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Pomozte nám vybrat  
podobu obřadní síně
Více na straně 3

Porubanka Nikol Tabačková  
je juniorskou mistryní Evropy
Více na straně 11

Volby 2017: kdy,  
kde a jak budeme volit?
Více na straně 5

Vnuk mlynáře Tichého  
postavil model dědova větřáku
Více na straně 14

Bezplatný měsíčník pro obyvatele městského obvodu Poruba

Kryštof má do první třídy 
nakročeno pravou nohou.  
Jemu i všem 5700 porubským 
žákům přejeme úspěšný 
školní rok. Foto: Jiří Birke
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A N T I K VA R I Á T
V  S U T E R É N U

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

časopisů, starých fotografi í, pohledů apd.

Havanská 735, Ostrava-Poruba 150 m nad Alšovým nám.
I. obvod – bus. č. 54, 58, tram. č. 7, 8, 17

Otevřeno:   
PO: 9-18, ÚT: 8-13, 
ST-PÁ: 12-17

Výkup knih:   
PO a ST: 13-17, ÚT: 9-13, 
ČT-PÁ: po dohodě

Tel.: 596 913 216  antikvariatvsuterenu@centrum.cz

Od října až do odvolání výkup knih zastaven
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Pro naši divizi ELEKTRO  
se sídlem v Ostravě hledáme:

STAVBYVEDOUCÍ ELEKTRO
PŘÍPRAVÁŘE

DĚLNÍKY ELEKTRO
Hroší stavby Morava a.s., Hodolanská 413/32, Olomouc

tel.: 607 095 146, e-mail: petra.laurincova@hrosistavby.cz
www.hrosistavby.cz
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SLOVO STAROSTY

TÉMA MĚSÍCE 3

Nedávno mi napsala paní 
Žídková: „Jak je možné, že ta-
kový velký obvod s tolika pře-
stárlými občany nemá svůj 
hřbitov? Neměla by se rada za-
myslet, než začne budovat ně-
co pro žijící, že i mrtví si zaslou-
ží úctu a důstojné místo, kam 
budou pohřbeni?“ Myslím, že 
tyto otázky netrápí jen tazatel-
ku. Jak to tedy je?

V  minulosti Poruba svůj 
hřbitov měla, ten však musel 
ustoupit nové výstavbě. Stejně 
by potřebám rozšiřujícího se 
obvodu dávno nestačil. A bu-
dete se mnou jistě souhlasit, že 
najít nové místo přímo v Poru-
bě by bylo velmi komplikova-
né, ne-li nemožné. Jen zkuste 
takové místo vytipovat...  Proto 
jsme se již v minulosti dohod-
li s  našimi sousedy ve Svino-
vě o možnosti využívat kapa-
citu jejich hřbitova. Jak se da-
lo předpokládat, dnes už ani 
tyto prostory nestačí. Proto již 
před lety koupil náš městský 
obvod pozemky v okolí a chys-
tá zásadní rozšíření. A aby hřbi-
tov nebyl jen místem uložení 
rakví či uren, měla by na něm 
být obřadní síň, kde by se lidé 
mohli se svými zemřelými dů-
stojně rozloučit. 

Stejně jako k životu patří na-
rození, patří k němu i odchod 
člověka. Smrt, ať se nám to lí-
bí, nebo ne, je přirozenou sou-
částí života a dříve nebo poz-
ději se toto téma bude týkat 
nás všech. 

V  nejbližších dnech vám 
představíme návrhy smuteč-
ních síní. Pomozte nám jeden 
z nich vybrat.

Ing. Petr Mihálik
starosta

Dopravní uzavírka
Termín uzavírky Akce Uzavírka

16. 9. 2017 od 
6 do 22 hodin

Zažít Ostravu 
jinak 2017

Porubská ulice bude obousměrně uzavřena v úseku mezi 
Hlavní třídou a nábřežím SPB. Na ulici nábřeží SPB nebude 
povolen vjezd automobilové dopravě.

V uzavřeném úseku nebude jezdit MHD, její provoz po nábřeží SPB bude zachován. O případ-
ných změnách budeme občany informovat prostřednictvím webu a facebookového profilu.

Pomozte vybrat podobu obřadní síně

Vizualizace dvou návrhů obřadní síně  Repro: ÚMOb Poruba

Porubský hřbitov, 
který stával u kostela 
svatého Mikuláše, musel 
v padesátých letech ustoupit 
nové výstavbě. A ačkoli 
v Porubě žije přes šedesát 
tisíc obyvatel, nemá od 
té doby obvod své vlastní 
pohřebiště. To nahrazuje 
hřbitov ve Svinově.

Svinovský hřbitov je ale ka-
pacitně nedostatečný. „Zcela 
zaplněn by měl být v horizontu 
několika následujících let. Pro-
to jsme nuceni zajistit jeho roz-
šíření. V minulosti jsme zakou-
pili pozemky, které s hřbitovem 
sousedí, připravili jsme základ-
ní studii rozšíření a  reagovali 
jsme rovněž na požadavky ob-
čanů Poruby i Svinova, kteří by 
byli rádi, kdyby na hřbitově by-
la taky obřadní síň,“ uvedl sta-
rosta Petr Mihálik. 

Hřbitov a smuteční síně ne-
bývají běžně v  centru zájmu 
veřejnosti. „Mnohdy je to jako 
téma tak trochu tabu, plní však 
důležitou roli. Patří mezi zá-
kladní prvky občanské vybave-
nosti a jsou velmi významným 
veřejným prostorem, který kaž- 
dý může vnímat jinak. Na ně-
koho lépe působí uzavřené in-
timní prostředí, na jiného pro-
stor otevřený v  přirozeném 
kontaktu s  přírodou,“ pozna-
menala místostarostka Zuzana 
Bajgarová. 

Proto o tom, jak bude smu-
teční síň vypadat, budou spo-
lurozhodovat i  obyvatelé Po-
ruby a  Svinova. „Považujeme 
za důležité, aby sami lidé mě-
li možnost vybrat návrh, kte-
rý budou vnímat jako nejpří-
jemnější. Práce na budoucí 
podobě obřadní síně jsme za-
dali třem architektonickým ate- 
liérům a dostali jsme dva pro-
jekty, které splňují všechny po-
žadavky kladené na tento druh 

služby. Lidé mohou hlasovat, 
který návrh se jim líbí. Finál-
ní podobu pak vybere pracov-
ní skupina, která bude přihlížet 
k  výsledkům hlasování,“ řekla 
místostarostka.

Návrhy si lidé budou moci 
od poloviny září prohlédnout 
na radnicích Poruby a  Svino-
va, v  porubském informačním 
centru na Hlavní třídě a na po-
rubském webu. Ve stejné době 
pak bude spuštěno hlasování. 
Svůj názor budou moci lidé vy-

Hlasujte o podobě obřadní síně 
Kdy?  15. 9. – 15. 10. 2017
Jak? fyzicky na ÚMOb Poruba, ÚMOb Svinov a v IC Poruba
 elektronicky na poruba.ostrava.cz a svinov.ostrava.cz

jádřit buď fyzicky odevzdáním 
hlasovacího lístku na radnicích 
a  v  informačním centru, nebo 
na webových stránkách poru-
ba.ostrava.cz a  svinov.ostrava.
cz. Hlasovat budou moci od 
15. září do 15. října.

V  roce 2018 a  v  první po-
lovině roku 2019 by měla být 
zpracována kompletní studie 
a projektová dokumentace, sa-
motná stavba je v plánu podle 
finančních možností mezi lety 
2019 až 2022.  (mot)



AKTUALITY4

Obvod chce nechat zrestaurovat dvě umělecká díla
V Porubě je řada soch, ne všechny jsou ale v dobrém 
stavu. Každým rokem se městský obvod snaží renovovat 
jedno umělecké dílo. Minulý rok padla volba na Úrodu.

Zasednou zastupitelé
Porubští zastupitelé se 

13.  září v  16 hodin sejdou na 
dvacátém zasedání, na které 
jsou zváni i obyvatelé městské-
ho obvodu. Jednání se usku-
teční v  sále Domova Sluneč-
nice Ostrava a i tentokrát z něj 
bude pořízen videozáznam. 
Odkazy na něj budou zveřej-
něny na webových stránkách 
poruba.ostrava.cz a  www.fa-
cebook.com/moporuba. Pro-
gram zasedání i  anonymizo-
vané materiály, které se budou 

projednávat, budou nejpozdě-
ji týden předtím přístupné na 
webu obvodu. 

