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Bezplatný měsíčník pro obyvatele městského obvodu PorubaListopad 2018

Postavíme dětské hřiště nebo 
psí cvičiště? Rozhodnete sami
Více na stranách 3, 10 a 11

Vánoční strom se rozsvítí 
v neděli 9. prosince
Více na straně 5

V porubském zastupitelstvu 
budou lidé z osmi stran
Více na straně 4

Dominantou nejstaršího 
porubského parku je zámek
Více na straně 22

Mistři! S pohárem pro vítěze baseballové extraligy se vyfotogra-
fovali i hrající manažer Boris Bokaj (vlevo) a hráč Christopher 
Burkholder. Více na straně 17.  Foto: Ladislav Svěnčík
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TÉMA MĚSÍCE 3

zpravodaj PRIO vás už 
sedmadvacet roků informu-
je o  životě v  Porubě. V  prů-
běhu let prošel nejrůznějšími 
grafi ckými obměnami, různě 
se měnil obsah, rozsah nebo 
členění jednotlivých rubrik. 
V  současné grafi cké podo-
bě ho do schránek dostáváte 
už od roku 2016, o osm stran 
více čtení pak nabízí od roku 
letošního.

Uvítáme, když nám napí-
šete, jaká témata vás nejví-
ce zajímají a co vám v PRIO 
schází. Budeme vděční i  za 
tipy na zajímavé osobnosti 
z  vašeho sousedství, jejichž 
příběhy by čtenáře mohly za-
jímat. 

Rádi bychom vás pozvali 
i ke sledování dalších kanálů, 
kde můžete získat informa-
ce o  Porubě. A  je jich dost. 
Spousta z  vás nás sleduje 
na facebooku, který je mís-
tem, kde můžete získat nej-
aktuálnější informace o  ak-
cích a  událostech v  našem 
obvodu. Dalším zdrojem in-
formací jsou webové strán-
ky obvodu – ať už ty ofi ciál-
ní poruba.ostrava.cz, nebo 
ty specializované – fajnova-
poruba.cz, zelenaporube.cz 
nebo obchodnicivporube.cz. 
A už skoro rok jsme i na in-
stagramu, kde najdete zají-
mavé fotografi e Poruby.

V  neposlední řadě by-
chom vás chtěli pozvat ke 
zhlédnutí pravidelného tele-
vizního Magazínu z  Poruby. 
Najdete ho v  nabídkách ka-
belových televizí či na pro-
gramu stanice Regionální te-
levize. A třeba také na našem 
Youtube kanálu nebo na fa-
cebooku.

Vážení čtenáři, veškeré 
podněty, připomínky, rady 
i  tipy nám, prosím, zasílejte 
poštou na adresu: Redakce 
zpravodaje PRIO, Klimkovic-
ká 55/28, 708 56 Ostrava-Po-
ruba. Elektronicky nás můžete 
kontaktovat na e-mailové ad-
rese redakce@moporuba.cz. 
Budeme rádi, když nám za-
chováte přízeň.

 Vaše redakce

Vylepšíme dětské hřiště? Postavíme psí 
cvičiště? Rozhodnete vy sami
Na nápady přihlášené do 
třetího ročníku projektu 
Zelená Porubě je z rozpočtu 
obvodu opět vyčleněno 
1,5 milionu korun.

 S projektem participativního 
rozpočtu Zelená Porubě jste se 
setkali už minulý a předminulý 
rok. Napoprvé byl z  rozpočtu 
Poruby vyčleněn na nápady, se 
kterými přijdou sami lidé a ob-
vod je v následujícím roce zrea-
lizuje, milion korun. Letos, stej-
ně jako loni, je rozpočet o půl 
milionu korun vyšší.

Návrhy mají široký záběr: od 
instalace pouličních hodin či 
růžového záhonu přes několik 
dětských nebo workoutových 
hřišť a oprav chodníků po ná-
střiky hracích prvků u  základ-
ních škol a  psí hřiště u  Fran-
couzské ulice.

Celkem letos Porubané při-
hlásili sedmnáct nápadů, jak 
vylepšit své okolí. Dva byly vy-
řazeny, tři jejich autoři stáh-
li během procesu posuzová-
ní. Hlasovat se tedy nakonec 
bude o dvanácti návrzích.

Pro psy i pro lidi
Petra Paličková má němec-

kého ovčáka a věnuje se spí-
še sportovní kynologii, ale 
rozhodla se myslet na ostat-
ní pejskaře, kteří chovají spí-
še střední a  malá plemena. 
Navrhla zřízení psího hřiště 
s překážkami podobnými jako 
na sportovní agility v  lokali-
tě pro volný pohyb psů mezi 

Hlavní třídou a  pátým obvo-
dem. S čtyřnožci by tam moh-
li cvičit a  trávit čas i  ti, kteří 
nejsou členy žádného kynolo-
gického klubu. „Navrhuji pros-
tor, kde by se pejsci socializo-
vali a kde by s nimi mohli pá-
níčci aktivně trávit čas, kde by 
se setkávali lidé a psi,“ vysvět-
lila Petra Paličková. Podporu 
pro svůj návrh chce hledat jak 
u majitelů zvířat, tak propaga-
cí přímo na místě samém. „V 
Hrabůvce už takovéto hřiště 
díky participativnímu rozpoč-
tu mají a vím, že se na sociál-
ních sítích o zřízení podobné-
ho mezi Porubany hodně mlu-
vilo. Pejskařů je tu spousta, 

takže věřím, že takový nápad 
uvítají,“ dodala.

Návrh pojmenovaný Hravý 
chodník ZŠ Dětská přišel před-
stavit učitel Jakub Kvita spo-
lečně s  žákyněmi školy. Pod-
le učitele podobu prostoru 
před školní budovou o velikosti 
23x10 metrů navrhly samy děti. 
Vymyslely si, že by na dosud 
prázdné ploše mohly být hrací 
plány pro Člověče, nezlob se!, 
twistr či šachy, skákací panák 
nebo barevný labyrint – proto-
že úkol dostat se do školy tře-
ba jen po červených dlaždicích 
je přece výzva… 

Stejně jako Petra Paličková 
nebo děti ze ZŠ Dětská, i  au-
toři ostatních návrhů nyní bu-
dou napjatě čekat, jak dopad-
ne veřejné hlasování. Každý 
Poruban starší 15 let může udě-
lit některým z nápadů prezen-
tovaných na www.zelenapo-
rube.cz dva kladné a jeden zá-
porný hlas. Hlasovat se bude 
od 12. do 22. listopadu. (jan)

Jednotlivé nápady vám před-
stavujeme na stranách 10 a 11

VYHLÁŠENÍ
3. ROČNÍKU

PODÁVÁNÍ
NÁVRHŮ

HODNOCENÍ
NÁVRHŮ

PŘEDSTAVENÍ
VEŘEJNOSTI
září–říjen 2018 prosinec 2018

listopad 2018
HLASOVÁNÍ VYHLÁŠENÍ

VÝSLEDKŮ 2019
REALIZACE

V loňském druhém ročníku Zelené Porubě do veřejného 
hlasování prošlo dvanáct nápadů. Do fi nále – tedy k realiza-
ci – postoupily čtyři návrhy. Nejvíce hlasů Porubanů, 215, zís-
kalo relaxační náměstíčko na Slavíkově ulici. To bylo zpřístup-
něno malým uživatelům v srpnu, stejně jako návrh nazvaný 
Chceme si hrát, který řešil zřízení dětského hřiště na sedmém 
obvodu poblíž ulice B. Nikodema. Prvním realizovaným ná-
vrhem byla rekonstrukce dopravního hřiště na zahradě ma-
teřské školy v Ukrajinské ulici. Poslední z vybraných návrhů, 
úprava nadzemní části bývalých toalet na Hlavní třídě, bude 
realizován do konce roku.

Setkání s představováním návrhů třetího ročníku projektu v Kafe Pa-
lača Foto: Jiří Birke
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Kolik mandátů měli/budou mít?

volili 
Porubané?

Zdroj: ČSÚ, infografika: ÚMOb Poruba/Martina Mahuliaková

Petr Zábojník
Robert Čep
Lucie Baránková Vilamová
Eliška Konieczná
Libor Folwarczny
Karin Halfarová
Jiří Svoboda
Eva Mlčůchová
Miroslav Otisk
Ladislav Rumánek
David Zegzulka
Renata Radeva
Zdeněk Rodek
Petra Brodová
Martin Bis

ANO 2011
Zuzana Bajgarová

11
16

ANO 20110

3
3

0
KDU–ČSL

KDU-ČSL 
a nezávislí kandidáti
Vojtěch Curylo
Marie Pauková
Václav Procházka

9
4

OSTRAVAK0

Ostravak
Martin Drastich
David Nespěšný
Petr Jančík
Bohdan Troják

Svoboda a přímá demokracie 
– Tomio Okamura
Vojtěch Klemens
Václav Kubín
Radan Knop

0

3

SPD0

ČSSD
Roman Michalec
Michal Šíma
Petr Stachura
Ivana Onderková

ČSSD

12 4

21

KSČM

7 5

8

Komunistická strana 
Čech a Moravy
Jaromíra Valder Jakubcová
Jan Petrásek
Petr Gajdáček
Miroslav Jopek
Karel Cepko

3
5

11
ODS

ODS
Petr Jedlička
Milena Jedličková
Jan Dekický
Marek Kudela
Tomáš Břeský

0

5

ČESKÁ
PIRÁTSKÁ
STRANA

0

Česká pirátská 
strana
Andrea Hoffmannová
Martin Tomášek
Veronika Murzynová
Jiří Rajnoch
Jakub Dedek

Nové zastupitelstvo: 
zástupci osmi stran

 Obyvatelé Poruby v  komu-
nálních volbách vybrali  své 
zástupce do  obvodního za-
stupitelstva. Zvítězilo hnutí 
ANO 2011 s 31,84 procenta hla-
sů před KSČM s  11,56 procen-
ta a  Piráty s  10,45  procenta. 
K volbám přišlo 31,73 procenta 
oprávněných voličů z  53 565 
Porubanů.

Z  deseti kandidujících sub-
jektů se do porubského za-
stupitelstva dostalo osm stran 
a  hnutí. Vedle tří zmíněných 
ještě ODS (10,06 %), Ostravak 
(9,62 %), ČSSD (9,24 %), SPD 
(6,63 %) a  KDU-ČSL (6,07 %) 
– viz graf.

ANO 2011 získalo mandáty 
pro 16 zastupitelů, KSČM, Pi-
ráti a  ODS budou zastoupe-
ni pěti členy, Ostravak a ČSSD 
čtyřmi a SPD a KDU-ČSL tře-
mi zastupiteli (viz infografi -
ka). ANO 2011 bude mít opro-
ti minulému volebnímu období 
o pět zastupitelů více, polepšili 
si také Piráti (nebyli v zastupi-
telstvu vůbec, nyní budou mít 
pět křesel) a  SPD (tři křesla), 
ODS bude mít o  dva mandá-
ty více. 

K  volbám do 79 volebních 
okrsků přišlo 31,73 % oprávně-
ných voličů.  (red)

Volební 
zajímavosti

  Nejvíce hlasů – 224 057 – 
lidé dali hnutí ANO 2011.

  Nejméně hlasů – 13 891 – 
získalo hnutí Nezávislí.

  Nejvíce preferenčních 
hlasů v Porubě získala 
místostarostka Zuzana 
Bajgarová (ANO 2011).

  V seznamech voličů bylo 
zapsáno celkem 53 565 
Porubanů, kteří ode-
vzdali více než 703,5 ti-
síce platných hlasů 
v 16 989 úředních obál-
kách.

  Nejstaršímu zvolené-
mu kandidátovi je 69 let, 
dvěma nejmladším je 
26 let.

  Žádný zastupitelský 
mandát nezískala hnutí 
Lečo a Nezávislí.
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Číslo měsíce

63 818
K  1. říjnu 2018 žilo v  Po-

rubě celkem 63 818 občanů 
ČR. Mužů bylo 29 988, žen 
33 830. Lidí starších 15 let je 
zde 55 252, chlapců do 15 let 
napočítali statistici 4422 a dí-
vek 4144.

V  celé Ostravě k  první-
mu dni minulého měsíce žilo 
287 687 lidí (139 111 mužů 
a 148 576 žen).  (jan)

Chcete prodávat na 
vánočním jarmarku?

 Porubský vánoční jarmark 
se letos bude konat od 9.  do 
22. prosince na Alšově náměstí. 
A zájemci, kteří by na něm chtě-
li prodávat své zboží, se mohou 
hlásit už teď. „Městský obvod 
hledá pro tuto akci prodejce 
vánočních ozdob, rukodělných 
výrobků, ručně zdobených per-
níčků i domácího cukroví nebo 
prodejce dárkových předmě-
tů s vánoční tematikou,“ uved-
la Štěpánka Ostárková z porub-
ské radnice. Zájemci se mohou 
hlásit do 16. listopadu. Bližší in-
formace na tel. č. 599 480 913, 
602  591  918 nebo na e-mailu 
sostarkova@moporuba.cz. 

