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TÉMA MĚSÍCE

Jaké jsou prioritní projekty obvodu?

Galerie Dukla

Proměna Zámeckého parku

Komunitní centrum Všichni spolu

Proměna Sokolovské ulice a náměstí Družby

Duhové náměstí

Smuteční obřadní síň

SLOVO STAROSTY
Na katastru Poruby byl
30. června 1951 vydán zákaz stavby rodinných domků. Důvod? Výstavba nové
Poruby. Už se asi nedopátráme, kolika lidí se dotkl a jakou vlnu nevole přinesl. Byla
jiná doba a na nějaké petice,
diskuze a referenda se nehrálo. Kdyby ano, možná by absolutní většina z nás v Porubě nebydlela.
Ne, nechtěl bych návrat
do minulosti. Jen se mi vybavilo, kolik projektů donedávna nevzniklo, protože se
proti nim občané vzbouřili.
A nelze kvůli každému parkovacímu domu vyvolávat
referendum. Vždy je část lidí
proti. Je jedno, jestli jde o výstavbu tramvajové trati nebo
o hrací prvky pro děti. Těžko se rozhoduje, komu vyhovět, zda pozitiva převáží negativa. V případě nové
trati pro tramvaje jsem ale
přesvědčen, že pozitiva převáží. Nejsem sám. Potvrdila mi to i nemalá část obyvatel 7. a 8. obvodu. Jen necítili
potřebu svůj názor vyjadřovat veřejně.
Demokracie je vláda lidu.
Otázkou zůstává, zda je více
lidu „pro-tramvajového“, nebo
„proti-tramvajového“. A že
je jedna skupina hlučnější, to
o její početnosti nevypovídá.
Stav se dá ověřit referendem,
ale na to podle pana radního
Semeráka nebyl čas už na jaře.
Město teď ale připouští, že i na
ně ještě může dojít. Tedy jestli
se nebude příliš dlouho debatovat o tom, kdo by měl v referendu hlasovat…

Časová osa projektu

ideová
studie 2017

projektová
dokumentace
2018–2019

realizace
2019–2022

Ing. Petr Mihálik
starosta
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Číslo měsíce

75
Pětasedmdesát prodejců
a vystavujících se letos představilo na druhém ročníku
Sdílka. Pop-up expozice, jejímž úkolem bylo uvést zajímavé místní a regionální podnikatele v nejrůznějších oborech, byla na Alšově náměstí
otevřena po 22 výstavních
dnů. Doprovodným programem Sdílka byla nejen série
šesti architektonických přednášek, ale také výstava architektonických návrhů na proměnu veřejného prostoru
v Porubě. V bílých kavárenských modulech se o občerstvení návštěvníků postupně
staralo šest kaváren. A ještě
pro pořádek: po osmnáct dnů
(jan)
Sdílku přálo počasí.

Uzavírka Hlavní třídy
V závěru srpna bude uzavřena Hlavní třída. Řidiči na
ni nebudou moci vjíždět od
pátku 24. srpna od 18.30 hodin do soboty 25. srpna do
23 hodin. Důvodem uzavírky je konání akcí Ostrava na
kolečkách s charitativním závodem Srdce na kolečkách
a cyklistického Memoriálu
Jana Veselého.
Na ulicích 17. listopadu
a Francouzské bude zachován úplný silniční provoz.

Čestné uznání
pro památník
na Vřesinské ulici
Nová podoba památníku
na Vřesinské ulici věnovaného
obětem obou velkých světových konﬂiktů minulého století uspěla v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje. Každoročně ji vyhlašuje Krajský úřad
Moravskoslezského kraje.
Odborná porota uděluje
v několika kategoriích vždy jeden titul a dvě čestná uznání.
Nová podoba místa navržená
ateliérem ProjektStudio EUCZ
uspěla v kategorii Stavby občanské vybavenosti – Veřejná
prostranství. Rekonstrukce památníku je nyní přihlášena i do
celorepublikové soutěže Stav(red)
ba roku.

Zelená Porubě: osm přihlášených návrhů
VYHLÁŠENÍ
3. ROČNÍKU

PODÁVÁNÍ
NÁVRHŮ

HODNOCENÍ
NÁVRHŮ

PŘEDSTAVENÍ
VEŘEJNOSTI

HLASOVÁNÍ

VYHLÁŠENÍ
VÝSLEDKŮ

V letošním třetím ročníku projektu Zelená Porubě máme za sebou už dvě fáze. Nyní budou přihlášené návrhy hodnoceny odborníky.

Do třetího ročníku projektu
Zelená Porubě bylo do
uzávěrky přihlášeno osm
návrhů. Letos poprvé se
mohly o možnost nechat
obvodem zrealizovat své
nápady ucházet i neziskové
a příspěvkové organizace.
Do třetího ročníku projektu
Zelená Porubě bylo do uzávěrky tohoto čísla přihlášeno osm
návrhů. „Velmi zajímavý je například nápad zřídit na louce
u Francouzské ulice psí hřiště.
Těší nás, že se do projektu zapojily také dvě příspěvkové organizace – základní umělecká
škola na ulici J. Valčíka, která
by chtěla v rámci Zelené Po-

rubě opravit schody, nebo základní škola Dětská, kde by si
přáli vybudovat hravé hřiště.
Po změně pravidel přihlášek
bylo totiž letos poprvé možné, aby se do projektu zapojily kromě jednotlivců i neziskové a příspěvkové organizace,“
prozradila koordinátorka projektu Sabina Dudová.
Další přihlášené návrhy se
týkají třeba vybudování nových parkovacích míst nebo

venkovní posilovny s posilovacími prvky, které by mohly
sloužit dětem i dospělým.
Všechny
projekty
nyní
projdou formální kontrolou
a v další fázi je posoudí odborní zaměstnanci úřadu. Budou zjišťovat, jestli jsou návrhy
z technického hlediska proveditelné a jestli je jejich uskutečnění v kompetenci městského
obvodu. Mohou také autorovi
navrhnout úpravu námětu tak,
aby šel v praxi lépe realizovat.
Do poloviny července zveřejníme přehled přihlášených návrhů na webu zelenaporube.cz.
Na podzim budou všechny návrhy v jejich konečné podobě
(jan)
představeny veřejnosti.

Polyuretanová antivibrační rohož má ztišit
provoz tramvají na ulici 17. listopadu
Od 1. července se na ulici
17. listopadu mění opotřebované koleje. Pracovat se bude
na úseku od křižovatky s Vřesinskou ulicí po výjezd z ulice
M. Kopeckého.
V době opravy – předpokládaný termín dokončení je
19. srpna – bude na nejnutnější dobu tramvajový provoz nahrazen autobusy. Úseky od ulice M. Kopeckého po ulici K Myslivně (pravá část při jízdě od
Slovanu) a od nábřeží SPB po
smyčku (levá část při jízdě od
Slovanu) budou pro automobilovou dopravu neprůjezdné.
Parkoviště u fakultní nemocnice bude uzavřeno po nejnutnější dobu rekonstrukce.
„Jsme si vědomi, že se opravy dotýkají nejen cestujících
MHD, ale také individuální dopravy. Při výběrových řízeních
na zhotovitele je proto jedním
z hodnotících kritérií co nejkratší možná doba výstavby,“
ujistil ředitel technického úse-

do okolí, což by se mělo projevit i snížením hlučnosti. Obojímu pomůže i uložení kolejnic na pryžových podložkách
o celkové tloušťce 12 milimetrů.
Opět budou z kvalitní vulkanizované pryže, ne z recyklátu,“
ubezpečil Martin Chovanec.

Ilustrační foto: ÚMOb Poruba

ku Dopravního podniku Ostrava (DPO) Martin Chovanec.
Poprvé v Ostravě
Skladba svršku kolejí bude
podle něj zcela standardní.
Pod částí trati, která zasahuje
do uliční výstavby s hromadným bydlením – od zastávky Fakultní nemocnice – bude
nově na pláň trati položena antivibrační rohož. Poprvé v Ostravě bude použita rohož vyšší
kvality, z polyuretanu.
„Docílíme tak snížení vibrací z provozu tramvajové trati

Nový je vždy tišší
Nabízí se otázka, zda bude
tramvajový provoz skutečně tišší, když po novém úseku trati stále budou jezdit staré vozy. „Nová
konstrukce svršku se vždy pozitivně projeví snížením hlučnosti. Samozřejmě, optimální je dosáhnout co nejvyššího synergického účinku – nové progresivní
konstrukce trati a nových tramvají. Toto řešení chceme nabídnout s novou tramvajovou tratí
na osmý porubský obvod, kde
bychom si díky tomu, že by šlo
o novostavbu, mohli dovolit ještě progresivnější konstrukci trati,“ odpověděl ředitel technické(jan)
ho úseku DPO.
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Co mají společného vydry s Porubou? Cyklistický závod
Každý, kdo se 25. srpna
postaví na start
otevřeného závodu
cyklistického Memoriálu
Jana Veselého, přispěje
na vybudování ubikace
pro vydry v Záchranné
stanici Bartošovice.
V první polovině 20. století byly vydry říční na většině území Evropy téměř vyhubeny. „Díky přísné ochraně začala jejich populace znovu růst
a vzestup byl patrný i na našem území. Během mapování
v roce 1992 byla vydra zaznamenána ve 30 procentech mapovacích kvadrátů, při posledním mapování v roce 2011 to už
bylo téměř 95 procent kvadrátů,“ uvedla Marcela Orlová ze
Záchranné stanice Bartošovice, již provozuje Základní orga-

nizace Českého svazu ochránců přírody Nový Jičín.
Kilometry pro vydry
Co mají vydry společného
s Porubou? Zatím nic, ale brzy
to přijde – v srpnu se na Hlavní
třídě pojede cyklistický závod
Memoriál Jana Veselého. Open
závod po Hlavní třídě pro mládež je dlouhý 3,6 km (dva okruhy), pro dospělé 12 km (čtyři
okruhy).
Co mají vydry společného se Záchrannou stanicí Bartošovice? „Roste počet vyder
přijatých do záchranných stanic, včetně té naší. Zhruba polovinu tvoří mláďata,“ vysvětlila Marcela Orlová. Pokud se do
lidské péče dostane mladá vydra závislá na krmení mlékem,
vytvoří si podle jejích slov velmi silné vazby na lidi a šance

Cyklistický závod Memoriál Jana Veselého se na Hlavní třídě pojede v sobotu 25. srpna od 12 hodin. Délka okruhu pro
všechny kategorie je 2500 metrů. Startům jednotlivých kategorií cyklistického memoriálu předchází start závodů koloběžek Kolobkova 25. Více informací na www.memorialjv.cz
a www.bokolobkatym.cz.
Starty závodů:
9.30
koloběžky – start závodu dětí na 200 m a 2,5 km
10.00 koloběžky – společný start na 10 a 25 km
12.00
Open příchozí – všechny kategorie, charitativní jízda
pro vydru Plaváčka
12.30
SPAC E + SPAC ŽENY (9 okruhů)
13.30
SPAC D (12 okruhů)
14.30
SPAC C (15 okruhů)
15.30
SPAC BABY (9 okruhů)
16.30
SPAC B (18 okruhů)
17.30
SPAC A (21 okruhů)
19.00
Elite + U23 muži (40 okruhů)

Plaváček je velký mazel.