Obvod přistaví 
kontejnery

Rozměrnější odpad z  do-
mácností mohou obyvatelé 
Poruby od 4. do 15. září od-
kládat do velkoobjemových 
kontejnerů, které budou v  té-
to době rozmístěny v  ulicích 
obvodu. Kontejnery se sta-
ví na určená místa jeden den 
v 7 hodin a odvážejí další den 

ve 14 hodin. Harmonogram je-
jich rozmístění v ulicích najdete 
na www.poruba.ostrava.cz.  

Rok od Sdílka
V  září už je to rok, kdy se 

na porubské Hlavní třídě kona-
la netradiční prodejní výstava 
s  názvem Sdílko Poruba. Bě-
hem měsíce se v několika pro-
sklených kontejnerech před-
stavila padesátka místních vý-
robců a  obchodníků. Druhý 
ročník se uskuteční od 10. do 
31. května 2018. Zájemci však 

mají už nyní možnost předběž-
ně se registrovat na stránkách 
www.sdilkoporuba.cz.

Zahrádkáři moštují
Porubští zahrádkáři i v letoš-

ním roce lisují jablka na mošt 
v  moštárně na Vřesinské ulici  
č. 2229/94. V provozu bude kaž- 
dou sobotu, objednat se lze od 
neděle do čtvrtka prostřednic-
tvím on-line formuláře na www.
zahradkari.cz/zo/porubaves, 
v pátek od 19 do 21 hodin na tel. 
č. 603 383 446. (red)

Co si lidé přejí?  
• klidné prostředí s dostatkem zeleně
• oplocený prostor pro volný pohyb psů
• úpravu prostoru před Bohemkou
• opravit chodníky
• vodní prvek
• dětské hřiště, atrakce pro větší děti
• parkovací místa i krátkodobá stání (např. u pošty)
• veřejné WC
 (vyhodnocení 90 vyplněných dotazníků)

Kdy architekti představí návrh?
• Setkání se bude konat na náměstí Družby poblíž  

Sokolovské ulice 20. září od 17 do 19 hodin.

Revitalizace náměstí Družby a Sokolovské: návrh v září
Nechceme něco navrh-

nout přímo, ale nejprve se 
zeptat vás, kteří tady žijete, 

Loni byla opravena socha 
Úroda od Antonína Ivanské-
ho na nábřeží SPB, která je ny-
ní i  nasvětlena. Letos by díky 
finančnímu příspěvku města 

Zámecký park  
je ve finále!

Projekt Proměna Zámec-
kého parku uspěl i ve druhém 
kole programu Parky Nada-
ce Proměny Karla Komárka! 
Z 28 žádostí, které se v gran-
tové výzvě sešly z  celé re-
publiky, byly v červnu vybrá-
ny čtyři. Poté zástupci nadace 
absolvovali prohlídky těchto 
lokalit a  setkání se žadateli. 
Do 3. kola postoupila Poruba 
a Most, které právě mají za se-
bou obhajobu projektů. Vítě-
ze, který bude moci čerpat až 
25milionový nadační příspě-
vek, na podzim potvrdí správ-
ní rada nadace.  (mot)

DEKORATIVNÍ STĚNA | Stojí mezi ulicemi Bulharskou a  Alžírskou 
na pátém obvodě. Autory jsou Eduard Ovčáček a Drahoslav Beran, 
vytvořena byla v roce 1973. Stěna z pohledového betonu je složena 
ze 138 krychlí. Dílo je ve špatném stavu a restaurace vyjde zhruba na 
100 tisíc korun. Foto: Jana Janošcová a Michal Kačmařík

ODCHOD DO PRÁCE, NÁVRAT Z PRÁCE | Reliéf je umístěn na Oblou-
ku nad průjezdem Porubské ulice. Vytvořen byl v letech 1952 až 1956. 
Terakotový reliéf je rozdělen do dvou částí středovým emblémem. Dílo 
nebylo nikdy restaurováno a je ve velmi špatném stavu. Restaurování 
vyjde na bezmála 700 tisíc korun. 

mohla být renovována dvě díla. 
Práce by měly začít v září.

„Z rozpočtu města jsme le-
tos dostali možnost čerpat 
peníze na opravu umělec-

kých děl. Z námi navrhnutých 
děl byla vybrána dvě: deko-
rativní stěna autorů Eduarda 
Ovčáčka a  Drahoslava Bera-
na a dvoudílný reliéf Odchod 
do práce, Návrat z práce, kte-
rý je součástí Oblouku,“ uved-
la místostarostka Zuzana 
Bajgarová.

V  restaurování uměleckých 
děl se bude pokračovat i v dal-
ších letech. Poruba se chce za-
myslet také nad tím, jak oživit 
starší díla, vrátit jim jejich roli 
ve veřejném prostoru nebo jim 
dát novou funkci. A  také nad 
tím, jak přinést do ulic součas-
né umění. (mot)

co byste uvítali. Tím se pak 
budeme inspirovat. Tak za-
hájil architekt Tomáš Bindr 

z Atelieru38 setkání s obyva-
teli náměstí Družby a  Soko-
lovské ulice. Jich se bude tý-
kat projekt na revitalizaci té-
to oblasti. 

„Pohledy jsou mnohdy 
protichůdné, nelze proto na-
plnit vše. Převažuje postoj, že 
by lokalita měla mít spíše kli-
dový charakter a aktivní prv-
ky by měly být jen dílčí. Do-
tazníky jsou součástí celko-
vé analýzy. Vše se kombinuje 
a  hledá se optimální řešení 
pro návrh,“ uvedla místosta-
rostka Zuzana Bajgarová.
 (jan)

KRÁTCE
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Parlamentní volby v otázkách a odpovědích

Vzhůru na věž!
Jednou z  atrakcí sobotního 
programu ZOJ bude možnost 
vystoupat do věžičky Oblou-
ku. „Malé skupiny budou mo-
ci pozorovat hemžení na místě 
pod věží asi hodinu,“ potvrdila 
Zuzana Kuperová.

Volby do Poslanecké sněmov-
ny se uskuteční 20. a 21. října. V pá-
tek budou volební místnosti otevře-
ny od 14 do 22 hodin a v sobotu od 
8 do 14 hodin.

Kdy se bude volit?

V  Porubě bude otevřeno 79 vo-
lebních místností. Spádové ulice jed-
notlivých volebních okrsků najdete 
na poruba.ostrava.cz v sekci Radnice 
a podsekci Volby. Volební okrsky jsou 
stejné jako při minulých volbách, tak-
že volit můžete jít tam, kde jste zvyklí.

Kde se bude volit?

Volit může každý, kdo dosáh-
ne nejpozději druhý den voleb věku 
18  let, je občanem ČR. Každý volič 
musí prokázat svou totožnost a stát-
ní občanství ČR průkazem totožnosti.

Kdo může volit?

Nejpozději tři dny před začát-
kem voleb dostane každý volič do 
schránky ve svém trvalém bydlišti 
obálku s  hlasovacími lístky. Pro kaž- 
dou politickou stranu, hnutí či koalici 
je jeden lístek. Hlasovací lístky si mů-
že volič vyžádat i ve volební místnosti.

Kdy dostanu volební lístky?

Voliči, kteří chtějí volit mimo svůj 
okrsek, mohou požádat o  vydání 
voličského průkazu buď osobně na 
ohlašovně ÚMOb Poruba nejpozději 
do 18. října do 16 hod. nebo písem-
ným podáním doručeným ÚMOb 
nejpozději 13. října. Žádost v listinné 
podobě musí být opatřena úředně 
ověřeným podpisem voliče, žádost 
v  elektronické podobě lze zaslat 
prostřednictvím datové schránky. 
Voličský průkaz bude odeslán poš-
tou, nebo si ho voliči mohou vyzved-
nout osobně nejdříve 15 dnů přede 
dnem voleb, tj. 5. října. Může ho vy-
zvednout též osoba, která se proká-
že plnou mocí s  ověřeným podpi-
sem voliče, který o něj požádal.

Jak volit mimo svůj okrsek?

Informace k voličským průkazům a seznamu voličů získáte na telefonních čís-
lech 599 480 427 (425, 429), informace k volbám na telefonním čísle 599 480 221.

Kde získám více informací?

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční 20. a 21. října.  
Přinášíme přehled všeho důležitého, co byste o volbách měli vědět.

