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    AKTUALITY     OBCHODNÍCI V PORUBĚ

    AKTUALITY

Bezplatný měsíčník pro obyvatele městského obvodu PorubaKvěten 2018

Předzahrádky budou mít 
„novou fazonu“
Více na straně 3

Bude hrát Poruba první ligu,
nebo zvolí polskou cestu?
Více na straně 6

Nový web informuje
o projektech Poruby
Více na straně 4

Webdesigner Radim Klein
nemá klidné vody rád 
Více na straně 23

10.–31. května
Alšovo náměstí
Ostrava-Poruba
Desítky obchodníků, designérů a přednášejících. 
Každý den noví vystavující a program.

www.sdilkoporuba.cz
www.facebook.com/sdilkoporuba
Kompletní program najdete na stranách 10 a 11
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Dr. Klain
OČNÍ OPTIKA

Nám. Antonie Bejdové 1810/10
Obchodní dum DUHA

Ostrava - Poruba
tel. 731 745 170

www.doktorklain.cz

Sleva 50 % 
na brýlová skla, včetně multifokálních

Sleva až 500 Kč
na vybranou obrubu

Největší výběr brýlových obrub v Ostravě

Slevový
kupón

9900 0011

500 Kč
PĚT SET KORUN

NA BRÝLOVOU OBRUBU
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OČNÍ OPTIKA OČNÍ OPTIKA

Na nový vůz FABIA má teď každý! 

Pořiďte si akční model ŠKODA FABIA TRUMF
s klimatizací, koženým volantem, rádiem Blues a další 
bohatou výbavou, včetně 5leté záruky.
Neváhejte a informujte se u vašeho autorizovaného 
partnera ŠKODA, protože teď na to máte!

www.tednatomam.cz

Zvýhodnění se skládá z akčního modelu TRUMF,

TRADE IN Bonusu, ŠKODA Bonusu v rámci fi nancování

se ŠKODA Financial Services a paketu Mobilita Plus.

Kombinovaná spotřeba a emise 

CO2 vozu ŠKODA FABIA:

4,4–4,9 l/100 km, 101–111 g/km

*ilustrační foto

TEĎ NA TO MÁTE
NABÍDKA, KTERÉ PROPADNE KAŽDÝ

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTOCENTRÁLA s.r.o.,
Markvartovická 1906/7, Hlučín, Tel.: 595 042 785
AUTOCENTRÁLA s.r.o.,
Třebovická 5534, Ostrava, Tel.: 596 966 333
www.autocentrala.cz



SLOVO STAROSTY

TÉMA MĚSÍCE 3

Ing. Petr Mihálik
starosta

Tak jsem se zašel podívat 
na poslední domácí zápas po-
rubských hokejistů HC RT To-
rax. Bojovali v  baráži o  po-
stup do WSM ligy. Hokej to 
byl skvělý, vyhráli jsme a první 
liga byla před posledním utká-
ním v  Havlíčkově Brodu na 
dosah. A tak se nakonec i sta-
lo, Porubští postoupili! Blaho-
přeji! Pokud Poruba nebude 
hrát polskou extraligu, může-
me se v příští sezoně těšit tře-
ba na Duklu Jihlava nebo Já-
grovo Kladno.

Ale ještě jeden silný zážitek 
jsem si z tohoto utkání odnesl. 
Měl jsem možnost o přestáv-
ce hovořit s  naší hokejovou 
trenérskou legendou, Vladi-
mírem Vůjtkem. Hráčem, kte-
rý celou svou sportovní karié-
ru – s výjimkou vojny – odehrál 
v dresu jediného týmu. Trené-
rem, který si při vyhlašování 
nejlepších sportovců Ostravy 
odnesl titul Sportovní legen-
da. Jen tak ze zvědavosti jsem 
se ho zeptal, jak tipuje extrali-
gové hokejové fi nále, které se 
mělo zakrátko začít hrát. Vla-
dimír Vůjtek mi celkem poho-
tově odpověděl: „Brno vyhra-
je 4:1.“ A pak zdůvodnil, proč 
tomu tak bude. Ale já jsem 
tenkrát zapochyboval. 

Asi jsem potřeboval připo-
menout, že odborníkům se má 
věřit. A  že byl Vladimír Vůj-
tek v úsudku o vítězi extraligy 
přesný, to už víme: brněnská 
Kometa vybojovala nad Třin-
cem svůj historicky třináctý ti-
tul. A že to skončilo na zápasy 
4:1, to už víme také. Klobouk 
dolů, pane Vůjtku, tomu se říká 
profík! Že já si na to nevsadil… 

Předzahrádky budou mít „novou fazonu“
Sotva vykoukne lezavé 
slunce, začnou se před 
kavárnami a restauracemi 
objevovat předzahrádky. 
Aby nebyly „každý pes 
jiná ves“, přijala Rada 
městského obvodu Poruba 
závazná pravidla, jimiž 
se nyní budou muset 
jejich provozovatelé na 
pozemcích a komunikacích 
obvodu řídit.

 „Nevhodně řešené předza-
hrádky mohou negativně ovliv-
ňovat nejen prostředí historic-
ké zástavby porubské památ-
kové zóny, ale i našich dalších 
významných lokalit. Zkrátka 
chceme, aby to tady vypadalo 
hezky,“ vysvětlil starosta Petr 
Mihálik. Poruba podle něj není 
jediná, která podnikatelům na 
exponovaných místech měst 
staví mírné estetické mantine-
ly – stejně jsou na tom třeba 
pražští nebo brněnští restaura-
téři, hospodští a kavárníci. 

Tato nová pravidla se týka-
jí jen některých lokalit – samo-
zřejmě Hlavní třídy, dále pak 
městské památkové zóny, celé 
Francouzské, Porubské a  So-
kolovské ulice, dvou úseků uli-
ce 17. listopadu – mezi ulicemi 
B. Nikodema a Průběžnou a od 

křižovatky s Vřesinskou po kři-
žovatku s  Opavskou a  také 
Opavské ulice od křižovatky se 
17. listopadu po křížení s Fran-
couzskou.

Povolení se provozovatelům 
předzahrádek vydávají na každý 
rok – obvykle na období od dub-
na do konce roku. Povolení jsou 
dvou typů: první pro předza-
hrádky na místních komunika-
cích (chodnících), které vydává 
silniční správní úřad, a druhá pro 
zařízení umístěná na zeleni – ty 
schvaluje rada obvodu.

V minulém roce bylo v Po-
rubě na chodnících povoleno 
provozování sta předzahrá-
dek. Na zeleni bylo 27 předza-
hrádek, dvanáct z  nich v  lo-
kalitách, pro které platí tato 
nová pravidla. „Pravidly se už 
v  této sezoně musí řídit ža-
datelé, kteří dosud předza-
hrádku neprovozovali. Pro ty, 
kteří ji již mají, platí dvouleté 
takzvaně přechodné období,“ 
doplnil starosta. 

Dodržení těchto nových 
pravidel je podmínkou vydá-
ní povolení. Když provozova-
tel poruší podmínky rozhod-
nutí, lze mu povolení odejmout 
až na tři roky. Teprve pak o ně 
může požádat znovu. 

Kompletní znění pravidel 
najdete na webových strán-
kách poruba.ostrava.cz. (jan)

Hlavní třída je reprezentativní částí obvodu, proto se nová pravidla pro 
zřizování předzahrádek týkají také jí. Ilustrační foto: Jiří Birke

Co nová pravidla například požadují?
  ohraničení předzahrádky např. květináči nebo jednodu-
chým zábradlím ze dřeva či kovu nebo z kombinace obojí-
ho. Nátěr má být polomatný nebo matný v přírodním tónu, 
kov může být bez nátěru, šedý nebo černý,

  stojí-li předzahrádka na svažitém terénu nebo na trávní-
ku, může mít podestu vysokou nejvíce 30 cm se zakrytými 
bočnicemi,

  stoly, židle, křesla nebo lavice, tedy zařízení předzahrád-
ky, musí být z přírodních materiálů (dřevo, ratan, kov) nebo 
z  imitace přírodních materiálů; barevně se přizpůsobí ar-
chitektonickému pojetí objektu, před kterým předzahrád-
ka stojí,

  předzahrádky mohou stínit slunečníky, samonosné marký-
zy nebo markýzy kotvené na fasádě budovy – použit však 
může být jen jeden druh zastínění z  jednoho typu a  jed-
né – světlé (béžová, šedá nebo v souladu s barvou fasá-
dy) – barvy tkaniny, může na něm být umístěno pouze logo 
nebo název provozovny v odstínech základní barvy marký-
zy; drobné reklamní logo na prodávaný sortiment může být 
umístěno jen na volánech slunečníku nebo na převisu mar-
kýzy a nelze na ně použít refl exní barvy.

Kterých lokalit se 
nová pravidla týkají?

  Hlavní třídy,
  městské památkové 
zóny,

  ulice Francouzské, Po-
rubské a Sokolovské,

  ulice 17. listopadu
  –  úsek mezi ulicemi B. Ni-

kodema a Průběžnou,
  –  úsek od křižovatky 

s Vřesinskou po křižo-
vatku s Opavskou,

  Opavské ulice – od křižo-
vatky se 17. listopadu po 
křížení s Francouzskou.



Číslo měsíce

714
K zápisu do prvních tříd 

se ve dvanácti porubských 
základních školách dostavi-
lo 714 dětí, z toho 104 mělo 
odklad docházky z  loňské-
ho roku. Letos je předpo-
klad, že nástup do první tří-
dy bude o  rok odložen asi 
devadesáti dětem. Do la-
vic šestadvaceti tříd by tak 
3. září mělo v Porubě zased-
nout 617 prvňáčků.

Z celkového počtu zapsa-
ných dětí jich má 578 bydli-
ště v našem městském ob-
vodu. Do spádových škol se 
zapsalo 362 dětí. (jan)

AKTUALITY4

Rajonové čištění
 Nejprve na pátém a  sed-

mém, pak na čtvrtém, na os-
mém obvodě… Po celý květen 
se budete moci ve všední dny 
mezi 7. a 17. hodinou v ulicích se-
tkat s čisticími vozy a pracovní-
ky při rajonovém čištění obvodu. 
Podle zákona budou řidiči sedm 
dní dopředu dopravním zna-
čením upozorněni, že by měli 
kvůli plošnému úklidu se svými 
vozy odjet. Cesty se čistí strojo-
vě a pak ručně dočišťují – třeba 
tam, kde zůstanou stát automo-
bily. I  letos budeme při čištění 
spolupracovat s městskou poli-
cií. Nebude odtahovat, jen ma-
jitele ,zapomenutých‘ aut poku-
tovými lístky upozorní, že poru-
šili pokyny zákazové značky.

„Úklid znamená méně pra-
chu, který doprava víří zpět do 
vzduchu. K  čistšímu ovzdu-
ší může přispět každý moto-
rista, a  stačí tak málo… Pře-
parkovat. Všem, kteří tak uči-
ní, děkuji,“ uvedl starosta Petr 
Mihálik.  (jan)

Demonstrace podruhé
 Další demonstraci chystá 

Občanská iniciativa za dostav-
bu prodloužené Rudné. Naplá-
nována je na středu 16. května 
od 17 hodin. Lidé se sejdou na 
tramvajové smyčce Vřesinská, 
odkud – stejně jako v  přípa-
dě první protestní akce v úno-
ru – půjdou směrem k ulici Ke 
Skalce. Bližší informace na fa-
cebookovém profi lu Chceme 
Rudnou.  (red)

Nový web informuje o projektech Poruby
Městský obvod Poruba 
spustil nový web 
www.fajnovaporuba.cz. 
Informuje o projektech, 
které Poruba chystá, 
realizuje nebo už 
realizovala. Na jednom 
místě tak zájemci najdou 
veškeré informace o tom, 
jak se chce obvod rozvíjet.

 „Nové webové stránky ne-
sou název FajnOVA Poruba. 
A už tento název mluví za vše. 
Chceme tím říct, že Poruba je 
opravdu fajn místem pro život 
a naším cílem je, abychom ho 
ještě více zatraktivnili. A název 
zároveň odkazuje na to, že Po-
ruba je součástí většího celku 
– města Ostravy – a rozvíjet se 

musí v úzké součinnosti s jeho 
ostatními částmi. FajnOVA Po-
ruba je taky název porubské-
ho strategického plánu, který 
v úzké spolupráci s odborníky 
a  občany obvodu připravuje-
me. Hotový bychom ho chtě-
li mít do začátku léta,“ uved-
la k novým stránkám místosta-
rostka Zuzana Bajgarová.

Web bude sloužit i  jako 
platforma, na které se lidé mo-
hou zapojit do spolurozhodo-
vání o  budoucnosti Poruby. 
V dubnu na něm mohli hlaso-
vat o  prioritách, které vzešly 
z veřejného fóra Porubské de-
satero. Našli na něm ale i od-
kaz na pocitové mapy, kte-
ré mohli po dvou letech opě-
tovně vyplnit. A  tím říct, kde 

se jim v Porubě líbí a kde ne, 
kam chodí nakupovat nebo se 
bavit, případně kam mají pro-
blém dostat se veřejnou do-
pravou.

„Naší snahou je zapojovat 
Porubany do utváření veřejné-
ho prostoru v  obvodu. Snaží-
me se s lidmi debatovat o pro-
jektech, které chystáme, a ptá-
me se jich, na co bychom se 
v budoucnu měli zaměřit. Nový 
web by měl být jedno z míst, 
kde mohou lidé pomáhat mě-
nit Porubu k  lepšímu,“ dodala 
místostarostka.

Na webu budou postupně 
zveřejňovány i  všechny strate-
gické materiály městského ob-
vodu a vize, jak by Poruba moh-
la za pár let vypadat. (mot)

Porubské letní kino má poprvé promítat 27. června
 Americká, britská nebo fran-

couzská romantická komedie, 
česká „kultOFFka“ a animova-
ný fi lm. O konkrétních titulech 
opět rozhodnete sami. To bude 
letošní letní kino v Porubě.