Foto: Záchranná stanice Bartošovice

na úspěšné vypuštění do přírody klesá na minimum. „To je
i případ našeho Plaváčka, mláděte, které přinesla v září roku
2017 vzedmutá voda potoka po silném dešti. Možná ho
matka ztratila při evakuaci zaplavené nory, když ho neudržela při přesunu.“
Hlasitě se dožadoval
společnosti
Zavzpomínala, jak se po
několika dnech krmení mlékem z láhve mládě začalo hlasitě dožadovat společnosti kohokoli, kdo byl ochoten
s ním být, takže bylo zřejmé,
že snahy o jeho vypuštění
zpět do přírody se asi minou
účinkem. „Navíc období, kdy
by měl být vydrýsek pravidelně v hlubší vodě a učit se lovit
ryby, připadlo na zimu a nebylo možné ho nechat venku
u rybníka, kde by mohl trénovat. V přírodě mláďatům pomáhá při učení matka. Osa-

Pokud byste na výstavbu
vydřího domku chtěli přispět i jinak, můžete zaslat
svůj dar na sbírkový účet
33553322/0800. Důležité je
jako variabilní symbol uvádět
číslo 7002. Více informací
najdete na csopnj.cz/jak-pomoci/zvire-v-nouzi/ nebo na
csopnj.cz/jak-pomoci/.
mělé mladé vydře většinou
trvá až několik měsíců, než se
naučí ryby chytat sama. Šance na samostatný život v přírodě tak ještě více klesají,“ povzdechla si.
A tak vyvstala potřeba vybudovat – nejen pro Plaváčka –
vhodnou ubikaci. Měla by stát
v expoziční části bartošovického návštěvnického střediska a návštěvníci Domu přírody Poodří tak budou mít možnost pozorovat vydří aktivity
jak na suchu, tak ve vodě. Prvním obyvatelem ubikace má
(jan)
být právě Plaváček.

Zažijte Porubu jinak – v září na sousedských slavnostech
Cílem sousedských slavností Zažít Ostravu jinak (ZOJ),
které se každoročně konají třetí víkend v září, je oživení veřejného prostoru, kdy lidé
a místní organizace spolupracují a představují své nápady,
dovednosti a schopnosti. Letos se jejich organizace v Porubě u Oblouku ujalo Komunitní
centrum Makovice.
„Program se stále vyvíjí, zapojují se další jednotlivci, or-

ganizace a spolky. Mohu zmínit například účast domu dětí
a mládeže, který připraví program pro děti, čajovny U čajového skřítka, zaposlouchat se
budeme moci do písní šansoniérky Sylvie Bee. Taneční studio Sundara a taneční škola Šteﬁ připraví taneční workshopy,
ke koupi budou voňavá domácí
mýdla a kosmetika, výrobky ze
dřeva nebo drátěné výrobky,“
vyjmenovala dosud přihláše-

Zažít Ostravu jinak
• 15. září od 14 hodin
• prostranství u Oblouku
Hlásit se můžete na e-mailu makovice@makoviceporuba.cz nebo na tel. č.
732 546 261.
né účastníky ZOJ Hana Stachová z centra Makovice. Zároveň
podle ní rádi podpoří aktivity
a projekty chránící životní prostředí. „Na slavnostech bude

například stánek s udržitelnou
módou nebo šitými hygienickými pomůckami,“ prozradila.
Zapojit se může opravdu
každý. „Stačí vzít deku a uspořádat pro ostatní piknik, připravit hru pro děti nebo pozvat
na slavnosti souseda, který žije
sám. Stánek s buchtami, které
samy upečou, tam třeba chtějí
mít má pětiletá dcera s babičkou,“ doplnila s úsměvem Hana
(jan)
Stachová.
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Zastupitelé schválili
závěrečný účet
Porubští zastupitelé na svém
červnovém zasedání schválili
závěrečný účet a účetní závěrku
městského obvodu Poruba za
rok 2017. Hospodaření obvodu
skončilo v loňském roce přebytkem ve výši 14,731 milionu korun. Závěrečný účet i účetní závěrka jsou zveřejněny na webu
obvodu v sekci Radnice – Povinně zveřejňované informace –
Dokumenty – Výsledky hospodaření SMO-MOb Poruba.

Radost pro 113 řidičů
Více než stovka parkovacích
míst je nyní k dispozici na novém parkovišti na Alžírské ulici. Místo na ně zde vzniklo po
demolici objektu jatek v první etapě projektu. V druhé etapě, na jaře, začala stavba plochy
se 113 parkovacími místy a šesti
vyhrazenými stáními pro invalidy. Součástí stavby byla také výsadba 36 stromů a šesti stovek
keřů. Parkoviště bylo předáno
do užívání v závěru června.

Nordic walking
pro seniory
Naučit se správnou techniku severské chůze a vyzkoušet si ji v praxi mohou senioři v pěti lekcích, které se konají
od 4. září do 4. října. Kurzovné činí 200 Kč, přihlásit se mohou v Informačním centru Poruba na Hlavní třídě 583/105,
kde získají i bližší informace.

Klientům DPS Astra vylepšili zahradu.
Mají na ní i bylinkový záhon
Sto pětaosmdesát
čtverečních metrů
nových záhonů nyní
mají na zahradě klienti
domu s pečovatelskou
službou (DPS) Astra
na osmém obvodě.
„Klienti domu s pečovatelskou službou si přáli, abychom
jim ,vylepšili‘ zahradu. Aby prý
byla doslova oku lahodící. Už
dříve na ní byl postaven altán
a teď jsme se tedy pustili do zahradnických prací, aby vznikl
opravdu příjemný prostor,“ uvedl místostarosta Petr Stachura.
Senioři donedávna měli na
zahradě jen malý záhonek.
Chtěli větší, aby se o něho mohli starat, sami si na něm pěstovat bylinky na čaj nebo koření,
které by mohli i používat. Speciálně založený bylinkový záhon byl podle správkyně porubské zeleně Renaty Hovjacké
osázen bazalkami, mátou, meduňkou, oregany, šalvějí a stévií. Celá zahrada pak je upravena tak, aby byla víceméně

Klienti DPS Astra i domovinky Centra sociálních služeb Poruba mají
k dispozici novou relaxační zahradu.
Foto: Jana Janošcová

bezúdržbová – tedy aby se na
ní především relaxovalo a nikdo nemusel záhony dlouhé
hodiny plít. Kromě bylin totiž
byla v oplocené oáze mezi panelovými domy vysazena ještě
řada květin – žlutých rudbekií,
nachových třapatek, ﬁalových
krvavců i kakostů a okrasných
trav. Prozradila, že na podzim
mají v plánu v zahradě vysadit ještě na pět set kusů cibulovin – prostě aby to v ní začalo kvést na jaře a do pozdního

DEN V PARKU | Zábava i poučení. To byl Den parku v Zámeckém parku. V současnosti se jím spíše
jen prochází. Všichni zájemci – a nebylo jich rozhodně málo – v něm s námi ale mohli strávit den
plný aktivit. Ty ukázaly, že by se zde dalo strávit
mnohem více času a rozmanité aktivity, které by se
v tomto území daly provozovat. V parku na tento
den vzniklo piknikové místo, konaly se tam tvořivé
dílny, k potěše byla živá zvířátka, zájemci mohli na
prohlídku zámku nebo si rozhýbat tělo. Přijel také
arborista Jiří Poulík, který poutavě vyprávěl o stromech rostoucích v parku. Lákavá byla možnost
projet se po rybníku na lodičce nebo opéct si nějakou laskominu u táboráku. (red)
Foto: Jiří Birke

Zahrádkáři moštují
Porubští zahrádkáři i v letošním roce zpracovávají jablka ve
své moštárně na Vřesinské ulici
č. 2229/94 (za restaurací Oáza).
V provozu bude každou sobotu
od 25. srpna. Objednat se lze na
stránkách www.zahradkari.cz/
zo/porubaves přes odkaz „moštárna rezervace termínu“ nebo
vždy v pátek od 20 do 21 hodin
na tel. č. 603 383 446.

Podněty už jen čistéOvě
Od 1. července přestává fungovat e-mailová adresa podnety@moporuba.cz. Upozornění na problémy v ulicích, na
hřištích, nepořádek, vandalismus nebo černé skládky nyní
lze hlásit na webové adrese
(red)
cistaova.ostrava.cz.

podzimu bylo možné se kochat barvami, vůní i rozmanitými tvary květenství.
V zahradě byly vyškarpírovány chodníky, růže dostaly nové opěry, byly upraveny
podchozí proﬁly stromů a střihem vytvarovány keře.
Mimochodem, s mulčováním zahrady pomáhaly děti
z mateřské školy na ulici Čs. exilu, které chodí seniory do Astry pravidelně potěšit svými vy(jan)
stoupeními.

STAROSTA ČETL DĚTEM | Pravidelným předčítačem v rámci akce Celé Česko čte dětem je také
starosta Petr Mihálik. V červnu četl dvěma třídám
– 1. A a 2. A – ze základní školy J. Valčíka. Dětem
vybral knihu Martiny Drijverové Zlobilky o holčičkách, které stále zlobily: jedna si vymýšlela, druhá
se nechtěla mýt, další byla nepořádnice... No a to
by bylo, aby každý příběh neměl šťastný konec
a morální ponaučení! Poděkováním dětí pro starostu byl časopis Valčíček, který si vydává třída
1. A. Na jedné straně je věrně zachycen na kresbě
při loňském adventním čtení.
Text a foto: Jana Janošcová

SC-380472/03

SC-380877/01

90 000

LETNÍ AŽ
SLEVY

Kč

ZÍSKEJTE PALIVO NA DOVOLENOU

OSTRAVA
Místecká 3220

800 110 800

SC-380865/01

Podmínky akce „Palivo na dovolenou“ na www.aaaauto.cz/akce. 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.

8
Naprosto ojedinělá školka
pro 24 dětí už od dvou let se
3. září otevírá ve Svinově. Bude
první svého druhu nejen v Ostravě, ale i městských podmínkách v Moravskoslezském kraji.
Navíc budou její součástí zvířecí
farma a pozemky pro pěstování bylinek a zeleniny. Děti z města tak zažijí starosti o zvířata, vypěstují si ovoce a zeleninu a přirozeně poznají skutečný svět.
O 24 dětí se budou starat až čtyři učitelky a chůvy. Více informací na www.skolickanafarmě.cz.

Jak získat dobrý pocit?
Dobrovolnické
centrum
ADRA Ostrava nabízí zasloužený dobrý pocit těm, kteří jako
dobrovolníci věnují hodinu týdně osamělým či nemocným seniorům. Získat více informací
a udělat první krok k dobrovolnictví je možné kteroukoli první
středu v měsíci mezi 13. a 17. hodinou v Dobrovolnickém centru ADRA na Jiráskově náměstí v Moravské Ostravě nebo na
telefonním čísle 605 784 584.
Více na www.adraostrava.cz.

Kurz znakování
Křesťanský sbor Ostrava-Poruba pořádá kurz znakového jazyka. Pomůže vám naučit
se mluvit s neslyšícími a lidmi
s poruchou řeči nebo se stát
jejich tlumočníkem. Kurz povede rodilý neslyšící. Je určen
začátečníkům, cena za 90minutovou lekci je 90 korun.
Bližší informace podá Pavlína
Krzystková, pavkrz@email.cz,
tel. 606 670 981.

Prevence pro
ohrožené děti
Organizace Bílý nosorožec spolu s oddělením sociálně-právní ochrany dětí ÚMOb
Poruba realizuje od roku 2012
program sekundární prevence. Je určen dětem v péči kurátorů, tedy dětem ohroženým
či s projevy rizikového chování. Účast v programu spočívá
v sérii dvanácti dvouhodinových setkání (všechna mají tematická zaměření), preventivní
exkurzi a v možnosti individuálních nebo rodinných konzultací.
K dnešnímu dni účast úspěšně
dokončilo 58 mladých lidí. (jan)

Letošní Letní umělecká scéna
v Porubě nabídne hudbu i divadlo
Také letos v létě se
Porubané budou moci na
mnoha místech v Porubě
setkávat s hudbou
nebo divadlem.
Podstatou projektu je doplnění a rozšíření kulturní nabídky o hudební a divadelní
představení, která v Porubě
chybí, především kvůli dlouhodobému uzavření Domu
kultury Poklad, který představuje jediné kulturní zázemí
v Porubě. Tam se konala řada
kvalitních divadelních představení i koncertů.
Projekt je koncipován do
dvou částí, které na sebe navazují. V první části nazvané Letní umělecká scéna – Pop-up
performance se na různých
místech obvodu objeví hudební, respektive hudebně-taneční
představení. Pět po sobě jdoucích dnů, vždy na jiném místě,
v jiný čas, jiné hudební těleso.
Vystoupení mají navodit kulturní atmosféru a zároveň být
netradiční pozvánkou na hlavní část akce.
Druhou částí Letní umělecké
scény bude kolekce čtyř představení, dvou hudebních a dvou
divadelních. Budou se konat na
Alšově náměstí, na Zámku Poruba, v Amﬁ nebo v atriu VŠB-TUO. „Hlavní scéna nabídne
kvalitní divadelní představení –

Pop-up performance
9.–13. července – hudební vystoupení (na různých místech obvodu se objeví muzikanti se svými vystoupeními)

Hlavní představení
19. 7. 19.00 Humor.Ova – stand-up comedy, atrium VŠB-TUO
26. 7. 19.00 Acustrio Václava Fajfra – koncert, Amﬁ, areál DK
Poklad
2. 8. 19.00 improvizační divadlo All Imp – Letní improshow,
nádvoří Zámku Poruba
9. 8. 19.00 Jiří Foltýn Variable Band – koncert, Alšovo náměstí

Změna programu vyhrazena! Za nepříznivého počasí se vystoupení přesune na jiný předem avizovaný termín.