Opavská dostane 
nový povrch

 Nový povrch dostane Opav-
ská ulice v  úseku mezi kruho-
vým objezdem u Globusu a au-
toservisem vedle restaurace 
U Zlatého lva. Firma bude na re-
novaci cesty pracovat od 16. lis-
topadu od 5 hodin do 19. listo-
padu do 22  hodin (v  případě 
nepřízně počasí je náhradní ter-
mín stanoven na 23.–26. listopa-
du). Objížďka ve směru na Opa-
vu povede po ulici 17. listopadu 
a Průběžné, ve směru na Krás-
né Pole po ulicích Studentské, 
Technologické a  Krásnopolské. 
Objízdné trasy autobusových li-
nek najdete na www.dpo.cz.

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

rubě, a  chcete to vědět po-
kud možno ihned? Informace 
z Poruby jsou i na další sociální 
síti – Instagramu! Účet najdete 
pod jménem @mestskyobvod-
poruba. (red)

Setkání s obyvateli lokality Spartakovců
Zeleň, parkování, 
mobiliář, bezpečnost 
a čistota veřejného 
prostoru. To byla hlavní 
témata setkání zástupců 
porubské radnice 
s obyvateli lokality mezi 
ulicemi Spartakovců, 
Jaselskou, U Sportoviště 
a Opavskou.

 Jak vnímáte místo, kde žije-
te? Co se vám tam líbí a co bys-
te chtěli změnit? To byly otáz-
ky, které porubská radnice po-
ložila obyvatelům, kteří bydlí 
mezi ulicemi Spartakovců, Ja-
selskou, U Sportoviště a Opav-
skou. Setkání se konalo 17. říj-
na a uskutečnilo se z podnětu 
místních obyvatel.

„Sešli jsme se, abychom od 
místních získali podněty, co je 
trápí, kde vidí největší problé-
my a  co naopak považují za 
pozitiva svého bydliště. Potře-
bujeme získat co nejvíce dat. 
A  to nejenom od lidí, ale na-
příklad i od správců sítí, dopra-
váků nebo orgánů ochrany ži-
votního prostředí. To společně 
s dalšími údaji bude tvořit zá-
klad pro úvahy o zatraktivnění 
lokality,“ uvedla místostarostka 
Zuzana Bajgarová, která na se-
tkání zastupovala radnici.

Lidé v diskuzi zmiňovali pře-
devším problémy s  parková-
ním. Vědomi si ale byli, že po-
kud by se parkování mělo vyře-
šit ke spokojenosti všech, kteří 
vlastní auto, museli by oběto-

vat zeleň. A ta je pro ně největ-
ší devíza místa, kde žijí. Řešení 
parkování tak viděli ve výstav-
bě parkovacího domu či pod-
zemního parkování, u  kterého 
ale uznali, že je fi nančně nároč-
né. Padl i návrh na zklidnění do-
pravy na Opavské ulici, která by 
mohla být svedena do jednoho 
pruhu a  zbývající místo by se 
mohlo využít k parkování.

Dalším důležitým tématem 
byla zeleň. Stížnost směřovala 
především k tomu, že na mnoha 
místech je přerostlá a lidé by uví-
tali lepší údržbu stromů a keřů. 
Naopak kvitovali rozšíření hřiště 
pro děti, kde je i několik laviček, 
které slouží k setkávání genera-
cí. Padl také návrh vytvořit hřiště 
pro odrostlejší děti. (mot)

PODĚLIL SE O  VZPOMÍNKY | 
O své vzpomínky na zámek, Zá-
mecký park a Porubu vůbec se 
10.  října podělil se žákyněmi ZŠ 
Komenského porubský starou-
sedlík Jan Tichý. Vzpomínky teď 
děti zpracují a  seznámí s  nimi 
i  veřejnost. Budou totiž součás-
tí výstavy o  historii Zámeckého 
parku, která bude mít v Galerii na 
schodech porubské radnice ver-
nisáž 21. listopadu.
 Text a foto: Martin Otipka

 Čtěte také na straně 22

Vánoční strom se rozsvítí v neděli 9. prosince
 Vánoční strom se letos 

v průsečíku Hlavní třídy a Alšo-
va náměstí rozsvítí 9. prosince. 
Tím zároveň začne Porubský 
vánoční jarmark.

Zatím se neví, jaký strom 
to bude. Jisté je jen to, že se 
– ověšen ozdobami, které vy-
robily děti ze ZŠ K. Pokorného, 
a řetězy bílých světel – rozsví-
tí v neděli 9. prosince v 17 ho-
din. Ani letos nebude na vá-
nočním jarmarku chybět Ježíš-
kova pošta (ta bude fungovat 
už od 7. prosince) a velký dře-
věný betlém, který vytvořil 
řezbář Jiří Halouzka z Jiříkova 
na Bruntálsku. 

Letošní hudební svátky na 
náměstí budou mít nejrůzněj-

ší zaměření – v jednotlivé dny 
to budou třeba Vánoce roc-
kové, jazzové, rodinné, diva-
delní nebo valašské. Pro nej-
menší bude opět přichystá-
no zimní kino, ženám můžeme 
nabídnout 18. prosince zají-
mavý den s  názvem Zadáno 
pro dámy. Školy a školky bu-
dou mít vystoupení skoro kaž-
dý pracovní den.

Tradice zůstane zachová-
na rovněž v případě akce Čes-
ko zpívá koledy. Na „Alšáku“ 
se stovky hlasů malých a  vel-
kých Porubanů rozezní ve stře-
du 12.  prosince v  18  hodin. 
S pěveckým sborem Gymnázia 
Olgy Havlové jim bude před-
zpívávat David Deyl.

Porubský vánoční jarmark 
skončí 22. prosince. (jan)

Vybíráme z programu Porubského vánočního jarmarku:
 9. prosince Bo Quartet
 11. prosince cimbálová muzika Fojt, Dareband
 12. prosince David Deyl
 13. prosince AC/DC revival
 15. prosince Tři Vykřičníky (folk-popová kapela)
 16. prosince Vánoční příhoda Strašfuňáka a Funilky
 20. prosince The Addams Sisters, A. M. Úlet Změna programu vyhrazena.



Dukla… Je to vůbec galerie? Kde jsou ty 
obrazy, které jsme čekali?

 To a  další jsou otázky, kte-
ré vyvolává nedávno otevře-
ná Galerie Dukla. To, co se tam 
odehrává, častokrát nemusíme 
chápat, nemusí se nám to líbit. 
Dukla cílí na současné umění. 
Ne, olejomalby krajin zde sku-
tečně nenajdeme. Najdeme 
zde umění, nad kterým může-
me i  musíme přemýšlet, dis-
kutovat o něm, nechat v sobě 
probouzet emoce, a  při troše 
štěstí tak obohatit vlastní život. 

Umění už dlouhé roky není 
jen technicky dokonalý obraz 
nebo využití neobvyklých po-
stupů. Čím dál častěji se setká-
váme s  tím, že zvolené formy 
uměleckého výstupu jsou jen 
otevřené dveře pro rafi nova-
nější sdělení, než se běžnému 
divákovi na první pohled zdá.

S proměnou nazírání na sa-
motné umění se mění i pohled 
na prostor, kde dochází k inte-

rakci diváka a výtvarníka. Uni-
fi kované galerijní kostky ne-
poskytují mnohým prostor 
pro seberealizaci. Cílem útě-
ku z  tradičních a  bezpečných 
uměleckých cest těchto lidí je 
site-specifi c art – stručně řeče-

no prostor pro umění mu šité 
na míru. V  Porubě prozatím 
chyběla kvalitní galerie tohoto 
typu, o kterou by – ať už z kurá-
torské nebo výtvarné stránky – 
pečovali odborníci.

A přesně tohle v sobě nese 
Galerie Dukla. Od 26. září v ní 
pod vedením kurátora Tomáše 
Knofl íčka vystavujeme instala-
ci Petra Duba. Ta zastavuje ná-
hodné kolemjdoucí provokují-
cím tónem tmavě růžové barvy, 
která kontrastuje s  bílým pro-
středím a vzbuzuje pocit něče-

ho cizího až nečistého. Do toho 
je návštěvník konfrontován ná-
lepkami roztomilých, až pří-
liš skutečných zvířat, a  z  dru-
hé strany zárodků představ lid-
ských obličejů. Ke všemu nápis 
White Pover. Člověk, pro ně-
hož není umění denním chle-
bem, se setkáním s  výtvarnic-
kým počinem dostává z rutinní 
konformity každodenního živo-
ta a přemýšlí nad smyslem vý-
stavy. Už jen vzbuzení zájmu je 
v dnešní – stále ještě k veřejné-
mu prostoru docela letargické – 
společnosti pro městský obvod 
nevyčíslitelnou hodnotou.

Současné umění tedy zde 
v  Porubě má své místo. Duk-
la představuje jedinečnost. Vě-
říme, že potřebu její existence 
ve veřejném prostoru budeme 
prokazovat i další roky.

Zuzana Bajgarová,
Pavlína Nováčková

Sběrné dvory OZO 
budou zavírat dříve

 Od 1. listopadu bude ve 
všech sběrných dvorech OZO 
Ostrava platit zkrácená zim-
ní provozní doba. Sběrný dvůr 
v Porubě bude od pondělí do 
neděle zavírat už v  18  hodin. 
Tato zkrácená provozní doba 
bude platit do konce března 
příštího roku. Více o  tom, co, 
v  jakém množství a  kdy mo-
hou Ostravané ve sběrných 
dvorech bezplatně odevzdat, 
lze nalézt na www.ozoost-
rava.cz pod odkazem Sběrné 
dvory. 

Zimní svoz zeleně tradič-
ně začíná 1. prosince. „Do kon-
ce listopadu bude bioodpad 
z  hnědých nádob svážen ješ-
tě každé dva týdny, od pro-
since do konce března jednou 
měsíčně. Termíny zimních svo-
zů bude OZO doručovat všem 
uživatelům bio popelnic kon-
cem listopadu také do schrá-
nek,“ uvedla mluvčí společnos-
ti Vladimíra Karasová. (jan)

AKTUALITY6

Porubský památník uspěl v soutěži 
Stavba roku 2018
Porubský projekt 
„Revitalizace vstupní 
plochy u bludného 
balvanu“ uspěl v letošním 
26. ročníku celostátní 
soutěže Stavba roku. 
Není to první ocenění, 
které památník získal.

 Před rokem byla slavnostně 
odhalena nová podoba památ-
níku na Vřesinské ulici. Auto-
rem projektu je ostravské Pro-
jektStudio EUCZ Davida Kotka. 
Dodavatelem byla společnost 
Stavos Stavba. A nový vzhled 
pietního místa zaujal odbor-
níky – byl oceněn v celostátní 
soutěži Stavba roku, odkud si 
odnesl Cenu za veřejný pros-
tor ministerstva pro místní roz-
voj a Asociace pro urbanismus 
a  územní plánování. „Revitali-
zace vstupní plochy u bludné-
ho balvanu je komorní příklad 
úpravy veřejného prostranství, 
který si přes svůj malý rozsah 
zaslouží cenu za veřejný pros-
tor. Ukazuje, že i zdánlivě oby-
čejná místa si zaslouží pozor-
nost a náležitou péči. Podpoří 

se tak jejich historická i kultur-
ní hodnota a zároveň se posí-
lí identifi kace obyvatel s  mís-
tem, kde žijí. Zvláště jsme 
ocenili práci s  použitými ma-
teriály i koncept zvukového ře-
šení a osvětlení prostoru, který 
celkový dojem z  místa vhod-
ně dotváří,“ zdůvodnila porota 
udělené ocenění.

Rekonstrukce dala pietnímu 
místu novou a  moderní tvář. 
Záměrem bylo propojit památ-
ník obětem první a druhé svě-
tové války, přírodní památku 
bludný balvan a památnou lípu 
vysazenou k 50. výročí vzniku 
republiky. Autoři použili pouze 
přírodní materiály – architek-
tonicky působivou trvanlivou 
patinující ocel, corten. Ocelové 
pláty vytvářejí pochozí plochu. 
Do ní jsou vetknuty tři hlavní 
trasy. Každá vrcholí vztyčením 
desky s  informačním textem, 
který je do desek vypálen.

Už před časem získal pa-
mátník Čestné uznání v  sou-
těži Stavba moravskoslezské-
ho kraje. Více informací najde-
te na fajnovaporuba.cz. (red)

ZAMYŠLENÍ
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Specializovaná sluchadlová ordinace 
v srdci Ostravy

Hlavní třída 1026/49
Ostrava - Poruba

Tel.: 773 742 612
Objednejte se už dnes!

SLUCH určuje kvalitu Vašeho života

Nabízíme:

 Krátké objednací doby
 Odborný specializovaný personál 
 Nejnovější trendy v oblasti sluchadel
 Kompletní servis sluchadel Phonak

 Snadný bezbariérový přístup

„Pomůžeme Vám lépe slyšet v jakékoliv situaci.“

Partner pro Váš sluch

Veletrh
edních škol

9. února

17. 11 – 24. 12.
Právě teď chybí ve školních lavicích 61 milionů dětí. 

  V Avion Shopping Parku a v UNICEF ale věříme, 
    že každé dítě na světě by mělo mít stejnou šanci na vzdělání.

      Dobrovolným příspěvkem za parkování můžete pomoci i Vy.
        Například za 30 Kč můžete pořídit tužky pro celou třídu.

