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Porubská radnice informuje občany

    TÉMA

    REPORTÁŽ     SOCIÁLNÍ OBLAST

    AKTUALITY

Bezplatný měsíčník pro obyvatele městského obvodu PorubaKvěten 2019

Cirkulum letos zavítá 
do Poruby už počtvrté
Více na straně 3

Strážník musí být současně 
profesionálem i člověkem
Více na stranách 10 a 11

Od 2. května můžete hlásit 
nápady do Zelené Porubě
Více na straně 5

Chybělo málo a sté narozeniny 
oslavila Helena Blonská na Havaji
Více na straně 15

Kde se můžeme setkat s městskými policisty? Děti třeba na přechodech Kde se můžeme setkat s městskými policisty? Děti třeba na přechodech 
pro chodce. A my všichni pak na Porubském dnu bezpečí 8. května pro chodce. A my všichni pak na Porubském dnu bezpečí 8. května 
na prostranství u Francouzské ulice. (Více na straně 11.) na prostranství u Francouzské ulice. (Více na straně 11.) Foto: Jiří Birke
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PŘEDSTAVTE SI DOMOV,
S KOUSKEM VLASTNÍ PŘÍRODY. 
A PAK SE NASTĚHUJTE.

Rezidenční čtvrť V zahrádkách nabízí příjemný 
domov těm, kdo chtějí bydlet v přírodě a přitom 
mít město na dohled.

První etapa nabídne 31 zrekonstruovaných bytů, 
převážně s dispozicí 2+kk, parkovací stání, upravenou zeleň 
v okolí, vlastní ohraničený prostor u každého bytového domu. 

Kdo hledá moderní bydlení podle nejnovějších trendů, 
navíc se zajímavou minulostí, najde V zahrádkách 
své místo pro život.



TÉMA 3

ÚVODNÍK

Miroslav Otisk
místostarosta

Milí Porubané,
květen je pro mnohé z nás 

jedním z  nejkrásnějších ob-
dobí v  roce. Příroda se pro-
bouzí a  obléká si pestroba-
revný šat. Poruba disponuje 
mnoha nádhernými záhony 
květin a  stromy. Investice 
do zeleně se vyplatí, pokud 
ji realizujeme s  rozmys-
lem. Není však vždy nezbyt-
ně nutné investovat obrov-
ské prostředky najednou, je 
mnohem efektivnější zaklá-
dat zeleň postupně a  trpěli-
vě, aby nám nedělala radost 
jen několik měsíců v  roce. 
Právě systematická výsadba 
zeleně je oblast, kde provádí-
me změny vedoucí ke zlep-
šení. V  poslední době mě 
však stále více trápí bezo-
hlednost některých spoluob-
čanů, kteří ignorují pravidla 
pro odkládání odpadů a zba-
vují se rozměrných předmětů 
z běžného chodu domácnos-
ti přímo u popelnic a kontej-
nerových stání, ačkoli právě 
pro tento druh odpadů pe-
riodicky přistavujeme velko-
objemové kontejnery. Takové 
zacházení s odpady nepřed-
stavuje pouze ekologickou 
a estetickou zátěž pro dané 
území, ale v neposlední řadě 
dvojnásobné fi nanční nákla-
dy, které bychom mohli pou-
žít například na opravu míst-
ních komunikací. V  tomto 
ohledu budu vděčný za jaké-
koliv vaše návrhy a zajímavé 
podněty vedoucí ke zlepšení 
této situace.

V  případě hlášení závad 
a  nedostatků ve veřejném 
prostoru neváhejte využívat 
web cistaova.ostrava.cz.

Cirkulum zavítá do Poruby už počtvrté
Začátek června v Porubě 
tradičně patří festivalu 
Cirkulum, který i letos na 
Hlavní třídu přiveze to 
nejlepší, co nabízí světový 
nový cirkus a pouliční 
divadlo. Letošní čtvrtý 
ročník se uskuteční 
od 7. do 9. června.

 Festival nového cirkusu a po-
uličního divadla Cirkulum patří už 
několik let mezi nejvýznamněj-
ší porubské akce a svým 
konceptem je ojedině-
lý v  celé České repub-
lice. Letos se uskuteční 
počtvrté a  světoznámí 
umělci oživí Hlavní třídu 
od 7. do 9. června hned 
na několika scénách. 

„Jsme rádi, že se mů-
žeme letos vrátit na kru-
hový objezd. Bude slou-
žit především jako mís-
to, kde si na scéně ČEZ 
Family park bude moci 
každý vyzkoušet chů-
zi po laně, žonglování, 
roztáčení talířů a  dal-
ší disciplíny. Na rondlu 
také bude scéna Krea-
tivní Evropa určená pro mladé 
akrobaty z UmCirkum a dalších 
organizací z  Moravskoslezské-
ho kraje, které se věnují novému 
cirkusu a nonverbálnímu a po-
hybovému divadlu. Budou tam 
vystupovat se svými projekty,“ 
uvedl umělecký ředitel festivalu 
Václav Pokorný.

Nenechte si ujít Frasera 
Hoopera, PanGootica 
ani Analog
Hlavní exteriérový program se 
soustředí na Cirkulum scénu na 
Alšově náměstí, kde se před-
staví umělci z tuzemska a růz-
ných koutů světa – z  Izraele, 
Itálie, Německa či ze Švédska. 
Jednou z  hlavních myšlenek 
festivalu je oživení veřejného 
prostoru. Proto ani letos nebu-
de chybět scéna La Rambla na 
Hlavní třídě. Přímo mezi korzu-
jícími diváky budou vystupovat 
mimové, chůdaři, živé sochy 

a další umělci. Veškerý venkov-
ní program je zdarma, vstup-
né se bude vybírat jen na před-
stavení v šapitó a aule Vysoké 
školy báňské – Technické uni-
verzity Ostrava. 

Milovníci klauniády a situač-
ní komedie by si neměli nechat 
ujít představení Fraser Hoo-
pera z  Nového Zélandu. Jeho 
boxerská klauniáda je humor-
ná, ale bez násilí. Dalším z vy-
stupujících v šapitó bude Pan-

Gootic, což je inovativní žon-
glér z Velké Británie. 

„Připravujeme i speciální va-
rietní představení, které bude 
uvedeno jako premiéra a záro-
veň i  derniéra s  mladými pro-
fesionálními umělci a akrobaty 
z České republiky, kteří se vě-
nují novému cirkusu a pouliční-
mu divadlu. A stejně jako v mi-
nulosti, hlavní hvězda festivalu 
vystoupí v aule. Letos to bude 
světoznámý soubor Analog. 
Jedná se o  stoprocentní au-
tentickou akrobatickou show 
s  živou kapelou plnou ener-
gie a  profesionálních akro-
batických čísel. Cena vstupe-
nek je symbolická. Snažíme se, 
aby představení byla dostupná 
všem a nepřišli o tento zážitek,“ 
řekl umělecký ředitel festivalu.

Američané v premiéře
Letošní Cirkulum ale chce 
i vzdělávat – formou worksho-

pů, které jsou každoroč-
ně součástí festivalu, a  nově 
i  diskuzním fórem o  novém 
cirkusu. „Mladí umělci si na 
něm mohou vyměňovat zku-
šenosti a  informace o  ško-
lách v zahraničí a o směřová-
ní nového cirkusu. Nebudou 
ale jen diskutovat. Své umě-
ní představí taky veřejnosti 
ve vystoupení Varieté, které 
si připraví speciálně jen pro 
náš festival,“ popsal Václav 

Pokorný.
Festival opět nabíd-

ne vystupující z několi-
ka kontinentů. Poprvé 
se na Hlavní třídě před-
staví například uměl-
ci z  USA. „Informace 
o  jednotlivých vystu-
pujících postupně zve-
řejňujeme na webu cir-
kulum.cz a  na našem 
facebookovém profi -
lu. Každý se tak může 
podívat, že program 
bude zajímavý a  vět-
šina umělců bude mít 
v  Česku svou premié-
ru. Vyzvednout bych 
chtěl třeba vystoupe-

ní přímo na fasádě domu, kte-
ré slibuje opravdu silný záži-
tek,“ dodal.

Festival patří k nejvýznam-
nějším akcím Moravskoslez-
ského kraje a ví se o něm i za 
hranicemi. „Moc nás potěši-
lo, že si festivalu všimli i v za-
hraničí. Cirkulum je pro příš-
tí dva roky držitelem známky 
EFFE (Europe for Festivals, 
Festivals for Europe), oce-
nění udělovaného vybraným 
festivalům významným svým 
uměleckým obsahem i  mezi-
národní otevřeností,“ uzavřel 
Václav Pokorný. (mot)

Partnery festivalu jsou:

Vstupenky jsou již nyní 
v  předprodeji za zvýhod-
něnou cenu v  porubském 
informačním centru, v  ost-
ravských infocentrech nebo 
na webu www.cirkulum.cz/
vstupenky. K  dispozici bu-
dou také na místě.



AKTUALITY4

KdKdy y sese bbududouou kkononatat volby do Evropské-
hoho ppararlalamementntu?u? 

VVololbyby ddo o EvEvroroopspskékéhoho pparlamem ntu (EP)
sese bbududouou nnaa úzúzememí í ČRČR konat v  pátek
24244.. kvkvětětnana ood d 1414 ddo o 2222 hhodin a v sobotu 
2525. . kvk ětnana odod 88 ddo o 1414 hhododinn..

KdKdKdoo můůžeže hhlaasosovavat?t?
VVoličem jje e obobčačan n ČRČR, , ktktererý ý alespoň ň

25222 . května 20199 dodosásáhnhnee věvěkuku 118 8 let,, a ob-
čaččaačačannn jijij néného ččlenskék hoho sstátátutu EEU,U kkterýr  ales-
poppopoň ň ň 252525. kvkvkvětětětnanan 22010199 dodosásáhnhne e věvěku 18 let t a je 
nenenejmjmjménénéně ěě ododod 110.0  dubna 220101001999 99 přpřpřpřpřihihihhláláláášeš n k trvav -
léléléélémumumum nnnebebebo přechodnému u pop bybytutuu nnnnaa úzúúzúzúzú ememememmííí í 
ČRČRČČČ . .   VVoVVolilililičč ččč můůůmůmůmůžežežežežež hhhhhlalalasososovavav t,t, ppouzez ppokokkuddu jjeee zazaza-
pspsánn v ssezezznaamumu vvololiččičůůůů prprproo o o vovovov lblblblblbyyyy y dododododo EEEEEP,P,P,P,P,P pppoo-
přpřřípíí addě hlasujuje e nanan vvololičičskskský ý ý prprp ůkůkkaz.

KddKde lze hlasasovovatat??
••  Volič hhlaasusujeje vve e vovovoleleleebbnbnbní í í mmímíststtnosti, kaamaaa  

podldlee mímísts aa svsvvéhéhéhho o o o bybybybydldldldlišišišštětět ppata říří.
•  Volo ičč mmůžůžeee popopoožážážážádadadadat t t t zezezeze zzzávávažažnýchchhhhh, ze-

jmmj énéna zddraravovovovotntntntnícícících,h,h,h, ddddůvůvůvůvoododůůů obobececníníníín  úřad 
a vevev ddnenechch vvvvololololebebebeb ssssvovovovojijijji ooookrkrkrskskskovovouo vvvvvolební 
komimisisi oo ttto,o,o, aaaabybybyby mmmmohohoho lll hlhlh assovovo atat mmmmmimo vo-
leebnbní í mímístststs nononoostststs .. OkOkOkO rsrsrskokokovává vvolo ebee nnínnn  komise 
nan zzákáklalaladěděděě žžžžádádádádosososostitititi vvyšyšy lele kk vvololičičičči i dva své 
člčleneny y y s s s přpřpřpřenenenenososososnonononouu voolelebnbní í scschhhrhh ánkou.

•  V Vololičič mmmmůžůžůžůže e e e hhlhlh asaasovovo att vv jjjakakékékékékékoli volební 
mímímímímmm stststststs nononononononn ststtststs iiii na úúúúúzemí ČR, mmusí však v ní 
(kromě prokázání ssvévé ttototožnosti a ob-
čanství) odevzdadadaddddaadattttttt okokokkkokko rsrskokok vév  volební ko-
misi voličský průkaz.

Jak si lze opatřit voličský průkaz?
Volič, který nemůže nebo nehodlá vo-

lit ve svém volebním okrsku, může požá-
dad t o voličský průkaz (VP). S ním lze hlaso-
vavat t v v jajaj kémkoliv volebním okrsku na území 
ČRČRČRČRČČČČ .. VPVPVP vvvydydy ává obecní úřad příslušný pod-
leeleelele mmmmmmmmmmmmmísíísí tatata pppobobo ytyttu voliče (tj. ten, u kterého je 
vvovovoliliččččč zazaaaaaapspspsppppp ánáán vvv ssezeze nanamu).