Václav Fajfr

činohru nebo stand-up comedy
– i koncerty, a přinese tak návštěvníkům tradiční kulturní zážitek, ovšem s nezapomenutelnou atmosférou,“ popsala akci

Humor.Ova

Štěpánka Ostárková z odboru
rozvoje obvodu.
Akce probíhá za ﬁnanční
podpory statutárního města
(red)
Ostravy.

Na Hlavní třídě se opravují chodníky
Na Hlavní třídě – v její spodní části u restaurace Boombay –
se začaly opravovat chodníky.
Předláždění ústředního porubského bulváru je rozděleno do dvou etap kvůli ﬁnanční náročnosti – celkem totiž je
třeba vyměnit povrch na ploše zhruba 4000 m2, což bude
stát kolem čtyř a půl milionu
korun.
„Dlažba na Hlavní třídě se
mění na základě stížností obyvatel a s ohledem na její špatný technický stav. Původní dlažba sice pocházela z let
2004 a 2005, ale byl použit
nevhodný materiál se zrnitým

povrchem, který více podléhal
erozi,“ vysvětlil vedoucí odboru komunálních služeb Aleš
Chodura.
Práce na stavbě první etapy – od restaurace Boombay
po hranu domu č. p. 873/26 –
začaly koncem dubna a skončily začátkem června. V této
etapě byla položena dlažba
ze čtverců 20x20 cm na ploše 2865 m2, což znamená investici bezmála 3,4 milionu korun. Opravena byla i plocha na
autobusové zastávce zároveň
s odvodňovacími žlaby. „Protože se plánuje postupné kompletní předláždění celé Hlav-

ní třídy, použili jsme tento typ
dlažby. Ten do výstavby ve stylu sorela určili památkáři. Ve
spodní části ulice už sice památková zóna není, ale dláždění by mělo být na celé ulici
jednotné – stejné je například
položeno v upraveném předprostoru Galerie Dukla u kruhového objezdu,“ doplnil Aleš
Chodura.
Termín, kdy se začne s opravou druhého úseku, ještě nebyl
stanoven – mělo by to být letos
na podzim a práce by měly být
dokončeny ještě v tomto roce.
Závisí to ale také na ﬁnančních
(jan)
možnostech obvodu.

Snímky: archiv ÚMOb Poruba a Humor.Ova

Školka se zvířaty

AKTUALITY
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ZLATÁ SVATBA | Svatební slib začátkem června obnovili po padesáti
letech společného života Drahomíra a Josef Klepáčovi.

CIRKULUM POTŘETÍ | Představení Lurrak v aule VŠB-TUO uzavřelo třetí
ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu a pouličního divadla Cirkulum. Na Hlavní třídě se konal od 8. do 10. června. Přinesl pestrou féerii
vystoupení – od rozverné hudby Mágustones přes roztomile obří loutky
polského Teatru Klinika Lalek, Sileu, dvojice Witty Look a Die Buschs po
izraelskou akrobatku Juicy Lucy a úchvatného Agro The Clowna, který
zapojil do svých vtipných vystoupení desítky návštěvníků.

DĚTSKÁ NEJLEPŠÍ | Hokejbalový turnaj
o pohár místostarosty má vítěze. Utkaly se
o něho týmy deváťáků z devíti porubských
škol a vítězství nakonec vybojovalo družstvo
ze základní školy na Dětské ulici. Na druhé
příčce se umístili žáci ze ZŠ gen. Zdeňka
Škarvady a třetí místo obsadil tým ze ZŠ Porubská 832.

DÁREK OD KIK | Domov pro matky s dětmi,
který spravuje Centrum sociálních služeb Poruba, dostal obrovský dárek. Obchodní řetězec KIK mu věnoval výtěžek zákaznické sbírky – neuvěřitelných 109 033 korun. Děkujeme
KIK za podporu, vážíme si jí.

HLAVNÍ TŘÍDA NA KOLEČKÁCH | Podruhé
se letos Hlavní třída stala rájem všech koleček
– od těch usazených na bruslích v jedné řadě
přes koloběžky po snowboardy. První kolo
tradičně vedl hudební vůz Hitrádia Orion. Příští – třetí – vyjížďka po ústředním porubském
bulváru je naplánována na 24. srpna, na předvečer cyklistického Memoriálu Jana Veselého.
Součástí vyjížďky bude charitativní závod
Srdce na kolečkách.

SENIOR-JUNIOR-HENDIKEPIÁDA | Dvaadvacet družstev složených vždy z žáka třetí třídy,
seniora a hendikepovaného se utkalo v deseti
disciplínách na zahradě domu s pečovatelskou službou na ulici I. Sekaniny na Senior-junior-hendikepiádě. Týmy soutěžily například
ve hře Mölkky (dřevěným kolíkem shazovaly rozestavěné očíslované kolíky), skládaly
puzzle, řešily hlavolamy nebo „stavěly“ čínskou zeď.

BUDÍ EMOCE | Mezinárodní sochařský festival
Sculpture Line přinesl do Poruby umělecká
díla, která budí emoce. Do konce září jsou k vidění dvě skulptury – u Oblouku Noha, jejímž
autorem je Lukáš Rais, a na louce u Francouzské ulice žlutý Oharek ve tmě od Václava Fialy.
V Ostravě je rozmístěno pět děl – další jsou na
náměstích Masarykově, Jiráskově a E. Beneše.

OLYMPIJSKÝ BĚH | Ostravského Zlatého
T-Mobile olympijského běhu se zúčastnilo
482 sportovců. Závod je připomínkou výročí
vzniku Českého olympijského výboru. Závodníci všech věkových kategorií se vydávali na
tratě dlouhé od 500 metrů po deset kilometrů.
Běh pořádala TJ Liga stovkařů Ostrava. Kompletní výsledky najdete na www.tjliga100.wz.cz.
Snímky: Jiří Birke a ÚMOb Poruba
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„Když s sebou modelka do akademie přivedla pudla,
spolužáci kreslili ženu a já psa,“ vzpomíná Ludvík Kunc
Český zoolog, publicista
a výtvarník. Je guru
ochranářů rysů a dalších
velkých šelem v České
republice. Tak ho
charakterizuje internetová
encyklopedie. Setkání
s Ludvíkem Kuncem je
vždy mimořádný zážitek.
Čtyřiaosmdesátiletý pán,
který už řadu let žije na
porubském pátém obvodě,
je vynikajícím a zapáleným
vypravěčem, zvláště když
přijde řeč na rysa Sixiho.
Vystudoval v Praze knižní
ilustraci a graﬁku. „Když s sebou modelka do akademie přivedla pudla, spolužáci kreslili
ženské tělo a já psa. Urazila se…
Zvířata jsem prostě kreslil raději. Profesor Dillinger mi říkával:
Počkej, Nechleba z tebe bude
zvířata vytloukat,“ zavzpomínal. Ten Nechleba? ptám se,
ten, který měl tatínkovi spisovatele Oty Pavla namalovat portrét paní Irmy? „Ano, ten,“ potvrdil žák známého, ale obávaného profesora. „Další profesor
mi říkal: Musíš jít pracovat někam, kde bude hodně zvířat,
třeba do zoo. Každý den je
uvidíš, jak se chovají, co dělají,
a možná se v šedesáti, sedmdesáti letech dostaneš k tomu,
abys mohl nějakou knihu ilustrovat. Do té doby se musíš učit.
A já si už tehdy myslel, že to docela dobře umím,“ zasmál se.
Přes Rýmařov do světa
V pražské zoologické zahradě pro něj uplatnění neměli, tak

Rysi Ludvíka Kunce zaujali už
koncem šedesátých let. Často
se vydával je pozorovat do Beskyd. Když napadl sníh, býval prý
na Smrku i dvakrát týdně. Jeden
čas měl k hledání stop ostrovidů
cvičeného pomocníka – drsnosrstého jezevčíka Daga. Největší kočkovité šelmy Evropy ale
v Beskydech nežily, přecházely
ze Slovenska. Rysí rajon má totiž až dvě stě čtverečních kilometrů a jedinec denně dokáže
ujít až třicet kilometrů. V osmdesátých letech se na Slovensku rysí populaci velice dařilo.
Tak moc, že lynxové mohli být
odchytáváni. Přes karanténu
v ostravské zoologické zahradě
putovali nejen na Šumavu, ale
téměř po celé Evropě do zemí,
kde byli předtím vyhubeni.
Náhradní mámy
Jednou odchytili březí samici, která v zoo vrhla dvě rysata. Protože se o ně nestarala,

Vzpomínání nad fotograﬁemi

se vydal „do světa“ – přes Rýmařov, kde učil kreslení a kde
se také oženil, se dostal do Zoo
Ostrava. Stal se ošetřovatelem
a osvětovým pracovníkem. Dodnes řada lidí vzpomíná, jak
jezdil na besedy s nejrůznějšími krotkými nebo polokrotký-

mi zvířaty – liškou, krkavcem,
mývalem, lvem Omarem nebo
tygrem Vítkem. Na fotkách je
taky s malým šimpanzem nebo
se lvicí sedící na předním sedadle auta a hledící z otevřeného
okénka. Na nejvíce snímcích je
ale s majestátním rysem.

Logo Zoo Ostrava, které vytvořil
Ludvík Kunc.

Ludvík Kunc

S rysem Sixim, kterého v ostravské zoo odchovali, chodil na procházky
na vodítku.

* 17. května 1934, Olešná u Rakovníka
• zoolog, publicista a výtvarník
• vystudoval v Praze graﬁckou školu a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, obor knižní graﬁka a ilustrace
• v letech 1961 až 2004 pracoval v ostravské zoologické zahradě; je autorem jejího dřívějšího loga, hlavy rysa
• žije v Porubě a stále tvoří: je autorem osmi knih, kromě vlastních knih ilustroval díla dvanácti dalších autorů
• napsal více než dvě stovky odborných článků, především
o velkých šelmách
• momentálně je v Muzeu Kašperských hor výstava o vypouštění rysů, na kterou zapůjčil řadu fotograﬁí a dokumentů
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ošetřovatelé – mezi nimi Ludvík
Kunc – museli sehnat kočky, které by se koťat odchycené šelmy
ujaly. Samečci dostali jména Sixi
a Pišta. Zatímco Pišta byl drobnější a slabší, Sixi byl velmi dobře stavěný a dominantní. Nechávali je do roka spolu, aby si mohli hrát – žádný ošetřovatel by se
jim nemohl věnovat celý den.
Když odrostli „dětskému“ věku,
Pišta byl přesunut do olomoucké zoologické zahrady.
Někomu se stane osudným
setkání s člověkem, Ludvíku
Kuncovi změnilo život setkání se Sixim. „On věděl, že je rys
a že na něho nemám. Na druhou stranu ale věděl i to, že kdyby mi na některém výletě utekl, že by v přírodě asi nepřežil...
Nebyl žádné koťátko, byl dobře
rostlý. Byl vychovaný polokrot-

,buzerace‘, že budou chtít, aby
,hrál‘… Ale miloval, když jsme
spolu pobývali v přírodě,“ připomněl dny, které se Sixim trávili
v Beskydech, Jeseníkách nebo
na slovenských horách. „Když
jsme se vrátili a vypustili jsme ho
ve výběhu, vždycky se ukázalo, jak byl s výletem spokojený:
když přišel ke mně, dal mi čelem
,čelo‘, otočil se a chtěl podrbat,
byl spokojený.“

Mnoho dnů s rysem strávili v Beskydech, Jeseníkách nebo ve slovenských horách.

mě rozzlobil, musel jsem udělat
,bugr‘ – házel jsem po výběhu
pařízky, lámal větve, měl jsem
na něho řehtačku, která dělala
pořádný rachot,“ vyprávěl s nezastíranou láskou.