        Děkujeme!

S Avionem pro UNICEF

www.ostrava.avion.cz
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AKTUALITY8

SEDMIJEDNIČKOVÝ AKÁT | Jaká 
jsou specifi ka výsadby stromů 
v  městském prostředí, jak pro 
nový strom vybrat vhodnou 
lokalitu, jak o  právě zasazené 
stromy ve městech pečovat 
nebo v  čem se nejčastěji chy-
buje. O tom se nejprve hovořilo 
na semináři pro odborníky pe-
čující o  zeleň z  celé republiky, 
a pak se to i názorně předvádě-
lo – pracovníci AWT rekultivace 
pod supervizí arboristů z fi rmy 
Safe Trees zasadili na Jilem-
nického náměstí tzv. sedmijed-
ničkový strom. Trnovník akát je 
1  111  111. stromem registrovaným 
na oborovém portálu Stromy 
pod kontrolou, na kterém jsou 
podchyceny všechny porubské 
stromy. (jan) Foto: Jiří Birke

V Porubě se uklízí 131 kilometrů chodníků
Zimní období – alespoň 
co se údržby komunikací 
týká – začíná 1. listopadem 
a končí 31. březnem. 
Je to hlavní sezona 
pro ty, kteří se starají 
o sjízdnost a schůdnost 
cest a chodníků v obvodu. 
Zakázka na zimní údržbu 
cest a chodníků v Porubě 
byla vysoutěžena vloni 
a je platná do roku 2021.

 „Kdyby nasněžilo nebo 
namrzlo dříve nebo později, 
než je vymezeno defi nicí zim-
ního období? Firma musí sa-
mozřejmě vyjet také, je to 
ošetřeno ve smlouvě,“ ubezpe-
čil vedoucí komunálního odbo-
ru Aleš Chodura. 

Nařízením města je dáno, 
že komunikace IV. třídy, tedy 
chodníky, musí být ošetřeny do 
24 hodin. Komunikace III. třídy, 
cesty, po kterých nejezdí měst-

ská hromadná doprava, musí 
být sjízdné do 48 hodin, kdy 
nasněží nebo namrzne. O ces-
ty, po kterých jezdí MHD, se 
stará společnost Ostravské ko-
munikace (výjimkami jsou ulice 
Francouzská a Nad Porubkou). 

Nařízení města stanovu-
je nejen rozsah, způsob a lhů-
ty „odstraňování závad ve 
schůdnosti (viz box) místních 
komunikací a průjezdních úse-
ků silnic“, ale také vymezuje 
„úseky místních komunikací 
a chodníků, na kterých se pro 
jejich malý dopravní význam 
nezajišťuje sjízdnost a  schůd-
nost odstraňováním sněhu 
a náledí“ – tedy je v něm uve-
den seznam chodníků, které 
se v zimě neudržují (lze ho na-
jít na webu Ostravy).

Než se k zemi začnou sná-
šet vločky, budou v  listopadu 
ještě znovu cesty a  chodníky 
přečišťovány od listí. Tedy po-

kud už nenasněží nebo nebu-
de mrznout…

Když nastane zimní slota, 
je podle Aleše Chodury po-
stup údržby komunikací jasně 
daný: nejdříve se uklízejí chod-
níky podél cest, po kterých 
jezdí MHD, schodiště, autobu-
sové zastávky (dočista po celé 
délce) a  přístupy ke zdravot-
nickým zařízením (výjimkami 
jsou soukromé instituce a  fa-
kultní nemocnice). Vytipová-
na jsou i  nebezpečná místa, 
která se také dělají přednost-
ně – kopce, sjezdy… „Firma má 
dispečery, kteří situaci s poča-
sím sledují nepřetržitě v  teré-
nu po celé defi nované zimní 
období. Ale když meteorolo-
gové avizují ledovku, vyjíždí se 
se solí hned. Když se pak na-
ráz ochladí, nestíhalo by se,“ 
upřesnil vedoucí odboru ko-
munálních služeb.

Stejně jako v  dalších 
situacích při údržbě komuni-
kací, při odklízení sněhu děla-
jí problémy nevhodně zapar-
kované automobily – tam, kde 
projede auto, už neprojede vel-
ký vůz s pluhem. (jan)

Poruba v zimě udržuje:
 59,7 km komunikací III. třídy
 131 km komunikací IV. třídy
 550 kontejnerových stání
 200 přechodů pro chodce
 86 zastávek MHD
 1670 m2 schodišť

Co říká zákon?
 Závadou ve sjízdnosti se rozumí taková změna ve sjízdnos-

ti místní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat 
při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a do-
pravně technickému stavu místních komunikací a povětrnost-
ním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 6).

 Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůd-
nosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec předví-
dat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně 
technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsled-
kům (§ 26, odst. 7).

 (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)

Novoroční koncert: 
Fialová a Savka

 Hana Fialová, členka sou-
boru opereta/muzikál Národ-
ního divadla moravskoslezské-
ho a nositelka Ceny Thálie 2014, 
zazpívá na tradičním novoroč-
ním koncertu, který se bude ko-
nat 3. ledna od 19 hodin v kos-
tele svatých Cyrila a  Metodě-
je v  Pustkovci. Jako hosty si 
pozvala kolegu Tomáše Savku 
a klavíristu Jakuba Žídka. Před-
prodej vstupenek bude v Infor-
mačním centru Poruba na Hlav-
ní třídě zahájen 5. listopadu.

Velkoobjemové 
kontejnery

 Rozměrnější odpad z  do-
mácností mohou obyvatelé 
Poruby do 16. listopadu odklá-
dat do velkoobjemových kon-
tejnerů, které jsou v této době 
rozmístěny v  ulicích obvodu. 
Nepatří do nich ale stavební 
suť, nebezpečný odpad (au-
tobaterie, zářivky, barvy, roz-
pouštědla, motorové oleje aj.), 
bioodpad, elektrospotřebiče 
nebo počítače. Kontejnery se 
staví na určená místa mezi sed-
mou a čtrnáctou hodinou. Har-
monogram jejich rozmístění je 
zveřejněn na stránkách poru-
ba.ostrava.cz v  sekci Občan, 
Sběrné dvory a  velkoobjemo-
vé kontejnery.

Veletrh nabídne práci
 Veletrh pracovních příleži-

tostí All Jobs se bude konat 
16. listopadu v obchodním cen-
tru Galerie Tesco. Nové zaměst-
nance na něm budou hledat na-
příklad společnosti ArcelorMit-
tal, Mlékárna Kunín, Innogy, 
Student Agency, G4S, Všeo-
becná zdravotní pojišťovna, Fa-
kultní nemocnice Ostrava nebo 
Městská policie Ostrava. (red)
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PLODNÝ AUTOR | S českým básníkem, pís-
ničkářem a  prozaikem Janem Burianem se 
mohli všichni jeho příznivci setkat 10. října 
v  knihovně na Vietnamské ulici. Střetnu-
tí s  osobitou tvorbou neobyčejně plodného 
autora bylo pro všechny přítomné příjemně 
obohacující.

SETKÁNÍ U OBLOUKU | Třeba o tom, že bez-
mála třetina lidí měla během života psychické 
potíže, se mohlo mluvit na letošním Setkání 
u Oblouku, které se konalo 10. října v Kafárně 
společnosti Spirála v Oblouku. Na programu 
byla hudební vystoupení, tvořivé workshopy 
i vernisáž výstavy fotografi í.

REJ S  OHŇOSTROJEM | V  Zámku Poruba 
bylo na podvečer 22. října připraveno potěše-
ní pro malé Porubany: tradiční akce nazvaná 
Rej broučků a berušek. Po vystoupení klauna 
Hopsalína se mohli malí hmyzáčci s lucernič-
kami vydat s lampiony na procházku Zámec-
kým parkem. Vše korunoval malý ohňostroj.

LILIOVNÍK PRO PANÍ OLGU | Ne-
dožité 85. narozeniny Olgy Havlo-
vé si lidé symbolicky na pětaosm-
desáti místech po celé republice 
připomenou vysazením pamá-
tečních stromů. Jeden z  nich – 
liliovník tulipánokvětý, který má 
pořadové číslo 70 – byl zasazen 
u Gymnázia Olgy Havlové.

Snímky: Jiří Birke, Jana Janošco-
vá a Martin Otipka

Pohled k ulici Jana Šoupala na sedmém obvodu v roce 1968 a nyní
 Snímky: Lubomír Glumbík a Jana Janošcová

KOMUNITNÍ CENTRUM | Habro-
vé bludiště, ovocný sad a  ko-
munitní zahrádka. Nebo lezecká 
stěna, kuří most či Newtonova 
houpačka. To všechno si lidé, kte-
ří navštívili stavbu komunitního 
centra, museli zatím jen předsta-
vit. Komunitní centrum Všichni 
spolu u základní školy K. Pokor-
ného se už ale brzy ukáže v plné 
kráse. Prohlídka byla součástí 
programu Dne architektury, ke 
kterému se letos Poruba připojila.

Poruba kdysi a dnes aneb Proměny obvodu ve fotografi ích



Venkovní posilovna – Čs. exilu
Předmětem návrhu je zbudová-
ní malého workoutového hřiště. Ta-
kováto venkovní posilovna obsahu-
je nejen hrazdy v různých výškách, 
ale také trojitá bradla s různou šíř-
kou pro ideální úchop.

Autor návrhu: Pavel Krejčí 
Lokalita: dvůr mezi domy mezi uli-
cemi Čs. exilu a Budovatelskou
Odhadované náklady: 80 000 Kč

Venkovní posilovna – Dvorní ulice
Autor navrhuje zbudovat venkov-
ní posilovnu v prostoru mezi domy 
na Dvorní ulici. Návrh obsahuje in-
stalaci čtyř venkovních celokovo-
vých posilovacích strojů určených 
k protahování, zpevňování a posilo-
vání svalů.

Autor návrhu: Petr Krejčí 
Lokalita: dvůr mezi domy na Dvor-
ní ulici
Odhadované náklady: 152 000 Kč

Hravý chodník ZŠ Dětská
Cílem návrhu je oprava povrchu 
plochy před vchodem do základní 
školy Dětská. Pomocí dlažby růz-
ných odstínů a barev budou vytvo-
řeny hrací plány vybraných desko-
vých her, které mohou děti ve svém 
volném čase využít.

Autor návrhu: Základní škola, Ost-
rava-Poruba, Dětská 915 
Lokalita: plocha před vchodem do 
základní školy na Dětské ulici
Odhadované náklady: 690 000 Kč

Dětské hřiště u vozovny
Ve vnitrobloku mezi ulicemi Pioný-
rů a Opavská by mělo být vybudo-
váno zcela nové hřiště s jednou vět-
ší herní sestavou pro děti od tří do 
10  let a dalšími herními prvky, jako 
jsou houpačky či pískoviště. Návrh 
počítá také s  instalací laviček, aby 
tak vzniklo příjemné místo pro hru 
dětí pod dozorem rodičů.

Autor návrhu: Helena Kubicová 
Lokalita: dvůr mezi domy mezi uli-
cemi Pionýrů a Opavskou
Odhadované náklady: 340 000 Kč

Psí hřiště
Obsahem návrhu je vybudování psí-
ho hřiště vybaveného dřevěnými 
agility překážkami v místech, kde je 
v současné době plocha umožňující 
volný pohyb psů. Vznikne tak pros-
tor pro sportovní vyžití pejsků a také 
jejich majitelů, kteří se zde budou 
moci setkávat, vyměňovat si kynolo-
gické zkušenosti či pořádat soutěže.
Autor návrhu: Petra Paličková 
Lokalita: travnatá plocha mezi pro-
dlouženou Hlavní třídou a Alžír-
skou ulicí
Odhadované náklady: 290 000 Kč

ZELENÁ PORUBĚ10

 Zelená Porubě je projekt, ve kterém sami 
lidé nejen navrhují, ale i rozhodují o tom, do 
čeho bude Poruba napřesrok investovat. Ze 
sedmnácti došlých návrhů jich do hlasování 
postupuje dvanáct. Ty, které v hlasování zís-
kají největší podporu a  jejichž rozpočty se 
vejdou do celkové částky 1,5 milionu korun, 
budou v příštím roce realizovány.

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

Kdo? Hlasovat budou moci všichni Porubané starší 15 let.

Kdy? Hlasování začne 12. listopadu a poběží do 22. listopadu.

Kde? Hlasovat lze:
  – fyzicky – vyplněním hlasovacího lístku v informačním centru  na 

Hlavní třídě nebo v některé ze čtyř porubských poboček Knihov-
ny města Ostravy;

 – elektronicky – na www.zelenaporube.cz.

Jak?  Každý bude mít dva kladné hlasy (pro nápady, které se mu líbí)  
a jeden záporný (pro návrh, s jehož realizací nesouhlasí).

Kdo, kdy, kde a jak bude moci hlasovat o tom, které návrhy uspějí?

Ve třetím ročníku projektu Zelená Porubě postoupilo
Schody hrůzy! Pláčou Múzy
Návrh obsahuje úpravu prosto-
ru před Základní uměleckou školou 
na ulici J. Valčíka, přičemž nejdůle-
žitější položkou, jak název návrhu 
napovídá, je oprava schodiště. To je 
dlouhodobě v nevyhovujícím stavu. 
Schodiště bude opraveno s  využi-
tím designových prvků, které přístup 
k této kulturní instituci výrazně oživí.

