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Bezplatný měsíčník pro obyvatele městského obvodu PorubaZáří 2018

Poruba má strategický plán 
s výhledem do roku 2030
Více na straně 3

Zelená Porubě: vybírat se 
bude ze sedmnácti návrhů
Více na straně 6

Vše, co potřebujete znát 
o komunálních volbách
Více na straně 4

S Barborou Závadovou 
nejen o plavání
Více na stranách 10 a 11

To bylo léto v Porubě

Snímky: Jiří Birke
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naproti krevního centra

tel.: +420 777 157 519

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



SLOVO STAROSTY

TÉMA MĚSÍCE 3

Ing. Petr Mihálik
starosta

Tak nám zrušili přechod, 
paní Müllerová. Tak by asi rea-
goval dobrý voják Švejk, kdyby 
se dozvěděl o  záměru města 
zrušit přechod pro chodce na 
Opavské ulici. Na tomto místě 
se stalo několik tragických do-
pravních nehod a  už spoustu 
let voláme po tom, aby se za-
bezpečilo. Zatím bez úspěchu, 
proto jsme aspoň na vlastní 
náklady nechali přesunout za-
stávku, aby lidé na přechod 
nevstupovali zpoza autobusů.

Teprve po poslední nehodě 
se věci začaly hýbat. Ale smě-
rem, z kterého zůstává rozum 
stát. Místo, aby se přechod za-
bezpečil semaforem, rozhodlo 
se město Ostrava, které jako je-
diné o něm může rozhodnout, 
že ho zcela zruší! Přišli jsme tak 
o  jediné další místo na úseku 
dlouhém 580 metrů, na kterém 
jsme mohli Opavskou přejít. Po-
kud půjdete do knihovny, nebo 
bydlíte někde v okolí, čeká vás 
dlouhá zacházka. Tedy aspoň 
podle představ lidí z magistrá-
tu. Že to obcházet nikdo nebu-
de a spousta lidí bude přebíhat 
cestu v plném provozu, nikdo 
z nich neřeší. Takhle byli chod-
ci aspoň legislativně chráněni 
přechodem, teď už nebudou 
a  pravděpodobnost, že dojde 
k nehodě, se výrazně zvýší. 

Město Ostrava má za svou 
prioritu udržitelnou mobilitu, 
která má upřednostnit jiné for-
my dopravy než automobili-
smus. To je fajn. Škoda jen, že 
v  případě Poruby to neplatí. 
Tady chodcům dává najevo, že 
ulice nejsou pro ně, ale pro au-
tomobily, které nesmí nic zpo-
malit. A to je věc, se kterou se 
nemůžu smířit.

Městský obvod má strategický plán 
s výhledem do roku 2030

Strategický plán shrnuje 
vize, cíle a priority, kudy 
a kam se má obec ubírat 
v budoucnu. Ten porubský 
vznikl v úzké součinnosti 
s občany a odborníky 
a dívá se až do roku 2030.

 „Úspěšné město potřebu-
je vědět, kam směřuje, a  sta-
vět si cesty k  cíli, vyrovnávat 
se s problémy, využívat příleži-
tosti. Úspěšné město umí rea-
govat na potřeby současné ge-
nerace a připravovat se na po-
třeby generace budoucí. Musí 
reagovat na změnu externích 
podmínek, jako jsou například 
nové trendy v řízení měst, kli-
matické změny, priority pod-
porované evropskými penězi, 
ale také interní změny v obvo-
du,“ řekla místostarostka Zuza-
na Bajgarová.

Na tvorbě strategického 
plánu se společně s  občany 
podíleli zástupci odborné ve-
řejnosti, místních škol, podniků, 
institucí, neziskových organi-
zací, úřadů, zastupitelé a  také 
řídící skupina, již tvoří napří-
klad vedení obvodu, primátor 
Ostravy nebo rektor VŠB-TUO.

„Porubané se zapojili napří-
klad na veřejných fórech typu 
Porubské desatero nebo Sdíl-
ko, vyplňováním pocitových 
map, na workshopech a dílčích 
diskusních setkáních k jednot-

livým projektům, například na 
čtvrtém nebo osmém obvodě. 
Chtěli jsme, abychom se v  cí-
lech a způsobech, jak jich do-
sáhnout, shodli, což je pod-
mínkou pro dlouhodobé říze-
ní rozvoje obvodu,“ doplnila 
místostarostka a  pokračova-
la: „Hlas veřejnosti považuje-
me za důležitý. Samotní oby-
vatelé vědí, co jim v  obvodu 

chybí, nebo na co jsou naopak 
hrdí a mělo by se to zachovat 
a dále rozvíjet. Náš plán samo-
zřejmě vychází ze strategic-
kého plánu Ostravy a  dalších 
strategických dokumentů, jako 
jsou adaptační strategie města 
nebo integrovaný plán mobili-
ty Ostravy.“

Strategický plán obsahuje 
17 vlajkových projektů. Mezi ně 
patří třeba dokončení prodlou-
žené Rudné, prodloužení tram-
vajové trati na 7. a  8. obvod, 

stavba Severního spoje, Ko-
munitní centrum Všichni spolu, 
nabídka kvalitního bydlení pro 
různé cílové skupiny, dokon-
čení rekonstrukce Domu kul-
tury Poklad, revitalizace Pust-
koveckého údolí, rekonstruk-
ce Sportovního areálu Poruba, 
vznik náměstí pro 7. a 8. obvod 
u  Duhy, revitalizace vnitroblo-
ků a  veřejných prostor nebo 
Zámeckého parku.

„Tyto projekty považujeme 
za ty, které mají významný po-
zitivní dopad na obyvatele Po-
ruby a  zároveň naplňují jed-
notlivé strategické cíle, potaž-
mo priority, a  tím i  celou vizi 
městského obvodu. Skládají se 
z  mnoha dílčích projektů, kte-
ré se budou realizovat postup-
ně. Je to ,plán‘ pro budoucnost, 
který bychom měli všichni spo-
lečnými silami postupnými kro-
ky naplňovat. Realizace někte-
rých akcí není v  naší kompe-
tenci, ale týkají se Poruby a my 
považujeme za zásadní je pro-
sazovat, podporovat a  spolu-
pracovat na jejich tvorbě, pro-
tože jsou v našem zájmu,“ vy-
světlila Zuzana Bajgarová.

Nicméně strategický plán 
není pouze o  realizaci těch-
to velkých projektů, naopak je 
tvořen řadou menších zásahů. 
Aktuálně vzniká tzv. akční plán, 
který jasně defi nuje plánované 
zásahy pro rok 2019. (jan)

Kde najdu strategický plán?
Strategický plán Poruby stej-
ně jako další klíčové doku-
menty města obvodu a měs-
ta Ostravy najdete na webu 
fajnovaporuba.cz. V  září 
bude v  informačním centru 
Poruby i na fajnovaporuba.cz 
k dispozici zjednodušená ver-
ze strategického plánu.

Cíle strategického 
plánu
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AKTUALITY4

Uzavírka ulice 
U Oblouku

 Z důvodu konání akce Za-
žít Ostravu jinak budou v so-
botu 15. září od 6 do 22 ho-
din uzavřeny ulice Porubská 
(od č. p. 378 k ulici U Oblou-
ku), U Oblouku, nábřeží SPB 
(od ulice Gustava Klimen-
ta po ulici U Oblouku) a Děl-
nická (od ulice U Oblouku ke 
kruhovému objezdu v  ulici 
Nad Porubkou). Autobusové 
linky pojedou v době uzávě-
ry po objízdných trasách.

Uzavření CVČ
 Z  důvodu konání voleb do 

zastupitelstev obcí bude 4. až 
7. října uzavřeno Centrum vol-
ného času na ulici Otakara Je-
remiáše.

Zastupitelstvo 
zasedne v září

 Porubští zastupitelé se 
12. září 2018 v 16 hodin sejdou 
na svém 26. zasedání, na které 
jsou zváni i obyvatelé městské-
ho obvodu. Jednání se usku-
teční v sále Domova Slunečni-
ce Ostrava na ulici 17. listopadu 
a  i  tentokrát z  něj bude poří-
zen videozáznam. Program za-
sedání i anonymizované mate-
riály, které zastupitelé budou 
projednávat, budou nejpozdě-
ji týden před jednáním zveřej-
něny na webových stránkách 
poruba.ostrava.cz.

Zahrádkáři moštují
 Porubští zahrádkáři lisují jabl-

ka na mošt v moštárně na Vře-
sinské ulici č. 2229/94. V  pro-
vozu bude každou sobotu, ob-
jednat se lze prostřednictvím 
on-line formuláře na www.za-
hradkari.cz/zo/porubaves nebo 
v pátek od 20 do 21 hodin na 
tel. č. 603 383 446.

Velkoobjemové 
kontejnery

 Rozměrnější odpad mohou 
lidé od 3. do 14. září odkládat 
do velkoobjemových kontej-
nerů. Harmonogram jejich roz-
místění je zveřejněn na strán-
kách poruba.ostrava.cz v sekci 
Občan, Sběrné dvory a velko-
objemové kontejnery.  (red)

Vše podstatné o komunálních volbách
Volby do obecních zastupitelstev se uskuteční 5. a 6. října. Co všechno 
byste měli vědět, než vyrazíte do volebních místností?

 Kdy se bude volit?
Volby do obecních zastupitel-
stev se uskuteční 5.  a 6.  října. 
V  pátek budou volební míst-
nosti otevřené od 14 do 22 ho-
din, v sobotu od 8 do 14 hodin.

 Koho budeme volit?
Volit se budou členové obec-
ních zastupitelstev. Ostrava jako 
statutární město má i své obvo-
dy, volit se tedy bude do měst-
ského a  obvodního zastupitel-
stva. Zastupitelstvo města má 
55 členů, porubské 45 členů.

 Kde se bude volit?
V Porubě bude otevřeno 79 vo-
lebních místností. Volební okrsky 
jsou stejné jako v minulých vol-
bách, takže volit budete tam, 
kde jste zvyklí. V případě nejas-
ností najdete informace na webu 
poruba.ostrava.cz v sekci Radni-
ce a podsekci Volby.

 Kdo může volit?
Volit může každý, kdo dosá-
hl nejpozději druhý den voleb 
věku 18 let, je občanem Čes-
ké republiky, popřípadě obča-
nem jiného státu, jemuž prá-
vo volit přiznává mezinárod-
ní úmluva, kterou je Česká 
republika vázána a která byla 
vyhlášena ve Sbírce meziná-
rodních smluv, a  je v den vo-
leb přihlášen k  trvalému po-
bytu v  městském obvodu 
(v  obci). Cizinci mohou volit 
pouze tehdy, jsou-li u  místně 
příslušného obecního úřadu 
zapsáni v dodatku stálého se-
znamu voličů.

 Jak hlasovat?
Každý volič dostane dva hlaso-
vací lístky. Jeden pro volby do 
městského a  druhý pro volby 
do obvodního zastupitelstva. 
Na každém z lístků jsou na obou 
stranách kandidátky stran, hnu-
tí a koalic, které ve volbách kan-
didují. V  komunálních volbách 
má každý volič tolik hlasů, ko-
lik se volí zastupitelů. Pro vol-
by do městského zastupitelstva 
má tedy 55 hlasů, do obvodní-
ho zastupitelstva disponuje 45 
hlasy. Hlasování probíhá tzv. 
křížkováním. Volič může zakříž-
kovat jednu politickou stranu, 
nebo může zakřížkovat politic-
kou stranu a pak jednotlivé kan-
didáty z libovolné politické stra-
ny. Pokud voliče neosloví žádná 
politická strana, křížkuje pouze 
jednotlivé kandidáty.

  Kdy voliči obdrží 
hlasovací lístky?

Hlasovací lístky dostanou voliči 
v předstihu do svých schránek, 
a  to nejpozději 2.  října. Hlaso-
vací lístky si volič může vyžá-
dat i ve volební místnosti

 Co je k volbám třeba?
Volič po příchodu do voleb-
ní místnosti prokáže okrskové 
volební komisi svou totožnost 
a státní občanství ČR platným 
občanským průkazem nebo 
platným cestovním pasem 
ČR. Jde-li o cizince, průkazem 
o  povolení k  pobytu. Voliči, 
který tak neučiní, nebude hla-
sování umožněno.

  Kdy požádat 
o přenosnou volební 
schránku?

Volič může požádat ze závaž-
ných, zejména zdravotních, dů-
vodů úřad městského obvodu 
a  v  den voleb okrskovou vo-
lební komisi o to, aby mohl hla-
sovat mimo volební místnost, 
a  to pouze v  územním obvo-
du volebního okrsku, pro kte-
rý byla okrsková volební komi-
se zřízena. V takovém případě 
okrsková volební komise vyšle 
k voliči dva své členy s přenos-
nou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacími lístky.

 Kde získáte více informací?
www.mvcr.cz/volby.aspx
poruba.ostrava.cz/cs/radnice/volby-do-zastupitelstev-obci
seznam voličů – 599 480 427 (429)
informace k volbám – 599 480 221, 599 480 280
přenosná volební schránka – 599 480 402

Zažijte Porubu jinak. Kde? U Oblouku
 Už podruhé se v ulici U Ob-

louku uskuteční sousedská slav-
nost Zažít Ostravu jinak. Po-
uliční jarmark začne 15. září ve 
14  hodin. Návštěvníci se mo-
hou těšit na bohatý program, 
který dali dohromady porub-
ské organizace i sami obyvatelé 
městského obvodu.

Na návštěvníky čeká poho-
dové odpoledne u  Oblouku, 
který bude uzavřen dopravě. 

Těšit se mohou třeba na kon-
cert skupiny FiHa nebo vystou-
pení šansoniérky Sylvie Bee. 
K  tomu je připravena spousta 
tvůrčích dílen, ochutnávka jídel, 
představení lokálních prodej-
ců, sportovní workshopy, ukáz-
ky poskytování první pomo-
ci a sebeobrany. A taky každo-
roční soutěž o nejlepší domácí 
buchtu a  běh na podpatcích. 
Ale nebude to jen o  zábavě. 