Nezaměnitelný graﬁcký rukopis –
pozvánka do Zoo Ostrava

kým způsobem, neztratil své
přirozené chování a instinkty.
Šelmy rychle vybuchnou a za
chvíli už o ničem neví. Kolikrát
se stalo, že mě kousl nebo sekl
drápem a po chvilce mi přišel
ránu pokorně olízat…,“ vzpomíná. Je znát, jak moc tyhle „velké kočky“ obdivuje. „Šelma
vám pokaždé naznačí, v jakém
je rozpoložení, a vy na to musíte zareagovat. Dá vám čas.
Když pak po vás vyjede, vždy
je to vaše vina. Neměl jsem ze
Sixiho strach, jen jsem na něho
byl vždycky naštvaný, že je takto nevděčný. Na jiného by si
netrouﬂ, ale mě měl ,přečteného‘, takže si na mě vyskakoval nejvíc. Když mi něco provedl, musel jsem dát najevo, že

Pojď ven!
Sixi měl výběh hned vedle kanceláře Ludvíka Kunce.
„Když jsem se na něho podíval z okna, začal kývat hlavou.
To byl signál – pojď ven. Nějakých padesát hektarů zoo v té
době nechali jen tak, což bylo
ideální pro polokrotká zvířata. Vzal jsem Sixiho na vodítko a šli jsme. Na jednom místě
se před něho chodil naparovat
bažant. Jako by se mu vysmíval, že je na provaze. Půl roku
mu to vycházelo, ovšem jedenkrát si nedal pozor…,“ popsal historku z jedné z nesčetných procházek. Jejich „rajon“

byl ale i mimo areál Stromovky.
Ludvík Kunc se spřátelil s televizním režisérem Františkem
Mudrou, který ze Sixiho udělal
hvězdu řady pořadů. Z Ludvíka
Kunce bohužel nemohl – byl za
tím jeho písemný protest proti vstupu sovětských vojsk v srpnu 1968. Proto ani nikdy neviděl nové biotopy rysů, které
přemísťovali ze Slovenska.
Neobvyklého přátelství muže
a krásné šelmy využili k natáčení i slovenští, němečtí nebo rakouští dokumentaristé. Taky jejich počiny přispěly k ochraně rysů v jejich nové domovině.
„Když jsme se vydávali na natáčení, nikdy jsem nebyl u Sixiho
nakládání do transportní bedny, aby si případné nelibé pocity s tím související nespojoval se
mnou. Někdy z bedny na místě odmítal vylézt – když viděl
ﬁlmaře, věděl, že bude nějaká

Cena Josefa Vavrouška
pro „rysího muže“
Ekologickou Cenu Josefa Vavrouška
udělovanou Nadací Partnerství za činy
v oblasti životního prostředí letos převzali Ludvík Kunc a ředitel Správy Krkonošského národního parku Robin Böhnisch. Dvanáctičlenná porota u osobnosti Ludvíka Kunce vyzdvihla jeho
zápal, který věnoval návratu velkých šelem nejen do Beskyd a péči o ně. Vedle
toho Ludvík Kunc inicioval založení dobrovolných Vlčích a Rysích hlídek Hnutí Duha, které od roku 2009 pravidelně
v terénu monitorují velké šelmy.

Nejdražší čtyřnožec
Za dvě hodiny, kdy jsme si
s Ludvíkem Kuncem vykládali,
padlo o Sixim nespočet historek.
Třeba ta úsměvná, jak si vybíral
partnerky k páření a jak od nich
po dvou třech týdnech zase rád
utíkal. Ale i ta smutná o tom, jak
se u něho projevily kolem třináctého roku dýchací potíže a objevil se kašel. „Doplatil na Ostravu,“ řekl rozhodně Ludvík Kunc.
„Nepitvali ho, ale stejně jako
spousta zvířat tehdy měl zaprášené plíce. Zvláště se to projevovalo u těch, která se čistí olizováním – nejenže prach dýchala, ale
ještě ho pozřela takto.“
Sixi v roce 1984, ve třinácti letech, průměrném věku, kterého se rysové v zajetí dožívají, uhynul. „Proti jiným zvířatům
měl královský život, o zážitky
neměl nouzi. Už jsem ale žádné
další zvíře nechtěl. Už nikdy by
to nebylo jako s ním.“ O svém
nejdražším čtyřnohém příteli Ludvík Kunc napsal dvě knížky: první v roce 1993 pojmenoval Život s karpatským rysem,
druhou, která vyšla o čtyři roky
(jan)
později, Můj přítel rys.
Snímky: Jana Janošcová,
archiv ÚMOb Poruba
a archiv Ludvíka Kunce

Chladniček, mrazniček, praček a šicích strojů

OPRAVÁŘI

Pračky a šicí stroje – p. Hudec: 603 362 222
Chladničky a mrazničky – p. Puča: 603 431 608

SC-380498/03

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

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

SC-380473/03

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

OPRAVNA

Taneční klub AKCENT OSTRAVA
NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
KDE:

Ostrava-Hrabůvka, Hasičská 49 (bývalé kino Vítek)

Termín: 12. 9. a 13. 9. (16:00 až 18:00 hod.)
Skupiny: mini 4–7 let, děti 8–10 let, junioři 11–15 let, mládež 15 a více let
• disco dance, street, show a modern dance • začátečníci i pokročilí

celoroční kurzy pro děti a taneční pro dospělé

SC-380866/01

tel.: 737 248 053, www.akcent-ostrava.cz, e-mail: akcent-ova@volny.cz

KONTAKT
NA INZERCI

BYDLENÍ PRO
SENIORY ÚSMĚV

Vážení klienti,

jste stále aktivní? O jste soběstační?
stále se cítíte mladě? O zůstali jste sami a chcete
navázat nová přátelství? O necítíte se na klasický domov
pro seniory či dům s pečovatelskou službou, ale chcete
žít se svými vrstevníky? O nechcete opustit svého
zvířecího miláčka? O chcete zahradničit?
O

O

UZÁVĚRKA INZERCE
DO ZÁŘIJOVÉHO VYDÁNÍ

MĚSÍČNÍKU PRIO
JE JIŽ 13. 8. 2018.

Tak právě Vám nabízíme bydlení
v klidné části Slezské Ostravy.
V nabídce 1+kk s balkónem nebo 2+kk s předzahrádkou.
Společenská místnost, prádelna, terasa, velká zahrada.

www.bytysenioru.cz
tel: 777 679 506

SC-380890/01

Nájemné od 5 000 Kč + služby. Vratná kauce 20 000 Kč

Inzertní manažerka:
Iveta Šavelová
mobil: +420 724 274 181,
e-mail:
iveta.savelova@ceskydomov.cz

SC-380391/03

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

Kontrola faktur za odběr energií? Ne, ﬁnta prodejců!

Policisté obvodního oddělení policie v Porubě zaznamenali v posledních měsících zvýšený počet případů takzvaného podomního prodeje. Pod
tímto již vžitým názvem se
však skrývá porušování Nařízení města č. 1/2013, kterým se
vydává tržní řád.
„Zástupci různých společností nabízejí služby související s úsporou ﬁnančních prostředků spojených s energiemi. Převážně mladí lidé, kteří
jsou v těchto ﬁrmách zaměstnáni, nebo tuto činnost vykonávají v rámci svého živnostenského oprávnění požadují od obyvatel bytových domů
vyúčtování za služby pod záminkou kontroly vhodně zvo-

leného energetického tarifu,“
popsal Richard Palát, komisař
Policie České republiky. V některých případech, aby dosáhli svého, měli „šmejdi“ vyvíjet
také nepřiměřený nátlak. „Není
asi náhodou, že si tito obchodní zástupci vybírají k nabídkám
úspor převážně osoby seniorského věku,“ upozornil dále.
Hlavně zachovat
chladnou hlavu
Prodejci se snaží vzbudit seriózní dojem – například
v rukou drží tiskoviny s logem
dominantní společnosti. Uvádějí, že jdou pouze zkontrolovat odběrné místo a fakturu za
poslední vyúčtování. „Tu bychom však neměli nikdy předávat prodejci. Na vyúčtování
jsou totiž uvedeny parametry
odběrného místa, které může
,obchodní zástupce‘ bez našeho souhlasu přepsat do nové
smlouvy. Tu nám, nic netušícím, následně předloží k podpisu. Nikdy nepodepisujme
žádné písemnosti, byť se mohou jevit ,pouze‘ jako potvrze-

ní o návštěvě prodejce! Cílem
prodejce nemusí být úspora
u odběratele, ale provize z uzavřené smlouvy,“ důrazně upozorňuje policejní komisař.
Podepsali jsme. Co teď?
Ale ani podepsání nové
smlouvy není nezvratná situace. V případě, že zjistíme nevýhodnost uzavřené smlouvy, lze od ní podle občanského
zákoníku do 14 dnů odstoupit.
„Doporučujeme takovéto odstoupení dodavateli zaslat písemně, formou doporučeného dopisu s dodejkou. V případě, že tuto lhůtu nestihneme,
je zde možnost využít energetického zákona a od smlouvy
odstoupit ještě patnáctý den
po zahájení dodávek,“ radí Richard Palát.

Ilustrační foto: Jiří Birke

Říká se jim šmejdi. Zdá se,
že je to označení naprosto
výstižné – kvůli jejich
chování je snad ani jinak
nazvat nelze. V poslední
době opět začali v Porubě
„vystrkovat růžky“. Asi ne
náhodou oslovují převážně
lidi seniorského věku.

taktuje, ihned volejme Policii
České republiky na bezplatné
lince 158 nebo Městskou policii
Ostrava na telefonní číslo 156.
Podomní prodejce se totiž dopouští přestupku proti pořádku ve státní správě a přestupku
proti pořádku v územní samosprávě,“ doplnil policejní ko(jan)
misař.

Prevence
Chceme-li se však možným
problémům vyhnout, měli bychom podle něj jednat represivně už od samého začátku.
„V případě, že nás podomní
prodejce v místě bydliště zkon-

Art and Science, již čtvrtý ročník festivalu, se uskuteční ve čtvrtek 6. září v kampusu VŠB – Technické univerzity Ostrava. Přijďte se podívat,
že i dělat vědu je někdy umění
a dělat umění je pěkná věda.
Dopoledne si budou moci
žáci základních a studenti
středních škol vyzkoušet například vstup do virtuální reality,
telefonovat pomocí světelných
paprsků nebo se podívat do nanosvěta prostřednictvím malování na látku. Zajaté blesky, to
je název komentované ukázky
vlastností bleskového elektrického výboje, která rovněž čeká
na své zájemce. Nebo vás zajímá požární sport? Chcete si
projít laserové bludiště? Žádný problém! Ale aby to naši budoucí technici neměli tak náročné, čeká na ně i zábava – v 11 hodin vystoupí raperská hudební
skupina ATMO music.
Pokud dorazíte až na odpolední program, určitě nepři-

Ilustrační foto: VŠB-TUO

VŠB – Technická univerzita Ostrava zve na festival Art & Science

jdete zkrátka. Můžete si projít stánky jednotlivých univerzitních pracovišť a podívat se
třeba na měření chemického
složení zlatých a stříbrných
šperků a hodinek. Nebo si vyzkoušíte, jak je náročné jezdit ve městě s invalidním vozíkem. A abychom vědu doplnili uměním, připravujeme
výstavu velkoplošných foto-

graﬁí mikroorganismů pod mikroskopem nebo ukázku prací
studentů oboru Umělecké slévárenství. Kde je Prométheus?
To je název dalšího z tvořivých
programů, který je inspirován
dílem sochaře Vladislava Gajdy. Pro nejmenší návštěvníky bude nachystáno malovací kolo, šlapací kolotoč nebo
bublinková show.

