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Proč jsou v Porubě  
stále ještě herny?
Více na straně 3

Vyrazí hokejisté porubského 
Toraxu na polskou misi? 
Více na straně 11

Jak se změní náměstí  
Družby a Sokolovská ulice?
Více na straně 4

Díky bludnému balvanu  
měla být Poruba slavná 
Více na straně 14

Bezplatný měsíčník pro obyvatele městského obvodu Poruba

Pouť babího léta 2017.
Foto: Jiří Birke
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PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ.SLEVY NELZE SČÍTAT.

OPTIKA TRIUMPH PRO ŘÍJENSLEVY až -50 %

SAMOZABARVOVACÍ TRANSITIONS, ČIRÁ

NA BRÝLOVÁ SKLANA BRÝLOVÉ

OBRUBY S MAR SH MULTIFOKÁLNÍ,

Ostrava-Poruba Alšovo náměstí 694, tel.: 596 911 329 | Ostrava-Poruba Francouzská ul., tel.: 596 910 586
Ostrava-Hrabůvka OD Špalíček, Dr. Martínka, tel.: 596 711 451| www.triumphoptical.cz
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YELLOW  BG VERSION

Akční sety SHERLOCK za zvýhodněnou cenu

SHERLOCK – ocelové certifikované 
bezpečnostní dveře

Kontaktujte našeho nejbližšího  
partnera na www.sherlock.cz
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Tovární 2114/11,
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Prodejna, náhradní díly, servis:
595 696 542, 606 720 002

Otevírací doba: 8:00 – 16:00 hod.

Platnost akční nabídky do 31. 10. 2017 nebo do vyprodání zásob. K uvedeným cenám je nutno připočíst PHE ve výši:
kombinovaná chladnička – 194 Kč. Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení vyhrazeny.

Kombinovaná chladnička 
NORDline RD 233R

3 kg / 24 hod.
178 kWh / rok 
41 dB

54 x 61 x 170 cm

energetická

objem

172
litru

objem

63
litru

6 990 Kč

10 612 Kč

getická

jem

72
tru

jem

63
tru
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Sháníte přilepšení k DŮCHODU nebo RODIČOVSKÉ? 
Máte vlastní zaměstnání, ale chcete ještě pár směn navíc?

Jste student a potřebujete si přivydělat?
Hledáte zaměstnání na plný úvazek s možností volby směn?

Pekárna a cukrárna 
v Ostravě – Martinově 

právě nabírá pracovníky

Náplň Práce:
• pomoc při přípravě a pečení pečiva a cukroví 
• ukládání rohlíků a chleba do přepravek (přepočet kusů)
• práce na výrobní lince-odebírání a příprava pečiva
• pomocné práce (balení, expedice)

Informace:
• DPČ (odváděno zdravotní a sociální pojištění)
• možnost výběru směn
• 3 směnný provoz (ranní, odpolední, noční) + víkendové směny
• pekárna 6-14, 14-22, 18-6
• cukrárna 6-14, 14-22, 22-6
• příplatky nad rámec zákoníku práce
• mzda 70,40 Kč – 98 Kč/hod.

Požadujeme:
• potravinářský průkaz a vstupní prohlídka před nástupem do práce 
• chuť pracovat 

Informace:
Tomáš Pálenský, tel.: 597 317 075, 608 810 935, tomas.palensky@comacjobs.cz
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Nikdo je tady nechce, 
a  přesto je tady pořád má-
me. O  čem je řeč? Přece 
o  hernách. Často se na mě 
obracíte s  otázkou: Kdy už 
ty herny zmizí? 

Začnu od začátku. Poruba 
byla prvním ostravským ob-
vodem, který už v roce 2014 
požadoval absolutní zá-
kaz hazardu na svém území. 
Všichni jsme si mysleli, že to 
půjde rychle. Ale trvalo dva 
roky, než byla vydána měst-
ská vyhláška, která od 1. led-
na 2017 zakazuje hazard na 
území našeho obvodu. Vý-
borně, řekli bychom si. Ale 
je už skoro konec roku a he-
ren je tady pořád jako má-
ku. Je třeba říct, že jejich po-
čet se postupně snižuje. Ale 
pořád máme na území obvo-
du asi dvě stě přístrojů, které 
povolilo ministerstvo finan-
cí a  které také toto minis-
terstvo musí správním říze-
ním o  odebrání licence zru-
šit. Na můj vkus trvá tento 
proces příliš dlouho, a proto 
se chystáme ministerstvo fi-
nancí požádat o urychlení. 

Často se mě lidé ptají na 
finanční dopad rušení he-
ren. Je pravda, že městský 
obvod přijde o částku, která 
se v posledních letech pohy-
bovala v rozpětí 18 až 20 mi-
lionů korun ročně. Ale dáte 
mi jistě za pravdu, že obě-
tovat tyto peníze stojí za to, 
abychom v Porubě měli klid 
a pořádek. V této věci, dou-
fám, máme stejný názor. 

Ing. Petr Mihálik
starosta

Dopravní uzavírka
Termín uzavírky Akce Uzavírka

28. 10. 2017  
od 8 do 
15 hodin

Porubský 
čtvrtmaraton

Hlavní třída bude uzavřena v úseku od ulice Porubské (od 
kruhového objezdu) až po ulici Francouzskou v obou smě-
rech; v Porubské a Francouzské ulici bude zachován provoz 
bez omezení

Autobusy pojedou po objízdných trasách. Více na www.dpo.cz.

Proč jsou v Porubě ještě stále herny?
Na území celé Ostravy 
platí od začátku roku 
zákaz hazardu. Přesto 
některé herny dále fungují. 
Jak je to možné?

Teorie vypadá jednoduše. 
Město vydá obecně závaznou 
vyhlášku o  zákazu hazardu 
a od data její účinnosti (v na-
šem případě 1. ledna 2017) 
z města vymizí herny. Ale pra-
xe je mnohem složitější. Vy-
hláška platí už tři čtvrtě roku, 
ale počet heren se snižuje jen 
velmi pomalu. Proč? Hlavní zá-
drhel je v tom, že automaty se 
dělí na výherní hrací přístro-
je (VHP) a jiná technická her-
ní zařízení (JTHZ). A  každou 
z těchto skupin povoluje a po-
volení ruší někdo jiný.

„Zatímco povolení na vý-
herní hrací přístroje vydává 
obecní úřad, povolení na jiná 
technická herní zařízení získá-
vá jejich provozovatel od mini-
sterstva financí. Žádný z  pří-
strojů, které povoluje obvod, 
už není v  Porubě v  provozu. 
I když se to zdá zdlouhavé, ne-
ustále klesá také počet minis-
terstvem povolených herních 
zařízení. Rušení provozu zbý-
vajících je v rukou ministerstva 
financí, a  to už bohužel ne-
můžeme nijak ovlivnit,“ přiblí-
žil aktuální situaci vedoucí od-
boru finančního a  ekonomic-
kého porubského úřadu Petr 
Solanský.

Ministerstvo financí od za-
čátku letošního roku postupně 
zahajuje s provozovateli JTHZ 
správní řízení o zrušení povo-
lení. Pokud se proti nim pro-
vozovatelé odvolají, věc roz-
hoduje ministr financí. „Jak 
ukazují statistická čísla, počet 
jiných technických herních za-
řízení se v Porubě za posled-
ních devět měsíců snížil o více 

než polovinu. Ale bude ještě 
nějakou dobu trvat, než mi-
nisterstvo všechna správní ří-
zení dokončí a vyřeší se i pří-
padná odvolání,“ dodal Petr 
Solanský.

Poruba za zákaz hazardu 
bojovala dlouhá léta. Už v ro-
ce 2008 omezila počet au-
tomatů na Hlavní třídě, Alšo-
vě a Nezvalově náměstí a po-
stupně regulaci rozšiřovala. Při 
přípravě aktuální obecně zá-
vazné vyhlášky, kterou se re-
guluje provozování loterií, by-

la jedním z  prvních obvodů, 
který se vyslovil pro absolut-
ní zákaz. „Tento požadavek 
zastupitelstvo přijalo už v  ro-
ce 2014 a  celou dobu, kte-
rá přijetí vyhlášky předcháze-
la, jsme na něm nic nezměni-
li. Doufám, že nebude příliš 
dlouho trvat a  z Poruby zmi-
zí i poslední herny. Předpoklá-
dali jsme, že postup minister-
stva bude razantnější a  ruše-
ní povolení provozovatelům 
rychlejší,“ řekl starosta Petr  
Mihálik.  (mot)

606 ks

120 ks 

JTHZ*

VHP* 87 ks VHP*

621 ks JTHZ*

60 ks VHP* 0 ks VHP*

537 ks JTHZ* 234 ks JTHZ*

stav  
k 1. 9.  
2017

stav  
k 31. 12.  

2016

stav  
k 31. 12.  

2014

stav  
k 31. 12.  

2015

*JTHZ – jiná technická herní zařízení; povoluje ministerstvo financí,     
 VHP – výherní hrací přístroj; povoluje obec
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Jak se změní náměstí Družby a Sokolovská ulice?

