
šampionát. Takovou cestou se 
vydají letos hned dva ze svěřen-
ců Boxing Clubu Poruba, kteří 
trénují pod vedením Miroslava 
Toráče. Ačkoli klub nemá dlou-
hou historii, vychoval už několik 
obrovských talentů. 

„Jsem rád, že jsme i  v  této 
sezoně dokázali vozit cenné ko-
vy v podstatě z každé akce, na 
kterou jsme jeli. A je jedno, zda 
to byl domácí šampionát junio-
rů či kadetů, případně mistrov-
ství školní mládeže. Někteří na-
ši kluci jsou už i v reprezentaci. 
Kevin Godla se letos zúčast-
ní evropského šampionátu ka-
detů, který bude v  Bulharsku, 
a Adam Trnčák pojede na mis-
trovství Evropy juniorů do Tu-
recka. Je to ocenění naší spo-
lečné práce a doufám, že neje-
nom tito dva kluci, ale i všichni 
ostatní budou i  nadále výkon-

nostně růst,“ řekl trenér Miro-
slav Toráč.

Oba výše zmínění boxeři se 
letos mohou pochlubit i  titu-
ly domácích šampionů, ve sbír-
ce šlo už o čtrnáctý a patnáctý 
titul, který porubští získali. „Po-
chválit musím ale i ostatní klu-
ky a holky. Lukáš Dekýš, který 
už pravidelně nastupuje v muž-
ské extralize, má stříbro ze se-
niorského šampionátu, Ne-
la Freiherrová tam vybojovala 
bronz. Získali jsme i  řadu dru-
hých a třetích míst. A i když ně-

kdy svým svěřencům vytýkám, 
že nedávají boxu vše, co by mě-
li, jsem hrdý, že v klubu je tolik 
skvělých lidí. Poděkovat bych 
chtěl za podporu i městskému 
obvodu Porubu, městu Ostra-
va a společnosti J.M.20,“ dodal 
Miroslav Toráč. Klub má zázemí 
v Základní škole Jana Šoupala 
a zve na tréninky všechny, kteří 
by chtěli dělat box závodně ne-
bo třeba jen kondičně. Rozpis 
tréninků a  další informace na-
jdou zájemci na www.boxing- 
clubporuba.cz.  (mot)

Letošní medailisté. Zleva: Lukáš Dekýš, Barbora Rehovičová (oba 
stříbro), Adam Trnčák a Kevin Godla (zlato), Patrik Polák (stříbro), 
Jaroslav Balažovič a Stanislav Legerski (bronz)  Foto: archiv klubu
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VEŘEJNÁ SBÍRKA
Elenka je dvouletá holčička s Westovým syndromem – 
nejtěžší formou dětské epilepsie. 
Sama nedokáže stát ani sedět, neudrží sama hlavičku. 

Navzdory těžkému osudu se rodina snaží Elence zajistit 
plnohodnotný život. Pro další rozvoj a usnadnění péče 
by jim velmi pomohly zdravotní rehabilitační pomůcky. 

A právě ty bychom chtěli pořídit za pomoci veřejné sbírky.  
Všechny dary budou použity výhradně na zkvalitnění 
Elenčina budoucího života. 

Číslo účtu:  2113444395/2700
Děkujeme všem, kteří pomohou jakoukoli finanční částkou. 
V případě dotazu nás kontaktujte na tel.: 

605 456 666 nebo prostřednictvím 
facebookových stránek fb.me/elenka.vojtkova

Veřejnou sbírku pořádá Profi-tisk group s.r.o. 

 pro Elenku
Sbírka povolena Krajským úřadem Olomouckého kraje – KÚOK/89918/2016/OK/400
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Na Slezskoostravském hradě v Ostravě se 23.9. 2017 uskuteční 
XIII. ročník Festivalu dřeva a finále soutěže dřevorubců STIHL 
TIMBERSPORTS SERIES o titul mistra České republiky 2017 
Vůbec poprvé budou v Ostravě na Fes-
tivalu dřeva k  vidění ostré závody 
- souboj nejlepších sportovních dře-
vorubců ČR, včetně vicemistra světa 
Martina Komárka, o titul STIHL® TIM-
BERSPORTS® CZECH SERIES 2017. 
Soutěží se v  šesti disciplínách: Sprin-
gboard, STIHL Stock Saw, Standing 
Block Chop, Single Buck, Underhand 
Chop a Hot Saw.

