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Hlasujte pro nápady  
projektu Zelená Porubě
Více na stranách 3, 4 a 5

Ostravské hokejové derby  
bude letos podruhé
Více na straně 11

O podobě smuteční obřadní  
síně je rozhodnuto
Více na straně 6

Památku generála Zdeňka  
Škarvady uctí i gripeny
Více na straně 14

Bezplatný měsíčník pro obyvatele městského obvodu Poruba

 
Foto: Jiří Birke
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* pravidelný úklid    * jednorázový úklid 
* hlídání dětí 

* hodinový manžel    * úklid zahrady
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*PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ.SLEVY NELZE SČÍTAT.

OPTIKA TRIUMPH

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 | Měření zraku zdarma*
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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

RV
16

01
43

4/
10

RV
16

01
40

8/
10

RV
17

00
74

8/
23

ĚĚĚVĚĚĚĚ KVAĚITAĚ
ĚĚĚĚIĚĚĚ VÝBĚĚĚ
ĚĚĚĚĚĚĚĚ ĚĚĚĚĚ

ĚŽŽŽŽŽ ŽŽ ŽŽ ŽŽŽŽŽŽ ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽĚŽ Ž ĚĚŽŽĚĚ ŽŽŽŽŽĚ Ž ŽŽĚĚŽŽĚĚ



SLOVO STAROSTY

TÉMA MĚSÍCE 3

Vážení Porubané, 
na našem facebookovém 

profilu nedávno požádal je-
den z  občanů, abych byl in-
formován o  stavu chodníků 
na osmém obvodě. Že o tom 
určitě nevím, protože kdy-
bych to věděl, tak bych s tím 
něco dělal. A takových poža-
davků je samozřejmě mnoho 
– a nejen z osmého obvodu. 

V  Porubě máme celkem 
172 km chodníků. To je tako-
vý dlouhý chodník z  Poru-
by do Brna. A jenom pro za-
jímavost, oprava asfaltového 
chodníku na zámkovou dlaž-
bu vyjde dnes od 980 korun 
za metr čtvereční. Pokud te-
dy budeme společně počítat, 
dojdeme k  astronomickému 
číslu. Proto přednost dostáva-
jí ty nejhorší případy. Je prav-
da, že někdy vybrat, který je 
horší, to je opravdu problém. 

Mám ale dobrou zprá-
vu: pro příští rok nachystá-
me „chodníkovou“ akci a zku-
síme se zaměřit i na „mladší“ 
stavební obvody. Hlavně pá-
tý, sedmý a osmý. Samozřej-
mě to neznamená, že v ostat-
ních se nebude opravovat nic! 

Věřte, Porubu dobře znám. 
Vím, jak vypadají chodníky, 
cesty, odpadkové koše i  stav 
zeleně. A  věřím, že i  vy vní-
máte, jak sice pomalu, ale 
postupně dochází ke změ-
ně. Blíží se konec roku, bu-
deme chystat nový rozpočet 
a z magistrátu slyšíme, že do-
staneme více peněz. Pokud 
tomu tak bude, věřte, že to 
v Porubě minimálně na stavu 
chodníků brzy poznáte.

Ing. Petr Mihálik
starosta

Vylepšíme hřiště? Postavíme sousedské 
posezení? Rozhodnete vy sami
Na nápady přihlášené 
do druhého ročníku 
projektu Zelená Porubě 
je z rozpočtu obvodu 
vyčleněno 1,5 milionu korun.

S  projektem participativ-
ního rozpočtu Zelená Poru-
bě jste se setkali už minulý rok 
v  jeho prvním ročníku. Napo-
prvé byl z  rozpočtu Poruby 
vyčleněn na nápady, se který-
mi přijdou sami lidé a obvod je 
v  roce následujícím zrealizuje, 
milion korun. Letošní rozpočet 
je o půl milionu korun vyšší.

Návrhy mají široký záběr: od 
sudu na zachytávání dešťové 
vody, která má sloužit k  zalé-
vání květinových a bylinkových 
záhonů před domem, přes dět-
ská hřiště a  relaxační zákou-
tí po vzpomínkovou lavičku na 
nedávno zesnulou zpěvačku 
Věru Špinarovou.

Celkem letos Porubané při-
hlásili osmnáct nápadů, jak vy-
lepšit své okolí. Jeden byl vy-
řazen, protože nesplňoval for-
mální náležitosti, dva protože 
byly navrženy v  lokalitách, 
jichž se týkají připravované 
velké revitalizační projekty ob-
vodu. Tři jejich autoři stáhli bě-
hem procesu posuzování. Hla-
sovat se tedy nakonec bude 
o dvanácti návrzích.

Červená, oranžová,  
zelená – jedeme!

Rodiče porubských před-
školáků a mladších školáků jis-
tě vědí, že u  mateřské školy 
v  Ukrajinské ulici funguje do-

pravní hřiště. Slouží školkám, 
školám a družinám, které sem 
pravidelně docházejí již něko-
lik let, aby děti zlepšily své do-
vednosti v  ovládání kol, kolo-
běžek a odrážedel, ale hlavně 
pod vedením zkušených meto-
diček dopravní výchovy rozši-
řovaly své znalosti v této oblas-
ti. Zahrada s funkčním doprav-
ním hřištěm je však otevřena 
i veřejnosti. 

Hřiště bylo budováno už 
v  roce 1976 a  lokálními opra-
vami jeho povrchy prošly v ro-
ce 2001. V roce 2008 bylo do-
plněno o  fungující světelnou 
signalizaci. Právě úprav na 
tomto dopravním hřišti se týká 
jeden z  nápadů přihlášených 
do Zelené Porubě, který je po-
jmenován Červená, oranžová, 
zelená – jedeme!

Za zkoušku to stojí
Když tam ještě nebyla ře-

ditelkou, chodila tam Adé-
la Mikesková se svými dět-
mi. S ostatními rodiči se baví-
vali, jak by bylo fajn, kdyby se 
zahrada ještě dále vylepšila – 
povrchy se opravily, byly bez-
pečnější, doplnily by se obrub-
níky kolem cest a lépe by drže-
lo a obnovilo se i   vodorovné 
značení.

„Neříkám, že jsou přímo 
v dezolátním stavu, ale na ces-

tách jsou už viditelné znám-
ky opotřebení a  stáří, mís-
ty se zvedají nad podrůstající-
mi kořeny, jinde praskají a vlní 
se, po dešti na nich zůstáva-
jí dlouho kaluže. Pro děti, kte-
ré se učí jezdit, to není úplně 
ideální, jde o jejich bezpečnost. 
A taky bychom situaci nechtě-
li nechat dojít tak daleko, aby-
chom hřiště museli zavřít,“ vy-
světluje Adéla Mikesková, proč 
svůj nápad do projektu přihlá-
sila. „Vím, že rozpočet naše-
ho nápadu je poměrně vysoký 
(990 tisíc korun – pozn. red.), 
ale životnost hřiště to pro-
dlouží o  spoustu let. Doufám, 
že získáme podporu – a  ne-
jen rodičů ,našich‘ dětí nebo 
lidí z okolí. Přece jen je to ná-
vrh ve prospěch spousty dě-
tí z  celé Poruby… Za zkouš-
ku to rozhodně stojí,“ dodala 
optimisticky. 

Stejně jako Adéla Mikesko-
vá, i  autoři ostatních dvanác-
ti návrhů nyní budou napja-
tě čekat, jak dopadne veřej-
né hlasování. Každý Poruban 
starší 15 let může udělit někte-
rým z nápadů prezentovaných 
na www.zelenaporube.cz dva 
kladné a  jeden záporný hlas. 
Hlasovat se bude od 13.  do 
24. listopadu.  (jan)

 Více čtěte na stranách 4 a 5

V  loňském ročníku Zele-
né Porubě do veřejného hla-
sování prošlo šestnáct ná-
padů. Do finále – tedy k rea- 
lizaci – postoupilo sedm ná-
vrhů. Nejvíce hlasů Poruba-
nů (v  součtu 280) dosta-
lo zřízení pítka u  kruhové-
ho objezdu na Hlavní třídě. 
Většina navržených „vychy-
távek“ již slouží svému úče-
lu. Zbývá dokončit chodník 
u  Vltavy a  zkratku u  Fran-
couzské ulice.

Adéla Mikesková, autorka návrhu na rekonstrukci a úpravy dopravní-
ho hřiště u MŠ Ukrajinská   Foto: Jiří Birke



Představujeme dvanáct návrhů postupujících do finále 
Není kde parkovat!
Jelikož na Podroužkově ulici je veli-
ce problémové parkování, návrh řeší 
rozšíření parkovacích stání. Jednalo 
by se o nová stání místo nevyužíva-
ného betonového hřiště a  částečně 
travnaté plochy. Nově by zde ze 
zatravňovacích dlaždic mohlo být 
12–16 parkovacích míst.

Autor návrhu: Jakub Rohel 
Lokalita: Podroužkova 1679/1 
a 1679/3
Odhadované náklady: 800 000 Kč
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Sud na dešťovku
Nájemníci si před domem zřídili ma-
lou zahrádku s květinami a bylinkami. 
Rádi by před domem umístili dvou-
setlitrový sud na zachytávání deš-
ťové vody z okapu a  také si pořídili 
kompostér pro využití organických 
zbytků. Kompost míní využít při péči 
o rostliny před domem.