Od začátku května budou 
moci Porubané na webu i  fa-
cebookovém profi lu hlaso-
vat, které tři fi lmy by rádi viděli 
v rámci letošního promítání let-
ního kina. 

„Ani letos nebude chybět 
novinka: jedno z  promítání se 
bude konat v  bývalém letním 
kině Amfi  za domem kultury. To 
se podařilo domluvit díky spo-
lupráci se společností Akord 
&  Poklad,“ informovala Pavlí-
na Nováčková z odboru rozvo-
je obvodu.

Poprvé – pokud to poča-
sí dovolí – bude letní kino pro-

mítat 27.  června od 21.45 ho-
din na obvyklém místě, na lou-
ce u Francouzské ulice. Českou 
fi lmovou klasiku by měli divá-
ci zhlédnout 25.  července od 
21.30  hodin v  Amfi , poslední 
fi lm plánujeme uvést 22. srpna 
od 20.30 hodin opět na louce 
u Francouzské ulice.

Seznam titulů, z nichž bude 
možné vybírat, bude zveřejněn 
na webu poruba.ostrava.cz a fa-
cebookovém profi lu www.face-
book.com/moporuba. Hlasovat 

se bude do 14. května, výsled-
ky budou zveřejněny 15.  květ-
na. „Pak bychom rádi vyhlásili 
soutěž o natočení upoutávky na 
některý ze tří vybraných fi lmů. 
Uzávěrku bude mít 20. června. 
Porota poté vybere tři nejlep-
ší, kteří jednak dostanou dárek, 
jednak bude jejich dílo publiko-
váno na našem youtubovém ka-
nálu. Pokaždé se jedna z upou-
távek pustí před začátkem pro-
mítání letního kina,“ doplnila 
Pavlína Nováčková. (jan)

Máte fotografi ckou vzpomínku na jakoukoliv akci v  let-
ním kině Amfi ? Můžete ji poslat na e-mailovou adresu 
redakce@moporuba.cz (nebo poštou na adresu Redakce 
PRIO, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba). Fotografi e 
zveřejníme na začátku druhého promítání porubského letního 
kina a budeme s nimi pracovat i při jeho propagaci.

Poruba letos opět nebude je-
diným místem, kde bude „bi-
ják pod širákem“ – zase se to-
tiž chystá Festival letního ost-
ravského kina. Například vloni 
se do akce zapojilo třináct in-
stitucí, takže se promítalo třeba 
také na Hlubině, v Trojhalí, Cool-
touru, na břehu Ostravice v Ko-
menského sadech a u Loděni-
ce, na Jiráskově náměstí nebo 
hřišti na Svazácké ulici v Zábře-
hu. Program ve správný čas na-
jdete na fl okostrava.cz.

Jedno z promítání porubského letního kina se bude konat v amfi teátru 
za domem kultury.  Foto: ÚMOb Poruba



AKTUALITY 5

Jak na to?
1.  Vymyslete, co chcete v Po-

rubě změnit.
2.  Vyplňte formulář: elektro-

nicky na webových strán-
kách www.zelenaporube.cz, 
nebo fyzicky – stáhnout 
ho lze z webu či si ho vy-
zvednout na vrátnici Úřadu 
městského obvodu Poruba 
na Klimkovické ulici, v cent-
rech volného času na ulicích 
O. Jeremiáše a Vietnamské 
a  v  informačním centru na 
Hlavní třídě.

3.  Zajistěte si podporu mini-
málně 15 lidí (na podpiso-
vém archu).

4.  Přiložte ilustrační fotogra-
fi i a mapu.

5.  Odešlete formulář elek-
tronicky, případně ho ode-
vzdejte osobně nebo pošle-
te poštou na adresu úřadu.

Od května můžete přihlásit svůj nápad 
do projektu Zelená Porubě
Vy to vymyslíte, my 
to uskutečníme. To je 
v krátkosti princip projektu 
Zelená Porubě, který právě 
vstupuje do třetího ročníku. 

 Máte nápad, čím byste zpří-
jemnili život v  Porubě svým 
známým, kamarádům a  sou-
sedům? Jste ochotni investo-
vat trochu energie a  zabojo-
vat za něho? Až do 30. června 
můžete své ,vychytávky‘, které 
vylepší veřejný prostor, přihla-
šovat do projektu Zelená Po-
rubě. Nápady mohou přihlásit 
jednotlivci starší 15 let s bydli-
štěm v Porubě. A letos poprvé 
také neziskovky a  příspěvko-
vé organizace, které v obvodu 

působí. Rozpočet jedné akce 
může dosahovat maximálně 
700 tisíc korun – to proto, aby 
se dostalo na více návrhů.

Na vaše nápady letos Poru-
ba vyčlenila 1,5 milionu korun, 
stejně jako v  loňském roce. 
Návrhy, které uspějí v listopa-
dovém hlasování samotných 
Porubanů, městský obvod 
v roce 2019 uskuteční. Pokud 
si chcete předem ověřit, zda 
má váš nápad šanci, může-

te se spojit s  koordinátorkou 
projektu Sabinou Dudovou 
(kontakty níže).

Pracovat se začíná i  na 
úspěšných návrzích z  roku 
2017 – začaly už například prá-
ce na úpravách povrchů do-
pravního hřiště u  mateřské 
školy na Ukrajinské ulici. (jan)

Kontakty
koordinátorka projektu
Sabina Dudová
sdudova@moporuba.cz
599 480 916, 720 735 317
poruba.ostrava.cz
www.zelenaporube.cz
www.facebook.com/
zelenaporube

květen–
červen
KROK

1

Navrhněte, 
co vylepšit.

listopad
KROK

4

Hlasujte 
pro nejlepší 
nápady.

rok 2019
KROK

5

Radnice vítězné 
nápady zrealizu-
je, výsledek bude 
sloužit všem.

červenec–
srpen
KROK

2

Svůj nápad 
konzultujte 
s odborníky.

září–říjen
KROK

3

Pro nápad 
získejte 
podporu.

„ÍČKO“ PĚTILETÉ | Páté naroze-
niny oslavilo 25. dubna Informační 
centrum Poruba. Jeho „novodo-
bá“ historie se začala psát, když 
se přestěhovalo do upravených 
prostor na Hlavní třídě. Prvním 
lednem 2016 se stalo součástí 
ÚMOb Poruba. V současnosti jsou 
jeho dobrými dušemi kolegyně 
Martina a Andrea (na snímku). Po-
radí a pomohou vám s nákupem 
vstupenek, prodají vám upomín-
kové předměty. Díky nim se taky 
můžete z vývěsek v obvodu nebo 
výkladní skříně „íčka“ dozvědět, 
jaké akce se v Porubě konají.
 Text a foto: Jana Janošcová

 Do Ostravy se po roce vra-
cí Garden Food Festival. Pře-
hlídka špičkového jídla a  pití 
pod širým nebem se opět za-
bydlí v  Dolních Vítkovicích, 
tentokrát 5. a 6. května. Hlav-
ní hvězdou festivalu bude šéf-
kuchař Radek Kašpárek, je-
hož pražskou restauraci Field 
ocenili komisaři již několikrát 
michelinskou hvězdou. Svo-
je umění ukážou také kuchaři 
z  ostravského Food Ateliéru, 
šéfkuchař Pavel Sapík nebo 

výherce soutěže MasterChef 
2016 Jiří Halamka. Pokud 
chcete toto všechno a  ještě 
mnoho dalšího zažít, může-
te soutěžit o třikrát dvě vstu-
penky v naší bleskové soutě-
ži. Zvítězí ti, kdo se jako prv-
ní tři dostaví do Informačního 
centra Poruba na Hlavní třídě 
(otevřeno je od 9 do 12 a od 
12.30 do 17 hodin) a správně 
odpoví na kontrolní otázku: 
Kolikrát získala restaurace 
Field michelinskou hvězdu?

 Sté výročí vzniku samostat-
ného státu a 110. výročí založení 
své školy oslaví ZUŠ E. Marhu-
ly 13. května koncertem v ma-
riánskohorském kostele Pan-
ny Marie Královny. Zaznějí na 
něm skladby Vivaldiho, Moza-
rta, Jenkinse i Nohavici. Pokud 
byste se koncertu rádi zúčastni-
li, můžete o vstupenky soutěžit 
– tedy pokud budete znát od-
pověď na tuto otázku:
Eduard Marhula byl význam-
ný pedagog a úspěšný hudeb-

ní skladatel. Který hudební ná-
stroj vystudoval?

Odpovídejte na adresu redak-
ce@moporuba.cz nebo PRIO, 
ÚMOb Poruba, Klimkovic-
ká 55/28, 708 56 Ostrava-Po-
ruba do 11. května do 17 hodin. 
Nezapomeňte uvést kontakt, 
na který vás můžeme o  pří-
padné výhře informovat. Vstu-
penky si pak budete moci vy-
zvednout v informačním cent-
ru na Hlavní třídě.

SOUTĚŽE O VSTUPENKY

Vychází kalendárium
 Co se v  Porubě v  loňském 

roce odehrálo, co bylo nového 
v kultuře, jak velké horko bylo, 
jak se dařilo zdejším sportov-
cům… Den po dni je podchy-
cen v  Porubském kalendáriu 
2017, vše doplněno řadou fo-
tografi í. Autorkou kalendária je 

porubská kro-
nikářka Hana 
K r e m e r o -
vá. Publikace 
bude k dostá-
ní v informač-
ním centru na 
Hlavní třídě.



AKTUALITY6

Nejdřív pili, kde neměli, pak se 
chtěli prát s městskými policisty

 Dvojice výtečníků porušila obecně závaznou vyhlášku, která 
zakazuje konzumaci alkoholických nápojů na veřejném prostran-
ství. Na upozornění hlídky městské policie reagovala podrážděně 
a vše nakonec vyústilo v napadení jednoho ze strážníků.

Muž a  žena nejprve odmítli hlídce městské policie prokázat 
svou totožnost. Poté, co jim bylo sděleno, že k jejímu zjištění bu-
dou předvedeni na Policii ČR, začali se chovat agresivně. Muž 
nejprve udeřil jednoho ze strážníků do ramene, poté jej kopl do 
nohy. Žena se následně pokusila strážníka povalit na zem. Hlídka 
městské policie uklidnila situaci až za použití donucovacích pro-
středků. Událost k dalšímu šetření převzala Policie ČR. (mm)

Strážníci zájemcům označí kola 
a vozíky syntetickou DNA

 Městská police Ostrava bude opět bezplatně značit jízdní 
kola a kompenzační pomůcky (invalidní i speciální vozíky, scho-
dolezy apod.) syntetickou DNA. Zájemci mohou přijít 29. květ-
na od 14.30 do 17 hodin na Hlavní třídu.

Strážníci na kolo či vozík nanesou netoxickou látku obsahující 
mikrotečky se specifi ckým kódem. Značení není běžně viditelné, 
objeví se teprve pod speciálním UV světlem. Nelze značit jízdní kola 
za deštivého počasí a při teplotách pod 10 °C. Při evidenci před-
kládá občan starší 15 let kromě jízdního kola také občanský prů-
kaz nebo jiný doklad totožnosti a doklad o způsobu nabytí jízdního 
kola, který lze nahradit čestným prohlášením o způsobu jeho naby-
tí (vypisuje se na místě). Více na www.mpostrava.cz. (jan)

Bude hrát Poruba první ligu, nebo zvolí polskou cestu?
Po devíti letech si porubští 
hokejisté zajistili účast ve 
druhé nejvyšší soutěži. 
Zda ji ale budou hrát, se 
teprve rozhodně. Podle 
generálního manažera HC 
RT Torax Poruba Pavla 
Hinnera je totiž ve hře stále 
i účast v polské extralize.

Před sezonou jste vyhlásili 
jako cíl postup do 1. ligy. Po-
dařilo se to a tým bude po de-
víti letech hrát druhou nejvyš-
ší soutěž. Jak těžké to bylo?

Mužstvo jsme od začátku 
skládali s jasným cílem postupu. 
Od trenérského dua po hráče, 
kdy jsme sázeli jednak na zkuše-
nost a jednak na dobrou partu. 
A postup se nám podařil, i když 
jsem v  průběhu sezony často 
slýchával, abych vyhodil trenéry 
a změnil i kádr. Týmu jsem věřil, 
a to se ukázalo jako dobrá cesta. 
Samotná sezona byla nesmírně 
náročná. Museli jsme skousnout 
sedmikolový systém, který ne-
byl ideální, ale i přes problémy 
s marodkou v závěru roku jsme 
dokázali základní část vyhrát. 
A  když jsme v  play-off  zvlád-
li těžkou sérii s Valašským Me-
ziříčím, věděl jsem, že do bará-
že postoupíme. Rozhodně jsme 
nebyli favorité, vždyť oba kluby 
už s baráží měly zkušenosti. Ne-
měli jsme co ztratit a jsem nad-
šený, že jsme to zvládli. 

Postup vám zajistilo jen lepší 
skóre před Havlíčkovým Bro-
dem. Co podle vás rozhodlo 
o tom, že nakonec postoupila 
Poruba? Zkušenosti, soudrž-
nost týmu…

Věděli jsme, že se bude po-
čítat každý gól a nemůžeme si 
dovolit klopýtnout. To se na-
konec potvrdilo a rozhodl vyš-
ší počet vstřelených branek. 
Brod si postup určitě zaslou-
žil a byl vynikajícím soupeřem. 
Postoupit však mohl jen jeden. 
Ten šťastnější. A  to jsme byli 
my.

Je stále ve hře účast v polské 
extralize?

V Polsku se stále jedná o na-
šem přijetí. Rozhodnutí by 
mělo padnout po mistrovství 
světa divize 1A, které Poláci 
hrají. Chtěli jsme vybojovat po-
stup a mít i pozvánku do polské 
extraligy. A tím i volbu výběru. 
A teď se musíme rozhodnout.

Má tým na to, aby hrál dů-
stojnou roli v 1. lize, případně 
v polské extralize?

Tým má svou kvalitu a vhod-
ným doplněním by měl být plat-
ným účastníkem jakékoli sou-
těže. Na vedení teď je, aby roz-
hodlo, kterým směrem se vydat.

