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Bezplatný měsíčník pro obyvatele městského obvodu PorubaŘíjen 2018

Zahraje napřesrok v Amfi  
Janáčkova fi lharmonie?
Více na straně 3

Hokejisté Poruby začali 
první ligu skvěle
Více na straně 17

Na pátém obvodě se staví 
nové podzemní kontejnery
Více na straně 5

Bludný balvan stojí na Vřesinské 
ulici již padesát let
Více na straně 22

U Oblouku jsme zažili Ostravu 
jinak – a nebylo nás málo. 
 Foto: Jiří Birke
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1.  – 28. října 

·  duel mozků
·  simulátor letu ptáka
·  detektor lži

·   roboti
·   virtuální realita
·   a další…

www.ostrava.avion.cz

 

Roboti, technika
a virtuální realita

Oliver
Petr
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naproti krevního centra

tel.: +420 777 157 519

Jedna výplata 
nestačí?

Staňte se obchodním zástupcem Providentu 
a dostávejte provizi každý týden!

Volejte 844 744 644 
nebo jděte na kariera.provident.cz

Pracovní dobu si přizpůsobíte časovým 
možnostem i rodině a my vám k tomu dáme 

školení i klienty. Přidejte se ke stovkám zástupců 
Providentu a vydělávejte s úsměvem!



Rekonstrukci od začátku provázely problémy: spor s jedním z bývalých nájemců prostor v ob-
jektu, ale také požadavek někdejšího zhotovitele přestavby za vícepráce. Letos v dubnu měs-
to ukončilo spolupráci se sdružením Stamont – Vítkovice Revmont, které zahájilo rekonstrukci 
v rámci druhé veřejné zakázky vloni v srpnu poté, co byl objekt od roku 2014 zakonzervován. 
Spolupráce byla ukončena kvůli problémům s dodržováním sjednaného harmonogramu, s kvali-
tou plnění i sporům ohledně ocenění víceprací.

SLOVO STAROSTY

TÉMA MĚSÍCE 3

Ing. Petr Mihálik
starosta

Čtyři roky jsem byl staros-
tou našeho krásného obvodu. 
Za to vám děkuji. Snažil jsem 
se, aby Poruba nebyla jen síd-
liště, ale i místo kultury, sportu 
a zábavy. Spolu s kolegy jsme 
dělali vše pro to, aby byla stá-
le tou nejlepší adresou v Ost-
ravě. Důkazem, že se nám to 
dařilo, jsou ceny nemovitostí, 
rostoucí zájem investorů nebo 
obrovský ohlas veřejnosti na 
naše akce. Obvod a jeho zá-
jmy jsem zastupoval, jak nejlé-
pe jsem uměl. Dveře mé kan-
celáře byly všem otevřené. 
Snažil jsem se, aby po celé vo-
lební období byl úřad stabil-
ní, bez skandálů a  problémů. 
Funkci starosty jsem vykoná-
val s velkou pokorou.

Dnes se s  vámi loučím. Již 
nekandiduji. Mám k tomu mno-
ho důvodů. V  době, kdy po-
pulismus a touha po volebním 
výsledku přehluší zájem obce, 
kdy lež je brána jako omluvitel-
ný prostředek k dosažení cíle, 
nenacházím prostor pro své 
další působení. Přesto jsem op-
timista a věřím na lepší časy.

Brzy půjdete k  volebním 
urnám a  budete rozhodovat 
o obsazení zastupitelstva. Vě-
řím, že rozhodnete dobře a že 
nové vedení bude řídit Poru-
bu tak, aby nebylo jen sídliš-
tě. V  touze po oživení centra 
se totiž lehce stane, že na Po-
rubu již „nezbyde“. Ať nezů-
stanou priority, o  nichž dnes 
všichni kandidáti mluví (pro-
dloužená Rudná, kulturák), jen 
na papíru. 

Přeji nám všem moudré ve-
dení obce i  zastupitele, kteří 
budou ochotni se za nás po-
prat.

Rekonstrukce Domu kultury Poklad: do třetice to vyjde?
 Rada města Ostravy rozhod-

la 4.  září o  vyhlášení veřejné 
zakázky na rekonstrukci a mo-
dernizaci Domu kultury Poklad. 
Lhůta pro podání nabídek byla 
stanovena na 18. října. Předpo-
kládané fi nanční náklady na 
realizaci jsou 300 milionů ko-
run bez DPH. O vybraném zho-
toviteli by měli ostravští radní 
rozhodovat na přelomu letoš-
ního a příštího roku. Práce by 

měly být dokončeny nejpoz-
ději v listopadu roku 2020.

Rozsah stavby byl dopl-
něn o sanaci nosné železobe-
tonové konstrukce. Znamená 
to, že by se už neměly obje-
vit žádné vícepráce, které by 
mohly zadavatele zaskočit. 

„Rekonstruován bude celý 
objekt včetně požárně tech-
nického řešení, nové zdravo-
technické instalace, vytápě-

ní a ochlazování (klimatizace), 
vzduchotechniky, rozvodů sla-
boproudé a silnoproudé elekt-
rotechniky, měření a regulace. 
Opraveny budou přístupové 
komunikace, vysazena ná-
hradní výsadba,“ uvedla mluv-
čí ostravského magistrátu An-
drea Vojkovská. Samostatně 
bude vyhlášena veřejná za-
kázka na realizaci interiérů 
a opravu vitráže.  (jan)

Zahraje v Amfi  Janáčkova fi lharmonie?
Tři otázky pro…
… Darinu Daňkovou, 
jednatelku společnosti 
Akord & Poklad:

1. Zvláště v srpnu se v porub-
ském Amfi  konala řada kultur-
ních akcí – počínaje promítá-
ním fi lmu Černý tulipán, kte-
rý zahájil provoz letního kina 
před padesáti lety, přes před-
stavení špičkových pražských 
divadel po veleúspěšný kon-
cert Jarka Nohavici. Jak jste 
s návštěvností akcí spokojeni? 
Čekali jste takovou odezvu?

Lidé se s  „amfíkem“ opět 
seznamují, mnozí se do něho 
vracejí s nostalgií a vzpomínají, 
co tam zažili před lety. Letošní 
návštěvnost po mnohaleté od-
mlce byla skvělá. Když pomi-
neme vyprodaný koncert Jar-
ka Nohavici, tak na tři srpnová 
fi lmová promítání dorazi-
lo skoro 1500  diváků. 
Na představení praž-
ských divadel v tom-
to prostoru si zřejmě 
občané budou mu-
set zvyknout, i  když 
i  zde se návštěvnost 
pohybovala za dva veče-
ry okolo osmi set osob.

Upřímně řečeno jsme tako-
vou odezvu čekali. Je to kou-
zelný prostor s úžasnou atmo-
sférou, má svůj genius loci. Kul-
turní zážitky pod širým nebem 

za teplých letních večerů… to 
k návštěvě přece samo láká. 

2. Je současný technický stav 
Amfi  vyhovující, nebo plánu-
jete – či jsou dokonce nutné – 
nějaké úpravy a investice?

Opravovat a  investovat se 
musí dál. Máme v plánu dělat 

to postupně. Letos jsme 
zajistili to nejnutněj-

ší, příští rok bychom 
chtěli opravit pro-
mítací kabinu, kde 
jsou umístěna i WC. 

Přivážet na jednot-
livé akce mobilní toa-

lety stojí zbytečné pení-
ze a  promítací místnost není 
bezpečná. Doufáme, že měs-
to bude investici do promíta-
cího domku nakloněno. Těch 
věcí k  opravám je samozřej-
mě více…

3. Jaké máte s  letním kinem 
plány na příští sezonu?

Letos jsme si vyzkoušeli, že 
o letní kino Amfi  je zájem. Roz-
hodně chceme pokračovat 
i  v  roce příštím. Filmy, divadla, 
koncerty. Jsme nakloněni tomu, 
že prostor nabídneme k využití 
i ostatním ostravským institucím. 
S některými jsem o tom již mlu-
vila a tuto možnost uvítali. Umím 
si třeba v letním kině představit 
krásný koncert Janáčkovy fi lhar-
monie… Za rok by sice už měly 
naplno jet stavební práce na 
Domu kultury Poklad, ale naštěs-
tí je letní kino přístupné ze dvou 
stran a taky věříme, že se se sta-
vebníky domluvíme na zpřístup-
nění cest. Chceme, aby Amfi  
žilo bohatým kulturním životem. 
A taky jsme rádi, že jsme doká-
zali, že spojení Pokladu s Akor-
dem přináší ovoce již nyní. (jan)

Amfi  zaplněné do posledního místa s Jaromírem Nohavicou při kon-
certu doslova žilo – publikum zpívalo, smálo se i podléhalo dojetí.
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Číslo měsíce

18 000
Osmnáct tisíc kulatých 

razítek otiskla na úřední 
obálky určené ke vkládá-
ní volebních lístků do uren 
každá ze tří bývalých za-
městnankyň radnice, nyní 
už v  penzi. Ty od 13.  srpna 
připravují vše, co bude tře-
ba k  říjnovým komunálním 
volbám. Jejich úkolem je na-
chystat věci, které potřebují 
ke své práci v devětasedm-
desáti porubských voleb-
ních okrscích – od volebních 
lístků a obálek pro všechny 
oprávněné voliče přes pytle, 
do nichž budou po volbách 
platné i neplatné hlasy ulo-
ženy k archivaci, po doklady 
a  kancelářské potřeby pro 
členy komisí.

AKTUALITY4

Hlavní třídu uzavřou 
kvůli čtvrtmaratonu

 V neděli 28. října bude od 
8 do 15 hodin uzavřena dolní 
část Hlavní třídy. Vyběhnou 
na ni totiž borci, kteří se zú-
častní Porubského čtvrtma-
ratonu. Ulice bude uzavřena 
v  obou směrech od Porub-
ské po Francouzskou ulici. Po 
Porubské i Francouzské bude 
možné jezdit.  (red)

Elektromobil 
pro Porubu

 Město Ostrava získalo do-
taci na osobní elektromobi-
ly a jeden z nich si pořídí i Po-
ruba. V  současné době měs-
to soutěží dodavatele vozidel, 
dotace na jedno činí 220 ti-
síc korun. Porubou by se nové 
ekologické auto mělo prohá-
nět příští rok.

Vznikne zázemí 
pro VPP

 Pracovníci vykonávající ve-
řejně prospěšné práce pomá-
hají v  Porubě s  úklidem ulic. 
Městský obvod Poruba má zá-
jem jejich počet rozšířit, ale za-
tím je limitován omezeným zá-
zemím, které je jim schopen 
poskytnout. Proto v areálu Nad 
Porubkou vznikne nové zázemí 
až pro 90 lidí.  (mot)

Volby do zastupitelstev obcí 
– 5. a 6. října 2018
V pátek 5. a v sobotu 6. října se budou konat volby do zastupitelstev obcí. Porubané budou 
vybírat jak členy Zastupitelstva městského obvodu Poruba, tak ty, kteří zasednou v městských 
zastupitelských lavicích. Připravili jsme pro vás několik praktických voličských rad.

■  Voličský průkaz? Tentokrát 
ne

Hlasování na zastupitelských 
úřadech České republiky a hla-
sování na voličský průkaz ve 
volbách do zastupitelstev obcí 
není možné.

■  Jak bude vypadat hlasova-
cí lístek?

Hlasovací lístek pro volby do 
zastupitelstva obce i městské-
ho zastupitelstva je vytištěn 
oboustranně. V takovém přípa-
dě je na hlasovacím lístku uve-
den text Pokračování na druhé 
straně. V záhlaví každého hla-
sovacího lístku je uveden název 
obce a počet členů zastupitel-
stva obce, který má být zvolen.

 
■  Jak volí cizinci?
Zastupitele mohou volit i oby-
vatelé jiných zemí EU, kte-
ří jsou na našem území přihlá-
šeni k trvalému nebo přechod-
nému pobytu. Právo volit však 
mohou cizinci realizovat pou-
ze tehdy, pokud jsou u  míst-
ně příslušného obecního úřa-
du zapsáni v dodatku stálého 
seznamu voličů. Bližší infor-
mace podá Eva Hašková, tel. 
599 480 427.

■  Občanku, nebo pas?
Volič po příchodu do voleb-
ní místnosti prokáže okrskové 
volební komisi svou totožnost 
a státní občanství – občan Čes-
ké republiky platným občan-
ským průkazem nebo platným 
cestovním pasem České repub-
liky (též občanský průkaz s od-
střiženým rohem a  současně 
potvrzením o změně některého 
údaje, který se uvádí na občan-
ském průkazu), občané z jiného 
členského státu průkazem o po-
volení k  pobytu. Neprokáže-li 
volič svou totožnost a státní ob-
čanství potřebnými doklady, ne-
bude mu hlasování umožněno.

■  Jak hlasujeme?
Po obdržení úřední obálky (pří-
padně hlasovacích lístků) vstou-

pí volič do prostoru určeného 
k úpravě hlasovacích lístků. Po-
kud se tam neodebere, nebude 
mu hlasování umožněno.