VoVoVooVoolilil č č můmůmůůžežežežeže ppppožožožžožoožožoožádádádáá atat ooo vvvololo ičičskský průkaz:
•••••  o o ososobněě nnenen jjjpjj ozzděděděděd jiji 222.2.2 kkvvětna 2019 do 

161616161616 hhhhhodododododininiininin, 
•  písemněn  tak, aby byla žžžžžádádáádádososossttt dododoruručečena 

obecnímu úřadu nejpozděějii 1717.  května 
2019 v  16 hodin. Písemná žžádá ost musí 

býbýt opatttttřeřeřeřeř nanana úúřeředndněě ovo ěřřennýmý  pod-
pipisesem vvovvoliličeče nnebbebooo zzasláná aa v  elektro-
nickcké é pppopopppop dododoběbě ppprororoststřeředndnicicttvtvt ímímímm datové 
schrránánnnkykykykyk (((ninikokoolililiv v e-e-mamaililememmmm).)).

Obecnííííí úúúúřařařař ddd přpřpřededáá vovoliičččiččč  VP P neneneejdříve 
9. květnnnnnaa 202020019191919,, aaa tototo bbbuďuď vvoooolo ičččičiii oososoososobobobněněně, nebo 
osobě,ě,ě,ě,ě, kkkkteteterárárá sse e e prprp okokážážee e e pplnonou u momomoccícc  s ověv -
řenýmmmmmmmm popopop dpdpisisisememee vvvololičičeeee žáádajícícíhoho ooo vydáná í 
voliiiičsčsčsčsčsčsčskékékékék hohohoho pppprůrůůrůkakakazuzu,, aannnebo ho voličičii zaz šle..

Kddddddyyyy bubububudodododouuuuu dodododd ruručečečennyny hlasovací lístkkky??
HHHHlalalalasosososovavavavacícící lllíísíssí tktkyy obo drží všichni vololi-i-

ččččič nna adadadadaadaaa rereressusu ttrrvvvalalaléhéhého o pobytu nejpppozddějějii
21. kvkvětětnaaaaanaaaa 22222201010100000 9. Lze si jjje vyžádat ii ve vovo--
lelelelebbnb í í mímímííssttstttts nonossts i.

CCoCoCo sssi vzzítí s sssseboou?
VVVololo ičč mmusssssí vee volebnnnín mmísísttnosti pppprororookákák ---

zazazaaazat svssvsvsvsvsvvvoououo ttotttooožoo nooost aa stááátnnní í í obobčanstttvtvtvt í:í: 
•  občannnnn ČČRRRRR RR platata nýnýmm obbbčačannsn kým prprprprůkůkůků a-a

zem, plaaaaaaattnttntnttnttttntnýmmmm cccesesestototovnnnímím, didid plplpp oooomomomomataticcic---
kým nebobo sslulululuululuuužežežebnbnbnímímím ppasassemememmmem ČČČČČČČeeeseeskékékéké rre-e-e-
publiky annebbbbbebooooo ceceeestststs ovovovvním prrrprůůkůků azazemememem,,

•  občan jinnéhéhéhhhéhoo člčlčlenenensksskéhho ststttááátátuu EEEUEUEUEU ttttakakak  
učiní napřpřpřřpřřřřpříkíklalaaddd prprůků azazzazemememem oo ppoooovovovvololenení 
k  trvalémmmmummmmmm ppobobbyty u, cesesestototovnvvv ímímímímmm pppppppppppasasasa ememe ,,
občanskýkýkýýýkýmmm průkazemmmmm neeeebe oooooo popooooooootvtvtvtvttttt rzrzrr e-e-
ním o pppřppřpp eeeecce hoodndnémém poooobbbyttuuuu sspppspololuu sssss s s s s obob-
čanskýýýýýýýýýýýým m m m prprpp ůkůkkůkazememmmmmm.

Neprokáže-li volič svou totožnost aa sssssts ááátááá --
ní občanství, nebude mu hlasování ummmmmožožžžžžž----
něno.

Jak se hlasuje?
S  úřední obálkou a  hlasovacími lííststkkkyky 

vstoupí volič do prostoru určeného k úpra-
vě hlasovacích lístků. Zde si vybere hlaso--
vací lístek toho kandidudujíjícího subjeektktktktuu,u,u pprroooror  
který chce hlasovat. NNa aaaaa vyv brbrbraananémém hhlalasosoo---
vacím lístku může vovooolilič ččč udděllitit preferennččnnnní 
hlas nanejvýš dvdvdvvěměměměměměmaaa kakakaaakakakaandndndndnddndndndndididididdidiidáátááá ům – takk, žžžežž  
zakroužkžkžkujujuje e jejejijichhc ppořořřřřřřadadovvvvvovvovvé é é éééééééé čččččíččč slo.

KdKde se lze dozzvvěvěděděětt vívíívívívícececeececececc ?????
•  poruba.osostrravavvaaa.czczczczczzc /c/c/c/c/c/c/c/cc/c/c/c/c/c/ s/s/s/s/s/s/s///s/s/s/rrrarararrr dnice/vovolblbby-

do-evroppskskehehehehehehhehho-o-o-oo-o-o-ooo-o pappapapapapapapapp rlrlrlrlrlrlrlrlrllrlrlrrlamaaamamamammamamamamama eeneneneeee tu
• www.mvmvvvvvvvccccccccccr.cccccccz/z/z//z/z//z/z/z/z/z/z/vovovovovvovovovovv lblblbblblblblblbyyyyyyy

IInformace k volbám podají:
••  Renáta Starečková, tel. č. 59999 484 0 221, 

e-mail rstareckova@moporububa.cz;
•  Eva Hašková – seznamy voliččů,ů, voličské 

průkazy, informace pro obččaannyy jiných
členských států EU, tel. č. 5999 48480 424 7,
e-e mail ehaskova@moporubaa.c.czz;

•  Pavla Bestová – požadavky nnaa přp enos-
nonon u volební schránku, tel. č. 5999 48480 429,
e-e-e-mail pbestova@moporuba.ccz.z.

 Hlasosovavavvavavaaaacícícícícícícccící lllllllísísíssísísísttttktkktttt y yyyyyyyyyyyyy mmammamamaaamm jjjíjíjíjíjíjíjjjjíjííjj vvvvvvvvvvvšššiššššššišiššišišiccchchchcccc ni voliči obobbdržet 
na adresesssssssu trrrrrvavavavavavavaaavaaaalélélélélélélélélééélééhhohohohohohoohohohoohohoh pppppppppppobobobobobobobobbobobbbbbyyytyyyytytyytytyyyyy uuu. Aby se kkk k vávám 
skutečněněněěěěěěěěěěěěěě dddddddddddddososososososososossosossstatatatatatataaaataaaaaalylyllylyylylyyyyy,,,  ,, bububububuububuububb ďtďtďtďďtďtďďďďďď eeeee e eeee e ttttatatatttt k laskavi a a a zkonn-
trolujteee, zdzdzzdzzdzdzddzdzdzddda aaaaaaa a a jsjsjsjsjsjsjsssjsjsjjj ooouoouououuouuoou vvvvvvvvvvvvvašašašašašašašaššašašašašeeeeee ee ppopoštovní scchránknky 
dobře ozoozozozozzozzozooozzzznanananananananananaaačečečečečečečečeeenynynynynynynyn  či jejejejejejejejeeestststlilili jsou na nicch uve-
dena jjmémmémémémémééméémééém nanananaaaaaanannaa vvvvvvvvvšešešešešešešešešešeecchcchchchchcchcccc ooosob, které majjjí dostat 
hlasovvaccccccccccí í íí í í ííííí lílílííílílíííststsstststststststtstkykkkkkykkykk . . PPProblém s doručeč nnín m lílíststků 
může způpůůůůůpůsososobbit i  to, kdyžž poštotovnvnní schránná -
kaa nennníí í uumístěna na plp otě, alele nna a dddodomě, , přpři-i-
čemžm  zahahrádkd u před nímím hhlílídádá ooststrrraražižitýtýý ppsísík.k.

Číslo měsíce

63 403
K 1. dubnu bylo v Porubě 

k  trvalému pobytu přihláše-
no 63 403 občanů ČR, z toho 
bylo 8225 dětí do 15 let. Žen 
ve věku 15+ je 33 606, mužů 
29  797. Celkový počet oby-
vatel je ale vyšší – ve statisti-
kou uvedeném počtu nejsou 
zahrnuti cizinci, kteří v obvo-
du bydlí (tato čísla se podchy-
cují jen ke konci kalendářního 
roku), nebo lidé, kteří zde ne-
mají nahlášeno trvalé bydliště.

V  Ostravě nyní trva-
le žije 286  762  lidí, z  toho 
40 867 dětí do 15 let.

Parkoviště je veřejné
 Při návštěvě Sportovního 

centra Fajne a  krytého bazénu 
na ulici Gen. Sochora lze využít 
spodní parkoviště pod novostav-
bou bytového domu (u  zatáč-
ky Martinovské ulice). Jedná se 
o  veřejné parkoviště a  průcho-
dem přes park Oáza klidu je to 
do sportovních zařízení jen kou-
sek. Auta zde mohou odstavit 
i lidé, kteří bydlí v okolí. Parking 
je navíc večer osvětlen. (jan)

Zastupitelé se 
sejdou 14. května

 Zastupitelé se sejdou na 
svém pátém zasedání 14. květ-
na v 16 hodin ve společenském 
sále Domova Slunečnice na uli-
ci 17. listopadu. Také tentokrát 
bude z  jejich jednání pořízen 
videozáznam, který bude po-
sléze zveřejněn na kanálu You-
Tube. Program zasedání – stej-
ně jako materiály, které budou 
projednávány – bude nejpoz-
ději týden předem zveřejněn 
na webu poruba.ostrava.cz.

Poruba na sociálních 
sítích
web poruba.ostrava.cz

www.facebook.com/
moporuba
 www.facebook.com/
akcevporube

@mestskyobvodporuba

Městský obvod 
Ostrava-Poruba

V květnu budou volby do Evropského parlamentu



AKTUALITY 5

Svůj nápad do projektu Zelená Porubě 
můžete přihlásit do 30. června
Letošní ročník 
participativního rozpočtu 
Zelená Porubě přináší 
několik změn. Patří mezi 
ně navýšení rozpočtu 
projektu na dva miliony 
korun nebo rozdělení 
návrhů do dvou kategorií.

 Pro čtvrtý ročník projektu 
Zelená Porubě vyčlenila po-
rubská radnice částku dva mi-
liony korun. Navýšení rozpoč-
tu pro projekt, díky kterému 
mohou občané realizovat své 
nápady pro zpříjemnění živo-

ta svých známých, kamarádů 
a sousedů, ale není pro letoš-
ní rok jediná změna.

Rozdíl oproti minulým roční-
kům najdeme také v  rozdělení 
projektu do dvou kategorií. Jed-
nu skupinu budou tvořit návrhy, 
jejichž předpokládaný rozpo-
čet nepřesáhne celkovou částku 
100 000 korun – a pro tuto ka-
tegorii vyčlenil městský obvod 
300 000 Kč. Ve druhé katego-
rii se v průběhu hlasování utka-
jí o přízeň Porubanů nápady, je-
jichž celkové náklady na realiza-
ci budou v rozmezí od 100 do 
700 tisíc korun.

„Cílem této změny je od-
děleně podpořit jak drobněj-

ší návrhy, jakými může být na-
příklad lavička nebo nový her-
ní prvek na dětském hřišti, tak 
rozsáhlejší úpravy veřejného 
prostoru,“ uvedla starostka Lu-
cie Baránková Vilamová. (Znění 
zásad najdete na poruba.ostra-
va.cz – Radnice – Vyhlášky a zá-
sady – Zásady MOb Poruba.)

Svůj nápad do projektu Ze-
lená Porubě můžete přihlásit od 
2. května do 30. června 2019. Ná-
vrhy, které uspějí v listopadovém 
hlasování, městský obvod usku-
teční v roce 2020. Nová pravidla 
jsou ale přísnější v tom, že každý 
z návrhů, který by měl být reali-
zován, musí získat v součtu mini-
málně 50 kladných hlasů. (pak)

V  letošním roce se může-
me těšit na nové herní prv-
ky na hřišti ve vnitrobloku 
na ulici Františka Čechury 
a na zrekonstruovaný pros-
tor před základní školou 
Ivana Sekaniny. Oba návr-
hy totiž uspěly v  loňském 
ročníku projektu porub-
ského participativního roz-
počtu Zelená Porubě.