Na Festivalu dřeva, který se uskuteční 
na Slezskoostravském hradě a  v  jeho 
okolí, bude čekat návštěvníky, kromě 
závodů dřevorubců, také velmi boha-
tý program pro celou rodinu. Staro-
dávný jarmark, zvěřinové hody, po-
procková legendární skupina Turbo, 
cimbálovka Kubalovci a folklorbeatová 
skupina Docuku. 

Akci doprovodí i dřevosochaři, kteří na 
akci vytvoří sochy a  plastiky a  histo-
rická řemesla: výrobci dřevěných hra-
ček, keramiky a  suchých vazeb, koší-
káři, dráteníci a prezentace zahradní 
a lesní techniky.

Pro děti budou připraveny zábavné 
atrakce, soutěže, tvořivá dílnička, 
naučná a  poznávací expozice Lesů 
ČR, LS Ostrava „CESTA DO LESA“ 
a  lesní pedagogika Vojenských lesů 
a statků ČR „UČÍME SE O LESE“.

Vstup na Festival dřeva v Ostravě bude 
opět ZDARMA. Více na webových 
stránkách www.festivaldreva.cz.
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Nejstarší Poruban Josef Ernest oslavil 103. narozeniny
Nejstaršímu obyvateli 
Poruby je 103 let. Je jím 
pan Josef Ernest. Stále 
vitální a duševně svěží muž, 
kterému by nikdo nehádal 
více než osmdesát let, žije 
společně se svou dcerou 
Martou a jejím manželem. 
K jubileu mu blahopřáli 
i starosta Poruby Petr 
Mihálik s místostarostkou 
Zuzanou Bajgarovou.

Kurz nordic walkingu pro seniory
Již nyní se mohou zájem-

ci hlásit do kondičního kurzu 
nordic walkingu (doslovně se-
verská chůze; dynamická chů-
ze se speciálními sportovními 
holemi – pozn. red.) pro senio-
ry. Bude zahájen 5. září a jeho 
náplní je naučit základům chů-
ze s holemi, vylepšení techni-
ky a  zlepšování kondice. Pro 
všechny zájemce je připrave-
no pět lekcí, které se budou 
konat jednou týdně vždy od 

9 do 10 hodin v  lesoparcích 
u  Globusu nebo poblíž areá-
lu VŠB-TUO. Kurz povede in-
struktorka nordic walkingu 
a  výživová poradkyně Kateři-
na Repková. 

Cena za všech pět lekcí je 
200 korun za osobu. Kurz je 
určen prioritně zájemcům vě-
kové kategorie 60+, kteří ne-
trpí vážnými zdravotními pro-
blémy (účast je na zodpověd-
nosti každého kurzisty). Zápis 

bude ukončen naplněním kur-
zu (kapacita je omezena), nej-
později však 31.  srpna. S  se-
bou budou zájemci potřebo-
vat kromě holí také pohodlné 
sportovní oblečení a obuv, lá-
hev s pitím a dobrou náladu.

Kurzovné lze zaplatit (pou-
ze osobně) a  podrobnější in-
formace získat v Informačním 
centru Poruba na Hlavní třídě 
583/105 nebo na telefonním 
čísle 599 480 999.  (jan)

Další z činností, které posky-
tuje Centrum sociálních služeb 
(CSS) Poruba, je provozování 
azylového zařízení ve Vřesin-
ské ulici. Pomáhá lidem, kteří 
z různých důvodů přišli o stře-
chu nad hlavou.

Azylové zařízení ve Vřesin-
ské ulici je součástí sociálních 
služeb na území městského 
obvodu Poruba již dvanáct let. 
„Pomáhá mužům i ženám, kteří 
se z různých příčin ocitli v ne-
příznivé sociální situaci spoje-
né se ztrátou bydlení. O zmír-
nění dopadu nepříznivé situace 
se stará kvalifikovaný personál 

poskytnutím ubytování, so-
ciálního poradenství, pomoci 
při vyřizování osobních záleži-
tostí a pomoci při uplatňování 
práv a oprávněných zájmů. Ta-
ké se snaží o vyplnění volného 
času klientů formou aktivizač-
ních činností,“ popsala činnost 
azylu Simona Malinová, ředitel-
ka CSS.