Součástí bude prezentace do-
pravní studie lokality Zámecké-
ho parku Květoslava Syrového. 

Akci, která se koná v  rám-
ci Evropského týdne mobility 
a Světového dne bez aut (což 
znamená, že ulice budou patřit 
pouze lidem), pořádá Komu-
nitní centrum Makovice. Více 
na facebookovém profi lu Za-
žít Ostravu jinak 2018 / Poru-
ba: u Oblouku. (mot)



Další umělecká díla projdou rukama restaurátorů
Loni město Ostrava uvolnilo 
peníze na opravu reliéfu 
na Oblouku a dekorativní 
stěny na pátém obvodu. 
Letos zainvestuje v Porubě 
do dalších dvou děl.

 V porubském veřejném pro-
storu je řada uměleckých děl. 
Ne všechny jsou ale v  ideál-

ní kondici. Městský obvod se 
je postupně snaží restauro-
vat a pomáhají k tomu i pení-
ze z  města. Po loňské opravě 
reliéfu na Oblouku a dekorativ-
ní zdi u ulice Alžírská se odbor-
ného zásahu dočkají další dvě 
díla. První nese název Kameny 
a nachází se před obchodním 
střediskem na Heyrovského uli-

ci. Druhé můžete vidět v par-
ku za MephaCentrem a jmenu-
je se Příroda. Na obnovu obou 
děl získala Poruba od města 
necelých 250 tisíc korun.

„Těší nás, že i  letos jsme 
mohli čerpat peníze z rozpočtu 
města na opravu umění ve ve-
řejném prostoru. Obě díla si zá-
sah restaurátorů zaslouží a Po-

rubané si zase zaslouží, aby 
díla, se kterými se venku setká-
vají, vypadala patřičně repre-
zentativně,“ uvedla místosta-
rostka Zuzana Bajgarová.

V dohledné době bude vy-
psána veřejná soutěž na re-
staurátory a  obě díla budou 
opravena nejpozději do polovi-
ny roku 2019. (mot)

AKTUALITY 5

Poruba chystá další podzemní kontejnery
 Před dvěma lety vyrostly 

v Porubě první podzemní kon-
tejnery. Do konce tohoto roku 
bude v obvodu už dvanáct tako-
výchto míst. Čtyři nová na pod-
zim přibudou na Bulharské ulici.

Z ulic Poruby mizí staré kla-
sické popelnice. Ne, není to dů-
vod k poplachu, právě naopak. 
Jejich místa totiž postupně na-
hrazují podzemní kontejne-
ry, které na rozdíl od tradič-
ních popelnic kultivují veřejný 
prostor a  omezují nepořádek 
v okolí. Poruba už vybudovala 
osm míst, kde se odpad uklá-
dá pod zem, další čtyři vznik-
nou do konce roku.

„Zahajujeme třetí etapu 
výstavby podzemních kon-
tejnerů. Vytipovali jsme čtyři 
místa na Bulharské ulici, kte-
rá jsou pro tento druh kon-
tejnerů vhodná. Podzemní 
kontejnery vypadají rozhod-
ně lépe než klasické popel-
nice. Všechny lokality, kde 
jsme je budovali v  předcho-
zích letech, výrazně prokouk-
ly,“ uvedla místostarostka Zu-
zana Bajgarová.

Jediným místem, kde se vy-
skytují problémy, je lokalita 
u  Galerie Dukla. „Jsme si vě-
domi toho, že tam je kontejne-
rů málo. Na podzim chystáme 

rozšíření jejich počtu a  to by 
problémy mělo odstranit,“ do-
dala místostarostka.

Prvním místem v  Porubě 
s podzemními kontejnery bylo 
náměstí Antonie Bejdové. Tam 
se dostavěly v  roce 2016. Od 
té doby se rychle rozšířily do 
dalších částí obvodu. Lidé je 
najdou například na náměs-
tích Boženy Němcové a  Jana 
Nerudy a  na ulicích Komen-
ského, Bohuslava Martinů 
nebo Nálepkově. Více infor-
mací o podzemních kontejne-
rech a dalších projektech Po-
ruby najdou zájemci na webu 
fajnovaporuba.cz. (mot)

STARÁ A NOVÁ | Která je která 
poznáte na první pohled. Poru-
ba začala s výměnou starých re-
klamních laviček za nové, které 
zatraktivní veřejný prostor v Po-
rubě. Prvních deset laviček vy-
rostlo u  nových autobusových 
zastávek, výměna dalších se 
připravuje. Celkově je v Porubě 
přes dvě stě reklamních laviček 
a všechny budou postupně vy-
měněny. Foto: Martin Otipka

KAMENY | Pískovcová plastika je umístěna před nákupním centrem na 
Heyrovského ulici. Autorem je Otto Sukup a vytvořena byla v letech 
1966 až 1969. Dílo nebylo nikdy restaurováno. Snímky: Martin Otipka

PŘÍRODA | Dekorativní stěnu v parku za MephaCentrem tvoří kera-
mická mozaika. Autorem je Pavel Hanzelka a zhotovil ji v roce 1970. 
V současné době je značně poničena a postříkána sprejery.

Město se bude ptát 
na tramvajovou trať

 Město Ostrava se zeptá ob-
čanů na jejich názor na pro-
dloužení tramvajové trati na 
7.  a 8. obvod v Porubě. Rada 
města proto na základě výbě-
rového řízení schválila zadá-
ní veřejného průzkumu, který 
provede renomovaná společ-
nost STEM/MARK. Výsledky 
budou známy do začátku listo-
padu. Cílem průzkumu je zjis-
tit míru povědomí lidí o  tom-
to strategickém projektu měs-
ta a  zmapovat jejich osobní 
postoj k němu. Město se poté 
do konce roku rozhodne, zda 
bude v  přípravě projektu po-
kračovat.

Osloveno bude minimálně 
1500 lidí ve věku 18 až 75  let 
převážně z  městských obvo-
dů Poruba a  Pustkovec. Bu-
dou ho provádět proškolení ta-
zatelé formou osobních rozho-
vorů s respondenty. Před jeho 
samotnou realizací budou ob-
čané informováni o  jeho kon-
krétní podobě a  termínu ko-
nání. Prosíme všechny občany, 
kteří budou tazateli osloveni, 
aby jim vyšli vstříc a prezento-
vali vlastní názor. (mot)
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Zelená Porubě: přihlásili jste sedmnáct návrhů

Porubané mají zájem 
o své okolí a chtějí se 
aktivně podílet na jeho 
zlepšení. Do třetího ročníku 
participativního rozpočtu 
Zelená Porubě totiž přihlásili 
hned sedmnáct projektů. 

 Zelená Porubě si už získa-
la své jméno. Čím dál více lidí 
projekt chápe 
jako možnost, 
jak zlepšit po-
rubský pros-
tor k  lepšímu 
a  podle svých 

představ. Letos lidé přihlásili 
sedmnáct návrhů. Zúčastnit se 
mohly i  neziskové a  příspěv-
kové organizace, které přišly 
s pěti nápady. 

„Jsme rádi, že lidé mají 
zájem a  jejich návrhy jsou 
opravdu různorodé. Od vy-
budování bylinkového zá-
honu přes hřiště pro psy po 

venkovní posi-
lovnu. V  něko-
lika případech 
také přišel ná-
pad na vylep-
šení či vybu-

dování dětských hřišť. Velmi 
zajímavým nápadem je vý-
pomoc klientů Komunitní-
ho centra Archa při výsadbě 
zeleně ve spolupráci s měst-
ským obvodem Poruba,“ 
uvedla koordinátorka projek-
tu Sabina Dudová.

Všechny přihlášené návrhy 
úspěšně prošly formálním hod-
nocením. Do konce září bude 
probíhat technické posuzování 
návrhů, které ukáže, jestli jsou 
vůbec realizovatelné. Bude se 
zjišťovat, zda jsou technicky 
proveditelné a  případně navr-
hovat jejich úpravy nebo dopl-
nění, kontrolovat se budou také 
rozpočty. Vše samozřejmě ve 
spolupráci s  autory. Konečná 
podoba návrhů bude před hla-
sováním představena. (mot)

VYHLÁŠENÍ
3. ROČNÍKU

PODÁVÁNÍ
NÁVRHŮ

HODNOCENÍ
NÁVRHŮ

PŘEDSTAVENÍ
VEŘEJNOSTI
září–říjen 2018 prosinec 2018

listopad 2018
HLASOVÁNÍ VYHLÁŠENÍ

VÝSLEDKŮ 2019
REALIZACE

Co je to Zelená Porubě?
Zelená Porubě je projekt participativního rozpočtu, kdy lidé 
navrhují, jak by se měl zlepšit veřejný prostor v Porubě. Ná-
sledně v hlasování rozhodují, které nápady se jim líbí. Ty úspěš-
né Poruba realizuje. Na projekt je vyčleněna částka 1,5 milionu 
korun. Čtvrtý ročník bude vyhlášen na jaře 2019. Více informa-
cí na zelenaporube.cz.

Tři ze čtyř úspěšných návrhů loňského ročníku už jsou hotovy
 Loňským hlasováním v projektu Zelená Porubě prošly čtyři návrhy na zlepšení veřejného prostoru v Porubě. Tři z nich už jsou 

hotové. V červnu skončila rekonstrukce dopravního hřiště na Ukrajinské ulici. V srpnu dostaly děti k užívání dvě hřiště. Jedno na 
Slavíkově ulici a druhé na ulici Jana Šoupala.  (mot)

Relaxační náměstíčko na Slavíkově ulici. Podle návrhu bylo doplněno 
hřiště o lezeckou stěnu, fotbalovou branku a posezení pro rodiče.

Třetím realizovaným návrhem Zelené Porubě je herní loď pro děti, 
která zakotvila na louce u ulice Jana Šoupala.  Snímky: Jiří Birke

Zasvěťte den zdraví a přijďte na Havlíčkovo náměstí
 Stejně jako v  loňském roce 

pořádá městský obvod Poru-
ba Den zdraví. Uskuteční se 
na Havlíčkově náměstí v pátek 
21. září a o svém zdraví se do-
zvíte opravdu všechno. 

Zájemci si budou moci ne-
chat zkontrolovat zrak nebo 
změřit skutečný věk svých cév 
a plic. Mohou si zopakovat zá-
klady první pomoci a  pobavit 

se s  fyzioterapeuty, výživový-
mi poradci nebo odborníky na 
odvykání kouření. Zajímavostí 
bude například obrovský nafu-
kovací model plic, který lidem 
přiblíží problematiku onkolo-
gického onemocnění plic a je-
jich léčbu.

„Mysleli jsme také na děti, 
které se budou moct naučit 
správně čistit zuby s krokodý-

lem a čeká na ně spousta zá-
bavných kvízů a  soutěží,“ říká 
Kateřina Šuláková z  odboru 
rozvoje obvodu.

A protože jednou z podmí-
nek zdravého životního stylu 
je i pohyb, budou se moci ná-
vštěvníci hýbat do sytosti. Za-
cvičit si mohou jógu nebo tai 
chi, anebo se třeba mohou 
projet na koloběžkách.

Hlavní program na Havlíč-
kově náměstí doplní série od-
borných přednášek, které pro-
běhnou v  Komunitním centru 
Archa.

Akci připravil městský ob-
vod Poruba ve spolupráci 
s  Moravskoslezským krajem, 
Revírní bratrskou pojišťovnou 
a  Komunitním centrem Ar-
cha. (jokr)
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Fyzioterapie   rehabilitace

NOV  OTEV NÁ 
FYZIOTERAPIE A REHABILITACE 

FYZARTIS s.r.o.
  

ŠÍ E SE NA VÁS

Mobil:    601 117 811
Telefon: 592 750 143

www.fyzartis.cz
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až 4 000 Kč pro 4člennou rodinu 
třeba na sportovní aktivity

 je u 211 a ví proč 

chytrá

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny 
platí od 1. července do 30. září 

Bonusy

Program 
slev 

a výhod

Cestovní 
pojištění

Lékař na 
telefonu

Zdraví
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Vítkovický hokej slaví 90 let. Bohatou 
historii připomene výstava dresů v Avionu 

Nejznámější a nejúspěšnější ostravský hokejový klub HC Vítkovice Ridera letos oslaví 90 let 

od svého založení. Tomuto významnému výročí bude věnována výstava 11 historických dresů, 

kterou si můžete od 3. do 30. září prohlédnout v nákupním centru Avion Shopping Park Ost-

rava. Poprvé zde uvidíte také zcela nový dres, který hráči Vítkovic obléknou v nadcházejícím 

jubilejním ročníku hokejové extraligy. 