Autor návrhu: ZUŠ, J. Valčíka 4413 
Lokalita: prostranství před ZUŠ 
J. Valčíka
Odhadované náklady: 690 000 Kč
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Které nápady 
nepostoupily a proč?

 Do třetího ročníku projektu bylo při-
hlášeno více nápadů, některé však do hla-
sování nepostoupily. Které to byly?

Odpadkový koš prospěje každému 
lesu: autor navrhl instalovat odpadko-
vý koš u vstupu do plesenského lesa na 
ulici 17. listopadu u posledního kruhové-
ho objezdu. Po dohodě s autorem bude 
koš umístěn na vybrané místo v  rámci 
běžné údržby. Návrh byl na přání auto-
ra stažen.

Nová parkovací místa: nápad na zříze-
ní nových parkovacích míst v místě kříže-
ní ulic Urxovy a Čs. exilu není realizovatel-
ný ani v případě dílčích úprav. Jedná se 
o prostor křižovatky, kde není možné par-
kovací místa budovat.

Cvičiště pro psy: autor navrhoval vy-
budování agility hřiště na travnaté ploše 
mezi ulicemi Opavskou a  Martinovskou. 
Nápad nelze realizovat, protože se jedná 
o rozvojovou plochu.

Nový život pro stromy: umělečtí řezbá-
ři měli stromy určené ke kácení přetvořit 
v dřevěné sochy. Návrh by byl proveditelný, 

ale jiným způsobem, než si autorka před-
stavovala. Na její přání byl návrh stažen.

Malujeme Porubu: smyslem návrhu je 
vytvořit místo k  setkávání a  trávení vol-
ného času před Jazykovým gymnáziem 
Pavla Tigrida. Vzhledem k plánované re-
konstrukci ulice G. Klimenta bude návrh 
zapracován přímo do projektu. Návrh byl 
stažen na přání autorky.

do fi nále dvanáct projektů. Který z nich vyberete?
Už zase skáču na chodníku!
Návrh obsahuje nejen potřeb-
nou obnovu asfaltové plochy před 
vstupem do základní školy na ulici 
I. Sekaniny, ale počítá i s nástřikem 
hracích prvků na tuto plochu. Děti 
si tak budou moci krátit chvíli sko-
kem do dálky, skákáním panáka či 
piškvorky.

Autor návrhu: Základní škola, Ost-
rava-Poruba, I. Sekaniny 1804
Lokalita: plocha před vchodem do 
základní školy na ulici Ivana Sekaniny
Odhadované náklady: 690 000 Kč

Problém! Chodník končící sloupem
Smyslem tohoto návrhu je oprava 
rozbitého povrchu chodníku na ulici 
Ľudovíta Štúra v okolí střední školy 
služeb a podnikání. Součástí návrhu 
je i úprava zeleně v okolí. Pro chod-
ce se tak stane cesta nejen pohodl-
nější, ale i příjemnější.

Autor návrhu: Adam Lokajíček
Lokalita: chodník na ulici Ľudoví-
ta Štúra v okolí střední školy služeb 
a podnikání
Odhadované náklady: 300 000 Kč

Instalace hodin a oprava chodníku na vozovně
Znovuinstalování městských ho-
din v  prostoru parčíku u  vozovny 
a  oprava přilehlých chodníků. Prá-
vě tak by se měl zkrášlit prostor ruš-
né křižovatky u porubské vozovny. 
Městské hodiny s ciferníkem by se 
mohly stát novou dominantou to-
hoto veřejného prostoru.

Autor návrhu: Jana Rybecká
Lokalita: křižovatka u zastávky Po-
ruba vozovna
Odhadované náklady: 570 000 Kč

Poruba bez vajglů
Vyčistit Porubu od nedopalků ciga-
ret – to je hlavní smysl předložené-
ho návrhu. Ten spočívá v rozmístě-
ní stovky designových popelníků na 
místa, kam kuřáci odhazují cigare-
tové nedopalky. Aby byla Poruba 
opravdu čistší, je součástí návrhu 
také informační kampaň pro kuřá-
ky i nekuřáky.
Autor návrhu: Jérôme Cédric 
Paquet
Lokalita: veřejná prostranství v Po-
rubě
Odhadované náklady: 250 000 Kč

Záhon růží seniorů Komunitního centra Archa
Návrh předpokládá celkovou ob-
novu růžového záhonu na náměstí 
Jana Nerudy. Členové Komunitního 
centra Archa by se tak díky realiza-
ci návrhu osobně zapojili do výsad-
by šedesáti sazenic růží a následné 
péče o růžové keře.

Autor návrhu: Spolek AktivSen
Lokalita: náměstí Jana Nerudy
Odhadované náklady: 30 000 Kč

Hřiště Jedna rodina
Modernizace tohoto dětského hři-
ště by měla podpořit věkovou va-
riabilitu dětských návštěvníků 
a  umožnit dětem zahrát si míčové 
hry, skákat na trampolíně nebo se 
sklouznout na nové klouzačce. Sou-
částí návrhu je mj. svahová klouzač-
ka, trampolína zapuštěná do země,  
dřevěný dětský domeček, fotbalová 
branka či basketbalový koš.
Autor návrhu: Kristýna Dekická
Lokalita: dvůr mezi domy na ulici 
Františka Čechury
Odhadované náklady: 445 000 Kč
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TURNÉ K 90. V ÝROČÍ
   OR IGINÁLNÍHO SOUBORU
TURNÉ K 9
 OR IGINÁ

EUROPE AN TOUR  2019

26. 5. 2019 
OSTRAVA

              POPPRVÉ VYSTOUUPÍ130 ČLENŮ SOUBORU

OSTRAVAR ARÉNA
15:00 a 20:00

WWW.ALEXANDROVCI.CZ
VSTUPENK Y

E XKLUZIVNĚ U

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

NOVĚ OTEVŘENÁ
lékárna Olympia

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Otakara Jeremiáše 1973/4

Ostrava - Poruba
+420 596 515 345 

lekarnaolympia@email.cz
Po - Čt 7:30 - 17:00

Pá 7:30 - 15:00
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www.visinet.cz



Spinální jednotka FNO má unikátní handbike trenažér
Spinální jednotka Fakultní 
nemocnice Ostrava (FNO) 
získala unikátní handbike 
trenažér, který jí věnoval 
spolek Cesta za snem. 
Stal se součástí speciálně 
vybavené tělocvičny. 

 Předseda spolku Cesta za 
snem Heřman Volf se před 
12 lety vážně zranil na sjezdov-
ce. Už během léčení na spinál-
ní jednotce byl rozhodnut, že 
sportovat bude dál. I na vozí-
ku. Konstrukci handbiku navr-
hl sám.

„První myšlenky na jeho 
výrobu vznikly už dávno. My 
jsme totiž na naše akce vozi-
li můj vlastní, poměrně dra-
hý handbike. Jízdu na něm si 
ale chtěla vyzkoušet spousta 

lidí a bike se mi zničil,“ řekl při 
slavnostním předání této uni-
kátní rehabilitační pomůcky 
v porubské fakultní nemocnici 
Heřman Volf.

Spinální jednotka je součás-
tí neurochirurgické kliniky. Tým 
fyzio- a ergoterapeutů se tady 
snaží vrátit do života lidi po 
úrazu nebo s  vážnými nemo-
cemi postižení míchy.

„U všech přístrojů, které v tě-
locvičně máme, jsou s pacienty 

vždy terapeuti. Ukazují jim, jak 
je mají správně použít, opravují 
chyby. Stejné to bude i u hand-
biku,“ řekl krátce po převze-
tí trenažéru vedoucí terapeut 
spinální jednotky FNO Zdeněk 
Guřan. Je přesvědčen, že nová 
pomůcka bude součástí denní 
rehabilitace velmi brzy.

Tělocvična, kde je trenažér 
umístěn, je podle vrchní sestry 
neurochirurgické kliniky Karly 
Kočí využívána osm hodin. Pa-

cienti denně absolvují čtyři až 
pět forem rehabilitace. 

Výrobu unikátních trenažé-
rů zaplatili drobní dárci i fi rmy 
v  kampani na hithit.cz. Před 
odjezdem se Heřman Volf roz-
loučil slibem, že zanedlouho 
přiveze spinální jednotce dal-
ší unikát: „Bude to multifunkč-
ní trenažér, který bude simulo-
vat běh na lyžích, pádlování 
i veslování, aby se imobilní člo-
věk posílil.“ (nch)
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Žáci a studenti si mohou zlepšit techniku
 Mladým technikům bude 

patřit čtvrtek 8. listopadu. 
V  aule chystá Vysoká škola 
báňská – Technická univerzita 
Ostrava (VŠB-TUO) pro žáky 
základních a  studenty střed-
ních škol akci Zlepši si techni-
ku s VŠB – Technickou univer-
zitou Ostrava. Od 9 do 14 ho-
din představí technické hračky, 
exponáty a  novinky ze světa 
technologií, které doplňují náš 
každodenní život. Kromě ko-
mentovaných ukázek a  pro-
gramu pracovišť univerzity se 
návštěvníci mohou těšit na 
science show lektorů iQLandie 
Liberec. Na science show je po-
třeba se předem registrovat na 
webu www.zlepsisitechniku.cz. 

Pokud máte zájem o  vědu 
a techniku, ale 8. listopad není 

to správné datum, tým popu-
larizace VŠB-TUO připraví pro 
školy individuální program. 

Více na webu www.zlepsisi-
techniku.cz nebo e-mailu po-
pularizace@vsb.cz. (jah)

Technické hračky, exponáty a novinky ze světa technologií mladé ná-
vštěvníky akce zajímají.  Foto: archiv VŠB-TUO

Konstrukci kola navrhl předseda spolku Cesta za snem Heřman Volf. Sám ho používá. Foto: FNO

Univerzita slaví 
výročí

 Výročí založení republiky 
oslaví VŠB – Technická univer-
zita Ostrava v pondělí 12.  lis-
topadu několika tematickými 
akcemi. V 16 hodin bude přímo 
před rektorátem slavnostně 
otevřen nový parčík, který byl 
vybudován k připomenutí vý-
ročí založení Československé 
republiky. V  17  hodin naváže 
zahájení výstavy Česká stav-
ba století, která bude umístě-
na v aule univerzity a předsta-
ví retrospektivně nejvýznam-
nější stavby za posledních 
100 let. Večer v 18 hodin je na-
plánován pro zaměstnance 
univerzity koncert Janáčkovy 
fi lharmonie Ostrava „Společné 
století“. Filharmonie uvede vý-
běr složený z děl českosloven-
ských autorů.  (jah)

Co je hithit.cz?
• portál, kde se lidé snaží 
získat sympatie a  podpo-
ru (a tím pádem i  fi nanční 
dary) na realizaci svých ná-
padů
Co je handbike?
• unikátní mobilní prostře-
dek pro osoby se zdravot-
ním postižením – speciální 
kolo, na němž nešlapou do 
pedálů, ale kola roztáčejí ru-
kama
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Den otevřených dveří 
ve waldorfské škole

 V pátek 30. listopadu jsou 
zváni rodiče budoucích prv-
ňáčků na den otevřených dve-
ří, který pořádá Základní ško-
la a  waldorfská základní ško-
la na ulici Ľ. Štúra. Od 7.50 do 
11.40 hodin budou mít zájemci 
o waldorfskou pedagogiku pří-
ležitost nahlédnout do výuky 
a  prožít s  dětmi část jejich 
školního dne ve třídě.  (jokr)

Rozvíjejí rozumové 
schopnosti dětí

 Víte, že výzkumy pouka-
zují na fakt, že dětský mozek 
zakládá 75 % všech neurono-
vých synapsí (spojení dvou 
neuronů sloužící k  předávání 
vzruchů – pozn. red.) do sed-
mi let a  z  toho jich polovina 
vznikne už do pěti let? S tím-
to faktem se rozhodli praco-
vat v  mateřské škole na uli-
ci Čs. exilu. Založili klub, kte-
rý rozvíjí rozumový potenciál 
dětí. Scházejí se jednou mě-
síčně od 14.45 do 16.15 ho-
din. Nejbližší setkání se bude 
konat 6.  prosince. Jeho ná-
plní budou mj. cvičení, která 
podporují rozvíjení rozumo-
vých schopností dětí – hry 
s míčem, hudbou, logické há-
danky, základní práce se slo-
vy a  písmeny, hry zaměře-
né na rozvoj smyslového vní-
mání, logického myšlení, řeči, 
prostorové a plošné předsta-
vivosti nebo matematických 
představ. Více informací na 
skolkaexilu@seznam.cz nebo 
725 460 597.