Nová sezona bude asi mno-
hem fi nančně náročnější…

Ať už budeme hrát 1. ligu 
nebo v Polsku, je jasné, že ná-
klady na sezonu se zvednou. 
Poděkovat bych chtěl všem 
partnerům – Ostravě, kraji, Po-
rubě, společnostem Bauer 
a Sareza a všem menším i vět-
ším sponzorům. Jeden partner 
však zaslouží samostatné po-
děkování, a  to společnost RT 

Torax. Bez tohoto partnera by 
tento úspěch nebyl reálný. Ně-
kteří stávající partneři nám už 
přislíbili podporu i v následující 
sezoně, zájem projevili i někteří 
noví. A to je potěšující.

Proč by měli fanoušci chodit 
na Porubu? Čím je tým výji-
mečný?

Postupně se nám daří přilá-
kat diváky, průměrná návštěv-
nost každou sezonu narůstá. 
Teď přijdou kvalitnější a atrak-
tivnější soupeři. To by spolu 
s  dobrými výkony a  pohled-
ným hokejem měla být ta nej-
lepší pozvánka pro fanoušky 
hokeje. Jejich podporu bude-
me potřebovat a  věřím, že na 
stadion si najdou cestu. (mot)

KRIMI

Hokejisté Poruby vyhráli baráž o postup do WSM ligy, druhé nejvyšší hokejové soutěže. Snímek je ze zápasu 
s BK Havlíčkův Brod, který domácí vyhráli 5:4.  Foto: Jiří Birke
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OSTRAVA  
Místecká 3220 800 110 800 

Fotografie vozů jsou pouze ilustrativní. Akce „Slevy až 90 000 Kč“ se vztahuje na zlevněná vozidla uvedená na webové stránce www.aaaauto.cz/sleva nebo ji mohou využít všichni zákazníci, kteří si 
zakoupí vozidlo v hodnotě vyšší než 50 000 Kč s rokem výroby od roku 2001 a současně využijí možnosti financování prostřednictvím vybraných produktů našich partnerů. Akce platí do odvolání. 

90 000KčAŽLETNÍ 
SLEVY

PRÁCCE PROOVÁDDÍME:VV

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické, 
plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí
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OsOssstrtrtrtrtraaaaaaavvvvvvvvaaaaa PPPPPPorororoorububububububuubaaaaaa

teteeeeeel.l.l.l./f/ff//faxaaxaxxaxaaxxxx::: 55555559696969696999 9956566 2222222222222222222222022222020202020200
mmmmmomommmmmom bibibibibibibibibiiibilllllllllll::::::::: 6666666666666070707070000000 222215151 9990404

wwwwwwwwww .v.v.vvvvvododododaarararr.cc.c. zzz
ee-e-e mamamamamaam iilililiilllil::::: vvvvvvodododododododdddoddddaaaaaaarararaaaarara @a@a@a@a@a@aa@ tltltltltlltlaaasa .c.czz

ANTIKVARIÁT V SUTERÉNU
Prodej beletrie, dětské a odborné literatury, 

učebnic, not, časopisů, pohledů...
Otevřeno: PO 9-18, ÚT 8-13, ST, ČT, PÁ 12-17.

Výkup knih: PO, ST 13-17, ÚT 9-13
Informace k výkupu - telefon 596 913 216, 
e-mail: amtikvariatvsuterenu@centrum.cz

Havanská 735, Ostrava - Poruba
tramvaj 7, 8, 17, zastávka Hlavní třída,

autobus 54, 58, zastávka Alšovo náměstí
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Dětská hřiště po zimě ožila. Mění se písek, věší houpačky
 Se začátkem dubna se za-

čal měnit písek ve všech porub-
ských pískovištích. Nejprve se 
odstraní stará vrstva, pískoviště 
se vyčistí a dosype novým pís-
kem. „Písek se mění jednou roč-
ně. Jsou to desítky tun materiálu 
– například loni to bylo 705 tun 
písku do pískovišť na veřejném 
prostranství a 224 tun do písko-

višť v areálech mateřských škol,“ 
uvedl místostarosta Dalibor Ma-
lík. K tomu je podle něj ještě tře-
ba připočítat další pískoviště 
v zahradách porubských mateř-
ských a základních škol.

Na hřiště se již vrátily sedá-
ky na houpačky, které byly na 
zimu uskladněny. Zároveň za-
městnanci údržby porubského 

úřadu kontrolují dětská zaříze-
ní a drobné vady hned opravu-
jí. Současně se dělají každoroč-
ní revize hřišť. Odborná fi rma 
kontroluje, zda jsou hrací prvky 
kompletní, neodlomily se do os-
trých hran, zda se mezi kompo-
nenty nevytvořily mezery, kam 
by děti mohly strčit prsty a po-
ranit se. Každé dětské zařízení – 

včetně hřišť workoutových – má 
svoji revizi. „Podle revizní zprá-
vy menší opravy udělají naši 
pracovníci. Větší, jako jsou tře-
ba výměny ráhen nebo řetězů 
na zavěšení houpaček, zvládne 
fi rma Hřiště pod květinou, která 
v Porubě vyhrála soutěž na bu-
dování nových dětských hřišť,“ 
doplnil místostarosta.  (jan)

Osmadvacet stromů bylo ošetřeno postřikem proti jmelí
Dřeviny v městském 
prostředí jsou vystaveny 
vyšší míře stresu než 
stromy v lese a krajině. 
Mají například horší 
přístup k vodě a půdnímu 
vzduchu, omezený 
prokořenitelný prostor, 
ovlivňuje je kontaminace, 
vyšší znečištění vzduchu 
nebo nedostatek živin. 
Jedním z projevů tzv. 
snížené rezistence je i větší 
výskyt poloparazitické 
dřeviny – jmelí bílého 
– v korunách stromů. 
Postřikem bylo proti němu 
ošetřeno osmadvacet 
porubských stromů.

 Mechanické odstranění jme-
lí (řez) je možné, ale zároveň 
velmi pracné a  ve své funkč-
nosti značně omezené. Řezem 
se současně redukuje asimilač-
ní aparát hostitelské dřeviny, 
což jí působí další stres. Někdy 
se nedá mechanicky odstraňo-
vat bez současného poškození 
dřeviny. 

Alternativní způsob ochrany 
proti jmelí byl loni představen 
v pilotním projektu také v Os-
travě. Postřikem bylo ošetřeno 
přes sto stromů. Použitý pro-
středek způsobuje zvýšenou 
produkci fytohormonů (ety-
lénu). „Díky němu předčasně 

opadá asimilační aparát, způ-
sobí pokles vitality a následují-
cí rozpad keříků jmelí – ale bez 
poškození hostitelské dřeviny,“ 
uvedl Jaroslav Kolařík z  fi rmy 
Safe Trees. Ta letos aplikova-
la postřik také na osmadvacet 
porubských stromů.

„Jedná se o  účinnou lát-
ku běžně používanou v země-
dělství a v ČR schválenou. Je 
biologicky odbouratelná, lidé 
se nemusejí bát, že je to ,bů-

hvíjaká chemie‘. Složení po-
střiku a  jeho koncentrace je 
naše know-how,“ doplnila ho 
spolumajitelka fi rmy Markéta 
Nesrstová.

Rozsah napadení jmelím je 
na území České republiky mi-
mořádný. V žádném jiném stá-
tě nebyl zaznamenán tak kala-
mitní výskyt, jaký je patrný na 
severní a střední Moravě. 

Nejčastěji bývají postiženy 
stromy druhu lípa malolistá, ja-
vor mléč, lípa velkolistá, javor 
horský, topol kanadský, jablo-
ně nebo javor stříbrný. V  Mo-
ravskoslezském kraji bylo za-
evidováno 5013 napadených 
stromů, následuje Zlínský kraj 
s 2083 dřevinami. V Pardubic-
kém a  Jihomoravském kraji je 
počet postižených stromů niž-
ší, v  ostatních krajích je jejich 
množství nevýznamné.

„Předpokládáme, že počet 
napadených stromů je ve sku-
tečnosti mnohem vyšší, proto-
že naše statistika vychází pou-
ze z  inventarizací stromů ve 
městech a  podél silnic, neza-
hrnuje stromy ve volné kraji-
ně,“ doplnil Jaroslav Kolařík.

V  pilotním projektu bylo 
ošetřeno celkem 128 stro-
mů a 536 keřů. V sezoně byly 
zkontrolovány, zda na ně po-
střik neměl negativní účin-
ky. V době vegetačního klidu 
se pak zjišťovalo, jak postřik 
„zabral“ na jmelí. „Mohli jsme 
konstatovat, že nebyla ovliv-
něna vitalita žádného stro-
mu. Ověřili jsme si, že aplikace 
růstového regulátoru v obdo-
bí vegetačního klidu nemá na 
hostitelskou dřevinu negativní 
efekt,“ upřesnil Jaroslav Kola-
řík. „Naprosto jinak to ale bylo 
u jmelí: výrazně poklesla jeho 
vitalita, v některých případech 
se dokonce keříky úplně roz-
padly.“ (jan)

Postřik stromů na Havlíčkově náměstí  Foto: Martin Otipka

Jmelí bílé (Viscum album) 
je stálezelený vytrvalý po-
loparazitický keř, který způ-
sobuje svému hostiteli vý-
znamné obtíže: přijímá od 
hostitelského stromu vodu 
a  minerální látky. Má vyš-
ší dynamiku transpirace 
než napadené dřeviny, což 
způsobuje nadměrný od-
běr vody ze stromu i tehdy, 
když jí má nedostatek. Vět-
ve, které nejsou dostatečně 
zásobovány vodou, postup-
ně usychají a jsou náchylněj-
ší k napadení dalšími škůd-
ci či chorobami. Kvůli velké 
hmotnosti neustále přirůs-
tajících keříků se mohou na-
padené větve lámat.
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Statutární město Ostrava – městský obvod 
Poruba nabízí k pronájmu nebytový 
prostor v domě na Opavské ulici 768/99
Prostory o výměře 372,71 m2 jsou v prvním nadzemním a dvou 
podzemních podlažích. Rada městského obvodu Poruba bude 
při posuzování nabídek zohledňovat potřeby městského obvo-
du a konkurenční prostředí v okolí. Doba pronájmu je neurčitá 
nebo určitá, max. pět let.
Minimální výše nabízeného nájemného: 10 000 Kč/měsíc
Písemné nabídky doručte do 10. května 2018 do 10.00 hodin 
na adresu: statutární město Ostrava – městský obvod Poruba, 
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba.
Další informace podá: odbor bytového hospodářství a údržby 
budov ÚMOb Poruba, tel. 599 480 750. Další podmínky pro 
uzavření nájemní smlouvy najdete na webu poruba.ostrava.cz.
Zájemce bude vybrán formou výběrového řízení.
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Na start cyklistického závodu 
Porubajk se ve čtyřech závo-
dech rozdělených podle délky 
postavilo celkem 1350 závod-
níků všech věkových kategorií 
od tříletých dětí po cyklisty 
sbírající sportovní zkušenosti 
více než sedm desetiletí. Vel-
ký ohlas měla letošní novinka 
– soutěž rodinných týmů, kte-
rá se podle organizátorů zce-
la určitě bude opakovat také 
v příštím ročníku.
 Foto: Jiří Birke

Začala sezona amerického fotbalu. První zá-
pas odehráli Ostrava Steelers v Pardubicích 
(těsně zvítězili 21:20), poprvé doma hráli 
s Lions, ale vítězství 23:6 si odvezli Pražáci. 
V Brně se Sígrs už ale Oceláři zaváleli – vy-
hráli 28:20. Foto: Jiří Birke

V dubnu začal městský obvod s rekonstruk-
cí prvních 12 autobusových zastávek – Soko-
lovská, Slavíkova, Poruba Vozovna, Věžičky 
a  Oblouk (v obou směrech), nábřeží SPB, 
náměstí B. Němcové, Kubánská, Jižní svahy 
a Mongolská.  Foto: Martin Otipka

Mimořádný zážitek připravila návštěvní-
kům svého koncertu Hudba pro královský 
dvůr Kateřina Bendová, harfi stka Janáčko-
vy fi lharmonie Ostrava. Nejenže posluchače 
v zimní zahradě DPS Astra nadchla vzneše-
nou hudbou, ale na závěr jim také představi-
la svůj nástroj.  Foto: Jiří Birke

Poruba kdysi a dnes – 
proměny obvodu ve fotografi ích

Pohled na Hlavní třídu od Floridy v 70. letech minulého století a nyní.
 Snímky: archiv ÚMOb Poruba a Jiří Birke
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10. května  Buchty v zástěře – buchty a dortíky, po kterých 
se jen zapráší

  Sadako origami svítidla – papírová stínidla 
s autorským potiskem

 Med Chlebiš – med a výrobky z medu

 Tvorba stínidel s autorským potiskem Sadako.

17.00 Slavnostní zahájení s programem

11. května  Bubba Chléb – banánové pečivo z Poruby
  Dara Bags – ručně šité kabelky, peněženky 

a doplňky
  Med Chlebiš – med a výrobky z medu

  Workshop Klub zlepšovatelů – představení 
inovativních nápadů klubu porubských 
techniků-seniorů

12. května  Mýdlárna Kouzelná hájovna pod Lysou horou 
– přírodní mýdla a šampony

 La Botka – dětská obuv, aktovky a batohy
 Bel Dental / Bižu pro prcky

  Bel Dental – ukázka správného čištění zubů. 
La Botka – změří dětem nohu, posoudí vhodnost 
obuvi. Plavání s Ájou – vaničkování miminek.

13. května  Galerie Pape – galerie, a designerské 
studio z Oder

 La Botka
 Bel Dental

  Bel Dental – ukázka správného čištění zubů. 
La Botka – změří dětem nohu, posoudí vhodnost 
obuvi. Galerie Pape vás naučí základy knižní 
vazby. Stejná vlna – masáže miminek s Evou 
Kapounkovou. KIDS Point – dětská herna.