Volič může upravit hlasovací 
lístky třemi způsoby:
1.  Označit křížkem ve čtve-

rečku v  záhlaví sloupce 
před názvem volební strany 
pouze jednu volební stranu. 
Tím je dán hlas kandidátům 
této volební strany v pořa-
dí podle hlasovacího líst-
ku v počtu, kolik činí počet 
členů zastupitelstva obce, 
který má být v obci volen.

2.  Označit v  rámečcích před 
jmény kandidátů křížkem 
toho kandidáta, pro které-
ho hlasuje, a  to z  kterékoli 
volební strany, nejvýše však 
tolik kandidátů, kolik členů 
zastupitelstva obce má být 
zvoleno.

3.  Kromě toho lze oba výše po-
psané způsoby kombinovat: 
lze označit křížkem jednu vo-
lební stranu a dále v rámeč-
ku před jménem kandidá-
ta další kandidáty, pro kte-
ré hlasuje, a to v libovolných 
samostatných sloupcích, ve 
kterých jsou uvedeny ostat-
ní volební strany. V  tomto 
případě je dán hlas jednotli-
vě označeným kandidátům. 
Z  označené volební strany 
je dán hlas podle pořadí na 
hlasovacím lístku pouze to-
lika kandidátům, kolik zbývá 

do počtu volených členů za-
stupitelstva obce.

■  Hlasování do přenosné vo-
lební schránky

Volič může ze závažných, ze-
jména zdravotních, důvodů po-
žádat obecní úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komi-
si o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost – avšak pouze 
v územním obvodu stálého vo-
lebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zříze-
na. V takovém případě okrsko-
vá volební komise vyšle k voliči 
dva své členy s přenosnou vo-
lební schránkou, úřední obál-
kou a hlasovacími lístky.

O možnost hlasovat do pře-
nosné volební schránky lze po-
žádat také na telefonním čísle 
599 480 402, 599 480 201 nebo 
na e-mailu ikanokova@mopo-
ruba.cz.

■  Uzavření CVČ
Z důvodu konání voleb do za-
stupitelstva obce bude od 
4.  do 7. října uzavřeno Cent-
rum volného času na ulici Ota-
kara Jeremiáše.

 Zdroj: www.mvcr.cz
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Více informací najdete na:
 www.mvcr.cz/volby

Volební výsledky po skon-
čení voleb najdete na:

  www.volby.cz (odkaz Za-
stupitelstva obcí – 2018)



AKTUALITY 5

Poruba je dobrý 
zadavatel

 Jak hospodárně a  féro-
vě města udělují veřejné za-
kázky? Tuto otázku si polo-
žili ekonomové z  Univerzity 
Karlovy a  prozkoumali veřej-
né zakázky měst a městských 
částí za poslední tři roky. Vý-
sledek pak zveřejnili na webu 
www.zindex.cz. A  jak dopad-
la Poruba? V  kategorii měst-
ských částí obsadila společně 
s Prahou 11 dělené třetí místo. 
Od autorů projektu, kterým je 
spolek EconLab při Univerzitě 
Karlově, získala ocenění Dobrý 
zadavatel.

„Je v pořádku, když jsou fi -
nance obcí pod drobnohledem 
veřejnosti a  odborníků. Snaží-
me se být maximálně transpa-
rentní, a to i nad rámec zákona. 
Zveřejňujeme také věci, které 
bychom zveřejňovat nemuseli. 
Jsem rád, že se na naše veřej-
né zakázky podívali odborní-
ci. A samozřejmě mě těší i vý-
sledek, který ukazuje, že to ne-
děláme špatně,“ uvedl starosta 
Petr Mihálik.

Jsme Obec 
přátelská rodině

 Poruba se již mnoho let sna-
ží vytvářet co nejlepší podmín-
ky pro život rodin. Klade důraz 
na akce, které propojí všechny 
generace. Budované komunitní 
centrum navíc propojí zdravé 
i hendikepované lidi. 

Do letošního ročníku sou-
těže Obec přátelská rodině se 
Poruba přihlásila s projektem 
celoročních aktivit. Jeho hlav-
ní myšlenkou je komunitní ži-
vot napříč generacemi. Poro-
tu projekt zaujal a v kategorii 
obcí nad padesát tisíc obyva-
tel obsadil první místo. Poru-
ba má díky vítězství v soutě-
ži nárok na dotaci ve výši dva 
miliony korun, která bude vy-
užita na zmíněné prorodinné 
aktivity.

V loňském roce uspěl měst-
ský obvod v soutěži Obec přá-
telská seniorům a  dotaci dva 
miliony korun využil na aktivity 
pro seniory. (mot)

DUHA SE MĚNÍ | První etapa úprav prostoru kolem nákupního centra 
Duha začala. Nejprve se promění předprostor pošty. Vzniknout by 
zde mělo příjemné místo, kde budou mít lidé důvod se zastavit nebo 
si na chvíli posedět. Pomohou tomu nejen nové chodníky a mobiliář, 
ale také místa k sezení na opravené opěrné zídce. Zelená plocha se 
spojí v jeden celek, založen bude nový trávník a místo keřů a boro-
vic bude zasazeno dvacet nových stromů. Plán na kompletní úpravu 
prostoru si mohou lidé prohlédnout na třech panelech, které jsou na 
náměstíčku vystaveny. (red)  Foto: Jana Janošcová

Zelená Porubě: přijďte 
posoudit letošní návrhy

 Třetí ročník projektu Zele-
ná Porubě čeká v  říjnu veřej-
ná prezentace a  diskuze nad 
předloženými návrhy. Autoři 
návrhů na zpříjemnění a zlep-
šení života v  několika porub-
ských lokalitách představí jed-
notlivé projekty v úterý 23. říj-
na od 17 hodin v  prostorách 
kavárny Kafe Palača na Hlavní 
třídě (Hlavní třída 568/71).

Financování z  participativ-
ního rozpočtu se však dočkají 
pouze nejlepší návrhy. O tom, 
které to budou, rozhodnou 
občané v listopadovém veřej-
ném hlasování. Na realizaci ví-
tězných návrhů projektu Ze-
lená Porubě bylo z  rozpoč-
tu městského obvodu Poruba 
vyčleněno celkem 1,5 milionu 
korun. (pak)

Nové podzemní kontejnery se už staví
Na čtyřech místech 
v Bulharské ulici vzniknou 
ještě letos podzemní 
kontejnerová stání 
na tříděný odpad. 

 V  každé ze čtyř lokalit na 
Bulharské ulici na pátém ob-
vodě, kde se začalo s realizací 
porubské třetí etapy budování 
podzemních kontejnerů, bude 
pět zásobníků na směsný od-
pad, papír, plast a sklo. 

Výkopové práce začaly 
17. září. Předpokládané nákla-
dy se v  každé lokalitě pohy-
bují kolem milionu korun, cel-
kem by tudíž celá třetí etapa 
výstavby tohoto typu odpad-
ních nádob měla obvod přijít 
na čtyři miliony korun. Zhoto-
vitelem je společnost Vodo-
stav Ostrava, hotovo by mělo 
být do konce listopadu.

Zhruba ve stejném termínu 
by měly být k  dispozici i  dal-
ší dvě nádoby na směsný od-
pad ve dvoře za pasáží Dukla, 
kde jejich dosavadní kapacita 
nestačila.

Podzemní kontejnery se 
v  Porubě začaly stavět v  roce 
2016. Nejdříve na náměstí An-
tonie Bejdové, poté vznikly na 
sedmi dalších místech Poruby. 
Všechna místa, kde byly vybu-

dovány, vypadají mnohem es-
tetičtěji. Díky tomu, že podzem-
ní kontejnery mají větší kapacitu 
než klasické popelnice, dochá-
zí i k řešení problémů s nelegál-
ním skládkováním a v neposled-
ní řadě se také zvyšuje zájem 
o třídění odpadu. Více informací 
o podzemních kontejnerech na 
území obvodu a dalších projek-
tech Poruby najdou zájemci na 
webu fajnovaporuba.cz. (red)

První z „hnízd“ nových podzemních kontejnerů na Bulharské ulici
 Foto: Jana Janošcová

Kde už stojí podzemní 
kontejnery?
I. etapa:

  náměstí Antonie Bejdové,
  Hlavní třída,
  Nálepkova,
  náměstí Jana Nerudy

II. etapa:
  náměstí Boženy Němcové,
  Komenského,
  náměstí Jana Nerudy,
  Bohuslava Martinů



Sáčky na exkrementy 
už jsou

 Po krátkém výpadku jsou po-
rubským pejskařům opět k dis-
pozici sáčky na psí exkrementy. 
Zdarma je dostávají ti držitelé, 
kteří jsou přihlášeni k místnímu 
poplatku za psa a  nemají vůči 
obvodu na tomto poplatku dluh. 
V  takovém případě má držitel 
psa nárok jednou ročně na jed-
no balení sáčků (20 roliček, což 
je 400 kusů). Vyzvednout si ho 
může v budově A porubské rad-
nice na Klimkovické ulici v 1. pa-
tře, č. dv. 212, v úředních hodi-
nách (pondělí a středa od 8 do 
12 a od 13 do 17 hodin). S sebou 
je třeba mít občanský průkaz.

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,“ uvedla 
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. 

Kontejnery přistaví 
ještě v listopadu

 Ještě v  listopadu budou 
v obvodu ve druhé vlně přista-
vovány kontejnery na velkoob-
jemový odpad. Co všechno do 
nich lze odložit a  kdy budou 
kde přistaveny vyčtete z  har-
monogramu, který bude zveřej-
něn na webových stránkách ob-
vodu poruba.ostrava.cz v sekci 
Občan.

Sbor otvírá dveře
 Akademický pěvecký sbor 

VŠB-TU Ostrava otevírá své dve-
ře nové sezoně a novým zpěvá-
kům! Zkoušky se konají každou 
středu od 17.30 do 20.30  ho-
din v ústřední knihovně univer-
zity v  Porubě. Více informa-
cí podá Martina Vyležíková, tel. 
732 224 730, e-mail martina.vy-
lezikova@email.cz. (red)

AKTUALITY6

Ostrava si 28. října připomene sté výročí 
vzniku republiky. Poruba také

 Letošní 28. říjen bude výji-
mečný. Tento den přesně před 
sto lety vzniklo Českosloven-
sko. Událost, která patří k nej-
významnějším v  dějinách ná-
roda, si připomene i  Ostra-
va. Vše začne už 27. října, kdy 
v  15  hodin vyrazí historický 
průvod z Vítězné ulice na Ma-
sarykovo náměstí v Moravské 
Ostravě. O hodinu později za-
hájí ofi ciální část oslav příjezd 
prezidenta Masaryka a na ná-
městí, které nese jeho jméno, 
a na Slezskoostravském hradě 
je připraven bohatý program. 

Návštěvníci v něm uvidí his-
torická vozidla, starou hasič-
skou techniku, němé grotes-
ky, prvorepublikovou nemocni-
ci, legionářské ležení a spoustu 
dalších věcí. Vše ukončí v de-
vět hodin večer ohňostroj. 
O den později se v 9.30 usku-
teční slavnostní mše v katedrá-
le Božského Spasitele a v 11 ho-

din začne vzpomínkový akt na 
Masarykově náměstí.

Sto let od vzniku republiky 
si 28. října samozřejmě připo-
mene i Poruba. Ve 13 hodin se 
uskuteční pietní akt u památní-
ku na Vřesinské ulici a v 15 hodin 
začne vzpomínkový koncert na 

Alšově náměstí, který návštěv-
níky přenese do období prv-
ní republiky. Dobové hity za-
hrají skupiny ProJazz, Porubští 
trubači a Jazzika. Prvorepubli-
kové tance předvede uskupení 
Swing Ville, které je zájemce na 
workshopech i naučí. (mot)

Revitalizace Zámeckého parku: 
přípravy systematicky pokračují
Postupnými kroky pokračují 
přípravy revitalizace 
Zámeckého parku. 
Momentálně vzniká studie 
dopravního zklidnění ulice 
Nad Porubkou a vyhlášení 
architektonické soutěže.

 Na akci Zažít Ostravu jinak 
u Oblouku se diskutovalo nad 
tématem dopravního zklidně-
ní ulice Nad Porubkou a  ná-
vazného dopravního řešení 
okolních ulic.

„V současné době se zpra-
covává dopravní studie týka-
jící se této lokality, která se 
průběžně projednává s  další-
mi odborníky i s klíčovými ak-
téry, tedy důležitými subjek-
ty, které v území fungují,“ po-
psala Jana Klečková, vedoucí 
oddělení projektů a  veřejných 
zakázek. „Závěry dokončené 
dopravní studie budou zveřej-
něny na webu fajnovaporuba.
cz, celá studie pak bude pro 
zájemce k  nahlédnutí na úřa-
dě,“ doplnila.