Jak na to?

1.  Vymyslete, co chcete v Porubě změnit 
či vylepšit.

2.  Vyplňte formulář: elektronicky na webo-
vých stránkách www.zelenaporube.cz 
nebo fyzicky. Stáhnout si ho můžete 
z  webu nebo si ho lze vyzvednout na 
vrátnici Úřadu městského obvodu Po-
ruba na Klimkovické ulici, ve všech po-
rubských knihovnách (L. Podéště 1970, 
Opavská  6111, Podroužkova  1663, Viet-
namská 1541) a v informačním centru na 
Hlavní třídě.

3.  Zajistěte si podporu minimálně 15  lidí 
(na podpisovém archu, který musí být 
součástí přihlášky).

4.  Přiložte ilustrační fotografi i nebo ob-
rázek a mapu se zakresleným místem, 
kde se má návrh realizovat.

5.  Pokud budete mít dotazy, obrátit se 
můžete na koordinátora projektu Pavla 
Konečného – pkonecny@moporuba.cz, 
tel. 599 480 916, 720 735 317. Více se 
dozvíte také na webu poruba.ostra-
va.cz, www.zelenaporube.cz, www.fa-
cebook.com/zelenaporube.

6.  Odešlete formulář elektronicky, pří-
padně ho odevzdejte osobně nebo po-
šlete poštou na adresu úřadu. Svůj ná-
vrh můžete přihlásit od 2.  května do 
30. června 2019.

KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

HLASOVÁNÍ
PODÁVÁNÍ
NÁVRHŮ

Časová osa projektu

PŘEDSTAVENÍ
NÁVRHŮ

VEŘEJNOSTI VYHLÁŠENÍ
VÝSLEDKŮ

HODNOCENÍ
NÁVRHŮ

Senior-junior-
hendikepiáda

 Poslední květnový den se 
bude v zahradě Domu s pečo-
vatelskou službou (DPS) Astra 
konat již 12. ročník Senior-junior-
-hendikepiády. Na ní se v netra-
dičních disciplínách utkají týmy 
složené vždy z jednoho seniora, 
žáka a  hendikepovaného. Klá-
ní se zúčastní klienti z DPS Ast-
ra a Průběžná, děti ze ZŠ Porub-
ská 832 a klienti Centra sociál-
ních služeb Poruba.

Azylové zařízení 
je opraveno

 Rozsáhlé stavební úpravy, 
které za plného provozu probí-
haly od pololetí loňského roku 
v azylovém zařízení na Vřesin-
ské ulici, byly v  závěru dubna 
dokončeny. Posláním azylové-
ho zařízení je pomoc mužům 
i ženám, kteří se z různých pří-
čin ocitli v nepříznivé životní si-
tuaci spojené se ztrátou bydle-
ní. V zařízení je jim poskytnuto 
nejen ubytování a  zázemí, ale 
i odborná sociální pomoc a po-
radenství směřující k  jejich za-
členění zpět do společnosti.

Ženy v běhu 
v letním kině

 O fi lmu, který budeme promí-
tat v  rámci Porubského letního 
kina, jste rozhodovali v hlasová-
ní na webu a facebookovém pro-
fi lu obvodu. Z deseti navržených 
snímků si nejlépe vedl hvězd-
ně obsazený český fi lm Ženy 
v  běhu. Získal od vás celkem 
716  hlasů (76 na webu a  640 
na facebooku). Druzí v  pořa-
dí, Strážci galaxie vol. 2, získa-
li 124 hlasů (15 + 109) a třetí Co 
jsme komu zase udělali? 106 hla-
sů (10 + 96). Snímek Ženy v běhu 
můžete vidět na louce u  Fran-
couzské ulice 24. července.

Soutěž modelářů
 Porubský Kubik-Team, spo-

lek přátel modelů lodí, pořádá 
8. června na Třebovickém ryb-
níku  Laša další ročník soutě-
že s modely lodí Lodivod 2019. 
Uzávěrka přihlášek  je  3.  červ-
na. Prezence je v 8.30 hodin, sou-
těžní jízdy začínají v  9.30  ho-
din. Divácká podpora je vítána. 
Více informací na e-mailu  ku-
bik-team@seznam.cz nebo tel. 
604 750 089. (jan)



Galerie Dukla: Bitte Gebet, Krajiny svalů… A dál? 
Galerie Dukla. Prostor, který 
se proměnil ze špinavé 
pasáže v galerii přístupnou 
kdykoliv a komukoliv, oslaví 
příští měsíc první rok své 
existence. Rozhodně ale 
nemá jednoduchý život. 
Když se plánovalo, jakým 
směrem se má toto místo 
ubírat, zabralo to mnoho 
hodin přemýšlení a diskuzí 
s odborníky. Nakonec se 
ukázalo, že takto jedinečný 
prostor si zaslouží speciální 
zacházení, a proto 
v něm bude vystavováno 
současné umění. 

 Co to vůbec je součas-
né umění? Jasná defi nice ne-
existuje. Různé způsoby vy-
jádření však mnohdy odráže-
jí dění a náladu ve společnosti. 
Všechny úvahy, realitu i emoce 
výtvarníci deformují, zveličují, 
trhají a zase skládají dohroma-
dy a nutí diváka k vlastnímu se-
bezpytování nebo k úvaze nad 
světem samotným. 

Umění si dnes nevystačí už 
jen s  klasickými médii, jako 
jsou plátno nebo kus kamene 
k opracování. Sahá i po jiných 
výrazových prostředcích. Site-
-specifi c, jak se většině dosa-
vadních instalací říká, je navíc 
umění pomíjivé, které po odin-
stalování už jinde takto vidět 

není, a  zůstává jen ve videích 
a fotografi ích. I proto je vysta-
vování současného umění vel-
mi křehká záležitost. 

Cesta návštěvníka k  pocho-
pení díla ale není jednoduchá. 
Proto Poruba hledá způsob, jak 
diváka k  umění dovést. Napří-
klad komentovanými prohlíd-
kami pro umělecké školy i  ve-
řejnost s kurátorem galerie To-
mášem Knofl íčkem, na kterých 
je možné vý-
stavu poznat 
lépe než na 
slavnostním otevření. Městský 
obvod se snaží přiblížit umě-
ní i  dětem ze základních škol, 
pro které se pořádají worksho-
py přímo v galerii. V plánu jsou 
i workshopy pro celé rodiny. Pro 
ty, kteří rádi brouzdají na sociál-
ních sítích, má galerie vlastní in-
stagramový profi l (#galerieduk-
la), aby byli sledující v kontaktu 
s galerií takřka každodenně. 

Díky autorům, které se po-
dařilo pro galerii získat, se Duk-
la stává známou a vystavují v ní 
lidé, jejichž jména mají v umě-
leckých kruzích u nás i v zahra-
ničí velký zvuk. Pokud si má ga-
lerie udržet svou výjimečnost 
a kvalitu, musí držet laťku vy-
soko. A to samozřejmě s ohle-
dem na diváka. Do budoucna 
proto městský obvod plánuje 
zřídit galerijní radu sestavenou 

z  odborníků, kteří budou se-
stavovat výstavní plán na dal-
ší období. Díky tomu se Poruba 
také pokusí na činnost galerie 
získat fi nance z  dotací Minis-
terstva kultury ČR.

Výstava Krajiny svalů Vojtě-
cha Kovaříka je k divákovi emo-
cionálně a obsahově přívětivěj-
ší. Mluví přímějším jazykem než 
předchozí výstavy, udržuje však 
výše popsané myšlenky součas-

ného umění. 
V předimenzo-
vané muskula-

tuře hrdinů starých i nových dob 
ironizuje potřebu lidí k někomu 
vzhlížet, zároveň však nezapře 
inspiraci ostravskou historií pl-
nou práce v těžkých provozech. 
Třetí vyprávěcí linií je odkaz na 
fi lmovou historii pasáže a návrat 
k hrdinům fi lmového plátna.

V červnu přivítáme v galerii 
Jiřího Davida – světoznámého 
výtvarníka, společenského kri-
tika a vyhledávaného pedago-
ga. Jeden z jeho nejslavnějších 
uměleckých počinů je neono-
vé srdce na Hradě, které v roce 
2002 vyvolalo mezi lidmi vel-
kou debatu. 

To, že vznikla galerie sou-
časného umění, ovšem nezna-
mená, že by obvod zapomněl 
na klasické umění, osvěto-
vé výstavy nebo výstavy prací 
dětí, žáků a studentů. Pro tyto 

účely provozuje ještě Gale-
rii Astra a Galerii na schodech. 
Věříme, že si každý Poruban 
může vybrat vždy to, co ho za-
jímá nejvíce. 

Galerie Dukla je možná 
těžko pochopitelný/uchopi-
telný projekt, nicméně věří-
me, že v  našem obvodu má 
své místo. (red)

Do Dukly s kurátorem 
i na workshop
Výstavu pláten výtvarníka 
Vojtěcha Kovaříka doplní ně-
kolik akcí. První z nich bude 
7.  května od 16  hodin ko-
mentovaná prohlídka výsta-
vy s kurátorem Galerie Dukla 
Tomášem Knofl íčkem.

Dalším počinem bude 
25.  května od 10  hodin 
workshop pro rodiny s dět-
mi s  podtitulem Malý su-
perhrdina s  velkými sva-
ly k  aktuální výstavě Kraji-
ny svalů. Staňte se na chvíli 
superhrdinou-malířem a vy-
zkoušejte si netradiční vý-
tvarné techniky. Z  důvodu 
omezené kapacity je potře-
ba si místa rezervovat nej-
později do 20.  května na 
e-mailu pnovackova@mo-
poruba.cz. Vstup je zdarma.

KULTURA6

SDÍLENÁ IMAGINACE | Školáci ZŠ Porubská 832 se ve výtvarné vý-
chově inspirovali netradiční výstavou instalací Jana Zdvořáka nazva-
nou Bitte Gebet v Galerii Dukla (předcházela současné výstavě Voj-
těcha Kovaříka). Žáci si pod vedením učitelů Andrey Mičíkové a  Iva 
Škuty vyzkoušeli galerijní animaci a volnou instalaci inspirovanou vý-
stavou. „Tento výtvarný počin žáků reprezentuje školu na celostátní 
přehlídce výtvarné výchovy ve Zlíně nazvané Sdílená imaginace,“ do-
dala Andrea Mičíková. Foto: archiv školy

ZAMYŠLENÍ

Jaroslav Kubík 
a jeho studenti

 Ve Škole výtvarné fotografi e 
Jaroslava Kubíka vznikly sním-
ky, které budou od 6.  května 
k  vidění v Galerii na schodech 
porubské radnice. Výstavní ex-
pozice Jaroslav Kubík a  jeho 
studenti je průřezem tvorbou 
studentů a žáků ostravské čás-
ti této školy stávajících ročníků 
2015–2019. Jaroslav Kubík stál 
u zrodu myšlenky otevřít na po-
rubské radnici galerii a  zahájil 
její provoz výstavou svých pra-
cí v září roku 2001.

Na vernisáži, která se bude 
konat 6.  května od 17  hodin 
v obřadní síni porubské radnice, 
zahraje kvartet zobcových fl éten 
ve složení Klára Bojanovská, Zu-
zana Nešporková, Kateřina Pro-
cházková a Lucie Šimková. (jan)

V Astře o orlech
 Návraty orla skalního. To 

je název výstavy, která vystří-
dá aktuální kolekci fotografi í 
v  zimní zahradě Domu s  pe-
čovatelskou službou Astra na 
ulici I. Sekaniny. Výstava bude 
zahájena 14. května v  16 ho-
din. Expozice má upozornit na 
projekt novojičínské základ-
ní organizace Českého svazu 
ochránců přírody, jehož smy-
slem a  cílem bylo vrátit orla 
skalního jako hnízdní druh do 
naší přírody. Návštěvníci se 
budou moci seznámit s příbě-
hem orlice Diny a  orla Jardy, 
kteří, ač vlastní mláďata neod-
chovali, byli adoptivními ro-
diči řady ptáčat. Od 17 hodin 
se bude promítat fi lm Králové 
hor – příběh o  přátelství orla 
a chlapce. (jan)
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90 000 KčAŽ

SUPER 
SLEVY

Fotografie vozu je pouze ilustrativní. Více  info  na w w w.aaaauto.cz/sleva.