14. května Tonak – tradiční výrobce klobouků a čepic
  Renchinchay – krasopis a grafi ická tvorba 

Renáty Gebauerové na Sdílku
 Ateliér Koira Kissa

  Keramický a textilní workshop ateliéru 
Koira Kissa.

15. května  Recyklátor – upcyklovaný textil
  Renchinchay – krasopis a grafi cká tvorba 

Renáty Gebauerové
 Mamma Tea – bylinné a ovocné čaje z Beskyd

  Aplikace Zero Waste City – jak funguje aplikace, 
která řeší nepořádek v ulicích Ostravy?

17.00  Jak plánovat město – plánovaní města je
přednáška  dlouhodobý a setrvačný proces. Jeho různé 

aspekty představí Daniel Konczyna a Aleš Grúber.

16. května VikiVaky – originální sedací vaky
  Tašenka + By Lusy – ručně šité kabelky 

a autorská móda z Poruby
  Wellness Minthe – masáže, měření tuků, 

konzultace k detoxikaci

  Módní přehlídka značek Tašenka a By Lusy. 
Komunitní vzdělávací centrum Makovice 
(9–12 hodin). Drátování se Zuzanou 
Plesingerovou (13–17 hodin).

17. května  Papírnictví Duha – kreativní tvoření 
a papírenské zboží

 Tašenka + By Lusy
  Solertus – světově proslulé marmelády a čaje

  Módní přehlídka značek Tašenka a By Lusy.

17.00  Město a krajina – Jak může vypadat kvalitní 
přednáška   zeleň uprostřed města? Odpoví Atelier 38, 

ellement a Petr Hrůša.

18. května Laf Trivia – bytový design a dekorace
 City Folklore – street móda z Ostravy

  Malování rámečků s Laf Trivia. E-schola – lekce 
anglického jazyka (10–11 a 16–17 hodin).

19. května Laf Trivia
  Dekka Wraps – šátky a ergonomická nosítka 

na nošení dětí
  Bez obalu Ostrava – bezobalová prodejna 

potravin z Vítkovic

  Raná komunikace – znakování s miminky 
a batolátky, rozvoj emoční inteligence u dětí do 
3 let (10–11 a 16–17 hodin).

17.00  Přehlížené poklady malé i velké – více či 
přednáška   méně známé památky Poruby představí 

historik architektury Martin Strakoš a objevitel 
ostravských soch Jakub Ivánek.

20. května  Fyzijo – fyzioterapeutická cvičení, kinesiotaping
  Chlebové drobky – pravá domácí pekárna 

z Poruby
 Futuro – modulární a rozkládací stoly

  Kraniosakrální terapie Selina. Zelená tělocvična – 
instruktáže nordic walkingu (10–12 a 14–16 hodin).

Program Sdílka 2018
Letošní Sdílko se uskuteční od 10. do 31. května na Alšově náměstí. Ve třech výstavních modulech 
se představí desítky místních obchodníků, součástí bude také bohatý doprovodný program.
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Změna programu vyhrazena, aktuální informace na www.sdilkoporuba.cz nebo www.facebook.com/sdilkoporuba.

21. května Afró – raw makronky a dorty
 Hana Binarová – představení tvorby a modelů
 Láskočas – kreativní svatební výzdoba

22. května  Fajna Pasta – těstoviny a nudle domácí výroby
 Batex – lůžkoviny z beskydské ovčí vlny
 Dáreček na míru – ručně šité kabelky, šperky

  Workshop výroby a zdobení batůžků a tašek. 
Zámecký park očima studentů (14–16 hodin).

17.00  (Ne)viditelné elementy veřejného prostoru – 
přednáška   aby město fungovalo, musí využívat množství 

infrastruktury. Jak ji zapojit do kvalitního 
veřejného prostoru ukáží Kateřina Frejlachová, 
Hana Gřešková a David Kotek.

23. května  Gerlich Odry – loutková divadla, dřevěné 
kostky a hračky

  Zuzana Kulhánková – obrazy, plastiky 
a interiérové doplňky

  Dáreček na míru – ručně šité kabelky, šperky

  Workshop výroby a zdobení batůžků a tašek. 
Gerlich Odry: výroba hudebního nástroje 
pro nejmenší – citerky. Komunitní vzdělávací 
centrum Makovice (16.30–18 hodin).

24. května  Eva Dudová – bylinné sirupy, džemy 
a marmelády

  Zuzana Kulhánková – obrazy, plastiky 
a interiérové doplňky

  Mens Sana – výrobky klientů neziskové organizace

17.00  Proč má být město chytré? – město by se 
přednáška   v 21. století mělo stávat stále chytřejším. Jak 

toho dosáhnout naznačí novinář David Bárta 
a zástupce společnosti mmcité.

25. května  El Grifo – eko fair trade oblečení s potisky 
i ručně malované

  Ptačí budky KRK – designové budky a krmítka
 Grease Barber Shop – pánské holičství

  Malování vlastních triček s El Grifo. Respect 
Club – ukázky cvičení (14–18 hodin).

26. května  Oktarína TR – bylinné a ovocné sirupy, 
nealkoholické zázvorové pivo

 Sundara a Škola břišního tance
  Projez se ke zdraví – představení zdravého mlsání

  Ukázky tanečních vystoupení a cvičení 
Sundary a Školy břišního tance. Centrum Fénix 
– zdravotní masáže a zdravotní poradenství 
(10–11 a 16–17 hodin).

27. května Tiny Life – škola přírodní kosmetiky
 Fajna dílna
 Soxit – designové ponožky z Ostravy

  Škola přírodní kosmetiky Tiny Life. Keramický 
a textilní workshop Fajne dílny. Baleno krásně – 
workshop balení dárků.

28. května Bulharské speciality
  TanaGo + Teorem – ručně malovaná obuv 

a autorský vyšívaný šperk
 Soxit – designové ponožky z Ostravy

 Malování na boty s TanaGo.

29. května Beerokracie – porubský létající pivovar
  TanaGo + Teorem – ručně malovaná obuv 

a autorský vyšívaný šperk
 Čokoládovna Aztec Man

 Malování na boty s TanaGo.

17.00  Město pro lidi – ne vždy musíme investovat 
přednáška   obrovské částky, abychom se ve městě cítili 

lépe. Úspěšné příklady dočasných realizací 
představí architekt Igor Kovačević.

30. května Queen Ela – pletená móda
 Včelařství Horákovi
 papidu – netradiční papírnictví

  Zdobení svíček ze včelího vosku.

31. května  Felini donuts – pečené donuty a výběrové 
čokolády

 Muzikant.cz – hudební nástroje
  Lada Fashion – představení sociálního projektu 

Umění lidem

17.00 Slavnostní zakončení Sdílka

21.00  Filmové promítání v letním 
kině Amfi  ve spolupráci 
s Ostrava Kamera Oko 
(více na straně 20)
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www.oc-galerie.cz

NA PŘELOMU 
KVĚTNA A ČERVNA PRO VÁS 

V NAŠEM OBCHODNÍM CENTRU

OTEVŘEME

TĚŠÍME SE NA VÁS!
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J A S M Í N A
E g y p t s k á  B O M B A  v  P o r u b ě

Jediná pravá egyptská čajovna v Moravskoslezském kraji.
Jsme s vámi už 6 let.

Egyptské pokrmy, nápoje, vodní dýmky, speciality.

www.cajovnajasmina.shop1.cz
Fb: Kavárna Čajovna Jasmína
In: jasminadaoud

Rezervace: + 420 608 779 020
 + 420 777 277 556
Hlavní třída 48, Ostrava-Poruba

OPRAVNA
Luxa – NY v.o.s., Ostrava-Poruba, Nábřeží SPB 454

 

OPRAVÁŘI
Pračky a šicí stroje – p. Hudec: 603 362 222

Chladničky a mrazničky – p. Puča: 603 431 608

Chladniček, mrazniček, praček a šicích strojů

Koupím 1-3 + 1 
v osobním vlastnictví 

nebo dr. kdekoliv v Ostravě, nejlépe okolí centra, 
Poruba, Hrabůvka, Výškovice. Balkón není podmínkou, 

rychlé jednání – platím hotově, cenu respektuji. 
Pošlete SMS, RK nevolat!

Tel.: 603 757 592
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Vážení klienti, UZÁVĚRKA INZERCE DO 
ČERVNOVÉHO VYDÁNÍ

MĚSÍČNÍKU PRIO 
JE JIŽ 15. 5. 2018

Máte-li zájem o umístění inzerce, prosím volejte 
nebo pište na uvedený kontakt.

KONTAKT NA INZERCI

Inzertní manažerka:
Iveta Šavelová
mobil: +420 724 274 181,
e-mail: 
iveta.savelova@ceskydomov.cz
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Strategický plán fajnOVA Poruba chce stavět 
na tom nejlepším z principů městského plánování
Pokud se má město rozvíjet, 
potřebuje vědět, jak chce 
vypadat za deset nebo 
dvacet let. K tomu slouží 
strategické plány. A jeden 
z nich chystá i Poruba. 

 Strategický plán. Moderní 
pojem, pod kterým si lidé ale 
ne vždy dokážou představit 
něco konkrétního. A přitom je 
to poměrně jednoduché. Stra-
tegický plán je soubor doku-
mentů, které ukazují, jakým 
směrem by se město mělo roz-
víjet a  jakých cílů chce v  bu-
doucnu dosáhnout.

Neznamená to ale, že si ta-
kový dokument někdo jen tak 
vycucá z prstu. Pokud má mít 
smysl, předchází mu pořádná 
porce práce. „V posledních le-
tech jsme sbírali data. A to jed-
nak od lidí a  odborníků, jed-
nak jsme si analyzovali pozitiva 
a  negativa jednotlivých lokalit. 
Veškeré tyto údaje prošly dů-
kladnou diskuzí ve skupinách 
odborníků nejrůznějšího za-
měření a nyní jsme ve fázi, kdy 
jsme došli k několika oblastem, 
na které bychom se chtěli za-

měřit. Vycházeli jsme samozřej-
mě i z dobrých příkladů ze svě-
ta. Vše teď chceme zpracovat 
a dát Porubě směr,“ uvedla mís-
tostarostka Zuzana Bajgarová.

Nový strategický plán vzniká 
pod hlavičkou fajnOVA Poru-
ba. „Chceme tím říct, že Poru-
ba je opravdu fajn místem pro 
život a naším cílem je, abychom 
náš obvod ještě více zatraktiv-

nili. Název zároveň odkazuje na 
to, že jsme součástí většího cel-
ku – města Ostravy – a rozvíjet 
se musíme v  úzké součinnosti 
se všemi jeho ostatními částmi. 
Věřím, že ve spolupráci s Poru-
bany a  odborníky všech mož-
ných oborů dosáhneme toho, 
že náš obvod bude vzkvétat 
a lidem se u nás bude žít dob-
ře,“ dodala místostarostka.

Strategický plán fajnOVa 
Poruba bude schvalovat červ-
nové zastupitelstvo a  veške-
ré dokumenty budou postup-
ně zveřejňovány na stránkách 
www.fajnovaporuba.cz. (red)

Takto by v budoucnu mohl vypadat prostor kolem nákupního centra Duha. Vizualizace: ProjektStudio EUCZ

Priority a cíle

1. Efektivní řízení
Vysoká kvalita služeb, komunikace 
a spolupráce úřadu s občany
Městský obvod chce nabídnout nejlep-
ší možné služby svým obyvatelům, stu-
dentům vysoké školy, návštěvníkům a tu-
ristům. Do plánování a řízení města jsou 
a  budou ještě lépe zapojováni občané 
i  odborníci. Obvod chápeme jako živý 
organismus, který je protkán sítí vztahů, 
a  proto je nutné při řízení rozvoje mys-
let na všechny, kteří v Porubě žijí, nebo 
se tady pohybují. Inspiraci můžeme najít 
v zahraničí: britský Manchester či norský 
Stavanger jsou skvělým příkladem kon-
struktivní spolupráce města s univerzitou 
nebo nemocnicí, která jejich obyvatelům 
přinesla markantní zvýšení kvality života.

2.  Prostor pro lidi
Kvalitní a příjemný veřejný 
prostor a bydlení
Prostor pro lidi určuje zejména kvalita ve-
řejných prostranství a  bydlení. Poruba 
chce veřejný prostor vnímat především 
skrze člověka a opírá se o kritéria kvali-

ty městského prostoru uznávaného Jana 
Gehla. Tento celosvětově respektova-
ný dánský architekt se věnuje zlepšová-
ní kvality života ve městech a zabývá se 
úpravou prostoru pro pěší a cyklisty.

3. Aktivní život
Posilovat spolupráci s organizacemi, 
spolky, podnikateli a s občany
Aktivní lidé jsou alfou a omegou prospe-
rujícího města. Poruba se o zapojení lidí 
do rozvoje obvodu snaží dlouhodobě 
a bude komunitní aktivity po vzoru zápa-
doevropských měst dále rozvíjet. Poruba 
uplatňuje místní Agendu 21 (MA21), kte-
rá je založena na principu zapojování od-
borné i  široké veřejnosti do rozhodová-
ní o dění ve své obci. Tento princip chce 
obvod do budoucna v maximální možné 
míře posílit. 

4. Kvalitní zeleň
Přiblížit město přírodě
Kvalitní životní prostředí je jedno z nejdů-
ležitějších kritérií, které rozhoduje o tom, 
zda lidé v lokalitě chtějí, či nechtějí byd-
let. V případě Poruby není – na rozdíl od 
světových megapolí – prioritou záchrana 

posledních zbytků zeleně, ale spíš kvalita 
a co možná největší přístupnost zelených 
ploch. Mezi základní globální trendy pa-
tří i snižování emisí CO2, energetické ná-
ročnosti budov nebo využívání obnovitel-
ných zdrojů.

5.  Digitální technologie
Připravit městský obvod na příležitosti 
spojené s digitalizací
Digitální technologie mohou pomoci řídit 
dopravu, parkování nebo sdílení doprav-
ních prostředků. Ale nejen to. Mohou být 
také vhodným nástrojem pro zapojování 
lidí do rozvoje a správy města. 