Expozice s  názvem „90 let hokeje 
ve  Vítkovicích“ představí návštěvní-
kům centra historii ostravského klubu 
prostřednictvím replik 12 dresů včet-
ně těch z let 1952 a 1981, kdy mužstvo 
získalo mistrovský titul. Výstavu doplní 
dobové fotografi e, historické zajíma-
vosti a k vidění zde budou mj. i brusle 
a hokejka kapitána mistrů z roku 1981 
Jaroslava Lyčky. Vítkovický klub při 
příležitosti výstavy připravil také sou-
těž o osm celosezónních vstupenek. 
Po  dobu jejího trvání budou každý 
víkend vylosováni dva šťastlivci, kte-
ří získají permanentku na zápasy HC 
Vítkovice Ridera. Pro účast v soutěži 
je potřeba nakoupit v  jakékoliv pro-

dejně Avion Shopping Parku a odpo-
vědět na dvě otázky. Vyplněný kupon 
s  účtenkou následně zaneste na  in-
fostánek. Jména výherců oznámí-
me následující pondělí na  facebooku 
a  webových stránkách centra. Více 
informací a kompletní pravidla najdete 
na www.ostrava.avion.cz

Září v  Avionu ale nebude patřit 
pouze hokeji. O víkendu 8. a 9. září 
se zde uskuteční jubilejní 10. ročník 
největšího veletrhu zájmových krouž-
ků s názvem Kroužkobraní. V galerii 
nákupního centra, v  prostoru u  ka-
várny Starbucks, se představí napří-
klad domy dětí a mládeže, střediska 

volného času, jazykové školy, spor-
tovní, výtvarné nebo taneční kroužky 
a spousta dalších. Účelem akce, kte-
rá se těší velké oblibě, je prezentovat 
rodičům a dětem komplexní nabídku 
volnočasových aktivit v našem měs-
tě. Návštěvníci veletrhu tak mohou 
hned první školní víkend získat nejen 
potřebné informace o náborech jed-
notlivých organizací, ale také zhléd-
nout ukázky dovedností jejich členů. 
Akce bude v sobotu i neděli probíhat 
od 10 hodin dopoledne. Podrobnější 
informace najdete na webu www.os-
trava.avion.cz a  facebookovém pro-
fi lu Avion Shopping Parku Ostrava. 
Srdečně vás všechny zveme! 
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Akát bude 
„sedmijedničkový“

 Robinia pseudoakacia nebo-
li trnovník akát, který bude vy-
sazen 10. října u školy na Jilem-
nického náměstí, bude výjimeč-
ný. Bude totiž 1 111 111. stromem 
registrovaným na oborovém 
portálu stromypodkontrolou.cz. 
Díky němu mají všechny – a ne-
jen porubské – stromy svůj „rod-
ný list“, v němž se sbíhají úda-
je o  zdravotním stavu stromu, 
ošetřeních nebo potřebných zá-
sazích. Před výsadbou „sedmi-
jedničkového“ stromu bude pro 
odborníky z ostravských obec-
ních úřadů pořádán seminář 
Péče o stromy ve městech aneb 
Výsadbou to nekončí. Předná-
šet bude guru české arboristiky 
Jaroslav Kolařík. (jan)

Začala II. etapa 
rekonstrukce 

 V minulém roce byla rekon-
struována první část ulice Ota-
kara Jeremiáše, kdy nový po-
vrch dostalo 160 metrů komu-
nikace, opraveny byly chodníky 
a autobusová točna u ulice Be-
dřicha Nikodema. V  polovině 
srpna začala druhá etapa re-
konstrukce. V  ní bude oprave-
na střední část ulice v délce 150 
metrů a dvě ramena komunika-
cí vedoucí k domům v prvním 
úseku. Práce mají být hotovy do 
října letošního roku. Třetí eta-
pa zahrnuje opravu zbývajících 
208 metrů ulice a  podle mož-
ností se uskuteční buď v  roce 
2018, nebo v roce následujícím.

Chcete prodávat na 
vánočním jarmarku?

 Porubský vánoční jarmark 
se letos bude konat od 9.  do 
22. prosince na Alšově náměs-
tí. A zájemci, kteří by na něm 
chtěli prodávat své zboží, se 
mohou hlásit už teď. „Měst-
ský obvod hledá pro tuto akci 
prodejce vánočních ozdob, ru-
kodělných výrobků, ručně zdo-
bených perníčků i  domácího 
cukroví nebo prodejce dár-
kových předmětů s  vánoč-
ní tematikou,“ uvedla Štěpán-
ka Ostárková z porubské rad-
nice. Zájemci se mohou hlásit 
do 16.  listopadu. Bližší infor-
mace na tel. č.  599  480  913, 
602  591  918 nebo na e-mailu 
sostarkova@moporuba.cz. (red)

AKTUALITY8

Duha se začíná měnit. Jako první projde 
proměnou předprostor pošty
Duha na obloze má sedm 
barev, nákupní centrum 
Duha je zatím spíše 
šedivé. Ale to se už velmi 
brzy změní. Městský 
obvod Poruba připravuje 
proměnu lokality v místo, 
kam by lidé rádi chodili 
– ať už třeba za nákupy, 
nebo si jen tak posedět 
v příjemném prostředí.

 První etapa začne už v září 
a zaměří se na horní část ná-
kupního centra. Předprostor 
pošty by se měl změnit k ne-
poznání.

„Chceme, aby tímto mís-
tem lidé jen neprocháze-
li, ale aby měli důvod zasta-
vit se a na chvíli si třeba sed-

nout. Rekonstrukcí tak projde 
nejenom povrch asfaltových 
chodníků, které nahradí dlaž-
ba. Upravit chceme zele-
nou plochu, kterou scelíme, 
a uprostřed bude malý chod-
níček z moderní zatravňovací 
dlažby. Místo dostane i  nový 
mobiliář a  místa k  sezení vy-
tvoříme také na opěrné zídce, 
kterou také opravíme. Chys-
tá se i nové veřejné osvětlení 
a místo dosavadních několika 
borovic bude vysazeno dva-
cet nových stromů,“ popsal 
změny, které náměstí čeka-
jí, místostarosta Dalibor Malík. 
První etapa vyjde na více než 
tři miliony korun.

Veškeré úpravy Duhy a oko-
lí vycházejí z úzké spolupráce 

s místními obyvateli a odborní-
ky. V minulosti se zde uskuteč-
nil sběr dat, který měl ukázat, 
jak a kdy lidé lokalitu využívají. 
Součástí byla i anketa, které se 
zúčastnilo více než dvě stě re-
spondentů, kteří mohli říct, co 
se jim líbí, co naopak ne a jak 
by si změnu představovali. Vý-
sledky této analytické části 
stejně jako informace o  chys-
tané první etapě rekonstruk-
ce si zájemci mohou prohléd-
nout na panelech, které budou 
v září instalovány na dvou mís-
tech u Duhy.

Více informací o  rekon-
strukci Duhy a  dalších pro-
jektech Poruby najdou zá-
jemci na webové stránce 
fajnovaporuba.cz. (mot)

NOVÝ KABÁT | Městský ob-
vod Poruba se průběžně snaží 
obnovovat vlastní bytový fond. 
A  nejenom ten. V  řadě domů 
má podíl ve společenstvech 
vlastníků a  i  tam se účastní 
oprav a  rekonstrukcí. V domě 
na ulici Otakara Jeremiáše 
1998 má Poruba majoritní po-
díl a  dům v  posledních měsí-
cích prošel zásadní proměnou, 
která výrazně zlepšila kvalitu 
života jeho obyvatel. Projekt 
rekonstrukce bytového domu 
na ulici Otakara Jeremiáše 
1998 byl spolufi nancován Ev-
ropskou unií.
 Foto: Martin Otipka

A co děti, mají si kde hrát? V Porubě rozhodně mají
 Nové hřiště pod květinou 

teď mají děti, které bydlí mezi 
Mongolskou a Maďarskou uli-
cí na pátém obvodě. Vyřá-
dit se mohou na houpačkách, 
skluzavce, lezecké pavučině, 
kolotoči nebo prohazovadle 
s kreslicí tabulí. Rodiče na ně 
mohou dohlížet z  nových la-
viček. Kromě toho získají mís-
to, kde se vydovádí, také děti 
na ulicích A. Hrdličky, J. Ziky 
(u č. p. 1961) nebo L. Podéště 
(u č. p. 1928). 

Ale to ještě není všechno! 
Nové hrací prvky – houpačky, 

skluzavky, kolotoče, prohazo-
vadla s kreslicí tabulí, lezecké 
„stěny“ s chyty nebo pružino-
vá houpadla pro nejmenší děti 
– byly instalovány na Slavíko-
vě ulici, ve dvoře mezi ulice-
mi Spartakovců a Rabasovou, 
ve dvorní části Nálepkova ná-
městí či mezi ulicemi Čkalovo-
vou a  Španielovou (tam také 
bylo staré pískoviště nahraze-
no novým s  krycí plachtou). 
V  horní části Havlíčkova ná-
městí se zrušily všechny staré 
hrací prvky a budou osazeny 
nové. (jan)

Nové dětské hřiště na pátém ob-
vodě Foto: Jana Janošcová
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Zpívající Sousedi překvapili kolemjdoucí na Alšově náměstí.

Na prostranství u Duhy to hudebně rozbalilo 
duo Chickaletta.

All Imp na zámku dokázali, že improvizační 
divadlo umí.

Stand-up komiky ze skupiny HumorOva viděli 
lidé u auly VŠB-TUO.

Diváci se bavili u všech představení Letní 
umělecké scény v Porubě.

Jiří Foltýn Variable Band na Alšově náměstí Letní uměleckou scénu 
v Porubě zakončil.

Acustrio Václava Fajfra vystoupilo v Letním kině Amfi .

Písničkami s heligonkou a kytarou se u hyper-
marketu Albert představila Kaczi.

V pasáži Galerie Dukla improvizoval na elek-
trickou kytaru Martin Dytko.

Letní umělecká scéna nabídla koncerty i divadlo
 Hudba, humor, zábava, to byla Letní umělecká scéna v Porubě. V její první části, která se konala druhý červencový týden, se na růz-

ných místech obvodu nečekaně objevovali muzikanti a písničkáři. Po týdnu překvapení následovala již předem známá hudební a di-
vadelní představení. Akce se konala za fi nanční podpory statutárního města Ostravy. Snímky: Jana Janošcová a Jiří Birke
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Motto porubské plavkyně a české olympioničky 
Barbory Závadové: Dělej to pořádně, nebo jdi domů
Go hard or go home 
– Dělej to pořádně, 
nebo jdi domů. Motto, 
které dominuje webové 
stránce pětadvacetileté 
ostravské plavkyně 
Barbory Závadové. 
Celou svou veleúspěšnou 
sportovní kariéru plave 
za Klub plaveckých 
sportů (KPS) Ostrava, 
takže hezkou řádku 
tréninkových kilometrů 
urazila v porubském 
krytém bazénu.

Vaší hlavní disciplínou je po-
lohový závod na 400 metrů. 
Během něj vystřídáte všechny 
plavecké styly. Který vám jde 
nejlépe a u kterého se naopak 
nejvíce nadřete?

Vždy mi šly celkem dob-
ře znak a  kraul. A  toto jsou 
dva styly, na které se při zá-
vodě spoléhám. Naopak moc 
mi nejde styl prsa a musím je 
celý rok trénovat navíc, abych 
v něm našla alespoň malou jis-
totu. Je totiž taaaak rozdílný...

Proč jste se vlastně „nespe-
cializovala“? Není nevýho-
da pracovat na zdokonalení 
všech stylů namísto pilování 
jednoho? 

To ano, asi to jednoduš-
ší je. Mně se ale líbila ta pest-
rost, ta výhoda trénovat každý 
den něco jiného. Plavání je sám 
o  sobě stereotypní sport, tak 
proč si ho neudělat trošku za-
jímavějším?

Letos je vám pětadvacet let. 
Jaký věk je to pro plavce? Je 
na vrcholu, před ním…?

Abych pravdu řekla, už mi 
moc let nezbývá. Plavání na vr-
cholové úrovni dělám od dese-
ti let. Nejen tělo, ale i duše už 
mi říká, že je čas myslet na dal-
ší roky života bez plavání. Ten-
to sport se dělá tak do třice-
ti let, takže já už myslím jen na 
olympijské hry v Tokiu 2020.

Na co „jede“ ten vnitřní motor, 
který vás třeba po neúspěchu 
znovu „nahodí“, namotivuje?

Můj vnitřní motor jede na to, 
že ten sport miluji. A ke každé 
lásce patří to dobré i to špatné. 
Sport mě naučil spoustu věcí 
a  já mu budu navždy vděč-
ná. A myslím, že jsem ještě ze 
sebe nevyčerpala všechno. Že 
ve mně ještě něco je, to je moje 
motivace každý den. 

Podle jednoho blogu si pama-
tujete svou první plaveckou 

zkušenost ze čtyř let, kdy vám 
dědeček zapomněl do vody 
nasadit rukávky.

Ano, plavat umím od čtyř 
let. Od deseti let plavu závod-
ně, tedy už ve sportovní třídě 
s  pravidelnými tréninky. A  od 
té doby plavu, kde se dá. 

Začala jste plavání dělat, 
protože vás bavilo, nebo jste 
prostě začala plavat a bavilo 
vás to, tudíž jste začala tré-
novat?

Chodila jsem do výuky pla-
vání v 1. a 2. třídě základní ško-
ly a tam mě to pohltilo a chtě-
la jsem se plavání začít věno-
vat. Tak jsem šla do přípravky 
a tak dál…

Kdy jste poznala – nebo ně-
kdo z vašeho okolí poznal, že 
se vám bude v této disciplíně 
dařit víc než dobře?

Měla jsem štěstí na první-
ho trenéra, Honzu Palu, kte-
rý si všiml, že je ve mně i něco 
víc a probudil ve mně lásku ke 
sportu a trénování. 

Zkoušela jste i  jiné sporty? 
Žádný vám k srdci nepřirostl? 
Nebo je třeba doteď děláte re-
kreačně?

Jezdím na kole, běhám, ob-
čas si něco zahraji, jezdím na 
lyžích, na snowboardu a  teď 
se učím na surfu. Nikdy mě ale 
nic „nechytlo“ tak moc, abych 
odešla od plavání.

Trénovala a  studovala jste 
v  Praze, přesto jste zůstáva-
la členkou Klubu plaveckých 
sportů Ostrava. Z patriotismu, 
vděku…?

Nedovedla jsem si předsta-
vit, že bych měla plavat za jiný 
tým. Nikdy. Vyrostla jsem v Os-
travě a k tomu klubu mám zod-
povědnost. 

V létě Barbora Závadová bojovala v Glasgow na evropském šampionátu.

Ostravská patriotka v porubském 
bazénu naplavala tisíce kilometrů.