PO–NE  8:00–21:00

OSTRAVA 
Místecká 3220

Prodej beletrie, dětské a odborné literatury,
učebnic, not, časopisů, pohledů...

Otevřeno: PO 9-18, ÚT 8-13, ST, ČT, PÁ 12-17.

 Informace k výkupu – telefon 596 913 216,
e-mail: antikvariatvsuterenu@centrum.cz

ANTIKVARIÁT V SUTERÉNU

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

autobus 54, 58, zastávka Alšovo náměstí

PRÁCCE PROOVÁDDÍME:VV

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické, 
plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí
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VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ8

Další nové chodníky
 Sotva byla dokončena opra-

va chodníku s  přístupovými 
cestami v  Alžírské ulici, při-
pravují se další rekonstrukce. 
Za zvýšených bezpečnostních 
opatření a s maximální ohledu-
plností ke školákům přijde na 
řadu chodník na ulici Ľ. Štúra, 
kde práce začnou hned první 
květnový týden. Pracuje se už 
na rekonstrukci části chodníku 
na Skautské ulici kolem Spor-
tovního areálu Poruba.

Procházka s arboristou
 Jedním z lidí, kteří naprosto 

nezaujatě a  emocemi nezatí-
ženě hodnotí stav porubských 
stromů, je Jiří Poulík z  fi rmy 
Safe Trees. Lidem, kteří se 
touto (a  obdobnou) činností 
zabývají, se říká arboristé. Za-
jímá vás, jak a podle čeho ar-
boristé hodnotí stav stromů? 
Vydejte se s námi na již čtvr-
tou Procházku s arboristou ve 
středu 12. června od 17 hodin. 
Sejdeme se u  krytého pódia 
u kruhového objezdu na Hlav-
ní třídě. (jan)

Revize v katastru
 Katastrální úřad pro Mo-

ravskoslezský kraj, Katastrál-
ní pracoviště Ostrava, bude 
letos v  katastrálním území 
Poruba revidovat údaje ka-
tastru. Účelem revize je zjiš-
ťování, zda souhlasí údaje ka-
tastru nemovitostí se skuteč-
ným stavem v  terénu. Týká 
se to zejména obvodů budov 
a  vodních děl, druhů a  způ-
sobu využití pozemků, hra-
nic pozemků apod. Revize za-
čne 18. června. Účast vlast-
níků není při revizi nezbytná. 
Pokud bude zjištěn nesou-
lad mezi stavem evidovaným 
v katastru a skutečností, vlast-
níci budou na katastrální úřad 
zváni k projednání. (red)

Rajonové čištění
 V květnu, ve všední dny, se 

bude v obvodu dělat rajonové 
čištění. Podle zákona budou ři-
diči sedm dní předem doprav-
ním značením upozorněni, že 
by měli kvůli plošnému úklidu 
se svými vozy odjet z  parko-
višť. Harmonogram rajonového 
čištění najdete také na webu 
poruba.ostrava.cz. (jan)

Odpad třídí 80 procent domácností
Ve městě se loni 
vyprodukovalo 
108 601 tun odpadu. 
Každý z nás ročně vytvoří 
378 kilogramů odpadu.

 V loňském roce Ostrava vy-
produkovala 108 601 tun od-
padu. Z  toho téměř polovinu 
(48,2  procenta) tvoří směs-
ný odpad, okolo 17,3  procen-
ta separované složky (papír, 
plast, sklo a kovy), 14,3 procen-
ta zeleň a 12,6 procenta objem-
ný odpad. Na každého obča-
na tak připadá 378  kilogramů 
odpadu, ze kterých se vytřídilo 
téměř 181 kilo surovin použitel-
ných pro další zpracování. 

V  roce 2018 bylo ma-
teriálově či energeticky vyu-
žito téměř 48 procent komu-
nálního odpadu z ostravských 
domácností a tento podíl stá-
le vzrůstá. Přispívá k tomu jak 
fakt, že přes 90  procent ob-
čanů má v dosahu svého by-
dliště separační kontejnery na 
plasty, sklo a  papír, tak sku-
tečnost, že odpad třídí zhru-
ba 80  procent domácností. 
„Je to značný posun od roku 

2005, kdy ve městě ještě ne-
byly zavedeny kontejnery na 
papír, sklo mohlo v  blízkos-
ti svého bydliště třídit pou-
ze 61,8  procenta obyvatel 
a  plasty jen 55,4  procenta,“ 
upřesnila mediální zástupky-
ně společnosti OZO Ostrava 
Lenka Gulašiová.

Na konci roku 2018 byl 
v  Ostravě proveden dotazní-
kový průzkum na téma odpa-
dového hospodářství ve měs-
tě. Otázky byly záměrně stejné 
jako v průzkumech z let 2005 
a 2008, aby bylo možné vysle-
dovat trendy v  chování a  po-
stojích občanů města. 

Před deseti lety více než po-
lovina Ostravanů ani nevědě-
la, kde najde nejbližší sběrný 
dvůr, dnes to ví 76,3 procenta 
lidí. Zájem o  služby sběrných 
dvorů předčil dříve prefero-
vané velkoobjemové kontej-
nery v  ulicích. „O  polovinu se 
snížil počet lidí, kteří starý ná-
bytek a  jiné zařizovací před-
měty z  domácnosti vyhazují 
ke kontejnerům, stále jich však 
je 11  procent, kteří tento fakt 
v  průzkumu bezelstně přizna-
li – asi netuší, že toto jednání 
je protiprávní a může je za to 
čekat fi nanční postih,“ doplnila 
Lenka Gulašiová. (jan)

Nezapomeňte zaplatit 
za komunální odpad

 Každý, kdo má trvalý pobyt na území města Ostravy (byť 
tady třeba fakticky nebydlí), má povinnost zaplatit do 30. červ-
na poplatek za komunální odpad. Činí 498  korun na osobu 
a kalendářní rok. Žádná výzva k zaplacení ani platební výměr 
už Ostravanům doručeny nebudou. Poplatek je možné uhradit 
bankovním převodem, složenkou, prostřednictvím SIPO nebo 
v hotovosti v pokladně Magistrátu města Ostravy. Číslo ban-
kovního účtu je 30015-1649297309/0800. Variabilní symbol 
zjistíte na www.ostrava.cz v oranžové sekci Úřad pod odkazy 
Potřebuji si vyřídit – Poplatky a fi nance – Poplatek za komunál-
ní odpad. Rovněž je vám k dispozici služba call centra na čísle 
844 121 314 a e-mail komunalniodpad@ostrava.cz. (jan)

Opraví zbytek 
horkovodu

 Od 18. června bude společ-
nost Veolia opravovat zbývající 
část horkovodu na Hlavní třídě. 
Čtvrtá etapa oprav se týká úse-
ku od konce vydlážděné plo-
chy pod kruhovým objezdem 
po Nezvalovo náměstí. Práce 
mají skončit 26. srpna. Kromě 
uzavření daného úseku chodní-
ku a cyklostezky ve středovém 
pásu nepřinese rekonstrukce 
jiná dopravní omezení. 

Strážníci označí kola 
syntetickou DNA

 Strážníci Městské policie 
Ostrava budou i  letos zna-
čit jízdní kola a  kompenzač-
ní pomůcky syntetickou DNA. 
V  Porubě budou 28. května 
od 14 do 17 hodin na cyklos-
tezce na Hlavní třídě (u kruho-
vého objezdu). Kompenzační 
pomůcky lze kromě uvede-
ných termínů označit také po 
individuální domluvě na tel. 
720 135 125. (jan)

Letos se vysadí desítky stromů
 V Porubě bude letos vysazeno sedm desítek stromů. Jedná se 

o náhrady za uhynulé dřeviny, stromy poškozené špatnými klima-
tickými podmínkami nebo vandaly. „Sázet se bude například v Al-
šově ulici, na ulicích Čs. exilu, Kopeckého, Opavské, 17. listopadu 
nebo Vřesinské, a dále v Zámeckém parku či na náměstích Druž-
by, Havlíčkově a V. Nováka,“ uvedl místostarosta Miroslav Otisk. 
První část stromů bude vysazena na jaře, další pak na podzim. 
Budou to duby, buky, javory, okrasné třešně, lípy, jeřáby, borovice, 
smrky břízy nebo jerlín. Z keřů byly vybrány růže, tavolníky, azal-
ky, magnolie, vajgelie, muchovníky nebo kdoulovec. (jan)
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Jakou roli by měla galerie typu Galerie Dukla plnit?
Lucie Baránková Vilamová
(ANO 2011)

 Galerii Dukla je třeba vnímat jako část ve-
řejného prostoru, kde denně projde, zastaví 
se nebo prostě jen stráví chvíli svého všedního 

i nevšedního dne mnoho lidí. Galerie byla od své-
ho zrodu vyčleněna na současné umění, tedy umě-

ní, které může být více či méně náročné na pochopení, avšak prá-
vě o tom to je. Zkusit se v každodenním shonu na chvíli zamyslet, 
zastavit, popřemýšlet. Sama jsem si vyzkoušela, že pokud výstavu 
člověk absolvuje s autorem nebo kurátorem, dokáže koncept ce-
lého díla lépe pochopit. A to si myslím, že bude pro galerii důleži-
té – více a více vysvětlovat to, co se v ní vlastně odehrává. Důležité 
bude také pečlivě vybírat dílo, které je pro diváka lépe uchopitelné.

Milena Jedličková
(ODS)

 Jsem velmi ráda, že v Porubě vznikla jako 
součást veřejného prostoru Galerie Dukla. 
Vznikl multifunkční veřejný prostor s  galerií 

propojený s pobytovou terasou, symbol čistoty 
a bezpečí nabízející místo, které by podle mého 

názoru mělo plnit funkci kulturní, vzdělávací a výstavní. Galerie 
Dukla by měla nabízet ukázky tvorby známých, méně známých 
a začínajících umělců případně rozšířené o tvorbu amatérů, kte-
ří by dostali šanci představit se veřejnosti. Občané, zajímající se 
o uměleckou tvorbu, by měli mít možnost se k jednotlivým pro-
jektům vyjádřit. Galerie Dukla se může stát do budoucna cen-
ným diskuzním fórem nejen pro příznivce výtvarného umění.

Bohdan Trojak
(Ostravak)

 Tu, kterou plní již dnes. Zaprvé vnesla oži-
vení/světlo do ještě nedávno temného a špi-
navého prostoru, do kterého určitě většina 

z  nás nerada vstupovala. Dnes, když jdu po 
Hlavní třídě, tak to vezmu právě přes galerii, ze 

zvědavosti, jaká tam bude expozice. A to je pro mě druhá, dnes 
již naplňovaná role, tj. místo, kde mají lidé možnost vystavit své 
výtvory a nemusí to být pouze obrazy či fotografi e. Místo, kde 
mohou prezentovat porubské školy výtvory svých žáků atd.

Petr Stachura
(ČSSD)

 Galerie Dukla by měla představovat oázu, 
která naplňuje člověka pohodou. Pro mno-
ho lidí je jediným místem tohoto druhu, které 

navštíví a zhlédnou. Proto by porubská radni-
ce měla lépe volit, co zde vystaví. Pasáž možná 

předurčuje galerii být prostorem pro současné umění, ale na 
druhou stranu návštěvník je spíše náhodným chodcem než ob-
divovatelem současného umění. Vystavovanými díly zatím rad-
nice rozhodně dobrou volbu neudělala. Většina procházejících 
nad vystavovaným kroutí jen nevěřícně hlavou, dětem říká, že 
dílo ještě není dokončené... Do budoucna by bylo vhodné lépe 
vážit vystavovanou tvorbu a experimentům se raději vyhnout.

Martin Tomášek 
(Piráti)
 Již svým umístěním a vzhledem jde o ga-

lerii netypickou. Nepochybujeme, že její kouz-
lo postupně objeví stále více Porubanů a že se 

pro ně průchod pasáží stane vyhledávaným zá-
žitkem. I když bychom se zde nebáli vystavovat 

ani tradičněji pojaté obrazy, současné experimentální hledání 
vlastní „tváře“ galerie pokládáme za přirozené a vlastně vzru-
šující. Nejvíce nás těší, že si cestu sem nacházejí žáci a studen-
ti – nejen jako návštěvníci, ale jako aktivní tvůrci inspirovaní vy-
stavenými artefakty. Právě mladým by podle nás měla být trva-
le vyhrazena malá pasáž. A kdyby se kroky procházejících ještě 
navíc měnily v tóny, aby se umělcem stával skutečně každý…

Marie Pauková
(KDU-ČSL)

 Galerie Dukla má tu velkou přednost, že 
se jedná o galerii venkovní. Přístupnou kdy-
koli a jakémukoli kolemjdoucímu, bez oteví-

rací doby, bez vstupného. Nepostrádá ale do-
plňkové aktivity klasické galerie – kurátorské 

komentované prohlídky nebo workshopy, což je způsob, jak 
přiblížit myšlenku leckdy na první pohled „neumění“. Tyto malé 
galerie nechtějí vystavovat stará mistrovská díla, ale nabídnout 
divákům mnohostranný pohled na umění tak, jak jej vnímají 
současní autoři. Nechme se tedy občas vtáhnout do tajemné-
ho prostoru, ve kterém se odkrývají jiné perspektivy, než jsme 
zvyklí očekávat.