6. Čistá doprava
Zvýšit podíl využívání udržitelných 
forem dopravy obyvatel
Města se v  minulosti podporou indivi-
duální automobilové dopravy sama při-
pravila o  jedno z  nejcennějších aktiv, 
které mají – prostor. Výzvou je navrá-
tit veřejný prostor lidem, zajistit vhod-
né podmínky pro chodce, cyklisty, rozvoj 
městské hromadné dopravy a  dalších 
druhů dopravy, které jsou šetrné k lidem 
i životnímu prostředí.



KE DNI UČITELŮ | Městský obvod Poruba ocenil významné pe-
dagogické osobnosti porubských škol. Ocenění převzalo z rukou 
starosty Petra Mihálika a  místostarosty Petra Zábojníka celkem 
čtrnáct pedagogů. Za dlouholetou pedagogickou činnost získali 
uznání Naděžda Brunclíková z mateřské školy (MŠ) Dětská, Věra 
Novotná ze základní školy (ZŠ) Porubská 832, Emília Tobolová ze 
základní a waldorfské základní školy, Milada Machová ze ZŠ J. Šou-
pala a Dagmar Petřková ze ZŠ I. Sekaniny. Ocenění Výrazná peda-
gogická osobnost si odnesli Eva Komosná ze ZŠ Porubská 832, 
Kamila Dolbová a Alena Klimková ze ZŠ gen. Z. Škarvady, Milan 
Myška ze ZŠ Dětská, Helena Hruboňová ze ZŠ Bulharská, Kateřina 
Šindelářová ze ZŠ Ukrajinská, Hana Hojgrová ze ZŠ Ukrajinská, Re-
náta Holková ze ZŠ A. Hrdličky a Dagmar Ježíková ze ZŠ J. Valčíka. 
Městský obvod Poruba touto cestou poděkoval všem porubským 
pedagogům za jejich obětavou práci.  Text a foto: Martin Otipka
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Předškoláci se seznámí s kopanou
Děti z mateřských škol si 
budou moci vyzkoušet 
další sport – fotbal.

 Spektrum sportů, se který-
mi se díky obvodu mohou se-
známit porubští předškoláci, se 
v květnu rozšíří o kopanou. Na-
váže se tak na loňskou spolu-
práci s porubským fotbalovým 
klubem 1. FC Poruba. Ve Spor-
tovním areálu Poruba – nebo 
na hřištích jejich školek – jsou 
pro děti připravena sportovní 
dopoledne pod vedením tre-
nérů klubu. 

„Zájem projevily všechny 
naše mateřské školy. My jako 
zřizovatel jim kromě pronájmu 
sportoviště a výuky trenéry ješ-
tě pořídíme několik základních 
sportovních pomůcek, aby ho-
diny byly pestré a  zajímavé. 
Budou to míče, slalomové tyče, 
různé balanční podložky a po-
dobně,“ upřesnil místostarosta 
Petr Zábojník.

Pokud nebude přát poča-
sí, klub má připravenu i  mok-
rou variantu: děti si zasportují 
v nafukovací tenisové hale, kte-
rá pro ně zůstane nafouknutá, 

aby o svou naplánovanou ho-
dinu nepřišly. První školkou, 
která trénink absolvuje, bude 
mateřská škola (MŠ) Žilinská, 
kurzy uzavře v polovině června 
MŠ B. Němcové. (jan)

1. FC Poruba pořádá ná-
bor malých fotbalistů roč-
níků narození 2012 a  2013 
do mužstva kategorie ben-
jamínků. Více informací se 
rodiče dozvědí na e-mailu 
sekretariat@1fcporuba.cz, 
na www.1fcporuba.cz nebo 
na tel. č. 777 023 537.

Příměstské prázdniny 
se Swanky Ostrava

 Také v  letošním roce při-
pravilo Swanky Ostrava pro 
děti zábavné prázdniny plné 
sportu, vědy a  nových tech-
nologií. Kempy jsou určeny 
dětem od šesti let. „Všechny 
naše příměstské kempy or-
ganizujeme v  Porubě. Letos 
to budou příměstské kem-
py s  výukou in-line bruslení, 
skate kempy s výukou skate-
boardingu a  hi-tech kempy 
s výukou hravé vědy a techni-
ky,“ říká organizátorka Sandra 
Vítková. „Novinkou letošní-
ho roku je ITy! kemp s výukou 
zábavného programování 
a kódování, který organizuje-
me ve spolupráci s organizací 
Czechitas. Tento kemp je ur-
čen dětem od osmi let,“ do-
plnila. Podrobné informace 
o  kempech včetně cen, ter-
mínů a rezervačního systému 
najdete na www.swanky.cz.

Termíny kempů: 
HITECH kempy
9.–13. 7.; 23.–27. 7.; 13.–17. 8.
ITy! kemp 
27.–31. 8.
INLINE kempy
2.–6. 7.; 9.–13. 7.; 16.–20. 7.; 
23.–27. 7.; 30. 7. – 3. 8.; 
6.–10. 8.; 13.–17. 8.; 20.–24. 8.; 
27.–31. 8.
SKATE kempy
16.–20. 7., 30. 7. – 3. 8., 
20.–24. 8.

Tábor v Sokole se 
zaměří na sport

 Tři turnusy příměstské-
ho tábora pořádá také TJ So-
kol Poruba. Budou se konat 
v době mezi 9. a 27. červen-
cem a  budou sportovně za-
měřené. Děti si mohou vy-
zkoušet kopanou, házenou, 
vybíjenou, vyvolávanou, pře-
hazovanou nebo frisbee. „Kro-
mě různých sportovních akti-
vit se účastníci mohou těšit 
také na vědomostní hry a sou-
těžení v  týmech, ve kterých 
stráví celý týden, a také na vý-
lety mimo areál tábora,“ přiblí-
žil starosta porubského Soko-
la Boris Blažej. V případě zá-
jmu naleznete více informací 
na webu akce.sokolporuba.cz. 
Na této stránce je možné také 
dítě na akci přihlásit. (jan)

Spolužáci, ozvěte se
 Narodili jste se v roce 1943 

a v roce 1957 jste chodili do tří-
dy 8. B Základní školy Místecká 
ve Vítkovicích? Pokud ano, pak 
byste měli vědět, že se chystá 
sraz spolužáků, který se usku-
teční 9. června ve 14 hodin 
v restauraci Panorama v Ostra-
vě-Porubě. Chcete-li se zúčast-
nit, volejte Elišce Potěrové na 
tel. číslo 608 758 509. (red)

Základní škola 
Josefa Valčíka slaví

 Základní škola Josefa Val-
číka bude mít v  červnu rov-
nou dva velké důvody k osla-
vě. Jednak uplynulo pětatřicet 
let od doby, kdy do školních 
lavic usedli její první žáci, jed-
nak je to 30 let od chvíle, kdy 
na této škole vznikla první „hu-
dební“ třída. Obě jubilea oslaví: 
ve čtvrtek 7. června od 18 ho-
din se v  aule VŠB-TUO bude 
konat slavnostní koncert, v so-
botu 9. června se pak přímo ve 
škole budou moci setkat všich-
ni absolventi, učitelé, zaměst-
nanci i příznivci školy. (jan)

SILNÝ ZÁŽITEK | Spoustu dojmů si z Protidrogového vla-
ku, jenž stál na přelomu března a dubna na svinovském 
nádraží, odnesli šesťáci ze ZŠ A. Hrdličky. „Odcházel jsem 
s pocitem, že je svět drsnější, než jsem si myslel,“ napsal 
na koláži, kterou se třídou po exkurzi vyrobili, jeden 
z žáků. Jeho spolužačka poděkovala za to, že někdo dě-
tem drogy rozmlouvá. Další pak vyjádřila lítost nad tím, 
že se příběh, který ve vlaku představují, skutečně stal. 
Protidrogový vlak letos navštívili žáci všech šestých tříd 
porubských základních škol, loni to byli školáci z celého 
druhého stupně. Text a repro: Jana Janošcová
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Marie s Milošem se setkali 
v podniku MEZ Brumov 
na Valašsku, kam on přišel 
na umístěnku z Prahy. 
Jejich cesty se na chvíli 
rozešly, když Miloš odešel 
studovat, ale pak se znovu 
protly… A 4. dubna 1953 
byla ve Slavičíně svatba.

 „Ten den bylo krásně. Sva-
tebčanů nás bylo asi dvacet. 
Žili jsme skromně, měli jsme 
jen stříbrné prstýnky a  já 
měla půjčené šaty. Po obědě 
jsme šli na procházku. A dru-
hý den jsme měli ještě svat-
bu v  kostele,“ vzpomíná Ma-
rie Zikánová.

Po svatbě novomanželé 
nějaký čas pobývali v  Praze. 
V jednopokojovém bytě s dal-
šími čtyřmi lidmi to ale žád-
ná idyla nebyla, takže se roz-
hodli z hlavního města odejít. 
V roce 1959 dostali dvoupoko-
jový byt v  Porubě na Hlav-
ní třídě. Pan Miloš je radiome-
chanik, který dělal technologa 
a  mistra „na enháčku“. Zpo-
čátku tam pracovala i paní Ma-
rie, ale později rozšířila řady 
tzv. modré armády a stala se 
signalistkou Českých drah na 
svinovském nádraží.

V Porubě vychovali dvě děti, 
syna a dceru. Menší byt časem 
vyměnili za větší, ve kterém 

žijí dodnes. Jejich velkým ko-
níčkem byla zahrádka na pá-
tém obvodě, kterou léta s  ra-
dostí zvelebovali. A pak cesto-
vání. „Manžel projel kus světa 
služebně,“ prozradí paní Marie 
a dodá, že díky jejímu zaměst-
nání na dráze měli „režijku“, 
takže projeli a poznali památ-
ky po celé republice. A  když 
se otevřely hranice, vycestova-
li i dál – do Itálie, Francie… Paní 
Marie, která letos slaví třiaosm-
desátiny, taky ráda šila, pletla 
a vyšívala.

A jakých ingrediencí je podle 
Zikánových třeba, aby se man-
želství vydařilo? Ti dva se musí 
vzájemně podporovat, nebýt 
malicherní, paličatí, neústupní… 
„Manžel je navíc kliďas,“ pozna-
mená ještě láskyplně paní Marie 
ke svému letos sedmaosmde-
sátiletému manželovi. Ačkoliv 
mu posledního půl roku zdraví 
příliš neslouží, kamennou svat-
bu s  manželkou, dcerou, čtyř-
mi vnoučaty (jedna z  vnuček 
přiletěla až z  Austrálie) a  pěti 
pravnoučaty radostně oslavil. 
Á propos – protože už většinu 
dne stráví na lůžku a nemůže ke 
svému stolnímu počítači, přál si 
jako dárek notebook…  (jan)
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Dárek ke kamenné svatbě? Notebook

50 LET | Zlatou svatbu, tedy 50 let společného života, oslavili 
v sobotu 14. dubna manželé Drahomíra a Ivan Verlíkovi. Svůj man-
želský slib před rodinou a přáteli potvrdili v obřadní síni porubské 
radnice.  Foto: ÚMOb Poruba

Setkání s jubilanty 
poprvé nově

 Nový kabát dostávají setká-
ní s  Porubany, kteří letos sla-
ví životní jubileum. První „ino-
vované“ setkání se bude konat 
v neděli 20. května od 15 ho-
din v aule Vysoké školy báňské 
– Technické univerzity Ostrava 
na ulici 17. listopadu.

Jubilantům starším 75  let 
zahraje dolnobenešovské se-
skupení Dolbend. Hraje swing, 
jazz, pop, rokenrol, ale v  jeho 
repertoáru se objevují sklad-
by v  latinskoamerickém ryt-
mu a česká klasika od 30.  let 
po současnost. Dolbend hraje 
v klasickém bigbandovém slo-
žení a v současnosti má 21 hrá-
čů. Kapelu tvoří pět saxofonů, 
tři trombony, tuba (4.  trom-
bon) a  horna, čtyři trumpety, 
dále pak rytmická sekce (kla-
vír, kytara, baskytara a  bicí). 
Vše doplňuje mužský a ženský 
vokál. Kapelníkem je baskyta-
rista a  zakladatel kapely Mi-
chal Štefek.

Další setkání oslavenců se 
uskuteční v září a listopadu.

Vzdělávací pobytové 
akce pro rodiny

 První socializačně vzdě-
lávací pobytová akce pro ro-
diny s dětmi z Poruby se ko-
nala v březnu v Malenovicích. 
„Většinou šlo o neúplné rodi-
ny, mnohé z nich nemají běž-
ně možnost trávit společně 
čas podobným způsobem,“ 
uvedla Jolana Tomanová, ve-
doucí oddělení sociálně práv-
ní ochrany dětí ÚMOb Poru-
ba. Rodiče mohli využít pro-
gram zaměřený na rodičovské 
kompetence i individuální po-
radenství, pro děti byl připra-
ven animační program zahr-
nující nejrůznější volnočasové 
aktivity.

Socializačně vzdělávací po-
bytové akce se budou v rám-
ci projektu Prevence ohrožení 
rodiny ve městě Ostrava pro 
rodiny z osmi městských ob-
vodů konat do června. Jsou 
spolufi nancovány prostředky 
EU. Pro porubské rodiny je na 
květen naplánován ještě jeden 
pobyt. (jan)

Manželé Zikánovi Foto: Jana Janošcová

Výročí Název
svatby svatby
 5 dřevěná
 10 cínová (růžová)
 15 křišťálová (skleněná)
 20 porcelánová
 25 stříbrná
 30 perlová
 35  korálová (plátěná, 

lněná)
 40 rubínová
 45 safírová
 50 zlatá
 55 smaragdová
 60 diamantová
 65 kamenná
 70  platinová (blahodár-

ná, briliantová)
 75 korunovační
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Soukromá  základní  škola a  mateřská  škola, s.r.o.