Setkání celiaků
Třetí celostátní setkání ce-

liaků se bude konat v  sobotu 
7.  října ve Střední škole prof. 
Z. Matějčka v  ulici 17.  listopa-
du. Lidé, kteří musí dodržovat 
bezlepkovou dietu, si zde mo-
hou nakoupit suroviny i hotové 
výrobky, ale budou také mo-
ci využít odborného poraden-
ství nebo navštívit nejrůzněj-
ší přednášky. Program začíná 
v  9 hodin, přednáškový blok 
v 11 hodin. 

Senior tančírna 
se Zdeňkem Krásným

Zatančit si a  poslechnout 
si nestárnoucí hity a  melodie 

v podání Zdeňka Krásného bu-
dou moci všichni porubští se-
nioři. Městský obvod pro ně na 
31. října připravil Senior tančír-
nu. Koná se od 14 hodin ve spo-
lečenském sále Domova Slu-
nečnice v Opavské ulici. Vstup-
né je 50 korun, vstupenky jsou 
v prodeji v Informačním centru 
Poruba na Hlavní třídě 583/105. 
Otevřeno je od pondělí do pát-
ku od 8 do 18 hodin. 

Za odvahu dostali 
medaili

Medaili ředitele Městského 
ředitelství policie Ostrava „za 
významný skutek, při kterém 
projevili odvahu a  statečnost“ 

převzali David Grebeň a Michael 
Koždoň. Muži reagovali ihned 
po zjištění, že v  jednom z  by-
tů v porubské Moyzesově ulici 
hoří. Společně začali ještě před 
příjezdem hasičů oheň likvido-
vat. I přes rychlý zákrok měl po-
žár tragické následky: na místě 
zemřel čtyřiačtyřicetiletý muž, 
jeho o  čtyři roky mladší part-
nerka s velmi vážnými a rozsáh-
lými popáleninami bojovala dva 
týdny o život v nemocnici. Zra-
něním však podlehla.

Parkování se mění 
kvůli stavbě

Výstavba komunitního cent-
ra v Pustkoveckém údolí si vy-

žádala dopravní úpravy v ulici 
K. Pokorného. Tato ulice je jedi-
ná možná příjezdová komuni-
kace, kudy mohou jezdit velká 
nákladní auta a těžká technika 
na stavbu komunitního centra. 
Příčné stání proto bylo dočas-
ně nahrazeno podélným, aby 
velké vozy nepoškodily par-
kující auta. Omezení by teore-
ticky měla trvat po dobu stav-
by, což jsou zhruba dva roky, 
ale budou se operativně zavá-
dět a zase rušit podle harmo-
nogramu prací. Tedy když ne-
bude třeba širší průjezd, pro-
tože těžká technika v tu dobu 
na stavbu nebude jezdit, vše se 
vrátí do normálu.  (jan)

KRÁTCE

Návrh multifunkčního objektu – v něm by mělo být veřejné WC, stojany 
na kola, plakátovací plocha, odpočinkové sezení, lezecká stěna i vyhlídka. 
 Vizualizace: Atelier38

Tři otázky pro…

… architektku Pavlu 
Vymetálkovou z Atelieru38, 
který připravil návrh 
rekonstrukce náměstí 
Družby a Sokolovské ulice:

1. Co se má v daném prosto-
ru změnit? 

Výrazně se změní kvalita 
předprostoru Bohemky, kde 
bude upravena silnice s  přilé-
hajícími parkovacími místy. Ta 
budou pouze ze strany Bohem-
ky v zálivech, které mají odezvu 
také na protější straně, kde jsou 
pojímány jako odpočinkové. 
Předprostor obchodního cen-
tra bude mít nově bezbariéro-

vé vstupy, vzniknou dvě výško-
vé úrovně „předzahrádek“ a  ši-
rokého chodníku/promenády, 
kde bude možné např. po-
řádat trhy. Prostor bude 
také obohacen o  ty-
pické městské prvky, 
jako je pítko, měst-
ské hodiny, vodní pr-
vek, bude zde i malé 
amfiteatrální sezení. 

2. Byly pro vás přínosné 
návrhy lidí?

Vždy je pro nás důležitý hlas 
koncového uživatele, přede-
vším pro pochopení souvislos-
tí a požadavků na dané místo. 
V  případě veřejného prosto-
ru, jako je náměstí Družby, je 

spektrum uživatelů velice širo-
ké a požadavky jsou různé. Na-
ší úlohou pak je určit míru zá-

sahů tak, aby byl výsledný 
návrh vyvážený a  koor-

dinoval všechny tyto 
požadavky. Názory 
místních nám hodně 
pomohly utvořit si 
ucelený náhled, pro-

niknout do reálného 
fungování řešeného pro-

storu, ale i vztahu k jeho okolí. 

3. Co konkrétně jste 
do návrhu zapracovali?

V  části parku budou no-
vě řešeny zpevněné plochy, 
chodníky přes park i  po ob-
vodu. Novým motivem je rastr 

„stužek“, kolmých chodníků, 
na které jsou navázány různé 
formy odpočinkového seze-
ní. Pěší stezky napříč parkem 
vycházejí přímo ze zakresle-
ných a vyšlapaných tras, kudy 
lidé chodí. V parku bude pro-
řezána zeleň, což umožní prů-
hled a  zvýší bezpečnost. Ná-
městí bude doplněno o  záze-
mí veřejného WC, zapuštěných 
kontejnerů na odpadky, bu-
dou zde nové vodní prvky, pít-
ka, typové, ale i atypické lavič-
ky, charakteristická místa pro 
setkávání. V rámci reorganiza-
ce parkovacích stání bude na-
výšen celkový počet parkova-
cích míst a  regulovaná rušná  
doprava.  (jan)
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Návrh nového řešení území z nadhledu
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Poruba získala titul  
Obec přátelská seniorům

Ministerstvo práce a  sociál-
ních věcí ČR letos premiérově 
vyhlásilo soutěž Obec přátel-
ská seniorům. V  kategorii ob-
cí nad padesát tisíc obyvatel 
nejlepší projekt předložila Po-
ruba a získala dotaci dva mili-
ony korun.

Poruba v soutěži představila 
projekt, který obsahuje celko-
vou koncepci práce se seniory. 
Tato koncepce na území měst-
ského obvodu funguje už ně-
kolik let a je aplikována odbory, 
pod které spadají sociální vě-
ci, bytová politika, bezpečnost 
a  rozvoj obvodu. Nejedná se 
tedy o několik nahodilých akcí, 
ale o  dlouhodobou spolupráci 
s dříve narozenými Porubany.

„Koncepce zahrnuje nej-
různější preventivní, kultur-
ní i  sportovní akce a  samo-
zřejmě i  řadu dalších aktivit, 
které pro a  se seniory dělá-
me. Opřít se můžeme o  kvali-

fikované zaměstnance úřadu 
i  dalších organizací a  přede-
vším pak o  aktivní seniory. Ti 
se sdružují v  klubech seniorů. 
Letos už v Porubě vznikl čtvr-
tý. Jsou rozprostřeny po celém 
území obvodu tak, aby byly pro 
starší občany lehce dostupné,“ 
uvedla místostarostka Zuzana 
Bajgarová.

Základem koncepce jsou 
právě aktivní senioři. „Jim pa-
tří největší poděkování. A  ne-
jenom za to, že jsme uspě-
li v  soutěži, ale především za 
to, že s námi dlouhodobě spo-
lupracují a podílejí se na mož-
nosti spoluvytvářet určité pro-
gramy. Poděkovat bych chtěla 
i všem lidem, kteří u nás se se-
niory pracují,“ dodala Zuzana 
Bajgarová.

Získané dva miliony korun 
využije Poruba na financování 
nejrůznějších celoročních akti-
vit pro seniory.  (mot)

Uzavření CVČ
Z důvodu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR bude od 19. do 22. října uzavřeno Centrum volného času na 
ulici Otakara Jeremiáše.   (red)

Občanku, nebo pas?
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové vo-

lební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky 
platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplo-
matickým nebo služebním pasem České republiky anebo ces-
tovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nemůže být hlasová-
ní umožněno. Upozorňujeme, že potvrzení o občanském průka-
zu není doklad totožnosti! Voličům proto doporučujeme, aby si 
platnost svých dokladů zkontrolovali.

Pokud už vaše doklady neplatí, případně došlo k jejich odci-
zení, ztrátě či poškození, o nové doklady můžete požádat u kte-
réhokoli úřadu obce s rozšířenou působností; orgánem přísluš-
ným k vydání občanských průkazů a cestovních dokladů v Ost-
ravě je Magistrát města Ostravy, Gorkého 2.

Nový doklad převezmete u úřadu, u něhož jste o něj požáda-
li, anebo u jiného, pokud jste ho v žádosti uvedli (za správní po-
platek 100 korun), v případě žádosti o vydání pasu ve zkrácené 
lhůtě šesti pracovních dnů převezmete doklad pouze tam, kde 
jste o něj žádali.