Program festivalu
11.00 ATMO music
15.00 Orchestr
16.00 KoňaBoj
16.30 TBC
17.00 QZH Blues Band
17.30 Butterﬂy Kiss
18.30 Ivan Mládek a Banjo
Band
20.00 New Kids on the Dock
20.30 N.O.H.A.
21.30 New Kids on the Dock
a N.O.H.A.
Ani nabitý večerní program
nenechá nikoho v klidu. Ivana
Mládka a Banjo Band a hudební skupinu N.O.H.A. doplní kapely akademických pracovníků univerzity nebo Dechový
orchestr VŠB-TUO. Na webu
artandscience.cz bude průběžně zveřejňován podrobný
program. Vstup na festival je
(har)
zdarma.
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Zastupitelé
poděkovali
Před zahájením jednání Zastupitelstva městského obvodu Poruba zastupitelé poděkovali za dlouholetou tvůrčí
pedagogickou činnost dvěma dlouholetým ředitelům
porubských základních škol:
Jarmile Krejčířové a Aleši Matouškovi. Jarmila Krejčířová vedla ZŠ Komenského od
roku 2001 a ve školství pracovala celkem 39 let. Aleš Matoušek byl v čele ZŠ Ľ. Štúra
od roku 1997 a pedagogem
byl celých 42 let.

Vlak = zážitek
V prostoru před pokladnami hypermarketu Globus jsou
k vidění práce porubských
školáků. Šesťáci ze všech základních škol v obvodu navštívili na přelomu března a dubna na svinovském nádraží Protidrogový vlak, který je
moderní formou protidrogové
prevence. Své zážitky zachytili v esejích, na výkresech nebo
nejrůznějších kolážích. Jaké
a jak silné dojmy si z exkurze odnesli, se mohou do konce prázdnin přesvědčit všichni
nakupující.

ŠKOLSTVÍ

Tři otázky pro…
… Petra Zábojníka, místostarostu městského obvodu Poruba:
1. Kolik peněz letos obvod investuje do oprav školských
zařízení?
V letošním roce investuje
městský obvod Poruba do oprav
mateřských a základních škol téměř 17,5 milionu korun. Oproti loňskému roku je to částka téměř dvojnásobná, ale je srovnatelná s předcházejícími lety.
2. Jaká bude největší oprava
a na co budou peníze ve školách směřovat?
Největší akcí bude celková
rekonstrukce sociálních zaří-

zení v základní škole Komenského, která bude stát téměř
sedm milionů korun.
Sociální zařízení se
bude
opravovat
i v mateřské škole
V Zahradách. Další investice budou
směřovat do rekonstrukce elektroinstalace v mateřské škole Ukrajinská,
kde se bude rekonstruovat i kuchyně, do úpravy výdejního místa v jídelně základní školy Bulharská a důležitá je

3. Ovlivní či omezí
opravy nějak provoz škol? Bude
třeba někde muset začít školní
rok později?
Opravy jsou plánovány na dobu letních prázdnin a věříme, že
ve školách a školkách, kterých
se opravy týkají, nebudeme
(mot)
muset omezit provoz.

POZOR, JEDU!!! | Záchranáři, policisté, zástupci BESIP, autoškoly
a VŠB-TUO. Ti všichni na 12. června připravili zábavně-preventivní
program Pozor, jedu!!! pro děti
k otevření rekonstruovaného dopravního hřiště mateřské školy na
Ukrajinské ulici.
Návrh na opravy jeho povrchů
přihlásila loni ředitelka Adéla
Mikesková do projektu Zelená
Porubě, kde úspěšně prošel hlasováním Porubanů. S pracemi
se začalo hned na jaře. Hřiště je
první realizovaný nápad loňského
ročníku projektu.
(mot)
Foto: Jiří Birke

Koho by
to napadlo…
Pohádkové příběhy, pohádkové malování, vtipné pohádkové scénáře… To vše provázelo v květnu a červnu děti
v mateřské škole Jana Šoupala v rámci projektu Koho by to
napadlo – zahrajem si divadlo!,
který byl realizován s ﬁnanční
podporou statutárního města Ostravy. S paními učitelkami
nastudovaly pohádku O princezně, která se neuměla chovat, došlo na malování pohádkových kulis nebo procházku
po třídách s plněním pohádkových úkolů. Pozváni byli i rodiče a hosté. Pohádková cesta
Jeníčka a Mařenky pak zakončila celý projekt, jehož cílem
byl především rozvoj mluveného projevu u dětí, zábavné navazování dialogů mezi dětmi
i rodiči hravou formou a rozvoj řeči a komunikativnosti dětí
(jan)
i dospělých.

rovněž pravidelná údržba povrchů víceúčelových hřišť základních škol.

VÝKVĚT ŠKOL | Jsou skvělí ve sportu od běhu
a plavání přes badminton po hod oštěpem, vynikají
v matematice, angličtině, chemii nebo logice, zpívají, míchají parfémy, krásně malují, výborně tančí,
jsou zdatnými řečníky i dobrými kamarády vždy
ochotnými pomoci, jsou společensky odpovědní,

píšou texty písní, přednášejí francouzskou poezii...
Starosta Poruby Petr Mihálik společně s místostarostou Petrem Zábojníkem – stejně jako každoročně – ocenili sedmatřicet nejlepších žáků a studentů
porubských základních a středních škol.
Text a foto: Jana Janošcová
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SOCIÁLNÍ OBLAST

Josef Ernest je nejstarším Ostravanem. Jsou mu 104 roky
Nejstarším Ostravanem
je Poruban! Ač statistiky
dokládají, že se vyššího věku
dožívají ženy, nejstarším
obyvatelem města je muž:
pan Josef Ernest oslavil
27. května 104. narozeniny.
„Pořád přesně dodržuji svůj
režim: vstávám před půl sedmou, přesně v půl sedmé snídám a pak cvičím. Den co den,
ani jednou jsem za celý rok nevynechal, stále svých osm cviků. Každé dopoledne pak luštím křížovky – ale bez lupy už
ani ránu,“ vyprávěl starostovi
Petru Mihálikovi, který mu přišel s místostarostkou Zuzanou
Bajgarovou blahopřát.
Stále vitální a duševně svěží muž, kterému by hádali maximálně osmdesát let, gentleman každým coulem, žije společně se svou dcerou Martou
a jejím manželem. Josef Ernest
se narodil 27. května 1914 v Hra-

nicích na Moravě. Je ze tří sourozenců. Jeho sestra se dožila
88 let, bratr 95 let. Pan Ernest
za ním sám jezdíval každých
čtrnáct dnů vlakem do Brna do
domova pro seniory, v němž žil.
Ale odvážně se vydal i na mnohem delší „výlet“ – v osmdesáti
letech navštívil dlouholeté přátele v Kanadě. Posmutněle se
svěřil, že mu na podzim zemřel
o patnáct let mladší bratranec
v Lukově na Valašsku, ke kterému si jezdil pro slivovici. A co
horšího – v březnu odešel i jeho
nejvěrnější kamarád v Kanadě,
se kterým si volávali prostřednictvím programu Skype.
Za první republiky byl Josef Ernest četníkem. Jeho prvním rajonem byl Rožnov pod
Radhoštěm, posléze byl převelen do Brna. „Sloužil přesně
v době Karla Arazíma a Četnických humoresek,“ připomíná
s úsměvem dcera Marta. Služba ho zavedla i na Slovensko.

Josef Ernest
Foto: Jana Janošcová

V padesátých letech se přestěhoval do Ostravy a až do důchodu pracoval ve VOKD. Od
roku 1956 bydlí v Porubě. Má

jednu dceru, vnuka a dvě pravnoučata.
Kolem jedenácté pan Ernest poobědvá a pak si chvíli odpočine – dívá se v televizi na některý ze svých oblíbených sportů: na fotbal, hokej,
tenis nebo závody formule 1.
Ve tři hodiny odpoledne posvačí, a ve svačině nikdy nechybí ovoce. Pak si se zetěm zase
pustí v televizi sportovní kanál a nebo debatují o politice,
sportu a o životě vůbec. Donedávna si zašli i „na pivíčko“, ale
tatínek si podle zetě už není na
takovou vzdálenost jistý, takže se na dlouhé špacíry nepouštějí. Přesně v sedm musí být
večeře a před spaním pak ještě pětiminutové cvičení. Tento
pravidelný režim a střídmost
považuje Josef Ernest za svůj
recept na dlouhověkost.
V Porubě nyní žije kromě
104letého Josefa Ernesta ještě
(jan)
jedna stoletá žena.

Pátek třináctého a déšť přinesl Vavrušovým před 65 lety štěstí
Kamennou svatbu – 65 let
společného života – oslavili
16. června v Domově Slunečnice manželé Emilie a Svatopluk
Vavrušovi.
„Jste nervozní jako tenkrát?“
zeptala jsem se paní Emilie, než
dozněla hudba a do sálu vstoupil oddávající. „Kdepak, přece
už vím, koho si beru!“ odpověděla a krásně se usmála nejprve
na mě a pak na svého manžela
Svatopluka.
Brali se v pátek třináctého,
v červnu roku 1953. Ten den pršelo. Pro pověrčivé by to byly
průšvihy jako hrom. Optimistům Vavrušovým ale pršelo
štěstí. I datum to pro ně bylo
jako každé jiné – na úřadě prostě neměli další volný termín…
Byla to prý láska na první
pohled. „Když jsem ji uviděl,
řekl jsem si – ta musí být moje!“
vzpomíná pan Svatopluk na
první setkání se svojí ženou na
zahradní slavnosti v Děčíně,
kde byl na vojně u výsadkářů.
„Doprovodil mě domů. Přeskočil plot a utrhl pro mě lilii. Říkala jsem si: uvadne? Neuvadne?
Neuvadla. A byla svatba! Ješ-

Emilie a Svatopluk Vavrušovi

tě mi nebylo ani osmnáct,“ doplňuje romantický příběh o začátku pětašedesátiletého svazku paní Emilie. Svého muže

Foto: Jana Janošcová

pak následovala do rodné vesnice u Prostějova. Tam vychovávali první dva syny. Třetí se
narodil už v Ostravě, kam se

rodina přestěhovala v roce
1958. Pan Svatopluk odešel
kvůli bytu za prací na šachtu.
Tam vydržel až do svého vyřazení na chorobu z povolání.
Paní Emilie je zdravotní sestra,
ale aby zvládala péči o tři syny,
vystřídala několik různých zaměstnání. Ke svému původnímu se vrátila až v roce 1965
– nastoupila jako sestra v domově důchodců. Ano, v tom,
který se dnes jmenuje Slunečnice a v němž s manželem tak
spokojeně žijí…
Jejich rodina se časem rozrostla o vnoučata Romana,
Svatopluka a Zuzanu, pravnuky Veroniku, Adélu a Patrika
a prapravnuka Ondřeje.
„Manžel je rodinný typ, ze
šichty rovnou domů, nechodil
po hospodách. Nikdy mi neřekl
nic ošklivého, nekřičel… A když
na něco přišlo, mlčel, nešlo se
s ním hádat,“ vzpomíná se smíchem stále energická paní Emilie. „A ona je nejhodnější ženská, kterou jsem poznal,“ doplňuje láskyplně pan Svatopluk
jejich recept na šťastné man(jan)
želství.
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Zahradnictví Poruba spol. s r.o., Ke Skalce 2184/23, 708 00 Ostrava Poruba
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e-mail: zahradnictviporuba@seznam.cz
Facebook - Zahradnictví Poruba • www.zahradnictviporuba.cz
tel.: 596 910 947 • 603 584 766 • 603 446 283 • 731 614 252
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Baseballisté prohráli v poháru CEB jediný zápas.
Bohužel je to stálo celkové vítězství
Každoročně se
baseballistům Arrows
Ostrava daří dostat
do Poruby minimálně
jednu mezinárodní akci.
Letos to byl klubový
CEB Cup, ve kterém
skončili na třetím místě.
14:0, 7:0, 15:0. Tak suverénně
prošli baseballisté Arrows Ostrava základní skupinou druhé
nejprestižnější evropské soutěže CEB Cupu, který se uskutečnil v červnu v Arrows Family Parku. V turnaji klopýtli jen
jednou. Bohužel to bylo v semiﬁnále, a sen o pohárovém vítězství se tedy opět nepodařilo
naplnit.
Školitel Bonn
„Bylo to paradoxní. Všechna utkání s výjimkou semiﬁnále jsme vyhráli rozdílem třídy. Ale v boji o ﬁnále nás vyškolil německý Bonn. Bohužel
jsme udělali několik především
mentálních chyb a ocitli jsme
se po dlouhé době pod tlakem.
To se ale stává. Obecně můžu
říct, že tým nezklamal a ukázal, že mix starších a mladých
talentovaných hráčů funguje,“ řekl k semiﬁnálové porážce 3:7 prezident klubu Radim
Kepák. V boji o třetí místo už