Autor návrhu: Sylva Černá 
Lokalita: Z. Štěpánka 1785/5 
a 1785/13
Odhadované náklady: 13 000 Kč

Chceme si hrát
Cílem návrhu je vybudovat větší 
univerzální prolézací sestavu s lezec-
kými prvky pro děti od tří do 14 let, 
která nebude náročná na údržbu 
a  vyřádí se na ní děti nejrůznějšího 
věku. V dané lokalitě je jen staré as-
faltové hřiště a herní prvky tam úplně 
chybí. 

Autor návrhu: Jana Netočná  
Lokalita: mezi ulicemi J. Šoupala, 
parkovištěm B. Nikodema 
a parkovištěm na nám. V. Vacka  
Odhadované náklady: 230 000 Kč

Relaxační náměstíčko na Slavíkově
Poblíž Slavíkovy ulice je v současné 
době hřiště s  několika herními prv-
ky. Navrženo je hřiště modernizovat 
– doplnit o  několik nových prvků, 
například tabule pro malování, men-
ší lezeckou stěnu, posezení pro děti 
apod.

Autor návrhu: Jan Kňazovčík   
Lokalita: Slavíkova ulice, parcela 
u č. p. 2003/9   
Odhadované náklady: 150 000 Kč

Akce Truhlík
Před hlavním vchodem do domu ve 
Slavíkově ulici 1759/29 autor navrhuje 
umístit větší truhlíky na bylinky. Podél 
chodníku, který spojuje hlavní vchod 
s  místní komunikací, by v  truhlících 
rostly okrasné rostliny nebo květi-
ny. Péči o ně budou zajišťovat sami  
nájemníci.

Autor návrhu: Jan Kňazovčík  
Lokalita: Slavíkova 1759/29
Odhadované náklady: 70 000 Kč

Dětské hřiště „mezi domy“
Návrh se týká úpravy dětského hři-
ště. Autorka navrhuje hřiště upravit 
a  přidat pár dalších prvků, např. la-
novou pyramidu, tabuli na malo-
vání, menší lezeckou stěnu apod.  
Chybět by neměly lavičky pro starší  
obyvatele. 

Autor návrhu: Lucie Drozdová 
Lokalita: mezi domy na 
ulicích Rabasova, Spartakovců 
a U Sportoviště   
Odhadované náklady: 300 000 Kč

Kdo, kdy, kde a jak bude moci hlasovat o tom, které návrhy uspějí?
Zelená Porubě je projekt, ve kterém sa-

mi lidé nejen navrhují, ale i rozhodují o tom, 
do čeho bude Poruba napřesrok investovat. 
Z osmnácti došlých návrhů jich do hlasová-
ní postupuje dvanáct. Ty, které v hlasování 
získají největší podporu a  jejichž rozpočty 
se vejdou do celkové částky 1,5 milionu ko-
run, budou v příštím roce realizovány.

Všechny nápady už jsou zveřejněny na 
www.zelenaporube.cz a  postupně budou 
na facebooku obvodu (www.facebook.
com/moporuba) k vidění i reportáže o jed-
notlivých návrzích.

Kdo?  Hlasovat budou moci všichni Porubané starší 15 let.

Kdy? Hlasování začne 13. listopadu a poběží do 24. listopadu do 12 hod.

Kde?  Hlasovat budete moci:  
  – fyzicky – vyplněním hlasovacího lístku v informačním centru  
  na Hlavní třídě nebo v některé ze čtyř porubských poboček  
  Knihovny města Ostravy;

  – elektronicky – na www.zelenaporube.cz.

Jak?  Každý bude mít dva kladné hlasy (pro nápady, které se mu líbí)  
  a jeden záporný (pro návrh, s jehož realizací nesouhlasí). 
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Dětské hřiště na Mongolské
Návrh řeší znovuzřízení dětského hři-
ště, které v těchto místech kdysi bylo 
a zdejším dětem chybí. Autor navr-
huje doplnění stávajícího pískoviště 
o  dva či tři nové herní prvky, např. 
kolotoč, houpačku, skluzavku.  

Autor návrhu: Martin Bobek  
Lokalita: dvůr mezi domy 
v Mongolské ulici
Odhadované náklady: 180 000 Kč

druhého ročníku projektu Zelená Porubě
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Červená, oranžová, zelená – jedeme!
Nápad se týká rekonstrukce a úpra-
vy poškozených povrchů dopravní-
ho hřiště, které se nachází v  areálu 
MŠ  Ukrajinská. Když hřiště nevyuží-
vají školy, je otevřeno veřejnosti. Ná-
vrh přispěje k tomu, aby bylo hřiště  
bezpečnější.

Autor návrhu: Adéla Mikesková 
Lokalita: zahrada MŠ Ukrajinská 
1530/4
Odhadované náklady: 990 700 Kč

Úprava nadzemní části bývalých toalet na Hlavní třídě
Nadzemní část toalet tvoří symetric-
ké nádoby na rostliny. Jsou obloženy 
obkladem, který už je zastaralý a po-
ničený. Celkově toto místo vypadá 
velmi zanedbaně. Autorka navrhuje 
odstranit starý obklad a  objekt ob-
ložit nově, aby ladil s  okolními bu-
dovami.

Autor návrhu: Markéta Opělová 
Lokalita: prostor mezi Hlavní třídou 
a ulicí Spojů
Odhadované náklady: 98 383 Kč

Lavička Věrky Špinarové
Cílem je vytvořit hezké místo, které 
spojuje slavnou osobnost s  měst-
ským obvodem. Lavička se vzpomín-
kovou tabulkou a s vybraným textem 
některé z písní Věry Špinarové. Mělo 
by se jednat o zajímavě řešenou aty-
pickou lavičku, která by vzbudila zá-
jem už svým vzhledem.

Autor návrhu: Štěpánka Ostárková  
Lokalita: prostranství u DK Poklad  
Odhadované náklady: 60 000 Kč

Zpevnění vyšlapané zkratky
Autorka nápadu navrhuje zpevnění 
vyšlapané zkratky na rohu ulice 17. lis-
topadu 642 a náměstí B. Němcové, 
za prodejnou pečiva. Zpevněním lid-
mi vyšlapané pěšinky se především 
zlepší vzhled tohoto místa.

Autor návrhu: Jana Voráčková  
Lokalita: roh ulice 17. listopadu 
a náměstí B. Němcové  
Odhadované náklady: 25 000 Kč

Odpolední životabudič sousedů
Na náměstí B. Němcové je park, ve 
kterém bylo hřiště na pétanque. Už 
však není využíváno a  zůstala po 
něm plocha velikosti 3 x 14 metrů. 
Autorka navrhuje umístit na tuto plo-
chu dva stolky a čtyři lavičky a po-
sezení doplnit dřevěnými kontejnery 
pro pěstování bylinek nebo letniček.

Autor návrhu: Drahomíra Maděrová  
Lokalita: náměstí B. Němcové 
Odhadované náklady: 89 134 Kč

Které nápady 
nepostoupily a proč?

Do druhého ročníku projektu bylo přihlášeno více nápadů, 
některé však do hlasování nepostoupily. Které to byly?

Aktivní posezení u altánku: návrh počítal s proměnou mís-
ta, které je součástí projektu Revitalizace Pustkoveckého údo-
lí. Nebylo by vhodné tam nyní dělat dílčí úpravy. 

Parkourové hřiště: návrh by byl proveditelný pouze po 
úpravách, v průběhu procesu posuzování byl na přání auto-
ra stažen.

Relax pro Porubu aneb Sportuje celá rodina: návrh počí-
tal s proměnou místa, kterého se týká projekt Revitalizace Zá-
meckého parku. Nebylo by vhodné tam nyní dělat dílčí úpravy.

Veřejná nájezdová rampa pro údržbu aut: návrh by byl pro-
veditelný jen po velkých úpravách a realizace nápadu by byla 
velmi nákladná. Návrh byl stažen na přání autora. 

Vodotrysky, po krajích zeleň: návrh nebyl úplný, nesplnil 
formální požadavky, a byl tudíž vyřazen už v 1. kole posuzování.

Vchody do domu plné květin: nápad by byl proveditelný 
v navržené podobě, byl však stažen na přání autora.



Hlasování o obřadní síni: líbilo se béčkoMěstský 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 zákla-
dě výběrového řízení. Před pod-
pisem nájemní smlouvy musí 
uhradit jistotu ve výši tříměsíč-
ního nájemného. Bližší informa-
ce podá Eliška Prymusová, tel. 
č. 599 480 750 nebo e-mail 
eprymusova@moporuba.cz.
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Městské obvody Poruba 
a Svinov připravují rozšíření 
svinovského hřbitova 
a stavbu smuteční obřadní 
síně. O její konečné 
podobě mohli hlasováním 
spolurozhodnout 
i obyvatelé obou obvodů. 