Jak kroužkovat?
Kromě výběru lístku s volební stranou má volič možnost na líst-

ku strany vybírat i konkrétní kandidáty, tedy „kroužkovat“. Tento 
preferenční hlas může volič udělit zakroužkováním až čtyřem kan-
didátům na jednom hlasovacím lístku. (Coby vzor, jak dávat prefe-
renční hlasy, upraven hlasovací lístek z minulých voleb z jiného kraje.)

Volby 20. a 21. října: na co byste neměli zapomenout?
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Chodníky: které už Poruba opravila 
a na které se ještě letos chystá?

Procházka 
Pustkoveckým údolím

Na novou tradici porub-
ských procházek s  arboris-
tou chceme navázat další pro-
cházkou – tentokrát Pustko-
veckým údolím. Jelikož se 
chystá revitalizace tohoto 
území, bylo třeba tam nejprve 
udělat průzkum. Vloni ho při-
pravoval odborný biolog Ra-
dim Kočvara. Pustkoveckým 
údolím se s  ním budete mo-
ci projít ve středu 18. října od 
16.30 hodin. Cestu zeleným 
předělem mezi čtvrtým a sed-
mým porubským obvodem 
začneme u rybníka.

Protože biolog v údolí hod-
notil nejen stav stromů a keřů 
(mimochodem – napočítal zde 
1154 stromů, nejčastěji olše 
lepkavé, javory mléče a topoly 
kanadské, a 173 keřů), ale taky 
výskyt rostlin a živočichů, se-
tkání se bude věnovat i těmto 
„novým“ tématům. Můžete se 
tak dozvědět, že v horní čás-
ti údolí roste vzácný rostlinný 
druh kruštík polabský, vysky-
tují se tam hmyzí unikáty ty-
pu zlatohlávka mramorované-
ho a zlatého, zdobence a pes-
třenky sršňové nebo že tu létá 
deset druhů netopýrů.   (jan)

Městský obvod 
Poruba nabízí 
k pronájmu:
Nebytové prostory 

Prostor v  nově zrekonstruo- 
vaném domě na Hlavní třídě 
583/105 v podchodu (předtím 
zde byla trafika) o celkové vý-
měře 131,31 m²,
• technický stav dobrý,
• smlouva na dobu určitou ne-

bo neurčitou.
Nájemce bude vybrán na zá-
kladě výběrového řízení. Před 
podpisem nájemní smlouvy 
musí uhradit jistotu ve výši tří-
měsíčního nájemného. Bližší in-
formace podá Pavla Boudová, 
tel. č. 599 480 717 nebo e-mail 
pboudova@moporuba.cz.

Opravené chodníky
náměstí A. Bejdové
Čs. exilu
před Arrows Parkem
Příčná 
Polská před obchodní akademií
Slavíkova
Skautská
Vietnamská
Francouzská
Plk. R. Prchaly
Resslova – ve vnitrobloku
Nálepkova

Zatímco Poruba svůj díl prá-
ce na rozsáhlé rekonstrukci do-
mu s číslem popisným 583 na 
Hlavní třídě odvedla už vloni 
na podzim, spoluvlastník bu-
dovy v městské památkové zó-
ně, společnost Residomo, ji od-
vedl až letos. 

Dům je téměř jako nový

Připravované opravy
Vřesinská

Polská
nábřeží SPB

V Zahradách – do 11/2017
O. Jeremiáše – 10/2017

Jak počasí dovolí – do 12/2017:
A. Hrdličky

M. Majerové
I. Sekaniny
Studentská

Bulharská
Polská

Charkovská

Vyřešit je třeba už jen na-
sprejované nápisy na bosá-
žích ve spodní části oblouku. 
Žádnou známou metodou se 
je zatím nepodařilo odstra-
nit a  památkáři nedovolili je  
zatřít.   (red)

 Foto: ÚMOb Poruba

Duha si proměnu zaslouží
Obchodní centrum Duha. 

Místo, které leží na hranicích 
sedmého a osmého stavební-
ho obvodu. Jedna z  nejfrek- 
ventovanějších lokalit Poru-
by a významný dopravní uzel. 
A  zároveň místo, které si za-
slouží výraznou proměnu.

Poruba chystá projekt 
na úpravu a  kultivaci lokali-
ty Duha. Stejně jako u dalších 
projektů chce ale nejdříve na-
sbírat co nejvíce podnětů od 
občanů, aby věděl, jak mís-
to vnímají, co považují za po-
zitivní, co se jim naopak ne-
líbí nebo co jim chybí. Lidé, 

kteří lokalitu využívají, moh-
li 7. a  12. srpna vyplnit dotaz-
ník, ve kterém odpovídali na 
všechny tyto otázky. Ode-
vzdalo ho 231 lidí. Další stěžej-
ní část analýzy představovalo 
pozorování a monitoring úze-
mí. Dobrovolníci například sle-
dovali, co lidé v  lokalitě dělají 
nebo kde a jak se v ní pohybu-
jí. Kompletní data z  dotazní-
kové ankety a pozorování bu-
dou zveřejněna po zpracová-
ní na webu poruba.ostrava.cz. 
Představení návrhu na úpravu 
lokality Duha se uskuteční na  
podzim. (mot)

GSPublisherVersion 0.44.100.100
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Bedricha Nikodema

Bedricha Nikodema

LEGENDA

PLÁNOVÁNA OPRAVA VODOVODU NTP A HTP  V PORUBĚ
- UL. 17. LISTOPADU - DUHA
- KOORDINACE S PŘIPRAVOVANOU STAVBOU OPRAVY
VODOVODNÍCH ŘÁDŮ

BARIÉRY
- KOMUNIKACE
- CYKLOSTEZKA

NEBEZPEČNÝ PŘECHOD
- VYSOKÁ INTENZITA DOPRAVY
- KRÁTKÉ INTERVALY SEMAFORU, SLABÉ NASVĚTLENÍ

HLUK
- KOMUNIKACE, PŘEDZAHRÁDKY HOSPOD
- NEPŘIZPŮSOBIVÍ OBČANÉ V PODNAPILÉM STAVU

VIZUÁLNÍ SMOG
- REKLAMY NA FASÁDÁCH OBJEKTŮ
- NEVZHLEDNÉ PRVKY VE VEŘEJNÉM PROSTORU

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- NUTNÁ PŘELOŽKA
- SDRUŽENÉ VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

PŘÍMÁ CYKLOSTEZKA
- OHROŽENÍ CHODCŮ
- OHROŽENÍ SAMOTNÝCH CYKLISTŮ

BEZPEČNOST
- MÁLO BEZPEČNOSTÍCH PRVKŮ
- MÁLO PŘÍSLUŠNÍKŮ MĚSTSKÉ POLICIE

BARIÉROVOST
- MNOŽSTVÍ PŘEKÁŽEK
- ŠPATNÉ ŘEŠENÍ RAMPY U OC DUHA

HERNY
- VYSOKÝ POČET HEREN
- VYSOKÝ VÝSKYT POCHYBNÝCH OBČANŮ

HOSPODY A PŘEDZAHRÁDKY
- HLUK Z PŘEDZAHRÁDEK
- OPILÍ OBČANÉ

VÝSKYT OPILÝCH NEPŘIZPŮSOBIVÝCH OBČANŮ
- HLUK
- NEBEZPEČÍ

ZÁPACH U ZASTÁVKY MHD
- V KRYTÉM PROSTORU SE VYSKYTUJE
MNOŽSTVÍ NEPŘIZPŮSOBIVÝCH OBČANŮ

VIZUÁLNÍ SMOG - REKLAMA

ŠPATNÁ PROSTUPNOST ÚZEMÍ
- NEMOŽNÉ DIAGONÁLNÍ PRŮCHODY ÚZEMÍM

NEVZHLEDNÉ FASÁDY
- REKLAMA
- NEUDRŽOVANÉ

INVESTIČNÍ STUDIE - DUHA_PORUBA_ST
Inves������������������������������������������������������-Porubě

I. ANALYTICKÁ ČÁST
PS_17_114 SRPEN 2017

, tým autorů návrhu. Tento výkres požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.).

SITUACE - PROBLÉMY | BARIÉRY
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Opavská 6230 / 29A | 708 00 Ostrava
tel. : 596 911 126 | info@projektstudio.cz

®

© P R O J E K T S T U D I O

M 1:650 C.3

Problémy a bariéry lokality 
Duha podle občanů:

Špatná prostupnost území, 
nebezpečný přechod, hluk, 
vizuální smog, inženýrské 
sítě, přímá cyklostezka, 
bezpečnost, bariérovost, 
herny, hospody a předza-
hrádky, výskyt opilých 
nepřizpůsobivých občanů, 
zápach u zastávky MHD, 
plánovaná oprava vodovo-
du NTP a HTP v Porubě
 Mapa: ProjektStudio
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Krmelínská 773/10, 720 00 Ostrava - Hrabová, tel.: 599 505 441 
suzukihrabova@autobond.cz, www.autobond.cz

Nyní ke každému skladovému vozu sada zimních kol ZDARMA.

AUTOBOND GROUP, a.s. 