Volgogradská 2633/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Škola zřízena pro žáky podle § 16, odst. 9, školského zákona

Máme pro Vaše dítě to nejlepší
Přijímáme jen děti a žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami /děti a žáky s kombinací zdravotního postižení/

• školné 500,-Kč/ měsíc

• vzdělávání ve velmi malých skupinách dětí a žáků

• logopedická péče s dohledem klinického logopeda

• výuka alternativní komunikace – pro děti a žáky se speciální-

mi vzdělávacími potřebami /MP,PAS, EPI, Down. syndr., ADHD/

• svoz a rozvoz dětí a žáků /a další doplňkové služby /

Těšíme se na Vás !

www.volgogradska.cz
www.facebook.com/soukroma.skola.Ostrava/

TEL.: 602 713 226
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OPTIKA TRIUMPH VELKÉ JARNÍ SLEVY

Ostrava-Poruba 

DALŠÍ SLEVY

| 

MULTIFOKÁLNÍ + 

 NA BRÝLOVÉ OBRUBY

*Nabídka platí pouze u participujících partnerů Renault od 19. 3. do 30. 4. 2018. Více informací v autorizovaných servisech Renault.

Renault doporučuje

Kupte sadu letních
pneumatik Michelin 
a získejte sezonní uskladnění
zimních pneu zdarma.*

Vydejte se
na cestu!

Servis 5+
Řešení pro starší vozidla Renault

servis5plus.cz

BONO AUTO, a. s. NOVÝ JIČÍN, FRÝDEK-MÍSTEK, OSTRAVA
+420 556 770 222, prodej@bonoauto.cz, www.bonoauto.cz

BONO AUTO a.s.

Bono_v.indd   1 24.04.2018   21:31:19
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Aloha není jen havajský pozdrav, ale i soutěž hokejistů
Pokud jste nikdy hokej 
nedělali závodně, ale rádi 
ho s kamarády hrajete, pak 
je tu pro vás Aloha liga.

 Aloha je havajský pozdrav, 
který znamená mír, lásku a sou-
cit. Jen těžko se v  tomto po-
jmu hledá souvislost s hokejem. 
Přesto tady je: už třetím rokem 
totiž jméno Aloha nese sou-
těž amatérských týmů z Ostra-
vy a okolí. „Když jsme uvažova-
li o nějaké soutěži pro nás ,ryb-
níkáře‘, napadlo nás toto jméno. 
Chtěli jsme, aby už z názvu bylo 
jasné, že hrajeme pro zábavu 
a chceme se hokejem bavit. Až 
dodatečně jsme si vymysleli, že 
jméno je vlastně zkratka, která 
znamená Amatérská liga ost-
ravských hokejových aktivistů,“ 
řekl s úsměvem jeden z iniciáto-
rů soutěže Tomáš Papaj.

Pět, deset, šestnáct
Nápad vytvořit soutěž pro 

opravdové amatéry se setkal 
s velkou odezvou. Prvního roč-
níku se zúčastnilo pět týmů, 
druhý hrálo už deset mužstev, 
letos šestnáct a  příští sezona 

by měla odstartovat s  dvace-
ti mančafty z Ostravy a okolí. 

„Těší nás, že je o  ligu tako-
vý zájem. Dokonce jsme kvů-
li tomu museli pozměnit pravi-
dla. Původně mohli nastupovat 
jen hráči, kteří nikdy aktivně ne-
hráli. Ale zájem byl i  ze strany 
kluků, kteří třeba až do junior-
ky hrávali a pak skončili. A stá-
le mají chuť zajít si na led. Pro-
to jsme letos poprvé otevřeli 
soutěž Aloha+, kde se utkáva-
jí ti šikovnější. A k nim se mo-
hou přiřadit i ta mužstva, která 
pravidelně trénují a za poslední 

roky šla výkonnostně hodně na-
horu. Mohou si tedy vyzkoušet, 
jaké je to hrát s bývalými hoke-
jisty,“ poznamenal Tomáš Papaj.

Co je Poruba Cup
Třetí ročník přinesl i další no-

vinku, a tou byl premiérový roč-
ník Poruba Cupu. „Hrajeme zá-
kladní část a  potom play-off . 
A byla škoda, že mužstva, která 
se do vyřazovacích bojů nedo-
stala, už v březnu nehrála, přitom 
kluci měli chuť pokračovat. Ře-
šili jsme to přátelskými zápasy, 
ale letos jsme si řekli, že pro tyto 

týmy vymyslíme novou soutěž – 
Poruba Cup. A i s ním máme vel-
ké plány. Příští rok bychom rádi, 
aby se přihlásily taky party, které 
zatím žádnou ligu nehrají. V Po-
ruba Cupu nasají atmosféru sou-
těže a třeba se v dalším ročníku 
přihlásí i do ligy. Čím více se nás 
hokejem bude bavit, tím lépe,“ 
dodal Tomáš Papaj.

Zájemci o  vstup do Aloha 
ligy se mohou hlásit až do konce 
června. Pokud si chtějí zahrát jen 
Poruba Cup, přihlásit se mohou 
během podzimu. Více informací 
na www.alohaliga.cz. (mot)

Ve fi nále Poruba Cupu se utkali Sršni z Nošovic s HC Krmelín. Ten zvítězil 4:3. Foto: Jiří Birke

BEZ BRUSLÍ A BEZ PUKU | TJ Sokol Poruba hos-
til začátkem dubna turnaj hokejbalových přípra-
vek. Porubským malým borcům byly soupeři děti 
z Karviné, Opavy, Malenovic a slovenského Martina. 
Hokejbal (také street hockey) je obdoba klasického 

ledního hokeje – jen se nehraje na ledě, na bruslích 
a s pukem. Tento sport bude moci brzy blíže poznat 
i veřejnost – obvod ve spolupráci s TJ Sokol Poruba 
připravuje na červen turnaj týmů ze základních škol 
s programem pro veřejnost. (jan) Foto: Jiří Birke

Špotáková je 
patronka Asie 
a Pacifi ku

 Hlavní doprovodnou akcí 
Kontinentálního poháru v  at-
letice je projekt Ostrava fan-
dí kontinentům. Je určen žá-
kům základních a  středních 
škol i  členům atletických od-
dílů a má děti podpořit v pra-
videlném sportování. Ško-
ly a oddíly, které se přihlásily, 
byly rozděleny do jednotlivých 
kontinentů. Každý má své-
ho patrona, významného at-
leta. Jedním z nich je oštěpař-
ka Bára Špotáková, patron-
ka týmu Asie a Pacifi ku, která 
dorazila na závody dětí v Os-
travě. Soutěžilo se v  běhu na 
60 metrů, hodu medicinbalem 
a skoku dalekém z místa.

Kontinentální pohár, nej-
větší atletická událost letoš-
ní sezony v  České republi-
ce, se v  Ostravě bude konat 
8. a 9. září. (red)



3. 5.
15.00 Hokejbal – sportovní odpoledne, 

CVČ, Vietnamská 1541
17.00 Představení postupu při přípravě 

projektu revitalizace Zámeckého 
parku a jeho okolí – co už bylo 
uděláno a co je ještě potřeba řešit, 
Zámek Poruba, nábřeží SPB 60

8. 5.
10.00 Běh osvobození Ostravy, start 

u Národního památníku 2. svě-
tové války (obec Hrabyně), cíl 
na stadionu Arrows Family Park, 
Ostrava-Poruba, Průběžná 6178

15.00 Hokejbal – sportovní odpoledne, 
CVČ, Vietnamská 1541

9. 5.
16.00 Turnaj v Člověče, nezlob se! 

– soutěžní odpoledne, CVČ, 
O. Jeremiáše 1985

16.00 Dřevěné tvoření ke Dni matek, 
MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804

11. 5.
15.30 Podpůrná skupina kontaktního 

rodičovství, MC Krteček, ZŠ 
I. Sekaniny 1804

19.00 Arrows Ostrava x Olympia Blan-
sko – extraliga baseballu, Arrows 
Family Park, Průběžná 6178

11.–12. 5.
17.00 Holčičí víkend, DDM, M. Majero-

vé 1722

12. 5. 
8.00 Celoroční turnaj ve stolním teni-

se – 8. kolo, DDM, Polská 1624
9.00 Turnaj v lukostřelbě a foukač-

kách, DDM, M. Majerové 1722
9.00 Kreativní workshop: ručně šitý 

patchwork – technika babiččina 
zahrádka, CVČ, Vietnamská 1541

13.00 Keramická dílna – pro rodiče 
a děti, DDM, M. Majerové 1722

13. 5.
14.00 Arrows Ostrava x Draci Brno 

– extraliga baseballu, Arrows 
Family Park, Průběžná 6178

15.00 Ostrava Steelers x Pardubice 
Stallions – Česká liga americké-
ho fotbalu, SAP, Skautská 6093

14.–18. 5. 
Sportovní hry seniorů
14. 5. 9.00  tenis – Tenisová škola 

Kubáň, Slavíkova ulice
15. 5. 9.00  stolní tenis – CVČ, Viet-

namská 
 9.00  šipky – CVČ, O. Jeremiáše
16. 5. 10.00  bowling – Bowling Sky, 

Rušná ulice
17. 5. 10.00  plavání – krytý bazén 

Poruba

14. 5. 
16.00 Pískové obrázky – tvůrčí dílna, 

CVČ, Vietnamská 1541
16.00 Dětská sebeobrana – pro začá-

tečníky, SVČ Korunka, středisko 
turistiky, B. Martinů 1117

16.00 Beseda s představiteli lesní 
školky Vrabčí hnízdo, MC Krte-
ček, ZŠ I. Sekaniny 1804

15. 5.
14.00 Čtení v máji – práce dětí s tex-

tem, KMO, L. Podéště 1940
15.00 Hokejbal – sportovní odpoledne, 

CVČ, Vietnamská 1541
17.00 19. ročník taneční akademie, DK 

města Ostravy, pořádá Dance 
studio Ostrava, SVČ Korunka, 
B. Martinů 1117

16. 5.
16.00 Pirátská pohádka – divadelní 

představení pro rodiče a děti, 
CVČ, Vietnamská 1541

17.00 Májové notování – koncert ZUŠ 
Dobroslavice, KMO, Vietnam-
ská 1541

17.00 Demonstrace Iniciativy za pro-
dlouženou Rudnou – protest za 
dostavbu komunikace, sraz na 
tramvajové smyčce Vřesinská, 
trasa pochodu po Vřesinské ulici 
do ulice Ke Skalce

17. 5. 
10.00 Šikulkové – setkání rodičů na 

rodičovské dovolené a jejich dětí, 
KMO, Podroužkova 1663

16.00 Předporodní kurz: Péče v těho-
tenství +Jak se naladit na porod, 
MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804

18. 5.
16.30 Poporodní setkání, MC Krteček, 

ZŠ I. Sekaniny 1804

19. 5. 
15.30 Koncert vítězů pěveckého 

meetingu 2018, DDM, Polská 1624

20. 5.
15.00 Ostrava Steelers x Brno Sígrs – 

Česká liga amerického fotbalu, 
SAP, Skautská 6093

21.–24. 5.
16.00 Vystoupení ke Dni matek – 

vystoupení dětí z kroužků, DDM, 
Polská 1624

21. 5. 
16.00 Květinový strom – tvůrčí dílna, 

CVČ, Vietnamská 1541

22. 5. 
9.00 Májové tvoření – výtvarný 

workshop pro děti, DDM, Pol-
ská 1624

9.00 Klub Generace – společné pose-
zení nad knihami, KMO, L. Po-
déště 1940

10.00 Rendez-vous s knihou – spo-
lečné posezení se čtenáři nad 
knihami, KMO, Podroužko-
va 1663

16.00 Emoce v raně sourozeneckém 
vztahu, MC Krteček, ZŠ I. Sekani-
ny 1804

23. 5.
10.00 Májové tvoření s Ekolínou – eko-

logickou plastelínou, MC Krteček, 
ZŠ I. Sekaniny 1804

16.00 Turnaj v ruských kuželkách 
– sportovní odpoledne, CVČ, 
O. Jeremiáše 1985

16.00 Májové stříhání v Krtečku pro 
miminka a maminky, MC Krte-
ček, ZŠ I. Sekaniny 1804

17.00 Procházka s arboristou – s od-
borníkem na stromy Jiřím 
Poulíkem se tentokrát vydáme 
po Havlíčkově náměstí, sraz 
ve spodní části náměstí u ulice 
B. Martinů

24. 5.
15.00 Hokejbal – sportovní odpoledne, 

CVČ, Vietnamská 1541
16.00 Předporodní kurz: Výběr místa 

porodu, kdy vyjet a co s sebou, 
MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804

25. 5.
16.00 Ostrava se baví, aula VŠB-TUO, 

17. listopadu 15
16.00 Skupinový kurz nošení dětí 

v šátku, MC Krteček, ZŠ I. Seka-
niny 1804

18.00 Noc kostelů, kostel sv. Mikuláše, 
nábřeží SPB 59

19.00 Arrows Ostrava x Skokani 
Olomouc – extraliga baseballu, 
Arrows Family Park, Průběž-
ná 6178
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26. 5.
9.30 Pohádkový les – cesta lesopar-

kem plná úkolů, porubský 
lesopark Myslivna, pořádá DDM, 
M. Majerové 1722

15.00 Ostrava Steelers x Prague Black 
Panthers – Česká liga americké-
ho fotbalu, SAP, Skautská 6093

19.00 Arrows Ostrava x Olympia Blan-
sko – extraliga baseballu, Arrows 
Family Park, Průběžná 6178

27. 5.
14.00 Arrows Ostrava x Třebíč Nuclears 

– extraliga baseballu, Arrows 
Family Park, Průběžná 6178

30. 5.
10.00 Klub Generace – beseda o Indo-

nésii s Annou Lachetovou, KMO, 
Vietnamská 1541

16.00 Sportovní olympiáda pro malé 
i velké, CVČ, O. Jeremiáše 1985

16.00 Vystoupení ke Dni matek – 
vystoupení dětí z kroužků, DDM, 
M. Majerové 1722

31. 5.
15.00 Hokejbal – sportovní odpoledne, 

CVČ, Vietnamská 1541
16.00 Předporodní kurz: Porod, MC 

Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804
17.00 Léčení duchovní cestou podle 

učení Bruna Gröninga – před-
náška, CVČ, Vietnamská 1541

 Výstavy

17. 1. – 14. 5.
Lenka Malinová a Petr Lenart: Můj dům, 
můj hrad – výstava fotografi í, DPS Astra, 
I. Sekaniny 1812