?
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?
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!
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Zažijte Porubu jinak: tvořte z korálků,  
skládejte básně, ochutnejte buchty

U Oblouku vypukne v  so-
botu 16. září ve 14 hodin 
oslava sousedského života 
a  všech sousedů, akce Za-
žít Ostravu jinak (ZOJ). Je-
jím hlavním organizátorem 
je s  podporou obvodu Dob-
rovolnické centrum ADRA 
v čele s koordinátorkou – po-
rubskou rodačkou – Zuzanou 
Kuperovou.

Součástí sousedské slavnos-
ti může být opravdu každý?

Každý Poruban se mů-
že přijít pochlubit něčím, co 
umí, chce ukázat nebo naučit 
ostatní. Může přinést vlastno-
ručně upečenou buchtu a na-
bídnout sousedům recept. 
Někdo umí hezky malovat, 
hrát šachy, vyrábět drobnos-
ti z  korálků, skládat básně… 
Fantazii se meze nekladou. 

Co prozradíte z  progra-
mu ZOJ? Lze se do něj ještě 
přihlásit?

Budeme soutěžit o nejlep-
ší domácí cukrovinku, lidé si 
mohou zacvičit jógu, podí-
vat se na improvizační před-
stavení nebo historické tance, 
zaposlouchat se do hudební-
ho programu nebo se zúčast-
nit tradičního běhu na pod-
patcích. Vysoká škola báňská 
– Technická univerzita Ostra-
va a  další instituce z  Poruby 

připravují pro všechny věkové 
kategorie návštěvníků dosta-
tek zábavy. Ale program se 
stále utváří... Na akci mohou 
zájemci přijít „jen tak“, ale po-
kud by chtěli něco prodávat 
nebo zajistit zábavu pro více 
lidí, bylo by lepší se domluvit 
předem na telefonním čísle 
605 784 584.

Jak se potkaly sousedská 
slavnost a  Dobrovolnické 
centrum ADRA? 

V  dobrovolnictví se větši-
nou jedná o  pomoc souseda 
sousedovi a  v  tento den mů-
že být dobrovolníkem každý. 
Koneckonců o  této bohulibé 
činnosti se bude možné do-
zvědět více právě na slavnos-
ti – na besedě s dobrovolníky 
a porubskými seniory, kterým 
pomáhají.  (jan)

Den zdraví
Zdraví bude v Porubě zasvě-

cen pátek 22. září. Program na 
Havlíčkově náměstí se od 10 do 
18 hodin zaměří na odborné 
poradenství a prezentaci zdra-
vého životního stylu. Zájemci si 
budou moci nechat bezplatně 
zkontrolovat zrak, změřit BMI, 
nechat  si poradit v  oblasti di-
etního stravování, při odvyká-
ní kouření aj. K  vidění budou 
také ukázky poskytování prv-
ní pomoci a konzultace s fyzio-
terapeuty. Jak správně žít a jak 
chránit své zdraví – to je téma 
přednášky prof. Rajko Dolečka, 
která začne v 15 hodin. 

Můžete si vyzkoušet i  růz-
né pohybové aktivity: kondič-
ní cvičení pro seniory, cviče-
ní s  trenéry fitness nebo nor-
dic walking. Na své si přijdou 
také nejmenší návštěvníci. Pro 
ně je připraven zdravověd-
ný koutek, ukázky canistera-
pie nebo trénink jízdy na in-line  
bruslích.  (jan)



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

v areálu řadových garáží v uli-
cích 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

V ulicích Poruby pracuje 75 lidí ve veřejné službě

Městský obvod 
Poruba nabízí 
k pronájmu:

NOVÁ – CHYTRÁ – 
ORDINACE | Vznikla 
v  obecních prosto-
rech na místě bývalé 
pivnice v  komplexu 
Olympia. Od 1.  srpna 
v  ní ordinuje prak-
tická lékařka Šárka 
Smeliková. Adaptace 
prostor na zdravot-
nické zařízení zname-
nala značné stavební 
úpravy. Nové jsou roz-
vody topení, klimati-
zace a  vzduchotech-
niky i počítačové sítě.  
 (red)

 Foto: Jana Janošcová

Poničenou lípu 
se pokusíme zachránit

Městský obvod Poruba se 
pokouší zachránit lípu stříbr-
nou, kterou zároveň s  další-
mi dvěma stromy v  Zámec-
kém parku v polovině červen-
ce poničil zatím stále neznámý 
vandal.

„Naši zahradníci rány zace-
lili stromovým balzámem, kte-
rý kmen zakryje v místech, kde 
mu byla oloupána kůra. To za-
brání vysychání. Pachatel téhle 
nepochopitelné věci strom ješ-
tě vodorovně posekal. Tím pře-
rušil pletiva, která vedou mízu 
od kořenů,“ uvedl místostaros-
ta Poruby Dalibor Malík. Strom 
dostal šanci, přestože byl po-
škozen zhruba na 50 procen-
tech povrchu.   (jan) Zelená Porubě: máme první pítko a hodiny „na Alšáku“

U pódia na Hlavní třídě by-
lo začátkem srpna nainstalová-
no pítko. Je z nerezu a vyrobili 
ho v brněnské firmě Sanit Con-
cept. „Typ, který máme, byl na-
vržen a vyroben speciálně pro 
Porubu – normálně totiž v na-
bídce žádné firmy pítko i s mis-
kou pro psy nebylo,“ uvedl sta-
rosta Petr Mihálik. 

Pítko byl jeden z  nápadů, 
které lidé přihlásili do loňské-
ho participativního rozpočtu 
Zelená Porubě. „Na Hlavní tří-
dě se konají sportovní akce, 
bruslení, čtvrtmaraton a  po-
dobně, u kterých by sportovci 
uvítali možnost doplnit si vo-
du,“ stálo v  přihlášce Martina 
Bobka. O tom, který návrh bu-
de letos realizován, rozhodo-
vali v hlasování sami Porubané. 
Pítko s 280 hlasy zvítězilo. Stá-
lo 57 tisíc korun. 

Dalším realizovaným nápa-
dem prvního ročníku partici-

Srpnová vedra i akce Ostrava na kolečkách a Memoriál Jana Veselého 
byly „zatěžkávací zkouškou“ pítka. Foto: Jiří Birke

Úřad městského obvodu 
Poruba od května 
umožnil výkon veřejné 
služby 87 lidem. 

Veřejná služba, která by-
la letos znovu zavedena zá-
konem, je určena dlouhodo-
bě nezaměstnaným v hmotné 
nouzi, aby se o zvýšení svých 
příjmů přičinili vlastní prací. To 
pak úřad práce zohledňuje při 

stanovení částky na živobytí 
a výše dávek.

„Od května máme 87 re-
gistrovaných potvrzení,“ uve-
dl místostarosta Dalibor Ma-
lík. „Kdo přišel, dostal šanci. 
Přihlášky jsme přestali přijímat 
až koncem července. V druhé 
polovině srpna jsme doplňo-
vali uvolněná místa – některé 
smlouvy totiž byly na náš po-
pud ukončeny,“ dodal.

V  Porubě, především 
v  hlavních ulicích nebo na 
větších náměstích, může-
te momentálně v  typických 
reflexních vestách potká-
vat tři patnáctičlenné sku-
piny, které pracují dopoled- 
ne, a  tři desetičlenné par-
ty na odpoledních směnách. 
Zametají, sbírají papíry, čis-
tí pítko, škarpírují chodníky 
i  parkoviště. Od října se bu-

de pracovat už jen v  ranních  
směnách.