Hlasovalo celkem 354 lidí. 
Návrh A od nich získal 113 hla-
sů, návrh B 241 hlasů. Zatímco 
ve Svinově bylo hlasování vy-
rovnané a návrh B měl jen o je-
diného příznivce více, v Porubě 
jasně převážil počet hlasů pro 
návrh B. V Porubě bylo 317 hla-
sujících (A:B 95:222), ve Svino-
vě hlasovalo 37 lidí. Návrh, kte-
rý se bude realizovat, vybrala 
pracovní skupina. Stejně jako 

hlasující zvolila návrh B. Ten po-
dalo Projektstudio EUCZ.

„Návrh je z  architektonic-
kého hlediska pozoruhodný 
a  z  technického hlediska vel-
mi odvážný. Vychází z propra-
cované filozofie kontrastu uza-
vřených kompaktních hmot tří 
objektů – zázemí, rozloučení se 
zesnulým a  kaple pro intimní 
obřady – a centrálního prostoru 

ŘEZ BUDOVOU
1:400

PŮDORYS PODLAŽÍ
1:400

SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍŇ - NÁVRH B

Zastupitelé se sejdou 
po jednadvacáté 

Porubští zastupitelé se 
22.  listopadu 2017 v  16 ho-
din sejdou na svém jedna- 
dvacátém zasedání. Jednání se 
uskuteční v  sále Domova Slu-
nečnice Ostrava a  také tento-
krát z něj bude pořízen video-
záznam. Odkazy na něj bu-
dou zveřejněny na webových 
stránkách poruba.ostrava.cz 
a  profilu www.facebook.com/ 
moporuba.  (red)

Předvánoční  
setkání seniorů

Poruba tradičně v  závěru 
roku chystá setkání se senio-
ry. To letošní dostalo přívlas-
tek předvánoční. Bude se ko-
nat 29. listopadu od 15 hodin 
ve společenském sále Střed-
ní školy prof. Zdeňka Matějčka 
v ulici 17. listopadu. Dříve naro-
zení obyvatelé obvodu se mo-
hou těšit na swingové a jazzo-
vé melodie, seniorský folklor-
ní soubor a dárky, které budou 
rozdávat andělé (změna pro-
gramu vyhrazena). Vstupenky 
si lze si vyzvednout od 6. lis-
topadu v infocentru na Hlavní 
třídě 583/105. Maximálně dva 
kusy si můžete rezervovat na 
tel. 599 480 911 nebo e-mailu 
pnovackova@moporuba.cz. 
Rezervace na jméno objed-
natele platí jen dva dny, po-
té budou lístky uvolněny pro 
další zájemce.  (jan)

Chcete prodávat na vánočním jarmarku?
Porubský vánoční jarmark se bude konat od 8. do 22. pro-

since na Alšově náměstí, ale zájemci, kteří by na něm chtěli 
prodávat své zboží, se mohou hlásit už nyní. „Městský obvod  
hledá pro tuto akci prodejce tradičních i netradičních vánoč-
ních ozdob, rukodělných výrobků, ručně zdobených perníčků 
i domácího cukroví, prodejce keramiky či dárkových předmě-
tů s vánoční tematikou,“ říká Štěpánka Ostárková z porubské 
radnice s tím, že zájemci se mohou hlásit do 16. 11. 2017. Bližší 
informace na tel. č. 599 480 913, 602 591 918 nebo na e-mailu 
sostarkova@moporuba.cz.  (jokr)

smuteční síně otevřené do kra-
jiny velkoplošným prosklením,“ 
uvedl člen pracovní skupiny, ar-
chitekt Josef Pavela.

V roce 2018 a první polovi-
ně roku 2019 by měla být zpra-
cována kompletní studie a pro-
jektová dokumentace, samotná 
stavba je v plánu podle finanč-
ních možností mezi lety 2019 
až 2022.  (jan)

Vánoční strom se rozsvítí 8. prosince
Rozsvícením vánočního 

stromu v  průsečíku Hlavní tří-
dy a  Alšova náměstí bude 
8.   rosince v  17 hodin zahá-
jen letošní Porubský vánoční  
jarmark. 

Návštěvníci tentokrát bu-
dou moci obdivovat krásu je-
dle, která vyrostla na soukro-

mém pozemku v Porubě. Ani 
letos nebude na vánočním jar-
marku chybět Ježíškova pošta 
a dřevěný betlém, který vytvo-
řil řezbář Jiří Halouzka z Jiříko-
va na Bruntálsku. Na náměs-
tí by měli poletovat i  andělé 
z  Cirkusu trochu jinak. A  ko-
mu jsou bližší mocnosti ro-

haté, ten se dočká ohnivého 
překvapení.

Letošní hudební svátky na 
náměstí budou mít nejrůznější 
zaměření – v jednotlivé dny to 
budou třeba Vánoce jazzové, 
folkové nebo keltské. Pro nej-
menší bude opět přichystáno 
zimní kino, adventní koncerty 
dětí a  nezapomeneme ani na 
mládež.

Tradice zůstane zachová-
na v případě akce Česko zpívá 
koledy. Na „Alšáku“ se stovky 
hlasů malých a  velkých Poru-
banů rozezní ve středu 13. pro-
since v 18 hodin. Předzpívávat 
jim bude zpěvačka Markéta 
Konvičková.

Porubský vánoční jarmark 
skončí 22. prosince.  (jan)

Vítězný návrh je dílem architektů z Projektstudia EUCZ.  Vizualizace: Projektstudio EUCZ

návrh A návrh B

Jak dopadlo hlasování?

113 hlasů 241 hlasů

Celkem 354 hlasů
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ZDARMA

týmová spolupráce • logické myšlení

KONEČNĚ V OSTRAVĚ!

Hádanky
Záhady
Šifry

Sjízdná 5554/2a, Ostrava - Třebovice
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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.

Žavanská 735Ě Žstrava-Žoruba 150 m nad Alšovým nám.
I. obvod – bus. č. 54, 58, tram. č. 7, 8, 17
Po dovolené opět otevřeno od 9. 11.   

PO: 9-18, ÚT: 8-13, ST-PÁ: 12-17

Tel.: 596 913 216  antikvariatvsuterenu@centrum.cz

Až do odvolání vykupujeme pouze učebnice
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Důstojné rozloučení  
s Vaším zvířecím kamarádem,  
který odešel za duhový most.

RV
17

01
44

2/
02



Velkoobjemové 
kontejnery

Rozměrnější odpad z  do-
mácností mohou obyvatelé Po-
ruby od 6. do 20. listopadu 
odkládat do velkoobjemových 
kontejnerů, které budou roz-
místěny v ulicích obvodu. Maxi-
nádoby se staví na určená mís-
ta mezi 7. hodinou prvního dne 
a 14. hodinou dne následujícího. 
Harmonogram jejich rozmís-
tění je zveřejněn na stránkách  
poruba.ostrava.cz.  (red)

Nové ozdoby 
Hlavní třídu budou letos 

krášlit nové vánoční ozdoby in-
stalované na sloupech veřejné-
ho osvětlení. Bude jich 118 na 
Hlavní třídě a 22 na ulici 17. lis-
topadu a rozsvítí se spolu s dal-
ší sváteční výzdobou Poruby 
30. listopadu. Nově budou vá-
noční dekorace instalovány ta-
ké v lokalitě u Duhy. 

Přibudou další 
kontejnery v podzemí

V  obvodu vzniknou dal-
ší podzemní kontejnery. Pro-
jektují se do lokalit na náměs-
tích J. Nerudy a  B. Němcové 
a v ulicích B. Martinů a M. Ko-
peckého. Začátkem října by-
la dokončena první etapa bu-

dování podzemních stanovišť 
s nádobami na komunální od-
pad. Nyní tak jsou na náměs-
tích A. Bejdové, poblíž Hlavní 
třídy u pasáže Dukla a v ulicích 
Nálepkově a J. Nerudy.

Čtyřicetkrát  
daroval krev

Dárců krve není nikdy dost. 
Je jich řada i mezi pracovníky 
porubského úřadu. Jeden z na-
šich kolegů je nyní dokonce no-
sitelem zlaté medaile MUDr. Ja-
na Janského. Český červený 
kříž jí ocenil za čtyřicet bezpří-
spěvkových odběrů krve Dani-
ela Nováka ze sociálního od-
boru, oddělení sociálně právní 
ochrany dětí. 

Jsme i na instagramu
Zajímá vás, co se děje v Po-

rubě, a chcete to vědět pokud 
možno ihned? Kromě webo-
vých stránek a  facebookové-
ho profilu jsme i na další so-
ciální síti – Instagramu! Její 
předností je, že na ní lze zve-
řejňovat fotografie s  krátký-
mi texty do několika sekund 
po jejich pořízení. Náš účet 
najdete pod jménem @mest-
skyobvodporuba. Naše pří-
spěvky začínají klíčovým slo-
vem #poruba.  (jan)

AKTUÁLNĚ8

Na jaře v Porubě rozkvete na šest set tisíc cibulovin
Stejně jako loni, i letos na 
podzim se sázejí cibuloviny, 
které na jaře rozzáří ulice 
Poruby. Krokusy, narcisy 
a tulipány vysadil speciální 
stroj, který za pár dní 
dokáže založit několik 
kilometrů záhonů.