Stříleli ze vzduchovky
 Šest družstev z  porub-

ských základních škol soutěži-
lo v ZŠ I. Sekaniny ve druhém 
ročníku soutěže ve střelbě ze 
vzduchovky. Každé družstvo 
tvořili tři dívky a  tři chlap-
ci. Pěti střelami vestoje a pěti 
vleže bojovali o vítězství v ka-
tegorii dívek, chlapců a druž-
stev. Nejlepší mušku měli Agá-
ta Ferancová a Vojtěch Bulka 
ze ZŠ Komenského, v  kate-
gorii družstev zvítězili domá-
cí – družstvo ZŠ I. Sekaniny. 
V přestávce mezi střelbami si 
žáci mohli zahrát fl orbal, bas-
ketbal nebo stolní tenis v tělo-
cvičně. (jan)

Nabídka aktivit pro předškoláky: 
k bruslení a kopané i fi tness cvičení
Děti z porubských 
mateřských škol se po 
bruslení a kopané mohou 
seznámit s dalším sportem 
– fi tness cvičením.

 Jelikož se opravuje střecha 
velké haly zimního stadionu, 
všichni malí i velcí sportovci se 
musí podělit o kluziště v malé 
hale, Kooperativa Aréně. „Ho-
kejový klub se nám snaží vy-
cházet vstříc, ale chápeme, že 
ani při nejlepší vůli se zatím více 
hodin výuky bruslení konat ne-
může,“ uvedla Milena Jochymo-
vá z odboru školství, prevence 
kriminality a bezpečnosti. „Aby 
děti o  svou dávku sportování 
nepřišly, obvod se rozhodl ma-
teřským školám nabídnout no-
vou aktivitu – fi tness cvičení.“

Tuto nabídku zatím využi-
lo šest školek. Do Friendly Fit-
ness na Hlavní třídě dochá-
zí například MŠ Dětská. Nejen 
proto, že se nemusí vypravo-
vat daleko. Paní učitelky, které 
dvacítku dětí doprovázejí, po-
tvrdily, že děti tato nová aktivi-
ta nesmírně baví a že se v tělo-
cvičně s trenérem vyřádí. „My-
slím si, že děti jsou spokojené. 
Vždy hned spolehlivě pozná-
me, která činnost je baví a kte-
rá ne,“ doplňuje trenér Friendly 
Fitness Zdeněk Žák. Domní-
vá se, že děti se dnes obec-
ně málo hýbou, takže příleži-
tostí, jak je přivést ke sportu, 
není nikdy dost. S dětmi to vi-
ditelně umí – visí na něm očima 
a dychtivě čekají, jakou zábavu 
jim na dnešek vymyslí. A on ne-
zklame: tvrdí, že podlaha tělo-

cvičny je žhavá láva a černé ží-
něnky ostrůvky. „Abyste se ne-
spálili, můžete chodit jen po 
nich,“ udělí pokyn, pustí hudbu 
a rozjařený hlouček předškolá-
ků se dá do pohybu.

Po „ostrůvcích“ přijde velká 
překážková dráha. Podlézt tyč, 
přeskočit překážku, válet sudy, 
přejít po ležícím laně, vylézt 
na bednu a  seskočit z  ní, dr-
žet rovnováhu na půlkulatých 
balančních podložkách bosu, 
přeskočit překážku, prolézt tu-
nelem a projít po „kladině“. Ví-
taná zábava na dobrých dva-
cet minut. A pak šup do šatny 
a  jeden po druhém pro zdra-
vou ovocnou svačinku, kte-
rou jim připravil pan trenér. Vy-
měnit s kamarádem hrozny za 
jablko a zpátky do školky.

„Perfektní věc... Přesně toto 
chybí dnešním dětem v  MŠ – 
pohyb a zase pohyb,“ napsal na 
facebooku Zbyněk Majchrov-

ský a Barbora Šibinská Míčková 
ho doplnila: „Naše dcera tam 
chodí a moc se jí to líbí!“

Jak Milena Jochymová do-
dala, ředitelky mateřských 
škol jsou aktivní a pro děti při-
pravují rovněž další nadstan-
dardní sportovní aktivity – vý-
uku plavání nebo lyžování na 
Skalce. (jan)

Překážková dráha předškoláky baví. Foto: Jana Janošcová

Jak mohou předškoláci 
sportovat?
Lekce bruslení pro porubské 
mateřské školy se v  tomto 
školním roce konají už potře-
tí. Obvod je pořádá ve spo-
lupráci s hokejovým klubem 
HC RT Torax Poruba. Za-
tímco v  předchozích letech 
se učily bruslit děti ze šesti 
školek, nyní zájem projevilo 
už devět zařízení. Začátkem 
léta se pak děti mohly sezná-
mit s kopanou pod vedením 
trenérů 1. FC Poruba.

Budoucí kuchaři, pekaři a cukráři se učili v Itálii
 V rámci projektu Erasmus+ 

vycestovalo od letošního dub-
na do září třicet žáků druhých 
a  třetích ročníků oborů ku-
chař-číšník, hotelnictví a turis-
mus, pekař a cukrář ze střed-
ní školy prof. Zdeňka Matějčka 
na čtrnáctidenní pracovní stá-
že do Itálie.

„Budoucí pekaři a cukráři se 
učili tradiční postupy a recep-
ty ve známém lyžařském stře-

disku Cavalese, kde pracovali 
v  rodinné pekárně a cukrárně 
Betta. Žáci oborů hotelnic-

tví a  turismus a  kuchař-číšník 
pak absolvovali praxi v  pří-
mořském letovisku Milano Ma-
rittima, kde sbírali zkušenosti 
v  hotelových restauracích, re-
cepcích, kuchyních a barech,“ 
uvedl učitel Michal Urban. Kro-
mě toho si studenti našli čas 
na kurzy spojené s jejich obory 
– baristický kurz, kurz míchání 
nápojů nebo přípravy tradiční 
italské pizzy. (jan)
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Hvězdou předvánočního setkání 
se seniory bude imitátor Vladimír Hron
Populární moderátor 
Vladimír Hron je známý 
především ze zábavních 
pořadů veřejnoprávní 
televize, které mu přinesly 
čtyři televizní ceny TýTý.

 Vedle schopnosti modero-
vat vyniká hlavně jako hudební 
imitátor – dokáže věrně napo-
dobit jak světové, tak i domácí 
hudební hvězdy napříč žánry. 
Spojí-li před živým publikem 
všechny tyto talenty se schop-
ností bavičskou, stává se mag-
netem zábavy. Právě Vladimír 
Hron bude hlavním hostem le-
tošního Předvánočního setká-
ní se seniory, které se bude ko-
nat 28. listopadu od 15 hodin 

v sále střední školy prof. Z. Ma-
tějčka na ulici 17. listopadu.

Nebude jediným účinkují-
cím tohoto tradičního setká-
ní. Seniory potěší také napří-
klad Ševčík – Moravský folklor-
ní soubor nebo Pěvecký sbor 
Sluníčko.

Vstupné je 80 korun. Lístky 
lze v předprodeji zakoupit v In-
formačním centru na Hlavní tří-
dě 583/105 nebo v  kulturním 
domě Akord&Poklad na náměs-
tí SNP v Ostravě-Zábřehu. (jan)

Slavnostní koncert pro porubské jubilanty
 Porubanům starším 75 let, 

kteří letos slaví půlkulaté nebo 
kulaté životní jubileum, je ur-
čen slavnostní koncert pro ju-
bilanty, který se bude konat 
v neděli 11. listopadu od 15 ho-
din v aule Vysoké školy báňské 
– Technické univerzity Ostrava 
na ulici 17. listopadu.

Na programu setkání je tra-
dičně kromě pozdravu vede-
ní obvodu hudební program. 
Tentokrát ho obstará Stan-
ley’s Dixie Street Band. Kla-
sické jazzové uskupení z  Ko-
přivnice hraje poctivý dixie-
land v  tradičním dobovém 
oblečení. Kapelníkem, trum-
petistou a  zpěvákem v  jed-
né osobě je Stanislav Dětský. 
Kapelu založil před jedenácti 
lety a i v dnešní době se usku-
pení řadí mezi špičku české 
hudební scény. Ve Stanley’s 

Dixie Street Bandu ho dopl-
ňují klarinetista Roman Vol-
ný, trombonista Milan Rusnák, 
hráč na tenorové banjo Jan 
Habernal a suzafonista Tomáš 

Ličman. Stanley’s Dixie Street 
Band již vydal několik DVD 
a CD, z nichž si oblibu získalo 
především album Dixieland ve 
fi lmových melodiích. (jan)
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Aby děti zvládly 
náročný přechod

 Přechod z chráněného pro-
středí školy do běžného živo-
ta je náročný zvláště pro děti 
se speciálně vzdělávacími po-
třebami. Děti ze ZŠ a MŠ Os-
trava-Poruba, Ukrajinská 19, se 
na něj připravují v  rámci pro-
jektu spolupráce škol Eras-
mus+ Future for the planet – 
Future for us. V  loňském roce 
se věnovaly ochraně přírody, 
letos se budou zabývat otáz-
kami péče o  zdraví, preven-
ce sociálně patologických jevů 
a  volby povolání. Budou také 
rozvíjet svou fi nanční gramot-
nost a měkké dovednosti, které 
jim umožní lépe se uplatnit po 
ukončení školní docházky. Své 
zkušenosti děti sdílejí s  žáky 
partnerských škol ze sedmi ev-
ropských zemí na mezinárod-
ních projektových setkáních 
i  prostřednictvím blogu. Pro-
jekt spolufi nancuje EU.

Den otevřených dveří
 Na dni otevřených dveří bu-

dou zájemce očekávat sociál-
ní pracovnice služby poradna 
sv. Alexandra poskytující soci-
álně-právní poradenství a Tar-
getu – podporovaného za-
městnávání poskytující pod-
poru lidem se zdravotním 
postižením při hledání práce. 
Setkání se bude konat 21.  lis-
topadu v  budově na ulici Fr. 
Formana  13 na Dubině. Ná-
vštěvníci budou mít možnost 
prohlédnout si od 9 do 16 ho-
din prostory organizace a také 
si zakoupit výrobky z chráně-
ných dílen charity sv. Alexan-
dra. Projekt je podpořen dota-
cí statutárního města Ostravy 
a  Krajského úřadu Moravsko-
slezského kraje.

Co víš, co znáš
Letošní 15. ročník soutěže pro 
dříve narozené Co víš, co znáš 
se stejně jako řada dalších akcí 
nesl ve znamení sto let vzni-
ku republiky. Utkalo se de-
vět dvoučlenných družstev. 
Otázky se týkaly nejen zna-
lostí o  významných politic-
kých událostech, ale i o kultu-
ře a  sportu. Soutěž pořádala 
organizace Senioři ČR Ostrava 
spolu s Koordinačním centrem 
seniorů Ostrava. (jan)

Jubilantům zahraje Stanley’s Dixie Street Band.  Foto: archiv kapely

Vladimíra Hrona lidé znají přede-
vším z televizních show.
 Foto: archiv Vladimíra Hrona

Charita má i půjčovnu kompenzačních pomůcek
 Charita Ostrava v rámci akti-

vit Charitní hospicové poradny 
nabízí možnost bezplatné účas-
ti na semináři Jak pečovat o ne-
mocného člověka v  domácím 
prostředí. Na setkání s  profe-
sionálními zdravotními sestrami 
se zájemci dozví, jak zvládnout 
péči o člověka se sníženou po-

hyblivostí, jak podávat stravu, 
tekutiny a léky, provádět osobní 
hygienu či polohování jako pre-
venci vzniku proleženin. Jsou 
připraveny informace o  mož-
nostech získávání příspěvku na 
péči nebo využívání kompen-
začních pomůcek. Ty je mož-
né zapůjčit v charitní půjčovně 

kompenzačních pomůcek (více 
na ostrava.charita.cz). Kurz se 
koná 15. listopadu od 14 hodin 
v budově hospice sv. Lukáše ve 
Výškovicích, Charvátská 785/8. 
Je třeba se přihlásit předem na 
tel. 599 508 533, 731 534 002 
nebo e-mailu hospicova.porad-
na@ostrava.charita.cz. (jan)
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTOCENTRÁLA s.r.o.
www.autocentrala.cz

AUTOCENTRÁLA s.r.o.
www.autocentrala.cz

800 600 000
www.skoda-auto.cz

     SLYŠÍTE

PRÁCCE PROOVÁDDÍME:VV

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické, 
plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí
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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
Až do odvolání vykupujeme pouze učebnice

PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ.

LISTOPAD A PROSINEC

SLEVY NELZE SČÍTAT.

OPTIKA TRIUMPH

Ostrava-Poruba Alšovo náměstí 694, tel.: 596 911 329
Ostrava-Hrabůvka OD Špalíček, Dr. Martínka, tel.: 596 711 451

DALŠÍ SLEVY
NA VYBRANÉ BRÝLOVÉ ČOČKY

Ztenčené

Odlehčené

S prémiovou antireflexní úpravou
a ochranou před ÚV zářením

MĚŘENÍ ZRAKU | www.triumphoptical.cz

VÁNOČNÍ AKCE + VÁNOČNÍ

DÁREK

1+1 ZDARMA NA BRÝLOVÉ ČOČKY
MULTIFOKÁLNÍ + SAMOZABARVOVACÍ

SLEVA AŽ 50 % NA BRÝLOVÉ OBRUBY
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Baseballisté Arrows Ostrava slaví historicky první titul
Ideální načasování. 
Klub, který letos slaví 
pětačtyřicet let od 
svého vzniku, se dočkal 
historicky prvního titulu. 
Baseballisté Arrows 
Ostrava ho vybojovali 
před svými fanoušky, kteří 
do posledního místečka 
zaplnili Arrows Family 
Park. Cestu za titulem 
začal hrající manažer Boris 
Bokaj, který se v prvním 
fi nálovém utkání v Brně 
postavil na nadhazovačský 
kopec a získal pro tým 
první důležité vítězství. 