„V současné době mají od-
pracovat šest dnů po pěti ho-
dinách, ale víme, že někteří by 
raději šli na veřejně prospěš-
né práce (činnost vykonáva-
ná za mzdu nebo plat – pozn. 
red.). Jejich výkony při ve-
řejné službě mohou být při 
výběru rozhodující,“ doplnil  
místostarosta.  (jan)

pativního rozpočtu Zelená Po-
rubě jsou třístranné hodiny na 
zastávce na Alšově náměstí. In-
stalovala je v  polovině srpna 
firma Elekon, správný čas je na 

nich synchronizován GPS sig-
nálem. Návrh do projektu při-
hlásil Jindřich Šimek. V  hlaso-
vání Porubanů byly třetím nej- 
úspěšnějším nápadem. (jan)
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XIII. FESTIVAL DŘEVA®MISTROVSTVÍ ČR V NEJVĚTŠÍ DŘEVORUBECKÉ 

SOUTĚŽI SVĚTA

Generální partner: Hlavní partneři: Mediální partneři:
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Jižní listy

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

Partneři:

www.festivaldreva.cz

SOBOTA 23. ZÁŘÍ 2017 
OD 11:30 HODIN
OSTRAVA - SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD
VSTUP ZDARMA 

PÓDIUM STIHL® TIMBERSPORTS®
13:00 MISTROVSTVÍ ČR STIHL® TIMBERSPORTS® 
 CZECH SERIES Ostrava 2017 FINÁLE SOUTĚŽE DŘEVORUBCŮ SVĚTOZNÁMÉ SÉRIE O TITUL 
 MISTRA ČESKÉ REPUBLIKY. NEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ DŘEVORUBCI ČR A VICEMISTR SVĚTA MARTIN KOMÁREK

17:30 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ MČR
PÓDIUM HRADNÍ NÁDVOŘÍ
11:30 CIMBÁLOVÁ MUZIKA KUBALOVCI
14:30 DOCUKU  FOLKLORBEAT Z VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ

16:30 TURBO  ČESKÁ POPROCKOVÁ LEGENDA

DOPROVODNÝ PROGRAM

inz 92x130 FD 2017.indd   1 13.08.17   20:04
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 Nadační fond VÍTKOVICE STEEL rozdělí letos  nezis-
kovým organizacím 2 mil Kč.

 Nadační fond VÍTKOVICE STEEL vyhlašuje příjem žá-
dostí o udělení finanční podpory. Tato výzva je určená 
organizacím či jednotlivcům, kteří nám zašlou zajímavý 
projekt se zaměřením na aktivity dětí a seniorů v oblasti 
vzdělávání, zdraví, sportu nebo sociálních služeb.

 Nadační fond VÍTKOVICE STEEL dlouhodobě podpo-
ruje kvalitnější péči o děti s mentálním nebo fyzickým 
hendikepem, vzdělávání a volnočasové vyžití mládeže 
a pomáhá seniorům k důstojnému a plnohodnotnému 
životu.

 Pro získání finanční podpory Vašeho projektu rea-
lizovaného v Moravskoslezském kraji v  roce 2017, 
posílejte své žádosti v termínu od 1. září do 20. října 
2017. Jak zažádat o podporu a další informace o Na-
dačním fondu najdete na  webu www.vitkovicesteel.
com. O přidělení finančních příspěvků rozhodne správní 
rada Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL do 15. listo-
padu 2017.

V případě dotazů, prosím, použijte e-mail 
nadacni.fond@vitkovicesteel.com
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Sjízdná 5554/2a, Ostrava - Třebovice

SOUTĚŽ O „NEJ“ PRVŇÁČKA
VYHRAJTE ŠKOLNÍ TAŠKU A DALŠÍ UŽITEČNÉ DÁRKY

» REGISTRACE SE ŠKOLNÍ TAŠKOU 30 MIN. PŘED ZAČÁTKEM «
více na www.oc-galerie.cz

HURÁ DO ŠKOLY
S KARIBSKÝMI PIRÁTY

8.9.OD 16:00HOD.
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PROGRAM AKCÍ8

  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. 
10.00 Knihovníčci – setkání rodičů  
 a jejich dětí, KMO,  
 Vietnamská 1541
15.00 Atletika Poruba: zápis dětí  
 od 5 let – den otevřených dveří,  
 atletika pro nejmenší, pohybová  
 zkouška (sprint, hod, skok), areál  
 ZŠ na Porubské ulici 
16.00 Turnaj v ruských kuželkách, CVČ,  
 O. Jeremiáše 1985
19.00 Arrows Ostrava x Skokani  
 Olomouc – extraliga baseballu,  
 areál Arrows Ostrava,  
 Průběžná 6178
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

6.–8. 9.
 Crazy Fest 2017 – hudební  
 vystoupení v rámci Týdne  
 duševního zdraví, kreativní dílny  
 aj., areál Zámku Poruba, nábřeží  
 SPB 60

  7. 9.
  9.00 Art and Science – ukázky  
 z činnosti FEI, workshopy,  
 divadlo vědy, …, koncerty kapel  
 MIG 21, Mirai, Rock & Roll Band  
 Marcela Woodmana aj., areál  
 VŠB-TUO, 17. listopadu

  8. 9.
19.00 Arrows Ostrava x Hroši Brno –  
 extraliga baseballu, areál Arrows  
 Ostrava, Průběžná 6178

  9. 9.
15.00 Arrows Ostrava x Hroši Brno –  
 extraliga baseballu, areál Arrows  
 Ostrava, Průběžná 6178

9.–10. 9.
 Pouť babího léta, prostranství  
 u Francouzské ulice

10. 9.
16.00 Narozeninová oslava MC Krteček,  
 areál ZŠ  I. Sekaniny 1804

11. 9.
16.00 Papírové hodiny – tvůrčí dílna,  
 CVČ, Vietnamská 1541

12. 9.
15.30 Podpůrná skupina kontaktního  
 rodičovství, MC Krteček, ZŠ  
 I. Sekaniny 1804
16.00 Taneční studio Ostrava: zápis  
 pro děti od 4 let, Středisko  
 turistiky, B. Martinů 1117 

13. 9.
16.00 Turnaj v šipkách, CVČ,  
 O. Jeremiáše 1985

14. 9.
10.00 Šikulkové – setkání rodičů a jejich  
 dětí, KMO, Podroužkova 1663
16.30 Kurz předporodní přípravy:  
 Období těhotenství, MC Krteček,  
 ZŠ I. Sekaniny 1804

15.–17. 9.
 Třebovický koláč – podzimní  
 slavnost, Třebovický park

16. 9.
13.00 Hádankářsko-křížovkářský  
 přebor 2017, CVČ,  
 Vietnamská 1541
14.00 Zažít Ostravu jinak – sousedská  
 slavnost, ulice U Oblouku 

17. 9.
  9.00 Hádankářsko-křížovkářský přebor  
 2017, CVČ, Vietnamská 1541

18. 9.
15.00 Najdi a dojdi – soutěž, KMO,  
 Podroužkova 1663
16.00 Lesní skřítek – tvůrčí dílna, CVČ,  
 Vietnamská 1541 

18.–21. 9.
14.00 Týden otevřených dveří, DDM,  
 M. Majerové 1722, Polská 1624,  
 Plesná 237

19. 9.
  9.00 Klub přátel knihovny, KMO,  
 L. Podéště 1970
14.00 Čteme dětem: Kdo nevěří, ať  
 tam běží, KMO, L. Podéště 1970
19.30 Svatováclavský hudební festival:  
 Talichovo kvarteto, kostel  
 sv. Mikuláše, nábřeží SPB 

20. 9. 
10.00 Klub Generace: setkání  
 s Lumírem Václavíkem, autorem  
 knihy Historie Thálie – projekt  
 Černé oči Ostravy, KMO,  
 Vietnamská 1541
15.00 Vlez mi na záda aneb Sdílíme…  
 – soutěžní odpoledne, KMO,  
 Opavská 6111/64
16.00 Klub Generace: Poruba  
 dnes – komentovaná vycházka,  
 projekt Černé oči Ostravy, KMO,  
 Podroužkova 1663
16.00 Divadélko Smíšek: O kocourovi  
 Čičínovi, CVČ, Vietnamská 1541

21. 9.
16.30 Kurz předporodní přípravy:  
 Porod – 1. část, MC Krteček, ZŠ  
 I. Sekaniny 1804
19.00 Slezský soubor Heleny  
 Salichové: nábor nových  
 tanečníků, budova E (dv. č. 132)  
 vysokoškolských kolejí VŠB-TUO
 
22. 9.
10.00 Den zdraví na Havlíčkově náměstí  
 – poradenství v oblasti zdraví,  
 zdravého životního stylu  
 a pohybových aktivit, Havlíčkovo  
 náměstí 

25. 9.
16.00 Podzimní pytlíčky a dekorace –  
 tvůrčí dílna, CVČ, Vietnamská 1541 

26. 9.
21.00 Kamera OKO – videomapping,  
 ulice U Oblouku

27. 9.
16.00 Turnaj v ruských kuželkách, CVČ,  
 Vietnamská 1541

30. 9. 
21.00 Power For Children (výtěžek  
 z akce bude věnován organizaci  
 Fond ohrožených dětí), Music  
 club Chlív, Maďarská 6088