V závěru loňského roku po-
žádalo CSS o podporu z Inte-
grovaného regionálního ope-
račního programu na stavební 
úpravy tohoto azylového zaří-
zení, jejichž výsledkem by mě-
la být rekonstrukce a  zlepše-

ní technického stavu budovy, 
zlepšení životních podmínek 
klientů i  pracovních podmí-
nek personálu. „Zvýší se i kva-
lita poskytovaných služeb, aniž 
bychom zatížili rozpočet obvo-
du,“ doplnila Simona Malinová. 

„Snažíme se poskytovat so-
ciální služby kvalitně a  v  sou-
ladu s platnou legislativou, ale 
především nám jde o spokoje-
nost a  zpříjemnění života na-
šich klientů. Jejich přání, po-
žadavky a  podněty budou 
inspirací pro další změny a vý-
voj naší organizace,“ uzavřela  
ředitelka.  (jan)

V azylu pomáhají lidem bez domova

Přísně už řadu let dodržuje 
svůj denní režim – vstává přes-
ně v půl sedmé, v sedm si dá 
desetiminutovou rozcvičku. 
Pak si sám připraví snídani. Do-
poledne luští křížovky, kolem 
jedenácté poobědvá a  pak si 
chvíli odpočine – dívá se v te-
levizi na některý ze svých ob-
líbených sportů: na fotbal, ho-
kej, tenis nebo závody formu-
le  1. Ve tři hodiny odpoledne 
posvačí – a  ve svačině nikdy 

nechybí ovoce. Pak si se zetěm 
zase pustí v  televizi sportovní 
kanál a nebo debatují o politi-
ce, sportu nebo o životě vůbec. 
Několikrát týdně spolu vyráže-
jí na procházku. Donedávna si 
zašli i  „na pivíčko“, ale proto-
že dcera tatínka už více hlídá, 
většinou se vydají jen po okolí. 
Přesně v sedm musí být veče-
ře a před spaním pak ještě pě-
timinutové cvičení. „Za celý rok 
jsem ani jednou nevynechal!“ 
hlásí pyšně usměvavý nejstar-
ší Poruban. „Někdy se k tomu 
musím víc dokopávat, začít je 
nejhorší, ale pak už to vždycky 
jde,“ dodává s tím, že praktiku-
je stále stejnou soustavu cviků. 
Tento pravidelný režim a stříd-
most považuje za recept na 
dlouhověkost.

Josef Ernest se narodil 
27. května 1914 v Hranicích na 
Moravě. Je ze tří sourozenců. 
Jeho sestra, ač kuřačka, se do-

žila 88 let, bratr 95 let. Pan Er-
nest za ním sám jezdíval kaž-
dých čtrnáct dnů vlakem do 
Brna do domova pro seniory, 

v němž žil. Ale odvážně se vy-
dal i  na mnohem delší „výlet“ 
– v  osmdesáti letech navštívil 
dlouholeté přátele v  Kanadě. 
Nyní si s nimi „jen“ volává pro-
střednictvím počítače a  pro-
gramu Skype…

Za první republiky byl Jo-
sef Ernest četníkem. Jeho prv-
ním rajonem byl Rožnov pod 
Radhoštěm, posléze byl pře-
velen do Brna. „Sloužil přesně 
v  době Karla Arazíma a  Čet-
nických humoresek,“ připo-
míná s  úsměvem dcera Mar-
ta. Služba ho zavedla i na Slo-
vensko. V padesátých letech se 
přestěhoval do Ostravy a až do 
důchodu pracoval ve VOKD. 
Od roku 1956 bydlí v  Porubě. 
Má jednu dceru, vnuka a  dvě 
pravnoučata. 