Jste mistři. Jaké jsou bezpro-
střední pocity po zisku titulu?

Je to historicky první ti-
tul pro Ostravu a je to nesku-
tečně krásný pocit. Pomalu 
mi začíná docházet, co jsme 
dokázali. Věřili jsme, že fi ná-
le rozhodneme už v domácím 
utkání. Máme nejlepší fanouš-
ky v soutěži a k titulu nás do-
slova dotlačili.

Jste matadorem týmu a  ne-
úspěšných fi nálových bojů 
s Draky jste zažil několik. Ko-
lik jich bylo? 

Pro mě to bylo už páté fi ná-
le a konečně jsme uspěli. Takže 
jsem se dočkal, rozhodně jsem 
nechtěl zažít pátou porážku.

Draci i vy jste absolutní špič-
ka baseballové extraligy. Bylo 
těžké jednadvacetinásobného 
mistra třikrát porazit?

Samozřejmě. Mluvíme tady 
o dvou skvělých a naprosto vy-
rovnaných týmech. Takže ni-
kdo asi nemohl čekat, že vy-
hrajeme tři zápasy v řadě. Za-
čali jsme skvěle, vedli jsme 
v sérii 2:0 a pak jsme prohráli 
v Brně. Ale to nevadilo, proto-
že ten rozhodující zápas jsme 

si prostě nechali pro své fa-
noušky. Zaslouží si, aby mohli 
titul oslavit s námi.

V sezoně jste s Draky šestkrát 
prohráli a  jen jednou vyhráli. 
Neměli jste strach, že se bude 
opakovat loňský rok, kdy jste 
ve fi nále na Brno nestačili?

Dnes už si můžeme říct, že 
v základní části jsme proti Dra-
kům tak trochu taktizovali a ne-
ukázali jsme jim naše nejlep-
ší nadhazovače. Takže porážky 
v základní části jsme nebrali tra-
gicky, věděli jsme, jak jsme silní. 

V  čem jste byli silnější než 
soupeř? Co rozhodlo?

Týmový výkon, vůle a  hlad 
po vítězství. A  k  tomu preci-
zní obrana a  skvělý nadhoz. 
A skvělé bylo, že do zápasu se 
dal dohromady Tyrrel Joyce, 
který se ve třetím utkání zra-
nil. I díky lékařům Baníku Ost-
rava mohl nastoupit. Dal důle-
žitý homerun a stáhl dva body, 
což rozhodlo.  (mot)

Radost týmu s pohárem pro vítěze extraligy. Boris Bokaj úplně vpravo.  Foto: Ladislav Svěnčík

Do Poruby se na mezinárodní turnaj sjedou boxeři ze tří zemí
 Boxery ze tří zemí přiví-

tá 10.  a  11. listopadu Poru-
ba. V  hale Střední školy prof. 
Zdeňka Matějčka se uskuteč-
ní mezinárodní turnaj Poru-
ba!!! 2018, kterého se zúčastní 
bojovníci všech věkových ka-
tegorií od přípravky po muže 
a ženy. A přijedou z Česka, Slo-
venska a Polska.

„Jsem rád, že se nám stej-
ně jako loni podařilo tak skvě-
le obsazený turnaj uspořádat. 
Pro naše boxery to bude skvě-
lá příležitost porovnat svou vý-
konnost se stejně starými bo-

jovníky ze zahraničí. A já dou-
fám, že kluci ukážou, co v nich 
je, a  v  domácím prostředí se 
vybičují ke skvělým výkonům,“ 
uvedl Miroslav Torač z pořáda-
jícího klubu BC Poruba.

Vzhledem k  šířce startov-
ního pole se turnaj protáh-
ne na dva dny. V  sobotu od 
15 hodin budou na programu 
boje v  jednotlivých katego-
riích a v neděli od 10 hodin se 
lidé mohou přijít podívat na fi -
nálové zápasy. „Jsem přesvěd-
čen, že tento formát bude pro 
diváky zajímavý a přijdou po-

vzbudit nejenom naše svěřen-
ce, ale i  ostatní boxery z  Os-
travy. Můžu jim slíbit, že to 
bude atraktivní podívaná,“ řekl 
Torač.

Pro fajnšmekry má připra-
venu i  jednu lahůdku. „Tur-
naj bude posledním zápasem 
v amatérském ringu hned pro 
trojici našich odchovanců. Ka-
mil Krošlák, Ondřej Schilder 
a  Lukáš Dekýš hned po akci 
přestupují k  profesionálům. 
Jsou to první naši boxeři, kte-
ří si vyzkoušejí profesionální 
ring,“ dodal Torač. (mot)

Turnaj Poruba!!! 2018 se usku-
teční pod záštitou místostarosty 
městského obvodu Poruba Petra 
Zábojníka (vlevo na snímku s Mi-
roslavem Toračem).
 Foto: Jana Janošcová

Arrows Ostrava
Klub vznikl v roce 1973, kdy ho nadšenci založili pod hlavičkou 
TJ Sokola Pustkovec. V roce 1984 přešel softbalový a baseballo-
vý tým pod křídla TJ VOKD Poruba. V roce 1995 se osamostatnil 
a od té doby hraje pod názvem Arrows Ostrava. Od roku 1993, 
kdy se hraje česká nejvyšší baseballová soutěž, získal tým pět 
třetích, pět druhých a letos premiérově první místo.

Arrows Family Park je místo, kde se každoročně konají i me-
zinárodní akce typu mistrovství Evropy nebo akademického 
mistrovství světa.



3. 11.
15.00 Dětská sebeobrana, Středisko 

turistiky, B. Martinů 1117
16.30 Halloween na Myslivně – soutěž-

ní odpoledne a průvod s lampio-
ny pro děti v areálu porubského 
lesoparku, pořádá DDM, M. Maje-
rové 1722

4. 11.
9.00 Nedělní keramická dílna, Stře-

disko turistiky, B. Martinů 1117
18.00 DHC Sokol Poruba x ŠŠK Pre-

šov – interliga ženské házené, 
sportovní hala, Hrušovská 2953, 
Ostrava-Přívoz

5. 11.
8.45 Jóga pro maminky s dětmi, 

MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804
16.00 Plstěné ozdoby – tvůrčí dílna, 

CVČ, Vietnamská 1541

6. 11.
16.30 Rej světlušek – lampionový prů-

vod, KMO, Podroužkova 1663
17.15 Trénink jazykových schopností 

podle Elkonina, MC Krteček, 
ZŠ I. Sekaniny 1804

7. 11.
15.30 Příběhy zvířecí i lidské – setkání 

se spisovatelem Martinem Petiš-
kou, DPS Astra, I. Sekaniny 1812

16.00 Podzimní tvoření pro rodiče 
a děti, MC Krteček, ZŠ I. Sekani-
ny 1804

16.00 Rej světýlek – lampionový prů-
vod s hledáním pokladu, KMO, 
Vietnamská 1541

16.00 Hádanky a křížovky pro veřej-
nost, CVČ, O. Jeremiáše 1985

8. 11.
9.00 Malý muzikant – hudební školič-

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

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

17.00 Předporodní kurz – cvičení, 
porodní přání a jeho význam 
+ bonding – raná vazba mezi 
matkou a dítětem, MC Krteček, 
ZŠ I. Sekaniny 1804

9. 11.
15.30 Podpůrná skupina kontaktní-

ho rodičovství, MC Krteček, 
ZŠ I. Sekaniny 1804

10. 11.
8.00 Výstava domácích mazlíčků 

(více na straně 20), Středisko 
přírodovědců, Čkalovova 1881

8.00 Turnaj ve stolním tenise – pro nere-
gistrované hráče, DDM, Polská 1624

9.00 Turnaj v lukostřelbě a foukač-
kách, DDM, M. Majerové 1722

9.30 Den otevřených dveří, Střelnice 
Skalka, Vřesinská 2138

10.00 Trefa do černého – střelecký 
turnaj (střelba ze vzduchovky), 
DDM, Polská 1624

13.00 Keramická dílna – pro děti i do-
spělé, DDM, M. Majerové 1722

15.30 Mezinárodní boxerský turnaj – 
semifi nále, hala SŠ prof. Zdeňka 
Matějčka, 17. listopadu 1123

11. 11. 
10.00 Mezinárodní boxerský turnaj 

– fi nále, hala SŠ prof. Zdeňka 
Matějčka, 17. listopadu 1123

17.00 Buzení sv. Martina s lampiono-
vým průvodem, MC Krteček, 
ZŠ I. Sekaniny 1804

12. 11.
8.45 Jóga pro maminky s dětmi, 

MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804
16.00 slavnostní otevření parku u rek-

torátu VŠB-TUO, 17. listopadu
16.00 Zvířátka z rukavic – tvůrčí dílna, 

CVČ, Vietnamská 1541
18.00 HC RT TORAX Poruba x HC Frý-

dek-Místek, Ostravar Aréna, Rus-
ká 3077, Ostrava-Zábřeh

13. 11.
9.00 Klub Generace – posezení nad 

knihami, KMO, L. Podéště 1970
10.00 Rendez-vous s knihou, KMO, 

Podroužkova 1663
17.15 Trénink jazykových schopností 

podle Elkonina, MC Krteček, 
ZŠ I. Sekaniny 1804

14. 11.
14.30 Klub Generace – setkání nad kniž-

ními tipy, KMO, Vietnamská 1541
16.00 Střelba z laserové pušky, CVČ, 

O. Jeremiáše 1985
16.00 Spisovatelé do knihoven: Michal 

Maršálek (více na straně 20), 
KMO, Vietnamská 1541 

15. 11.
9.00 Malý muzikant – hudební školič-

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

9.00 Pozor, autíčko jede! – sportovní 
dopoledne pro rodiče a děti od 
1,5 do 4 let, DDM, Polská 1624

14.00 Keramické mini tvořeníčko, 
Středisko turistiky, B. Martinů 1117

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

16.00 Imunita u dětí: dětské nemoci 
z pohledu alternativní medi-
cíny – přednáška, MC Krteček, 
ZŠ I. Sekaniny 1804

17.00 Předporodní kurz – cvičení, kojení, 
MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804

16. 11.
16.00 Co kojenec (ne)potřebuje?, 

MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804
19.00 Vinobraní (více na straně 20), 

Domov Slunečnice Ostrava, 
17. listopadu

16.–17. 11.
 Halloweenská party, Středisko 

turistiky, B. Martinů 1117

17. 11.
9.00 Legománie – soutěž ve skládání ze 

stavebnice Lego, DDM, Polská 1624
13.00 Fenomén uzdravení – fi lm, CVČ, 

Vietnamská 1541 
15.00 Bruslení veřejnosti, Kooperativa 

Aréna, Čkalovova 6144
17.00 HC RT TORAX Poruba x VHK 

ROBE Vsetín, Ostravar Aréna, 
Ruská 3077, Ostrava-Zábřeh

19. 11.
8.45 Jóga pro maminky s dětmi, 

MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804
16.00 Zvonkohrátky – tvůrčí dílna, 

CVČ, Vietnamská 1541
18.00 HC RT TORAX Poruba x HC Be-

nátky nad Jizerou, Ostravar Aré-
na, Ruská 3077, Ostrava-Zábřeh

20. 11.
15.00 Módní doplňky – výtvarná dílna, 

KMO, Podroužkova 1663
15.00 Hokejbal – sportovní odpoledne 

pro děti, CVČ, Vietnamská 1541
17.15 Trénink jazykových schopností 

podle Elkonina, MC Krteček, 
ZŠ I. Sekaniny 1804

21. 11. 
10.00 Knihovníčci – setkání rodičů na 

rodičovské dovolené a jejich dětí, 
KMO, Vietnamská 1541

16.00 Divadélko Smíšek: Princ na čoč-
ce, CVČ, Vietnamská 1541

22. 11.
9.00 Malý muzikant – hudební 

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

PROGRAM AKCÍ18
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16.00 Božský život první republiky? – 
Bobo Kingova dobová přednáš-
ka nejen pro děti, KMO, Opav-
ská 6111 

17.00 Předporodní kurz – cvičení, 
šestinedělí + péče o mimin-
ko, MC Krteček, ZŠ I. Sekani-
ny 1804

17.00 Úvod do učení Bruna Grönin-
ga – přednáška, CVČ, Vietnam-
ská 1541

18.00 Podzimní Ozvěny: Filipíny – 
cestopisná přednáška (více 
na straně 20), CVČ, Vietnam-
ská 1541

24. 11.
9.00 Turnaj ve hře FIFA 18, DDM, 

M. Majerové 1722
10.00 Hokejbal – závěrečný turnaj, 

CVČ, Vietnamská 1541
17.00  HC RT TORAX Poruba x HC Sla-

via Praha, Ostravar Aréna, Rus-
ká 3077, Ostrava-Zábřeh

26. 11.  
8.45 Jóga pro maminky s dětmi, 

MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804
16.00 Adventní věnec – tvůrčí dílna, 