  2. 10.
16.00 Veselá zvířátka – tvůrčí dílna,  
 CVČ, Vietnamská 1541 

  3. 10.
15.00 Hodinka s hudbou k svátku  
 seniorů, DPS Astra, I. Sekaniny 1812

VÝSTAVY

do 21. 9. 
Ivo-Zoubek Sloniowski: Jizerské toulání – 
fotografie, Galerie na schodech,  
ÚMOb Poruba, Klimkovická 55
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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
Českem pěšky i na kole – tematická 
výstava knih, KMO, L. Podéště 1970

1.–30. 9.
Toponyma – fotografie známých 
ostravských míst, KMO, Vietnamská 1541
Můj sen – My Dream – výtvarné práce, 
Galerie VŠB-TUO, 17. listopadu 15 

4. 9. – 15. 10.
Jiří Vidlák: Obrazy, olejomalby, Galerie 
Ametyst, Fakultní nemocnice Ostrava,  
17. listopadu 1790

23. a 24. 9.
Výstava zahrádkářských výpěstků 
a květin se soutěží o nejkrásnější osázený 
truhlík, Dům zahrádkářů, Vřesinská 2229 

25. 9. – 26. 10.
Eva Legutová a Petr Hlubek: Nymphes 
– fotografie (vernisáž 25. 9. v 17.00), 
Galerie na schodech, ÚMOb Poruba, 
Klimkovická 55

PROGRAM AKCÍ 9

KRÁTCE

CVČ – centrum volného času, DDM – dům dětí 
a mládeže, DPS – dům s pečovatelskou službou, 

FEI – Fakulta elektrotechniky a informatiky  
VŠB-TUO, KMO – Knihovna města Ostravy,  
MC – mateřské centrum, ZŠ – základní škola 

 
Změna programu vyhrazena, aktuální 

informace na poruba.ostrava.cz  
a www.facebook.com/moporuba

Víte, co je balista? Je to stroj na vrhání ka-
menných projektilů a  šípových střel velikosti 
oštěpu. Vymysleli ho už staří Římané přibliž-
ně 150 let před začátkem našeho věku. Jak se 
z balisty střílí, si budou moci zájemci vyzkoušet 
na Pouti babího léta. Bude se konat 9. a 10. zá-
ří na prostranství u Francouzské ulice.

Dalším – a rozhodně ne posledním – atrak-
tivním bodem programu bude narozeninový 
koncert Petra Bendeho. Se svým bandem a bu-
benickou show vystoupí v neděli od 17 hodin.

Další program:
Sobota 9. září
10.15  Loutkový svět: Strašfuňákovy  
 pohádky – divadlo pro děti
11.15 Kouzelník Faustino 
11.45 Malované písničky s žebráckým flašinetem
14.00 Keltik Ostrava: Strongman – pouliční divadlo
14.45 Turnaj ve střelbě z balisty – moderovaná soutěž
15.30 Cimbálová muzika Fojt
17.00 Turnaj v siloměru pro siláky
18.00 FiHa – koncert ostravské kapely
Doprovodný program od 10 do 17 hodin: stanoviště hlavolamů pro děti, věštírna,  
dílničky pro děti, malování na obličej...

Neděle 10. září 
10.00 Loutkový svět: Strašfuňákova mňamka – divadlo pro děti
11.00 Air show – ukázky modelů letadel
14.00 TK Trend Ostrava: Vesmírný mejdan – taneční vystoupení
14.15 Klaun Hopsalín: Podmořský svět
15.30 The Blue Cube – vystoupení dívčí kapely
17.00 Petr Bende & band – narozeninový koncert a bubenická show
Doprovodný program od 10 do 17 hodin: stanoviště hlavolamů pro děti, věštírna,  
dílničky pro děti, malování na obličej...

 Změna programu vyhrazena.

Crazy Fest na zámku
V  rámci ostravských Týdnů duševní-

ho zdraví se v porubském zámku uskuteč-
ní od 6. do 8. září Crazy Fest. Na akci vy-
stoupí Iva Bittová, folklorní soubor Fogáš, 
polská kapela Percival nebo skupina Neřež. 
K vidění bude i bubenická show, připrave-
ny jsou kreativní dílny i prodej originálních 
výrobků. Více na www.kpostrava.cz nebo 
www. menssana.cz.

Hledají se atleti
Sportovci z  klubu Atletika Poruba při-

jmou mezi sebe nové členy od pěti let vě-
ku. Zápis nových dětí bude probíhat bě-
hem dne otevřených dveří, který se ko-
ná 6. září od 15 do 18 hodin ve sportovním  
areálu škol na Porubské ulici.

Umění a věda na báňské
Mig 21, Mirai a Rock & Roll Band Marcela 

Woodmana. Laserové bludiště, „sluneční“ 

telefon, interaktivní lavička nebo pískoviš-
tě, formule SAE, závodní simulátor, moni-
toring vibrací a simulace zemětřesení, gy-
roskop. Akrobacie na šálách, ukázky mo-
derního tance, představení divadla vědy. 
To vše a ještě mnoho dalšího bude 7. zá-
ří od 9 do 22 hodin festival Art&Science 
2017. Pořádá ho VŠB-TUO. Více na www.
artandscience.cz. 

Přebor v luštění
Příznivcům hádanek, křížovek i  logic-

kých úloh jsou určeny soutěže, které se bu-
dou konat 16. a 17. září v Centru volného 
času na Vietnamské ulici. Připraveny jsou 
soutěže pro jednotlivce i družstva. Zájem-
ci se mohou hlásit na tel. č. 737 472 318  
nebo 599 480 555.

Koncert v kostele
Talichovo kvarteto, violista Josef Klu-

soň a violoncellista Michal Kaňka se 19. září 

představí v  rámci Svatováclavského hu-
debního festivalu v  kostele sv. Mikulá-
še. Koncert, na kterém zazní smyčcová  
sexteta Antonína Dvořáka a  Johannese 
Brahmse, začíná v 19.30 hodin. Bližší infor-
mace o festivalu na www.shf.cz.

Salichovci zvou mezi sebe
Slezský soubor Heleny Salichové hledá 

nové členy do taneční složky. Máte-li rádi li-
dové písně a tance i tradice, přijďte  21. září 
v 19 hodin do budovy E (dv. č. 132) vysoko-
školských kolejí v Porubě na zkoušku sou-
boru. Více na www.sshs.cz.

Nymphes v galerii
Výstava uměleckých fotografií s názvem 

Nymphes začne v Galerii na schodech po-
rubské radnice 25. září. Snímky, na kterých 
spolupracovala profesionální vizážistka Eva 
Legutová s  fotografem Petrem Hlubkem, 
mohou lidé vidět do 26. října.  (jokr, jan) 

Pouť babího léta 2017

Foto: www.petrbende.cz
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Wolfram míří do finále
Čtyřčlenné týmy základních 

škol z celého kraje se 23. září 
utkají o vítězství v branně-his-
torické soutěži Wolfram, která 
se uskuteční v Barnově ve vo-
jenském prostoru Libavá. Po-
rubu budou reprezentovat tý-
my základních škol Porubská 
a  Aleše Hrdličky. „Po loňském 
úspěchu nultého ročníku, kte-
rého se zúčastnily jen porubské 
školy, je letos soutěž celokraj-
ská. Z oblastních kol se kvalifi-
kovalo čtyřiadvacet nejlepších 
týmů a věřím, že děti se pobaví 
a získají i nové vědomosti. A to 
vše v místech, která nejsou ve-
řejnosti běžně přístupná,“ uve-
dl porubský místostarosta a je-
den z  organizátorů akce Petr 
Zábojník. Wolfram se uskuteční 
za podpory Armády ČR a Čes-
koslovenské obce legionářské. 
 (mot)

Prázdniny mohou  
být plné zážitků

Pro děti od 8 do 15 let při-
chystal odbor školství, pre-
vence kriminality a  bezpeč-
nosti porubského úřadu zá-
žitkový program na podzimní 
prázdniny. Ve čtvrtek 26. říj-
na se v době od 8 do 15 hodin 
mohou vydat do ostravského 
studia České televize, kde bu-
dou mít možnost nahlédnout 
do zákulisí dvou studií, režijní-
ho komplexu i střižny. Navští-
ví také Muzeum hraček. Kapa-
cita je omezena, proto je tře-
ba děti přihlásit do 20.  října 
na tel. č.  599  480  592 nebo 
720 735 354.