Zklidnění ulice Nad Porub-
kou je součástí záměru revi-
talizace Zámeckého parku. 
V  současné době obvod ve 
spolupráci s Nadací Proměny 
Karla Komárka připravuje vy-
hlášení architektonické sou-
těže na úpravy území, které 
propojuje původní část obce 
s výstavbou na prvním obvo-
du. Vyhlášena má být na jaře, 

výsledky pak na podzim roku 
2019. „Systematicky postupují 
výkupy garáží v lokalitě, v říj-
nu příštího roku bude zrušena 
provozovna sběrných surovin. 
Na své náklady společnost 
Veolia také napřesrok umís-
tí pod zem horkovod vedoucí 
horní částí parku,“ informova-
la místostarostka Zuzana Baj-
garová. (jan)

Návštěvníky sousedské slavnosti Zažít Ostravu jinak zajímaly panely, 
které představovaly plánované proměny parku. Foto: Jiří Birke

Na Alšově náměstí zahrají také Porubští trubači.
 Foto: archiv ÚMOb Poruba
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Soukromá  základní  škola a  mateřská  škola, s.r.o.

Volgogradská 2633/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh

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

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

potřebami /děti a žáky s kombinací zdravotního postižení/

• školné 500,-Kč/ měsíc

• vzdělávání ve velmi malých skupinách dětí a žáků

• logopedická péče s dohledem klinického logopeda

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

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

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

Těšíme se na Vás !

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

TEL.: 602 713 226
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AKTUALITY8

192 NOVÝCH STROMŮ | Od konce dubna bylo – a  ještě bude – 
v Porubě v rámci náhradní výsadby za skácené stromy vysazeno 
192 nových jedinců (na snímcích). Nejčastěji to jsou cedry, platany, 
javory, magnolie, jinany, habry nebo okrasné jabloně. Porubu zkrášlí 
i méně obvyklé kultivary – zmarličník, muchovník, vajgelie nebo dře-
zovec. Stromy v hodnotě 600 tisíc korun vysazuje společnost AWT 
Rekultivace. Nově jsou či ještě budou stromy vysazeny například na 
Alžírské ulici, na náměstí B. Němcové a J. Nerudy, ulicích Martinov-
ské, A. Hrdličky, Podroužkově, J. Šoupala, Resslově, U Sportoviště, 
Opavské, v Pustkoveckém údolí nebo v Zámeckém parku. (jan)

Sedmijedničkový strom bude vysazen v Porubě. 
Bude to robinia pseudoacacia – akát s růžovými květy
Všichni, kdo se pohybují ve veřejném 
prostoru, mají právo vědět, jak se 
pečuje o dřeviny a jak se kontrolují 
stromy, které je obklopují. Portál 
www.stromypodkontrolou.cz 
je unikátní databáze, díky 
níž to mohou dozvědět.

 Poruba je jednou z obcí, která má díky 
oborovému portálu www.stromypodkont-
rolou.cz zmapováno a zaevidováno všech 
více než čtyřiadvacet tisíc stromů rostou-
cích na svém území. V  mapě na tomto 
webu si můžete najít třeba svou ulici a roz-
kliknout odkaz konkrétního stromu. Otevře 
se vám jeho „rodný list“, v němž je vedle 
fotografi e zaznačeno, o  jaký druh a kulti-
var stromu se jedná, jak je vysoký, jaký má 
průměr kmene, jak je starý, v jaké je kondi-
ci a zda je pro danou lokalitu dlouhodobě 
perspektivní nebo jaká ošetření či zásahy 
ho v nejbližší době čekají. Jedna část webu 
je určena laikům, druhá majitelům stromu 
(například zaměstnancům obcí, kteří se 

o stav veřejné zeleně starají) a třetí arboris-
tům (odborným pracovníkům, kteří stav 
stromů pro majitele mapují).

V současné době je pod kontrolou více 
než milion stromů. Lépe řečeno se ten-
to počet nezadržitelně blíží pěknému čís-
lu: 1 111 111. A  nyní už víme, že strom mili-
ontý stojedenáctitisící sto jedenáctý, ne-
boli sedmijedničkový, bude zasazen 
v  Porubě. Bude to robinia pseudoacacia 
(trnovník akát) variety Casque rougue – 
strom s hrozny nádherných růžových kvě-
tů. Bude vysazena na Jilemnického náměs-
tí. Spolu s dalšími stejnými stromy vytvoří 
podél školy novou alej. Pokud byste chtě-
li být u toho, můžete se 10. října v 15 hodin 
přijít na náměstí podívat, jak se sází strom 
v městském prostředí.

Této malé slavnosti bude dopoledne 
předcházet seminář pro odborníky a  za-
městnance ostravských úřadů městských 
obvodů na téma Péče o stromy ve městech 
aneb Výsadbou to nekončí. Přednášet bude 
přední český arborista Jaroslav Kolařík. (jan)
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CRAZY FEST | V rámci ostravských Týdnů duševního zdraví v porub-
ském zámku vystoupili například Iva Bittová (na snímku), skupiny Vlta-
va, Clarinet factory, Tomáš Kočko & Orchestr, Kofe in nebo Jana Štefl íč-
ková. Neziskové organizace představily své výrobky a organizace Mens 
Sana zahájila v Zámecké galerii výstavu obrazů Prolomení.

ZAŽÍT OSTRAVU JINAK | Stovky lidí měly během sousedské slavnosti 
u Oblouku možnost vyzkoušet si tvůrčí činnosti, zúčastnit se běhu na 
podpatcích nebo diskuzí o Zámeckém parku a porubském lesoparku 
či seznámit se s aktivitami různých organizací a klubů.

ART & SCIENCE | Návštěvníci fes-
tivalu vědy a umění, který se konal 
v  areálu VŠB-TUO, si mohli po-
stavit tunel, vytvořit zemětřesení, 
zažít luminiscenční show nebo 
se podívat do nanosvěta. Večer 
vystoupily např. kapela N.O.H.A. 
nebo Banjo Band Ivana Mládka.

Areál Arrows Ostrava na Průběžné ulici v roce 1990 a dnes Foto: archiv ÚMOb Poruba a Jiří Birke

SETKÁNÍ JUBILANTŮ | V aule VŠB-TUO se 9. září konalo setkání s Po-
rubany staršími 75 let, kteří letos oslaví půlkulaté nebo kulaté životní ju-
bileum. Poblahopřál jim starosta Petr Mihálik a zahrál Swing band Klasik 
z Olomouce.

DEN ZDRAVÍ | Nechat si změřit tlak nebo cévní a plicní věk, seznámit 
se s relaxačními technikami, využít nutričního poradenství nebo vy-
zkoušet si první pomoc či canisterapii mohli všichni, kdo přišli 21. září 
na Havlíčkovo náměstí. Snímky: Jiří Birke

Poruba kdysi a dnes aneb Proměny obvodu ve fotografi ích
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Když ještě Poruba neměla obecní úřad, starosta – 
dědeček Jana Tichého – úřadoval doma na statku
Jan Tichý patří k málu těch, kteří toho o historii Poruby 
vědí opravdu mnoho. Historie jejich rodu spjatá s obcí 
sahá daleko. V matričních knihách se mu ji podařilo 
„vystopovat“ až do roku 1697, kdy se narodil jeho 
praprapradědeček. Významnou postavou v dějinách 
Poruby byl zejména jeho dědeček Josef Tichý, který 
byl v obci starostou. Díky němu se Janu Tichému 
v malované dřevěné truhle, v níž si babička z Polanky 
přinesla do nového domova výbavu, zachovala řada 
unikátních písemností. Ve statku Tichých na Záhumenní 
ulici totiž byla nějaký čas i radnice nebo obecní škola.

Který je nejstarší dokument ve 
vaší sbírce?

Nemám je nijak zvlášť zka-
talogizované… Asi nejstarší „ro-
dinná“ listina je z  roku 1850 
o  předání statku pradědo-
vi. Nejstarší obecní listiny jsou 
z přelomu předminulého a mi-
nulého století.

Jak daleko sahají kořeny vaše-
ho rodu v Porubě?

Díval jsem se do matrik, náš 
rod tu je prokazatelně už od 
17. století – v Zemském archivu 
v Opavě jsem vystopoval svého 
nejstaršího předka, praprapra-
dědečka. Ten se narodil v roce 
1697. K  nejstarším porubským 
rodům patří Kozub, Tichý, Ma-
lík nebo Sladký. 

Kdy jste se začal o historii své-
ho rodu zajímat?

Našel jsem opisy listin, kdy 
můj otec Josef musel za oku-
pace tři generace zpětně do-
kládat, že je Čech. To byl za-
čátek. Jak se postupně digita-
lizovaly archivy, tak jsem v nich 
začal pátrat.

Dříve toto území patři-
lo k  porubskému panství, ale 
někdy koncem 18. století byla 
část půdy rozdělena mezi 
poddaný lid. Když se podíváte 
do katastrálních map, uvidíte, 
že to tady bylo rozparcelová-
no na řadu víceméně stejných 
částí. Měly kolem pětadvace-
ti hektarů. Největší sedlák byl 
Bárta, který si vzal paní Vilčo-
vou, takže spojené statky měly 
padesát hektarů.

Váš původní statek prý ale stál 
jinde…

Stál kousek vedle, asi 40 me-
trů západně, ale pravděpodob-

ně nevyhovoval, proto se děde-
ček Josef se svým otcem roz-
hodli postavit nový statek na 
jiném místě. V roce 1881 začali 
s přípravou materiálu na stavbu. 
Naváželi kameny do základů, 
vyráběli dřevěné trámy i  cihly. 
U potoka Vřesinky odkryli ložis-
ko jílu, pak ručně vyrobili a na 
místě vypálili cihly. Ty použili na 
hrubé zdivo statku i stodoly, na 
přesné zdivo nakoupili strojní 
cihly. Statek a stodola byly po-
staveny za dva roky, v roce 1883 
byla kolaudace. To bylo dědovi 
Josefovi 21 let. Listina o kolau-
daci je další z  těch uložených 
hodně starých rodinných do-
kumentů. O rok později zemřel 
pradědeček Viktorin a dědeček 
se musel ujmout statku a  po-
starat se o maminku-macechu, 
pradědečkovu druhou ženu, 
a pět sourozenců.

Vy už jste ale dědečka nezažil.
Narodil jsem se až dlou-

ho potom, co zemřel, všechno 
znám jen z  vyprávění rodičů, 
především otce. Do mých de-
seti let rodiče ještě soukromě 
hospodařili. Když se někam 
jelo, třeba do mlýna, byla to 
i  půlhodina cesty tam a  další 
půlhodina zpátky, a tatínek ce-
lou cestu vyprávěl a já nadše-
ně poslouchal. Moje maminka 
například se smíchem říkala, 
že si tatínka vzala hlavně pro-
to, že znala dědečka a věděla, 
že je to skvělý, veselý a praco-
vitý člověk.

Ví se o něm, že byl v mnoha 
ohledech nesmírně pokroko-
vý. Třeba to bylo právě proto, 
že začal hospodařit poměrně 
mladý a mladí lidé jsou spíše 
přístupní „novotám“…

Dědeček byl opravdu ob-
divuhodný, podnikavý, zruč-
ný a pracovitý. Hospodařil ve-
lice logicky: když začal chovat 
kachny a husy, udělal jim ryb-
ník. A když už měl rybník, za-
čal v něm chovat kapry. Statek 
měl vodu ze studny na louce. 
Pramen byl poměrně vydatný, 
takže stačil zásobovat dům, 
automatické napáječky dobyt-
ka – mimochodem ty si děde-
ček vyrobil sám –, průtočnou 
chladicí nádrž na konve na-
dojeného mléka i rybník. Když 
děda začal chovat včely, vysa-
dil kvůli nim aleje akátů a  lip, 
lísky a  javory… Prostě to měl 
„vymakané“.

Větrný mlýn byl další z těch lo-
gických kroků?

Nové (dvacáté) století při-
neslo i  změny do způsobu 
hospodaření. Například se 
plodiny začaly hnojit, takže 
byly vyšší výnosy. Když byly 
vyšší výnosy, obilí už nebylo 
tak vzácné a začal se jím při-
krmovat dobytek. Ten pak měl 
samozřejmě mnohem rychlej-
ší přírůstky než z pastvy, krávy 
více dojily… S tím přišla potře-
ba to obilí pro dobytek šroto-
vat. Protože by bylo příliš dra-
hé vozit ho do mlýna, děde-
ček se rozhodl postavit větrný 
mlýn. Ale nebyl by to on, aby 
opět nebyl nějak „vychytaný“. 
Se svým švagrem Rudolfem 

Hruzíkem vymysleli unikátní 
technické řešení: větřák neměl 
trámový kříž, ale stál na cihlo-
vé podezdívce, na níž se mlý-
nem mohlo otáčet podle smě-
ru větru. Jako zručný stolař 
později postavil model mlý-
na, který předváděl na výsta-
vách. Na zemské hospodářské 
výstavě v Hradci nad Moravicí 
ale model shořel.

Pokrokový byl i  v  mnoha 
dalších ohledech, jako jediný 
v  obci například vlastnil žací 
stroj až z  Ameriky. Když byla 
v  roce 1923 v  obci zavedena 
elektřina, postavil šrotovník na 
krmení pro dobytek poháně-
ný elektromotorem. Motor byl 
na podvozku, který se použí-
val podle potřeby na šrotová-
ní, mlácení, řezání dřeva, řezá-
ní slámy a řepy nebo na pohon 
fukaru na dopravu sena a  slá-
my. Dědeček vyráběl i  úpravu 
větrného mlýna tak, aby ho při 
bezvětří mohl pohánět elektro-
motor, to však už nedokončil.