Václav Kubín
(Jednotní)

 Asi se shodneme, že expozice – ať v již ja-
kékoliv galerii, nejen v Dukle – by návštěv-
níkům, kolemjdoucím v případě Dukly, měly 

poskytovat krásno, kulturno, zamyšlení, po-
hlazení na srdci, obdiv, úžas, pobavení, možná 

vykouzlení úsměvu, nikdy však podbízivost, politickou agitku 
(těch jsme si v minulosti užili až až). Rovněž strach a úzkost 
bych od návštěvy galerie, prostoru krásna, neočekával. Bohu-
žel poslední expozice děl pana Kovaříka ve mě vzbuzuje pouze 
podobné negativní emoce a pocity a za mě je toto slepá cesta. 
Ale třeba jen nechápu...

Jaromíra Valder Jakubcová
(KSČM)

 Galerie Dukla by měla být místem pro vý-
stavy výtvarného umění, avšak by se mělo více 
dbát na estetiku. Je mi jasné, že pojem este-

tika je dobou posunut ad absurdum, ale pod-
le mého názoru stále většina lidí chce obdivovat 

krásné věci. Takové, které v nich vyvolají pozitivní pocity a ne roz-
paky a rozčílení, když se ve vitríně vystavuje harampádí slepe-
né montážní pěnou. Dala bych přednost například našim malým 
umělcům z mateřských i základních škol. Určitě by se do této ga-
lerie přišli s radostí podívat na svá umělecká díla i se svými rodi-
či a prarodiči. Role Galerie Dukla by měla být taková, aby zajistila 
jak estetiku, tak radost našich spoluobčanů.



Jaký musí být městský policista? Stoicky klidný, 
neuvěřitelně trpělivý a měl by dobře znát svůj rajon
Krátce po sedmé 
nasedáme u pracoviště 
Městské policie Ostrava 
na Martinovské ulici do 
vozu s typickým světle 
modrým pruhem k jedné 
ze dvou autohlídek, které 
ten večer budou křižovat 
Porubou. Místostarosta 
Martin Tomášek, který 
má kromě vzdělávání 
na starosti i prevenci 
kriminality, se chce na 
vlastní oči přesvědčit, 
jak to ve večerní Porubě 
z pohledu městské 
policie vypadá. Kromě 
aut jsou v akci ještě dvě 
dvoučlenné pěší hlídky 
a strážníci ze služebny 
na Sareze a ve Svinově.

 Strážník Martin pracuje 
u Městské policie Ostrava de-
vět let, jeho parťák Jaromír 
o  dva roky déle. „Kam poje-
deme?“ ptáme se nedočkavě. 
„V zimě jezdíme dvakrát den-
ně kontrolovat bezdomovce, 
máme rozpis, kdo kam půjde. 
Teď už nechodíme na kontrolu 
tak často, ale pořád pravidel-
ně,“ odpovídá Martin.

Vyjíždíme. Cestou zkontro-
lují „barevnou“ lavičku u Alber-
tu na rohu Francouzské ulice. 
Tam se často zdržuje skupina 
lidí bez domova. Teď na lavič-
ce nejsou. 

Téma, které nás zajímá, 
jsou tzv. domluvené rvač-
ky. Školáci se prostřednic-
tvím sociálních sítí svolají na 
určité místo. Někteří se rvou 
a další je natáčejí. Ptáme se, 
zda se s  tím už strážníci se-
tkali. Vědí, že se to děje, ale 

sami ještě u žádné rvačky ne-
zasahovali.

Poznatek číslo jedna: 
strážníci svůj rajon znají
Zastavujeme u bočního vcho-
du do Sportovního areálu Po-
ruba (SAP). Na trávníku tré-
nují hráči amerického fotba-
lu. Martin s Jaromírem sloužili 
i v neděli, kdy tu Steelers hrá-
li zápas. Zezadu u vstupu do 
suterénu jedné z  budov bi-
vakuje muž. Že tady někdo 
pravidelně pobývá, prozra-
zuje binec kolem – staré ma-
trace, deky, peřiny, obleče-
ní, prázdné petky od levného 
vína… Muž je tu sám. Strážní-
ci ho vyzývají k úklidu. Ptají se 
na jeho obvyklého spolunoc-
ležníka i na to, zda si už vyří-
dil doklady. Znají jeho životní 
historii, vědí o prohřešku, kvů-
li kterému ho šetří Policie ČR. 
Poznatek číslo jedna: městští 

policisté svůj rozsáhlý rajon 
velice dobře znají.

Pípne vysílačka. Rvačka 
u  banky u  Duhy. Dva se rvou 
a ostatní si je natáčejí. Operač-
ní na služebně podle GPS vidí, 

že tato autohlídka je blíž než 
druhá, takže volá ji.

Poznatek číslo dvě: strážníci 
musí být stoicky klidní
Ani jsme nedoufali, že něco ta-
kového zažijeme – rychle do 
auta a  vyrážíme. Když doje-
deme k  Duze, partička spat-
ří strážníky a  rázem se tváří 
jako banda nejlepších kama-
rádů. Jenže všechno zazna-
menaly kamery, kterými už je 
náš svět prošpikován… Toto 
ale nejsou školáci a rvačka ne-
byla domluvená. Spíš byla dů-
sledkem konzumace ohni-
vé vody z Božkova, což je na 
druhé straně na veřejnosti za-
povězeno. Jaromír si vzpo-
mene, že s  jednou z dívek už 
měl služebně co do činění, kde 
a  proč. Neznámí strážníkům 
nejsou ani dva mladíci, kteří se 
do sebe pustili. Ti navíc mají si-
lácké řeči a záznam o přestup-
ku podepisují možná až hrdě. 
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Otázka pro…
… místostarostu Martina Tomáška:
Co vás na směně se strážníky 
nejvíce překvapilo?

Je jasné, že se o klid obyvatel Poruby musí 
neustále někdo starat. Překvapilo mě ale, jak 

klidně strážníci v  potenciálně konfl iktních si-
tuacích jednali, stejně jako to, jak dobře svěřenou 

oblast a  její obyvatele znají. Prosazovat dodržování 
zákona ve společnosti, kde je jeho mírné porušování téměř ná-
rodním sportem, a zůstat přitom současně profesionálem i člo-
věkem, vyžaduje nemálo energie a to není pro každého.

Začátek směny na Martinovské

Kontrola muže bez domova u Sportovního areálu Poruba



Poznatek číslo dvě: strážník 
musí být stoicky klidný.

Jestli si na dnešní noční ně-
kdo pořádně mákne, bude to 
přístroj značky Dräger. Sotva 
do něj dodýchají mladí z  této 
partičky, využívá ho i  další 
hlídka. Školáci a studenti totiž 
mají následující den prázdniny, 
a tak si po celé Porubě trošku 
vyhazují z kopýtka.

Poznatek číslo tři: strážníci 
musí být trpěliví
Sotva Martin s  Jaromírem vy-
řeší mladé provinilce, přichá-
zí za nimi pán, který v objektu 
provozuje živnost, a upozorňu-
je na použitou injekční stříkačku 
v  zadním traktu. Poznatek čís-
lo tři: strážník musí být trpělivý. 
Musíme totiž počkat, až poten-
ciálně nebezpečný materiál při-
jedou zlikvidovat kolegové, kteří 
jsou k tomu speciálně vybaveni.

Strážníci o  všem průběž-
ně komunikují s kolegy ve stá-
lé službě na pracovišti, odkud 
jsou také v  případě potřeby 
vysíláni k  jednotlivým zákro-
kům. Zařídili tak například i zá-
lohování kamerového zázna-
mu z události u Duhy. Mladíci 
sice nevypadali, že by na nich 
potyčka zanechala zdravotní 
následky, ale co kdyby…

Před devátou zase vyjíždí-
me. Teď zamíříme do altánu na 
kraji lesa pod Globusem. Bingo! 
Skupina, která se baví zde, je 
trošku jiný level. Všichni posluš-
ně ukazují občanky. Jedna dív-
ka prý nemá. S druhou, o kte-
ré tvrdí, že je její sestra, odchá-
zejí s  Martinem ke služebnímu 

autu zaparkovanému nedaleko. 
Bude foukat. A nafouká. Stráž-
níci jsou profíci a chování i tvr-
zení dívky se jim nezdají. Stačí 
pár dalších otázek a dívka káp-
ne božskou: kamarádka není 
její sestra a jí je teprve šestnáct. 
Strážníci prostřednictvím vysí-
lačky ověřují její totožnost. Už 
mluví pravdu. Uvádí telefonní 
číslo matky, která si ji musí při-
jet vyzvednout.

Partička se rozchází. „To 
jsou ty mrtvice, které nás na-
hlásily,“ slyším, když jdou ko-
lem nás, stojících nedaleko. Byť 
mě mladí mají za důchodce, 
směju se vtipnému označení. 
Pan místostarosta mé pobave-
ní nesdílí. Prý jsem špatně sly-
šela. Slovo, které mladík použil, 
prý ze slovníku spisovné češti-
ny rozhodně nepochází.

Čekáme, až si dívku vyzved-
ne matka. Když za necelou 
půlhodinu vystoupí z auta, po-
známe, že doma bude „veselo“.

Oddych na cestě do Berlína
Dále pokračujeme na kontrolu 
Dělnické ulice. Zde je klid. Na 
Hlavní třídě taky. Odbočíme na 
Havlíčkovo náměstí. Zaparku-
jeme. Na jedné z  laviček klim-
bá muž. Strážníkům říká, že je 
na cestě do Berlína. Tvrdí, že je 
v pořádku a že za chvíli bude 
pokračovat v cestě. Obejdeme 
náměstí, Jaromír s  Martinem 
nahlížejí do křovin, zda tam ne-
jsou nocležníci. S místostaros-
tou si vykládají o  bezdomov-
kyni, kterou znají. Už ji prý na 
jejích oblíbených místech ne-
potkávají, a když ji viděli napo-
sledy, vypadala dobře a  byla 
„za dámu“. Dokázala se z ulice 
vrátit k běžnému životu? 

Projíždíme kolem zimního 
stadionu na Nezvalovo náměs-
tí. Po kontrole, zda za pulty tr-
žiště někdo nenocuje, jedeme 
dál k Albertu, kde pod skrytý-
mi schody taky bývají noclež-
níci. Dnes tedy ne. Dozvídáme 
se, proč od hypermarketu zmi-
zel červený kontejner charity 
na vyřazené oblečení – chodili 
do něj spát bezdomovci.

Kolem Kaufl andu zamíříme 
k  budově někdejší restaurace 
Marica. I tady, ve dvoře z větší 
části opuštěného objektu, hle-
dají lidé bez domova útočiště. 
Ale ani tu nejsou. Jen zmizely 

kovové kryty kanálů a nahradi-
ly je papírové kartony. Strážníci 
to musí nahlásit.

Ostražití nespavci 
jsou svědomití
Celou zbývající dobu doufá-
me, že znovu pípne vysílačka 
a  zažijeme ještě nějaké vzrů-
šo. Ale opravdu raději ne ta-
kové, kdy ostražití, často stále 
stejní nespavci svědomitě na-
hlásí všechny špatně parkují-
cí sousedy. A to se často děje 

i po půlnoci. A kromě toho ješ-
tě pojedou na Havlíčkovo ná-
městí zkontrolovat muže, který 
tvrdil, že má namířeno do Ber-
lína. Jestli už se na tu dalekou 
cestu opravdu vydal. 

Blíží se půlnoc, Martin s Ja-
romírem budou mít půlhodi-
novou pauzu. „Byla to běž-
ná služba?“ ptáme se. „Neby-
la. Normálně míň jezdíme a víc 
chodíme,“ odpovídají, když se 
loučíme. Do sedmé hodiny ran-
ní je ale ještě daleko… (jan)
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Ve dvoře bývalé restaurace chybí kryty kanálů. Strážníci to musí nahlásit.