CVČ, Vietnamská 1541
16.00 Kurz nošení dětí v šátku – pro 

těhotné a miminka do čtyř 
měsíců, MC Krteček, ZŠ I. Sekani-
ny 1804

27. 11.
17.15 Trénink jazykových schopností 

podle Elkonina, MC Krteček, 
ZŠ I. Sekaniny 1804

28. 11.
15.00 Předvánoční setkání seniorů 

(více na straně 15), Střední škola 
prof. Zdeňka Matějčka, 17. listo-
padu 1123

16.00 Bingo – soutěžní odpoledne, 
CVČ, O. Jeremiáše 1985

18.00 HC RT TORAX Poruba x ČEZ 
MOTOR České Budějovice, 
Ostravar Aréna, Ruská 3077, 
Ostrava-Zábřeh

29. 11.
9.00 Malý muzikant – hudební 

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

30. 11.
7.50 Den otevřených dveří, Waldorf-

ská ZŠ, Ľ. Štúra 1085

 Výstavy

do 15. 11. 
Martina Černá: Světlo v nás – výstava 
malovaného hedvábí, Galerie na scho-
dech, ÚMOb Poruba, Klimkovická 55

do 28. 12.
Ondřej Šefců: Praha – historické srdce 
republiky – výstava grafi k, KMO, L. Po-
déště 1970

do 31. 12. 
Dva světy, jeden příběh – výstava foto-
grafi í, zimní zahrada DPS Astra, I. Seka-
niny 1812 
Petr Dub: White Over, Galerie Dukla, 
Hlavní třída u kruhového objezdu
Od vesnice k modernímu městu (Poru-
ba 1918–2018) – text a fotografi e z his-
torie Poruby, malá pasáž Galerie Dukla, 
Hlavní třída 

1.–30. 11.
Prolomení 13 – výstava prací klientů or-
ganizace MENS SANA, KMO, Vietnam-
ská 1541 
Nafoceno – práce žáků třídy 2 M Střed-
ní odborné školy umělecké a gymnázia, 
s.r.o., Galerie VŠB-TUO, 17. listopadu 15 

21. 11. – 17. 12.
Od kostela ke garážím – výstava fotogra-
fi í a dokumentů vztahujících se k Zámec-
kému parku a jeho okolí (vernisáž 21. 11. 
v 17 hodin), Galerie na schodech, ÚMOb 
Poruba, Klimkovická 55

 Kvizy a soutěže

1.–30. 11.
Život před 100 lety – vědomostní soutěž 
pro děti, KMO, Podroužkova 1663
Hledej strašidla – zábavný kviz pro děti, 
KMO, Vietnamská 1541 

12. 11. – 14. 12.
Luští celá rodina – vánoční kviz o ceny, 
KMO, L. Podéště 1970

 Plánované akce

1. 12.
10.00 Adventní jarmark (více na 

straně 20), ZŠ a waldorfská ZŠ, 
Ľ. Štúra 1085

15.00 Bruslení veřejnosti, Kooperativa 
Aréna, Čkalovova 6144

3. 12.
16.30 Mikulášská nadílka (informace 

na tel. č. 599 527 321), Středisko 
přírodovědců, Čkalovova 1881

18.00 Podzimní Ozvěny: Švédsko 
a Finsko – cestopisná přednáška 
(více na straně 20), CVČ, Viet-
namská 1541

5. 12.
15.00 Mikulášská nadílka (více na stra-

ně 20), CVČ, Vietnamská 1541
17.00 Mikulášská nadílka (více na stra-

ně 20), CVČ, Vietnamská 1541

9. 12.
18.00 Jarmila Beková: Vánoční ora-

torium (více na straně 20), aula 
VŠB-TUO, 17. listopadu

9.–22. 12.
 Porubský vánoční jarmark (více 

na straně 5), Alšovo náměstí 

10. 12.
16.00 Vánoční dárečky – tvůrčí dílna, 

CVČ, Vietnamská 1541

12. 12.
16.00 Divadélko Smíšek: Andělský 

zvoneček přání, CVČ, Vietnam-
ská 1541

18.00 Česko zpívá koledy, Alšovo 
náměstí

13. 12.
16.00 Předvánoční turnaj ve stol-

ním tenise, CVČ, Vietnam-
ská 1541

17. 12.
16.00 Novoroční dárečky – tvůrčí dílna, 

CVČ, Vietnamská 1541
18.00 HC RT TORAX Poruba x HC Sta-

dion Litoměřice, RT TORAX 
ARENA, Čkalovova 6144

19. 12.
18.00 Podzimní Ozvěny: Kanada – 

cestopisná přednáška (více na 
straně 20), CVČ, Vietnamská 1541

PROGRAM AKCÍ 19

CVČ – centrum volného času, DDM – Dům dětí a mládeže, DPS – dům s pečovatelskou službou, KMO – Knihovna města Ostravy, MC – mateřské centrum, 
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:  Příběhy zvířecí a lidské
Kdy:  7. listopadu od 15.30 hodin
Kde:   Dům s pečovatelskou službou 

Astra, I. Sekaniny 1812/16
Začátkem listopadu zavítá do Poruby spi-
sovatel Martin Petiška, který bude se zá-
jemci besedovat o  smyslu lidského jed-
nání i o životě zvířat. Povídání doprovodí 
spolek Neposedné tlapky, který se stará 
o opouštěná zvířata a na akci přivede ně-
kterého ze svých svěřenců.

Martin Petiška je synem spisovatele 
Eduarda Petišky. Vystudoval dějiny a  teo-
rii divadla na Filozofi cké fakultě Univerzity 
Karlovy. Píše verše (O cestách ke světlu, Sr-
dečné pozdravy z  Titanicu), povídky (Ko-
čičí příběhy, Tajný život psů), divadelní hry 
(Lásky mocných, Obrazy z Napoleonova ži-
vota), eseje (Heraldické eseje) i romány. Za 
svou práci získal řadu ocenění, např. cenu 
Franze Kafky, Tomáše Bati, Společnosti 
Sherlocka Holmese a  Společnosti Agathy 
Christie, mezinárodní vyznamenání Pau-
la Harrise Fellowa či medaili Marie Terezie, 
kterou přijal z rukou Otty Habsburského, aj.

Co:  Výstava domácích mazlíčků 
Kdy:  10. listopadu od 8 do 13 hodin
Kde:   Středisko přírodovědců, 

Čkalovova 1881
Výstavu zvířat, která chovají děti, připra-
vuje Středisko přírodovědců na Čkalovo-
vě ulici. Děti mohou představit hlodavce, 
terarijní zvířata, rybičky, exotické ptáky či 
kočky. Nesmí však jít o jedovaté nebo ne-
bezpečné tvory. Přihlášky na výstavu jsou 
k dispozici ve středisku, odevzdat se musí 
do 9. listopadu. Podrobnější informace na 
tel. č. 599 527 321.

Co:   Zbraně československé 
armády od roku 1924

Kdy:  10. listopadu od 9.30 
do 14 hodin

Kde:  Střelnice Skalka, 
Vřesinská 2138

Sportovně střelecký klub Poruba zorga-
nizoval při příležitosti 100 let státní suve-
renity a armády den otevřených dveří, na 
kterém si návštěvníci mohou prohlédnout 
armádní zbraně od roku 1924 do součas-
nosti a pod dohledem instruktorů si z nich 
i vystřelit. Vstup na akci je zdarma.

Co:   Setkání s Michalem Maršálkem
Kdy: 14. listopadu od 16.00 hodin
Kde:  Knihovna města Ostravy, 

Vietnamská 1541
Lékař, básník a  esejista Michal Maršálek 
se 14. listopadu setká se svými čtenáři 
v knihovně na Vietnamské ulici. Je auto-
rem nebo spoluautorem několika odbor-
ných knih z oblasti psychiatrie, vydal ně-
kolik básnických sbírek. Za knížku Černá 
bere byl nominován na cenu Magnesia Li-

tera. Do Poruby přijede v  rámci projektu 
Spisovatelé do knihoven.

Co:  Vinobraní
Kdy:  16. listopadu od 19 hodin
Kde:   Domov Slunečnice Ostrava, 

ulice 17. listopadu
Cimbálová muzika Lipka pořádá v  sále 
domova Slunečnice tradiční Vinobraní 
spojené s  koštem svatomartinských vín. 
Vstupné je 100 korun, další informace na 
http://cmlipka.webnode.cz/.

Co:  Podzimní Ozvěny
Kdy:  listopad až prosinec
Kde:   Centrum volného času, 

Vietnamská 1541
Cestovatelsko-hudební festival Podzimní 
Ozvěny se v Ostravě koná už posedmnácté. 
Část jeho programu se uskuteční i v porub-
ském Centru volného času na Vietnamské 
ulici. Půjde o  cestopisné přednášky, které 
návštěvníky zavedou na Filipíny, do Švéd-
ska, Finska a  do Kanady. První přednáš-
ka bude 22. listopadu, další 3. a 19. prosin-
ce. Vstup na akce, které začnou v 18 hodin, 
je zdarma. Více na www.ozvenyostrava.cz 
a www.folkvostrave.cz.

Co:  Mini design market 
Kdy:  28. listopadu od 10 hodin
Kde:  Písmodílna, Opavská 821/65
Do netradičních prostorů Písmodílny, kde 
se pořádají nejrůznější workshopy od kra-
sopisu přes plstěné šperky po papírovou 
magii spočívající ve výrobě prostorové-
ho přání, mohou zájemci zavítat ve středu 
28. listopadu od 10 do 18 hodin. Na Vánoč-
ním Mini design marketu bude možné na-
koupit i originální vánoční dárky.

 
Co: Adventní jarmark
Kdy: 1. prosince od 10 do 15 hodin
Kde:  Základní škola a waldorfská 

základní škola, Ľ. Štúra 1085
První prosincovou sobotu pořádá Základ-
ní škola a  waldorfská základní škola tra-

diční adventní jarmark, na kterém si zá-
jemci mohou nejen zakoupit, ale také 
vyrobit adventní věnec či jiné vánoční oz-
doby. Nebude chybět ani něco malého 
k zakousnutí.

Co:  Mikulášská nadílka
Kdy:  5. prosince v 15 a 17 hodin
Kde:   Centrum volného času, 

Vietnamská 1541
Na děti, které zavítají se svými rodiči do 
centra volného času (CVČ), čeká boha-
tý program a  mikulášská nadílka, kterou 
jim přinesou rodiče. Na akci, která je zdar-
ma, je třeba přihlásit se předem na tel. č. 
599 480 555 nebo ve vrátnici CVČ.

Co: Vánoční oratorium
Kdy: 9. prosince v 18 hodin
Kde: aula VŠB-TUO, 17. listopadu
Autorské pásmo Jarmily Bekové vychá-
zí z  novozákonních evangelijních příbě-
hů o  narození Ježíše Krista i  z  parafrá-
zí starozákonních proroků zvěstujících 
příchod Mesiáše. V  příběhu Marie, Jo-
sefa i malého Ježíše se autorka zamýšlí 
nad všedními lidskými dny, do nichž ná-
hle vstoupí okolnosti, které je velmi změ-
ní. Nechává nahlédnout do pocitů Marie, 
dívky s čistým srdcem, která žasne nad 
dítětem ve svém nitru, do zmatku a bo-
lesti Josefa, jenž se musí nejprve vyrov-
nat s  ponížením, hořkostí, ale následně 
přijímá svůj úkol. 

Vstupenky na Vánoční oratorium lze 
zakoupit v  Informačním centrum Po-
ruba, Hlavní třída 583/105, nebo na 
smsticket.cz.

Soutěž o vstupenky na 
Vánoce na hradě
Rozsvícení vánočního stromku ofi ciálně 
zahájí Porubský vánoční jarmark, který 
bude na Alšově náměstí až do 22. prosin-
ce. Víte, který den se vánoční strom roz-
svítí? Pokud ano, napište nám do 25. lis-
topadu na adresu ÚMOb Poruba, redakce 
PRIO, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostra-
va-Poruba, nebo na e-mail redakce@mo-
poruba.cz. Na dva vylosované výherce 
čekají vstupenky na tradiční vánoční jar-
mark na slezskoostravském hradě. 

Kromě odpovědi uveďte prosím své 
jméno, příjmení, e-mail nebo adresu 
a telefonní číslo. (red)
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OSTRAVA PORUBA
Hlavní t ída 1024/51, tel.: 605 244 516
Opavská 962, tel.: 733 182 219

(MEPHA - CENTRUM)

SLEDUJTE NÁS NA

Oxa Optik
www.oxaoptik.cz

1600,- K 800,- K
1800,- K 900,- K

2750,- K
1375,- K

Nap .:

Nap .:

* Platí p i sou asném zakoupení brýlových skel s úpravou HVLL
Platnost akce od 1. 11. 2018 - 31. 1. 2019 

VÝPRODEJ
VŠECH ZNA EK BRÝLÍ

SLEVA 50%

OSTRAVA

  SLU

EB A PODNIKÁNÍ             

 

.