Hodné obdivu při jeho vytíže-
ní v hospodářství bylo, že se 
angažoval taky v  řadě obec-
ních spolků, například byl jed-
ním ze zakladatelů hasičské-
ho sboru…

A  představte si, že když 
obec koupila hasičům stříkač-
ku, první zásah byl na naší ho-
řící stodole! Dědeček byl taky 
členem několika družstev. Tak 

Jan Tichý postavil model větrného mlýna, stejně jako jeho dědeček 
Josef.  Foto: archiv ÚMOb Poruba



to tehdy chodilo – existovala 
družstva lihovarnická, cukro-
varnická, obilní, pastevní nebo 
hospodářská. Do těch sedláci 
dodávali brambory, řepu, obilí. 
Díky družstvu měli jistý odbyt 
a s odběrateli vyjednanou dob-
rou cenu. Hospodářské druž-
stvo pak ve velkém – tudíž za 
lepší ceny – koupilo třeba vá-
penec na vápnění polí a necha-
lo ho po trati dovézt až do Po-
ruby. V místě, kde je u rybníka 
azylový dům, bylo nádraží. Tam 
se taky organizoval výkup.

V roce 1907 byl dědeček zvo-
len starostou Poruby.

Byl jím až do roku 1919 
a poté byl pravidelně volen do 
obecního zastupitelstva. Za 
jeho starostování pokračova-
lo budování nové obecní cesty 
(Vřesinská) směrem na Vřesinu, 
kterou započal jeho předchůd-
ce Besta. Poruba neměla obec-
ní úřad, proto dědeček uvolnil 
jednu místnost ve svém stat-
ku a  tam měl obecní úřadov-
nu. Z této doby zde zůstal tre-
zor, psací stůl, držák na savý 
papír a  držák pečetítka. Bylo 
to prozatímní řešení, proto za-
čala obecní rada vyřizovat do-
kumenty pro stavbu a  stavět 
obecní dům, který je základem 
dnešního úřadu. Dědeček ze-
mřel na zápal plic v roce 1938.

V  jedné vaší vzpomínce, kte-
rá je přílohou porubské kro-
niky, píšete, kolik se na stat-
ku chovalo krav, prasnic, hus, 
krůt, kolik hektarů a čím bylo 
oseto… Kde jste takové infor-
mace našel?

Vedly se plemenné knihy, 
u  každé krávy se zapisova-
la užitkovost a sledoval se ro-
dokmen, což bylo základem 
plemenitby. Ze kterého spoje-
ní vzešly kvalitní dojnice, to se 
opakovalo. Hodně jsem taky 
vyčetl z majetkových a daňo-
vých přiznání. Protože se ved-
ly záznamy, přesně víme, čeho 
a kolik na statku bylo, kolik se 
prodalo mléka, masa, vajec… 
Obvykle se tu chovalo deset 
až patnáct dojnic a  k  tomu 
mladý dobytek. Dvě nebo tři 
prasnice odchovaly za rok ko-
lem padesáti selat – do chovu, 
na prodej a  pro vlastní spo-
třebu. Z drůbeže jsme měli od 

padesáti do sta slepic, husy, 
kachny, krůty, perličky. Samo-
zřejmě taky králíky a okrajově 
se chovaly ovce, kozy, pro oz-
dobu pávi a  třicet párů holu-
bů. A pět až patnáct včelstev.

Myslíte, že dědeček dokumen-
ty ukládal s úmyslem zachovat 
je budoucím generacím? Kde 
byly uloženy, že přežily bom-
bardování na konci války?

Možná u  nás některé pí-
semnosti zůstaly z  doby, kdy 
tu dědeček jako starosta úřa-
doval, že do nového obecního 
domu nepřestěhoval všechno. 
Když v 64 letech předal statek 
mému otci, vzal si dokumenty 
ve velké dřevěné truhle, v  níž 
si babička Mariana přinesla po 
svatbě výbavu, s sebou na vý-
minek, a tam zůstaly. Na statek 
za druhé světové války spad-
la bomba, ale výminek zůstal 
ušetřen. Díky tomu se listiny 
zachovaly. Věděl jsem, že tam 
jsou, ale probírat jsem je začal 
až někdy před sedmi lety. Až 
pak jsme uvažovali v souvislos-
tech, co se dělo a jak…

V porubské obecní radě zase-
dal i váš tatínek Josef.

Byl pokladníkem. Mám tu 
po něm nějaké pokladní zápi-
sy, za co obec například platila 
– účty za ubytování četníků, za 
obecního bubeníka, kostelníka, 
za cestovné…

Pokračoval v dědečkových šlé-
pějích i na hospodářství?

Snažil se provoz statku zdo-
konalovat. Byla to také nutnost. 
Vždy na sezonu bylo potřeba 
najmout na polní práce mno-
ho lidí, statek by všechny mimo 
sklizně neuživil. Jenže na Ost-
ravsku se rozvíjel průmysl, hor-
nictví a hutnictví, a lidé šli pra-
covat raději tam – měli práci po 
celý rok, nenadřeli se jako na 
poli, pracovali „pod střechou“, 
zatímco venku na ně pršelo 
nebo naopak pálilo slunko.

Bombardování na konci války 
a  osvobozování Poruby byly 
pro váš statek poměrně de-
vastující.

Náš statek byl osvobozen 
jako jeden z  prvních. Němci 
měli čtyři kulometná hnízda na 
poli nad větrným mlýnem (ten 
stál zhruba sto metrů od statku 
– pozn. red.), na poli po skon-
čení bojů zůstalo dvacet mrt-
vých vojáků, které jsme muse-
li pohřbít. Při osvobozovacích 
bojích koncem dubna se u nás 
ve sklepě pod chlévem skrýva-
lo 34 lidí, z toho 17 dětí.

Po válce musel tatínek ob-
novit dům, hospodářství, se-
hnat dobytek. Zůstalo nám je-
diné zvíře, jinak si všechna od-
vedli buď němečtí, nebo ruští 
vojáci – maminka vzpomínala, 
jak na hnojišti uprostřed dvora 
zůstal jen náš velký bílý krocan. 
Tady nebylo zvířata kde kou-
pit, vozila se z míst, kde fron-
ta tolik neřádila, třeba z  jihu 
Moravy. Když se hospodářství 
po dvou třech letech začalo 

dávat dohromady, přišel únor 
1948… Od roku 1950 na sou-
kromé zemědělce tvrdě tlačili, 
aby vstoupili do družstva. V té 
době byly třeba v Porubě jen 
tři traktory, jeden byl náš, ale 
ten nám zabavili.

Víceméně nuceným vstupem 
vašich rodičů do jednotného 
zemědělského družstva (JZD) 
všechno hospodaření skonči-
lo? Větrný mlýn už se každo-
pádně po válce neroztočil.

Otec i maminka začali pra-
covat v  JZD. Ze statku jsme 
mohli užívat jen obytnou část, 
hospodářskou využívalo druž-
stvo. Až do roku 1977 byl 
v hospodářské části západního 
objektu statku ustájený mla-
dý dobytek, v protější stodole 
bylo uskladněno krmivo a slá-
ma pro zvířata.

Větrný mlýn byl v  provozu 
do okupace. V  roce 1938 byl 
německými úřady zaplombo-
ván a  vyřazen z  provozu. Ani 
po roce 1945 už nebyl zprovoz-
něn a pak byl jako kulturní pa-
mátka zestátněn. V  roce 1991 
do základů vyhořel.

V  další z  vašich vzpomínek 
v  obecní kronice jsem četla, 
že jste měl jako dítě na stat-
ku spoustu povinností – péči 
o  drůbež, koně, pomoc při 
polních pracích… Byl to dů-
vod, proč jste si za své povolá-
ní vybral jiný obor?

Zajímaly mě mašinky. Otec 
říkal, že zemědělství ne, ale že 
bych mohl být zámečníkem. 
Pracovní úřad ovšem rozhodl, 
že půjdu do učiliště do Krnova, 
kde jsem se vyučil opravářem 
zemědělských strojů a  trakto-
rů. Pak jsem mohl vystudovat 
ještě obor mechanizace země-
dělství na vysoké škole. V ze-
mědělství jsem pracoval šest-
náct let, než jsem se po revolu-
ci dal na podnikání.

Vychováváte si nástupce, kte-
rý bude i nadále mapovat his-
torii vašeho rodu? Budete mít 
tu spoustu zajímavých a uni-
kátních dokumentů komu 
předat?

Syn ví, že se kolem toho mo-
tám... Doufám, že v letech, kdy 
jsem k  tomu přišel já, k  tomu 
přijde i on.  (jan)

ROZHOVOR 11

Nejletitější obecní dokumenty ze sbírky Jana Tichého pocházejí z přelo-
mu 19. a 20. století (nejstarší je datován 24. listopadu 1900). Povětšinou 
se týkají výstavby nové cesty – dnešní Vřesinské ulice. Pozemky na ni 
obec vykupovala od porubských sedláků. Foto: archiv ÚMOb Poruba
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OPRAVNA
Luxa – NY v.o.s., Ostrava-Poruba, Nábřeží SPB 454

 

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

Chladničky a mrazničky – p. Puča: 603 431 608

Chladniček, mrazniček, praček a šicích strojů

Koupím 1-3 + 1 
v osobním vlastnictví 

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

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

Tel.: 603 757 592 S
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8.–21.
ŘÍJNA

 INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA

  AKCE S TATROVKOU  
A SOUTĚŽEMI:  
13. a 20. 10. (13–17 h)

www.oc-galerie.cz

PAMATUJETE?
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VSTUPNÉ 150,-KČ
senioři, studenti, ZTP 100,-Kč
ZTP/P 50,-Kč / děti do 15 let zdarma

Slovenský 
komorní orchestr
JANÁČEK / SUCHOŇ / DVOŘÁK

14/10/2018 / 16.00
OSTRAVA-CENTRUM

EVANGELICKÝ KRISTŮV KOSTEL
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REALIZUJE
ZA FINANČNÍ 
PODPORY

PARTNEŘI

www.shf.cz
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
on-line na www.shf.cz nebo v místě 
konání koncertu 30 min. před zahájením

ZPĚVNÍKY KE STAŽENÍ 
vstupenky on-line 
a více informací na

100.
výročí vzniku 

republiky

Přijďte 
si s námi 
zazpívat
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Děti se opět učí bruslit
 Lekce bruslení pro porub-

ské mateřské školy se v  tom-
to školním roce budou konat 
už potřetí. Obvod je pořádá 
ve spolupráci s hokejovým klu-
bem HC RT Torax Poruba. Do 
konce roku děti budou moci na 
led vyjet méně často – důvo-
dem je oprava střechy zimního 
stadionu. Nicméně o sportovní 
aktivitu v podzimní a zimní se-
zoně nepřijdou – je pro ně při-
praven program v dalších spor-
tovních zařízeních v Porubě.

„Zájem mateřských škol 
o  tuto výuku je čím dál větší. 
Zatímco v  předchozích letech 
se učily bruslit děti ze šesti ško-
lek, nyní zájem projevilo už de-
vět zařízení,“ uvedl místosta-
rosta Petr Zábojník. Lekce jsou 
spolufi nancovány jak HC RT 
Torax, tak městským obvodem, 
a  jsou tudíž bezplatné. Navíc 
děti mají možnost si na stadio-
nu zdarma půjčit brusle a bez-
pečnostní přilby.  (jan)

Prázdninový výlet
 Pro děti od sedmi do 12 let při-

chystal odbor školství, prevence 
kriminality a bezpečnosti porub-
ského úřadu na podzimní prázd-
niny výlet s názvem Nej ze světa 
zvířat. V úterý 30. října se vyda-
jí do Slezského zemského mu-
zea v Opavě, kde pro ně bude 
připravena komentovaná pro-
hlídka expozice zvířat, edukač-
ní program s tvůrčí dílnou a zá-
bavný dětský koutek. Kapacita 
je omezena, proto je třeba děti 
přihlásit do 26.  října na tel. č. 
599 480 592 (555), 720 735 354 
nebo ve vrátnici Centra volného 
času na Vietnamské ulici. Výlet je 
pro děti zdarma.  (jokr)

MÁTE RÁDI HAMBURGRY? | 
Piloti strategického bombardé-
ru B-52H Stratofortress ze zá-
kladny v americké Louisianě byli 
hosty v porubské Základní škole 
gen. Zdeňka Škarvady – sym-
bolicky právě ve škole, která je 
pojmenována po českém váleč-
ném pilotovi. Dětem z  ní a  ze 
ZŠ A. Hrdličky zodpověděli piloti 
nejednu zvídavou otázku, třeba 
jestli mají rádi hamburgry. Po-
sádka s  obřím strojem přiletěla 
do Česka na Dny NATO.
 Text a foto: Jana Janošcová

Žáci porubských základních škol vyjedou 
na ozdravné pobyty do Jeseníků
V následujícím půlroce se 
690 žáků prvního stupně 
z dvanácti porubských 
základních škol zúčastní 
ozdravných pobytů 
díky projektu Ozdravné 
pobyty žáků porubských 
základních škol ve 
školním roce 2018/2019.