Tentokrát se zahradní-
ci zaměřili na Porubskou ulici, 
Liptaňské a Nálepkovo náměs-
tí a osmý porubský obvod. Cel-
kově vysázeli 317 tisíc cibulek 
na ploše 2100 metrů čtvereč-
ních, nejvíce právě na osmém 
obvodě – 221 tisíc kusů.

Výhodou strojní práce není 
jen rychlost. Speciální traktů-
rek dokáže sázet i symetricky 
a tak hustě, jak by to lidé ruč-
ně nebyli schopni. Například 
na Nálepkově ulici, kde se sá-

zela směs Avatar, je na jednom 
metru čtverečním 220 kusů ci-
bulí. Cibuloviny se v  Porubě 
vysazovaly už loni, konkrét-
ně 320 tisíc kusů. Na jaře pak 
rozkvetly například v  Zámec-
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Jak volili Porubané?

Volební strany a  hnutí, které získaly více než 5 % voličských hlasů. 
V  Porubě volilo do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR celkem 
29 477 lidí z 53 762 oprávněných voličů, což je 54,83 %.

S kobercem zasadili květiny
Pokládka travních ko-

berců je už poměrně běž-
ná věc, ale pokládka kober-
ce, který má v sobě zároveň 
i  semena květin, je rarita. 
Poruba je první v  Česku, 
kdo něco podobného zkou-
ší. První koberec (na sním-
ku) byl na ploše 100 metrů 
čtverečních položen na Ji-
lemnického náměstí. „Na ja-
ře na místě vyrostou nejpr-
ve cibuloviny, jako jsou kro-
kusy a  narcisy, a  pak tam 
bude louka. Na ní poroste 
21 druhů rostlin, například ji-
trocel nebo kontryhel. Tento 
způsob výsadby zatím ni-
kdo v  Ostravě nezkoušel,“ 
uvedla správkyně zeleně 
městského obvodu Renata  
Hovjacká.  (mot)

STRATEGICKÁ STUDIE | Zlepšením stavu na 1. stavebním obvodu se 
bude zabývat strategická studie, do které odborníci zahrnou také podněty 
místních občanů. Vznikne tak návrh řešení, který naznačí co, jak a kdy by 
se mělo v této lokalitě změnit například z hlediska pěších ploch, zeleně, 
parkování, veřejného osvětlení apod. Jak lidé vnímají současný stav, ale 
také co je v lokalitě trápí, se bude zjišťovat dotazníky. Ty bude možné od 
3. do 8. listopadu vyplnit prostřednictvím webu poruba.ostrava.cz nebo 
7. a 8. listopadu vždy od 7 do 18 hodin na několika kontaktních místech:
– 7. 11. - náměstí J. Nerudy a B. Němcové, nároží ulice Čs. exilu (u oblouku 
Hlavní třídy), Budovatelská (u Hrušky),
– 8. 11. – ulice Porubská (u pekárny) a Dělnická (poblíž obvodního oddě-
lení policie), Oblouk (u Kafárny).  (red) 

kém parku, na kruhovém ob-
jezdu Hlavní třídy, podél ulice 
17. listopadu nebo na náměs-
tí Vítězslava Nováka. Příští rok 
v Porubě vykvete přes 600 ti-
síc cibulovin. (mot)

 Zdroj: ČSÚ

KRÁTCE

Pokládání unikátního koberce  Foto: ÚMOb Poruba

GoogleMyMaps



PROGRAM AKCÍ 9

 1. 11.  
10.00 MUDr. Marie Fridrichová:  
 Zvládnou naše děti vztah  
 a rodinu? – přednáška,  
 KMO, Vietnamská 1541 
16.00 Bingo, CVČ, O. Jeremiáše 1985 
18.00 HC RT TORAX Poruba x Draci  
 Šumperk, RT TORAX ARENA,  
 Čkalovova 6144

 2. 11.
14.00 Čtení pro děti, KMO,  
 L. Podéště 1970
15.15 Čtení pro děti, KMO,  
 Opavská 6111 
16.00 Masáže pro rodiče a děti od 3 do  
 12 let, CVČ, Vietnamská 1541
16.30 Lampionový průvod, zahájení  
 u ZŠ Porubská 832

 3. 11. 
18.00 DHC Sokol Poruba x HK AS  
 Trenčín, Sportovní hala Sareza,  
 Hrušovská 2953

 4. 11.
10.30 Oblastní kolo v boxu mládeže,  
 SŠ prof. Zdeňka Matějčka,  
 17. listopadu 1123
16.00 Halloween na Myslivně, pořádá  
 DDM, M. Majerové 1722

 5. 11. 
15.30 Alfred Strejček a Štěpán Rak:  
 Koncert pro Honzu in memoriam,  
 kostel sv. Mikuláše, nábřeží SPB 

 6. 11. 
15.30 Dekorační košík – tvůrčí dílna,  
 CVČ, Vietnamská 1541

 7. 11.
16.30 Rej světlušek – lampionový  
 průvod, KMO, Podroužkova 1663
18.00 Ostravské hokejové derby,  
 RT TORAX ARENA,  
 Čkalovova 6144

 8. 11. 
 9.30   Uctění památky gen. Zdeňka  
 Škarvady, Hlavní třída
10.00 Knihovníčci, KMO,  
 Vietnamská 1541
16.00 Turnaj v air hokeji, CVČ,  
 O. Jeremiáše 1985
16.00 Studenti studentům – pásmo  
 studentů Obchodní akademie,  
 KMO, Vietnamská 1541
18.00 HC RT TORAX Poruba x HC  
 Slezan Opava, RT TORAX  
 ARENA, Čkalovova 6144

 9. 11.
10.00 Šikulkové, KMO,  
 Podroužkova 1663   

10.–11. 11.
17.00 Halloweenská párty, Středisko  
 turistiky, B. Martinů 1117

10. 11. 
18.00 Robert Šebek: Finské Laponsko  
 – přednáška, CVČ,  
 Vietnamská 1541

11. 11.
 8.00 Turnaj ve stolním tenise pro  
 neregistrované hráče – 2. kolo,  
 DDM, Polská 1624  
10.00 Trefa do černého – střelecký  
 turnaj, DDM, Polská 1624 
13.00 Keramická dílna, DDM,  
 M. Majerové 1722
14.00 Podzimní karneval pohádkových  
 bytostí, DDM, Polská 1624

13. 11.
16.00 Svět mimoňů – tvůrčí dílna, CVČ,  
 Vietnamská 1541

14. 11.
 9.00 Klub přátel knihovny, KMO,  
 L. Podéště 1970
10.00 Rendez-vous s knihou, KMO,  
 Podroužkova 1663
17.00 Rebelové – muzikál, ZUŠ  
 J. Valčíka 4413 

15. 11.
16.00 Turnaj ve stolním fotbale, CVČ,  
 O. Jeremiáše 1985  
17.00 Beseda se spisovatelkou  
 Danielou Šafránkovou, KMO,  
 Vietnamská 1541 
18.00 HC RT TORAX Poruba x  
 HK Nový Jičín, RT TORAX  
 ARENA, Čkalovova 6144

16. 11.   
16.00 Masáže pro rodiče a děti od 3 do  
 12 let, CVČ, Vietnamská 1541

17. 11.
18.00  DHC Sokol Poruba x SHK Veselí  
 nad Moravou, Sportovní hala  
 Sareza, Hrušovská 2953

18.–19. 11.
17.00 Holčičí víkend (přihlášky do  
 15. 11.), DDM, M. Majerové 1722

20. 11.
16.00 Adventní věnec – tvůrčí dílna,  
 CVČ, Vietnamská 1541

22. 11.
16.00 Divadélko Smíšek: Pekelná  
 pohádka, CVČ, Vietnamská 1541
17.00 Radmila Kotterbová: Down  
 Under – Australia – beseda, KMO,  
 Vietnamská 1541  

23. 11.
14.00 Knihy nejen pro oči – prezentace  
 audioknih, KMO, L. Podéště 1970
16.00 Barevný podzim – vernisáž  
 23. ročníku výtvarné soutěže,  
 DDM, Majerové 1722

25. 11.
 9.00 Turnaj v lukostřelbě  
 a foukačkách, DDM,  
 M. Majerové 1722

27. 11.
16.00 Přáníčka z čajových sáčků –  
 tvůrčí dílna, CVČ,  
 Vietnamská 1541
18.00 Petr Vrchovský: Peru – země  
 Inků – přednáška, CVČ,  
 Vietnamská 1541

28. 11.
 9.00 Pozor, autíčko jede! – sportovní  
 dopoledne, DDM, Polská 1624
17.00 Martin Jemelka: Ostrava 750!!! –  
 přednáška, KMO, Opavská 6111

29. 11. 
15.00 Předvánoční setkání seniorů  
 (rezervace na tel. 599 480 911),  
 SŠ prof. Zdeňka Matějčka,  
 17. listopadu 1123
16.00 Turnaj ve stolních hrách, CVČ,  
 O. Jeremiáše 1985
16.30 MUDr. Marie Fridrichová:  
 Vztahová výchova dětí v rodině  
 a ve škole – přednáška, KMO,  
 Vietnamská 1541
18.00 HC RT TORAX Poruba x SHK  
 Hodonín, RT TORAX ARENA,  
 Čkalovova 6144