Bára Závadová nebyla se svým vystoupením na evropském šampionátu v Glasgow spokojená
 Zatím posledním vrcholným sportov-

ním podnikem, který nejlepší česká plav-
kyně Barbora Závadová absolvovala, 
bylo začátkem srpna mistrovství Evropy 
ve skotském Glasgow. Zde se představi-
la na čtyřech tratích: 400 m polohový zá-
vod, 200 m motýl, 200 m polohový zá-
vod a 400 m volný způsob. Na své ob-
vyklé trati (400 m polohový závod) měla 
smůlu: v polovině závodu jí spadla z hla-
vy plavecká čepice, takže ho dokončila 

bez ní. Čas 4:46,87 min znamenal 12. mís-
to. V  ostatních závodech vyplavala dvě 
desátá a  jedenácté místo, přičemž čas 
2:11,69 min na trati 200 m motýl je novým 
českým rekordem.

„Bohužel s mým vystoupením na mis-
trovství Evropy nemůžu být spokojená,“ 
přísně zhodnotila Barbora Závadová svůj 
výkon po skončení závodů. „Přestože 
můj první a hlavní start poznamenala ne-
příjemná věc – spadla mi čepice –, snažila 

jsem se na to ihned zapomenout a sou-
středit se na další tři starty. V mém ved-
lejším startu na 200  metrů motýl jsem 
si udělala hezký osobní a český rekord, 
tak jsem se těšila na další starty, hlav-
ně 200 metrů polohovku. V ní mi bohu-
žel fi nále taky uniklo. Byl to pro mě rok 
plný změn, tak jsem byla zvědavá, jaké 
výsledky přinese. Teď je na čase popře-
mýšlet, co bylo dobře a co asi špatně,“ 
uzavřela. (jan)



Patriotka jste velká, to se 
o vás ví. Kdo ve vás patriotis-
mus vypěstoval? Nebo z čeho 
pramení?

Myslím, že z domova. Táta je 
velký Ostravák a nedá na Ost-
ravu dopustit. Já bych se třeba 
koukla i víc do světa. Ale doma 
je doma… 

Studujete sociologicko-eko-
nomická studia na Karlově 
univerzitě. Proč jste si vybra-
la tento obor? Nehodila by se 
sportovci třeba psychologie?

Psychologii a  žurnalistiku 
jsem si vždy přála studovat. 
Ale bohužel studium je vel-
mi náročné na čas, stejně jako 
sport, a já bych se obojímu ne-
mohla věnovat na sto procent.

Budete se sociologii někdy 
chtít věnovat? 

Myslím, že spíše ne. Jsem 
ovšem vděčná za přehled, kte-
rý mi škola dala. 

V  roce 2013 jste odešla do 
Prahy kvůli studiu a „restartu“ 
sportovní kariéry s novým tre-
nérem. Odchod do Austrálie 
měl stejný důvod?

Přesně tak. Potřebovala 
jsem s  plaváním zkusit něco 
úplně jiného.

Trénovat v  Austrálii prý byl 
váš sen. Proč?

Austrálie je kolébka plavec-
kého sportu. Lidé plavání milují. 
Trénujete celý rok venku. Nejmi-
lejší lidé na zemi. Stačí? (smích)

Jak k  tomu, že se přesunete 
k  protinožcům, došlo? Stači-
lo, že jste tam chtěla, nabíd-
li vám stipendium, oslovil vás 
trenér…?

Všechno jsem si vykomuni-
kovala sama. Vyhlédla jsem si 
trenéra, oslovila ho, zjišťovala, 
jak se věci mají. Stipendijní sys-
tém v Austrálii nemají, největ-
ší zdroj podpory mám z  kraj-
ské dotace. 

Nyní se pod vedením trenéra 
Chrise Mooneyho připravuje-
te v high performance centru, 
kde jsou kromě tří medailistů 
z předloňské olympiády i dal-
ší výborní plavci. Jak se do-
stává do takového špičkové-
ho klubu? Podstoupila jste ně-
jaký plavecký „casting“, nebo 
promluvily vaše úspěchy v ži-
votopise?

Když jsem tam odletěla po-
prvé, měla jsem tříměsíční zku-
šební dobu. Po ní jsem si s tre-
nérem plácla na pokračová-

ní až do olympiády v  Tokiu 
v roce 2020. 

Na blogu píšete, že je v Aus-
trálii jiný systém trénování. Už 
jste tamním zvyklostem přivy-
kla, nese to ovoce?

Věděla jsem, do čeho asi 
jdu, a moc jsem se těšila. Zvyk-
la jsem si a ovoce to snad po-
nese brzy…

Když se tak tvrdě trénuje, 
máte vůbec ještě chuť – a čas 
– poznávat pro nás tak exo-
tickou zemi? Kde všude jste 
už byla? Máte nějaké oblíbe-
né místo?

Miluju jejich pláže, národ-
ní parky. Bydlím kousek od 
Noosa Heads (na východním 
pobřeží Austrálie, necelých 
140 km severně od Brisbane 
– pozn. red.) a  tam je to ráj. 
Taky jsem byla v  Melbourne 
a to se mi líbilo svým životem. 
Jsem kávičkář, takže ty kavár-
ny tam jsou prostě bezkon-
kurenční. Bydlím ve sdíleném 
bydlení a  životní styl Austra-
lanů se mi líbí. Je takový po-
hodářský.

Kdo je tam vaše spřízněná 
duše? Jak komunikujete s ro-
dinou, kamarády? Potkala jste 
tam už hodně Čechů?

Čechů jsem moc nepotkala, 
jen pár kamarádek, co mám. 
S  rodinou a kamarády komu-
nikujeme prostřednictvím po-
čítače. Jen sladit čas je oří-
šek. (Např. když je u nás úterý, 
půl páté odpoledne, v  Noosa 
Heads je středa, třicet minut 
po půlnoci – pozn. red.)

Myslíte si, že jste někdy měla 
ve sportu i  štěstí, nebo je to 
pořád jen úmorná dřina? 

Štěstí ke sportu patří. Ale 
taky se říká, že přeje připrave-
ným. Sport je o dřině, o štěstí, 
o tom jednom momentu. 

Nemůžu si odpustit „ženské“ 
otázky: jak chlorovanou vo-
dou bazénů trpí pokožka a je 
obtížné se o ni starat?

Kupovat dobré sprchové gely 
a taky mazat, mazat, mazat! 

Psala jste, že milujete nakupo-
vání. Platí to stále? Na co tr-
píte nejvíce? Máte vůbec čas 
si nové kousky v šatníku užít? 
Nebo máte ve skříni skoro jen 
plavky?

Mám moc ráda lokální uměl-
ce a  jejich módu, takže teď 
už nenakupuju tak často, ale 
méně a  kvalitnější kousky. 
A ujetá jsem na letní šaty. (jan)

Snímky: archiv Barbory Závadové
a KPS Ostrava
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 Nejlepší česká plavkyně 
Barbora Závadová je držitel-
kou osmi českých rekordů, 
druhou vicemistryní Evropy 
na trati 400 m polohově, stří-
brnou medailistkou na stejné 
trati na letní univerziádě 2015 
nebo bronzovou z  Olympij-
ských her mládeže 2010, a ně-
kolikanásobnou olympijskou 
reprezentantkou. Na mistrov-
ství světa v Kazani v roce 2015 
zaplavala na „své“ trati osob-
ní i  český rekord (4:35,60) 
a skončila pátá.

Narodila se před 25  lety 
v  Ostravě. Nejprve chodila 
do plavecké třídy na ZŠ Dět-
ská a  poté pokračovala na 
Sportovním gymnáziu Dany 
a  Emila Zátopkových. Plavá-
ní se závodně věnují i její dvě 
mladší sestry.

 Barbora Závadová je vzorem pro mladé ostravské plavce.

Děti od čtyř let se mohou v kurzech zdokonalit v plavání
 Klub plaveckých sportů (KPS) Ostrava, je-

den z nejlepších plaveckých klubů v České re-
publice, pořádá plavecké kurzy pro děti od čtyř 
let. Kurzy se konají každé pondělí, úterý a čtvr-
tek v porubském krytém bazénu. Vedou je zku-
šení trenéři klubu. Děti můžete do kurzů zapsat 
na webové stránce plaveckekurzyostrava.cz.

Historie KPS Ostrava se píše od roku 1945. 
V  současné době patří klub mezi plaveckou 
špičku v  České republice. Členkou klubu je 
Barbora Závadová, účastnice dvou olympiád 
a nejlepší česká plavkyně.

„Chceme se podílet na zkvalitňování pla-
veckých dovedností ostravských dětí. Pořá-
dáním plaveckých kurzů se snažíme zvýšit 
všeobecné povědomí o  nutnosti zvládnutí 
základních plaveckých dovedností již v dět-
ském věku. Naším cílem je přiblížit dětem 
plavání jako vhodnou formu využití volné-
ho času sportovní aktivitou s nejnižším rizi-
kem úrazu. Zájemcům také nabízíme častější 
účast na trénincích a možnost zazávodit si,“ 
uvedl Jan Pala, předseda Klubu plaveckých 
sportů Ostrava.



S
C-

3
8

0
55

2/
0

3

S
C-

3
8

0
6

4
6/

0
2

S
C-

3
8

0
6

0
3/

0
1

S
C-

3
8

0
8

22
/0

1

S
C-

3
8

0
47

4/
0

3

POTŘEBUJETE SI 
ODPOČINOUT?
www.oc-galerie.cz

HALÓ!

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

        BK START OSTRAVA  
NAVAZUJEME  NA  HISTORII  DÍV ÍHO  BASKETBALOVÉHO  KLUBU  V  PORUB  

MÁTE DOMA NEPOSEDU, KTERÁ MÁ RÁDA MÍ OVÉ HRY, 
KOLEKTIV D TÍ? RÁDI JI P IVÍTÁME !!! 

Nábor dívek ro ník 2009 a mladší 
Tréninky  ka dé  ÚT a PÁ od 15:30 
T locvi na ZŠ Spartakovc  1153, Poruba 

736 200 818,  724 473 815    

startostrava@seznam.cz        www.bkstartostrava.cz 
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Krevní centrum FNO se představí na Dni zdraví
Na Dni zdraví, který se 
v Porubě koná 21. září, 
se představí také 
Krevní centrum Fakultní 
nemocnice Ostrava.

 Každodenní záchrana lid-
ských životů se neobejde bez 
dostatečného množství trans-
fuzních přípravků a  krevních 
derivátů. Ty pro moravskoslez-
ské nemocnice zajišťuje Krev-
ní centrum Fakultní nemocnice 
Ostrava.

„Fakultní nemocnice Ostra-
va má velkou spotřebu trans-
fuzních přípravků, krevních 
derivátů i  speciálních forem 
transfuzních přípravků. Krev 
dárců zpracováváme pro kli-
nické využití, provádíme spe-
ciální odběry pro některé vý-
zkumné aktivity, eventuálně 
odebíráme granulocyty pro 
potřeby hematoonkologických 
extramurálních pacientů. Rov-
něž provádíme odběry plaz-
my. Máme uzavřeny smlouvy 
se zpracovateli krevní plazmy, 
z  níž vznikají krevní deriváty, 

které se v plném rozsahu vra-
cejí zpět do nemocnice,“ uvádí 
primářka krevního centra Zu-
zana Čermáková.

Nejvzácnější tekutina má 
využití skoro ve všech medi-
cínských oborech. „Krev smě-
řuje k pacientům zejména he-
matoonkologické a neurologic-
ké kliniky, je určena pacientům 
s  onkologickými onemocnění-
mi, s vrozenými krvácivými cho-
robami či pediatrickým pacien-
tům. Kromě toho naše krevní 

centrum patří mezi sedm krizo-
vých center ustanovených Mi-
nisterstvem zdravotnictví ČR. 
Naší povinností je garantovat 
přesně dané a neměnné záso-
by transfuzních přípravků pro 
mimořádné události. K  tomu, 
abychom byli schopni splnit 
všechny požadavky, potřebu-
jeme stabilizovanou základnu 
dobrovolných dárců krve,“ kon-
statuje primářka.

V  Moravskoslezském kraji 
má dobrovolné dárcovství krve 

silnou tradici, která se v minu-
losti odvíjela zejména od in-
dustriálního charakteru regio-
nu. „Nicméně podoba kraje se 
mění a s ní se mění i spektrum 
dárců, kteří k  nám přicházejí. 
Proto se snažíme neustále ko-
munikovat s veřejností a věnu-
jeme se aktivitám, jejichž cílem 
je podpořit povědomí o využití 
krve a krevních složek už v ra-
ném věku,“ uzavírá primářka 
Krevního centra FNO. (cha)

Jak se objednat
Krevní centrum FNO ne-
ustále hledá dobrovolní-
ky, kteří jsou ochotni daro-
vat krev. Zájemci najdou více 
informací o  dárcovství na 
www.fno.cz/krevni-centrum.

Objednat se pak mohou 
několika způsoby:
•  na bezplatné telefon-

ní lince pro dárce krve 
i plazmy 800 260 004,

•  e-mailem zaslaným na 
krevni.centrum@fno.cz 
(pokud objednávka ne-
bude potvrzena, neplatí).

Krevní centrum FNO hledá nové dárce. Pomůžete? Foto: Petr Chodura



ŠKOLSTVÍ14

Wolfram čeká 
už jen fi nále

 Čtyřčlenné týmy základ-
ních škol Moravskoslezského 
kraje se i  letos utkají o  vítěz-
ství v branně-historické soutě-
ži Wolfram, která se uskuteč-
ní 21. září v Branově ve vojen-
ském prostoru Libavá. Porubu 
budou reprezentovat týmy zá-
kladních škol Bulharská, Aleše 
Hrdličky a  gen. Zdeňka Škar-
vady. Do fi nále postoupilo 
z oblastních fi nále sedmadva-
cet škol. Žáci ve vojenském 
prostoru Libavá budou mu-
set prokázat nejenom fyzic-
kou připravenost, ale i znalosti 
z české historie. O den pozdě-
ji se utkají týmy středních škol. 
Wolfram organizuje Armáda 
České republiky.