 Osm turnusů ozdravných 
pobytů se od 15. října letošní-
ho do 29. března příštího roku 
uskuteční postupně v  turistic-
kém středisku Malá Morávka – 
Karlov pod Pradědem v  Jese-
níkách (Penzion Eden, Hotel 

Kamzík a Horský hotel Moravi-
ce) a v turistickém středisku Tři 
studně na Vysočině (Penzion 
Sykovec). Jsou určeny žákům 
prvního stupně z  porubských 
základních škol.

Cílem projektu je prevence 
respiračních onemocnění dětí 
a zlepšení jejich zdravotního sta-
vu. Ozdravné pobyty se budou 
konat v  lokalitách s  vysokou 
kvalitou ovzduší, aby děti strá-
vily co nejdelší čas na čerstvém 
vzduchu. Doprovodné vzdělá-
vací aktivity budou také zalo-
ženy na pobytu v  přírodě, kde 
je mnoho příležitostí pro různé 

názorné ukázky, exkurze nebo 
výlety podle naučných stezek. 
Předpokládané náklady ozdrav-
ných pobytů jsou bezmála 3,6 
milionu korun, z toho Moravsko-
slezský kraj poskytl dotaci ve 
výši 700 tisíc korun, částkou 1,3 
milionu korun z Fondu životního 
prostředí se na fi nancování po-
dílí městský obvod Poruba.

Tento projekt byl vytvořen 
za fi nanční podpory Moravsko-
slezského kraje. (dah)

Wolfram 2018: prověrka fyzičky i nové zkušenosti
 Porubští školáci se spo-

lu s  dětmi ze základních škol 
z celého kraje zúčastnili bran-
ně-historické soutěže Wolfram 
2018 ve Vojenském výcviko-
vém prostoru Libavá.

Pro žáky byly připraveny 
disciplíny jako střelba ze vzdu-
chovky, bojová dráha, silový 
trojboj, hod granátem, laserová 
střelnice, poskytování první po-
moci, vytrvalostní běh nebo vě-
domostní test o  akci Wolfram 
a Ostravské operaci. 

V  soutěži si nejlépe ved-
ly čtyřčlenné týmy ze ZŠ na 
Janáčkově náměstí v  Krnově, 
opavské ZŠ B.  Němcové a  ZŠ 
Kontešinec v  Českém Těšíně. 
Na třinácté příčce skončili školá-
ci z porubské ZŠ Bulharská těs-
ně následováni ZŠ A.  Hrdličky, 
dvacáté místo obsadila ZŠ gen. 

Z.  Škarvady. Celkem se letoš-
ního ročníku branně-historické 
soutěže zúčastnilo 26 družstev. 
Pořadateli byli Krajské vojenské 
velitelství Ostrava Armády ČR 

a  Krajský úřad Moravskoslez-
ského kraje ve spolupráci s Čes-
kým červeným křížem, střelni-
cí Corrado a  Československou 
obcí legionářskou. (red)

Soutěž ve střelbě
 Soutěž ve střelbě ze vzdu-

chovky pořádá 17. října základ-
ní škola I.  Sekaniny. Je určena 
žákům druhého stupně porub-
ských základních škol. Druž-
stva mají mít šest členů – tři dív-
ky a  tři chlapce. Školy se mo-
hou hlásit do 8. října na e-mail 
chytil@sekaniny.cz nebo tel. 
605 805 433. (jan)

Orientace při vytrvalostním běhu Foto: KVV Ostrava
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Bude Papučový den
 „My, poskytovatelé mobil-

ní hospicové péče, chceme dě-
lat vše pro to, aby umírání doma 
bylo jednou z běžně dostupných 
možností, které si lidé mohou 
v závěru života vybrat," píše se 
v úvodu textu ke kampani Mobil-
ního hospice Ondrášek. Kampaň 
vznikla proto, aby lidé věděli, co 
je mobilní hospicová péče, že je 
možné umírat doma a že existují 
odborné služby, které jim pomo-
hou a touto péčí provedou.

V jejich úsilí je podpoří 8. říj-
na Papučový den. Bude to den, 
kdy můžeme vyrazit do prá-
ce v papučích a tím se připojit 
k  myšlence domácí hospicové 
péče – třeba už jen tím, že bude-
me ostatním vysvětlovat, proč 
jsme tak netradičně obutí. Zá-
jemci mohou hospicovému hnu-
tí pomoci i sbírkou, kterou sami 
uspořádají, nebo přispět přímo, 
například prostřednictvím webu 
www.darujpapuce.cz. Více in-
formací najdete na stránkách 
www.papucovyden.cz.

Den seniorů
 V Domě kultury města Ost-

ravy se bude 19. října od 9 do 
12 hodin konat Den seniorů. Na 
jednom místě nabídne prodej-
ní výstavu, přednášky, besedy, 
zdravotnická měření i  s  kon-
zultacemi a  mnoho dalšího. 
Vstup na všechny programy je 
zcela zdarma.

Zájemci si budou moci ne-
chat změřit tlak, tuk, stanovit 
výškováhový poměr, popoví-
dat si s  odborníkem na výži-
vu. Po celý den budou v pro-
vozu poradenská centra, kde 
třeba poradí, jak postupovat 
v obtížné sociální situaci nebo 
na jaké dávky a služby sociál-
ní péče je nárok. Dozvědět se 
mohou o službách osobní asis-
tence pro seniory nebo o pod-
mínkách poskytování péče do-
movy pro seniory nebo domy 
s pečovatelskou službou. (jan)

Setkání celiaků
 Čtvrté celostátní setkání ce-

liaků se koná v sobotu 6. října 
od 9 do 14 hodin na Výstavišti 
Černá louka v Ostravě. Pro ve-
řejnost jsou připraveny před-
nášky, poradenství nebo prodej 
bezlepkových výrobků. Více na 
www.kco-msk.cz. (jokr)

Recept Běhůnkových na šťastné manželství? 
Tolerance, schopnost vycházet si vstříc a humor

 „Ona je velitel, já poddůstoj-
ník,“ odpověděl se smíchem 
Zdeněk Běhůnek na otázku, co 
považují za recept na dlouho-
leté šťastné manželství.

Ale vzápětí oba s  manžel-
kou Věrou vážně dodávají, že 
rozhodně toleranci a  schop-
nost vycházet si vstříc. A taky 
humor, který dokáže „obrou-
sit hrany“. Běhůnkovi oslavili 
15. září zlatou svatbu – padesát 
let společného života. Svůj sva-
tební slib obnovili před staros-
tou Petrem Mihálikem. O  pře-
kvapení (a dojetí všech přítom-
ných) se postaral pan Zdeněk: 
s  prstenem ve tvaru srdce ve 
chvíli, kdy je u obřadů zvykem 
vyměnit si zlaté kroužky, požá-
dal svou ženu znovu o ruku.

Běhůnkovi se vzali 7. září 
1968 v  Mariánských Horách. 
„Den předtím lilo jako z  kon-
ve, ale v  sobotu už bylo krás-
ně,“ zavzpomínala paní Věra. 
V domě, kde bydlela, žila i ses-
tra pana Zdeňka. Ten do Ostra-
vy přišel za prací z  jižní Mora-
vy a sestru chodil navštěvovat. 
Díky ní se Běhůnkovi poznali. 
V roce 1969 dostali byt v Poru-
bě, kde bydlí dodnes. Tam za-
ložili rodinu, kterou zprvu tvo-
řili se dvěma dětmi. Posléze se 
rozrostla o sedm vnoučat a dvě 
pravnoučata. „Když se všich-
ni sejdeme, tak to stojí za to,“ 
smějí se. „Děda je vyučený ku-
chař, dobře vaří. Když jsou něja-
ké oslavy, dělává tradičně svíč-
kovou,“ doplnila paní Věra.

Dříve měli zahrádku a hod-
ně, často a rádi cestovali – nej-
dříve hlavně po Česku, a poz-
ději, když děti odrostly, i do za-
hraničí. (jan)

Porubané-senioři získají dalších 
osmatřicet nouzových tlačítek
Ke zvýšení bezpečí seniorů 
přispívá i zařízení, pro které 
se vžilo označení Senior 
linka. Nouzové volání 
z ní přichází městským 
strážníkům. Obvod 
Porubanům v seniorském 
věku nakoupil 38 tlačítek.

 Zařízení, kterému se říká Se-
nior linka, se skládá z řídící jed-
notky a dvou tlačítek. Jednotka 
musí být trvale zapojena v elek-
trické zásuvce. Jedno z  tlačí-
tek se umístí do blízkosti vstup-
ních dveří a  druhé nosí oso-
ba stále u  sebe. Tlačítka jsou 
plně funkční pouze uvnitř bytů 
či domů. Nouzové volání z nich 
přichází městským strážníkům.
„Pohyb podezřelé osoby u bytu 
či domu může uživatel Senior 
linky snadno ohlásit jedním 
zmáčknutím tlačítka připevně-
ného u dveří. V tomto případě 
strážníci nevolají zpět, ale ihned 
vyjíždějí na místo,“ uvedla Mi-
chaela Michnová, vedoucí úse-
ku prevence a propagace Měst-
ské policie Ostrava (MPO).

Bezprostřední ohrožení ži-
vota či zdraví uživatel ohlá-
sí zmáčknutím tlačítka, které 
nosí při sobě. V tomto případě 
strážníci kontaktují ohroženou 

osobu telefonem. Podle po-
třeby vyjíždějí buď sami, nebo 
kontaktují další složky integro-
vaného záchranného systému.

Hlavním cílem této služby je 
zajištění rychlé a efektivní po-
moci. Náklady na její fungování 
hradí město.

„Projekt Senior linka má 
mimořádný ohlas, v současné 

době jsou všechna dostupná 
zařízení nainstalována,“ do-
plnila policistka. „Porubským 
seniorům byla tlačítka poříze-
ná na náklady obvodu instalo-
vána už v  letech 2011 a 2015, 
nejprve 16 a  pak 11 kusů,“ 
uvedla vedoucí sociálního od-
boru porubského úřadu Jana 
Glogarová. (jan)

Podmínky k získání zařízení
  samostatné bydlení, trvalé bydliště na území města Ostravy 
a znevýhodnění (věk nad 60 let, nemoc atd.),

  zaevidování písemné žádosti (lze ji podat prostřednictvím 
strážníků-okrskářů, v kterékoli služebně Městské policie Ostra-
va nebo na sociálním odboru ÚMOb Poruba),

  možnost ověření údajů v  místě bydliště seniora-žadatele 
pracovníkem Městské policie Ostrava,

  zakoupení SIM karty do zařízení (200 Kč/rok; jediná inves-
tice ze strany žadatele).

Bližší informace můžete získat na tel. čísle 720 735 125 v pra-
covních dnech od 8 do 15 hodin.

Ženy si přivolaly pomoc tlačítkem Senior linky
Tři hodiny po půlnoci 14. srpna přijala městská policie tísňo-
vý signál ze zařízení Senior linky. Po příjezdu na místo strážní-
ci zjistili, že 82letá žena ve svém bytě upadla a udeřila se. Je-
likož si stěžovala na bolest hlavy, přivolali záchranáře. Ti ženu 
převezli do nemocnice. Podobný scénář měl případ, který se 
odehrál následující den. Hlídka vyjížděla k 80leté seniorce, kte-
rá vyslala tísňový signál. Ženě se udělalo nevolno a měla pro-
blémy s dýcháním. Strážníci přivolali záchrannou službu. Lé-
kař rozhodl o převozu ženy do nemocnice.
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PRÁCCE PROOVÁDDÍME:VV

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

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

UZÁVĚRKA INZERCE
DO LISTOPADOVÉHO VYDÁNÍ

MĚSÍČNÍKU PRIO
JE JIŽ 15. 10. 2018.

Máte-li zájem o umístění inzerce,
prosím volejte nebo pište 

na uvedený kontakt.

KONTAKT 
NA INZERCI

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

OPTIKA TRIUMPH VELKÉ SLEVY

Ostrava-Poruba 
| 

S PRÉMIOVOU

 

FINANČNÍ POMOC PRO RODINY 
S VÁŽNĚ NEMOCNÝM DÍTĚTEM
Více než 3 000 rodin z České republiky dostává pravidelnou 
fi nanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá také 
rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky 
každoměsíčním příspěvkům dárců mohou všechny těžkosti 
zvládat lépe alespoň po fi nanční stránce. 

Komu nadace pomáhá? Typicky se jedná o onkologické onemocnění, 
selhání orgánů, vážné metabolické poruchy,  těžká kombinovaná 
postižení, svalovou dystrofi i Duchenne, cystickou fi brózu, nemoc 
motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné také pomoci 
dětem, které se potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými 
kombinovanými poruchy (mentálními, smyslovými, tělesnými). Kromě 
dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl 
rakovinou jeden z rodičů. 
Máte ve svém okolí rodinu s vážně nemocným dítětem? Doporučte jí 
pomoc nadace Dobrý anděl. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat 
nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité je nebát 
se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou. 
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Mladým atletům „zacinkalo“ 
i na mistrovství republiky

 Atletika Poruba dokazuje, 
že umí vychovávat skvělé spor-
tovce. Nikol Ogrodníková v létě 
získala stříbro na mistrovství 
Evropy a  další Nikol, tento-
krát Tabačková, patří k největ-
ším nadějím českého oštěpu. 
V klubu je i spousta dalších ta-
lentů, kteří svůj um ukázali na 
nedávném mistrovství republi-
ky žáků a žákyň, které se kona-
lo v Jablonci nad Nisou. I tam 
to porubským sportovcům ně-
kolikrát medailově zacinkalo.