4. 4. – 17. 5. 
Miroslav Němeček a Dobrovolnické cen-
trum ADRA: Mezi mraky slunce – výsta-

va fotografi í, Galerie na schodech, Klim-
kovická 55

5. 4. – 26. 6. 
Jiří Kokošek: Když zavřu oči – výstava 
obrazů, KMO, L. Podéště 1970

28. 4 – 31. 5.
Gurťjevka – výstava prací žáků Střed-
ní školy uměleckých řemesel, Galerie 
VŠB-TUO, 17. listopadu 15

1.–31. 5. 
Jura Dratva: Můj svět – výstava obrazů, 
KMO, Vietnamská 1541

16. 5. – 16. 7.
Marcela Losová: Květy v kontuře – výsta-
va obrazů, zimní zahrada DPS Astra, I. Se-
kaniny 1812 (vernisáž 16. 5. v 16 hodin)

21. 5. – 28. 6.
Výtvarná skupina Kruh: Barevný svět 
– fotografi e, olejomalby a pastely Jany 
Pavelkové, Heleny Freislerové, Elišky 
Pavelkové, Marie Slavíkové Lesniako-
vé a Ali Procházkové, Galerie na scho-
dech, ÚMOb Poruba, Klimkovická 55/28 
(vernisáž v obřadní síni radnice 21. 5. 
v 16 hodin)

 Kvízy

3.–31.5.
Hádanky pro nejmenší, KMO, L. Podéš-
tě 1940

 Připravujeme

5. 6.
15.00 Hokejbal – sportovní odpoledne, 

CVČ, Vietnamská 1541

5. a 6. 6.
Pohár CEB, Arrows Family Park, Průběž-
ná 6178

8.–10. 6.
Cirkulum

8. 6.
17.00 Die Buschs – kouzelnický nářez 

plný humoru, šapitó Cirkulum, 
Alšovo náměstí

9. 6.
14.00 Silea – extravagantní super-

žena, šapitó Cirkulum, Alšovo 
náměstí

19.30 Mr. Toons – šílenec s megaba-
lonem, šapitó Cirkulum, Alšovo 
náměstí

10. 6.
13.00 Mr. Toons – šílenec s megaba-

lonem, šapitó Cirkulum, Alšovo 
náměstí

15.00 Die Buschs – kouzelnický nářez 
plný humoru, šapitó Cirkulum, 
Alšovo náměstí

17.30 Silea – extravagantní super-
žena, šapitó Cirkulum, Alšovo 
náměstí

19.00 Lurrak – špičkový cirkus a di-
vadlo v malé fabrice, aula 
VŠB-TUO, 17. listopadu 15

9. 6.
15.00 Hokejbal – závěrečný turnaj 

– sportovní odpoledne, CVČ, 
Vietnamská 1541

15. 6.
19.00 Ostrava na kolečkách – pořádá 

Swanky, Hlavní třída, další vyjížď-
ka 24. srpna

19.00 Arrows Ostrava x Tempo 
Titans Praha – extraliga ba-
seballu, Arrows Family Park, 
Průběžná 6178

15. a 16. 6.
 Turnaj v softbalu – žačky, 

Arrows Family Park, Průběž-
ná 6178

17. 6.
15.00 Ostrava Steelers x Pilsen Pa-

triots – Česká liga amerického 
fotbalu, SAP, Skautská 6093

20. 6.
T-Mobile Olympijský běh – závod na 
tratích 5 a  10 km. Nutná je registra-
ce předem na www.olympijskybeh.cz, 
Moravskoslezský kraj, Hlavní závod 
Ostrava

22. a 23. 6.
Turnaj v softbalu – kadetky, Arrows 
Family Park, Průběžná 6178

30. 6.
Arrows Fest – hudební festival, sport, 
zábava, exhibiční zápas HC Vítkovice 
x Ostrava Steelers x Arrows Ostrava, 
pořádá Arrows Ostrava s Rádiem Čas 
Rock, Průběžná 6178

PROGRAM AKCÍ 19

CVČ – centrum volného času, DDM – dům dětí a mládeže, DPS – dům s pečovatelskou službou, ICM – informační centrum pro mládež, KMO – Knihovna města Ostravy, 
MC – mateřské centrum, MIKS – městské informační a kulturní středisko, RC – rodinné 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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CO, KDY, KDE20

Co:  postup přípravy revitalizace 
Zámeckého parku

Kdy: 3. května v 17 hodin
Kde: sál Zámku Poruba
Poruba ve spolupráci s  Nadací Promě-
ny Karla Komárka připravuje na 3. května 
veřejné setkání k představení postupu při 
přípravě projektu revitalizace Zámeckého 
parku a  jeho okolí. Budou prezentovány 
kroky, které se již podařilo realizovat, i ak-
tuální problémy, jež je třeba řešit. Rekon-
strukce parku by měla směřovat k posíle-
ní pocitu celistvosti areálu a  k  propojení 
staré části Poruby (zámek, kostel, rybník) 
s Porubou novou (sídliště). Záměrem je re-
vitalizovat a rozšířit Zámecký park, a vrátit 
tak lidem jeho hodnotu a prožitek z něho.

Co: Běh osvobození Ostravy
Kdy: 8. května, start v 10 hodin
Kde:  na trase Hrabyně – Ostrava-

-Poruba
Devětatřicátý ročník silničního běhu na 
patnáctikilometrové trati startuje 8. květ-
na u Národního památníku 2. světové vál-
ky v Hrabyni a cíl má v Arrows Family Par-
ku na Průběžné ulici. Odjezd závodníků na 
start v Hrabyni je autobusy DP Ostrava od 
stadionu Arrows v 8.30 a v 9.10 hodin. Zá-
vod začne v 10 hodin.

Co: výstava Barevný svět 
Kdy: od 21. května do 28. června
Kde:  Galerie na schodech 

porubské radnice
Výtvarná skupina Kruh byla založena v roce 
2011. Zakládajícími členkami jsou Jana Pa-
velková, Helena Freislerová a Ali Procház-
ková. Tvorbu členů výtvarné skupiny mohli 
obdivovat návštěvníci Galerie na schodech 
už v roce 2012. V roce 2018 představí další 

výtvarníky ze svého středu. Na společných 
výstavách se prezentují Helena Freislerová 
fotografi emi, Jana Pavelková olejomalba-
mi s úpravou sgrafi to nebo Ali Procházko-
vá oleji a akryly. Novou členkou sdružení je 
od loňského roku Marie Slavíková Lesniako-
vá, která se specializuje na malbu na hedvá-
bí technikou akvarelu. Výtvarnice se sice liší 
výtvarnými technikami zpracování svých 
děl, ale spojuje je přátelství na cestě v hle-
dání vlastního uměleckého výrazu.

Výstava Barevný svět bude zahájena 
vernisáží 21. května v 17 hodin v obřadní síni 
porubské radnice. V Galerii na schodech si ji 
můžete prohlédnout do 28. června.

Co: Procházka s arboristou
Kdy: 23. května od 17 hodin
Kde: Havlíčkovo náměstí
Jedním z  lidí, kteří naprosto nezaujatě 
a  emocemi nezatíženě hodnotí stav po-
rubských stromů, je Jiří Poulík z fi rmy Safe 
Trees. Lidem, kteří se touto (a obdobnou) 
činností zabývají, se říká arboristé. Zají-
má vás, jak a  podle čeho arboristé hod-
notí stav stromů? Máte šanci vyslechnout 
přesvědčivé, zajímavé až fascinující a fun-
dované vyprávění člověka, který zná stro-
my v obvodu jako málokdo, na již třetí Pro-
cházce s arboristou ve středu 23. května 
od 17 hodin. Sejdeme se ve spodní části 
Havlíčkova náměstí (u ulice B. Martinů).

Co:  5. Silesia Grand Prix 
Majorettes sport

Kdy: 26. května od 9 hodin
Kde: RT Torax Arena
Na porubském zimním stadionu, RT Torax 
Areně, se bude 26. května konat meziná-
rodní soutěž mažoretek – 5. Silesia Grand 
Prix Majorettes sport. Pořádá ji klub Daisy 

Ostrava, který působí pod porubským So-
kolem. Od 9 hodin se představí mažoretky 
všech věkových kategorií: od nejmladších 
littlekadetek přes kadetky, juniorky, seni-
orky po grandseniorky, a to jak ve velkých, 
tak v  menších formacích. „Návštěvníci 
také mohou vidět práci s hůlkou, pom-po-
my, disciplínu 2baton a další,“ zve trenér-
ka týmu Daisy Ostrava Denisa Gelnarová.

Co: Senior-junior-hendikepiáda
Kdy: 1. června 
Kde: DPS Astra, I. Sekaniny 1812
Ve spolupráci se ZŠ Porubská 832 se letos 
uskuteční již jedenáctý ročník Senior-ju-
nior-hendikepiády. Jedná se o  sportovní, 
vědomostní a  znalostní klání tříčlenných 
týmů, které tvoří vždy jeden senior, hendi-
kepovaný a školák.

Bude se konat 1.  června v  prostorách 
DPS Astra na osmém obvodě.

Co: promítání v letním kině Amfi 
Kdy: 31. května od 21 hodin
Kde: letní kino Amfi  za DK Poklad
Amfi teátr za domem kultury ožije. Ve čtvr-
tek 31.  května v  něm budou moci Poru-
bané zažít první letošní venkovní fi lmové 
promítání. Na programu bude od 21 hodin 
fi lm Annie Hall, klasika režiséra Woody-
ho Allena. Promítání ve spolupráci s měst-
ským obvodem a společností Akord & Po-
klad připravuje fi lmový festival Ostrava 
Kamera Oko. Ředitelka festivalu Gabriela 
Knýblová k  promítání říká: „Navazujeme 
na naši první akci, videomapping na po-
rubský Oblouk, která se uskutečnila loni 
v září. Věříme, že Porubané vezmou místo 
promítání za své a pomohou nám i s men-
ším úklidem amfi teátru před akcí.“ Více na 
www.fi lmfestivalostrava.com.

Na Popelce bude kraj reprezentovat soubor Červiven senior
 Na devět stovek dětí z porubských ma-

teřských a  základních škol vidělo sedm 
představení 16. ročníku krajské přehlídky 
činoherních souborů Dospělí dětem. Ko-
nala se v  polovině dubna v  porubském 
Domě farnosti.

Odborná porota, která výkony amatér-
ských herců hodnotila, ocenila nejen in-
dividuální a  kolektivní herecké výkony, 
ale také výběr předlohy nebo scénogra-
fi i. K postupu na 37. ročník přehlídky Po-
pelka Rakovník 2018 doporučila inscenaci 

Helverova noc, kterou pod režijním vede-
ním Petry Severinové nastudoval soubor 
Červiven senior ze Střední pedagogické 
školy Krnov (SPgŠ). (jan)

Z inscenace Helverova noc
 Foto: Jana Janošcová

Udělené ceny:
•  Milanu Šťastnému a  Pavlu Vávrovi za 

herecký výkon v Pohádce o Koblížko-
vi (Dodivadlo Dobroslavice),

•  Divadelnímu souboru Štěkáček ze Stře-
diska volného času Opava za kolektivní 
hereckou souhru v pohádce Plaváček,

•  souboru Červiven ze Střední pedagogic-
ké školy Krnov za výběr předlohy k  in-
scenaci Oskar a Škrtička z Languedocu,

•  Zuzaně Bittnerové za scénografi i k po-
hádce Pták Ohnivák a  Liška Ryška 
(Opal, Loutkové divadlo SVČ Opava),

•  Adamu Růžičkovi za herecký výkon 
ve hře Helverova noc (Červiven senior, 
SPgŠ Krnov).

Zvláštní ceny Ivo Vondráka, 
hejtmana Moravskoslezského 
kraje, byly uděleny:
•  divadelnímu souboru Opal, Loutkové 

divadlo SVČ Opava, za inscenaci po-
hádky Pták Ohnivák a Liška Ryška,

•  divadelnímu souboru Červiven senior 
ze Střední pedagogické školy Krnov za 
inscenaci Helverova noc.
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VILA CHALUPNÍKOVA
REZIDENČNÍ BYDLENÍ V OSTRAVĚ

WWW.VILACHALUPNIKOVA.CZ

KLIDNÁ LOKALITA VILOVÉ ČÁSTI OSTRAVA – ZÁBŘEH

BYTY O DISPOZICI 2+kk

MODERNÍ VYBAVENÍ JE JIŽ SOUČÁSTÍ BYTU

PARKOVÁNÍ NA OPLOCENÉM POZEMKU

MĚSÍČNÍ PRONÁJEM od 18 500 Kč

Nezahálíme. 
Sportujeme!



Porubané bojující v legiích v Rusku 
bránili transsibiřskou magistrálu
Dvanáct porubských 
občanů se po válce vrátilo 
domů v legionářských 
uniformách. Deset z nich 
podniklo společně 
s československými 
vojsky v Rusku dlouhou 
anabázi kolem světa.

 Československými legiemi 
prošlo celkem 88 701 českých 
a  slovenských vojáků. V  Rus-
ku jich sloužilo 60 109 a deset 
jich pocházelo z Poruby. Žádný 
z nich v Rusku nepadl a všichni 
se postupně vrátili domů. Ně-
kteří dříve, jiní později.

Na úvod je třeba říct, že 
ne všichni zajatí vojáci z Čech 
vstoupili do legií. Spous-
ta z  nich dala přednost zaja-
teckým táborům. Ti, kteří ob-
lékli československou unifor-
mu, měli nejrůznější motivy. 
Pro některé důležitou roli hrá-
ly špatné podmínky zajatec-
kých táborů, pro jiné zase ná-
rodní cítění. Co převažovalo 
u  porubských mužů, to neví-
me. Nikdo z nich nám nezane-
chal vzpomínky na dobu války, 
a  tak můžeme jen odhadovat. 
Do zajetí padla řada z nich už 
v prvních měsících války, do le-
gií ale vstupovali až později. 