Likvidace injekční jehly
 Snímky: Jana Janošcová

O práci bezpečnostních složek se budete moci více dozvědět na 
Porubském dnu bezpečí, který se bude konat 8. května na prostran-
ství u Francouzské ulice. Více na www.facebook.com/moporuba.
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Ostrava-Poruba
 

otevírá další  

Ostrava-Poruba OPTIKA TRIUMPH

VELKÉ JARNÍ SLEVY

NA BRÝLOVÉ

VÝPRODEJ

SLEVA

OBRUBY www.triumphoptical.cz

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



Strojaři z VŠB-TUO budou restaurovat historické motocykly
 Na Fakultě strojní Vysoké 

školy báňské – Technické uni-
verzity Ostrava (VŠB-TUO) 
vznikla za fi nanční podpory 
Moravskoslezského kraje re-
staurátorská dílna motocy-
klů. Početnou sbírku motocy-
klů kraji daroval akademický 
sochař Miroslav Rybička. Tyto 
motocykly budou v dílně před-
nostně zrekonstruovány. 

„Sbírka, kterou Moravsko-
slezskému kraji pan Rybička vě-
noval, obsahuje 41 historických 
motocyklů. Jedním ze skvos-
tů je například La Mondiale Su-
per Sport 500 Chaise Motor 
z roku 1927, kterých bylo vyro-
beno pouze sedm kusů. Odbor-
níci celou sbírku oceňují hlav-
ně kvůli několika exemplářům 
s unikátní konstrukcí, které po-
važují pro historii motosportu 
za převratné. Určitě má smysl 
jednotlivé motocykly podle po-
třeby renovovat. Sbírka tak zís-
ká na hodnotě, ale také nabíd-
ne studentům možnost ověřit si 

v praxi teorie z oblasti restaurá-
torství,“ řekl náměstek hejtma-
na pro cestovní ruch a  regio-
nální rozvoj Jan Krkoška. Každý 
rok bude restaurován minimál-
ně jeden historický motocykl ze 
sbírky Moravskoslezského kra-
je, který následně bude sloužit 

jak k jeho propagaci, tak i pro-
pagaci technického vzdělávání.

V  restaurátorské dílně na-
jdete potřebnou techniku, 
stroje, nástroje a nářadí či dí-
lenský nábytek. Nové prosto-
ry a  jejich vybavení umož-
ňují péči o  technické památ-

ky podle požadavků Turínské 
charty. VŠB-TUO nasadila také 
moderní technologie rozvíje-
né na jejích pracovištích, a to 
například 3D skenování, 3D 
tisk nebo tvorbu a vizualizaci 
3D modelů. Studenti si restau-
rování historických motocyklů 
budou moci zvolit i jako téma 
svých závěrečných prací. Fa-
kulta strojní otevře rovněž no-
vou specializaci, která se za-
měří právě na problematiku 
uchovávání, opravy a  údržby 
historických dopravních pro-
středků.

Restaurátorská dílna by 
měla být projektem dlouhodo-
bé spolupráce mezi technickou 
univerzitou a  Moravskoslez-
ským krajem, bez jehož fi nanč-
ní podpory by dílna vznikala 
jen obtížně. (bau)
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Fakultní nemocnice Ostrava otevřela speciální 
oddělení pro ženy s rizikovým těhotenstvím
Součástí Gynekologicko-
-porodnické kliniky Fakultní 
nemocnice Ostrava (FNO) 
je nově i oddělení pro ženy 
s rizikovým těhotenstvím. 
Jedná se například o těhotné 
s cukrovkou, vysokým 
krevním tlakem, poruchami 
ledvin a jater. Na nově 
vybudovaném oddělení mají 
zajištěnu vysoce odbornou 
specializovanou péči.

 „Moravskoslezský kraj má 
od ledna k  dispozici jedno 
z  nejmodernějších perinatolo-
gických center v  Česku s  ka-
pacitou až 2700  porodů roč-
ně,“ připomněl při slavnostním 
otevření ředitel FNO Jiří Havr-
lant, a dodal, že otevřením sa-
mostatného oddělení rizikové-
ho těhotenství reaguje nemoc-
nice na stále se zvyšující počet 
rizikových těhotenství.

Tři nadstandardní a  čtyři 
dvoulůžkové pokoje mají vlast-
ní koupelnu i WC a jsou vyba-
veny monitorovací technikou. 

„Vznik nového oddělení byl 
nutný s ohledem na stále stou-
pající počet rizikových těho-
tenství a  předčasných poro-
dů. Nejčastěji pečujeme o  tě-
hotné se zpomaleným růstem 
plodu a nedostatečnou funkcí 
placenty nebo o ženy, kterým 
hrozí předčasný porod,“ při-
blížil nové oddělení pověřený 

přednosta gynekologicko-po-
rodnické kliniky Jaroslav Klát.

Na péči o  riziková těho-
tenství spolupracují odborní-
ci z  neonatologie, lékaři pre-
natální diagnostiky či dět-
ské kardiologie. V  porodnici 
FNO se loni narodilo více než 
2400 dětí, z toho 440 s hmot-
ností pod 2500  gramů. „Jen 

za první tři měsíce letošního 
roku se před 37. týdnem těho-
tenství narodilo 116 dětí. Pět-
advacet z  nich mělo porodní 
hmotnost nižší než 1500 gra-
mů. Na oddělení neonatologie 
teď máme dítě narozené ve 
24. týdnu těhotenství s porod-
ní váhou 490 gramů. Nyní má 
již šest týdnů a váží 860 gra-
mů. Dýchá s pomocí přístroje, 
je na plné stravě, bez potřeby 
infuzní výživy, a dobře prospí-
vá,“ popsala jeden z  případů 
primářka oddělení neonatolo-
gie Hana Wiedermannová.

Nové oddělení je součás-
tí jediného perinatologické-
ho centra v Moravskoslezském 
kraji. Vzniklo v prostorách bý-
valého oddělení intermediární 
péče, které se přestěhovalo do 
nedávno otevřeného pavilonu 
péče o matku a dítě. Díky jeho 
otevření se tak navýší i  kapa-
cita lůžkového oddělení šesti-
nedělí, kde byly dosud některé 
nastávající maminky hospitali-
zovány. (nch)

Prohlídka nového oddělení Foto: FNO

V dílně bude každý rok restaurován minimálně jeden historický moto-
cykl ze sbírky Moravskoslezského kraje.  Foto: VŠB-TUO



Základní škola Dětská slaví šedesátiny
Prvních tři sta žáků do 
základní školy (ZŠ) Dětská 
nastoupilo 1. září 1959.

 Základní škola Dětská letos 
oslaví 60 let. Oslava výročí se 
bude konat 29. května v  aule 
Vysoké školy báňské – Tech-
nické univerzity Ostrava. Rodi-
če, absolventi, bývalí pracovníci 
a veřejnost jsou zváni na před-
stavení v 15 a v 17 hodin. Na co 
se mohou těšit? „Je připraven 
bohatý program s hudbou, tan-
cem, scénkami ze školního pro-
středí a  premiéra žákovského 
hudebního fi lmu Strašidlo can-
tervillské. Jak to vypadá v sou-
časné škole, na to se přijde po-
dívat dokonce sám J. A. Ko-
menský,“ slíbila ředitelka školy 
Zuzana Škapová.

Oslavy budou pokračovat 
25.  června zahradní slavností 
přímo v prostorách školy. Zde 
vystoupí školní sbor a  kapela 
Collegium musicum. „S nimi si 
zazpívají naši nadějní zpěváci. 
Pro menší děti budou nachys-

tány soutěže. Na všechny pak 
čeká drobné občerstvení, které 
připraví vyučující s dětmi a ro-

diči, fotokoutek a možná i se-
tkání se slavnými absolventy,“ 
doplnila Zuzana Škapová. (jan)
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Talentové zkoušky do 
ZUŠ budou v červnu

 V červnu se budou v Základ-
ní umělecké škole (ZUŠ) na ulici 
J. Valčíka konat talentové přijí-
mací zkoušky. V hudebním obo-
ru jsou naplánovány v  termí-
nu od 10. do 13. června. Děti se 
mohou učit hrát na housle, kla-
vír, elektronické klávesy a akor-
deon, fl étnu, dechové nástroje 
nebo bicí. Ve stejném termínu 
se budou konat také talento-
vé zkoušky na výtvarný, taneční 
nebo literárně-dramatický obor.

Žáci, kteří již navštěvují hu-
dební obor a  chtějí studovat 
další nástroj, nemusí už talen-
tovou zkoušku vykonávat. Děti 
musí mít ke zkoušce s  sebou 
řádně vyplněnou a  podepsa-
nou přihlášku. Ty jsou k dispo-
zici v recepci ZUŠ, v kanceláři 
školy nebo na webových strán-
kách zus.poruba.cz, kde zá-
jemci také najdou podrobnější 
informace.

Projekt Hmyzí bydlení
 Děti ze třídy Jablíčko z MŠ 

J. Šoupala prožily v dubnu tý-
den na téma Jarní bzučení. 
Jeho součástí byl projektový 
den Hmyzí bydlení za podpory 
Evropské unie – OP VVV. Jejich 
hostem byl ekolog a  ornito-
log Otakar Závalský. Děti spo-
lu s ním stloukaly ptačí budku, 
vyráběly hmyzí hotel, dále sklá-
daly vývojové puzzle, pozoro-
valy preparáty pod mikroskopy 
nebo sázely do záhonu skalnič-
ky, které lákají hmyz.

Baník se zapojil 
do programu DofE

 Mládežnická Akademie FC 
Baník Ostrava bude zapoje-
na do programu Mezinárod-
ní cena vévody z Edinburghu 
(DofE). Jde o  celosvětově 
nejvýznamnější program ne-
formálního vzdělávání, který 
založil před více než 60  lety 
Princ Philip, vévoda z  Edin-
burghu, manžel britské krá-
lovny Alžběty.

Cílem programu je připra-
vit mladé hráče nejen po spor-
tovní, ale i osobnostní stránce. 
Mladí lidé ve věku 14 až 24 let 
jsou skrze něj motivováni k cí-
levědomosti, solidaritě, zdra-
vému životnímu stylu a zájmu 
o své okolí. (jan)

PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ | Pro projekt Paměť národa pomáhají 
sbírat životní příběhy pamětníků také školáci. Takže samozřejmě i ti po-
rubští – prostřednictvím akce pojmenované Příběhy našich sousedů. 
Letos se jí zúčastnilo šest týmů. Podle odborné poroty si nejlépe vedly 
děti ze ZŠ A. Hrdličky, které zachytily vzpomínky hudebního skladatele 
Edvarda Schiff auera. Děti zaznamenaly, že byl členem Divadélka pod 
okapem i skvělého divadla Waterloo, které bylo v roce 1970 zakázáno. 
Za uvedení satirické parodie Syn pluku bylo deset členů souboru obvi-
něno z pobuřování a nepřátelství k socialistickému zřízení a čtyři z nich 
– včetně Edvarda Schiff auera – posláni do vězení. Byl vyloučen z AMU 
a jeho skladby se až do roku 1989 nemohly uvádět.
Na druhém a třetím místě byly dva týmy ze ZŠ Dětská – jedni žáci 
zpracovali příběh Ivany Škarvadové, manželky letce RAF gen. Zdeňka 
Škarvady, druhé zaujal osud bývalého učitele Josefa Neuwirtha. Další 
školské týmy zachytily příběhy porubské pamětnice Zdenky Jančové, 
fotbalisty a funkcionáře Baníku Jaroslava Janoše a vzpomínky Věry 
Novotné na její babičku Františku. (jan) Foto: Jiří Birke

 Stavba školy byla zahájena v květnu 1958. Kvůli nedostatku 
školních budov byla značně uspíšena – oproti předpokládanému 
dokončení v roce 1960 byla k užívání předána už 15. srpna 1959. 
Mezi její absolventy patří např. zpěvačka Věra Špinarová, býva-
lý starosta Poruby a hejtman Miroslav Novák, hokejový brankář 
Martin Prusek nebo hokejisté Roman Polák a Rostislav Olesz. 

Na oslavách výročí 29. května bude mít premiéru žákovský hudební 
fi lm Strašidlo cantervillské.  Foto: archiv ZŠ

Příměstské tábory 
má Sokol i Swanky

 Také letos se děti mohou 
těšit na tři turnusy příměst-
ského tábora TJ Sokol Poru-
ba. Jejich náplní opět budou 
míčové a vědomostní hry, pro-
cházky do přírody nebo výlety 
(například na oblíbený Laser 
Game). „Zakládáme si také na 
zachování ducha pravých tá-
borů, a tak pořádáme vždy ze 
čtvrtku na pátek Noc v Soko-
le, jejímž programem se sna-
žíme dětem co nejvěrněji po-
dat zážitek z  pravé táborové 
noci,“ zve starosta porubské-
ho Sokola Boris Blažej. Prv-
ní turnus je již naplněn, místa 
jsou na zbylých dvou. Více na 
webu akce.sokolporuba.cz.