V  Porubě nyní žijí kromě 
103letého Josefa Ernesta ješ-
tě dvě stoleté ženy a  jedna  
101letá.  (jan)

Josef Ernest Foto: J. Janošcová

Senior-junior-
-hendikepiáda

Tříčlenná družstva složená 
ze seniora, žáka třetí třídy zá-
kladní školy a hendikepované-
ho se 2. června utkala v areá-
lu DPS Astra v 10. ročníku sou-
těže, již pořádala školní družina 
ZŠ Porubská 832 s CSS Poruba 
pod záštitou městského obvo-
du Poruba. Mezi deseti disciplí-
nami bylo házení šipkami, luš-
tění hádanek, skládání puzzle 
nebo chůze s  cirkusovým ta-
lířem. Nejlépe vše zvládl tým 
ve složení Eliška Tvrdá (žáky-
ně), Marcela Kubalová (senior-
ka) a Jan Lanta (klient středis-
ka pracovní rehabilitace). (jokr)

Buďte dobrovolníkem
Dobrovolnické centrum 

ADRA hledá dobrovolníky, kteří 
by věnovali svůj volný čas osa-
mělým seniorům. „Udělat ně-
komu radost je snadné, stačí se 
rozhodnout. Dobrovolníci si se 
seniory povídají, chodí společ-
ně na procházky, předčítají jim, 
zpívají si – záleží na domluvě. 
Možností a seniorů, kteří potře-
bují společnost, je mnoho,“ tvr-
dí koordinátorka dobrovolníků 
Zuzana Kuperová. Více na tel.  
č. 605 784 584.  (jan)
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Poruba kdysi a dnes – proměny obvodu ve fotografiích

Pohled na křižovatku ulic Opavské a 17. listopadu začátkem 60. let 20. století a nyní Snímky: archiv ÚMOb Poruba a Jana Janošcová

První světová válka postihla i Porubu
V červenci 1914 vyhlásilo 
Rakousko-Uhersko válku 
Srbsku. Také Poruba, 
tehdy vesnice se 1400 
obyvateli, jí byla citelně 
postižena: během prvního 
válečného roku bylo 
odvedeno na 150 mužů 
ve věku od 19 do 42 let. 

Nejvíce to asi pocítila míst-
ní škola, když byli na frontu 
posláni tři učitelé. V šesti tří-
dách tak na vyučování zby-
li jen čtyři, navíc jim kvůli vál-
ce přibylo mnoho povinností 
– například rozdělování chle-
bových lístků. 

Ve vesnici byla zřízena vo-
jenská stanice pro ošetřová-
ní nemocných koní a pro uhy-
nulá zvířata bylo na obecním 
pozemku u  okresní silnice do 
Klimkovic asi půl kilometru od 
vsi zřízeno mrchoviště.

V  druhém roce války by-
la branná povinnost rozšíře-
na na muže od 18 až do 50 let. 
Ze strachu z infekčních nemo-
cí bylo úředně nařízeno očko-
vání všech obyvatel do 50 let. 
Začínal se projevovat hlad, 
rostly ceny potravin a  bujel 
černý trh.

Rok 1916 byl ještě bolesti-
vější: bída hnala lidi z blízkých 
měst do Poruby a jiných vesnic. 
Byť nabízeli horentní sumy, jídlo 
na prodej nebylo. Školní prázd-
niny byly rozděleny na dvě ob-
dobí: od 15. 7. do 15. 8. a  od 
15. 9. do 15. 10. Aby děti moh-

ly pomáhat při polních pracích. 
Potraviny byly na lístky a  ve 
velmi omezeném množství.

Následující rok 1917 byl su-
chý, nebylo čím krmit doby-
tek. Úřady třeba rolníkům 
doporučovaly zkrmovat listí 
stromů. Na podzim řada Po-
rubanů onemocněla úplavi-
cí, byla kvůli ní na tři týdny 
uzavřena škola. Ceny potra-
vin astronomicky rostly: za-
tímco před válkou stál napří-
klad kilogram rýže 52 haléřů, 
na černém trhu byl ve třetím 
roce války za 62 korun, čoč-
ka za 20 korun (předtím 40 
haléřů). Nejvíce drahotou tr-
pěli lidé s  pevným platem, 
poněvadž dostávali předvá-
lečný plat s  nepatrným dra-
hotním příplatkem. Třeba roč-
ní plat učitele Josefa Bárty 
byl 1209 korun, nejmladší uči-

telka Miloslava Bártová pobí-
rala 260 korun.