Ze zápasu Arrows s Templiers Senart

to opět bylo suverénní a francouzský Templiers Senart prohrál o osm bodů.
Evropský pohár uspořádala Ostrava premiérově ve spolupráci s Frýdkem-Místkem.
„Osvědčilo se to. Díky tomu
jsme měli k dispozici tři hřiště
a špičkový baseball se dostal
i do jiného města. A měl tam

Foto: Jiří Birke

velkou odezvu. Navíc to byla
jakási příprava na příští rok,
kdy budeme společně pořádat
mistrovství Evropy v softbalu,“
uvedl Radim Kepák.
Tituly vyhrává obrana
Baseballisté Arrows Ostrava se teď mohou soustředit na
nejvyšší domácí soutěž. V zá-

Juniorky Arrows vyhrály titul
Juniorky Arrows Ostrava uspěly na domácím šampionátu
v softbalu a po loňském stříbru letos získaly zlato. Turnajem,
který se konal začátkem června v Mladých Bukách, prošly bez
porážky a ve ﬁnále zdolaly Eagles Praha 5:4. Pro ostravský
(mot)
softbal je vítězství historický úspěch.

SVĚTOVÉ VÝKONY | Marthijn Mulder (Nizozemsko, čas 52:33.14) s Katharinou Rumpus (Německo, čas 1:02:52.57) zvítězili v závodě World Inline
Cup, který se jel v polovině června na Hlavní třídě.
Čtvrtý podnik světového poháru in-line bruslařů
byl součástí třídenního svátku bruslení: sobotnímu
závodu předcházelo páteční bruslení Ostrava na

kolečkách a sportovní víkend uzavíral nedělní závod v in-line areálu ve Vítkovicích.
Nejlepší z Čechů byli letos Richard Kudělásek (8.),
Ondřej Suchý (9.) a Michal Prokop (11.). Kateřina
Novotná byla šestá a Andrea Lokvencová skončila devátá.
(jan)
Foto: Jiří Birke

CEB CUP
Základní skupina,
zápasy Arrows
Arrows – Olimpija 83 Karlovac (CRO) 14:0
Arrows – Templiers Senart
(FRA) 7:0
Arrows – Mins (BLR) 15:0
Semiﬁnále
Arrows – Bonn Capitals
(GER) 3:7
Borgerhout Squirrels (BEL) –
Templiers Senart (FRA) 6:4
Zápas o 3. místo
Arrows – Templiers Senart 8:0
Finále
Borgerhout Squirrels – Bonn
Capitals 2:0
kladní části skončili suverénně druzí a koncem července je
čeká nadstavba. „Zatím jsme
poměrně spokojeni. Vyzkoušeli jsme řadu mladých nadhazovačů a jejich výkonnost roste.
Jsme neskutečně agresivní na
pálce a udělali jsme v základní
části více bodů než loni, i když
jsme odehráli o devět utkání
méně. Ovšem i v baseballu platí, že diváci milují útok, ale tituly vyhrává obrana. A na tu se
v pauze chceme zaměřit. Důležité je nedělat chyby a připravit
se psychicky. Věřím, že i letos
se dostaneme do ﬁnále a tam
se uvidí,“ dodal Kepák. (mot)

Mladí atleti byli opět
veleúspěšní
Veleúspěšní v poslední době
byli na soutěžích mladí porubští atleti. Sportovci vyrůstající
na ZŠ Porubská 832 si odvezli kolekci stříbrných a bronzových medailí například z celorepublikové soutěže Pohár
rozhlasu, kde bodovaly mladší i starší žákyně. Štafety na
8x 200 m a 8x 300 m si vítězstvím v předkole Kontinentálního poháru zajistily postup do
superﬁnále, které se bude konat v září v Ostravě.
V republikové soutěži Štafetový pohár si vyběhalo stříbrné
medaile hned 16 žáků prvního
stupně. Se zlatými medailemi
pak ze soutěže Hurá na tretru!
(jan)
odjíždělo 11 dětí.
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7. 7.
15.00

2. 8.
19.00

Ostrava Steelers x Prague Lions
– semiﬁnále České ligy amerického fotbalu, hřiště TJ Sokol
Mariánské Hory, Raisova 12,
Ostrava – Mariánské Hory

29. 8.
Letní umělecká scéna v Porubě: All Imp – Letní Improshow
– improvizační divadlo, Zámek
Poruba, nábřeží SPB 60

Jaromír Nohavica – koncert,
letní kino Amﬁ, areál DK Poklad,
M. Kopeckého 675

30. 8.
3. 8.

9. 7.
9.00

20.00

18.00
Mažoretkový workshop pro začátečnice, CVČ, Vietnamská 1541
(více na str. 20)

16.00

Zámecké slavnosti, Zámek
Poruba, nábřeží SPB 60 (více na
str. 20)

19.30

Divadlo Bez zábradlí: Jistě,
pane premiére!, letní kino Amﬁ,
areál DK Poklad, M. Kopeckého 675 (více na str. 22)

50. výročí otevření letního kina
Amﬁ – ﬁlmové hity a projekce francouzského ﬁlmu Černý
tulipán, letní kino Amﬁ, areál DK
Poklad, M. Kopeckého 675

9.–13. 7.
6. 8.
16.00

11. 7.
16.00

8. 8.
16.00

Turnaj v ruských kuželkách,
CVČ, Vietnamská 1541

14. 7.
19.00

Turnaj v kuželkách, CVČ, O. Jeremiáše 1985

9. 8.
Czech Bowl – ﬁnále České ligy
amerického fotbalu, Městský
stadion Vítkovice, Závodní 1411,
Ostrava-Vítkovice

18.00

19.00

19. 7.
19.00

Prázdninové tvoření – tvůrčí
dílna, CVČ, Vietnamská 1541

Letní umělecká scéna v Porubě:
HumorOva v Porubě – stand-up
comedy a improvizace, atrium
auly VŠB-TUO, 17. listopadu 15

HC RT Torax Poruba x HC Zubr
Přerov – přípravný zápas, RT
Torax Arena, Čkalovova 6144
Letní umělecká scéna v Porubě:
Jiří Foltýn Variable Band – jazzový koncert, Alšovo náměstí

16. 8.
16.00

31. 8.
Folklor bez hranic – průvod
a koncert folklorních souborů,
Hlavní třída (více na str. 20)

23. 7.
16.00

19.30

Divadlo Radka Brzobohatého:
Parfém v podezření, letní kino
Amﬁ, areál DK Poklad, M. Kopeckého 675 (více na str. 22)

22. 8.

Prázdninové tvoření – tvůrčí
dílna, CVČ, Vietnamská 1541

20.30

25. 7.
21.30

Foto: Zámek Poruba

Letní umělecká scéna v Porubě
– hudební vystoupení na různých
místech Poruby (více na straně 8)

Porubské letní kino: Na samotě
u lesa, letní kino Amﬁ, areál DK
Poklad, M. Kopeckého 675

Porubské letní kino: Já, padouch 3, louka u Francouzské
ulice

23. 8.
17.00

HC RT Torax Poruba x HC Vítkovice Ridera – přátelské utkání,
Multifunkční hala u Ostravar Arény, Ruská 3077, Ostrava-Zábřeh

Výstavy
16. 5. – 16. 7.
Marcela Losová: Květy v kontuře – výstava obrazů, zimní zahrada DPS Astra, I. Sekaniny 1812

6. 6. – 11. 9.
Jan Pfeiffer: Protiváha, Galerie Dukla,
Hlavní třída

24. 8.

Foto: Jiří Birke

18.30

26. 7.
19.00

Ostrava na kolečkách – večerní
in-line projížďka spojená s charitativní jízdou Srdce na kolečkách, Hlavní třída (více na str. 20)

25. 8.

15.00

16.00

18.00
Turnaj v šipkách, CVČ, O. Jeremiáše 1985

Poznej Ostravu!!! – výstava prací žáků
AVE ART Ostrava, Galerie VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15

2.–31. 7.
Hurá, koloběžka volá! – závody
pro děti od 3 do 12 let, CVČ,
Vietnamská 1541 (více na str. 20)

28. 8.
30. 7.

Sculpture Line – sochařský festival, ulice
Francouzská a U Oblouku, www.sculptureline.cz

30. 6. – 31. 8.
Memoriál Jana Veselého – závody v silniční cyklistice s charitativním závodem, Hlavní třída

27. 8.
Letní umělecká scéna v Porubě:
Václav Fajfr & Acustrio – koncert, letní kino Amﬁ, areál DK
Poklad, M. Kopeckého 675

13. 6. – 30. 9.

Pavla Holubová-Zdražilová: Cesta a život – výstava obrazů, KMO, Vietnamská 1541

2. 7. – 16. 8.
HC RT Torax Poruba x Tauron KH
GKS Katowice – přátelské utkání,
RT Torax Arena, Čkalovova 6144

Pavel Oparty: Labyrint emocí – graﬁky
(vernisáž 2. 7. v 17.00), Galerie na schodech, ÚMOb Poruba, Klimkovická 55
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2. 7. – 31. 8.

16.00

Cestování sem a tam – tematická výstava
knih, KMO, L. Podéště 1970
Knižní tipy na léto – nabídka knih na dovolenou, KMO, Vietnamská 1541

Tanec a jóga pod porubským
nebem, prostranství u kruhového
objezdu, Hl. třída (více na str. 20)

5.–7. 9.

Unikáty Zoo Ostrava – výstava plakátů,
KMO, L. Podéště 1970

17. 7. – 4. 9.

5. 9.

Marcela Losová: Fotograﬁe, zimní zahrada DPS Astra, I. Sekaniny 1812

16.00

1.–31. 8.

6. 9.

Chraňme aleje – výstava plakátů, KMO,
Vietnamská 1541

9.00

16.00

Přívěsky z perliček – tvůrčí dílna,
CVČ, Vietnamská 1541

26. 9.
Crazy Fest – hudební vystoupení
v rámci Týdne duševního zdraví,
kreativní dílny aj., Zámek Poruba,
nábřeží SPB 60

2. 7. – 27. 9.

24. 9.

16.00

Divadélko Smíšek: Ošklivé káčátko, CVČ, Vietnamská 1541

29. 9.
HC RT Torax Poruba x VHK
Robe Vsetín, RT Torax Arena,
Čkalovova 6144

Turnaj v ruských kuželkách,
CVČ, O. Jeremiáše 1985

6. 10.

20. 8. – 27. 9.

13. 10.
10. 9.
16.00

23.–31. 8.

Foto: archiv ÚMOb Poruba

Výstava historických fotograﬁí zámku a jeho
okolí, Galerie Zámku Poruba, nábřeží SPB 60

9.00
Do školy s úsměvem – tvůrčí
dílna, CVČ, Vietnamská 1541
HC RT Torax Poruba x Rytíři
Kladno, RT Torax Arena, Čkalovova 6144

Mineralogické setkání, aula
VŠB-TUO, 17. listopadu

12. 9.
16.00

Foto: Jiří Birke

Radka Kotterbová: Poruba – fotograﬁe
(vernisáž 20. 8. v 17.00), Galerie na schodech, ÚMOb Poruba, Klimkovická 55

Budko, budko, kdo v tobě bydlí
– workshop pro rodiče s dětmi,
CVČ, Vietnamská 1541

15. 9.
14.00

Zažít Ostravu jinak – sousedská
slavnost, prostranství U Oblouku
HC RT Torax Poruba x HC Slovan Ústí nad Labem, RT Torax
Arena, Čkalovova 6144

5. 9. – 31. 12.