VÝSTAVY

do 31. 12. 
Miroslav Sroka: Ostrava 750 let – 
fotografie, KMO, L. Podéště 1970 
Mirek Lipowski: Toulky přírodou – 
fotografie, Galerie Astra, DPS,  
I. Sekaniny 1812

do 30. 11.
Prolomení 11 – kresby a malby, Galerie na 
schodech, ÚMOb Poruba, Klimkovická 55
Staré tváře Tibetu – fotografie, KMO, 
Vietnamská 1541

6. 11. – 1. 12.
Kamil Übelauer: Island – fotografie, 
Galerie VŠB-TUO, 17. listopadu 15

Změna programu vyhrazena, aktuální 
informace na poruba.ostrava.cz a www.

facebook.com/moporuba



Edison seznamuje  
se světem

Šest vysokoškolských stu-
dentů z Indie, Srbska, Mexika, 
Turecka, Gruzie a z Jordánska 
seznamovalo v rámci multikul-
turního vzdělávacího projek-
tu Edison žáky ZŠ I. Sekaniny 
s  kulturou a  tradicemi svých 
zemí. Angličtina byla slyšet 
opravdu všude. 

Vyvrcholením pro-
jektu byla Global Villa- 
ge, vesnička tvořená stán-
ky. „V těch mohli žáci vyzkou-
šet indické zázvorové sušenky, 
mexický salát, vyučující ochut-
nali aromatickou kávu s karda-
momem. Téměř každý dostal 
tradiční turecký suvenýr, oko, 
a  kromě toho si nadšení žá-
ci odnesli své jméno napsané 
například v  hindi, turečtině či 
srbštině,“ uvedla učitelka ZŠ 
I. Sekaniny Jana Losíková. Děti 
si pro hosty připravily ukázku 
a  ochutnávku tradičních čes-
kých dobrot a také vědomost-
ní kvíz o naší zemi.

„Na Hrdličkách“ 
soutěžili rodiče

Evropský den jazyků netra-
dičně oslavili v  ZŠ A. Hrdlič-
ky – projektový den pro žá-
ky druhého stupně s  názvem 
Sportujeme v Evropě byl ten-
tokrát obohacen o  zábavný 
program pro rodiče a  přátele 
školy – Quiz show s evropskou 
tematikou. Kvíz sestavovali žá-
ci, kteří se také ujali role prů-
vodců programem a pomáha-
li připravit pro rodiče občerst-
vení.   

Malovaná hudba 
vystřídá Prolomení 11

V  Galerii na schodech 
porubské radnice bude od 
11. prosince přístupná výsta-
va prací žáků Základní umě-
lecké školy Svinov. Vystřídá 
soubor kreseb a  maleb Pro-
lomení 11 vytvořených klien-
ty sdružení Mens Sana, kte-
rý je v  galerii k  vidění do 
30. listopadu.

Kolekce výtvarných dílek 
žáků svinovské „zušky“ nese 
název Malovaná hudba. Verni-
sáž bude 11. prosince v obřad-
ní síni radnice od 17 hodin. Vý-
stavu bude možné si prohléd-
nout do 4. ledna 2018.  (jan)

ŠKOLSTVÍ, KULTURA10

Školáci nacvičili muzikál o velké lásce
Děj muzikálu Rebelové 
vypráví o jedné velké 
lásce, které však dějiny 
nebyly úplně nakloněny. 
„Zcela volné zpracování 
podle písničkového 
retrofilmu“ nacvičili 
žáci porubské Základní 
umělecké školy J. Valčíka.

Maturantka Tereza a  kluk, 
který utekl z  vojny – to jsou 
hlavní hrdinové příběhu, ve 
kterém dominují hudba (nej-
známější hity šedesátých let) 
a tanec. 

Tento muzikál nastudova-
li v  Základní umělecké ško-
le J. Valčíka. Účinkovat v něm 

budou soubory Musical Com-
pany pod vedením Jany Nie-
derlové a  muzikanti z  Dan-
ce Company vedeni Marti-
nem Fryntou. Scénu vytvořili 
žáci výtvarného oboru ZUŠ. 
Sóla nacvičili Valentýna Kov- 
šanová (ztvární Terezu), Mi-
chaela Henzlová (Bugi-

ka). Svůj muzikál Rebe„lové“ 
předvedou v  koncertním sá-
le ZUŠ J. Valčíka 14. listopadu 
v 17 hodin. Vstup je zdarma.

Podle stejného námětu byl 
v  roce 2000 natočen film Re-
belové.  Děj je zasazen do po-
hraničí do období před srpnem 
1968. Zachycuje příběh tří ma-
turantek, Terezy, Buginy a Julči, 
a  tří vojáků, uprchlíků z armá-
dy, chystajících se emigrovat, 
Šimona, Boba a  Emana. Vojá-
ci chtějí odjet do San Francis-
ka, jsou však prozrazeni... „Ale 
nebojte se, náš zamilovaný pří-
běh na rozdíl od filmu končí – 
jak jinak – happyendem,“ vzka-
zují aktéři.     (jan)

Z PORUBY I POČERNIC | Jak spolupracují základní školy s radnicemi na aktivitách místní Agendy 21 
(naplňování principů udržitelného rozvoje na úrovni obcí a měst)? O tom přijeli 5. října do Poruby pore-
ferovat samotní žáci ze tří základních škol v pražské městské části Horní Počernice. S porubskými „spo-
lužáky“ ze ZŠ Dětská, A. Hrdličky, J. Valčíka a Komenského se potkali v ostravském planetáriu. Přivítal 
je – a pak se s nimi také rozloučil – robot Angie (na snímku se s ním fotí děti ze ZŠ Dětská). Každá škola 
v prezentaci představila, co žáci dělají pro životní prostředí, udržitelný rozvoj nebo zdravý životní styl jak 
ve výuce, tak při mimoškolních činnostech. „Prezentace ostatních škol byly velmi zajímavé a inspirovaly 
naše žáky k dalším aktivitám v budoucnu,“ uvedla Naděžda Kučejová, učitelka ZŠ J. Valčíka.
  Text a foto: Jana Janošcová

na), Veronika Kempná (Jul-
ča), Alexandr Henzl (Šimon), 
Jaromír Stavač (Eman, Bo-
bo) a  Tereza Holínková (dív-

Šampionáty se nekonají jen 
ve sportu. Ti opravdu chytří se 
mohou utkat například i v ma-
tematice. A  právě Moravsko-
slezský matematický šampio- 
nát už popatnácté uspořáda-
lo porubské Wichterlovo gym-
názium. Přihlásilo se 39 druž-

stev žáků 9. tříd základních 
škol (soutěžila čtyřčlenná 
družstva) a  76 žáků 3. roč-
níků středních škol (soutěži-
li jednotlivci) z  Česka i  Slo-
venska. Mezi žáky základních 
škol vyhrálo družstvo ze Svi-
nova jménem Kabrňáci, nej-

lepší porubské týmy ze ZŠ 
J. Valčíka a Bulharská skonči-
ly na děleném čtvrtém místě. 
Mezi jednotlivci si nejlépe ve-
dl Tomáš Křižák z bíloveckého 
gymnázia, třetí příčku obsa-
dil Jiří Močkoř z  Wichterlova  
gymnázia.  (mot)

Matematický šampionát vyhráli Kabrňáci
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Co je Ostravské hokejové derby? Vyprodaná porubská 
RT Torax Arena, bouřlivá atmosféra a hlavně prvotřídní 
hokej nejlepších hráčů z řad ostravských akademiků: 
studentů Vysoké školy báňské – Technické univerzity 
Ostrava (VŠB-TUO) i Ostravské univerzity (OU).

V Ostravě budeme napřesrok pořádat 
Kontinentální pohár v atletice

Ostrava bude 8. a  9. září 
příštího roku hostit nejlepší 
atlety a atletky ze všech kou-
tů světa - bude pořádat Kon-
tinentální pohár v atletice. 

Jde o  nejvyšší světovou 
soutěž, která se koná jed-
nou za čtyři roky (naposledy 
ji pořádalo Maroko v  Marrá-
keši) a na vítkovický stadion 
přivede borce ze čtyř konti-
nentů – výběry Evropy, Ame-
riky, Afriky a  společný tým 
Asie a  Oceánie. V  každé at-
letické disciplíně, jichž bude 
celkem čtyřicet, se zúčast-

ní dva nejlepší atleti za jeden 
kontinent.

Ostrava bude muset kvůli 
požadavkům světové atletické 
federace v některých ohledech 
upravit atletický stadion – po-
čítá se například s přemístěním 
koulařského sektoru, opravou 
opotřebovaného povrchu bě-
žecké dráhy nebo novým „laj-
nováním“ dráhy. Vrcholný atle-
tický mítink je však pro město 
dobrou reklamou, protože zá-
vody u  televizních obrazovek 
sledují stamiliony diváků po ce-
lém světě. 