Malí fotbalisté budou 
hrát na umělé trávě

Kromě sociálních zaříze-
ní byla během prázdnin u Zá-
kladní školy J. Šoupala re-
konstruována obě tréninková 
fotbalová hřiště. Spodní hřiš-
tě v místě zvaném Na Kutech 
bude travnaté. „Bude to pří-
rodní tráva, ale takových pa-
rametrů, že zde bude možné 
trénovat, i  když zaprší,“ uve-
dl ředitel školy Milan Chalupa. 
„Horní“ hřiště má umělotrav-
natý povrch. „Za to jsme velice 
vděční, protože chlapci nebu-
dou muset mimo sezonu kvůli 
tréninku opouštět areál školy,“ 
doplnil.  (jan)

Školní rok začal pro 5700 dětí.  
První prázdniny budou mít už v říjnu

27. října. Vánoční prázdniny 
budou od soboty 23. prosince 
2017 do úterý 2. ledna 2018. 
Vyučování začne ve středu 

3.  ledna. Pololetní prázdniny 
připadnou na pátek 2. úno-
ra. Jarní prázdniny budou od 
12. do 18. března. Velikonoč-

ní prázdniny si budou děti uží-
vat ve čtvrtek 29. a  v  pátek 
30.  března. Školní rok končí 
v pátek 29. června.  (jan)

Novinkou letos je premié-
rová povinnost pětiletých dě-
tí absolvovat rok předškolního 
vzdělávání. Jelikož je dána zá-
konem, lidé, kteří své děti do 
MŠ nezapíšou, se dopouštějí 
přestupku. Mohou být potres-
táni až pětitisícovou pokutou.
• Předškolní vzdělávání je 

povinné pro dítě, které 
do začátku školního roku 
2017/2018 dovrší pěti let. 

• Toto vzdělávání v  mateř-
ské škole zřizované státem, 
krajem, obcí nebo svaz-
kem obcí se dítěti poskytu-
je bezúplatně.

• Zápisy do mateřských škol 
se konaly již v  květnu. Ro-
diče nebo jiní zákonní zá-
stupci, kteří tyto zápisy pro-
meškali, musí dítě do MŠ za-
psat v  nejbližším možném 
termínu.

• Nepřihlášení dítěte do před-
školního zařízení je podle 
školského zákona považo-
váno za přestupek, za který 
lze uložit pokutu až do výše 
5000 korun. 

 (Zdroj: MŠMT)
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Srovnání počtu prvních tříd a prvňáčků 
za posledních deset let a letos

Počet prvních tříd Počet prvňáčků

Do devětadvaceti prvních 
tříd ve dvanácti porubských 
základních školách bylo letos 
zapsáno (bez dodatečně udě-
lených odkladů školní docház-
ky) 721 dětí. Převážně jsou to 
děti bydlící v obvodu, ale dob-
rou pověst našich školských 
zařízení mj. potvrzuje i  třetina 
„přespolních“ budoucích ško-
láků. Do lavic 4. září v  Poru-
bě usedne na 5700 dětí všech 
ročníků. Školní rok zahájí ta-
ké v  devatenácti mateřských 
školách, jejichž zřizovatelem je 
městský obvod Poruba. Uvítají 
v nich dvě tisícovky dětí. „Nej-
silnějším“ školním rokem do-
sud byl rok 2014/2015, kdy by-
lo otevřeno o pět prvních tříd  
více než letos a docházelo do 
nich 697 žáčků.

Podzimní prázdniny při-
padnou na čtvrtek 26. a pátek 



Stříbrní Oceláři
Po dvaceti letech si američ-

tí fotbalisté Ostravy Steelers 
zahráli finále nejvyšší soutěže. 
Tentokrát ale na titul nedosáh-
li, když prohráli s Prague Black 
Panthers 0:28. Oceláři, kte-
ří v  loňském ročníku skončili 
poslední, byli letos největším 
překvapením soutěže – pod 
vedením dvou amerických 
koučů a zároveň i hráčů se ne-
uvěřitelně výkonnostně zved-
li.  V základní části prohráli jen 
dvakrát a zaslouženě prošli až 
do finále.  (mot)

Plavecký kemp
Ostrava hostila začátkem 

července týdenní plavecký 
kemp, na kterém mladí plav-
ci i  jejich trenéři mohli čer-
pat zkušenosti od špičkových 
borců – olympioniků a  trené-
rů z Austrálie či Jihoafrické re-
publiky i od českého paralym-
pionika. V porubském krytém 
bazénu kemp vyvrcholil Festi-
valem plaveckých sportů. Je-
ho program gradoval Velkou 
cenou štafet o záchranný kruh 
Poruby, v  níž se utkaly týmy 
plavců, trenérů a olympioniků. 
Zvítězilo družstvo trenérů.

Zvou děti na tenis
Nábor do Tenisové školy 

Luďka Kubáně se bude konat 
2. října od 16 hodin v  areálu 
TK Kubáň ve Slavíkově ulici. 
Zvány jsou děti od pěti do os-
mi let. Trénuje se dvakrát týd-
ně hodinu, v létě i v zimě. Ce-
na je 400 korun měsíčně. Po-
drobnosti o náboru najdete na 
www.teniskuban.cz.  (jan)
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Devatenáctiletá Nikol Tabačková  
kráčí ve stopách velikánů oštěpu
Legendární oštěpařka 
Bára Špotáková pomalu 
končí svou úspěšnou 
kariéru. A kdo by ji 
měl nahradit? Nejlépe 
má k tomu nakročeno 
závodnice Atletiky Poruba, 
devatenáctiletá Nikol 
Tabačková, která v létě 
vybojovala titul juniorské 
mistryně Evropy.

ADRENALIN U  FLORBALU | 
„Děkujeme za nádherně prožité 
soboty plné ,adrenalinu‘, kte-
ré nám, rodičům, prarodičům 
a  přátelům florbalu, poskytli 
kluci a  děvčata kategorie elé-
vové florbalového oddílu FBC 
Tigers Poruba. Po zápasech 
jsme byli pravidelně ,bez hlasu‘, 
jak mocně jsme děti povzbu-
zovali. Příkladem byl například 
turnaj v  Paskově, kde elévové 
pod vedením trenéra Miroslava 
Keberleho skončili druzí,“ na-
psala k zaslané fotografii babič-
ka jednoho z malých sportovců 
Vladimíra Kettnerová. 
 Foto: FBC Tigers Poruba

Na dorosteneckém i  junior-
ském světovém šampionátu 
jste skončila čtvrtá. Oddech-
la jste si, že jste na ME koneč-
ně prolomila prokletí čtvrtých 
míst?

Ty předchozí závody jsem 
nezvládla psychicky. Od za-
čátku této sezony jsme se ale 
na psychiku zaměřili. V evrop-
ských tabulkách jsem se po-
hybovala na prvním nebo dru-
hém místě a bylo jasné, že vý-
konnost mám. Důležité bylo, 
aby mě nezradila hlava, což se 
povedlo.

Jak to vypadá s vaším přecho-
dem do tréninkové skupiny 
Jana Železného?

Letos jsem ještě trénovala 
v Porubě s panem Šuškou, kte-
rý pro mě opravdu hodně udě-
lal. Příští sezonu bych ale moh-
la přejít k Janu Železnému. Má 
to ale jednu podmínku, musím 
zvládnout dodělat maturitu. 
Pan Železný bere do týmu jen 
vysokoškoláky, takže na tom 
musím zapracovat.

Český oštěp sbírá jeden 
úspěch za druhým. Nesvazu-
je vás, že máte být následovni-
cí takových jmen jako Železný, 
Špotáková, Veselý, Frydrych 
nebo Vadlejch?

Je to svazující, ale o to vět-
ší výzva. V  Česku je oštěp na 
neskutečně vysoké úrovni, a to 
především díky práci Jana Že-
lezného. Navíc už od doby Da-
ny Zátopkové má u nás velkou 
tradici, ve které bych chtěla po-
kračovat. Čeká mě ještě dlouhá 
cesta, ale pokud vše půjde, jak 
má, snad bych měla být schop-
na navázat na tradici velkých 
jmen českého oštěpu.

Jaké plány máte pro příští 
rok? Je priorita úspěch na ně-

jaké velké akci, nebo se spíše 
zaměříte na překonání šedesá-
ti metrů? Zatím je váš rekord 
56,84 metru.