Volná místa 
v mateřinkách

 Poruba je zřizovatelem de-
vatenácti mateřských škol. 
V  některých z  nich jsou ještě 
poslední volná místa. Zájemci 
o umístění dítěte do předškol-
ního zařízení se tak mohou po-
ptat v  jednotlivých školkách, 
zda v  nich jsou schopni jejich 
ratolest ještě přijmout. Spádová 
oblast pro předškolní vzdělává-
ní je celá Ostrava, takže hlásit se 
mohou i mimoporubští.

Opravy škol a školek
 O prázdninách mnohde děti 

vystřídali dělníci. Poruba do 
oprav škol a školek investovala 
17 milionů korun. Největší akcí je 
rekonstrukce sociálního zaříze-
ní v ZŠ Komenského, která vy-
šla na 7 milionů korun. Opravy 
se týkaly ale řady dalších škol 
a  školek, v  létě se uskutečnila 
i údržba povrchů víceúčelových 
hřišť základních škol. (mot)

Waldorf slaví sto let
 Před sto lety byla založe-

na první waldorfská škola ve 
Stuttgartu. Při této příležitos-
ti waldorfské školy z celé Čes-
ké republiky připravily putovní 
výstavu, na které se návštěvní-
ci seznámí s praxí mateřských, 
základních i středních waldorf-
ských škol u nás. V Ostravě se 
výstava koná od 3. do 14. září 
v Galerii Hlubina v Dolní oblas-
ti Vítkovice. Otevřeno je denně 
od 9 do 19 hodin.  (jokr)

Porubským dětem začal školní rok
 Prázdniny skončily a  zá-

kladní školy, které zřizuje měst-
ský obvod Poruba, zase ožily. 
Do lavic letos usedne přibliž-
ně 5700 žáků, pro 610 z nich to 
bude premiéra. Pro prvňáčky je 
stejně jako loni otevřeno 27 tříd. 
Většina z těch, kteří 3. září za-
mířili poprvé do školy, byd-
lí v Porubě. Ale dobrou pověst 

místních škol potvrzuje i to, že 
třetina prvňáčků je přespolních. 

Školní rok zahájí také porubské 
mateřské školy. (mot)

Srovnání počtu prvních tříd a prvňáčků 
za posledních deset let a letos

Školy v číslech
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Aa 27 cca 610*2018/2019

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

Školní rok

Aa
Aa
Aa
Aa
Aa
Aa
Aa
Aa
Aa

Počet prvních tříd Počet prvňáčků

*počet žáků vychází z údajů z poloviny srpna a může se mírně lišit

Prázdniny ve školním 
roce 2018/2019
• Podzimní prázdniny
 29. a 30. října 2018
• Vánoční prázdniny
  22. prosince 2018 až 

2. ledna 2019
• Pololetní prázdniny
 1. února 2019
• Jarní prázdniny
 4. až 10. 2. 2019
• Velikonoční prázdniny
 18. dubna 2019
• Letní prázdniny
 29. června až 1. září 2019

 I  letos platí povinnost 
pětiletých dětí absolvovat 
rok předškolního vzdělá-
vání. Jelikož je dána záko-
nem, lidé, kteří své děti do 
MŠ nezapíšou, se dopouš-
tějí přestupku. Mohou být 
potrestáni až pětitisícovou 
pokutou.
•  Předškolní vzdělávání je 

povinné pro dítě, kte-
ré do začátku školního 
roku 2018/2019 dovrší 
pěti let.

•  Toto vzdělávání v mateř-
ské škole zřizované stá-
tem, krajem, obcí nebo 
svazkem obcí se dítěti 
poskytuje bezúplatně.

•  Zápisy do mateřských 
škol se konaly již v květ-
nu. Rodiče nebo jiní zá-
konní zástupci, kteří 
tyto zápisy promeškali, 
musí dítě do MŠ zapsat 
v  nejbližším možném 
termínu.

•  Nepřihlášení dítěte do 
předškolního zařízení je 
podle školského záko-
na považováno za pře-
stupek, za který lze ulo-
žit pokutu až do výše 
5000 korun.

 (Zdroj: MŠMT)

12  
porubské děti chodí

do dvanácti škol
předpokládaný počet
žáků porubských
základních škol
v tomto školním roce

5700

předpokládaný počet
dětí v porubských
mateřských školách
v tomto školním roce

v obvodu je
19 mateřských škol

19  2000

počet prvních tříd, které 
se otevřely ve školním 
roce 2006/2007

nejvíce prvních tříd se
otevřelo ve školním

roce 2014/2015

34  25  

přibližný počet dětí, 
které byly zapsány 
do první třídy a budou 
mít udělený odklad 
školní docházky

90  578   
počet zapsaných 

prvňáčků, kteří mají 
trvalý pobyt v Porubě 

(ne všechny děti 
nastoupí do první 

třídy, některé budou 
mít odklad)



Jsou z jedné vesnice a žijí spolu 65 let
Marie a Jaromír Střasličkovi 
pocházejí z jedné 
vesnice. Než se před 
65 lety v Dambořicích 
nedaleko Brna vzali, tři 
roky spolu chodili. 

 Kamennou svatbu, pěta-
šedesát let společného živo-
ta, v  červenci v  porubské ob-
řadní síni oslavili Marie a Jaro-
mír Střasličkovi. Paní Marie byla 
podle pana Jaromíra vyhlášená 
krasavice, milá dívka, které ni-
kdo neřekl jinak než Mařenko.

„Říkala jsem si, že nechci 
bohatého, jen nesmí kouřit 
a pít,“ prozradila nevěsta, pod-
le jakých kritérií si manžela vy-
brala. „V obřadní síni jsme na 
naši svatbu v  dambořickém 
kostele oba vzpomínali – bylo 
krásně zrovna jako dnes a při-
šla se na nás podívat spousta 
lidí,“ zavzpomínala paní Marie 
poté, kdy 21. července v obřad-

ní síni porubské radnice znovu 
složili svatební slib.

Jaromír Střaslička praco-
val v  Ingstavu a na Ostravsku 
stavěl vodohospodářské stav-
by. Jeho žena se starala o syny 
Jaromíra a Milana. Když jim byl 
rok a pět let, rodina se z rod-

né vesnice přestěhovala do Po-
ruby. Paní Marie začala praco-
vat, až když chlapci odrostli – 
v kuchyni menzy na „báňské“. 
Nyní se Střasličkovi těší nejen 
ze svých hodných, pracovitých 
a starostlivých synů, ale také ze 
čtyř vnoučat. (jan)

Porubští senioři přivezli z Maďarska osm medailí
 Sedmnáct dříve narozených 

reprezentovalo v srpnu Porubu 
na 17. mezinárodních hrách se-
niorů v Budapešti. „Naši spor-
tovci zápolili v pěti disciplínách 
s  týmy z  Košic, Budapešti, 
Varšavy a  chorvatského Osi-
jeku. A byli úspěšní. Domů při-
vezli osm medailí, z toho tři zla-
té, tři stříbrné a dvě bronzové,“ 
uvedla Kateřina Šuláková z po-
rubské radnice. Senioři soutě-
žili v tenisu, stolním tenisu, pla-
vání, šipkách a  bowlingu. No-

minaci si vybojovali v  květnu 
na Sportovních hrách seniorů, 
které se v  Porubě konají kaž-
doročně. (jokr)

 
Umístění porubských 
sportovců
bowling: 1. místo – Věra Kotoul-
ková, 2. místo – Václav Bařina, 
3. místo – Milan Pčola
šipky: 1. místo – Ladislav Mokrý, 
2. místo – Josef Kotoulek
tenis: 1. místo – Jana Jasková, 
3. místo – Karel Chamrád

stolní tenis: 2. místo – Silvia 
Spěváčková
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Děti potěšily seniory 
 Porubské děti se letos v létě 

vydaly za seniory do domovin-
ky Diakonie ČCE. Děti z MŠ Oty 
Synka dříve narozeným zazpí-
valy, zarecitovaly a předaly jim 
i vlastnoručně namalované ob-
rázky. Malí návštěvníci z Komu-
nitního centra Makovice si zase 
se seniory zahráli deskové hry, 
malovali, házeli míčem na cíl 
atd. Jeden z  uživatelů domo-
vinky dokonce našel mezi dět-
mi i partnera pro své šachové 
partie. Tato setkání si užili jak 
malí, tak dříve narození, kteří 
zavzpomínali na své děti a ro-
dičovství. 

Osobní asistence 
usnadňuje život

 Mnoha lidem v  Porubě už 
pomohla organizace Poda-
né ruce – osobní asistence. Je-
jím posláním je péče o ty, kteří 
se nedokážou sami o sebe po-
starat, ať už z důvodu nemoci, 
postižení či věku. „Naše služ-
ba pomáhá lidem zachovat dů-
stojný, aktivní a plnohodnotný 
život v pohodlí jejich domova 
a snaží se je motivovat k vět-
ší samostatnosti a  soběstač-
nosti. Našimi klienty jsou děti, 
mladí lidé i senioři,“ uvádí Jana 
Marková z této organizace. Na 
služby přispívá i kraj, město či 
městský obvod, klienti hradí 
pouze část ceny. A mohou vy-
užít i příspěvek na péči. Více na 
www.podaneruce.eu nebo na 
tel. č. 777 011 934.

Šance pro 
nezaměstnané

 Dlouhodobě nezaměstna-
ným mohou pomoci projek-
ty neziskové organizace Rov-
novážka, které nabízejí po-
radenství, vzdělávací kurzy, 
rekvalifi kace a  zprostředko-
vání zaměstnání. Projekt Dej-
te práci šanci je určen dlouho-
době a  opakovaně nezaměst-
naným starším 50 let, projekt 
S  námi k  zaměstnání je ote-
vřen i mladším lidem. Aktivity 
jsou pro účastníky zdarma, oba 
projekty jsou spolufi nancová-
ny z ESF ČR Operačního pro-
gramu Zaměstnanost a státní-
ho rozpočtu ČR. Více informa-
cí na www.rovnovazka.cz nebo 
na tel. č. 603 199 998 (od 8 do 
14 hodin). (jokr)

Marie a Jaromír Střasličkovi Foto: Jana Janošcová

Porubští medailisté z Mezinárod-
ních her seniorů
 Foto: Kateřina Šuláková

Rekonstrukce „azyláku“ zvýší kapacitu i kvalitu služeb
 Příspěvková organizace měst-

ského obvodu Poruba Cent-
rum sociálních služeb provo-
zuje mimo jiné i azylové zaříze-
ní, které pomáhá lidem v nouzi. 
Stávající budova na Vřesinské 
ulici nebyla plně využita, to ale 
změní současná rekonstrukce.

„Zprovozníme do této doby 
nevyužívané druhé podlaží, 
kde vznikne několik dvoulůž-
kových pokojů. Díky tomu bu-
deme schopni zvýšit kapaci-
tu zařízení o  tři lůžka, přesto-
že dosavadní třílůžkové pokoje 

v prvním podlaží změníme na 
dvoulůžkové. Vznikne i  kvalit-
nější zázemí pro naše sociál-
ní pracovníky,“ řekla k  rekon-
strukci ředitelka Centra sociál-
ních služeb Poruba Simona 
Malinová.

V druhém podlaží tak vznik-
ne vedle šesti nových pokojů 
i společenská místnost, sprchy 
a  toalety. Celé zařízení bude 
zvenku i zevnitř monitorováno 
kamerových systémem, budo-
va bude zateplena a  dostane 
nová okna.

„V azylovém zařízením 
klientům poskytujeme nejen 
okamžité ubytování, ale i  po-
moc při návratu do normální-
ho života. Úpravy budovy nám 
umožní naše služby rozšířit 
a posunout na vyšší stupeň. Mi-
moto bude budova díky nové 
fasádě i lépe vypadat,“ dodala 
Simona Malinová. 

Projekt je fi nancován Ev-
ropským fondem pro regio-
nální rozvoj z  Integrovaného 
regionálního operačního pro-
gramu. (mot)
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Provádíme službu úpravy 
a tlakového čištění hrobů 

•  Čištění kameniva tlakovým čištěním a chemickým dočištěním 
k odstranění nečistot, smogu, popílku, sazí a mastných skvrn bez 
poškozování kamene. 

• Odstraňování rezavých skvrn a skvrn od vosku.
•  Impregnace vyčištěného kamene speciálním impregnačním 

nátěrem proti následnému znečištění a pro snadnější dodatečnou 
údržbu zákazmíkem.

•  Jednorázová úprava půdy pro květinovou výsadbu trvalkami. Polo-
žení geotextilie nebo tkané textilie proti prorůstání plevele. Upev-
nění textilie plastovými kotevníky. Výsyp dekorativními barevnými 
štěpky nebo ozdobným dekoračním kamenem dle přání zákazníka. 