SUVerén
pro každou příležitost
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386.700 Kčod

Nepřekonatelná ve městě

   RBS (systém nouzového 
brzdění)

   LED světlomety
   7×  airbag 
   vestavěná navigace 
   parkovací senzory a kamera

Suverénní v terénu

   inteligentní pohon 4×4 
AllGrip

   asistent sjíždění svahu
   asistent rozjezdu do  kopce
   prvky chránící karoserii
   adaptivní tempomat

Nová Suzuki Vitara

ABG_Vitara_podzim_92x130.indd   1 22.9.2017   9:42:31
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PROGRAM AKCÍ8

 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

 4. 10.  
10.00 Knihovníčci – setkání rodičů na  
 rodičovské dovolené a jejich dětí,  
 KMO, Vietnamská 1541
16.00 Turnaj ve stolním tenise, CVČ,  
 Vietnamská 1541

 5. 10. 
15.15 Čtení pro děti, KMO,  
 Opavská 6111

5.–9. 10.
 Bazárek podzimního/zimního  
 dětského oblečení a potřeb,  
 MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804

 6. 10.
17.00 Ostravská Noc vědců, areál  
 VŠB-TUO, 17. listopadu

 7. 10.   
 9.00 Setkání celiaků, SŠ prof. Zdeňka  
 Matějčka, 17. listopadu 1123

10.00 City Skate Contest, skatepark  
 u biskupského gymnázia,  
 Lvovská ulice
17.00 HC RT TORAX Poruba x Draci  
 Šumperk, RT TORAX ARENA,  
 Čkalovova 6144

 9. 10. 
16.00  Šetřílkova pokladnička – tvůrčí  
 dílna, CVČ, Vietnamská 1541 

10. 10.
9.00 Klub přátel knihovny: Po našimu,  
 KMO, L. Podéště 1970
15.30 Podpůrná skupina kontaktního  
 rodičovství, MC Krteček,  
 ZŠ I. Sekaniny 1804

11. 10.  
16.00 Podzimní soutěžení, CVČ,  
 O. Jeremiáše 1985 

17.00 Petra Dvořáková – beseda se  
 spisovatelkou, KMO,  
 Vietnamská 1541
18.00 HC RT TORAX Poruba x SHK  
 Hodonín, RT TORAX ARENA,  
 Čkalovova 6144

12. 10.   
16.30 Těsně po porodu – raná vazba,  
 MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804

13. 10.
13.00 Čoko-výlet, pořádá Středisko  
 turistiky, Bohuslava Martinů 1117
15.30 Kurz nošení dětí v šátku,  
 MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804

14. 10.   
 9.00 Mineralogické setkání, aula  
 VŠB-TUO, 17. listopadu
15.00 Soutěž o nejlépe létajícího  
 a nejpěknějšího draka, DDM,  
 M. Majerové 1722 

15. 10.   
13.00 Ostrava Diamonds x Teplice  
 Hilders – 2. liga ženského  
 amerického fotbalu, SAP,  
 Skautská 6093
15.30  Ostrava Diamonds x Pilsen  
 Angels – 2. liga ženského  
 amerického fotbalu, SAP,  
 Skautská 6093

16. 10. 
16.00  Ptačí rodinka, tvůrčí dílna,  
 CVČ, Vietnamská 1541

16.–20. 10.
 Kariérní týden – konzultace,  
 workshopy, exkurze, aula  
 VŠB-TUO, 17. listopadu 

17. 10.
10.00 Rendez-vous s knihou, KMO,  
 Podroužkova 1663

18. 10.  
16.00 Martin Strakoš: Mezi  
 architekturou, urbanismem,  
 prefabrikací a bydlením v zeleni  
 – procházka 5. obvodem, KMO,  
 Vietnamská 1541
16.00 Divadélko Smíšek: Putování  
 s mráčkem Dráčkem, CVČ,  
 Vietnamská 1541 
16.00 Hurá na nočník, MC Krteček,  
 ZŠ I. Sekaniny 1804 
16.30 Procházka Pustkoveckým  
 údolím – s biologem Radimem  
 Kočvarou, sraz u rybníka
18.00 HC RT TORAX Poruba x HC  
 Bobři Valašské Meziříčí,  
 RT TORAX ARENA,  
 Čkalovova 6144

19. 10.   
10.00 Šikulkové – setkání rodičů  
 a jejich dětí, KMO,  
 Podroužkova 1663
16.30 Porodní přání a jejich  
 význam, MC Krteček,  
 ZŠ I. Sekaniny 1804
17.30 Představení nové podoby  
 památníku, Vřesinská ulice

21. 10.
10.00 Setkání Barefooťáků, MC  
 Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804 
13.00 Keramická dílna pro děti i rodiče,  
 DDM, M. Majerové 1722
18.00  DHC Sokol Poruba x ŠŠK Prešov  
 – interliga ženské házené,  
 Sportovní hala Sareza,  
 Hrušovská 2953

23. 10.
 9.30 Zelené potraviny – beseda,  
 MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804

24. 10.    
16.30 Rej broučků a berušek, Hlavní  
 třída

25. 10.  
16.00 Turnaj v ruských kuželkách, CVČ,  
 O. Jeremiáše 1985
16.00 Rej světýlek – lampionový  
 průvod, KMO, Vietnamská 1541
16.00 Braň se! Máš na to – beseda  
 s trenérem karate a ukázkami,  
 KMO, Opavská 6111
17.00 Dodivadlo Dobroslavice:  
 Pohádka o Koblížkovi, KMO,  
 Vietnamská 1541
18.00 HC RT TORAX Poruba x  
 HC Kopřivnice, RT TORAX  
 ARENA, Čkalovova 6144 

26. 10.
 8.00 Sportovní dopoledne, DDM,  
 M. Majerové 1722

26.–27. 10.
 8.00 Sportovní dny – příměstský  
 tábor (přihlášky do 18. 10.),  
 DDM, Polská 1624

27. 10.
 8.00 Turnaj v lukostřelbě  
 a foukačkách, DDM,  
 M. Majerové 1722

28. 10.
11.00 Porubský čtvrtmaraton –  
 běžecký závod na 10 548 m  
 (od 9.00 doprovodné akce),  
 Hlavní třída
14.00 Vzpomínka u památníku –  
 pietní akt k 99. výročí vzniku  
 ČSR
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Ostravská Noc vědců
Už popáté mohou lidé navštívit vě-

decké instituce a obě ostravské univer-
zity, ve kterých budou mít příležitost zá-
bavnou formu poznat vědu, hrát si s  ní 
nebo si vyzkoušet různé vědecké pokusy. 

Letošní Noc vědců se koná 6. října od 
17 do 22 hodin a má téma Mobilita. Ná-
vštěvníkům nabídne až neuvěřitelně roz-
manitá témata – od kouzel techniky až 
po přírodní zázraky. Podrobnosti včetně 
jízdního řádu kyvadlové dopravy a mož-
nosti výběru programu najdete na webu 
http://ostravskanocvedcu.cz/.

Nordic walking pro seniory
Naučit se správnou techniku severské 

chůze a vyzkoušet si ji v praxi mohou se-
nioři 13., 20. a 27. října. Přihlásit se lze do 
7. října na e-mailu zt171@seznam.cz, in-
formace o platbě i další podrobnosti ob-
drží zájemci po registraci.

Mineralogické setkání
Mineralogické setkání spojené s  pro-

dejní výstavou přírodnin, fosilií a  šperků 
pořádá v sobotu 14. října Hornicko-geo-
logická fakulta VŠB – TU Ostrava. Akce se 
uskuteční v prostorách auly vysoké ško-
ly na ulici 17. listopadu od 9 do 14.30 ho-
din. Více na tel. č. 597 325 392 nebo na  
https://geopavilon.vsb.cz/.

Rej broučků a berušek
Městský obvod zve děti i  jejich rodiče 

na tradiční Rej broučků a  berušek, který 
se uskuteční v úterý 24. října od 16.30 ho-
din na prostranství u kruhového objezdu 
na Hlavní třídě. Kromě zábavného progra-
mu s klaunem Hopsalínem čeká na přícho-
zí lampionový průvod a  malý ohňostroj. 
Akce se koná pouze za příznivého počasí. 

Prolomení
Jako „výstavu těch, které bolí duše“ po-

pisuje chystanou expozici výtvarných děl 
klientů neziskové organizace MENS SANA 
v  Galerii na schodech porubské radnice 
její ředitelka Jaroslava Saidlová. Výstava 
maleb a kreseb lidí s duševním onemoc-
něním bude zahájena 30. října v 17 hodin 
v obřadní síni úřadu městského obvodu na 
Klimkovické ulici. Součástí vernisáže bude 

vystoupení kapely Třesk pod vedením Jiří-
ho Neduhy i dražba výtvarných prací, jejíž 
výtěžek společnost MENS SANA využije 
na zajištění činností pro své klienty. Výsta-
va v Galerii na schodech potrvá do 30. lis-
topadu a lze ji navštívit každý všední den 
od 8 do 12 hodin, v pondělí a ve středu ta-
ké od 13 do 17 hodin.