Přestupuji do kategorie žen 
a v Česku a Evropě budu ješ-
tě závodit v kategorii do 23 let. 
Ale v té se mistrovství Evropy 
konat nebude. Takže mým cí-
lem je seniorský evropský šam-
pionát v Berlíně. A šedesát me-
trů jsem mohla hodit už letos, 
ale věnovala jsem se hodně pří-
pravě na maturitu a také jsem 
neházela dobře technicky. Vě-
řím, že šedesátka není dale-
ko. Navíc musím mířit k vyšším 
metám. Limit na olympiádu je 
62 metrů a tu vzdálenost chci 
co nejdříve pravidelně házet. 
 (mot)

Nikol Tabačková Foto: Atletika Poruba
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Dokud mohou, měli by se senioři hýbat, říká paní Jana
Poruba letos hostila 
16. ročník Mezinárodních 
sportovních her 
seniorů (MSHS).

Tým porubských seniorských sportovců letos vybojoval stříbrný pohár 
– s 21 body za tři zlaté, čtyři stříbrné a čtyři bronzové medaile skončil 
celkově na druhém místě.   Foto: Jiří Birke

DVĚ ZLATÉ, DVĚ DIAMANTOVÉ | „Během prázdnin si kromě 
snoubenců v obřadní síni porubské radnice řekly své „ano“ i čty-
ři dlouholeté manželské páry. Diamantovou svatbu (po 60 letech 
soužití) oslavili Marie a Jaroslav Kolbabovi a Věra a Petr Solanští 

(nahoře vpravo). Po 50 společných letech svůj svatební slib ob-
novili také Alena a Pavel Horákovi (dole vlevo) a Jana a Jaroslav 
Benešovi (dole vpravo). 
 Foto: Jana Janošcová a ÚMOb Poruba

Jana Jasková (na společné 
fotografii čtvrtá zprava) hra-
je tenis od svých dvanácti let. 
Hrávala za Baník i za Start Po-
ruba, dosud jezdí sbírat vítěz-
ství po turnajích a  mistrov-
stvích. Ve své věkové katego-
rii je momentálně 44. hráčkou 
světového žebříčku. Na MSHS 
startovala popáté.

„Vždy se soustředím jen na 
hru, nepřipouštím si výhru ani 
prohru. Prostě hraju,“ řekla po 
skončení tenisového turna-
je. Odcházela smutná: „Chtěla 
jsem zas vyhrát, ale nepovedlo 
se. Dělala jsem spoustu nevynu-
cených chyb,“ kriticky hodnoti-
la svůj výkon proti maďarské 
hráčce Antal Dénesné, pozdější 
vítězce turnaje. Její smutek byl 
ale zbytečný – ze všech zápasů, 
které kdy na seniorských spor-
tovních hrách odehrála, to byla 
její první prohra. 

Vítězové jednotlivých disciplín
Tenis  muži – Karol Hingis (Košice)
  ženy – Antal Dénesné (Budapešť)
Stolní tenis muži – Štefan Novák (Košice)
  ženy – Tiborne Szuchányi (Budapešť)
Plavání  muži – Györgi Kovács (Budapešť)
  ženy – Lászlóne Várnai (Budapešť)
Bowling  muži – Zdeněk Mžik (Poruba)
  ženy – Věra Kotoulková (Poruba)
Šipky  muži – Zoltán Komáromi (Budapešť)
  ženy – Miluška Šindelová (Poruba)

na mistrovství světa v Rakous-
ku v roce 2013 jsem třeba zažila 
devadesátiletou francouzskou 
reprezentantku,“ vzpomínala.

Senioři soutěží v  pěti dis-
ciplínách: tenisu, stolním teni-
su, plavání, šipkách a bowlingu. 
Poprvé se MSHS konaly v roce 
2002 v Košicích, v Porubě byly 
letos popáté. Příští ročník bude 
v Budapešti.  (jan)

Myšlenka sportovních klání 
dříve narozených se jí moc lí-
bí. Za ta léta, kdy se pravidel-
ně utkávají senioři z  Poruby, 
XIII. obvodu Budapešti a měst-
ské části Košice-Jih, už má me-
zi závodníky mnoho známých, 
které ráda vidí. Říká, že dokud 
mohou, měli by se senioři hý-
bat. „Tenis je sport, který se dá 
provozovat do vysokého věku – 
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Dvoumetrový větřák pana Tichého  
má i komůrku s postýlkou a kamínky

Nedaleko místa, kde 
v Porubě stával větrný 
mlýn, stojí jeho model. 
Postavil ho vnuk 
mlynáře Tichého.

Dědeček Jana Tichého Jo-
sef převzal rodný statek v roce 
1884. Byl velmi podnikavý, po-
krokový a zručný. Se svým šva-
grem Rudolfem Hruzíkem na 
přelomu 19. a 20. století rozší-
řili hospodářství o větrný mlýn. 
Vymysleli unikátní technické ře-
šení: větřák neměl trámový kříž, 
ale stál na cihlové podezdívce, 
na níž se mlýnem mohlo otáčet 
podle směru větru. Tuto svou 
„vychytávku“ chtěl Josef Tichý 
představit i  světu, a  tak coby 
dovedný stolař vyrobil model 
mlýna. Ten však bohužel roku 
1932 shořel na zemské hospo-
dářské výstavě v  Hradci nad 
Moravicí.

Že také postaví model mlý-
na, který kdysi v porubské Zá-
humenní ulici stával, se Jan Ti-
chý rozhodl někdy před čtyř-
mi roky. „Vyšlo to, když jsem 
odešel do důchodu. Dědečko-
vi bylo v  době, kdy svůj mo-
del stavěl, zhruba tolik roků ja-
ko mně,“ prozradil. S prací za-
čal loni, skončil letos v červnu. 
Jeho dřevěný model je vysoký 
ke dvěma metrům a je skutečně 

funkční: kdybyste do něj shora 
nasypali zrní a  správně nasta-
vili „opeření“ na větrných lo-
patkách, dočkáte se o dvě pat-
ra níž mouky. Vlevo nad schody 
najdete i komůrku pro mlynáře 
s postelí a kamny. 

„Objížděli jsme s  manžel-
kou větrné mlýny v  okolí, ba-
vili se s mlynáři, okoukávali de- 
taily – jaké materiály jsou po-
užity, jak mají které díly vypa-
dat, jak mají pracovat… Vždyc-
ky když jsem se při stavbě mo-
delu na něčem ,zasekl‘, jel jsem 
sbírat zkušenosti do praxe,“ 
uvedl Jan Tichý.

Sám skutečný větrný mlýn, 
který stával nedaleko statku, 
zažil ještě funkční: mlelo se 
v  něm až do roku 1943, pak 
ho Němci zapečetili. Po válce 
bylo prioritou obnovit statek, 
který byl vybombardován při 
osvobozování Poruby. Když 
už by se mohlo začít s  opra-
vami větřáku, přišel rok 1948. 
Mlýn byl zestátněn jako tech-
nická památka. V roce 1991 do 
základů vyhořel. Na místě, kde 
stával, ho dnes připomíná jen 
miniatura na kmínku stromu 
a hromada trávou prorostlých 
cihel.   (jan)

Září   
v porubské historii

18. září 1900
Porubu navštívil c. k. zem-

ský prezident slezský, Josef 
hrabě Thun Hohenstein. Na je-
ho uvítání byly postaveny dvě 
slavobrány. 

13. září 1908
Nákladem 1200 korun ne-

chala na pozemku č. 24 
u  okresní silnice postavit so-
chu Božského srdce Páně 
vdova Mariana Hurníková. Pís-
kovcové dílo na podstavci ze 
slezského mramoru dnes stojí 
před kostelem sv. Cyrila a Me-
toděje v Pustkovci.

16. září 1927
Voleb do obecního zastu-

pitelstva se zúčastnilo 743 ze 
773 oprávněných voličů.

Září 1944
Třicet porubských občanů 

bylo vysláno na opevňovací 
práce do Horního Slezska.

1. září 1963
Hornické učiliště zaháji-

lo činnosti i s internátem, kte-
rý byl prozatímně umístěn 
v  právě dostavěném domově 
důchodců.

7. září 1967
Do nových vysokoškol-

ských kolejí se stěhovali první 
studenti VŠB.

1. září 1968
Obvodní národní výbor 

v Porubě vyčíslil škody způso-
bené okupací na 302 000 Kčs 
(komunikace, chodníky, do-
pravní značky, opravy fasád 
a obkladů, domovní čísla a ta-
bulky s názvy ulic).