HC RT Torax Poruba x HC Zubr
Přerov, RT Torax Arena, Čkalovova 6144

17. 10.

Dva světy, jeden příběh – výstava fotograﬁí (vernisáž 5. 9. v 17.00), zimní zahrada DPS Astra, I. Sekaniny 1812

Kvizy a soutěže

15. a 16. 9.

17. 9.

2. 7. – 28. 8.
Kouzelnický kviz Harryho Pottera – kviz
pro děti a mládež, KMO, Vietnamská 1541

16.00

Turnaj v šipkách, CVČ, O. Jeremiáše 1985

10.00

Den zdraví – poradenství v oblasti zdraví, zdravého životního
stylu a pohybových aktivit,
Havlíčkovo náměstí

22. 9.
Sbohem prázdniny – pro děti,
letní kino Amﬁ, areál DK Poklad,
M. Kopeckého 675 (více na str. 22)

HC RT Torax Poruba x HC Trhači
Kadaň, RT Torax Arena, Čkalovova 6144

24. 10.
HC RT Torax Poruba x AZ Havířov, RT Torax Arena, Čkalovova 6144

21. 9.

Plánované akce
1. 9.

20. 10.
Zatoulaný ježek – tvůrčí dílna,
CVČ, Vietnamská 1541

19. 9.

2. 7. – 31. 8.
Nenudím se, luštím – prázdninové kvizy,
křížovky, soutěže, KMO, Podroužkova 1663
Správná dvojka – soutěžní kviz pro děti,
KMO, L. Podéště 1970

HC RT Torax Poruba x LHK
Jestřábi Prostějov, RT Torax
Arena, Čkalovova 6144

Hádankářsko-křížovkářská liga,
CVČ, Vietnamská 1541

16.00

16.00

HC RT Torax Poruba x HC Dukla
Jihlava, RT Torax Arena, Čkalovova 6144

Art & Science – ukázky z činnosti VŠB-TUO, koncerty aj., kampus
VŠB-TUO, 17. listopadu

28. 10.
Porubský čtvrtmaraton, Hlavní
třída

31. 10.
HC RT Torax Poruba x HC
Stadion Litoměřice, RT Torax
Arena, Čkalovova 6144

HC RT Torax Poruba x SK Horácká Slavia Třebíč, RT Torax
Arena, Čkalovova 6144

CVČ – centrum volného času, DK – dům kultury, DPS – dům s pečovatelskou službou, KMO – Knihovna města Ostravy,
VŠB-TUO – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Změna programu vyhrazena, aktuální informace na poruba.ostrava.cz a www.facebook.com/moporuba
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Co:

Mažoretkový workshop
pro začátečnice
Kdy: 9. července od 9 do 12 hodin
Kde: Centrum volného času,
Vietnamská 1541
Dívkám od čtyř do 15 let, kterým se líbí
mažoretkový sport, je určen bezplatný
workshop pro začátečnice. Bude se konat
v sále centra volného času a na programu
budou ukázky sóloformací, základy pohybové průpravy nebo nácvik základních
twirlingových prvků. Zájemkyně budou
potřebovat gymnastické cvičky a dostatek pití, mažoretkovou hůlku jim lektorky
zapůjčí. Místo je třeba rezervovat na tel. č.
599 480 592 (555) nebo 720 735 354 či
na www.facebook.com/cvc1541.

Co: Folklor bez hranic
Kdy: 16. srpna od 16 hodin
Kde: Hlavní třída
Ostravu již po jednadvacáté roztančí folklorní soubory z celého světa. Publiku se
představí od 13. do 17. srpna, kdy budou
navštěvovat ostravské obvody. Do Poruby zavítá přehlídka souborů ve čtvrtek 16. srpna. V 16 hodin festivalový průvod zavede tanečníky a zpěváky k pódiu
ke kruhovému objezdu na Hlavní třídě, kde
v 16.30 hodin začne koncert. Těšit se můžete na umělce z Egypta, Indie, Itálie, Srbska i z České republiky. V pátek 17. srpna
Folklor bez hranic slavnostně ukončí koncert na Slezskoostravském hradě.

Co:

Poruba – zahájení výstavy
fotograﬁí
Kdy: 20. srpna v 17 hodin
Kde: Galerie na schodech, ÚMOb
Poruba, Klimkovická 55
Známá místa, zákoutí i dominanty našeho městského obvodu představí v radniční Galerii na schodech Radka Kotterbová. Výstava jejích fotograﬁckých prací
se jmenuje Poruba a bude zahájena vernisáží 20. srpna v 17 hodin v obřadní síni

CO, KDY, KDE
porubské radnice. Snímky budou k vidění do 27. září.

Co: Srdce na kolečkách
Kdy: 24. srpna od 18.30 hodin
Kde: Hlavní třída
Třetí letošní večerní in-line projížďka na
Hlavní třídě bude mít punc pomoci. Nejenže se budete moci projet na jedinečném okruhu porubského bulváru, ale svou
účastí v závodu na 3 km můžete podpořit nemocného Matýska. „Letos pojedeme pro desetiletého Matyho Mentlíka.
Maty je věrný ‚swankáč‘ a sportovec, který se v minulých letech sám účastnil večerních jízd a charitativního závodu. Nyní
je po náročné operaci, při níž byli lékaři
nuceni Matýskovi odebrat celou levou plíci, a po transplantaci kostní dřeně,“ uvedla Sandra Vítková z pořadatelského spolku Swanky. Bližší informace na stránkách
www.srdcenakoleckach.cz.

Co: Zámecké slavnosti
Kdy: 30. srpna od 16 hodin
Kde: areál Zámku Poruba, nábřeží
SPB 60
Vystoupení šermířů, přípravy na taneční slavnost v době renesance a koncert
Hradišťanu a Jiřího Pavlici, to vše bude
na programu Zámeckých slavností. Nebude chybět ani doprovodný program:
kreativní dílny, jízdy na koních, face painting, lukostřelba, výstava historických fotograﬁí zámku a jeho okolí aj. Více na
www.zamekporuba.cz.

Co: Hurá, koloběžka volá!
Kdy: 27. srpna od 15 hodin
Kde: zahrada Centra volného času,
Vietnamská 1541
Pro děti od tří do 12 let jsou na poslední prázdninové pondělí připraveny závody na odrážedlech a koloběžkách. Registrace a rozdělení do soutěžních kategorií podle věku dětí a typu soutěžního

vozítka začíná v 14.30 hodin v den konání akce. Závodníci musí mít s sebou
vlastní „vozidlo“, ochrannou cyklistickou přilbu a chrániče. Akce se koná pouze za příznivého počasí. Více na tel. č.
599 480 592 (555) či 720 735 354 nebo
na www.facebook.com/cvc1541.

Co:

Tanec a jóga pod porubským
nebem
Kdy: 1. září od 16 do 21.30 hodin
Kde: prostranství u kruhového
objezdu na Hlavní třídě
Už podruhé bude prostor u pódia u kruhového objezdu na Hlavní třídě patřit józe
a tanci. Příchozí budou moci zhlédnout taneční vystoupení i ukázky jógy a budou-li
chtít, sami si mohou tanec a jógu vyzkoušet. A ve 20 hodin čeká na zájemce veřejná tančírna. Organizátoři akce všem vzkazují: „V souladu se svým dechem proplujeme jógovými pozicemi, abychom dotančili
za zvuku hudby až k naší vnitřní spokojenosti. Ukázky tance i jógy budou naší inspirací a vedené lekce možností, jak začít. Jak
si najít čas pro sebe a na sebe, jak jej sdílet s těmi kolem a jak si ho užít!“ Více informací na stránkách www.danceostrava.cz
a www.santosha.cz.

Co: Dva světy, jeden příběh
Kdy: 5. září v 17 hodin
Kde: zimní zahrada DPS Astra,
I. Sekaniny 1812
Jak vypadá přátelství zdravých a handicapovaných dětí, ukáže výstava fotograﬁí, která vznikla díky spolupráci Mateřské školy Sluníčko a speciální školy Diakonie Českobratrské církve evangelické.
Návštěvníci výstavy spatří děti při společných setkáních a hrách a pořádající doufají, že v jejich snímcích lidé naleznou inspiraci. „Přátelství totiž nemusí být obvyklá, aby byla krásná,“ říkají. Výstava bude
v domě s pečovatelskou službou k vidění
do 31. prosince.

Romantickou komedií Hudbu složil, slova napsal vstoupí 4. července ve 21.45 hodin letní kino v Porubě do svého čtvrtého ročníku. Snímek se bude dávat na louce u Francouzské ulice.
Druhý ﬁlm – česká komedie Na samotě
u lesa, na které Zdeněk Svěrák a Ladislav
Smoljak spolupracovali s Jiřím Menzelem
– je na programu ve středu 25. července.
Příběh pražské rodiny, která se rozhodne koupit venkovskou chalupu, se začne
promítat v 21.30 hodin v letním kině Amﬁ
v areálu Domu kultury Poklad na ulici Matěje Kopeckého. Pokud jste příznivci žlutých človíčků ve tvaru vajíčka v lacláčích

Snímky: ČSFD

Letošní Porubské letní kino má na programu tři ﬁlmy

a se šílenými brýlemi, nenechte si ujít třetí
snímek Porubského letního kina – americký animovaný rodinný ﬁlm Já, padouch 3.
Jeho projekce se uskuteční 22. srpna od

20.30 hodin na louce u Francouzské ulice.
Filmy si vybrali sami lidé v hlasování na facebooku a webu obvodu.
Vstup na promítání je zdarma.

Fyzioterapie rehabilitace

Mobil: 601 117 811
Telefon: 592 750 143
www.fyzartis.cz

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

NOVÜ OTEVĚ(NÁ
FYZIOTERAPIE A REHABILITACE
FYZARTIS s.r.o.

Máme pro Vaše dítě to nejlepší

QDWě¯GÝOLVWRSDGXY2VWUDYÝȂ3RUXEÝ
YHSDFLHQW\DNOLHQW\GRģSLÏNRYÝY\EDYHQ¿FKSURVWRU

Soukromá základní škola a mateřská škola, s.r.o.
Volgogradská 2633/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Přijímáme jen děti a žáky se speciálními vzdělávacími

-VPHVPOXYQ¯PLSDUWQHU\SRMLģħRYHQ
9ģHREHFQ£=3Î5
ÎHVN£SUıP\VORY£=3
2ERURY£=3]DPEDQNDSRMLģħRYHQ
=30LQLVWHUVWYDYQLWUDÎ5
5HY¯UQ¯EUDWUVN£SRNODGQD

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 speciálními vzdělávacími potřebami /MP,PAS, EPI, Down. syndr., ADHD/
• svoz a rozvoz dětí a žáků /a další doplňkové služby /

1DE¯]¯PHWDN«VOXŀE\]DSě¯PRX¼KUDGX
2ģHWě¯PHY£VEH]ÏHNDF¯FKOKıW

7ÜŠÍ0E SE NA VÁS

Těšíme se na Vás !

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

SC-380856/01
SC-380882/01

SC-380918/01

TEL.: 602 713 226
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Červenec a srpen
v porubské historii
26. červenec 1939
Po dvacetihodinovém lijáku se prudce rozvodnila Porubka – na křižovatce před
obecním domem byl více než
1 m vody a dravý proud unášel dřevo, stromy a ploty.

17.–18. červenec 1946
Při své cestě na Moravu
a do Slezska projížděl prezident Edvard Beneš i Porubou. Na rozcestí mezi ní
a Pustkovcem stála slavobrána s nápisem: „Pane prezidente, Poruba Vás srdečně vítá.“ Při jejím průjezdu
v 13 hodin zpomalila kolona
20 automobilů jízdu a prezident Beneš kynul shromážděným občanům.