Nominace týmu Evropy se 
bude sestavovat po evrop-
ském šampionátu, který se 
v  srpnu 2018 koná v  Berlíně. 
Jako pořadatelské zemi nám 
atletická federace garantuje, 
že můžeme do výběru Evro-
py nasadit tři naše atlety, byť 
by se jich tam z mistrovství Ev-
ropy tolik neprobojovalo. Elitní 
klání je známé taky štědrou fi-
nanční prémií, o start tak zřej-
mě bude mít zájem absolutní 
světová atletická špička. Vstu-
penky na Kontinentální pohár 
už jsou v prodeji.  (jan)

Která ostravská vysoká škola bude lepší na ledě?

Derby bude 7. listopadu, 
hraje se od 18 hodin. Zasvěcení 
si jistě vzpomenou, že jeden lí-
tý boj už vysokoškoláci v tom-
to roce jednou svedli. „Proč se 
letos utkáme podruhé? Kluci 
hrající na profesionální úrovni 
nemohli na jaře v derby hrát, je-
likož je klub ve vrcholící sezoně 
nepustil. A protože jsme chtě-
li, aby mělo utkání špičkovou 
úroveň, hledali jsme řešení ve 

změně termínu,“ vysvětlil jeden 
z  organizátorů Michal Dom- 
brovský. „Profi hokejisté mají 
na podzim reprezentační pau-
zu a  ještě se nehraje play-off, 
s  uvolněním proto teď nema-
jí takový problém. A taky – lis-
topad je přece už od roku 1939 
měsíc studentů,“ dodal.

Každá univerzita si zvolí své 
hokejové reprezentanty a  ti 
pak společně trénují a  připra-

vují se na den D. „Nejsou to le-
dajací hráči. Jde o kluky, kteří 
sice studují, ale zároveň se vě-
nují na vysoké úrovni hokeji. 
Jsou to hráči z extraligy, WSM 
ligy i  druhé ligy,“ upřesnil Mi-
chal Dombrovský. Za VŠB-
-TUO nastoupili v  minulosti 
například hokejisté HC Vítko-
vice Ridera Petr Kolouch a Lu-
káš Kovář a za Ostravskou uni-
verzitu Petr Strapáč, který hrál 
poslední dva ročníky extraligu 
v Olomouci. Dalším z magne-
tů je podle organizátorů jeden 
z  největších bojovníků na hři-
šti, „domácí“ (hraje za HC RT 
Torax Poruba) David Zachar. 

Součástí týmu byly také dívky 
hrající ženskou extraligu. 

Ostravské derby se hrálo už 
čtyřikrát. Titul akademického 
hokejového krále Ostravy dr-
ží VŠB-TUO – třikrát zvítězila. 
„Ostravská univerzita má tedy 
pořádnou motivaci snížit skó-
re,“ usmál se Michal Domb-
rovský. (Soupiska týmů páté-
ho střetnutí bude známá až po 
uzávěrce vydání.)

Taky toto utkání bude mít 
doprovodný program včetně 
after party. Vstupenky v před-
prodeji přijdou na 120 korun, 
na místě budou za 150 korun. 
 (jan)

MISTŘI | Fenomenál-
ním úspěchem skonči-
lo nedávné mistrovství 
republiky v  boxu pro 
zástupce porubských 
klubů. Lukáš Dekýš 
z Boxing Clubu Poru-
ba (na snímku v červe-
ném) porazil ve finále 
váhy do 60 kilogramů 
Erika Alojana. Z  titulu 
se raduje i  Sokol Po-
ruba, jehož zástupce 
Martin Prázdný uspěl 
ve váze do 69 kilogra-
mů.  (mot) 

 Foto: 
 archiv BC Poruba

Mladí porubští atleti 
byli opět úspěšní

Devět medailí přivezli z mis-
trovství Moravy a Slezska v at-
letice v  Hranicích na Moravě 
mladí sportovci z klubu Atleti-
ka Poruba. Tituly mistryň Mo-
ravy a  Slezska získaly Danie-
la Bártová (vrh koulí) a štafeta 
na 4x 60 m ve složení Michaela 
Poštulková, Nina Válková, Do-
minika Fialová a  Daniela Bár-
tová. Nejvíce se na tomto mis-
trovství dařilo děvčatům, která 
vyhrála také medailové umístě-
ní klubů (zúčastnilo se jich cel-
kem 34) se ziskem dvou zla-
tých, tří stříbrných a dvou bron-
zových medailí.  (jan)

Oblastní kolo v boxu 
s mezinárodní účastí

Boxing Club Poruba pořádá 
4. listopadu v  tělocvičně SŠ 
prof. Zdeňka Matějčka oblast-
ní kolo v boxu. Ačkoli se jed-
ná „jen“ o oblastní kolo, turnaj 
bude mít mezinárodní obsa-
zení. „Podařilo se nám domlu-
vit účast boxerů ze Slovenska, 
Maďarska a Polska. Chtěl bych 
všechny fanoušky boxu po-
zvat, bude to skvělá podíva-
ná,“ uvedl Miroslav Torač z BC 
Poruba. Na turnaji se před-
staví všechny věkové katego-
rie a  první utkání odstartuje 
v  10.30  hodin. V  ringu nebu-
dou chybět ani poslední mis-
tři republiky z  BC Poruba ja-
ko Lukáš Dekýš, Adam Trnčák 
nebo Kevin Godla.  (mot)
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Členové nového, již čtvrté-
ho porubského klubu seniorů 
se scházejí v prostorech v Prů-
běžné ulici. Klub je určen všem 
dříve narozeným, kteří chtě-
jí trávit čas společně se svými 
vrstevníky. 

V  porubských klubech se-
niorů se v  letošním roce ko-
nají akce pořádané ve spolu-
práci s  neziskovou organiza-
cí Sociofaktor. Do konce roku 
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V Porubě vznikl díky velkému zájmu čtvrtý klub seniorů
Městský obvod Poruba 
zřídil čtvrtý klub seniorů. 

 Snímky: Jana Janošcová a ÚMOb Poruba

Porubské kluby seniorů:
• Klub seniorů Bulharská, 

Bulharská 1561/7, kontaktní 
telefon 599 481 504

• Klub seniorů, U Oblouku 
501/5, kontaktní telefon  
599 481 504, 596 932 573

• Klub seniorů, DPS Astra, 
I. Sekaniny 1812/16, kontaktní 
telefon 599 481 504

• Klub seniorů, Průběžná 
6208/88, kontaktní telefon 
599 481 504

proběhnou ještě setkání za-
měřená na trénování paměti. 
Také Policie České republiky 
navštěvuje seniory v  jednot-
livých klubech a přednáší jim 
na téma bezpečnost – upo-
zorňuje na „šmejdy“, falešné 
vnuky potřebující půjčit pení-
ze a další nebezpečí, která na 
starší lidi číhají. „Všechny ak-
ce, které pro porubské dříve 
narozené pořádáme, nejsou 
určeny jen pravidelným ná-
vštěvníkům klubů. Například 
na předvánoční setkání senio-

rů, které se bude konat 29. lis-
topadu v  sále Střední školy 
prof. Zdeňka Matějčka, jsou 
zváni všichni zájemci v senio- 
rském věku,“ upozornila ve-
doucí sociálního odboru Jana 
Glogarová.

Senioři si v klubech pořáda-
jí i své vlastní akce a setkání - 
v této době hlavně mikulášská 
a  vánoční posezení. V  rám-
ci kulturních aktivit navštěvují 
také společně divadelní před-
stavení v  Národním divadle 
moravskoslezském.  (jan)

Sportovně-zábavný 
den pro dříve narozené

Seniorům je určen sportov-
ně-zábavný den v  tělocvičně 
TJ Sokol Pustkovec, jehož sed-
mý ročník pořádá Městská or-
ganizace Svazu důchodců ČR 
Ostrava. Bude se konat v  so-
botu 4. listopadu od 10 hodin. 
Družstva budou soutěžit v ne-
náročných a  zábavných spor-
tovních disciplínách. Soutěže 
budou vedeny cvičiteli Asocia-
ce sportu pro všechny TJ Sokol 
Pustkovec. Po skončení klání 
budou následovat kulturní vy-
stoupení a po nich možnost vy-
zkoušet si svoji sportovní zdat-
nost. Pořadatelé upozorňují, že 
do tělocvičny je dovolen pou-
ze vstup ve sportovní nebo do-
mácí obuvi. Zájemci o cvičení si 
musí vzít i sportovní oblečení.  