Masáže pro rodiče a děti
Vzájemné masírování si mohou vy-

zkoušet rodiče a jejich děti ve věku od tří 
do 12 let v Centru volného času (CVČ) na  
Vietnamské ulici. 

„Při masážní sestavě se děti a  rodiče 
masírují v běžném oblečení na zádech, ra-
menou, na horních končetinách a na hlavě. 
Tato relaxační terapie napomáhá ke zlep-
šení a prohloubení vztahů v rodině, přináší 
uvolnění a úlevu od zdravotních i psychic-
kých problémů, snižuje u dětí hyperaktivi-
tu a stres, zvyšuje jejich koncentraci…,“ ří-
ká lektorka Radka Foltová s tím, že masíro-
vání si mohou přijít vyzkoušet i sourozenci 
nebo kamarádi. Ukázková hodina se koná 
2. listopadu v  16 hodin ve společenském 
sále centra, další lekce budou 6. a 30. lis-
topadu a 7. prosince. Na kurz je nutné při-
hlásit se předem do 31. října, a to na tel. 
č. 599 480 592 (555), 720 735 354 nebo 
osobně v CVČ. Více informací o programu 
naleznete na www.misa-cz.com.  (jokr) 

30. 10.
16.00 Strašidla a strašidýlka – tvůrčí  
 dílna, CVČ, Vietnamská 1541

31. 10.
 9.00 Veselé malování – výtvarný  
 workshop pro rodiče a děti od  
 1,5 do 4 let (přihlášky do 27. 10.),  
 DDM, Polská 1624
14.00 SeniorTančírna se Zdeňkem  
 Krásným, Domov Slunečnice,  
 Opavská 4472

 1. 11.
18.00 HC RT TORAX Poruba x Draci  
 Šumperk, RT TORAX ARENA,  
 Čkalovova 6144

 2. 11.   
16.00 Masáže pro rodiče a děti –  
 ukázková lekce (přihlášky do  
 31. 10.), CVČ, Vietnamská 1541

VÝSTAVY A SOUTĚŽE

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

do 26. 10.
Eva Legutová a Petr Hlubek: Nymphes – 
fotografie, Galerie na schodech, ÚMOb 
Poruba, Klimkovická 55

1.–31. 10.
Jana Dědochová a Růžena Kalinová: 
Malujeme a kreslíme, Galerie VŠB-TUO, 
17. listopadu 15

2.–6. 10.
Co jsme četli jako malí – výstava knih 
z fondu čtenářů, KMO, Vietnamská 1541

2.–31. 10.
Ostrava a okolí – tematická výstava knih, 
KMO, L. Podéště 1970
Znáš své město – zábavný kvíz pro děti 
i dospělé, KMO, L. Podéště 1970
Poznáváme podzim – zábavný kvíz pro 
děti, KMO, Vietnamská 1541

4.–31. 10.
Prolomení 10 – výstava výtvarných prací 
klientů společnosti MENS SANA (vernisáž 
4. 10. v 17.00), KMO, Vietnamská 1541

5. 10. – 31. 12. 
Miroslav Sroka: Ostrava 750 let – 
fotografie, KMO, L. Podéště 1970

30. 10. – 30. 11.
Prolomení 11 – výstava výtvarných prací 
klientů společnosti MENS SANA (vernisáž 
30. 10. 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, KMO – Knihovna města Ostravy, MC – mateřské centrum,  
SAP – Sportovní areál Poruba, SŠ – střední škola, VŠB-TUO – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, ZŠ – základní škola

Změna programu vyhrazena, aktuální informace na poruba.ostrava.cz a www.facebook.com/moporuba
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Deštivý Wolfram důkladně prověřil školáky

GOH slaví 
pětačtyřicátiny

Na přelomu října a listopa-
du si Gymnázium Olgy Havlo-
vé připomene 45 let od své-
ho vzniku. Celý týden bude 
pojat v duchu 70. let. 

„Širokou veřejnost zveme 
v pátek 3. listopadu na pes-
trý program. Návštěvníci se 
mohou těšit na vystoupení 
pěveckého sboru, na výstavy 
historických pomůcek, tříd-
ních knih, dobových a  jiných 
fotografií nebo školních kro-
nik,“ zve ředitelka gymnázia 
Jana Huvarová, která zahá-
jí oslavy projevem v 15 hodin. 
Oslavy vyvrcholí divadelní 
akademií v 18.30 hodin v Do-
mě kultury Akord v Zábřehu.  
 (jan)

Rekonstrukci haly Sokola už nic nebrání
Sportovní hala Sokola 
Pustkovec sloužila nejenom 
sportovcům, ale i dětem 
ze Základní školy Josefa 
Valčíka. Kvůli špatnému 
technickému stavu musejí 
děti ze školy už rok 
cvičit jinde. Podpisem 
memoranda mezi 
městskými obvody Poruba, 
Pustkovec a Sokolem 
Pustkovec se podařilo 
udělat poslední krok na 
cestě k rekonstrukci haly.

Sportovní hala má už ví-
ce než čtyřicet let a  logicky 
si zaslouží rekonstrukci. Sokol 
Pustkovec, který ji vlastní, si 
ale tak nákladnou akci nemů-

že dovolit. Proto Sokol, měst-
ské obvody Poruba a  Pust-
kovec a  statutární město Os-
trava jednaly, jak situaci řešit. 
Výsledkem je, že Sokol Pust-
kovec předá halu městu, to ji 
opraví a svěří městskému ob-
vodu Pustkovec do správy.

Chyběly jen podpisy
Zástupci Poruby, Pustkovce 

a Sokola Pustkovec 4. září po-
depsali Memorandum o  vzá-
jemné spolupráci a  podpo-
ře při převodu a  rekonstrukci 
sportovní haly. „Podpis me-
moranda byl poslední krok, 
který od nás žádalo město, 
aby mohlo dojít k rekonstruk-
ci. Souhlasili jsme, že oprave-

nou halu předá město Pust-
kovci, zavázali jsme se, že při-
lehlá základní škola ji bude 
využívat, a zároveň se Pustko-
vec zavázal halu škole poskyt-
nout,“ uvedl místostarosta Pe-
tr Zábojník, který dokument 
za Porubu podepsal.

Mezitím musejí děti ze ZŠ 
J. Valčíka využívat jiné pro-
story, především ve Střední 
škole prof. Zdeňka Matějčka 
či v ZŠ J. Šoupala. „Děti mu-
sejí na hodiny tělocviku dojíž-
dět, což není komfortní. Po-
kud půjde vše hladce, na za-
čátku či v  průběhu příštího 
školního roku by žáci moh-
li halu opět využívat,“ dodal 
Petr Zábojník.   (mot)

Wolfram 2017 | Bláto, déšť a především spousta zábavy. Tak vypadala 
letošní soutěž Wolfram 2017. Loni se premiérového ročníku zúčastni-
ly jen týmy porubských škol, letos už branně-vzdělávací akce mířila 
celokrajsky. Ve vojenském prostoru Libavá se utkalo třináct čtyřčlen-
ných týmů, které postoupily z okresních kol. Soutěžily v jízdě na raftu, 

ve zdravovědě, čekala je překážková dráha a prokázat musely i svou 
šikovnost a sílu. Nechyběl samozřejmě ani test z historie. Porubu re-
prezentovaly základní školy Aleše Hrdličky a Porubská, které statečně 
bojovaly, ale na stupně vítězů nedosáhly. Vyhráli žáci z Českého Těšína. 
 Snímky: Martin Otipka



Mažoretky hledají 
posily

Mažoretky Daisy Ostrava 
hledají posily. Přivítají děvčata 
od tří do 15 let. Pro bližší infor-
mace si můžete přijít v pondělí 
a ve čtvrtek v 17 hodin do tělo-
cvičny TJ Sokol Poruba, v úterý 
a ve čtvrtek od 16.30 hodin pak 
do ZŠ I. Sekaniny. Více na www.
mazoretkydaisy.mozello.cz. 

Dívky od tří do 17 let se zá-
jmem o  mažoretkový sport 
hledají také v  klubu Eli-
té Ostrava. Zájemkyně se ví-
ce informací dozví na webu  
www.eliteostrava.cz, na e-mai-
lové adrese  elite-mazoretky@
seznam.cz nebo telefonním 
čísle 737 540 006.   (jan)

SPORT 11

Vyrazí hokejisté porubského Toraxu na polskou misi?
Už letos mohli hokejisté 
Poruby hrát v polské 
extralize. Proti ale nakonec 
byly bohaté polské 
kluby, a tak tým místo 
Krakova, Opole či Bytomi 
letos čekají druholigové 
boje se Šumperkem či 
Hodonínem. Příští rok by 
to ale mohlo být jinak.

Na Hlavní třídu se vydají  
na státní svátek běžci i koloběžci

Šest a  půl okruhu na trase 
vedoucí ve spodní části Hlav-
ní třídy od Francouzské ulice 
po kruhový objezd absolvu-
jí všichni běžci, kteří se zúčast-
ní Porubského čtvrtmaratonu. 
V pátek 28. října tak po ústřed-
ním porubském bulváru uběh-
nou trasu dlouhou 10 548 me-
trů. (Nejrychlejší muž tuto 
vzdálenost zvládl za 33 minut 
a 49 sekund, nejrychlejší žena 
měla čas o  necelých osm mi-
nut horší.)