Před vyčištěním                                 Po vyčištění

Podrobné informace na: www.peceovashrob.cz
Příjem objednávek na: 605 514 968

Kerberos Trade, s.r.o., Lidická 1, 742 83 Klimkovice

Kerberos.indd   1 14.2.2017   9:08:30

• provádíme taky čištění venkovních dlažeb, schodů, teras

JL_08_2018.indd   29 03.08.2018   14:46:27

OSTRAVA SE V ZÁŘÍ STANE MÍSTEM 
KONÁNÍ 14. FESTIVALU DŘEVA S NEJVĚTŠÍ 
DŘEVORUBECKOU SOUTĚŽÍ TIMBERSPORTS 
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI!
Akce proběhne na Slezskoostravském hradě a v jeho okolí 8. září 2018. 
Návštěvníci uvidí souboj nejlepších sportovních dřevorubců soutěže STIHL® 
TIMBERSPORTS® CZECH CUP 2018, na který přijede vicemistr světa Martin 
Komárek. Festival dřeva nezve jen na sport, ale i na starodávný jarmark, 
historická řemesla, zvěřinové hody a vystoupení folklorbeatové skupiny 
Docuku. Připraveny budou také prezentace lesnických a dřevařských škol, 
dílny, workshopy. Každý, kdo přijde, si bude moci vyzkoušet práci se dřevem. 
Letos bude Festival dřeva také o starostech českých lesníků. V poslední 
době se utkávají s nerovnými soupeři. Se suchem, větrem, výkyvy počasí 
a kůrovcem. Jak se jim s nimi daří bojovat? To se dozvíte na akci a také to, 
kdy a kde můžete lesníkům a lesům pomoci. Třeba s vysazováním stromků. 
V areálu Slezskoostravského hradu se skvěle pobaví i děti. Připraveny pro ně 
budou zábavné atrakce, soutěže, dřevěná a lesní akademie a lesní ateliér, který 
nabídne naučnou a poznávací expozice Lesů ČR, LS Ostrava „CESTA DO LESA“
a lesní pedagogiku Vojenských lesů a statků ČR „UČIME SE O LESE“, která děti 
propojí s lesem a s prací lesníků. 
Vstup na Festival dřeva v Ostravě bude tradičně ZDARMA. 
Více na www.festivaldreva.cz

PRÁCCE PROOVÁDDÍME:VV

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

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

KKKKKKKKKKKKKososossososoososo mmimimimimmmimmmKKKKKKKK cccccccckákákákákááááák   171717723233333333/2/2/2/2/2///
OsOssstrtrtrtrtraaaaaavvvvvvvva a a aa PPPPPPorororoorububububuubuubaaaaaa

teteeeeeel.l.l.l./f/f/f/f/faxaaxaxxaxaaxxxxxx:::: 5555555969696969999 956566 2222222222222222222222022222020202022020
mmmmomommmmmmobibibibibibibibibiiibillllllllll::::::::: 66666666666607070707000000 22221515 9990404

wwwwwwwwww .v.v.vvvvvododododaarararr.c.cc. zzz
ee-e-e mamamamamaam iilililililliil::::: vvvvvvvododododododdodddoddddaaaaaaararararaaaara @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: antikvariatvsuterenu@centrum.cz

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

autobus 54, 58, zastávka Alšovo náměstí
V říjnu zavřeno - dovolená

Správa Morava s.r.o., Slavíkova 6142/18d, 708 00 Ostrava-Poruba
Tel.: 777 265 996, 595 173 011, e-mail: info@spravamorava.cz

SPRÁVA MORAVA s.r.o.
Vykonáváme komplexní správu 

.
.

Disponujeme .

   

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

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
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Ogrodníková stříbrná
 Odchovankyně porubské at-

letiky Nikol Ogrodníková má 
stříbrnou medaili. Na mistrov-
ství Evropy v  atletice českou 
oštěpařku překonala jen Něm-
ka Hussongová. Pro osmadva-
cetiletou atletku je to první vel-
ká medaile a doufejme, že ne-
bude poslední.

Hokejisté začnou 
sezonu v azylu

 Porubští hokejisté postoupi-
li do první ligy a v nadcházejí-
cí sezoně je s  největší pravdě-
podobností čeká i souboj s Ja-
romírem Jágrem, který by měl 
nastupovat v dresu Kladna. Fa-
noušci ale budou muset něja-
kou dobu na jejich zápasy dojíž-
dět mimo náš obvod. Porubská 
RT Torax Arena totiž prochází 
rekonstrukcí střechy a  osvětle-
ní, která má podle plánu skončit 
až v listopadu. Do té doby bude 
tým hrát v Ostravar Aréně. 

Medailové žně plavců
 Z  Letního mistrovství ČR 

v  plavání dorostu a  seniorů 
přivezli členové Klubu plavec-
kých sportů Ostrava 18  zla-
tých, 15 stříbrných a tři bronzo-
vé medaile. „Zisk tolika medailí, 
především zlatých, patří mezi 
historicky největší úspěch ost-
ravského klubu,“ pochvaluje si 
jeho předseda Jan Pala. Nejú-
spěšnějšími plavkyněmi byly 
Barbora Závadová, Veronika 
Petřeková a  Zuzana Volovec-
ká, které vybojovaly shodně po 
třech titulech. (mot)

Hráči Ostravy Steelers jsou opět druzí. 
Příští rok chtějí zaútočit na mistrovský titul
Tým amerického fotbalu 
Ostrava Steelers, který hraje 
své zápasy v Porubě, i letos 
potvrdil, že patří k absolutní 
české špičce. Stejně jako 
loni skončil v nejvyšší 
soutěži druhý a příští rok 
si brousí zuby na titul.

 Loni vyhlásili američtí fot-
balisté Ostrava Steelers tříle-
tý plán, který by měl klub vrá-
tit na vrchol české nejvyšší sou-
těže. Tým posílený o slovenské 
a polské fotbalisty a především 
pak o dva americké hráče v po-
sledních dvou letech vybojo-
val účast ve fi nále  a sklonit se 
musel jen před fenomenálními 
Prague Black Panthers. A příští 
rok už myslí na titul.

„Cílem plánu bylo stabilizo-
vat tým a vrátit se mezi nejlep-

ší týmy nejvyšší soutěže. To se 
nám až nečekaně brzy poved-
lo. Příští rok už budeme favority. 
Z ligy se totiž odhlásili Panthers, 
kteří odehrají sezonu v Rakous-
ku. Toho bychom chtěli využít 
k  útoku na titul,“ uvedl hrající 
manažer týmu Adam Synáček.

Přestože Oceláři i  letos 
obhájili stříbrné medaile, zpo-
čátku sezony to vypadalo na 
fi asko. Mužstvo se herně trá-
pilo, a tak sáhlo k překvapivé-
mu tahu. Luka Wildunga, kte-
rý jako hráč i  trenér útoku 
patřil k tahounům v minulé se-
zoně, poslalo do Brna a přived-
lo amerického quarterbacka 
(rozehrávače) Stephena Wilke-
na. „Udělali jsme radikální krok 
a vyplatilo se to. Stephen muž-
stvo zvedl a my jsme zachráni-
li sezonu,“ řekl Adam Synáček. 

Vše vyvrcholilo účastí v Czech 
bowlu (fi nále ligy), který se po 
letech hrál v  Ostravě. V  něm 
se Steelers museli sklonit před 
pražskými Pantery.

Nová sezona sice začíná až 
na jaře, ale tým se už poma-
lu začíná připravovat. „Jedná-
me s  Američany Garrym Grif-
fethem i Stephenem Wilkenem 
o jejich angažmá v další sezoně. 
A možná se nám podaří získat 
třetího Američana. Velmi dob-
ře víme, že potřebujeme posílit 
ofenzivní lajnu a přivést i něja-
ké receivery (hráče, kteří chyta-
jí míče od quarterbacka). Taky 
se musíme chystat na generač-
ní obměnu. Spousta z  nás už 
není nejmladší, a proto se chce-
me příští rok zaměřit i na aka-
demii pro mládež,“ dodal Adam 
Synáček. (mot)

Porubský box bude mít zastoupení na mistrovství světa
 Svůj sen si splnit nedoká-

zal, i když ne vlastní vinou. Bo-
xer Miroslav Torač vždy toužil 
postavit se do ringu pod pěti 
olympijskými kruhy. A v nomi-
naci nechyběl. Bohužel se psal 
rok 1984 a česká výprava nako-
nec do Los Angeles neodjela. 
Nyní sní o tom, že na olympiá-
du se dostane jeden z jeho svě-
řenců, které trénuje v  Boxing 
Clubu Poruba.

„Letos jsme oslavili deset let 
existence klubu a máme se čím 
chlubit. Za tu dobu jsme získa-
li 17 mistrovských titulů v mlá-
dežnických a  v  posledních le-

tech i  seniorských kategoriích. 
Naši kluci pravidelně jezdí na 
mistrovství Evropy a  letos po-
čtvrté budeme mít zastoupení 
i na mistrovství světa. Nominaci 
na zářijový šampionát juniorů 
v  Budapešti si zaslouženě vy-
bojoval Kevin Godla. Doufám, 
že uspěje, má na to,“ uvedl Mi-
roslav Torač.

Jen letos se klub může 
pyšnit čtyřmi domácími titu-
ly, které v  seniorech vybojo-
val Lukáš Dekýš, v  juniorech 
Adam Trnčák, v kadetech Ke-
vin Godla a ve školní mládeži 
Patrik Polák.

„A to tady mám ještě dal-
ší, jejichž čas teprve přijde. Vý-
hodou je, že trénujeme ve ško-
le Jana Šoupala, kde nám vy-

cházejí vstříc. K dispozici máme 
ring, malou a velkou tělocvičnu, 
posilovnu nebo venkovní hřiš-
tě. A díky tomu můžeme nabíd-
nout podmínky pro rozvoj talen-
tů kluků a holek,“ dodal Torač.

Pokud byste si chtěli vy-
zkoušet tento tvrdý, ale férový 
sport či si jen zlepšit kondič-
ku, můžete mezi boxery dojít. 
Tréninky jsou v  tělocvičně ZŠ 
Jana Šoupala vždy od pondělí 
do čtvrtku. Více informací na-
jdete na www.boxingclubpo-
ruba.cz nebo se můžete do-
mluvit na telefonním čísle 
739 074 724. (mot)

Kevin Godla (vlevo) se připravuje 
na mistrovství světa, Patrik Polák 
letos získal český titul v kategorii 
školní mládeže.  Foto: Jiří Birke

HISTORICKÝ ÚSPĚCH | Eu-
ropean handball festival ve 
slovinském Koperu je mož-
ná největším mládežnickým 
házenkářským turnajem na 
světě. Letos se na něm sešlo 
277 týmů z Evropy a Asie a ne-
chyběla na něm ani děvčata 
ze Sokola Poruba. A rozhodně 
nebyla jen do počtu. Tým roč-
níku 2007 svou kategorii vyhrál 
bez ztráty jediného bodu. Star-
ší dívky (ročník 2005/2006) 
skončily třetí. (mot)
 Foto: Sokol Poruba



5.–7. 9.
 Crazy Fest – hudební vystoupení 

v rámci Týdne duševního zdraví, 
kreativní dílny aj., Zámek Poruba, 
nábřeží SPB 60 (více na str. 20)

5. 9.
15.30 Atletika Poruba: zápis 2018, at-

letický areál u ZŠ Porubská 832
16.00 Turnaj v ruských kuželkách, 

CVČ, O. Jeremiáše 1985

6. 9.
9.00 Art & Science – ukázky z činnos-

ti VŠB-TUO, workshopy, požární 
sport, …, koncerty kapel ATMO 
music, Ivan Mládek a Banjo 
Band, Dechového orchestru 
VŠB-TUO aj.; areál VŠB-TUO, 
ulice 17. listopadu (více na str. 13)

8.–9. 9.
 pouťové atrakce, louka u Fran-

couzské ulice

10. 9.
16.00 Do školy s úsměvem – tvůrčí 

dílna, CVČ, Vietnamská 1541
 HC RT Torax Poruba x Rytíři 

Kladno, Ostravar Aréna, Rus-
ká 3077/135, Ostrava-Zábřeh

11. 9.
15.00 Narozeniny MC Krteček – oslava 

pro děti s dortíkem, MC Krteček, 
ZŠ I. Sekaniny 1804

12. 9.
10.00 Knihovníčci – setkání rodičů na 

rodičovské dovolené a jejich dětí, 
KMO, Vietnamská 1541

16.00  Budko, budko, kdo v tobě bydlí – 
workshop pro rodiče s dětmi, CVČ, 
Vietnamská 1541 (více na str. 20)

13. 9.
15.00 Hokejbal – sportovní odpoledne 

pro děti, CVČ, Vietnamská 1541
17.00 Léčení duchovní cestou podle 

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

14. 9.
15.30 Podpůrná skupina kontaktního 

rodičovství, MC Krteček, ZŠ 
I. Sekaniny 1804

15. 9.
14.00 Zažít Ostravu jinak – sousedská 

slavnost, ulice U Oblouku (více 
na str. 4)

 HC RT Torax Poruba x HC Slovan 
Ústí nad Labem, Ostravar Aréna, 
Ruská 3077/135, Ostrava-Zábřeh

15. a 16. 9.
 Hádankářsko-křížovkářská liga, 

CVČ, Vietnamská 1541 (více na 
str. 20)

16. 9.
16.00 nábor hráčů amerického fotbalu 

(od 17 let), SAP, Skautská 6093

17. 9.
16.00 Zatoulaný ježek – tvůrčí dílna, 

CVČ, Vietnamská 1541

17.–20. 9.
14.00 Týden otevřených dveří, DDM, 

M. Majerové 1722, Polská 1624

18. 9.
10.00 Rendez-vous s knihou – poseze-

ní se čtenáři nad knihami, KMO, 
Podroužkova 1663

16.00 Dej přednost pohybu – soutěžní 
odpoledne na hřišti s městskou 
policií, KMO, Podroužkova 1663

19. 9.
16.00 Turnaj v šipkách, CVČ, O. Jere-

miáše 1985

20. 9.
9.00 Malý muzikant – hudební 

školička pro děti od 1,5 do 4 let, 
MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804

10.00 Šikulkové – setkání rodičů na 
rodičovské dovolené a jejich dětí, 
KMO, Podroužkova 1663

15.00 Hokejbal – sportovní odpoledne 
pro děti, CVČ, Vietnamská 1541

15.00 Kombinuju, jedu; přemýšlím 
a vedu – soutěžní odpoledne 
pro děti, KMO, Opavská 6111

19.00 nábor tanečníků, Slezský sou-
bor Heleny Salichové, koleje 
VŠB-TUO, Studentská (více na 
str. 20)

21. 9.
10.00 Den zdraví – poradenství v ob-

lasti zdraví, zdravého životního 
stylu a pohybových aktivit, Ha-
vlíčkovo náměstí (více na str. 6)