Aktivní prázdniny plné zá-
bavy a  poznání formou pří-
městských kempů nabízí také 
spolek Swanky. Děti se za pět 
dní naučí bruslit na in-line kem-
pech, skejtovat na skate kem-
pech nebo se ponoří do světa 
objevů, pokusů a nových tech-
nologií na Hi-tech či ITy! kem-
pech. Více informací a přihláš-
ky na www.swanky.cz. (jan)



Chybělo málo a sté narozeniny mohla 
Helena Blonská slavit na Havaji
Ještě ve středu umyla 
okna ve svém porubském 
bytě a ve čtvrtek 
přijímala gratulace ke 
stým narozeninám.

 Její život by vydal na román. 
Narodila se v Podoboře u Čes-
kého Těšína. Když jí bylo sedm 
let, zemřela jí maminka a  do 
roka i  tatínek. Byla druhá nej-
mladší ze šesti dětí. Vychová-
vala ji starší sestra. „Od osmi 
let jsem pracovala. Dělala jsem 
hodně zaměstnání. Kde byla 
robota, tam jsem byla. Byl to 
těžký život,“ vzpomínala Hele-
na Blonská. 

Za války byla totálně nasa-
zená v  Berlíně, dělala spojo-
vatelku na poště. Prý spojova-
la i hovor Adolfa Hitlera s Hein-
richem Himmlerem. Jednoho 
dne jí nebylo dobře, takže se 
z práce omluvila. Ten den poš-
tu vybombardovali. Muž, které-
ho si vzala, byl politickým věz-
něm, válku prožil v koncentrač-
ních táborech – v cele pobýval 
i s pozdějším prezidentem An-
tonínem Zápotockým. Po vál-
ce si požádali o  vystěhová-
ní na Havajské ostrovy. Možná 
byla škoda, že jim to nevyšlo 
– manžel byl nepohodlný i ko-
munistickému režimu, musel 
do příbramských dolů. Náklad-
ní automobil ho přimáčkl tak 
nešťastně, že na následky úra-
zu zemřel. V  roce 1969, když 
syn Roman narukoval, se He-

lena Blonská rozhodla přestě-
hovat do Ostravy, aby byla blíž 
své rodině.

Její láskou byla celoživot-
ně zahrada. Dvanáct set metrů 
čtverečních na Hranečníku stíhá 
obdělávat víceméně sama. Pěs-
tuje brambory, kedlubny, mrkev, 
bývaly doby, kdy tam chova-
la husy, slepice, králíky i prasát-
ko – bylo tak ochočené, že za ní 
po zahradě chodilo jak pejsek. 
A  pěkně způsobně, po cestič-
kách… Přebytky zeleniny vlídně 
se usmívající žena ještě loni pro-
dávala na tržišti u Duhy. Je váš-
nivá houbařka. „Když za sezo-
nu nenasuší třicet kilo hub, tak 
to není žádná úroda. Ještě před 
pár lety pro jednu cukrárnu na-
sbírala 230 litrů borůvek. Ručně! 

Je neuvěřitelně vitální. Nerad 
s ní chodím, protože mi vždyc-
ky uteče,“ směje se 69letý Ro-
man Blonski. „Představte si, že 
si ještě včera sama umyla okna, 
nepočkala na nás,“ dodává.

Na maminku, která ještě čte 
bez brýlí, ale špatně slyší, pro-
zradí, že přes zimu se dívá na 
televizi a čte. „Doma je mi dob-
ře. Všechno si ještě zvládám 
udělat sama, jen syn mi občas 
přiveze větší nákup. Ráda si 
něco přečtu. Vidíte, mám plno 
knih,“ ukazuje Helena Blonská 
na svou knihovnu.

Recept na dlouhověkost 
nám ale neprozradí. Bůhví, jestli 
proto, že neslyší, na co se jí ptá-
me, a nebo chce, aby to zůstalo 
jejím tajemstvím… (jan)
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OvaHelp roztančí 
Karolinu

 Symbolem Českého dne 
proti rakovině je tradičně žlu-
tý kvítek, letos se stužkou me-
ruňkové barvy, což je symbol 
rakoviny plic. Letošní připo-
mínka všech, kteří se zákeřnou 
chorobou bojují, se bude konat 
15.  května. K  projektu se při-
dává i sdružení OvaHelp. Jejím 
příspěvkem je akce Roztančí-
me Karolinu s kytičkou v klopě, 
již pořádá v obchodním cent-
ru Nová Karolina. Vrchním ta-
nečníkem bude Jakub Mazůch, 
mistr Evropy v latinskoameric-
kých tancích. Se svou taneč-
ní partnerkou se postarají o to, 
aby se celá Karolina roztančila 
v rytmu salsy. Program začíná 
ve 13 hodin, kompletní najdete 
na www.ovahelp.cz.

Národní potravinová 
sbírka

 Charita Ostrava se zapojí do 
Národní sbírky potravin orga-
nizované Českou federací po-
travinových bank, fórem od-
povědných fi rem Byznys pro 
společnost, organizací Naděje, 
Charitou Česká republika a Ar-
mádou spásy v  ČR. Možnost 
darovat potraviny a drogistické 
zboží pro klienty služeb Charity 
Ostrava bude v sobotu 18. květ-
na, například v  hypermarke-
tu Globus. Přehled dalších míst 
i  nejvhodnějších potravin pro 
darování naleznete na webu 
narodnipotravinovasbirka.cz.

Spolu ruku v ruce
 Přiblížení života neformál-

ních pečujících a osob s posti-
žením běžné populaci je úče-
lem druhého ročníku benefi č-
ní akce Spolu ruku v ruce. Tato 
událost 11.  května v  Trojha-
lí Karolina nabídne nejen hu-
dební vystoupení písničkáře 
Voxela, bubenického souboru 
Rytmy a kapely Slza. Součástí 
akce bude i bohatý doprovod-
ný program pro rodiny s dět-
mi. Návštěvníci se mohou těšit 
na Cirkus trochu jinak, zážit-
kové workshopy, výuku zna-
kového jazyka, simulaci zdra-
votních překážek občanů v se-
niorském věku prostřednictvím 
gerontoobleku či ukázky ca-
nisterapie. Vstupné na akci je 
dobrovolné. (jan)

Rodina v centru pozornosti aneb Co je Fajna rodina?
 Co potřebují ostravské rodi-

ny pro spokojený život? Kam 
směřuje rodičovství v  dnešní 
době? Potřebuje vůbec pod-
poru? Na co by se měla Ost-
rava zaměřit, aby byla městem 
přátelským rodině?

Město má koncepci rodinné 
politiky, která určila směr, jímž 
se celý proces naplňování pro-
rodinných cílů a opatření bude 
ubírat. Stěžejní aktivity budou 
směřovat do několika oblastí 
– ať už půjde o samotnou ko-
munikaci s  rodinami, podporu 
mezigeneračních vazeb a  ko-

munitního života, svobodnou 
volbu rodiny při slaďování ro-
dinného a  pracovního života, 
ale také směrem k  preventiv-
ním a volnočasovým aktivitám 
či samotným zdrojům pro pod-
poru života rodin.

Jedním z nejdůležitějších úko-
lů rodinné politiky bude komuni-
kace. Je mnoho subjektů, které 
se rodinnou tematikou zabývají, 
i aktivit, které se v této oblasti na 
území města dějí. Rodinná poli-

tika by v tomto směru chtěla být 
nápomocná – například propo-
jením informací užitečných pro 
rodiny na nové webové stránce 
www.fajnarodina.cz.

Neméně důležitý bude také 
dialog s rodinami. Právě ty by 
se totiž na směřování rodin-
né politiky měly podílet svými 
potřebami, názory či nápady, 
podněty k  tomu, co je nutné 
řešit, jak lze zlepšit věci ko-
lem. Možností pro sdílení bude 
hned několik – třeba zmiňova-
ný web s anketou a napojením 
na sociální sítě. (lp)

Heleně Blonské blahopřála i starostka Lucie Baránková Vilamová.
 Foto: Jana Janošcová
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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

Hlavní Třída 583
708 00  Ostrava-Poruba

Tel.: 722 186 966
Facebook: Elissa – móda pro každou ženu

Web: www.modaprokazdouzenu.cz

Elissa – móda pro každou ženu
✓ velký výběr kalhot

✓ módní kolekce šatů, halenek, tunik, sukní a svetříků
✓ elegantní doplňky, kabelky, šály, klobouky

✓ velký výběr punčochového zboží a ponožek 

Hl í Tříd 583

✓ velký výběr punčochového zboží a ponožek 

tel: 732 138 634 
Ostrava-Vítkovice - Hulváky, Štramberská 2871/47

www.masernakabo.cz, e-mail: masaze@wiszczor.cz

MASÉRNA KABO – nevidomí maséři

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

Jaro – prodej zeleninové, květinové sadby,
bylinek, osazování mís a truhlíků

e-mail: zahradnictviporuba@seznam.cz; Facebook - Zahradnictví Poruba
www.zahradnictviporuba.cz

tel.: 596 910 947 • 603 584 766; • 603 446 283 • 731 614 252



SPORT 17

Po Porubě rychle a ekologicky aneb 
Jak si vypůjčit sdílené kolo?

1. Stáhněte si do mobilního telefo-
nu aplikaci nextbike.
2. Zaregistrujte se a zaplaťte zálo-
hu 50 korun.

4. U stojanu v otevřené aplikaci 
naskenujte QR kód nebo zadejte 
číslo kola.

5. Zámek na zadním kole bicyklu se odemkne. Můžete jet. Prvních patnáct minut výpůjčky je zdarma. 
Odpovědi na další otázky najdete na www.nextbikeczech.com.

6. Kolo odstavte do stojanu, který je nejblíže cíli 
vaší cesty. Vaše výpůjčka skončí ve chvíli, kdy opět 
zamknete zámek zadního kola.

7. V aplikaci v telefonu uvidíte, jak dlouho jste kolo 
používali a jakou cenu vám za to bude provozova-
tel účtovat.

3. V  aplikaci v  mapě si najděte 
nejbližší stojan na sdílená kola. 
Uvidíte, kolik bicyklů je zde k dis-
pozici.

Běh osvobození 
Ostravy

 Běh osvobození Ostravy 
je silniční běh na 14 kilomet-
rů po trase vedoucí z Hrabyně 
do Ostravy. Letošní 40. ročník 
podpoří konzulát Ruské fede-
race se sídlem v Ostravě a jeho 
honorární konzul Aleš Zedník.
Koná se 8. května k 74. výro-
čí osvobození Ostravy Rudou 
armádou. Start je v  10 hodin 
u Národního památníku druhé 
světové války v  Hrabyni. Pre-
zentace je od 9 do 9.45 hod. 
v  Kulturním domě Hraby-
ně. Cíl je v Porubě na stadio-
nu Arrows na Průběžné uli-
ci. V případě potřeby je mož-
né využít přepravu závodníků 
a  organizátorů z  Poruby do 
Hrabyně autobusy DPO. Od-
jezd autobusů je v  8.30 
a v 9.10 hodin z parkovací plo-
chy před stadionem Arrows.
Více na www.tjliga100.cz.

Na bruslích na Rudnou
 Na nedokončený úsek pro-

dloužené Rudné se letos zá-
jemci opět budou moci vydat 
na in-line bruslích. Akci pořá-
dá spolek Swanky, který or-
ganizuje také večerní vyjížďky 
na uzavřené Hlavní třídě. Mi-
lovníky všech koleček zve na 
speciál na nedostavěné silnici 
24. května od 18 hodin. Vstup 
na trať bude od ulice Ke Skal-
ce. Vítána jsou i  další koleč-
ka – kočárky, koloběžky nebo 
skateboardy.