První vložený závod je dlou-
hý 5 km. Novinkou letošního 

17. ročníku bude „po anglicku“ 
nazvaný Běh 1 míle (závod na 
1,6  km). Registrovat se lze na 
www.tjliga100.cz. Startovní čís-

la budou vydávána od 9 hodin, 
start je v 11 hodin. 

Kromě běžců se na trať dlou-
hou jeden okruh, tedy 1,6 km, 
mohou vydat taky milovníci ko-
loběžek. Děti do závodu nazva-
ného 3. Koloběžka Poruba vyra-
zí v 9.40 hodin, dospělí o deset 
minut později. Závodníci mu-
sí mít na hlavě přilbu. Pořada-
telé – Bokolobka tým – nabíze-
jí možnost si závodní stroj zdar-
ma vypůjčit. Je však třeba to 
vyznačit v registračním formu-
láři na www.bokolobkatym.cz.  
 (jan)

Průkopníkem navždy zů-
stane Znojmo, které už před 
lety opustilo české hokejové 
soutěže a dnes bojuje s celky 
z  Rakouska, Itálie, Maďarska 
a Chorvatska v EBEL lize. Moc 
nechybělo a podobnou cestou 
se mohla vydat i Poruba. Ako-
rát ta chtěla zamířit na sever 
do Polska.

„Hned po skončení loňské 
sezony, kdy jsme se nedostali 
do bojů o první ligu, jsme za-
čali jednat s polským svazem. 
Měl enormní zájem a  v  naší 
účasti v  extralize viděl přínos 
a  prospěch pro celý polský 
hokej. Podmínil to souhlasem 
ostatních klubů, což měla být 
formalita. Nakonec ale kluby 
překvapivě hlasovaly 4:6 v náš 
neprospěch. Silné celky mě-
ly strach, že bychom je mohli 
porazit v play–off. Přišly by tak 
o dotace, které od měst dostá-
vají za umístění,“ uvedl gene-
rální manažer klubu HC RT To-
rax Poruba Pavel Hinner.

Místo polské mise je tak le-
tos opět čekají boje ve druhé 

Přestože letos polská ces-
ta nevyšla, Poruba nerezigno-
vala a  chce to opět zkusit 
v  další sezoně. Nejdříve ale 
chce uspět v domácí soutěži. 
„Polské kluby změnily pohled 
a daly nám najevo, že by o nás 
měly zájem. Naší prioritou je 
ale vyhrát druhou ligu a uspět 
v kvalifikaci o první ligu. Chce-
me dokázat, že na první ligu 
máme, a  pokud cíl splníme, 
můžeme se bavit o  tom, kde 
budeme hrát v  příští sezoně. 
Dříve to nemá cenu řešit,“ do-
dal Pavel Hinner.  (mot)

lize. „Ta je bohužel v aktuální 
podobě zcela neatraktiv-
ní. Ještě před pár lety mě-
la úroveň. To v ní hrály napří-
klad celky Havířova, Frýdku-
-Místku, Vsetína a další skvělá 
mužstva. Ale nyní je tam jen 
pár týmů, které mohou hrát 
o  postup. A  jedním z  nich 
jsme i my,“ poznamenal Pavel 
Hinner.

Před sezonou prošlo muž-
stvo poměrně zásadní ob-
měnou, kterou podstoupilo 
i  s  vyhlídkou na polskou ex-
traligu. „Skončili u  nás kluci 

z  Vítkovic. Jejich klub je po-
slal na hostování do první ligy. 
Další kluci odešli kvůli pracov-
ním povinnostem. Takže dvě 
třetiny kádru tvoří noví hrá-
či. Myslím, že se nám podaři-
lo vytvořit mix starších a mla-
dých a naším cílem je samo-
zřejmě postup do první ligy. 
Hráči mají k  dispozici mate-
riál a zázemí jako extraligové 
celky a na poměry druhé ligy 
i nadstandardní finanční pod-
mínky. Takže bereme jen ví-
tězství v soutěži,“ řekl mana-
žer klubu.

2. hokejová liga
Systém soutěže není jednodu-
chý. Je rozdělena do tří skupin 
– Západ (11 účastníků), Střed 
(10) a Východ (7). Poruba hra-
je skupinu Východ, kde se  
sedmkrát utká s celky Hodoní-
na, Valašského Meziříčí, Opa-
vy, Nového Jičína, Kopřivnice 
a Šumperku. Celkem tedy kaž- 
dý tým skupiny Východ ode-
hraje 42 utkání. Celky, které po 
základní části skončí na tře-
tím až šestém místě, se utka-
jí v předkole play-off, ve vyřa-
zovací části pak nastoupí vítě-
zové předkola proti 1. a 2. celku 
skupiny Východ. 
Vítěz skupiny Východ se utká 
s  vítězi semifinále skupin Zá-
pad a Střed (play-off hrají spo-
lečně). Hraje se na dva zápasy 
každý s každým (doma-venku) 
a vítěz postoupí do 1. ligy.

Dvě třetiny porubského kádru nyní tvoří noví hráči.
 Foto: Lukáš Bajgar

Doprovodný program
• o  zábavu pro děti se postará 

Mateřské centrum Krteček,
• mládež si zaskejtuje se Školou 

skateboardingu nebo se podívá 
na triky parkourových kouzelní-
ků z L.E.A.D Parkour,

• dospělí si zase přijdou na své při 
ukázkách taiči klubu Zlatý Drak 
a Českého svazu Wa-te jitsu dó.

Změna doprovodného programu 
vyhrazena.
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OD ŘÍJNA 2017 NA NOVÉ ADRESE!
Opavská 798, Ostrava – Svinov

toyota.autobond.cz

4x v Moravskoslezském kraji
Ostrava - Hrabová, Krmelínská 762/12, tel.: +420 599 505 424
Ostrava - Svinov, Opavská 798, tel.: +420 596 440 886
Opava - Komárov, Ostravská 356, tel.: +420 553 652 093
Třinec, Frýdecká 53, tel.: +420 558 322 714
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Created by Amiel Weisblum www.weisblum.com Feel free to use it

DOPROVODNÝ PROGRAM:

MĚSÍC
Přidejte se k nám v boji 
proti rakovině prsu.

www.mesicvruzove.cz

www.oc-galerie.cz

pikantni� evence

6. 10.  Veletrh práce
7. 10.  Chilli festival

Sjízdná 5554/2a, Ostrava - Třebovice
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Zpravodaj PRIO 
ve všech porubských domácnostech!

náklad: 35 000 ks | příští číslo vyjde 1. listopadu 
inzerce: Jiří Sachr, 608 832 606, sachr@regvyd.cz

uzávěrka inzerce: 18. října
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O paní Irence, paní Dáše a dobrovolničení
Paní Dáša dochází za paní Irenkou jednou týdně. 
Paní Dáša je dobrovolnice organizace ADRA, paní 
Irenka brzy jednadevadesátiletá seniorka, která žije 
sama v domě ve staré porubské zástavbě. Byť má 
kolem sebe spoustu ochotných lidí, kteří jí pomohou 
s úklidem nebo dojdou nakoupit, na paní Dášu se vždy 
moc těší. „Jsme naladěny na jednu strunu,“ říká.

Paní Dáša dochází za „svou“ seniorkou jednou týdně.
 Foto: Jana Janošcová

Šance pro mladé  
i lidi ve věku 50+

Je vám více než 50 let? Ne-
můžete najít zaměstnání, rádi 
byste ho změnili anebo se po 
dlouhé době chcete vrátit do 
práce? Právě vám je určen pro-
jekt Nová šance a  zkušenost 
pro 50+, který na podzim zahá-
jí společnost Edukana. Zkušení 
psychologové vám poradí, na 
jakou profesi se hodíte, posílíte 
svůj osobní rozvoj, projdete re-
kvalifikací a na šest měsíců vás 
Edukana i zaměstná. Vše zdar-
ma. Registrujte se do listopadu 
na edukana@edukana.cz ne-
bo prostřednictvím telefonního 
čísla 737 782 333. Spolek se za-
pojil také do projektu Nová šan-

ce a  zkušenost určeného mla-
dým nezaměstnaným do 30 let. 
V rámci projektu mají možnost 
absolvovat pracovní stáž, zís-
kat nové pracovní zkušenosti, 
finance a rekvalifikaci zdarma. 

Nezisková organizace Rov-
novážka zahajuje v říjnu projekt 
Dejte práci šanci, který pomůže 
třiceti dlouhodobě nebo opa-
kovaně nezaměstnaným lidem 
starším 50 let zlepšit postave-
ní na trhu práce. Projekt nabí-
zí poradenství, motivační kur-
zy, počítačové kurzy i rekvalifi-
kace. Účast je bezplatná. Více 
informací na stránkách www.
rovnovazka.cz nebo u  Klá-
ry Tidrichové, tel. 736 140 697, 
e-mail rovnovazka@seznam.cz.