Wichterlovo gymnáziumWichterlovo gymnázium

Den otevøených dveøíDen otevøených dveøí
vás zve na

støeda 28. listopadu
14 a� 18 hodin

28. listopadu
14 a� 18 hodin

Od záøí 2019 opìt otevíráme:
tøídy pro devá�áky (60 �ákù)

tøídy pro pá�áky
(30 �ákù)
(30 �ákù)

všeobecné

Mluvíme anglicky
Matematika a pøíroda

2
2

2 všeobecné
2

Mluvíme anglicky
Matematika a pøíroda

roboti - drony - iPady - experimenty z fyziky a chemie
angliètina - francouzština - nìmèina - španìlština - ruština - latina



Dominantou nejstaršího porubského 
parku je zámek
Zámecký park vznikl 
z někdejší panské zahrady. 
Leží na východním okraji 
původní obce, nedaleko 
jejího centra, které tvořila 
náves, obecní dům a blízký 
kostel svatého Mikuláše.

 Dominantou Zámeckého 
parku je bezesporu porubský 
zámek. První písemná zmínka 
o panském sídle pochází z roku 
1553, kdy se majitelem porub-
ské tvrze, vsi a dvora stal On-
dřej Bzenec z  Markvartovic. 
O  dvacet let později na mís-
tě tvrze nechal vystavět rene-

sanční zámek, který se stal jeho 
sídlem. V dalších stoletích slou-
žil zámek jako sídlo řadě šlech-
tických rodů. Nejvýznamnějším 
z nich byli Wilczkové, kteří zá-
mek vlastnili v  letech 1729 až 
1945. Během osvobozovacích 
bojů v dubnu 1945 byl zámek 
těžce poškozen ruským dělo-
střelectvem a byl neobyvatelný. 
Po válce se rozhodovalo, komu 

zámek připadne – zájem měl 
původní majitel, hrabě Wilczek, 
národní správa jeho velkostat-
ku a obec Poruba. Ta ho nako-
nec v roce 1948 ve zchátralém 
stavu také získala. Také veškeré 
hospodářské budovy s  parko-
vou zahradou, tak zvanou „Ko-
zubovou“, byly přiděleny mini-
sterstvem zemědělství obecní 
samosprávě. „Chlévy a  sýpka 
i  siláž byly pronajaty státnímu 
chovu vepřů za roční nájemné 
20 000 Kčs, zámecká zahrada 
byla dána do správy místního 
svazu české mládeže, a to bez-
platně, aby se tato učila pláno-
vat, hospodařit a podnikat.“ 

V  květnu 1952 byly panské 
chlévy zbourány – překáže-
ly stavbě silnice. „Krytinu, prk-
na a železné nosiče z bourač-
ky odklidily sokolské brigády 
pro opravu sokolovny; trámy 
cihly a kamení si vybrali zájem-
ci z Poruby a okolí jako stavivo 

za nízký poplatek místnímu ná-
rodnímu výboru. Během týd-
ne byla celá stavba rozebrána 
a stromy ze severní části sadu 
Víta Nejedlého byly i s pařezy 
vykopány.“ 

Bývalá zámecká zahrada 
se stala sadem Víta Nejedlé-
ho v  druhé polovině 40.  let 
20.  století, ale mezi lidmi se 
nový název místa moc neujal. 
Ke konci 20.  století mu míst-
ní říkali zámecký park, park 
u  zámku nebo park u  nábře-
ží SPB. Dnešní název park zís-
kal až v roce 2012, kdy o něm 
rozhodlo Zastupitelstvo měs-
ta Ostravy.

Od roku 1994 je Zámec-
ký park významným krajin-
ným prvkem a  v  současnos-
ti v něm roste na 250 stromů 
a nejrůznější druhy křovin, tra-
vin a květin. (red)
Pramen:
Kronika obce Poruby
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Listopad v porubské 
historii
5. listopad 1939

 V  Porubě se konaly jubi-
lejní oslavy stopadesátiletého 
výročí přestavění a posvěcení 
farního chrámu sv. Mikuláše.

17. listopad 1947
 V  opravené zámecké bu-

dově byla otevřena mateřská 
škola, kterou začalo navště-
vovat 56 dětí ve věku tři až 
pět let.

7. listopad 1958
 Nově položeným plyno-

vým potrubím byl do části 
Poruby-vsi zaveden plyn.

1. listopad 1962
 Začala montáž první po-

kusné společné televizní an-
tény na právě dostavěném 
sedmnáctipodlažním domě 
na Havlíčkově náměstí.

2. listopad 1965
 Transfuzní stanice na tří-

dě Vítězného února (dnes 
Krevní centrum Fakultní ne-
mocnice Ostrava na uli-
ci 17.  listopadu) zahájila čin-
nost v  nové budově, která 
byla postavena nákladem 
12 milionů Kčs.

1. listopad 1970
 Byla zavedena nová auto-

busová linka z  Ježkovy ulice 
čtvrtého porubského obvodu 
k NHKG, která vedla po nové 
silnici Rudná.

30. listopad 1976
 N. p. Bytostav slavnost-

ně předal na osmém obvo-
du stotisící byt vybudovaný 
v historii podniku.

15. listopad 1985
 Ze smyčky v  Porubě vy-

jely do Kyjovic po částeč-
ně zrekonstruované trati 
nové, čtyřnápravové tram-
vaje typu T, které nahradily 
staré dřevěné tramvaje. Tím-
to dnem zmizela z této trati 
historická tramvaj s  původ-
ně parním provozem, která 
byla v roce 1947 elektrifi ko-
vána. (red)
Pramen – Jiří Lexa:
Odkazy porubských kronik

Od kostela ke 
garážím

 Jak se v průběhu let mě-
nil Zámecký park a jeho oko-
lí ukážou fotografi e a doku-
menty na výstavě Od koste-
la ke garážím, která bude ke 
zhlédnutí v Galerii na scho-
dech porubské radnice na 
Klimkovické ulici od 21. listo-
padu do 17. prosince 2018.

Panská zahrada

Porubský zámek v 90. letech 20. století Snímky: archiv ÚMOb Poruba

Od 50. do 90. let 20. století stála 
v  parku u  Vřesinské ulice socha 
Přivítání, jejímž autorem byl Miro-
slav Rybička.



Co se chystá 
u sousedů

Moravská Ostrava 
 Začátkem listopadu vzpo-

mínáme na své blízké, kte-
ří již nejsou s  námi, na sou-
časných hřbitovech. Ale víte, 
kde bývala ostravská pohře-
biště dříve? Nejstarší bylo ko-
lem kostela sv. Václava, další 
u kaple sv. Lukáše. Na zanik-
lé hřbitovy zájemce zavede 
Lenka Kocierzová ve čtvrtek 
15. listopadu v 15 hodin. Sraz 
je před kostelem sv. Václava 
na Kostelním náměstí. Více 
na www.kamvcentru.cz.

 Zpěvačka, šansoniérka, ky-
taristka a  hudební skladatel-
ka, to je Lenka Filipová, která 
přijede ve čtvrtek 22. listopa-
du koncertovat do ostrav-
ského Parníku. Na svém kon-
tě má víc než 20 studiových 
alb, ze kterých pochází řada 
hitů. Další informace na 
www.klub-parnik.cz.

Klimkovice
 Zabijačkové speciality, čer-

stvé regionální výrobky, sladké 
i slané dobroty, lahodné nápo-
je či řemeslné výrobky. To vše 
najdete 20. listopadu od 8 do 
16 hodin na Slezském rynku 
před zámkem v Klimkovicích. 
Více na https://kis.mesto-klim-
kovice.cz/. (red)
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Nejlepší boty mají být ty, ve kterých 
děti stráví nejvíce času
Jedenáctým rokem 
provozuje Tereza Gajdová 
obchod s dětskou 
obuví Just Go v přízemí 
prvního z nových domů 
v ulici U Soudu.

 Podnikat začala už na vy-
soké škole. Svůj první obchod 
Just Go otevírala v Mariánských 
Horách v roce 2006, když stu-
dovala poslední ročník univer-
zity. „Někde jsem si přečet-
la, že chybí prodejny s kvalitní, 
zdravotně nezávadnou dětskou 
obuví. Ostrava nebyla výjimkou, 
a  tak jsem se rozhodla začít 
podnikat. Druhým sortimentem 
byly autosedačky, po kterých 
v  té době také byla poptávka 
a nabídka nebyla nijak široká,“ 
vzpomíná Tereza Gajdová na 
své podnikatelské začátky. Dva 
roky po první prodejně otevřela 
druhou v Porubě. 

Autosedačky, kterými se 
mezitím trh zasytil, nahra-
dil jiný dětský sortiment – po-
nožky a  punčocháče, čepice, 
spodní prádlo nebo školní ba-
tohy. A také v Česku ušité soft-
shellové bundy, vesty a kalho-
ty. „U celého sortimentu sá-
zím na kvalitu. Než něco začnu 
prodávat, vždy vše vyzkouším 
na vlastních dětech – obleče-
ní a obuv musí být funkční, pro 
děti pohodlné a také líbivé. Te-
prve pak zboží nabízím v ob-
chodě,“ tvrdí podnikatelka.

Dodavateli dětských bot jsou 
zahraniční a tuzemské fi rmy. „Za-
čínali jsme jen s českými botami, 
ale časem jsme rozšířili nabíd-
ku i o zahraniční obuv, zejména 
slovinskou, italskou a rakouskou. 
Kvalitativně jsou srovnatelné, 
nápadité a módní – a kupodivu 
jsou srovnatelné i cenově. I když 
jsou některé boty třeba o něco 
dražší, což je dáno jejich vyso-
kou kvalitou a  propracovaným 
designem, zákaznice raději sáh-
nou po nich,“ vysvětluje Tereza 
Gajdová. A  kupují je nejen pro 
děti, ale někdy i pro sebe – v ob-

chodě je možné koupit obutí od 
prvních „capáčků“ velikosti 17 až 
po dospělácké jednačtyřicítky. 
„Mnohé děti mají opravdu větší 
nohy,“ přitaká. A důkaz přichází 
za chvíli: dívenka-třeťačka, která 
zkouší kozačky velikosti 38. „Vy-
bavuji si, jak u nás této holčičce 
koupili první botičky. Byla sobo-
ta a strašlivě pršelo,“ zavzpomí-
ná. Že se totiž rodiče do Just Go 
pro boty pro své ratolesti vra-
cejí, není výjimka. „Některé děti, 
které od malička známe, nám ří-
kají teto, nakreslí nám obrázek… 
Snažíme se, aby u nás bylo přá-
telské prostředí. Abychom měli 
ještě více spokojených zákazní-
ků, kteří se vracejí. Aby maminky 
měly jistotu, že když přijdou, na-
koupí u nás kvalitní zboží.“

Každému zákazníkovi se pak 
s  kolegyní prodavačkou pocti-
vě věnují: změří nožku, dopo-
ručí výrobce, pečlivě zkoušejí. 
„Základem je správné změře-
ní velikosti nohy, výběr vhodné 
boty i z hlediska šířky. Z vybra-
né botky vytáhnu stélku, aby-
chom s  rodiči viděli správně 
zvolený nadměrek, tedy místo 
pro růst a volný pohyb prstů…,“ 
vypočítává Tereza Gajdová. 
A když už to malého nakupují-
cího fakt nebaví, může z rosnič-
kově zelených zkoušecích křesí-
lek na chvíli utéct třeba ke sto-
lečku s legem.

Nejlepší boty mají být podle 
obchodnice ty, ve kterých děti 
stráví nejvíce času – např. bač-
kůrky do školky. „Boty se mají 
vynosit a vyhodit. Nemají se dě-
dit, každý má obuv vychoze-
nou jinak, stélky a podešve jsou 
prošlapané, opatky sešlapané… 
Ano, kvalitně obouvat své děti 
může být fi nančně náročné, ale 
zdravé nohy jim slouží celý ži-
vot, do toho se vyplatí investo-
vat,“ tvrdí přesvědčivě a vypo-
čítává, co mohou špatné boty 
způsobit: deformity v  podobě 
vbočeného palce, kladívkové či 
drápovité prsty, vbočené posta-
vení patní kosti, což se projevu-
je vnitřním vybočením kotníků. 

Před devíti lety získala Tere-
za Gajdová pro svou prodejnu 
Cenu Sdružení českých spotře-
bitelů Spokojený zákazník Mo-
ravskoslezského kraje. Neza-
krývá ale, že podnikat v tomto 
oboru je poměrně těžké. „Dět-
ská bota je sezonní zboží, kte-
ré kupujete, když ho potřebu-
jete, ne tehdy, když ho chcete. 
Ale stále mě tato práce napl-
ňuje, mám radost ze spokoje-
ných zákazníků, a  to mě po-
souvá dál,“ uzavírá. (jan)

Tereza Gajdová ve svém porubském obchodě Foto: Jana Janošcová

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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Speciální nabídka
OBI OSTRAVA
Od 1. 11. do 30. 11. 2018 si v OBI OSTRAVA můžete
vybrat jakýkoliv produkt, který chcete o 10 % zlevnit.

SLEVA 10 % na jeden
produkt

Slevový kupon

SLEVA 10 % na jeden 
produkt

1. – 30. 11. 2018

Jak to funguje?
Kupon odstřihněte a předložte před nákupem na pokladně 
v prodejně OBI.
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.

10 %

10 %