Září 1977
Na VII. obvodě (náměstí 

V. Vacka) byla dána do užívá-
ní nová samoobsluha potravin 
s novinkou – nákupními vozíky 
místo košíků.

Provoz zahájila nová prá-
delna nemocničního prádla.
 (red)

Zdroj: Jiří Lexa: Odkazy porub-
ských kronik

Rodina Tichých i s fenou Renou u makety větrného mlýna na snímku ze začátku 30. let minulého století a Jan 
Tichý u svého modelu letos v srpnu. Vyfotit se s ním byla ochotná jen fenka Sára.

Propracovaný model stojí na zahradě Jana Tichého, nedaleko místa, 
kde stával skutečný mlýn. Dnes už ho tam připomíná jen miniatura na 
stromku. Fotogalerii najdete na www.facebook.com/moporuba.
   Snímky: Jana Janošcová
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Na této straně pravidelně zveřejňujeme rozhovory s porubskými živnostníky. Z podnikatelů, 
kteří jsou součástí projektu Obchodníci v Porubě, vybírají dalšího losem sami zpovídaní. 
Rostislav Kačur vylosoval majitele restaurace Pipi Gril. Jeho podnikatelský příběh si budete 
moci přečíst v příštím čísle PRIO.
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Co se chystá 
u sousedů

Třebovice
Třídenní podzimní slavnost 

Třebovický koláč letos na-
bídne hned několik „taháků“: 
v pátek 15. září se v Třebovic-
kém parku představí kape-
la Jelen, v sobotu odpoledne 
Žalman a spol. a na večeru ta-
nečního humoru soubory Po-
leno a Puls Chlastáš, v neděli 
Pavel Helan Trio a bratři Ebe-
nové. Návštěvníci si užijí i vy-
stoupení cimbálových a  de-
chových muzik, folklorních 
souborů ostravských i mimo-
městských, divadel hrajících 
pro děti, šermířů, sokolníků 
nebo westernovou show. Pá-
teční program začíná v 17 ho-
din, nedělní končí koncertem 
Ebenů od 17.30 hodin. Více na 
www.trebovickykolac.com.

Velká Polom
Vesnické sportovní hry 

jsou celoroční soutěž pro tý-
my z menších obcí. Utkají se 
v  deseti disciplínách, mezi 
které patří třeba plavání, ku-
želky, badminton nebo no-
hejbal. Většinu klání už ma-
jí sportovci za sebou, dvě je 
ale čekají v září: 9. září pořá-
dají ve Velké Polomi turnaj lu-
kostřelců, o týden později se 
bude v  Dolní Lhotě soutěžit 
v hasičském sportu.   (jan)

Rostislava Kačura k podnikání přivedla 
touha ulevovat lidem od bolestí a potíží
Jsou to už více než tři 
desítky let, kdy Rostislavu 
Kačurovi onemocněla 
manželka. „Medicína si s ní 
nevěděla rady, tak jsme 
se vydali na alternativní 
cestu. Začal jsem se 
zabývat psychotronikou, 
duchovnem, reflexní 
terapií…,“ vzpomíná 
na úplné začátky své 
druhé pracovní kariéry. 

Před osmi lety opustil svou 
technickou profesi, absolvo-
val masérský kurz a  rozho-
dl se podnikat v novém obo-
ru. S kolegy-kurzisty našli ne-
bytové prostory na Nezvalově 
náměstí, v  nichž začalo Re-
kondiční centrum Fénix praco-
vat v červenci roku 2011. „Čty-
ři měsíce předtím jsem to tady 
předělával,“ rozhlédl se a  za-
vzpomínal: „Byly to jen dvě 
velké místnosti, prodávali ta-
dy žaluzie a záclony. Ještě tak 
rok sem jejich zákazníci setr-
vačností chodili. Stavěl jsem 
tu příčky, aby vznikly menší 
prostory, budoval sociální za-
řízení… Měl jsem jasno, že bu-
deme poskytovat více služeb.“ 
Přiznává, že ve 52 letech měl 
trochu obavu jít do neznáma 
a  začít podnikat. Ale na dru-
hou stranu měl touhu ulevovat 
lidem od bolestí a potíží.

Krátce po otevření Rosti-
slavu Kačurovi přibyla kolegy-
ně masérka, brzy nato kosme-
tička, pedikérka, cvičitelé jó-
gy, pilates a taiči i paní, která 
poskytovala bylinné koupe-
le a nabízela také aromatera-
pii nebo arteterapii. Kolego-
vé se různě měnili – podle to-
ho, jak komu šlo podnikání. 
A tak dnes zůstala jedna ma-
sérka, mistr taiči a lektorka pi-
lates a cvičení na velkých mí-
čích. Momentálně Rostislav 
Kačur hledá kolegu, který by 
vedl kurz jógy.

„Nejtěžší bylo vytvořit si klien- 
telu. Trvalo to tak dva roky, než 
lidé přišli, vyzkoušeli, co umí-
me, podělili se o  svoji zkuše-
nost. A trochu pomohly i akce 
na slevovém serveru. Kliente-
la se ale pořád mění. Mám ulo-
žených na sedm set telefon-
ních čísel. Někdo chodí častěji, 
někdo jen sem tam…,“ vypráví 
Rostislav Kačur.

Lidé si do rekondičního 
centra našli cestu taky díky to-
mu, že pan Rostislav časem 
rozšířil svůj „repertoár“ o dal-
ší techniky: reflexní masáže 
nohou, měkké techniky, baň-
kování, Dornovu metodu (na-
pravují se tak klouby nebo pá-
teř – nejprve klouby a pak sva-
ly, aby je ve správné poloze 
udržely), koupele (od vinných 
přes jodobromové nebo oves-
né po sirné) i  zdravotní po-
radenství. Nejvíc však klienti 
chodí na zdravotní masáž, kte-
rá je vhodná jak pro nemocné, 
tak pro zdravé. „Někdo je vní-
mavý i  na energii, kterou mu 
při masáži předávám. Ener-
gie taky uvolňuje – psychiku, 
nervy… Odkud ji pak dočer-
pám? Energie je pořád stejná, 

je jen jedna. Čerpám ji z ves-
míru,“ odpovídá přesvědčeně. 
„Musím se snažit, abych klien-
tům co nejvíce pomohl, vyho-
věl… Neříkám, že pomůžu kaž-
dému, ale i kdyby to byl jen je-
den, je to úspěch.“

Neskrývá, že se někdy stává 
zpovědníkem. „Někdo si potře-
buje popovídat, udělá mu dob-
ře i to, že se mi svěří se svými 
trablemi, vymluví se. Někdo 
zase chce klid, poslouchá hud-
bu, vnímá vůni aromatických 
olejů…“

Dopolední klientelou býva-
jí většinou senioři, někteří cho-
dí každý týden. Na částeč-
nou masáž totiž můžete pod-
le Rostislava Kačura zajít klidně 
i denně. „Na celkovou ale maxi-
málně dvakrát týdně. Tělo, byť 
je to úžasná mašinka, potřebu-
je čas, aby se se vším srovnalo, 
zbavilo se toxinů, které odchá-
zejí vylučovacími cestami i  za 
pomoci lymfy,“ uzavřel.   (jan)

Rostislav Kačur  Foto: Jana Janošcová
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STYLOVÁ, PROSTORNÁ, VYBAVENÁ,
KOMFORTNÍ, ÚSPORNÁ, … 
Zjistěte sami, která slova nejlépe vystihují naši novinku. 
Zaujme Vás mimo jiné Low Bi-xenonovými světlomety, 
elegantní linkou LED denního svícení, hodnotným 
interiérem, moderními motory a řadou vyspělých 
asistentů. Taková je prostě ŠKODA RAPID SPACEBACK! 
JEDNÍM SLOVEM NEPOPSATELNÁ.

Navštivte nás a seznamte se s vozem ŠKODA RAPID 
SPACEBACK při testovací jízdě.

novaskodarapid.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

NOVÁ ŠKODA

RAPID
SPACEBACK  
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PŘIJĎTE SI VYBRAT 
nejen z velké nabídky celoročních bot,
ale také přezůvek, papučí a bačkůrek!

Nám. Antonie Bejdové 1810/10
 708 00 Ostrava-Poruba

Přízemí objektu DUHA, vedle ČSOB

Po až Pá 9-18 hod.
So 9-12 hod.

DUHA
směr

HLUČÍN

směr
VŠB

PRODEJNA
 ZDRAVÉ 

DĚTSKÉ OBUVI

www.labotka.cz