Den seniorů
Přednášky, přehlídku nej-

různějších aktivit, bezplatná 
zdravotnická měření i rady od-
borníků k  sociálním dávkám 
a  službám nabízí dříve naro-
zeným Den seniorů, který se 
uskuteční 20. října od 9  do 
13 hodin v Domě kultury měs-
ta Ostravy. Můžete se projít 
i  prodejní výstavou. Vstup je 
zdarma. Akci pořádá DTO CZ 
ve spolupráci se statutárním 
městem Ostravou.

Můžeme si dovolit 
umírat doma?

Díky podpůrným organiza-
cím je možná péče o nevyléči-
telně nemocného i v domácích 

podmínkách. Jednou z nich je 
Mobilní hospic Ondrášek, kte-
rý umožňuje nemocným do-
spělým i  dětem umírat v  kru-
hu svých blízkých. Jeho služby 
jsou pro pacienty zdarma. Čle-
nové týmu, který tvoří lékaři, 
sestry, sociální pracovnice, fy-
zioterapeut, psycholog a  du-
chovní, se snaží ulevit pacien-
tům a  jejich rodinám od potí-
ží, které onemocnění v závěru 
života přinášejí. Vyjíždějí den-
ně za pacienty domů. Patříte-
-li k  lidem, kteří by jejich služ-
by uvítali, více informací získá-
te na telefonním čísle 725 409 
411, na www.mhondrasek.cz 
nebo na facebookovém profilu 
hospice.  (jan)

Pocit, že by se měla stát 
dobrovolnicí, měla paní Dáša 
už delší dobu. „Když jsem si 
jednou přečetla článek o dob-
rovolnictví v  porubském zpra-
vodaji, řekla jsem si: Proč to ne-
dělám taky? Pár dnů na to jsem 
procházela po Hlavní třídě a na 
jednom sloupu visela výzva, že 
ADRA hledá dobrovolníky. By-
lo úterý a schůzka v ADRA by-
la ve středu. Tak jsem si řekla, 
že je to znamení, a  hned na-
zítří jsem se tam vydala,“ popi-
suje své dobrovolnické pohnut-
ky. Vybrala si, že bude pomáhat 
seniorům, a aby to neměla da-
leko, seniorům v Porubě. ADRA 
ji doporučila paní Irence. Popr-
vé se setkaly letos 16. ledna.

Sedíme u  stolu v  kuchy-
ni. Dáša s  Irenkou si vyprávějí 
o Dášině dovolené i rodinných 

oslavách, o tom, jak se povedla 
omáčka z hub, které na dovole-
né nasbírali. Irenka, bývalá šva-
dlena, vypráví, kdo všechno ji 
od doby, co s Dášou nebyla, na-
vštívil. „Mám kolem sebe dob-
ré lidi. Paní, která v domě uklízí, 
mi čas od času přijde pomoci 
s úklidem, mladý soused skoro 
každý den zvoní, jestli nepotře-
buji nakoupit. A dneska mi tře-
ba pomohl pověsit prádlo. Mám 
taky přítelkyni Boženku a  dal-
ší kamarádku, které mě cho-
dí kontrolovat a popovídat si,“ 
vypočítává optimistická a spo-
lečenská paní. I  ve svém věku 
je schopná se o  sebe posta-
rat, byť už velmi špatně chodí 
a stěžuje si na „nemotorné“ ru-
ce. Do žádného zařízení pro se-
niory se jí nechce, dokud to jde, 
chce zůstat doma – v  domě,  

Dobrovolnické centrum ADRA hledá dobrovolníky, kteří by věnovali svůj volný 
čas osamělým a nemocným seniorům, lidem s postižením nebo dětem v Ostra-
vě. „Udělat někomu radost je snadné a stačí třeba jen hodina týdně. Jak často, 
komu a kde budete pomáhat, je čistě na vás,“ tvrdí koordinátorka dobrovolní-
ků Zuzana Kuperová. Získat více informací a zapojit se do pomáhání je možné 
kteroukoli první středu v měsíci mezi 13. a 17. hodinou (nejblíže 4. října a 1. listo-
padu) v Dobrovolnickém centru ADRA Ostrava, Jiráskovo náměstí 4, nebo na 
telefonním čísle 605 784 584.

kde bydlí od doby, kdy bylo 
staršímu synovi (dnes už skoro 
sedmdesátníkovi) šest let.  

Probereme knihy, paní Iren-
ka se Dáše pochlubí, kolik an-
tistresových omalovánek, které 
ji nedávno okouzlily natolik, že 
u nich dokáže strávit klidně ce-
lé dopoledne, už vybarvila. Je-
likož jsou obě věřící, přijde řeč 
i  na otázky víry. „Taky si spo-
lečně čteme z Bible – paní Iren-
ka ji má podrobně nastudova-
nou, nebo zpíváme chvály…,“ 
vypočítává bývalá středoškol-
ská učitelka, co všechno kro-
mě šálku čaje a něčeho dobré-
ho k němu během dvou hodin 
se „svou“ seniorkou zvládnou. 

Když je pěkně, vyrazí spolu 
do ulic – na zmrzlinu, posedět 
na lavičce na dvorku, nakupo-
vat nebo se jen tak pokochat 
květinami, které obě milují, na 
Hlavní třídu. Paní Irenka se zají-
má o vše, co se v Ostravě a Po-
rubě děje, takže zavzpomíná-
me, jak se asi daří slůněti v zoo, 
a nechá si vykládat i o opravě  
reliéfu na Oblouku, poblíž kte-
rého bydlí. „Irenka je neuvěřitel-
ně svěží, má mladistvé myšlení, 
je pozitivní…,“ vypočítává paní 
Dáša, proč za seniorkou tak rá-
da chodí. Blíží se konec její ná-
vštěvy. Rozloučím se. Kdyby si 
chtěly ještě o  něčem důvěrně 
pošpitat…  (jan)
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Díky balvanu měla být Poruba slavná
Bludný balvan (také 
eratikum nebo souvek) 
objevil na jaře roku 1928 
učitel Josef Hurník.

Říjen   
v porubské historii

16. říjen 1901
Od tohoto data začali soko-

lové cvičit v sále nově postave-
né sokolovny.

28. říjen 1919
V den 1. výročí samostatnosti 

ČSR byly zasazeny na louce pod 
hřbitovem tři lípy svobody na 
počest osvoboditelů T. G. Masa-
ryka, E. Beneše a M. R. Štefánika. 
Žáci z porubské školy přednes-
li několik básní a  vzpomínková 
slavnost byla ukončena zpěvem 
státní hymny.

28. říjen 1930
V  Katolickém lidovém do-

mě (dnes Dům farnosti) zaháji-
lo provoz kino Ludmila. Hrály se 
v něm jen němé filmy.

9. říjen 1938
Během odpoledne proje-

ly Porubou první motorizova-
né hlídky německé armády od 
kostela, kolem obecního domu 
směrem ke Svinovu. Večer byla 
obsazena celá obec.

10. říjen 1951
V sokolovně byl ustaven pří-

pravný výbor JZD. Do budoucí-
ho družstva se přihlásilo celkem 
45 členů, kteří hodlali obdělávat 
42 ha půdy. 

10. říjen 1965
Provoz zahájila nová tramva-

jová linka č. 8, která jezdila z Po-
ruby k ostravskému výstavišti.

8. říjen 1970
Do provozu byl dán posled-

ní úsek Rudné ulice, která spo-
jila Porubu přes Zábřeh a Vítko-
vice s Kunčicemi.

11. říjen 1983
Bylo otevřeno umělé kluziš-

tě Hutních montáží. Bruslilo se 
v úterý, čtvrtek, pátek a sobotu 
od 15.30 do 17.30 hodin a v ne-
děli od 9 do 11 hodin.

24. říjen 1987
Byl zprovozněn lyžařský vlek 

na svahu s  umělým povrchem 
v areálu Skalka. (red)

Zdroj: Jiří Lexa: Odkazy porub-
ských kronik

„Na jedné procházce do po-
lí si můj otec, učitel, všiml, že 
z  potoka na hranici mezi Po-
rubou a  Krásným Polem čou-
há temně rudý kámen, tako-
vý tu jinde nebyl. Nedalo mu 
to, pozval z  Ostravy geologa 
a  ten zvážněl: ,Švédská žula. 
Bludný balvan. Nejjižnější era-
tikum v  Evropě. Poruba bude 
slavná.‘“ Tak vzpomínal hudeb-
ní skladatel, porubský rodák Il-
ja Hurník v  roce 2007 v  eseji 
v časopise Vesmír na objevení 
porubského bludného balvanu 
v roce 1928.