„Na šampionát jsme vy-
slali čtrnáctičlennou výpravu 
a zpět jsme dovezli dvě medai-

le. V  chůzi na tři tisíce metrů 
získal titul Adam Zajíček, který 
vyhrál s obrovským přehledem. 
Naše sprinterská štafeta ve slo-
žení Dokulilová, Toová, Fialo-
vá a Válková pak obsadila třetí 
místo a medaile je o to cenněj-
ší, že to bylo v běhu, ve kterém 
padl český rekord. Máme i další 
umístění v TOP 10, takže může-
me být spokojeni,“ uvedl šéftre-
nér klubu Stanislav Šuška.

Atletika Poruba nabízí kva-
litní sportovní vyžití dětem 
od pěti let. Veškeré informa-
ce najdou zájemci na stránce 
www.atletikaporuba.cz. (mot)

Porubský čtvrtmaraton se letos 
na Hlavní třídě poběží po osmnácté

 Na hlavní trať Porubského 
čtvrtmaratonu dlouhou 10 548 
metrů se letos běžci vydají už 
poosmnácté. V  neděli 28.  říj-
na závod odstartuje v 11 hodin. 
Kromě toho je připraven vlože-
ný doprovodný závod na 5 km 
a běh na jednu míli (1,6 km).

Závodníci přihlášení do hlav-
ního běhu budou startovat ve 
spodní části Hlavní třídy a pobě-
ží šest a půl kola. Kratší závody 
startují v  místě cíle poblíž kru-
hového objezdu. Pětikilometro-
vý je na tři kola, mílový na jed-
no kolo. Traťový rekord na nej-
delší distanci drží od roku 2012 

Aleš Miko s časem 33:49 minu-
ty a Adéla Esentiérová s časem 
41:37 minuty. Pět kilometrů nej-
lépe zaběhli Marek Lukáš (18:09) 
a Kateřina Bluchová (20:11), míli 
pak Hynek Svoboda (6:47) 
a Dagmar Hradilová (8:02).

Než se vydají na trať běžci, 
budou závodit koloběžci – ko-
loběžkový závod pořádá Boko-
lobka tým Ostrava. Více infor-
mací na www.bokolobkatym.cz.

K závodu Porubského čtvrt-
maratonu je možné se regis-
trovat online prostřednictvím 
webu www.tjliga100.cz nebo na 
místě od 9 do 10.15 hodin. (jan)

Hokejisté HC RT Torax Poruba začali první ligu skvěle. 
Tým po pěti kolech dokonce vedl tabulku
Po letech se v Porubě 
opět hraje druhá nejvyšší 
hokejová soutěž. Tým do ní 
vstoupil velmi dobře a po 
pěti kolech vedl tabulku! 
Přesto manažer Pavel Hinner 
říká, že zůstávají nohama na 
zemi a především pokorní.

Jak těžké je vytvořit kádr pro 
první ligu?

Bylo to složité. Člověk musí 
mít i šťastnou ruku, aby z množ-
ství hráčů, kteří se hlásili nebo je 
doporučili manažeři, vybral ten 
správný mix kvality a zkušenos-
tí. Z mnoha stran je mi vyčítáno, 
že jsem říkal, že první ligu bu-
dou hrát ti, kteří si ji vybojova-
li, a nakonec jsem přivedl nové 
hráče. Ale chtěl bych zdůraz-
nit, že v přípravě jsme dali šanci 
všem. Někteří ji nevyužili a ode-
šli jinam, jiní se o šanci porva-
li a bohužel se do týmu nedo-
stali. Ale i tak je v kádru deset 
hráčů, kteří v minulé sezoně po-
stup vybojovali.

V  týmu máte několik hráčů 
z  Vítkovic. Takže spolupráce 
s extraligovým týmem fungu-
je bez problémů?

Funguje a  jsem přesvěd-
čen, že jsme ji měli nastarto-
vat už dříve. U nás jsou hráči, 
kteří by asi nyní ve Vítkovicích 
nedostali dost prostoru. Roze-
hrají se, a až budou mít Vítkovi-

ce nějaké zraněné, můžou pro 
ně sáhnout. Jsou tady hráči na 
hostování i střídavý start a uka-
zuje se, že jsou pro nás posilou.

Hráčům už loni klub vytvo-
řil vynikající podmínky. Náro-
ky na první ligu jsou ale ještě 
vyšší, že?

Samozřejmě. Už loni jsem ří-
kal, že podmínky jsou na úrov-
ni první ligy. Nyní jsme šli zase 
o trochu dál. Hráči jsou profíci, 

trénovat mohou už dopoledne 
a hokeji se mohou věnovat na-
plno. Zázemí a výbava je srov-
natelná s extraligou.

Začátek sezony vám vyšel nad 
očekávání dobře a po pěti ko-
lech jste vedli tabulku. Čekali 
jste to? A jaké jsou vůbec cíle 
Poruby pro tuto sezonu?

Vstup do soutěže byl pří-
jemným překvapením a  my-
slím, že se ještě nestalo, aby 

nováček vedl první ligu. Věděl 
jsem, že jsme schopni kohokoli 
porazit. Ne pravidelně porážet, 
ale porazit, když podáme vý-
kon na hranici svých možností, 
což se stalo. Dobře se na tabul-
ku dívá, ale zůstáváme noha-
ma na zemi a hlavně pokorní. 
Po pár kolech nemá cenu něco 
hodnotit, teprve někdy okolo 
Vánoc se uvidí. Naším cílem je 
play-off . Jsem přesvědčený, že 
mužstvo na to má.  (mot)

Poruba se může opřít o výkony brankáře Daniela Dolejše, který přišel na střídavý start z Vítkovic.
 Foto: archiv ÚMOb/Jiří Birke



2. 10.
15.00 Hokejbal – sportovní odpo-

ledne pro děti, CVČ, Vietnam-
ská 1541

17.15 Trénink jazykových schopností 
podle Elkonina, MC Krteček, 
ZŠ I. Sekaniny 1804 

18.00 Beseda se spisovatelkou 
Radkou Denemarkovou, KMO, 
Podroužkova 1663

3. 10. 
16.00 Turnaj v air hockeyi, CVČ, O. Je-

remiáše 1985
17.00 Milan Šťastný: Poezie za první 

republiky – hudebně-dramatické 
čtení, KMO, Vietnamská 1541

4. 10.
9.00 Malý muzikant – hudební 

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

13.00 Vysazení stromu Olgy Havlové, 
areál Gymnázia Olgy Havlové, 
M. Majerové 1691

16.00 Martin Strakoš: Regionální his-
torie – komentovaná vycházka 
7. a 8. obvodem, sraz před KMO, 
L. Podéště 1970

5. 10.
9.00 Kateřina Barcuchová: První 

republika v Ostravě – přednáška, 
KMO, Opavská 6111

10.00 Klub Generace – čtení z ostrav-
ských pověstí, KMO, Vietnam-
ská 1541

16.00  Co (ne)potřebuje batole, MC Kr-
teček, ZŠ I. Sekaniny 1804

6. 10.
8.20 Výročí elektrizace dráhy údolím 

Porubky – jízdy historickými 
tramvajemi do Zátiší (více na 
str. 20)

17.00 HC RT TORAX Poruba x HC Duk-
la Jihlava, Ostravar Aréna, Ruská 
3077, Ostrava-Zábřeh

7. 10.
10.00 Bruslení veřejnosti, Kooperativa 

Aréna, Čkalovova 6144 
14.00 Poruba – komentovaná pro-

cházka; přihlášky na e-mailu 
pruvodce@ostravainfo.cz nebo 
tel. 602 712 920

18.00  DHC Sokol Poruba x HC Zlín – 
interliga ženské házené, spor-
tovní hala, Hrušovská 2953, 
Ostrava-Přívoz

8. 10. 
16.00 Podzimní dekorace – tvůrčí 

dílna, CVČ, Vietnamská 1541

9. 10.
17.15 Trénink jazykových schopností 

podle Elkonina, MC Krteček, ZŠ 
I. Sekaniny 1804 

10. 10.
9.00 Den otevřených dveří, zařízení 

Centra sociálních služeb Poruba 
(více na str. 20)

15.00 Vysazení trnovníku akátu – 
1 111 111. stromu registrovaného na 
portálu stromypodkontrolou.cz, 
Jilemnického nám. (více na 
str. 8)

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

16.00 Turnaj ve stolním tenise pro 
dospělé – sportovní odpoledne, 
CVČ, Vietnamská 1541

16.00 Setkání u Oblouku – zábavné 
kulturní odpoledne pro celou ro-
dinu, Kafárna, U Oblouku 501/10

17.00 Jan Burian – setkání s básní-
kem, písničkářem a prozaikem, 
KMO, Vietnamská 1541 (více na 
str. 20)

11. 10.
9.00 Malý muzikant – hudební 

školička 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 Léčení duchovní cestou podle 
učení Bruna Gröninga – před-
náška, CVČ, Vietnamská 1541

11.–15. 10.
 Dětský bazárek podzimního 

a zimního oblečení a potřeb, 
MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804 

13. 10.
9.00 Mineralogické setkání, aula VŠB-

-TUO, 17. listopadu (více na str. 20)

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

15.45 Bruslení veřejnosti, Kooperativa 
Aréna, Čkalovova 6144

17.00  HC RT TORAX Poruba x HC Zubr 
Přerov, Ostravar Aréna, Rus-
ká 3077, Ostrava-Zábřeh

14. 10.
16.00 Koncert pro varhany, kostel sv. Mi-

kuláše, nábřeží SPB (více na str. 20)

15. 10.
16.00 Muchomůrka červená – tvůrčí 

dílna, CVČ, Vietnamská 1541

16. 10.
9.00 Klub přátel knihovny – posezení 

se čtenáři nad knihami, KMO, 
L. Podéště 1970

10.00 Rendez-vous s knihou – poseze-
ní se čtenáři nad knihami, KMO, 
Podroužkova 1663

14.00 SeniorTančírna – hraje a zpívá 
Radim Čumpelík, společenský 
sál Domova Slunečnice Ostrava, 
17. listopadu (více na str. 20)

17.15 Trénink jazykových schopností 
podle Elkonina, MC Krteček, 
ZŠ I. Sekaniny 1804

17. 10.
10.00 Knihovníčci – setkání rodičů na 

rodičovské dovolené a jejich dětí, 
KMO, Vietnamská 1541

16.00 Divadélko Smíšek: Tajuplná les-
ní bajka, CVČ, Vietnamská 1541

18.00 HC RT TORAX Poruba x LHK 
Jestřábi Prostějov, Ostravar Aré-
na, Ruská 3077, Ostrava-Zábřeh

18. 10.
9.00 Podzimní malování – výtvarný 

workshop pro rodiče a děti od 
1, 5 do 4 let (přihlášky do 15. 10.), 
DDM, Polská 1624

9.00 Malý muzikant – hudební 
školička 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, 
období těhotenství + prena-
tální komunikace, MC Krteček, 
ZŠ I. Sekaniny1804

19.–21. 10.
 Montessori pedagogika I, 

RC Kaštánek, ZŠ Ukrajinská 1533

19. 10.
15.30 Podpůrná skupina kontaktní-

ho rodičovství, MC Krteček, 
ZŠ I. Sekaniny 1804

20. 10. 
9.00 Kreativní workshop: Netradiční 

tkaní – základy techniky macra-
mé (přihlášky do 17. 10.), CVČ, 
Vietnamská 1541 (více na str. 20)

17.00 HC RT TORAX Poruba x HC Tr-
hači Kadaň, Ostravar Aréna, 
Ruská 3077, Ostrava-Zábřeh

PROGRAM AKCÍ18
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18.00  DHC Sokol Poruba x Házená 
Sokol Písek – interliga ženské 
házené, sportovní hala, Hrušov-
ská 2953, Ostrava-Přívoz

22. 10.
16.00 Uzlování – tvůrčí dílna, CVČ, 

Vietnamská 1541
16.30 Rej broučků a berušek – lampio-

nový průvod s klaunem Hopsa-
línem, nádvoří Zámku Poruba 
a Zámecký park (více na str. 20), 
nábřeží SPB

18.00 HC RT TORAX Poruba x HC Ry-
tíři Kladno, Ostravar Aréna, 
Ruská 3077, Ostrava-Zábřeh

23. 10.
15.00 Hokejbal – sportovní odpoledne 

pro děti, CVČ, Vietnamská 1541
15.00 S čím si děti hrály – výtvarná 

dílna pro děti, KMO, Podroužko-
va 1663

17.15 Trénink jazykových schopností 
podle Elkonina, MC Krteček, 
ZŠ I. Sekaniny 1804

24. 10.
16.00 AZ kvíz – soutěžní odpoledne, 

CVČ, O. Jeremiáše 1985
18.00 HC RT TORAX Poruba x AZ Ha-

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

25. 10.
9.00 Malý muzikant – hudební 

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

17.00 Předporodní kurz – cvičení, Jak 
se naladit na porod + Výběr místa 
porodu, kdy vyjet a co s sebou, 
MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804