V roce 1918 nastal všeobec-
ný rozvrat. Rekvizice stíhaly 
jedna druhou, pole byla špat-
ně obdělávaná, nebylo hnojiva, 
nebylo osiva, nebylo sil. Hrozi-
vě se začínala šířit tuberkuló-
za. Také vojáci houfně dezerto-
vali a skrývali se v  lesích. Lidé 
však cítili, že se blíží den, kdy se 
útrapami rozlícený lid vzepře 
třísetleté porobě a stane se sa-
mostatným národem.

Zpráva o radostném převra-
tu dorazila do Poruby v  úte-
rý 29. října v 7 hodin ráno. Na 
obecním domě, škole, sokolov-
ně i Blažejově továrně okamži-
tě zavlály prapory. Válka ofi- 
ciálně skončila 11. listopadu 1918. 
V Porubě si vyžádala 29 obětí.   
 (lex)
Zdroj: Pamětní kniha obce Poruby

Červenec a srpen   
v porubské historii

15. červenec 1894
V Porubě byla založena Tě-

locvičná jednota Sokol. Usta-
vující valná hromada v hostin-
ci Františka Švidrnocha zvo-
lila jednatelem a  náčelníkem 
Jana Dědka, mladšího učitele 
v Porubě.

4. červenec 1931
Z Ameriky přišla přes Špa-

nělsko teplá vlna – v obci by-
lo naměřeno v poledne 40 °C 
a o den později 43 °C. 

13. červenec 1958
V rámci oslav 10. výročí vý-

stavby nové Poruby byl po-
ložen základní kámen kultur-
ního domu ve Švermově ulici 
(dnes Matěje Kopeckého).

20. srpen 1963
První kosmonautka svě-

ta Valentina Vladimirovna Tě-
reškovová zavítala také do 
Poruby. 

3. srpen 1968
Zahájen provoz letního 

kina v amfiteátru kulturního 
domu. 

1. červenec 1969
Začal platit zákon o Ostra-

vě, podle kterého se stala sta-
tutárním městem. Měla čtyři 
obvodní národní výbory, me-
zi nimiž byla i Poruba. (red)
Zdroj: Jiří Lexa: Odkazy porub-
ských kronik

Z období kolem první světové války pochází snímek továrny Ignáce 
Blažeje.   Foto: archiv ÚMOb Poruba
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Jaké bylo Cirkulum 2017? Úžasné! Báječné! Boží!
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Porubskou událostí číslo jedna byl – minimálně pro první letošní půlrok 
– třídenní festival nového cirkusu a pouličního umění Cirkulum 2017. Na 
Hlavní třídu přivedl desítky umělců, mimů, klaunů, artistů a kejklířů zblízka 
i zdálky a tisícovkám návštěvníků připravil nezapomenutelné zážitky. Po-
ruba zažila i světové premiéry: svá nová představení na Cirkulum uvedli 
slovenský cirkus Younak (nahoře uprostřed) a dua Kate a Pasi (uprostřed 
vlevo), Duo Comic Casa (dole vlevo) a Gogol & Mäx (uprostřed vpravo). 
Smích a bouřlivý potlesk na venkovních scénách patřil Arlekinovi (nahoře 
vpravo) nebo Mighty Mikovi (dole vpravo). Snímky: Jiří Birke
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Ručně vyráběné pralinky a čokolády dle francouzských 
receptůr vhodné pro kavárny, hotely, darky, choco laterie

Základní nabídka
• pravidelné dodávky našich výrobků do vaší provozovny  

s podpůrným programem
• zajistíme tiskoviny a propagační materiály podporující  

prodej zboží
Bonusy zdarma
• doprava
• zapůjčení prezentéru pro vystavení a prodej pralinek
• balicí sáčky

CHOCO BONTÉ 
Krakovská 14, 779 00 Olomouc
Telefon | +420 736 642 766; e-mail | obchod@chocobonte.cz; web | www.chocobonte.cz
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