Podle informací Vojenské-
ho historického ústavu jako 
první z  Porubanů oblékl le-
gionářskou uniformu Václav 
Bešta, který v  rakousko-uher-
ské armádě nesloužil u  pě-
choty, ale u  12.  dragounské-
ho pluku. Pokud můžeme věřit 
údajům, které jsou o něm k dis-
pozici, v době zajetí u Mlynova 
18.  ledna 1915 mu ještě nebylo 
ani osmnáct let. Do legií vstou-
pil 3. srpna 1916 a byl zařazen 
k 1. záložnímu pluku. Ten slou-
žil k  výcviku a  strážní službě, 
ale zasáhl i do bitvy u Bachma-
če. Zvláštností v  jeho případě 
je, že byl 14. května 1918 z legií 
propuštěn. Nevíme, jak se do-
stal domů, ale u jeho jména je 
poznámka „návrat do vlasti“.

Nejvíce Porubanů vstoupi-
lo do legií v červnu a červen-
ci roku 1917. Tehdy přísahu ješ-
tě neexistující vlasti složili Jan 
Gelnar, Antonín Hlaváč, Vác-

lav Horák, Vojtěch Zajíc a Jo-
sef Hurník, který ale brzy (na 
podzim 1917) zamířil do Fran-
cie. Dá se tedy předpokládat, 
že bitvy u Zborova (1. a 2. čer-
vence 1917) se žádný z nich ne-
stihl zúčastnit. Nebojovali ani 
v další významné bitvě u Ba-
chmače, do které jejich plu-
ky nezasáhly. Víme však, že 
5.  střelecký pluk, ve kterém 
sloužili Václav Horák a  Voj-
těch Zajíc, byl jeden z  prv-
ních, který se dostal do Vla-
divostoku a  zúčastnil se bojů 
o  Vladivostok, Nikolsk-Ussu-
rijski, Spassk, Kaul a  Kungur. 
Po návratu na frontu kontro-
loval transsibiřskou magistrálu 
v okolí Tomsku. Václav Horák 
byl pak převelen do 10.  plu-
ku, kde společně s Antonínem 
Kačmářem a  Adolfem Bajga-
rem strážili i  ruský zlatý po-
klad, který legie získaly.

Zatímco 5. pluk byl jedna 
z  prvních jednotek, které do-
sáhly břehů Pacifi ku, 12. střelec-

ký pluk, v němž se sešli Jan Gel-
nar a František Šedivý, naopak 
opustil Rusko jako úplně po-
slední – až v červenci 1920. Jan 
Gelnar už u toho ale nebyl, pro-
tože v květnu toho roku legie na 
vlastní žádost opustil.

Porubané ovšem nesloužili 
jen u bojových jednotek. Čes-
koslovenské legie byly ekono-
micky zcela soběstačné. Voj-
sko mělo vlastní ševce, krej-
čí, kováře a například i tiskaře. 
Ti byli sdruženi v  pracovních 
rotách a v jedné z nich sloužil 
i František Paláček. Anály však 
neuvádějí, v jaké profesi.

V  roce 1920 se Porubané 
vraceli domů. Jako první byl 
13. dubna demobilizován Anto-
nín Černík. Poslední svlékli le-
gionářskou uniformu Antonín 
Hlaváč, Václav Horák, Antonín 
Kačmář a František Šedivý – až 
v listopadu. Do vlasti se naštěs-
tí postupně vrátili všichni pří-
slušníci legií, kteří sloužili v Rus-
ku, Itálii i Francii. (mot)
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Květen   
v porubské historii
28. květen 1908

 V sokolovně byl uspořádán 
cvičební večer. Po ukázkových 
cvičeních byly na jevišti sehrá-
ny dvě jednoaktovky nazvané 
Nechci kouřit a Konec světa.

1. květen 1917
 Byly zavedeny lístky na 

mléko – ¼ l na osobu a den.

20. květen 1929
 Byl posvěcen základní ká-

men Katolického lidového 
domu (dnešní Dům farnosti 
na Vřesinské ulici). 

26. květen 1935
 Proběhly volby do okres-

ního a  zemského zastupitel-
stva. V Porubě se z celkového 
počtu 946 oprávněných voli-
čů zúčastnilo 896 a odevzdali 
celkem 892 platných hlasů.

24. květen 1941
 Velká bouře s průtrží mra-

čen způsobila povodeň, která 
zaplavila část obce.

Květen 1953
 V obci byl založen spolek 

Krematorium. Šlo o  sdružení 
občanů, kteří si přáli pohřeb 
žehem. 

6. květen 1955
 Od Svinova přijela kolona 

nákladních automobilů nalo-
žených nábytkem. Byli to noví 
nájemníci, kteří se stěhovali 
do domu nazvaného Věžičky.

9. květen 1959
 Do užívání byl dán úsek 

tramvajové trati z  Opavské 
ulice přes třídu Vítězného 
února (dnes ulice 17.  listopa-
du) až na smyčku v Porubě-
-vsi. V  té době jezdily tram-
vajové linky č. 9 (na NHKG) 
a č. 3 (do Vítkovic).

Květen 1970
 Na VII. obvodu byla otevře-

na restaurace Zuzana. Podnik 
patřil spotřebnímu a  výrob-
nímu družstvu Budoucnost, 
který ho vybudoval nákladem 
pět milionů korun.
Zdroj – Jiří Lexa:
Odkazy porubských kronik

Porubští legionáři
BAJGAR Adolf (*15. 9. 1896, v ruských legiích od 1. 3. 1918)
BEŠTA Václav (*30. 10. 1897, v ruských legiích od 3. 8. 1916)
ČERNÍK Antonín (*10. 12. 1883, v ruských legiích od 17. 9. 1918)
GELNAR Jan (*24. 6. 1896, v ruských legiích od 4. 7. 1917)
HLAVÁČ Antonín (*7. 6. 1892, v ruských legiích od 27. 6. 1917)
HORÁK Václav (*7. 8. 1891, v ruských legiích od 27. 7. 1917)
HURNÍK Josef (*28. 6. 1891, v ruských legiích od 21. 7. 1917, ve francouzské 
legii od 7. 3. 1918)
JIRÁK Eduard (*17. 3. 1892, v italské legii od 12. 4. 1918)
KARČMÁŘ (KRČMÁŘ) Antonín (*12. 7. 1894, v ruských legiích od 1. 10. 1917)
PALÁČEK František (*10. 12. 1884, v ruských legiích asi od 26. 11. 1918)
ŠEDIVÝ František (*16. 9. 1889, v ruských legiích od 2. 5. 1918)
ZAJÍC Vojtěch (*23. 4. 1893, v ruských legiích od 11. 7. 1917)

Českoslovenští legionáři v Rusku Foto: commons.wikimedia.org



Webdesigner a grafi k Radim Klein je typ 
člověka, který nemá klidné vody rád
Firma Kleindesign, to jsou 
především webové stránky. 
S jejím zakladatelem 
Radimem Kleinem už se 
ale pojí i e-shop s hračkami 
a potřebami pro děti. 
A brzy přibude další byznys.

 Vystudoval management 
strojírenství. Cítil ale, že ho srd-
ce táhne ke kreativnějším obo-
rům. „Už po škole jsem se za-
čal zajímat o design. Rok poté, 
co jsem dokončil základní vo-
jenskou službu u  Hradní strá-
že, v  roce 2004, jsem si vyří-
dil živnost a  začal tvořit první 
menší zakázky při práci,“ vzpo-
míná Radim Klein, zakladatel 
fi rmy Kleindesign, na své krea-
tivní první kroky. „Začínal jsem 
od nuly. Pomocí knih a  vlast-
ním testováním jsem si poma-
lu osvojil základní grafi cké pro-
gramy a principy. Tenkrát ještě 
nebyly k  dispozici žádné vi-
deonávody a  tutorialy, šlo to 
pomalu… Nicméně časem se 
práce zúročila v  podobě no-
vých pracovních příležitostí. 
Začínal jsem u menších reklam-
ních agentur, později jsem do-
stal práci grafi ka v tehdy zná-
mé ostravské fi rmě Alfa Com-
puter, kde jsem tvořil e-mailové 
kampaně pro značky, jako jsou 
Sony, Canon, HP, Acer a  po-
dobně. Dále jsem řešil tištěnou 
propagaci, outdoorovou rekla-
mu či webové bannery,“ popi-
suje svou profesní dráhu.

Přišly další zakázky na vy-
tvoření webových stránek. „Při-
bývaly svižným tempem, takže 
jsem musel přejít na poloviční 
úvazek a posléze jsem z fi rmy 
Alfa Computer po těžkém roz-
hodnutí odešel úplně, ač mě 
práce tam nesmírně bavila. Od 
té doby se věnuji i nadále gra-
fi ce, tvorbě webů, e-shopů a in-
ternetovému marketingu, hlav-
ně SEO optimalizaci,“ vysvětlu-
je. SEO je zkratka pro anglická 
slova Search Engine Optimiza-
tion, což je optimalizace pro vy-

hledávače. Zjednodušeně řeče-
no navrhování a upravování in-
ternetových stránek tak, aby se 
při „guglování“ objevily nahoře, 
nejlépe na první straně s nale-
zenými výsledky hledání a hned 
za placenými odkazy.

Pamatuje si, kdo byl jeho 
první větší klient? „Samozřej-
mě, fi rma Školení řidičů,“ při-
kývne a  zavzpomíná na jejího 
majitele. Mezi zákazníky Radi-
ma Kleina převážně patří vět-
ší společnosti s  požadavkem 
na dlouhodobou spoluprá-
ci. Časem využila jeho služeb 
i řada stavebních fi rem z regio-
nu, díky tomu se na stavebnic-
tví začal specializovat, a doká-
že tak navrhnout účinnou pro-
pagaci v tomto oboru. Vytvořil 
již přes stovku webových strá-
nek pro klienty různých profe-
sí a  zaměření. Firma Kleinde-
sign šlapala. Radim Klein je ale 
ten typ, který klidné vody ne-
rad. A tak – původně pro man-
želku – založil internetový ob-
chod hracky-ijacek.cz. „Jenže 
žena je teď na mateřské a nemá 
tolik času se obchodu věnovat, 
takže to spadlo na mě,“ usmívá 
se sebejistý mladý muž. A jako 
zatím do všeho, co v životě dě-
lal, zakousl se pořádně i  do 

toho: jezdí po výstavách a ve-
letrzích v  Evropě, USA i  Číně, 
aby byl v obraze, co je ve světě 
hraček právě „in“. Takže kromě 
dosavadního sortimentu dře-
věných, interaktivních a  nauč-
ných hraček či potřeb pro mi-
minka plánuje od června nově 
nabízet také dřevěné hračky 
s  licencí Mickey Mouse. „Tato 
mickey-mánie k nám ještě ne-
dorazila, ale je jisté, že brzy při-
jde,“ říká přesvědčivě Radim 
Klein. A  když pak začne nad-
šeně vyprávět o tom, co další-
ho na veletrzích viděl a  že by 
se to tady docela dobře prodá-
valo, začíná být zřejmé, že už 
pošilhává po dalším byznysu. 
„Vlastně ano,“ přiznává se smí-
chem, „pokud to vyjde, se spo-
lečníkem bychom v Porubě rádi 
otevřeli obchod s luxusními by-
tovými doplňky, včetně e-sho-
pu. Jsou to originální dekorace, 
které na českém trhu nenajde-
te, třeba něco jako tohle,“ otočí 
se a ukazuje na designová svíti-
dla a obrovské nástěnné hodiny 
ve své kanceláři. (jan)

Radim Klein Foto: Jana Janošcová

Co se chystá 
u sousedů

Mariánské Hory 
 Neuvěřitelných 110 let už 

v  Mariánských Horách exi-
stuje a  vzdělává žáky hu-
dební škola. Dnes se jmenu-
je Základní umělecká škola 
Eduarda Marhuly. Své jubi-
leum a sté výročí vzniku čes-
koslovenského státu se na 
ní rozhodli oslavit koncer-
tem. Bude se konat 13. květ-
na od 17 hodin v kostele Pan-
ny Marie Královny v Marián-
ských Horách. V  programu 
zazní skladby A.  Vivaldiho, 
W.  A.  Mozarta, J.  Nohavici 
nebo K. Jenkinse. Přednesou 
je Terezie Kovalová, Jiří Ha-
nousek, Veronika Holbová, 
Barbora Čechová, Gabriela 
Vermelho a  Ostravský dět-
ský sbor spolu s  Moravskou 
fi lharmonií Olomouc.

Moravská Ostrava
 Zajímá vás, jak moc bouřli-

vým nočním životem v minu-
losti žila Ostrava? Pak je pro-
cházka do míst, kde se psala 
pikantní historie města, akce 
právě pro vás. Vydat se na ni 
můžete 13. května v  10 a ve 
14 hodin z Prokešova náměs-
tí. Nutná je rezervace – tele-
fonicky na čísle 602 712 920 
nebo na e-mailu pruvodce@-
ostravainfo.cz.   (jan)
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Je čas rozkvést

Hurá na 
oslavu rostlin! 
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Konečně to kvete
např. s pelargoniemi jednoduchými/plnokvětými

Konečně si posedět venku
např. se zahradním nábytkem „Davenport“

Konečně to jde snadno
např. s hadicí ekonomik 1/2

na straně 2 na straně 9 na straně 12

Nyní k dispozici v řadě prodejen  
OBI. Více informací a zapojené  
prodejny najdete na webu  
obi.cz/zahradni-projekty

Více informací na straně 3

Super cena
OBI Million bells 

(Calibrachoa) 

95,- ks

Velká oslava rostlin  
4. až 6. května! 
Nové odrůdy, obrovský výběr,  
skvělé nabídky

Super cena

13 990-     7dílný

Super cena

179-
Super cena

49-         od/ks
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