28. 10.
11.00 Porubský čtvrtmaraton, Hlavní 

třída (více na str. 17)
13.00  Vzpomínka u památníku – pietní 

akt k 100. výročí vzniku ČSR, 
ulice Vřesinská

15.00 Oslavy 100. výročí republiky, 
Alšovo náměstí (více na str. 6)

29. 10.
8.00 Akční den – sportovní den pro 

děti od 6 do 15 let (přihlášky do 
19. 10.), DDM, Polská 1624 

9.00 Podzimní prázdniny: Virtuální 
realita, Laser Game, pořádá 
Středisko turistiky, B. Martinů 1117

15.30 Bruslení veřejnosti, Kooperativa 
Aréna, Čkalovova 6144

16.00 Háčkování – tvůrčí dílna, CVČ, 
Vietnamská 1541

29.–30. 10.
8.00 Podzimní výtvarné prázdniny: 

Kreativní tvoření, pořádá Stře-
disko turistiky, B. Martinů 1117

 Zábavné podzimní prázdniny: 
Exkurze do ornitologické stanice 
Přerov, výlet na hrad Šelenburg, 
pořádá DDM, M. Majerové 1722

30. 10.
8.00 Podzimní prázdniny: Nej ze svě-

ta zvířat (přihlášky do 26. 10.), 
celodenní výlet do Slezského 
zemského muzea v Opavě (více 
na str. 14)

8.00 Den plný skoků – sportovní den 
pro děti od 6 do 15 let, (přihlášky 
do 19. 10.), DDM, Polská 1624

9.00 Podzimní prázdniny: Archery 
game, Nerf aréna, pořádá Stře-
disko turistiky, B. Martinů 1117

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

17.00 Bruslení veřejnosti, Kooperativa 
Aréna, Čkalovova 6144 

17.15 Trénink jazykových schopností 
podle Elkonina, MC Krteček, 
ZŠ I. Sekaniny 1804

31. 10. 
16.00 Turnaj ve stolním fotbale, CVČ, 

O. Jeremiáše 1985
18.00 HC RT TORAX Poruba x SK Ho-

rácká Slavia Třebíč, Ostravar Aré-
na, Ruská 3077, Ostrava-Zábřeh

 Výstavy

do 31. 10.
Magda Mladějovská, Radana Parmová: 
Vrstvy paměti – fotografi e, keramické 
objekty, obrazy, Galerie VŠB-TUO, 17. lis-
topadu 15

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

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), Galerie Dukla, Hlavní třída 
u kruhového objezdu

1.–5. 10.
Znáte svůj region? – výstava knih míst-
ních autorů a knih o historii a současnosti 
regionu, KMO, L. Podéště 1970
Edice Ostravica představuje – výstava 
knih, KMO, Vietnamská 1541 

1.–31. 10.
Prolomení 13 – výstava prací klientů 
Mens Sana, KMO, Vietnamská 1541 

4. 10. – 28. 12.
Ondřej Šefců: Praha – historické srdce 
republiky – výstava grafi k, KMO, L. Po-
déště 1970

 Kvizy a soutěže

1.–5. 10.
Ostrava známá i neznámá – soutěžní kviz 
pro dospělé, KMO, Vietnamská 1541 

4. 10.
Porubáček – vědomostně-pohybová sou-
těž, KMO, Podroužkova 1663

 Plánované akce

1. 11.
17.00 Masáže pro rodiče a děti (při-

hlášky do 30. 10.), CVČ, Vietnam-
ská 1541 (více na str. 20)

7. 11.
15.30  Příběhy zvířecí i lidské – setkání 

se spisovatelem Martinem E. Pe-
tiškou, zimní zahrada DPS Astra, 
I. Sekaniny 1812

8. 11.
15.00 Hokejbal – sportovní odpoledne 

pro děti, CVČ, Vietnamská 1541
17.00 Masáže pro rodiče a děti (při-

hlášky do 30. 10.), CVČ, Vietnam-
ská 1541 (více na str. 20)

PROGRAM AKCÍ 19

CVČ – centrum volného času, DDM – Dům dětí a mládeže, DPS – dům s pečovatelskou službou, KMO – Knihovna města Ostravy, MC – mateřské centrum, 
RC – rodinné 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: White Over
Kdy: 26. září až 31. prosince
Kde: Galerie Dukla, Hlavní třída
Galerie Dukla představuje v  současnosti 
díla pražského výtvarníka Petra Duba, který 
se ve své tvorbě věnuje zejména zkoumání 
kapacity současné malby, objektu, instalaci 
a jejich vzájemných přesahů v architektuře 
či ve veřejném prostoru. Specifi cký formát 
Galerie Dukla posloužil autorovi především 
jako demonstrativní hranice mezi otevře-
ným veřejným prostorem a uzavřeným svě-
tem současného vizuálního umění. 

Projekt Galerie Dukla je fi nancován 
z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Co:  Poruba 1918–2018
Kdy:  26. září až 31. prosince
Kde:  Galerie Dukla, Hlavní třída
Důležité události, zajímavá místa a  dějin-
né zvraty, které ovlivnily život v obci i vý-
voj Poruby, připomíná výstava v malé pa-
sáži Galerie Dukla. Zájemci se mohou až do 
konce roku přijít podívat, jak se z malé ze-
mědělské obce stalo moderní město.

Co:  Výročí elektrizace dráhy 
údolím Porubky

Kdy: 6. října od 8.20 hodin
Kde: Poruba vozovna – Zátiší 
Od roku 1925 jezdily údolím Porubky vlaky 
– nejdříve ze Svinova do Vřesiny, od roku 
1927 až do Kyjovic. Dráha vozila dělníky za 
prací, převážela různé suroviny a produk-
ty a  lesnatá zákoutí údolí Porubky přiblí-
žila obyvatelům průmyslové Ostravy. Pro-
tože zájem o železnici byl větší, než se pů-
vodně předpokládalo, začalo se uvažovat 
o její elektrizaci. Elektrický provoz na prv-
ním úseku ze Svinova do Vřesiny byl za-
hájen 29. 8. 1947, zbývající úsek do Kyjo-
vic 29. 12. 1948. U příležitosti 70. výročí po-
řádá ostravský dopravní podnik v sobotu 
6. října projížďky historickými tramvajemi 
na trase Poruba vozovna – Vřesinská – Zá-
tiší a zpět. Více na www.dpo.cz.

Co:  Den otevřených dveří
Kdy:  10. října
Kde:   zařízení Centra sociálních 

služeb Poruba
Den otevřených dveří připravilo Centrum 
sociálních služeb Poruba v  rámci Týdne 
sociálních služeb České republiky, který se 
koná od 8. do 14. října. Lidé mohou 10. říj-
na od 9 do 11.30 hodin a od 13 do 15 ho-
din navštívit Domov pro matky s dětmi na 
Dělnické ulici a od 9 do 11.30 hodin Cen-
trum denních služeb v  domě s  pečova-
telskou službou na ulici Ivana Sekaniny. 
V tentýž den od 12.30 do 15 hodin bude 
pro návštěvníky otevřena také Pečovatel-
ská služba na Průběžné ulici.

Co:  Setkání u Oblouku
Kdy:  10. října od 16 hodin
Kde:   Kafárna, U Oblouku 501/10 
V  Kafárně u  Oblouku se 10. října potka-
jí světy handicapovaných a zdravých lidí. 
V rámci projektu Týdny pro duševní zdra-
ví tady pořádá společnost Spirála setkání, 
na které připravila program pro malé i vel-
ké. V 16 hodin začínají tvořivé workshopy, 
v 17 hodin bude zahájena výstava Setkání 
s bolestí duše a v 17.30 hodin začne kon-
cert kapely Evamore.

Co: Setkání s Janem Burianem
Kdy: 10. října v 17 hodin
Kde:  Knihovna města Ostravy, 

Vietnamská 1541
Publicista, písničkář, glosátor, cestovatel 
i televizní moderátor, to je Jan Burian. Do 
Poruby zavítá 10. října s  literárně-hudeb-
ním programem. V  pořadu zazní úryvky 
z jeho knih i autorské písně. 

Co:  Mineralogické setkání
Kdy:  13. října od 9 do 14.30 hodin
Kde:   aula VŠB-TUO, 17. listopadu
Návštěvníci Mineralogického setkání si bu-
dou moci prohlédnout nebo zakoupit mi-
nerály i zkameněliny z různých koutů svě-
ta. Objeví se zde také odborná literatura 
a výrobky z nerostů, např. šperky. Navíc je 
přichystán program s geovědním zaměře-
ním. Více na tel. č. 597 325 392 nebo na 
https://geopavilon.vsb.cz.

Co:  Koncert pro varhany
Kdy:  14. října v 16 hodin
Kde:   kostel sv. Mikuláše, 

nábřeží SPB
Skladby Johanna Sebastiana Bacha, Arcan-
gela Corelliho, Johanna Gottfrieda Walthe-
ra, Wolfganga Amadea Mozarta, Geor-
ga Friedricha Händela, Bedřicha Smetany, 
Borise Urbánka a  dalších zaznějí v  neděli 
14. října na koncertu, který pořádá porub-
ská farnost v kostele sv. Mikuláše. Výtěžek 
ze vstupného bude věnován na dokončení 
opravy kostelních varhan.

Co: SeniorTančírna
Kdy: 16. října od 14 do 16 hodin
Kde:  Domov Slunečnice Ostrava, 

17. listopadu
Hudebně-taneční pořad čeká na všech-
ny seniory, kteří rádi zpívají, tančí nebo 
jen tak hudbu poslouchají, 16. října ve 
společenském sále Domova Slunečnice 
Ostrava. K  tanci i  poslechu zahraje Ra-
dim Čumpelík. Vstupenky stojí 50 korun 
a lze je zakoupit v informačním centru na 
Hlavní třídě od pondělí do pátku od 8 do 
18 hodin.

Co: Kreativní workshopy
Kdy: 20. října a 24. listopadu
Kde:  Centrum volného času, 

Vietnamská 1541
Pro ženy a dívky od 15 let jsou přichys-
tána sobotní tvořivá dopoledne. Pod ve-
dením zkušených lektorek si návštěvni-
ce centra volného času (CVČ) mohou 
20. října vyzkoušet základy techniky ma-
cramé a 24. listopadu techniku se skleně-
nými výřezy. Uzávěrka přihlášek na první 
workshop je 17. října, na druhý 21. listopa-
du. Oba workshopy jsou zdarma. Přihlášky 
a bližší informace na tel. č. 599 480 555, 
599 480 592, 720 735 354 nebo v CVČ, 
Vietnamská 1541.

Co:  Rej broučků a berušek
Kdy:  22. října od 16.30 hodin
Kde:  nádvoří Zámku Poruba
Pro děti je na 22.  října připraven tradiční 
Rej broučků a  berušek, který se koná na 
nádvoří porubského zámku a  v  Zámec-
kém parku. Kromě zábavného programu 
s  klaunem Hopsalínem čekají na přícho-
zí soutěže a lampionový průvod. V přípa-
dě nepříznivého počasí se akce uskuteční 
v sále Zámku Poruba.

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

Vietnamská 1541
Vzájemné masírování si mohou vyzkou-
šet rodiče a  jejich děti ve věku od čtyř 
do 12  let v  Centru volného času (CVČ) 
na Vietnamské ulici. První hodina se 
koná 1. listopadu v 17 hodin ve společen-
ském sále centra, další lekce budou 8., 
15. a 29.  listopadu. Na kurz je nutné při-
hlásit se předem do 30. října, a to na tel. 
č. 599 480 592 (555), 720 735 354 nebo 
osobně v CVČ. Více informací o progra-
mu naleznete na www.misa-cz.com.F
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rytmus – reality spol. s.r.o.
20 let

Zahradnictví Poruba spol. s r.o., Ke Skalce 2184/23, 708 00 Ostrava Poruba

Prvotřídní krouhané zelí.
Kvalitní brambory a zelenina na uskladnění.

e-mail: zahradnictviporuba@seznam.cz

Facebook - Zahradnictví Poruba • www.zahradnictviporuba.cz

tel.: 596 910 947 • 603 584 766 • 603 446 283 • 731 614 252
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ČÍNSKÝ NÁRODNÍ 
CIRKUS

N E J L E P Š Í  S V Ě T O V Á  A K R O B A T I C K Á  S H O W

WWW.CINSKY-NARODNI-CIRKUS.CZ

 22.1.2019 OSTRAVA
OSTRAVAR ARÉNA

VSTUPENKY EXKLUZIVNĚ U

30 ŠPIČKOVÝCH ČÍNSKÝCH ARTISTŮ
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DOV

Klub
Heligonka

– už nyní můžete parkovat ZDARMA 

 v DOV poblíž centra Ostravy,

– snadný přestup na MHD – jen 

 pár minut do centra města,

– parkovací místa vhodná 

 i pro celodenní parkování.