Nejen senioři  
baví seniory

Opět jiný program bude mít 
tradiční setkání Nejen senioři 
baví seniory. Bude se konat ve 
středu 15. listopadu od 14 ho-
din v domě dětí na ulici M. Ma-
jerové. „Letošní program bude 
navazovat na projekt Knihovny 
města Ostravy pojmenovaný 
Paměť Ostravy. Ten shromaž-
ďuje vzpomínky nás starších na 
dřívější život ve městě. Na se-
tkání si vyslechneme zápisy li-
dí, kteří se do projektu zapojili. 
Taky ostatní členové si mohou 
k tomuto tématu připravit svůj 
literární příspěvek, o který by se 
chtěli s ostatními podělit,“ pro-
zradila Anna Pinterová, před-
sedkyně ostravské organizace 
Svazu důchodců ČR.  (jan)

Manželé Telečtí se poznali na lyžích,  
Hrabinovi pro změnu na pouti

Nynější přírodní památka 
Devět skal na Vysočině je je-
jich osudovým místem: tam 
se Irma s Václavem před více 
než padesáti lety při lyžování 
seznámili. Brali se v roce 1967 
v  Olomouci a  ve stejném ro-
ce se přistěhovali do Poruby. 
Nyní je jejich domovem Dům 
s  pečovatelskou službou Ast-
ra. Tam také oslavili svou zla-
tou svatbu.

Telečtí (na spodním sním-
ku) vychovali tři děti – Zden-
ku, Šárku a Václava. Těší se ze 
sedmi vnoučat – Markéty, Pet-
ry, Michala, Martiny, Kláry, Da-
vida a Dušana – i pravnoučat. 
Pan Václav, který pracoval jako 
vychovatel v odborném učiliš-
ti Vítkovic, byl založený spor-
tovně, miloval lyžování a  fot-
bal. Doménou paní Irmy, eko-
nomky v Bytostavu, byly ruční 

práce, kultura nebo zahrádka. 
Těžká nemoc před časem pa-
na Václava upoutala na invalid-
ní vozík a paní Irma se o něho 
nyní obětavě stará. 

Jaroslava a  Miloslav Hrabi-
novi (foto nahoře) jsou svo-

ji už pětašedesát let. Pozna-
li se pro změnu na pouti – pan 
Miloslav byl na vojně ve Vyš-
kově, paní Jaroslava pochá-
zí z nedaleké vesnice Hamilto-
ny. Ve Vyškově se 14. října 1952 
vzali. Pana Miloslava pracov-
ní povinnosti přivedly do Ost-
ravy. Aby zde šikovného stava-
ře udrželi, přidělili Hrabinovým 
byt. Bydlí v  něm dosud… Vy-
chovali v něm dceru Jaroslavu 
a syna Lubomíra. Od nich ma-
jí vnuky Marka, Michala a Pet-
ra a pravnuky Nelu, Alici a Da-
na. Paní Jaroslava se nejprve 
starala o  domácnost a  o  děti, 
později pracovala v Chemické 
prádelně a čistírně ve Svinově. 
Společným koníčkem Hrabi-
nových byla kultura, sportovali 
a po otevření hranic taky hod-
ně cestovali. Do rodného do-
mu paní Jaroslavy jezdívali na 
rekreaci.  (jan)



(z rukopisu Zdeňka Škarvady 
Vzpomínka na léta 1942–1945)

Bylo to 4. úno-
ra 1942. Blíži-
la se hodina 
vystř ídání 
hotovost-
ních po-
sádek. Ka-
marád Leo-
pold Šrom měl 

ihned po službě nastoupit od-
počinkovou dovolenou. Z  leti-
ště mělo odstartovat dopravní 
letadlo s cílem poblíž místa je-
ho dovolené.

„Zdeňku, podrž za mě tu 
zbývající půlhodinu, prosím. 
Operační sál nemá nic na ma-
pě, nahoru se stejně nepůjde, 
a  já se můžu dostat do Skot-
ska za dvě hodiny místo celé-
ho dne ve vlaku.“ Ani jsem ne-
stačil přikývnout a Polda už pá-
dil s  kufříkem k  pojíždějícímu 
letounu.

Uplynulo sotva deset minut, 
když telefonista náhle zvolal: 
„Červená sekce nahoru!“ Siré-
na popohnala mechaniky k na-
hození motorů, piloti rychle 
vybíhali z pohotovostních ba-
ráků. Naštěstí jsme se s  Leo-
poldem střídali na stejném le-
tadle, a tak nebylo třeba úprav 
– jen se rychle uvázat a už ve-
doucí roje vyjížděl na dráhu. 
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Půlhodinový záskok za kamaráda  
se mu málem stal osudným
Stých narozenin by se 
8. listopadu dožil generál 
Zdeněk Škarvada, 
vojenský letec.

Listopad   
v porubské historii

21. listopad 1934
První porubské „němé“ kino 

Ludmila ukončilo svůj provoz. 
Ve Svinově bylo zřízeno nové 
kino s možností promítat zvu-
kové filmy, tím porubské kino 
osiřelo.

17. listopad 1947
V opravené zámecké budo-

vě byla otevřena mateřská ško-
la, kterou začalo navštěvovat 
56 dětí ve věku 3 až 5 let.

14. listopad 1948
Z nařízení ministra průmys-

lu byla továrna Ignáce Blažeje 
na nábytek přidělena n. p. Del-
ta v Praze. 

7. listopad 1958
Nově položeným plynovým 

potrubím byl do části Poruby-
-vsi zaveden plyn.

1. listopad 1961
Na čtvrtém porubském ob-

vodě byly nájemcům předány 
první byty. První dokončenou 
budovou čtvrtého obvodu byl 
internát Učiliště spojů.

25. listopad 1963
Z  důvodu rozšiřující se vý-

stavby Poruby směrem k Mar-
tinovu a  Pustkovci byl vydán 
zákaz pohřbívání na pustko-
veckém hřbitově (budoucí 
sedmý obvod).

4. listopad 1977
Veřejnosti byl předán zim-

ní stadion, který byl vybudován 
za 12 milionů Kčs.

1. listopad 1980
Podle celorepublikového 

sčítání lidu, bytů a  domů žilo 
v  Porubě, včetně připojených 
obcí, 107 085 obyvatel.

7. listopad 1983
Byly slavnostně otevře-

ny nové svinovské mosty pro 
tramvajovou dopravu a  v  pra-
vém silničním pruhu ve směru 
Ostrava – Poruba i pro automo-
bilovou dopravu. Otevření levé-
ho pruhu bylo naplánováno na 
příští rok. (red)
Zdroj: Jiří Lexa:  
Odkazy porubských kronik

Památku generála  
uctí i gripeny

Památku nedožitých 
stých narozenin generála 
Zdeňka Škarvady uctí vzpo-
mínková akce u krytého pó-
dia na Hlavní třídě. Bude 
se konat 8. listopadu od 
9.30 hodin. Jedním z bodů 
programu bude přelet dvou 
stíhaček JAS 39 Gripen. Vy-
stavena bude replika brit-
ského letounu Spitfire, je-
hož prohlídku komentářem 
doplní historik a letec v do-
bové uniformě.

Zdeněk Škarvada, brigádní generál v. v.  
* 8. 11. 1917 v Olešnici, † 11. 5. 2013 v Ostravě
1935 přijat do vojenského učiliště v Prostějově
1939 odchod do Polska; přesun čs. vojáků do Ruska
1940 odjezd z internačního tábora přes Moskvu, Varnu,  
 Istanbul do Egypta, kde oblékl britskou uniformu,  
 a přes Bombaj do Liverpoolu
1941 zařazen k 310. československé stíhací peruti v Dyce
1942 osudný let, zachránila ho německá loď; coby zajatec  
 byl z Brestu eskortován do Frankfurtu nad Mohanem,  
 poté přesunut do zajateckého tábora
1945 pochod smrti do Schwerinu, osvobození tábora Brity;  
 v srpnu návrat do Česka
1950  propuštěn z armády, pracuje jako pomocný dělník  
 v Brně
1966  stěhování do Ostravy, pracuje v Dole Zárubek
1972  odchod do důchodu
1997  získal od Václava Havla medaili Za hrdinství
2000  povýšen na brigádního generála
2013  v září po něm byla pojmenována ZŠ Porubská 831,  
 na níž visí jeho pamětní deska

Zdeněk Škarvada  Foto: archiv Ivany Škarvadové

uvolnit upínací pásy, otevřít 
kabinu, nabrat rychlost, obrat 
na záda – a  vypadnout! Tak 
jsem dolétal, bleskne mi hla-
vou. Sotva jsem pocítil prud-
ké škubnutí otevíraného pa-
dáku, dostal jsem studenou 
lázeň z mořské vody. Vítr i vl-
ny byly velmi silné. Záchran-
ná vesta mě udržela na hladi-
ně, avšak malý gumový člun 
se nepodařilo nafouknout. Zi-
ma, únava – vědomí odchází.

Jak dlouho jsem byl v bez-
vědomí (jak rád říkávám – 
hostem Neptuna), se už ni-
kdy nedozvím. Když jsem 
se probudil, skláněl se na-
de mnou německý námořník. 
Myslím, že jsem ztratil vědo-
mí podruhé.