16.00 Kurz nošení dětí, MC Krteček, 
ZŠ I. Sekaniny 1804

22. 9.
16.00 nábor hráčů amerického fotbalu 

(od 17 let), SAP, Skautská 6093
 HC RT Torax Poruba x HC Sta-

dion Litoměřice, Ostravar 
Aréna, Ruská 3077/135, Ostra-
va-Zábřeh

24. 9.
16.00 Přívěsky z perliček – tvůrčí dílna, 

CVČ, Vietnamská 1541

25. 9.
15.00 Hokejbal – sportovní odpoledne 

pro děti, CVČ, Vietnamská 1541

26. 9.
16.00 Divadélko Smíšek: Ošklivé ká-

čátko, CVČ, Vietnamská 1541

27. 9.
9.00 Malý muzikant – hudební 

školička pro děti od 1,5 do 4 let, 
MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804

29. 9.
 HC RT Torax Poruba x VHK 

Robe Vsetín, Ostravar Aréna, 
Ruská 3077/135, Ostrava-Zábřeh

PROGRAM AKCÍ18
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Program Dne zdraví
21. 9. od 10.00 do 17.00

 poradny odborníků 
 nadživotní model plic
 Jak se cítí senioři? (geronto oblek)
 cvičení (jóga, tai chi, …)
 ukázky první pomoci
 canisterapie
 soutěže a naučné aktivity pro děti
 odborné přednášky v KC Archa
  v  15.00 beseda se sestrou Filomé-
nou na téma služba lidem s těžkým 
životním osudem



 Výstavy

do 4. 9.
Marcela Losová: Fotografi e, zimní zahra-
da DPS Astra, I. Sekaniny 1812

do 6. 9.
Pavel Oparty: Labyrint emocí – grafi ky, 
Galerie na schodech, ÚMOb Poruba, Klim-
kovická 55/28

do 11. 9.
Jan Pfeiff er: Protiváha, Galerie Dukla, 
Hlavní třída (u kruhového objezdu)

do 27. 9.
Unikáty Zoo Ostrava – výstava plakátů, 
KMO, L. Podéště 1970
Vladimír Sadovský: Nevyčerpatelný se-
řizovač – výstava obrazů (vernisáž 5. 9. 
v 17.00), KMO, Vietnamská 1541

do 30. 9.
Sculpture Line – sochařský festival, ulice 
Francouzská a U Oblouku, www.sculptu-
reline.cz
Il bombardamento di Caldonazzo aneb 
Neuvěřitelný příběh starého českého fo-
toaparátu, který po 100 letech vrátil ztra-
cenou historii italské obci Caldonazzo 
(vernisáž 5. 9. v 17.00), Galerie VŠB-TUO, 
17. listopadu 15

5. 9. – 31. 12.
Dva světy, jeden příběh – výstava foto-
grafi í (vernisáž 5. 9. v 17.00), zimní zahra-
da DPS Astra, I. Sekaniny 1812

10. 9. – 11. 11.
Martina Černá: Světlo v nás – výsta-
va malovaného hedvábí (vernisáž 10. 9. 
v 17.00), Galerie na schodech, Klimko-
vická 55

17.–21. 9.
O dopravě v knihovně – tematická výsta-
va knih a časopisů, KMO, L. Podéště 1970

Evropský týden mobility: Multimodalita 
– tematická výstava knih, KMO, Vietnam-
ská 1541
Svět v pohybu – tematická výstava knih 
a časopisů, KMO, Opavská 6111

26. 9. – 31. 12.
Petr Dub: White Cub Terror (vernisáž 
26. 9. v 17.00), Galerie Dukla, Hlavní třída 
– u kruhového objezdu (více na str. 20)

 Kvizy a soutěže

3.–27. 9.
Zpátky do školy – zábavný kvíz pro děti, 
KMO, Podroužkova 1663

17.–21. 9.
ZADOBÉ (z A do Bé) – soutěžní kvíz, 
KMO, Opavská 6111
Pěšky, na kole, autem a jak dál? 
– soutěžní kvíz pro děti, KMO, L. Podéš-
tě 1970
Kombinuj a jeď! – kvíz pro děti i dospělé, 
KMO, Vietnamská 1541

 Plánované akce

1. 10.
17.00 Marián Lipták: Porubské pa-

neláky – přednáška o sídlištní 
výstavbě Poruby, restaurace 
Panorama, Havlíčkovo náměs-
tí 6170 (více na str. 20)

18.30 Prohlídka domu „Panoramka“, 
sraz před vchodem do restau-
race Panorama, Havlíčkovo 
náměstí 6170

2. 10.
15.00 Hokejbal – sportovní odpoledne 

pro děti, CVČ, Vietnamská 1541
16.00 Jak se staví… komunitní cent-

rum – komentovaná prohlídka 
stavby komunitního centra 
v areálu ZŠ K. Pokorného 1382, 
sraz před školou (více na str. 20)

4. 10.
13.00 Vysazení stromu Olgy Havlové, 

areál Gymnázia Olgy Havlové, 
M. Majerové 1691

6. 10.
 Výročí elektrizace dráhy údolím 

Porubky – jízdy historickými 
tramvajemi do Zátiší

 HC RT Torax Poruba x HC Dukla 
Jihlava, Ostravar Aréna, Rus-
ká 3077/135, Ostrava-Zábřeh

7. 10.
10.00 Poruba – komentovaná pro-

cházka, přihlášky na el. adrese 
pruvodce@ostravainfo.cz nebo 
tel. č. 602 712 920

14.00 Poruba – komentovaná pro-
cházka, přihlášky na el. adrese 
pruvodce@ostravainfo.cz nebo 
tel. č. 602 712 920

11. 10.
15.00 Hokejbal – sportovní odpoledne 

pro děti, CVČ, Vietnamská 1541

13. 10.
9.00 Mineralogické setkání, aula 

VŠB-TUO, 17. listopadu
 HC RT Torax Poruba x HC Zubr 

Přerov, Ostravar Aréna, Rus-
ká 3077/135, Ostrava-Zábřeh

17. 10.
 HC RT Torax Poruba x LHK 

Jestřábi Prostějov, Ostravar 
Aréna, Ruská 3077/135, Ostra-
va-Zábřeh

18. 10.
15.00 Hokejbal – sportovní odpoledne 

pro děti, CVČ, Vietnamská 1541

20. 10.
 HC RT Torax Poruba x HC Tr-

hači Kadaň, Ostravar Aréna, 
Ruská 3077/135, Ostrava-Zá-
břeh

23. 10.
15.00 Hokejbal – sportovní odpoledne 

pro děti, CVČ, Vietnamská 1541

24. 10.
 HC RT Torax Poruba x AZ Ha-

vířov, Ostravar Aréna, Rus-
ká 3077/135, Ostrava-Zábřeh

28. 10.
 Porubský čtvrtmaraton, Hlavní 

třída

PROGRAM AKCÍ 19

CVČ – centrum volného času, DDM – Dům dětí a mládeže, DPS – dům s pečovatelskou službou, KMO – Knihovna města Ostravy, MC – mateřské centrum, 
SAP – Sportovní areál Poruba, 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: Crazy Fest
Kdy: 5. až 7. září
Kde: Zámek Poruba, nábřeží SPB 60
V  rámci ostravských Týdnů duševního 
zdraví se v porubském zámku na nábře-
ží SPB uskuteční Crazy Fest. Na akci vy-
stoupí mj. Iva Bittová, skupiny Vltava, Cla-
rinet factory, Tomáš Kočko & Orchestr, 
Hashberry, Kofe in nebo Jana Štefl íčko-
vá. K vidění bude i light art show. Více na 
www.menssana.cz.

Co:  Budko, budko, kdo v tobě 
bydlí?

Kdy: 12. září od 16 do 19 hodin
Kde:  Centrum volného času, 

Vietnamská 1541
Chcete-li se naučit vyrábět ptačí budky, 
přijďte 12. září do Centra volného času na 
Vietnamské ulici. Ornitolog Otakar Zával-
ský vám nejen pomůže s  výrobou bud-
ky, ale i při krátké besedě vysvětlí, proč 
je nutné naše pěvce chránit a  jak se za-
sadit o to, aby jich v naší přírodě neubý-
valo. Podá také cenné rady o zimním při-
krmování drobných opeřenců a na závěr 
všichni účastníci workshopu společně 
vyvěsí jednu ptačí budku přímo v zahra-
dě centra.

Akce je zdarma, je však třeba se pře-
dem přihlásit, a  to do 11.  září na tel. 
č. 599 480 592 nebo 720 735 354.

Co: Hokejbal pro děti
Kdy:  13. září až 24. listopadu
Kde:  areál Centra volného času, 

Vietnamská 1541
Dětem od šesti do 12 let jsou určeny hodi-
ny hokejbalu, které na víceúčelovém hřiš-
ti Centra volného času na Vietnamské uli-
ci povede zkušený instruktor. Lekce jsou 
zdarma a  budou se konat v  úterý a  ve 
čtvrtek od září do listopadu. První trénink 
je 13.  září, závěrečný turnaj se uskuteč-
ní 24. listopadu. Bližší informace na tel. č. 
599 480 555, 599 480 592 nebo www.fa-
cebook.com/cvc1541.

Co: Soutěže v luštění
Kdy: 15. a 16. září
Kde:  Centrum volného času, 

Vietnamská 1541
Příznivcům hádanek, křížovek i  logických 
úloh jsou určeny soutěže, které se budou 
konat ve společenském sále Centra vol-
ného času na Vietnamské ulici. Připrave-
ny jsou soutěže pro jednotlivce i družstva 
– v sobotu 15. září se od 13.15 hodin koná
Přebor Grand Prix, ve kterém budou jed-
notlivci soutěžit v  řešení logických úloh, 
v  15.30 hodin začne 13.  ročník Ostravské 
desítky pro jednotlivce v  luštění hádanek 
a od 16.30 hodin se utkají 3–4členná druž-
stva v řešení křížovek a hádanek. Neděle 
16. září bude od 9.15 hodin patřit Přebo-

ru severní Moravy jednotlivců v řešení há-
danek a křížovek. Vstup je zdarma, zájem-
ci se mohou hlásit na tel. č. 737 472 318, 
730 695 790 nebo 599 480 555.

Akci připravil Hádankářsko-křížovkář-
ský kroužek Ostraváci ve spolupráci s Čes-
kým svazem hádankářů a  křížovkářů, 
městským obvodem Poruba a časopisem 
Křížovka.

Co: Nábor tanečníků
Kdy: 20. září v 19 hodin
Kde:  budova E (dv. č. 132) vysoko-

školských kolejí v Porubě
Slezský soubor Heleny Salichové hledá 
nové členy do taneční složky. Máte-li rádi 
lidové písně a  tance a  chcete se připo-
jit k oživování folkloru opavského Slezska, 
přijďte ve čtvrtek 20. září na zkoušku sou-
boru. Více na www.sshs.cz.

Co: Hrad žije první pomocí
Kdy: 22. září od 10 hodin
Kde: Slezskoostravský hrad
Největší akce zaměřená na téma posky-
tování první pomoci v  Moravskoslez-
ském kraji se letos uskuteční 22. září na 
tradičním místě, Slezskoostravském hra-
du. Akci pořádá Záchranný tým Oblast-
ního spolku Českého červeného kříže 
Ostrava. Návštěvníci se mohou těšit na 
ukázky práce Integrovaného záchran-
ného systému, připraveny budou soutě-
že, zážitkové trasy, záchranářská techni-
ka a ukázka vzájemné spolupráce u hro-
madného zásahu.

Co: White Cub Terror
Kdy: 24. září až 31. prosince
Kde: Galerie Dukla, Hlavní třída
Nová Galerie Dukla nabídne v  září dru-
hou výstavu. Její autor Petr Dub ji nazval 
White Cub Terror. „Název výstavy lze číst 
jazykovou přesmyčkou jako White Cube 
Terror, kdy se z anglického ‚cub‘ (mládě-
te šelmy) stává ‚cube‘ (kostka) odkazují-

cí k ikonickému 
pojmu ‚galerij-

ní bílé kostky‘. Autor v instalaci propoju-
je komerční fototapety s motivy roztomi-
lých zvířat, textovou parafrázi vycházející 
z diskuzních fór hájících ‚práva bílé vět-
šiny‘ a sterilitu galerijního prostoru odtr-
ženého od pozornosti běžného člověka. 
Formát Galerie Dukla využívá jako de-
monstrativní hranici mezi otevřeným ve-
řejným prostorem a  uzavřenou profes-
ní skupinou umění. Skupina abstraktních 
ploch, textová zpráva s významovou chy-
bou a práce s kýčovitými odkazují v Du-
bově podání především ke konfl iktu krá-
sy a významu (a)politického umění,“ uvá-
dí kurátor výstavy Tomáš Knofl íček.
Projekt je fi nancován z rozpočtu statutár-
ního města Ostravy. 

Co: Porubské paneláky
Kdy: 1. října v 17 hodin
Kde:  velký salonek restaurace Pano-

rama, Havlíčkovo náměstí 6170
Panelové domy jsou nedílnou součástí Po-
ruby. A o sídlištní výstavbě Poruby bude 
hovořit zakladatel webu Panelaky.info Ma-
rián Lipták. Zájemci si také budou moci 
prohlédnout model panelového domu 
OP 1.13 z lega, který postavil Vilém Žytek. 
Po přednášce bude následovat prohlídka 
věžového domu na Havlíčkově náměstí. 
Sraz účastníků je v 18.30 hodin před vcho-
dem do restaurace Panorama.

Co:  Jak se staví… 
komunitní centrum 

Kdy: 2. října v 16 hodin
Kde:  areál Základní školy, 

K. Pokorného 1382 
U základní školy na ulici K. Pokorného už 
několik měsíců panuje čilý ruch – staví se 
tady Komunitní centrum Všichni spolu, kte-
ré bude sloužit k setkávání, vzdělávání, rela-
xaci i k aktivitám různých organizací. Jestli 
vás zajímá, jak bude vypadat, přijďte na ko-
mentovanou prohlídku. Areálem vás prove-
de autor návrhu stavby komunitního centra 
David Kotek a zástupce zhotovitele Radim 
Kviatkovský. Sraz je před základní školou, 
maximální počet účastníků je 25 osob. Místo 
na prohlídku je třeba rezervovat do 27. září 
na e-mailu pnovackova@moporuba.cz.