Parkovací místa 
u centra Ostravy 
ZDARMA

Budoucí parkoviště 
P+R s 330 místy 
k parkování.
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MHD
DV Hlubina

MONTÁŽ DVEŘÍ ZDARMA

SLÉVÁRENSKÁ 22, OSTRAVA 
777 271 400  | OSTRAVA@NEXT.CZ | WWW.NEXT.CZ 



Porubský bludný balvan stojí na 
Vřesinské ulici již padesát let
Významné události naší 
republiky si v Porubě 
připomínáme u bludného 
balvanu na Vřesinské 
ulici. Než se však na své 
současné místo dostal, stál 
na čestném místě na návsi 
před porubskou radnicí.

 Už devadesát let je bludný 
balvan součástí porubského 
památníku. V létě 1928 ho z po-
toka na hranici mezi Porubou 
a Krásným Polem v místě zva-
ném V dolech vytáhli porubští 
občané a převezli ho do středu 
obce, na porubskou náves.

„Víc jak sto mužů zapřa-
žených do vozu táhlo ten ná-
klad na dlouhém laně napřed 
polní cestou, a  pak po silni-
ci Porubou až na náměstí. To 
byla první dobrovolná brigá-
da a den, kdy celá Poruba táh-
la za jeden provaz,“ vzpomínal 
na událost učitel Josef Hurník, 
který vytažení balvanu z poto-
ka inicioval.

Na návsi už byl připrave-
ný betonový kvádr „…obložený 
slezským bílým vápencem, ká-
men byl naň položen. Jako by 
ženich přenesl přes práh po-
vážlivě tlustou nevěstu do lože,“ 
napsal skladatel Ilja Hurník ve 
své eseji Porubské eratikum, jak 
se stal bludný balvan památní-
kem na počest 10. výročí vzni-
ku Československé republiky. 
Do kamene byla tenkrát vtluče-
na bronzová písmena Svornost 
v obci – mír ve státě. 

Kámen zůstal jako 
zázrakem nedotčen
Za druhé světové války byla 
obec silně poškozena, zniče-
ny byly i domy kolem bludné-
ho balvanu. Kámen však zů-
stal nedotčený. Při oslavách 
prvního výročí osvobození od 
německé okupace – 28. dub-
na 1946 – se u něho sešla té-
měř celá Poruba. K  obnove-
ným nápisům na bludném bal-
vanu přibylo pod znakem ČSR 

datum 28. dubna 1945 a  pod 
balvanem byla nově odhale-
na žulová deska s nápisem Dík 
Rudé armádě.

O  dvaadvacet let pozdě-
ji dostal bludný balvan nové 
místo nedaleko sokolovny na 
Vřesinské ulici. Na jeho převoz 
stačil podle Ilji Hurníka pouze 
traktor. Pomník obětem druhé 
světové války odhalila při osla-
vách 50 let trvání republiky – 
28. října 1968 – místopředsed-
kyně Národního shromáždění 
Marie Miková.

V  loňském roce byl pa-
mátník upraven. Rekonstruk-
ce propojila památník první 
a druhé světové války s blud-
ným balvanem a  památnou 
lípou, která byla vysazena 
k 50. výročí založení českoslo-
venské republiky. Jeho aktuál-
ní podobu si můžete prohléd-
nout například při pietním aktu 
28. října ve 13 hodin. (jokr)
Prameny:
porubské kroniky
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Říjen v porubské 
historii
6. říjen 1929

 V  Porubě byl vysvěcen 
a  otevřen Katolický lidový 
dům. Byl využíván k  pora-
dám, zábavám a cvičením tě-
lovýchovnou jednotou Orel.

9. říjen 1938
 Během odpoledne proje-

ly Porubou první motorizo-
vané hlídky německé armá-
dy od kostela kolem Obecní-
ho domu směrem ke Svinovu. 
Večer byla obsazena celá 
obec.

24. říjen 1938
 Český nápis nad vchodem 

do školní budovy byl odstra-
něn a  nahrazen německým 
Volksschule.

12. říjen 1951
 Na parcele č. 298 byly při 

kopání základů pro rodinný 
domek nalezeny pozůstatky 
dvou koster. Z nalezených ná-
bojů, látek a hodinek se zjis-
tilo, že šlo o německé vojáky. 
Ostatky byly pietně uloženy 
na místním hřbitově.

1. říjen 1958
 Při výkopových pracích 

na III. porubském obvodu 
byly nalezeny ostatky so-
větského vojáka, náramení-
ky, granáty a  náboje. Pozů-
statky byly odevzdány po-
hřebnímu ústavu ve Svinově 
k pohřbení.

30. říjen 1962
 V  Porubě byla pro vý-

strahu vystavena naboura-
ná modrá felicie. Majitel měl 
s  tímto automobilem již tři 
dopravní nehody a  přitom 
na předním skle přilepený 
štítek soutěže Jezdím bez 
nehody.

9. říjen 1966 
 V  ulicích Poruby se jel 

rychlostní závod motocyklů 
na trati dlouhé 3,2 km. Ode-
zvu měl v denním tisku, kde 
si řada obyvatel Leninovy 
(dnes Hlavní) třídy stěžova-
la na rušení klidu. (red)
Pramen – Jiří Lexa:
Odkazy porubských kronik

Památník v roce 2005 
 Snímky: archiv ÚMOb Poruba

Oslavy 50 let trvání republiky u bludného balvanu 
nově instalovaného na Vřesinské ulici

Bludný balvan před usazením na porubské návsi 
v roce 1928

Bludný balvan po roce 1946 doplněný o  datum 
osvobození Poruby – 28. 4. 1945



Co se chystá 
u sousedů

Klimkovice
 Město Klimkovice pořádá 

v sobotu 6.  října tradiční far-
mářské trhy, tentokrát však 
s  doprovodným programem 
v  duchu osudových osmiček. 
Trhy začnou na náměstí v 8.30 
hodin, celé dopoledne bude 
hrát swingová kapela LAM 
Trio, k vidění budou automo-
biloví veteráni. Nebude chy-
bět ani doprovodný program 
pro děti – cirkus pod širým ne-
bem, výstava drobného zví-
řectva nebo výtvarná dílna. 
V  10 hodin vystoupí Famózní 
klimkovické pjenice a v  10.20 
hodin začne slavnostní akce 
k 100. výročí vzniku ČSR.

Ostrava
 Do Noci vědců, která se 

koná 5.  října, se zapojilo ně-
kolik desítek univerzit a  vě-
deckých center, v Ostravě na-
příklad Ostravská univerzita, 
VŠB-TUO, Svět techniky a Mo-
ravskoslezská vědecká knihov-
na. Stanoviště Ostravské Noci 
vědců se nacházejí v několika 
městských obvodech a  fun-
guje mezi nimi kyvadlová do-
prava, která je zdarma stejně 
jako veškerý program. Téma-
tem letošního šestého ročníku 
je 100 let české vědy. Více na 
http://ostravskanocvedcu.cz.
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„Plzeňská dvanáctka? Nejlepší pivo na 
světě,“ tvrdí Lukáš Chlebovský König
Viktorka – Plzeňská 
tankovna začala v Porubě 
psát svou historii před 
necelým rokem na 
místě, kde restaurace 
podobného jména už 
léta byla, ovšem lidé tam 
spíše než na „plzničku“ 
chodívali na pizzu. 

 Proč se Lukáš Chlebov-
ský König rozhodl ve své nové 
podnikatelské restaurační ak-
vizici právě pro koncept Pl-
zeňské tankovny? „Gastro dě-
lám už dlouho, začal jsem 
v  roce 1994 bistrem u  benzi-
nové pumpy. Později jsme jich 
měli pět a  přibrali si franší-
zu na kávu Segafredo. Časem 
jsem chtěl i  pěknou restaura-
ci – a otevřeli jsme Coloseum 
v  Nové Karolině,“ vzpomíná 
Lukáš Chlebovský König. 

Byť mu byla pivní kultura 
dlouhé roky cizí a pivo mu ne-
chutnalo, zhruba před pěti lety 
se to prý změnilo. „Plzeňské 
je prostě úplně jiný level. Baví 
mě, že je takové ‚vymazlené‘,“ 
říká s neskrývaným nadšením. 
A  stejně jako si splnil před-
chozí podnikatelské sny, spl-
nil si i tento. „Je poměrně slo-
žité získat licenci na plzeňské 
tankové pivo. Prodávají špič-
kový produkt a velice si hlídají, 
aby nikdo jejich jméno nekazil. 
Prazdroj je bentley mezi pivy. 
Dají vám know-how, ale mají 
velice jasnou představu, jak se 
k jejich produktu máte chovat,“ 
říká Lukáš Chlebovský König. 

Ujišťuje, že pivo ve Viktorce 
je opravdu špičkové. A že je to 
zásluha jejich „bartendera“. Ří-
kat Vítu Voznicovi výčepní člo-
věku poté, co ho se zasvěce-
ným výkladem provede záze-
mím tankovny, skoro nedá. Ale 
jeho profesi se tak prostě říká. 
Od něj se dozvídám, jak je dů-
ležité, že má pivo cestou z pi-
vovaru v cisterně a hned nato 
i v jednom z jejich čtyř pětihek-
tolitrových tanků stálou teplo-

tu (kolem 7 °C) nebo že ne-
přichází do kontaktu se vzdu-
chem. Nepasterizované pivo 
je třeba z tanku vyčepovat do 
21 dnů, ve Viktorce se mosaz-
ný soudek vyprázdní za dva, 
nejdéle za čtyři dny. Dozvím se 
i  o  nezbytnosti každodenních 
sanitací (čištění trubek) nebo 
o  téměř rituálním způsobu 
umývání pivního skla. „Žádný 
jar, speciální přípravek! A žád-
ná myčka, pěkně ručně! Čisté 
sklo se pak ukládá do studené 
vodní lázně, kde čeká na chví-
li, kdy bude použito,“ popisu-
je mistr výčepní. A poučím se 
taky o tom, proč je důležité do 
sklenice nejdříve natočit „čepi-
ci“ ze smetanově husté pěny 
a až pod ni načepovat zlatavou 
tekutinu – přece aby se k  ní 
vzduch nedostal ani ve skle…

„Možná jsem konceptem 
Viktorky trochu předběhl dobu, 
ale chceme k  nám lidi přitáh-
nout nejen na samotné pivo, 
ale především jim nabídnout 
tuto pivní kulturu. Přesvědčit je, 
že je to stejná kultura jako na-
příklad u vína nebo kávy,“ při-
rovnává Lukáš Chlebovský Kö-
nig. „Lidé jsou požitkáři, už ,ne-
lejou‘ deset kousků za večer, 
ale vybírají si, kam si zajdou na 
dobré pivo, kde si ho opravdu 
užijí. A chtějí se u něho setkat 

s přáteli v příjemném prostře-
dí s výbornou kuchyní. Přizná-
vám, že v  tomto směru jsem 
začátek provozu Viktorky až 
trestuhodně podcenil a  vím, 
že s  kuchyní u  nás lidé neby-
li spokojení. Teď zaměstnává-
me špičkové kuchaře z  Prahy 
a návštěvníci to už jistě pocíti-
li,“ věří podnikatel, který vyrostl 
v Porubě „na osmáku“.

Přestože je podle obou 
pánů plzeňský dvanáctistup-
ňový ležák nejlepší pivo na 
světě, snaží se klientele jednou 
měsíčně nabízet i Volbu slád-
ků – některý ze speciálů uvaře-
ných… kde jinde než v Plzni.

Stejně jako si ve Viktorce 
„vymazlili“ pivo, chtějí vylep-
šit i  restauraci: rozšířit dětský 
koutek nebo dokoupit další 
dětské prvky na venkovní hři-
ště. A  příští sezonu začít vy-
rábět domácí zmrzlinu. „Jiné 
restaurační plány nemám. 
Budeme otevírat další dvě Co-
losea, na Masarykově náměs-
tí a  v  shopping parku, dělá-
me catering v Ostravar Aréně. 
Jsem spokojený,“ uzavírá Lu-
káš Chlebovský König. (jan)

Lukáš Chlebovský König v Plzeňské tankovně 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. 10. do 31. 10. 2018 si v OBI OSTRAVA můžete
vybrat jakýkoliv produkt, který chcete o 15 % zlevnit.

SLEVA 15 % na jeden
produkt

Slevový kupon

SLEVA 15 % na jeden 
produkt

1. – 31. 10. 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.

BONO auto a.s., OSTRAVA-PORUBA, FRÝDEK-MÍSTEK, NOVÝ JIČÍN
Tel.: +420 595 533 081, e-mail: prodej@bonoauto.cz
www.bonoauto.cz

Nabídka platí do 31. prosince 2018 nebo do vyprodání zásob u participujících partnerů Renault. Obrázky jsou pouze ilustrativní. Více informací v autorizovaných servisech Renault.

RENAULT SERVIS. Stále v pohybu. Stále plni života.

Pohodová zima s naším servisem

KUP VÍCE, ZÍSKEJ VÍCE
Výhodná nabídka kompletních kol, pneumatik
a hliníkových disků za atraktivní ceny

renault.czRenault doporučuje
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