Táta Hurník si prý umínil, že 
porubské konšely přesvědčí, 
aby rudý balvan z potoka vy-
zvedli a umístili ho na návsi co-
by připomenutí desátého vý-
ročí vzniku republiky. Obec-
ní zástupci ale řekli: „Došč se 
nadřemy s kameňama na polu. 
Esli jaky něvadi, tak ten v poto-
ce.“ A tak vyzval svého bratra 
z  Krásného Pole, aby vzbudil 
zájem tam. Ale ani „Krasničani“ 
nezabrali. „Tu se táta dopus-
til lsti: na příští schůzi řekl, že 
o  kámen je postaráno, ujmou 

se ho sousedé. A bylo zle. Prý 
bude náš! Jeden sedlák plácl 
stokorunu na stůl, totéž muse-
li udělat i další a mostmistr pan 
Valder prohlásil: ,A  ja ten ka-
meň z potoka vyzdvihnu‘,“ pí-
še dále skladatel.

Byl srpen 1928. Každé od-
poledne Porubané táhli ke ka-
meni. Nebylo jasné, jak je velký, 
vězel hluboko v bahně. Pro po-
tok se kopalo jiné koryto, nad 
kamenem se zvedala obrovská 

K tématu
Porubský bludný balvan je z červené deformované hrubozrnné žuly, která podle odborníků 

pochází pravděpodobně od Uppsaly ve středním Švédsku. Červený kámen se výrazně lišil, a tak 
ho provázely legendy: pokud kámen omývala voda, znamenalo to, že prameny nevyschly a úro-
da není ohrožena. Když hrozila za dlouhého sucha neúroda a kámen vystoupil z vyschlého řeči-
ště, přicházeli k němu rolníci, pronášeli zaklínadla a dávali kameni drobné dárky na usmířenou. 

Na současné místo ve Vřesinské ulici byl 11tunový bludný balvan, který sem „přicestoval“ zřej-
mě už ve starších čtvrtohorách, převezen v roce 1968. Od roku 1990 je tento druhý největší blud-
ný balvan v České republice s absolutně nejdelší osou – 370 cm – chráněnou přírodní památkou.

• Ve čtvrtek 19. října 
v 17.30 hodin bude ofici-
álně představena nová po-
doba pietního místa.
• V sobotu 28. října 
v 10 hodin se bude u pa-
mátníku konat pietní akt 
k připomínce 99 let od 
vzniku samostatného čes-
koslovenského státu.

šibenice s  kladkostroji. Chlapi 
souvek podvlékli řetězy, kou-
sek po kousku ho zvedali, až 
ho naložili na pevný vůz s ko-
vovými koly. „Celá ves i se sta-
rostou a panem farářem se za-
přáhla do lan a průvod se hnul. 
Šinul se cestou necestou až na 
náves. Tam byl připraven be-
tonový kvádr obložený slez-
ským bílým vápencem. Kámen 
byl na něj položen. Do kvádru 
byla zazděna železná schrán-
ka s  fotografiemi, poštovními 
známkami, mincemi či drobný-
mi věcmi denní potřeby pro ar-
cheology příštího tisíciletí,“ pí-
še se ve vzpomínkách.   (jan)

Vyzvedávání bludného balvanu  Foto: archiv ÚMOb Poruba

Od jara se rekonstruoval prostor, kde byl bludný balvan mezi památníky 
obětem první i druhé světové války usazen. Místo doplňuje ještě památná 
lípa. Nová podoba místa spojila všechny prvky a doplnila je nejen pod-
lahou z pohledově výrazného plechu, ale především dominujícími pod-
světlenými sloupy, které nesou jména obětí.  Foto: Martin Otipka



Co se chystá 
u sousedů

Plesná
Plesenskou stezkou se mo-

hou 7. října vydat cyklističtí 
nadšenci. Závod horských kol 
na trase dlouhé 21 kilometrů 
pořádá TJ Sokol Plesná. Star-
tovat se bude v 10 hodin u ha-
sičárny, prezentovat se je tře-
ba od 8 do 9.30 hodin na hřišti 
TJ Sokol na Žižkově. Startov-
né je 200  korun. Přilba po-
vinná. Více na sokolplesna.cz. 

Klimkovice
Padesáté výročí založe-

ní Pěveckého sboru města 
Klimkovic oslaví 16. října ak-
ce Klimkovický podzim. Koná 
se letos už počtyřicáté. Slavit 
se bude od 17 hodin ve spole-
čenském sále sanatorií – a jak 
jinak než zpěvem. Kromě ju-
bilantů vystoupí Chór miesza-
ny Harmonia z  polského Mi-
kulova a  slovenský Smíšený 
pěvecký sbor Ilavčan. 

Slezská Ostrava
Festivalem vín bude žít od 

6. do 8. října Slezskoostrav-
ský hrad. Návštěvníci budou 
moci ochutnat – nebo si i kou-
pit – stovky vzorků kvalitních 
vín z malých i větších jihomo-
ravských vinařství. Nebude 
chybět ani burčák.    (jan)
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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. 
Aleš Macháč vylosoval Martinu Lukášovou z obchodu Biokošíky. Její podnikatelský příběh 
si budete moci přečíst v příštím čísle PRIO.
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Macháčovi jsou prostě kuchařská rodina
Šel jsem ze zeleného do 
bílého. Takhle stručně 
popsal Aleš Macháč, 
provozovatel porubského 
bistra Pipi-Gril, začátek 
své kariéry v gastronomii.

Vyučil se truhlářem. Pak za-
čal jeho otec podnikat, takže 
po návratu z vojny jaksi samo-
zřejmě oblékl rondon a stal se 
v jeho podniku ve Výškovické 
ulici nejprve provozním a pak 
kuchařem. Dvacet let ho spo-
lečně provozovali. „Bylo jasné, 
že občerstvení bude potřebo-
vat zásadní rekonstrukci. V tu 
dobu jsme se shodli, že by-
chom rádi změnili místo a čás-
tečně i koncept podniku. Když 
investovat, tak už někde jin-
de,“ vzpomíná na dobu zhru-
ba před třemi lety. Našli pro-
story v Porubě na samém kon-
ci Hlavní třídy.

 „Poruba už je spíše měs-
to, socioekonomická struktu-
ra obyvatelstva je jiná. Navíc je 
tato lokalita mnohem živější – 
konají se tu akce obvodu, na-
proti je báňská…,“ vyjmenová-
vá spolumajitel Pipi-Grilu Petr 
Macháč. Přestože prostory 
včetně rozlehlých sklepů byly 
ve velmi špatném stavu, šli do 
toho a v říjnu slaví na porubské 
adrese druhé „narozeniny“.

Až na pečivo a  knedlíky 
(které však odebírají od zdej-
ších výrobců) vše, co u  nich 
koupíte, vyrábějí sami: kolá-
če, bublaniny, bábovky, vý-
robky studené kuchyně, tep-
lá jídla. Vaří klasickou českou 
kuchyni, na výběr mají denně 
od pondělí do pátku z dvanác-
ti jídel. V  jídelníčku se odráží 
rovněž sezonní výběr surovin. 
„Sortiment jsme museli změ-
nit, požadavky jsou tu jiné než 
na Jihu. Přizpůsobili jsme se 
,porubské gastrochuti‘ a  za-
čali jsme připravovat napří-
klad i ryby nebo zvěřinu. Stá-
lí zákazníci nám někdy řeknou, 
co by si dali, a my se snažíme 

jim vyhovět. Tak to třeba by-
lo i s naším bezlepkovým vaře-
ním: jednou se pán zeptal, zda 
vaříme taky bez lepku, a my si 
řekli, proč ne… Od té doby je 
na jídelníčku položka pro lidi 
s  touto speciální dietou,“ vy-
práví Aleš Macháč. 

Denně v Pipi-Grilu uvaří sto 
porcí obědů. Jejich „top“ jsou 
klasická česká jídla: svíčková, 
guláš, plněné papriky… To prý 
je vždy u  strávníků o  úspěch 
postaráno. „Je to bistro. Lidé 
se tu najedí, případně si koupí 
jídlo s sebou, a odcházejí. Roz-
hodli jsme se, že nebudeme 
čepovat pivo, aby se k  nám 
nestahovala jistá společnost… 
Ano, možná to zvedne obrat, 
ale podnik to může v důsled-
ku pohřbít,“ vysvětluje.

Zaměstnávají dvě proda-
vačky, dvě kuchařky a paní na 
výpomoc u  nádobí. Aleš Ma-
cháč dennodenně kromě ví-

kendů ve čtyři ráno nastupuje 
do práce a začíná připravovat 
tzv. studenou kuchyni: saláty, 
chlebíčky, smaženky, sendvi-
če, bagety… Letos si ani ne-
stihl vybrat dovolenou. „Ne, 
že by mě neměl kdo zastupo-
vat, ale chci si podnik ohlídat, 
aby bylo všechno O. K.,“ říká. 
Taky osobně zkouší – jak vařit, 
tak ochutnávat – nové recepty. 
„Otec výborně vaří a mě vaře-
ní taky od dospívání bavilo. 
Byť jsem před lety začínal jako 
provozní, jednoho dne jsem se 
postavil ke sporáku a už jsem 
u  něho zůstal. Kuchařem se 
vyučil i můj syn… Jsme prostě 
kuchařská rodina,“ uzavřel. 

   (jan)

Aleš Macháč ve svém bistru   Foto: Jana Janošcová
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