Co: Masáže pro rodiče a děti
Kdy: listopad
Kde:  Centrum volného času, 

Vietnamská 1541
Vzájemné masírování si mohou vyzkoušet 
rodiče a jejich děti ve věku od čtyř do 12 let 
v Centru volného času (CVČ) na Vietnam-
ské ulici. „Děti a rodiče se při masážní sesta-
vě masírují v běžném oblečení na zádech, 
ramenou, na horních končetinách a na hla-
vě. Tato relaxační terapie napomáhá ke 
zlepšení a prohloubení vztahů v rodině, při-
náší uvolnění a úlevu od zdravotních i psy-
chických problémů, zvyšuje koncentraci 
u dětí…,“ říká lektorka Radka Foltová. Ukáz-
ková hodina se koná 1. listopadu v  17 ho-
din ve společenském sále centra. Na kurz je 
nutné přihlásit se předem do 30. října, a to 
na tel. č. 599 480 592 (555), 720 735 354 
nebo osobně v CVČ.
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www.festivaldreva.cz

Pódium Stihl® Timbersports® Series
13:00 STIHL® TIMBERSPORTS® CZECH CUP OSTRAVA 2018
 SOUTĚŽ DŘEVORUBCŮ SVĚTOZNÁMÉ SÉRIE TIMBERSPORTS. 
 NEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ DŘEVORUBCI ČR 
 A VICEMISTR SVĚTA MARTIN KOMÁREK.

17:30 CEREMONIÁL, VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Pódium hradní nádvoří
11:30 VÁCLAV FAJFR
14:00 RENÉ SOUČEK
16:30 DOCUKU
Doprovodný program

 DŘEVĚNÁ A LESNÍ AKADEMIE
 STARODÁVNÝ JARMARK 

 ŘEMESEL
 ZVĚŘINOVÉ HODY

 ...

Sobota 8. září 2018 OD 11:30 HODIN
SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD OSTRAVA   I   vstup zdarma   I   MODERUJE KAMIL BÍLSKÝ 

NEJVĚTŠÍ PROFESIONÁLNÍ DŘEVORUBECKÁ 
SHOW V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

14. Festival dřeva®

Generální partner: Hlavní partneři: Mediální partneři:

Jižní listy

PATRIOT
F R Ý D E C K O M Í S T E C K Ý

Partneři:

VÝKUP AUTOVRAKŮ EKOLOGICKÁ LIKVIDACE 
VOZIDEL 1000 Kč doklad o likvidaci 

ODVOZ JE ZDARMA
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Kontakt: 777 321 587, 727 827 482, 800 206 206
www.vykupautovraku.com

Kde nás najdete? Betonářská 14, Ostrava - Muglinov (areál AWT)

ELEKTROSERVIS OSTRAVAELEKTROSERVIS OSTRAVA
elektroinstalace v bytě, opravy, bytová jádra, kuchyně, 

elektro revize, opravy a revize hromosvodu

telefon: 604 147 618, e-mail: elektro.hlista@seznam.cz, telefon: 604 147 618, e-mail: elektro.hlista@seznam.cz, 

www.elektroservis-ova.czwww.elektroservis-ova.cz
konzultace a cenová kalkulace zdarma. 



Současná radnice stojí v Porubě 
sedmdesát let
Až do roku 1910 se porubští 
radní scházeli u starosty 
doma, ve škole nebo 
v hostinci. Teprve pak se 
podařilo postavit radnici, 
která ale nepřežila boje 
v roce 1945. Současná 
budova vznikla o tři roky 
později a po úpravách 
slouží jako radnice dodnes.

 Porubská samospráva pra-
covala dlouho ve škole nebo 
v  obecní kanceláři v  hostinci, 
často také přímo v domě sta-
rosty. Až v  roce 1909 se roz-
hodlo o  postavení obecní-
ho domu. Stavba to byla ná-
kladná, a proto obec požádala 
o půjčku Slezský zemský sněm 
v Opavě. Na svém sezení, kte-
ré se konalo 4. února  1910, se 
zemský sněm usnesl povo-
lit půjčku: „Obci Porubě povo-
luje se k  nákladům za stavbu 
obecního domu, které obná-
šejí 50 000 K, zemský příspě-
vek v obnosu 1500 K, t. j. jeden 
tisíc pět set korun. Další pro-
vedení přikazuje se zemské-
mu výboru.“ Další půjčku po-
skytl Slezský komunální úvěrní 
ústav, a to ve výši 13 000 ko-
run. A tak i díky zákonodárné-
mu sboru ve Slezsku se Poruba 
dočkala vlastní radnice. Kromě 
úředních místností měla i  ně-
kolik bytů, školní učebny a pro-
story pro dětskou opatrovnu. 
Tu však už 30.  prosince  1910 
obecní výbor zrušil z  fi nanč-
ních důvodů a  místo ní byla 
v  lednu 1911 v  domě zřízena 
četnická stanice. 

Po osvobození zbyly 
z radnice jen trosky

Za první republiky se stal 
obecní dům svědkem důleži-
tých rozhodnutí. Zastupitel-
stvo Poruby v  něm rozhodlo 
o  elektrifi kaci obce, zabývalo 
se vybudováním dráhy ze Svi-
nova do Vřesiny a regulací říč-
ky Porubky, řešilo nedostatek 
bytů ve vsi, zajistilo přikrmová-
ní žáků místní školy, kteří trpěli 
v důsledku první světové války 
podvýživou apod.

Za druhé světové války se 
v  obecním domě usadili ně-
mečtí úředníci a všechna jed-
nání zde probíhala pouze ně-
mecky. Během osvobozova-
cích bojů v dubnu 1945 obecní 
dům vyhořel. „Každý litoval 
jeho zničení, a proto měl býti 
co nejdříve obnoven. Ale tu 
se ukázalo, jak těžko je za da-
ných svízelných okolností sta-
vět veřejnou budovu… Dům 

byl dán do prosince 1945 as-
poň pod střechu.“ Porubané 
plánovali rekonstrukci obecní-
ho domu v roce 1946. „Regu-
lační plán však obnovu zma-
řil. Poněvadž vyčníval obecní 
dům do křižovatky silnic, byl 
uznán zemským národním vý-
borem za provozní překážku 
odporující regulačnímu plá-
nu Poruby, a proto bylo naří-
zeno jeho zbourání, které se 
provedlo v lednu 1947.“ Podle 
kronikáře bylo bourání prove-
deno rychle a trámoví, prkna, 
kamení a  celé cihly byly ulo-
ženy ve školní zahradě, aby 
mohly být použity při stavbě 
nového obecního domu „na 
témž místě, ale s  vhodnější 
polohou“.

Nová budova vyrostla 
do dvou let 

S  projektováním nové-
ho obecního domu se začalo 
už v  roce 1947 a v  roce 1948 
se i přes nedostatek materiá-
lu a  peněz podařilo „dosta-
ti hrubou stavbu pod střechu 
a  zajistit ji proti zimě zaskle-
ním. K hrubé stavbě bylo pou-
žito 300 000 cihel a 10 vago-
nů cementu (100 000 kg).“ Na 
stavbě bylo zaměstnáno prů-
měrně 12 dělníků. V dalších le-
tech se budova postupně pro-
měňovala a  současnou po-
dobu získala po rekonstrukci 
v roce 1998. (jokr)
Prameny:
Kronika obce Poruby
materiály Jana Tichého
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Září v porubské 
historii
26. září 1930

 Po průtrži mračen se přes 
Porubu valila voda plným ko-
rytem a  kanály ústícími do 
Porubky zaplavila sklepy. Po-
rubka se z břehů vylila pouze 
u sokolovny.

2. září 1954
 Začalo vyučování v  nové 

škole s 19 třídami na ulici Gu-
stava Klimenta.

15. září 1961
 Začala výuka v novém uči-

lišti spojů na Opavské ulici.

1. září 1971
 Škola na ulici E. Thälmanna 

(dnes Čs. exilu), která v roce 
1951 nahradila skoro 150  let 
starou školu pod kostelem 
sv.  Mikuláše, oslavila 20 let 
svého trvání. 

27.–28. září 1975
 Před DK OKD uspořáda-

la družstva Budoucnost, Mí-
roděv, Slezanka a Polský dům 
Družstevní trh, na němž nabí-
zela své výrobky v 50 stáncích.

Září 1977
 Na osmém obvodě (ná-

městí V. Vacka) byla dána do 
užívání nová samoobsluha 
potravin s novinkou – nákup-
ními vozíky místo košíků.

 Provoz zahájila nová prá-
delna nemocničního prád-
la. Její zařízení stálo 38 milio-
nů Kčs a 75 pracovníků zde za 
dvě směny vypralo devět tun 
prádla.

1. září 1980
 Začalo vyučování v  nově 

zřízené střední ekonomické 
škole na Polské ulici.

30. září 1980
 Zkolaudován byl nový vě-

decký ústav nesoucí název 
Astronomicko-geofyzikální 
základna OKD. Zbývalo ješ-
tě namontovat antimagnetic-
kou kopuli na vrchol pylonu, 
kterou dokončovali pracovní-
ci Bastra, aby mohl být celý 
areál předán VŠB. (red)
Zdroj – Jiří Lexa:
Odkazy porubských kronik

Obecní dům za 1. republiky

Budova radnice v roce 1997 Snímky: archiv ÚMOb Poruba



Co se chystá 
u sousedů

Klimkovice
 Město Klimkovice pořá-

dá 8.  září Klimkovický jar-
mark. Trhy začnou už v 8 ho-
din, program o  dvě hodiny 
později. Vystoupí skupiny nej-
různějších žánrů od folkloru 
po AC/DC Revival. Vrcholem 
bude ve 21 hodin vystoupení 
skupiny Verona.

 V  areálu Sanatorií Klim-
kovice se 22.  září uskuteč-
ní 3. ročník trailového běhu na 
5 a 16 km. Prezentace účastníků 
začíná v 11 hodin. Polovina část-
ky z každého startovného bude 
věnována na  charitativní pro-
jekt Strom života. Více informa-
cí na kis.mesto-klimkovice.cz.

Třebovice
 Kapela AG Flek, Michal Hrů-

za, Pavel Šporcl s cimbálovou 
muzikou Gipsy Way Ensemble, 
Šajtar, taneční kolektiv z Brati-
slavy Čarovné ostrohy, dět-
ské a dospělé folklorní soubo-
ry Břeclavan, Fogáš, Ondřejni-
ca, Hlubinka, Hlubina, Úsměv, 
ti všichni vystoupí na 15. roč-
níku Třebovického koláče, kte-
rý se koná od 14. do 16. září 
v Třebovickém parku. Chybět 
samozřejmě nebude ani pořá-
dající Slezský soubor Heleny 
Salichové. Více na www.trebo-
vickykolac.com. (jokr)
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LETNÍ KINO | Porubské letní kino mělo letos na 
programu tři fi lmy: romantický snímek Hudbu slo-
žil, slova napsal, českou komedii Na samotě u lesa 
a animovaný rodinný fi lm Já, padouch 3. Promítání 
si nenechalo ujít několik tisíc diváků.

FAJNOVY PROSTOR | Díky Bytovému družstvu Na 
Robinsonce vyrostla na 7. obvodu posilovna pro se-
niory. Družstvo požádalo o dotaci z programu Faj-
novy prostor a uspělo. Posilovna obsahuje šest stro-
jů, které jsou uzpůsobeny právě dříve narozeným.

NOVÁ TRAŤ | Šest týdnů trvala oprava asi sedmi-
setmetrového úseku tramvajové trati na ulici 17. lis-
topadu. Staré kolejiště bylo nahrazeno novým, při-
čemž byly použity antivibrační rohože. Díky nim teď 
jezdí tramvaje ulicí tišeji.

FOLKLOR NA HLAVNÍ TŘÍDĚ | Už po jednadvacá-
té nadchly návštěvníky Folkloru bez hranic soubo-
ry z České republiky i ze zahraničí. V tomto roce se 
představili tanečníci a zpěváci z Indie, Srbska, Itálie, 
z Prahy, Poruby a Krásného Pole.

AMFI OŽILO | Letní kino Amfi  v areálu DK Poklad 
slavilo 50. výročí svého otevření. Hlavním bodem 
programu byla projekce francouzského fi lmu Černý 
tulipán na dobových strojích, které tentýž fi lm v am-
fi teátru promítaly i před padesáti lety.

MEMORIÁL JANA VESELÉHO | Součástí 15. roční-
ku cyklistických závodů byla i charitativní jízda pro 
vydru Plaváčka. Vybrané peníze poputují na výstav-
bu ubikace pro opuštěné vydry v Záchranné stanici 
Bartošovice. Snímky: Jiří Birke
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Asistent hlídání mrtvého úhlu sleduje prostor kolem 

novaskodafabia.cz

 NOVÁ ŠKODA 

FABIA
 S ASISTENTEM HLÍDÁNÍ 
 

291 900

AUTOCENTRÁLA s.r.o.

www.autocentrala.cz

Světový
víkend kutilů
14. – 16. 9. 2018 sleva při nákupu nad 

1000 Kč

Slevový kupon

sleva při nákupu nad 
1000 Kč

14. – 16. 9. 2018

Jak to funguje?
Kupon odstřihněte a předložte před nákupem na pokladně 
v prodejně OBI. Při nákupu nad 1000 Kč v prodejně OBI získáte 
slevu 15% na celý nákup.
Sleva vám bude od hodnoty nákupu odečtena na pokladně. Slevu 
nelze kombinovat s jinými slevovými akcemi či kupony, je 
jednorázová a nelze ji uplatnit dodatečně. Slevy se nesčítají. Dále 
se sleva nevztahuje na kauce, zálohy, půjčovnu nářadí, knihy, 
paliva, služby, dárkové a věrnostní karty a na objednávky on-line.