Plný plyn a za pár sekund jsme 
se hlásili operačnímu sálu ze 
vzduchu. Počasí nevalné, níz-
ké mraky a časté dešťové pře-
háňky, ale zakrátko už jsme 
nad „dekou“ a stále stoupáme. 
Najednou se vše začalo měnit. 
Motor a jeho kontrolní přístro-

je hlásily, že něco není v po-
řádku. Pokles otáček a vý-

kon motoru slábne. Sku-
pina se vzdaluje. Volám 
vedoucího smluveným 

kódem, ale neslyším ve 
sluchátkách ani svůj hlas, 
což znamená, že nikdo ne-
může slyšet mě. Znovu vše 

kontroluji, manipuluji 
páčkami, nic ne-

pomáhá. Ob-
racím zpět. 
Klesám. Výš-
koměr a  čas 
hlásí, že zpět 
na letiště 
se nedo-
táhnu. Po-
de mnou 
m r a k y 
a  dole 
moře. Na 
to se při-
stát nedá, 
ani nesmí 
– není na-

děje na přežití.
Situace žádá rychlé roz-

hodnutí: ven! Odložit kuklu, 



Co se chystá 
u sousedů

Krásné Pole
V  sále restaurace U  Čest- 

míra se v sobotu 25. listopa-
du uskuteční turnaj v Člověče, 
nezlob se! Účastníci se mo-
hou zapisovat od 14.30  ho-
din. Zápisným bude cena do 
slosovatelné tomboly. Hrát 
se bude od 15 hodin  vyřazo-
vacím způsobem. Pro vítěze 
v dětských kategoriích budou 
připraveny ceny a  diplomy. 
Soutěžit se bude i ve skládání 
Rubikovy kostky na čas. Kdo 
dává přednost černým a  bí-
lým figurkám, může se zú-
častnit šachového turnaje. Ví- 
těz si zahraje duel se staros-
tou Tomášem Výtiskem.

Klimkovice
Svatomartinské hody se 

chystají na sobotu 11. listopa-
du v Klimkovicích. Budou se 
konat před tamním zámkem. 
V  11.11 hodin začnou otvírá-
ním svatomartinského a mla-
dého vína, tedy prvního vína 
z  letošní sklizně. Hodinu po 
poledni dorazí i  svatý Martin 
s družinou, pak vystoupí Pě-
vecký sbor města Klimkovic. 
Pro malé návštěvníky přichys-
talo program místní zařízení 
Mozaika: malování na obličej, 
stolní hry i střelbu z kuše. (jan)
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Začínali s třinácti biokošíky,  
teď už jich na pátek chystají stovku
Už rok je „v novém“ – na 
Alšově náměstí – prodejna 
Biokošíky. Provozuje ji 
Martina Lukasová. Krámek 
přestěhovala z někdejších 
mnohem menších prostor 
na Hlavní třídě. „Je to 
lepší místo, větší prostory, 
prosvětlené, příjemné… 
Získali jsme nové zákazníky 
– a ti dosavadní nám zůstali 
věrní,“ pochvaluje si.

Ke svému oboru podniká-
ní se dostala náhodou: když se 
narodil syn, měl zdravotní pro-
blémy. Zkoušeli nejrůznější ces-
ty k uzdravení. „Do té doby mě 
nenapadlo, že je možné dopus-
tit, aby lidé v obchodech kupo-
vali něco, co jim může i uško-
dit. Oči mi otevřela lékařka-
-homeopatka, ke které jsme 
se synem docházeli,“ vzpomí-
ná. Se zahradničením začal její 
manžel. Pěstoval rajčata, okur-
ky, kořenovou zeleninu. Když 
jim byla zahrada malá, přikou-
pili sousední pole. „Chtěli jsme 
pěstovat více druhů zeleniny, 
ale něčemu se tam prostě ne-
daří. A  taky jsme hektar pole 
nestíhali obdělávat tak inten-
zivně, jak jsme si představo-
vali. Takže dnes máme dva fó- 
liovníky, ve kterých pěstujeme 
rajčata v  biokvalitě, a  z  části 
pole je sad,“ vysvětluje Martina 
Lukasová.

Když začali dojíždět pro 
zdravou zeleninu taky do vzdá-
lenějších destinací, aby nejezdi-
li jen pro malá množství, která 
spotřebuje jejich rodina, nejpr-
ve ji zkoušeli prodávat i dalším 
lidem prostřednictvím e-shopu. 
Pak ale zjistili, že aby byly ceny 
příznivější, musejí odebírat ješ-
tě víc. A otevřeli obchod.

V prodejně jsou pro ty, kte-
ří si je objednají, v pátek připra-
veny biokošíky se sezonní zele-
ninou a ovocem. Co se zrovna 
urodilo nebo dozrálo, to v nich 
zájemci najdou – nikdy ale pře-
dem nevědí, jestli to budou 

švestky, mrkev nebo brambory, 
rajčata, cukety nebo kedlubny, 
salát nebo červená řepa. Ma-
jí však jistotu, že ať se urodily 
v Krásném Poli, nebo na Vele-
hradě, vše je v kvalitě bio. V ob-
chodě začínali na třinácti ko-
šících, z nichž dva byly pro je-
jich rodinu a jeden pro kolegyni 
Evu, tehdy jedinou zaměstnan-
kyni. Teď chystají kolem stovky 
biokošíků.

Jenže zelenina a ovoce jsou 
jen sezonní záležitost. A tak ča-
sem v sortimentu obchodu při-
byly výrobky kamaráda řezníka 
ze Zlatých Hor, drůbež z farmy 
na Vysočině, jogurty z  Valaš-
ska, čaje a  koření z  Čejkovic… 
„Nabídka je čím dál širší, do-
davatelů přibývá,“ říká Martina 
Lukasová. „Nevydávám vše za 
zdravou výživu, ale snažím se 
nabízet přírodní produkty. Má-
me třeba výborné hovězí ma-
so – dříve jsme pro ně jezdili co 
šest týdnů, teď jednou za čtr-
náct dní, odebíráme skvělá ku-
řata a krůty, ryby z volných cho-
vů, vepřové z přeštických čuní-
ků… Těší mě, že se lidé čím dál 
více zajímají o to, co jedí. Jsem 
mile překvapená, že k nám pro 
dobré jídlo chodí tolik studen-
tů, že už o to dbají mladí lidé. 
A srdce mi doslova plesá, když 

máme plný obchod maminek 
s kočárky nebo malými dětmi.“

Nechce vypadat jako super-
žena, která všechno bravurně 
zvládá sama. „Za vším vlastně 
stál manžel, který mě k zahrad-
ničení přivedl a pořád mě pod-
poruje. Neuvěřitelně mi pomá-
hají taky kolegyně Eva a Míša,“ 
tvrdí.

Říká, že žije jen dětmi a ob-
chodem. Nechce dovolit, aby jí 
prodejna brala veškerý čas, ale 
že na druhou stranu potřebu-
je zpětnou vazbu. „Naše vzta-
hy s kupujícími jsou už na úpl-
ně jiné úrovni – stálé zákaznice 
vidíte chodit nakupovat nejpr-
ve s bříškem, pak s kočárkem, 
s dvěma dětmi, navážete kon-
takt, víte, kdy jsou děti nemoc-
né, kde byli na dovolené… Po-
třebuji být se zákazníky, ba-
vit se s nimi, navzájem si radit, 
jak lze úrodu uvařit nebo zpra-
covat, slyšet, jak jsou spokojení 
nebo co jim chybí. To je to, co 
mě nabíjí – když vidím, že naše 
práce má smysl,“ uzavírá Marti-
na Lukasová.   (jan)

Martina Lukasová  Foto: Jana Janošcová
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 Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
ŠKODA KAROQ: 4,6–5,5 l/100 km, 119–137 g/km

Osobní strážce 

Představte si den strávený jinak – ve společnosti vozu 
ŠKODA KAROQ. Mezi kompaktní SUV přiváží sebevědomý 
design, nový standard bezpečnosti a prvky výbav z vyšší 
třídy.* Mimo jiné disponuje technikou, která pomáhá snížit 
následky dopravní nehody. Pokud na základě čidel a radaru 
vyhodnotí krizovou situaci, podnikne řadu opatření s cílem 
připravit posádku na případný náraz. V nejkrajnějších 
případech se cestující ve voze KAROQ mohou spolehnout 
až na 9 airbagů. Navštivte nás a poznejte bezpečně jiné SUV.

* Některé prvky mohou být součástí příplatkové výbavy.

novaskodakaroq.cz

NOVÁ 
ŠKODA KAROQ.

BEZPEČNĚ JINÁ.

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Untitled-404   1 19.10.2017   9:11:09
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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.

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení vyhrazeny.

PROSKLENÉ CHLADNIČKY NA NÁPOJE
PRO PROVOZOVNY

NORDline FS 1380

NORDline USS
374 DTKLY

NORDline FS 2380

VÝPRODEJ
ZBOŽÍ Z VÝSTAV

ceny od 

9 050 Kč
bez DPH

• Pouze do vyprodání 
 zásob
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Fyzioterapie   rehabilitace

NOVĚ OTEVŘENÁ 
FYZIOTERAPIE A REHABILITACE 

FYZARTIS s.r.o.
na třídě 17.listopadu 594/40 v Ostravě – Porubě  

zve pacienty a klienty 
do špičkově vybavených prostor.

Jsme smluvními partnery pojišťoven 
213 – Revírní bratrská pokladna a 

205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.
Nabízíme také služby za přímou úhradu.

Ošetříme vás bez čekacích lhůt.

TĚŠÍME SE NA VÁS

Mobil:    601 117 811
Telefon: 592 750 143

www.fyzartis.cz