30. srpen 1947
Na vyzdobené porubské
nádraží poblíž zámeckého
rybníka přijela elektrická tramvaj, která začala jezdit z Ostravy přes Svinov a Porubu do
Vřesiny a vystřídala tak dosavadní parní provoz.

24. červenec 1950
V obci žilo 2375 občanů.

4. červenec 1960
Do provozu byla dána
tramvajová vozovna vybudovaná na 4. obvodu nákladem
33 milionů Kčs.

21. srpen 1968
Československý rozhlas
vysílal v 02.00 hodin mimořádnou zprávu, že hranice
Československé socialistické
republiky překročily 20. srpna ve 23.00 hodin vojenské
jednotky pěti socialistických
států.

21. srpen 1968
Před všemi potravinářskými obchody se tvořily dlouhé fronty a občané skupovali velké množství především
trvanlivých potravin. Byly odstraňovány tabulky s názvy
ulic a objevila se celá řada
protiokupačních a protiso(red)
větských hesel.
Zdroj – Jiří Lexa:
Odkazy porubských kronik

HISTORIE

Amﬁk má padesát. Své narozeniny oslaví
ﬁlmem promítnutým při jeho otevření
Historie porubského
letního kina je úzce spjata
s domem kultury. Ten byl
otevřen koncem roku 1961,
amﬁteátr se začal budovat
o pět let později. Své
první návštěvníky přivítal
3. srpna 1968 dělobuchy,
rachejtlemi a francouzským
ﬁlmem Černý tulipán.
Dům kultury v Porubě patřil v době zahájení provozu
k největším kulturním zařízením na Ostravsku. V první polovině šedesátých let minulého století se v něm ročně
konalo přes 1300 akcí s průměrnou návštěvností kolem
350 tisíc osob. V roce 1965
započala příprava na „rozšíření“ kulturního stánku, a to
prací na projektu amﬁteátru.
O dva roky později se za kulturním domem začalo stavět
letní kino. V roce 1968 byl amﬁteátr, vybudovaný nákladem
dva a půl milionu korun, dokončen. Počítalo se s tím, že
toto víceúčelové zařízení pojme při ﬁlmových představeních 1200 diváků, při estrádách až 1800 návštěvníků.
Otevření s dělobuchy
„Dne 3. srpna 1968 byl v tehdy více než osmdesátitisícové Porubě při kulturním domě
otevřen amﬁteátr pojmenovaný AMFI. Předán veřejnosti byl na slavnosti ve 20 hodin
za výbuchů dělobuchů a rachejtlí, které měly představovat hromobití antického boha
Dionýsa,“ zavzpomínala režisérka divadelních souborů
domu kultury Anna Pospíšilová. Při otevření amﬁteátru byl
slavnostním přípitkem pověřen herec Ladislav Ťujík, kterého si mnozí pamatují jako šášu
Láďu. „Když jsem řekl ‚Křtím tě
jménem AMFI a připíjím ti ke
zdaru!‘ a pozdvihl ke rtům obří
číši, v níž litr vína vypadal jako
kapka, publikum nadšeně volalo ‚Do dna, do dna, do dna!‘,“
líčil Ťujík. Prvního večera uvedlo letní kino francouzský snímek Černý tulipán s Alainem
Delonem v hlavní roli. Organi-

Výstavba amﬁteátru v 60. letech 20. století

zátoři tehdy zdůrazňovali, že
jde o „barevný“ ﬁlm.
Filmový festival
amﬁteátr zaplnil
Pokud to šlo, byla sezona
v letním kině zahájena 1. května,
promítání začínalo v 20.30 hodin. „Návštěvnost velmi závisela na počasí, protože hlediště
nebylo zastřešeno, a atraktivitě promítaného ﬁlmu. Nejvytíženější jsme bývali v druhé polovině června při Filmových festivalech pracujících. Festival byl
v 20.45 hodin zahájen festivalovou znělkou a následoval krátký
umělecký program, většinou vystoupení hudebních, pěveckých
i tanečních souborů a jednotlivců. Zahájení se pravidelně zúčastňovali významní hosté, domácí i zahraniční režiséři a herci
promítaných ﬁlmů,“ sdělil promí-

Foto: archiv ÚMOb Poruba

tač František Tvrdý, který v porubském kulturním domě pracoval v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století.
Promítání po 22 letech
Filmy se v porubském amﬁteátru promítaly až do roku
1996. Poté bylo na dvaadvacet
let od ﬁlmového poslání areálu
upuštěno. Obnovenou premiéru mělo letní kino 31. května letošního roku, kdy se v něm jako
součást festivalu Ostrava Kamera Oko hrál ﬁlm Annie Hall
režiséra Woodyho Allena. Promítání si nenechalo ujít zhruba
(jokr)
čtyři sta diváků.
Prameny:
Kronika obce Poruby
Věra Šmajstrlová, Jiří Lexa:
Ze života porubského
domu kultury

Pořady v areálu letního kina Amﬁ
25. 7. 2018 21.30 Porubské letní kino: Na samotě u lesa
26. 7. 2018 19.00 Letní umělecká scéna v Porubě: Václav
Fajfr & Acustrio
3. 8. 2018 18.00 50 let letního kina Amﬁ – budou se hrát ﬁlmové hity a promítat francouzský ﬁlm Černý tulipán
29. 8. 2018 20.00 Koncert Jaromíra Nohavici (za každého počasí)
30. 8. 2018 19.30 Divadlo Bez zábradlí: Jistě, pane premiére!*
31. 8. 2018 19.30 Divadlo Radka Brzobohatého: Parfém v podezření*
1. 9. 2018 16.00 Sbohem prázdniny – pořad pro děti
* v případě nepříznivého počasí se představení uskuteční v Domě
kultury Akord v Ostravě-Zábřehu od 20.30 hodin

Změna programu vyhrazena, více informací na dkpoklad.cz,
www.facebook.com/dkpoklad nebo www.facebook.com/
moporuba.cz.

OBCHODNÍCI V PORUBĚ, POZVÁNKY

Když něco děláte s láskou a dáte do toho
kus sebe, nemůže to špatně dopadnout
Podniká šestadvacátým
rokem. Začínala na osmém
obvodě u Jihočeské
restaurace v proskleném
kiosku, v oboru, ve kterém
neměla žádné zkušenosti.
„Na tom stánku byla cedulka, že přijmou brigádnici. Vzali
mě. Do dneška, když mě některý z bývalých zákazníků pozná,
říkají: Jó, bývalá traﬁkantka,“
směje se Simona Skupinová,
když vzpomíná na svoje podnikatelské začátky. „Deset let
jsem všechno dělala sama.
Květinová burza byla v Paskově, brzy ráno jsem jela vlakem
s krosnou, nakoupila pár růží
a ty jsem pak prodávala.“
Proč se rozhodla podnikat právě v tomto oboru? „Asi
jsem k tomu měla blízko, babička byla nadšená zahradnice a já mezi kytkami vyrůstala. Hodně jsem toho o nich sice
nastudovala z knížek, ale třeba latinskými názvy je opravdu neznám,“ přiznává energická žena nad kávou v kavárně v sousedství jejího obchodu
na Hlavní třídě. V něm prodává květiny a dárkový sortiment
desátým rokem. Předtím měla
květinářství ve spodní části Hlavní třídy u bývalého železářství a na osmém obvodě.
„Pocházím ze Zlína, celá
moje rodina pracovala u Bati.
Baťovské principy podnikání
jsem od nich tedy znala. Přiznávám, byla jsem workoholik. Úplně mě ta práce pohltila. Ty kytky mě prostě fakt baví. To přece
musí vidět každý, kdo přijde do
naší prodejny – plno čerstvých
kytek, nejrůznější vazby, plno
zboží… Neptejte se, kolik peněz
mám třeba v zásobách,“ dodává s úsměvem.
Byly doby, kdy měla několik ﬁrem a dávala práci čtyřiceti lidem. „Moje sestra žije
v USA. V roce 1999 jsem tam
byla na stáži u organizátorky svateb. To jsou kytice! Ob-

Simona Skupinová

rovské, bohaté, nádherné… To
se tady nevidí. Byla to pro mě
velká a nenahraditelná zkušenost. A inspirace. Po návratu jsem otevřela svatební kancelář pro organizaci svateb na
klíč. Ale k tomu A jsem připojila i B a C: nevěsta potřebuje
manikérku, pedikérku, vizážistku, kadeřnici, takže vznikl ještě
salon Proměny. A samozřejmě
jsme zajistili kompletní květinový servis a úchvatnou svatební kytici… Dělali jsme svatby v nejlepších hotelích, bylo
jich přes tisíc, připravovali jsme
dekorace pro stovky akcí... Nedokázala jsem přibrzdit, jela
jsem na doraz. Jenže z minuty na minutu mě zradilo zdraví.
Rok jsem se uzdravovala v Jeseníkách. Zdravá strava, klid…
Bylo jasné, že se v podnikání
musím něčeho vzdát. Nechala jsem si jen květinářství, to je
moje srdcovka,“ vypráví neuvěřitelný příběh.
Jedním dechem pak pochválí tým, který tam momentálně zaměstnává – čtyři šikovné a schopné ﬂoristky svou
práci skvěle zvládají, může se
na ně spolehnout, takže ﬁrmu
může řídit jen „zpovzdálí“ a věnovat se také dvěma vnučkám.
„Nechala jsem si starost
o zásobování květinami. No,

Foto: Jana Janošcová

starost, pro mě je to radost.
Kytky prostě miluju!“ říká Simona Skupinová a prozradí, že jejími nejoblíbenějšími jsou čajové
a žluté růže (byť se nejvíce prodávají růže rudé). Práci s květinami je podle ní třeba dělat poctivě. A třebaže se to nezdá,
je to fuška. Například v den,
kdy jsme vedly tento rozhovor,
byla ve velkoobchodě pro zboží. Dvě ﬂoristky květiny tři hodiny čistily – třeba růži po růži
je třeba zbavit listů a trnů, aby
ve vodě nezahnívaly, hodně na
délku čerstvě zaříznout stonek
a hned uložit ve vydezinﬁkované váze s odstátou vodou.
S úsměvem přiznává, že si
někdy do obchodu chodí „zaprodávat“ a vázat kytice pro
potěšení. „Máme stálé zákazníky, už jsou to spíše známí. Když
se tam potkáme, mají radost,
že jim kytici uvážu já. Nejsem
sice z tohohle oboru, ale naštěstí mi bylo dáno shůry, nějak
mi to jde… Myslím si, že když
něco děláte s láskou a dáte do
toho kus sebe, nemůže to špatně dopadnout,“ tvrdí Simona
(jan)
Skupinová přesvědčivě.

OBCHODNÍCI
V PORUB¦

Na této straně pravidelně zveřejňujeme rozhovory s porubskými živnostníky.
Z podnikatelů, kteří jsou součástí projektu Obchodníci v Porubě, vybírají dalšího
losem sami zpovídaní.
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Co se chystá
u sousedů
Nová Bělá
Už jste někdy slyšeli operní
árie pod širým nebem? Pokud
ne, máte jedinečnou příležitost navštívit 11. ročník koncertu Nová Bělá pod otevřeným
nebem a poslechnout si známé skladby v podání českých
i zahraničních pěvců. Vystoupí
zde například zpěvačka Patricia Janečková, tenorista Paolo Lardizzone z Itálie, barytonista Krum Galabov z Bulharska, tenorista Alin Stoica
z Rumunska nebo novobělská rodačka houslistka Marie Korpasová. Doprovázet je
bude orchestr Národního divadla moravskoslezského pod
taktovkou Adama Sedlického. Koncert se koná 26. srpna
od 16 hodin na zahradě Domu
s pečovatelskou službou Bělásek, Krmelínská 305, Ostrava Nová Bělá.
Moravská Ostrava
Sešli se, aby pomohli… je
beneﬁční koncert na podporu
Hospice sv. Lukáše, který pomáhá lidem v závěru života.
Uskuteční se 18. září od 19 hodin v Divadle Antonína Dvořáka a vystoupí na něm Bratři Ebenové, Pavla Flámová
a Camerata Janáček. Více na
ostrava.caritas.cz/akce.
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