Zlatý T-mobile 
olympijský běh Ostrava

 Běžcům od pěti let, kte-
ří mohou zápolit na trati dlou-
hé 500 metrů, až po dospě-
lé, kteří se vydají na desetikilo-
metrovou trasu, je určen Zlatý 
T-mobile olympijský běh. Při-
praven je na 19. června do 
areálu Arrows na Průběž-
né ulici. Místním pořadatelem 
běhu je TJ Liga stovkařů Os-
trava. Děti, které se vydají na 
trať 500 m a 1 km, startují v 16, 
resp. 16.15  hodin, dospělí bor-
ci vyběhnou v 18 hodin. Regis-
trovat se lze pouze prostřed-
nictvím www.olympijskybeh.cz 
nejpozději 12. června, registra-
ce na místě nebudou možné. 
Více informací zájemci najdou 
na www.tjliga100.cz. (jan)



3.–5. 5.
 Velká cena Ostravy v plavání, 

krytý bazén, Gen. Sochora 1378

4.–5. 5.
9.00 Mistrovství ČR v mažoretkovém 

sportu – výkonnostní třída A, 
Trojhalí Karolina, K Trojhalí 336, 
Moravská Ostrava (pořádají Ma-
žoretky Daisy)

4. 5.
9.00 Pohár vítězství – střelecká sou-

těž, Střelnice Skalka, Vřesinská 
2138 (více na www.sskporuba.cz)

14.00 Arrows Ostrava x Tempo Praha 
– extraliga baseballu, Arrows 
Family Park, Průběžná 6178

5. 5. 
12.00 Swap dámského oblečení a cetek, 

KC Makovice, U Oblouku 501/5

6. 5.
16.00 Dáreček ke Dni matek – tvůrčí 

dílna, CVČ, Vietnamská 1541

7. 5.
15.00 Pro Tebe, maminko – výtvar-

ná dílna ke Dni matek, KMO, 
Podroužkova 1663

16.00 Turnaj ve stolním fotbale, CVČ, 
O. Jeremiáše 1985

16.00 Komentovaná prohlídka výstavy 
Krajiny svalů v Galerii Dukla 
s kurátorem Tomášem Knofl íč-
kem, sraz u světelného panelu

17.00 Inka Tichá: Skrytý význam 
nemoci – přednáška, CVČ, Viet-
namská 1541 

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

8. 5. 
9.00 Oslava 10. výročí založení 

Rodinného centra Kaštánek, 
RC Kaštánek, ZŠ Ukrajinská 1533 

10.00 Porubský den bezpečí – ukázky 
činnosti hasičů, MPO, Policie ČR, 
představení Armády ČR, histo-
rických vozidel aj., Francouzská 
ulice (více na str. 11)

10.00 Výroba barefoot sandálků, 
KC Makovice, U Oblouku 501/5 
(nutná rezervace předem na 
e-mailu sona.ticha@kcmako-
vice.cz)

15.00 Arrows Ostrava x Draci Brno 
– extraliga baseballu, Arrows 
Family Park, Průběžná 6178

9. 5.
9.00 Malý muzikant – hudební školička, 

MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804

16.00 Tvoření ke Dni matek, MC Krte-
ček, ZŠ I. Sekaniny 1804

17.30 Cestopisná beseda z cyklu Tu-
láček: Vietnam očima českých 
děvčat, KC Makovice, U Oblou-
ku 501/5

10. 5.
9.00 Pěvecký meeting – soutěž pro 

jednotlivce, dua a tria, DDM, 
Polská 1624

15.30 Podpůrná skupina kontaktní-
ho rodičovství, MC Krteček, 
ZŠ I. Sekaniny 1804

19.00 Arrows Ostrava x Kotlářka Pra-
ha – extraliga baseballu, Arrows 
Family Park, Průběžná 6178

12. 5.
9.00 Upcyklace textilu – workshop, 

MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804
15.00 Ostrava Steelers x Brno Sígrs – 

Česká liga amerického fotbalu, 
SAP, Skautská 6093

13. 5.
16.00 Papírová zvířátka ze zoo – tvůrčí 

dílna, CVČ, Vietnamská 1541 
16.00 Vystoupení ke Dni matek – vy-

stoupení dětí z kroužků, DDM, 
Polská 1624

17.00 Meet & Play – neformální poklá-
bosení v angličtině, KC Makovice, 
U Oblouku 501/5

14. 5.
17.15 Trénink jazykových schopností 

podle Elkonina, MC Krteček, 
ZŠ I. Sekaniny 1804

15. 5. 
10.00 Knihovníčci – setkání rodičů na 

rodičovské dovolené a jejich dětí, 
KMO, Vietnamská 1541

16.00 Divadélko Smíšek: Indiánská 
pohádka, CVČ, Vietnamská 1541

16.00 Vystoupení ke Dni matek – 
vystoupení dětí z kroužků, DDM, 
Polská 1624

16.00 Den otevřených dveří, KC Mako-
vice, U Oblouku 501/5

16. 5.
9.00 Malý muzikant – hudební školič-

ka, MC Krteček, ZŠ I. Sekani-
ny 1804

17. 5.
17.00 Koncert žáků hudební školy 

z Katowic, ZUŠ J. Valčíka 4413
17.00 Finálový koncert Pěveckého 

meetingu – koncert vítězů 
pěvecké soutěže, DDM, Pol-
ská 1624

19.00 Arrows Ostrava x Technika Brno 

– extraliga baseballu, Arrows 
Family Park, Průběžná 6178

18. 5.
8.00 Celoroční turnaj ve stolním tenise 

– 8. kolo, DDM, Polská 1624
9.00 Turnaj v lukostřelbě a virtuální 

realitě, DDM, M. Majerové 1722
13.00 Keramická dílna pro děti, mládež 

a rodiče, DDM, M. Majerové 1722
14.00 Arrows Ostrava x Technika Brno 

– extraliga baseballu, Arrows 
Family Park, Průběžná 6178

17.00 Tomáš Kubica: Temná strana 
světla – o světelném znečištění 
– přednáška, Planetárium Ostra-
va, K Planetáriu 502, Krásné Pole 
(více na www.pestrevrstvy.cz)

20. 5.
9.30 Stravování podle ročních obdo-

bí: léto, MC Krteček, ZŠ I. Seka-
niny 1804

21. 5.
9.00 Klub Generace – společné pose-

zení nad knihami, KMO, L. Po-
déště 1970

10.00 S Makovicí na zámek Raduň, pořá-
dá KC Makovice, U Oblouku 501/5

17.00 Výroční akademie, DK města 
Ostravy, 28. října 2556, pořádá 
Taneční studio Ostrava

17.00 Druhá sousedská slavnost s vlas-
tivědnou vycházkou Mariana 
Liptáka, KMO, Podroužkova 1663

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

22. 5.
10.00 Klub Generace – setkání nad 

knihami, KMO, Vietnamská 1541
16.00 Den otevřených dveří, KC Mako-

vice, U Oblouku 501/5
16.00 Turnaj v ruských kuželkách, 

CVČ, O. Jeremiáše 1985 
17.00 Velikonoční koncert Biskupské-

ho gymnázia v Ostravě, kostel 
sv. Cyrila a Metoděje, Pustkovec

23. 5.
9.00 Malý muzikant – hudební školička, 

MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804
9.00 Psychohygiena na mateřské, 

KC Makovice, U Oblouku 501/5
16.00 Alergie z pohledu detoxikační 

medicíny, MC Krteček, ZŠ I. Se-
kaniny 1804

17.00 Kytarový večer, KC Makovice, 
U Oblouku 501/5

24. 5.
18.00 Ostrava na kolečkách, ulice Rud-

ná (více na str. 17)
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25. 5.
10.00 Pohádkový les, porubský le-

sopark poblíž Myslivny, pořádá 
DDM, M. Majerové 1722

10.00 Malý superhrdina s velkými 
svaly – workshop pro rodiče 
s dětmi, Galerie Dukla  (nutná 
rezervace předem na e-mailu 
pnovackova@moporuba.cz)

27. 5.
17.00 Meet & Play – neformální poklá-

bosení v angličtině, KC Makovice, 
U Oblouku 501/5

28. 5.
10.00 Senioři z Domovinky ČCE – se-

tkání seniorů a dětí, KC Makovi-
ce, U Oblouku 501/5

10.00 Rendez-vous s knihou – po-
sezení se čtenáři nad knihami, 
KMO, Podroužkova 1663

14.00 Značení kol syntetickou DNA, 
cyklostezka u kruhového objez-
du na Hlavní třídě (více na str. 8)

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

29. 5. 
15.00 Oslava 60 let ZŠ Dětská, aula 

VŠB-TUO, 17. listopadu
16.00 Turnaj ve stolním tenise, CVČ, 

O. Jeremiáše 1985 
16.00 Vystoupení ke Dni matek – 

vystoupení dětí z kroužků, DDM, 
M. Majerové 1722

16.00 Den otevřených dveří, KC Mako-
vice, U Oblouku 501/5

17.00 Veřejné vystoupení žáků taneč-
ního oboru, ZUŠ J. Valčíka 4413

17.00 Oslava 60 let ZŠ Dětská, aula 
VŠB-TUO, 17. listopadu

30. 5.
9.00 Malý muzikant – hudební školička, 

MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804
10.00 Šikulkové – setkání rodičů na 

rodičovské dovolené a jejich dětí, 
KMO, Podroužkova 1663

17.00 Veřejné vystoupení žáků 
literárně dramatického oboru, 
ZUŠ J. Valčíka 4413

31. 5.
15.00 Dětský den, areál biskupského 

gymnázia, K. Pokorného 1284 
16.30 Den dětí, fotbal. hřiště, Na Svo-

bodě, Martinov, pořádá MC Krte-
ček, ZŠ I. Sekaniny 1804

 Bohoslužby

kostel sv. Mikuláše, 
nábřeží SPB
po–stř, pá, so 18.00
čt 18.00 (pro děti)
ne 6.30, 9.00, 10.15, 18.00

 Výstavy

do 6. 5.
Iveta Mutinová: Zapomenutá minulost – fo-
tografi e, Galerie Astra, DPS, I. Sekaniny 1812

do 18. 5. 
Renáta Laryszová: Barevná cesta vlákna, 
Galerie Zámku Poruba, nábřeží SPB 60

do 20. 5.  
Od kostela ke garážím – výstava fotografi í 
a dokumentů vztahujících se k Zámeckému 
parku a jeho okolí, ZŠ Komenského 668

do 9. 6. 
Vojtěch Kovařík: Krajiny svalů – malby, 
Galerie Dukla, Hlavní třída 

do 28. 6.
Inspirace šperky Aleny Horylové aneb 
Když panna navléká korálky, KMO, L. Po-
déště 1970

do 31. 5. 
Simona Helán: Sny o Zemi – výstava ob-
razů, KMO, Vietnamská 1541
Představení projektu Komunitní centrum 
Všichni spolu, malá pasáž Galerie Dukla, 
Hlavní třída 

6. 5. – 13. 6. 
Jaroslav Kubík a jeho studenti: foto-
grafi e (vernisáž 6. 5. v 17.00), Galerie na 
schodech, ÚMOb Poruba, Klimkovická 55 

14. 5. – 31. 8. 
Záchranná stanice Bartošovice: Návraty 
orla skalního (vernisáž 14. 5. v 16.00), 
Galerie Astra, DPS, I. Sekaniny 1812 

23. 5. – 23. 6. 
Výstava prací absolventů ZUŠ J. Valčí-
ka 4413 (vernisáž 23. 5. v 19.00), Galerie 
Zámku Poruba, nábřeží SPB 60

 Kvizy a soutěže

2.–31. 5.
Za přírodou do města – kviz pro děti, 
KMO, L. Podéště 1970

Na skok k sousedům – vědomostní kviz 
pro děti, KMO, Podroužkova 1663
Posekali máje, už je z lesa vezou – kviz 
pro děti a mládež, KMO, Vietnamská 1541

 Plánované akce

1. 6. 
15.00 Dětský den – jízdy na koních, 

prezentace skautských oddílů, 
představení Trosečník Robinson aj., 
Zámek Poruba, nábřeží SPB 60

2. 6.
15.00 Ostrava Steelers x Vysočina Gla-

diators – Česká liga amerického 
fotbalu, SAP, Skautská 6093

5. 6.
19.00 Porubští trubači – koncert 

k 10. výročí založení, Rock & Roll 
Garage, Martinov

6. 6.
10.00 Spolu proti melanomu – bez-

platné vyšetření znamének, pro-
stranství u kruhového objezdu 
na Hlavní třídě

7. 6. 
19.00 Flamenco večer – taneční vy-

stoupení Denisy Sofi e di Grego-
rio, Virginie Delgado aj., Zámek 
Poruba, nábřeží SPB 60

7.–9. 6.
 Cirkulum – mezinárodní festival 

nového cirkusu a pouličního 
divadla, Hlavní třída a Alšovo 
náměstí (více na str. 3)

8. 6.
9.30 Lodivod 2019 – soutěž modelů 

lodí, rybník Laša, Třebovice

12. 6.
17.00 Procházka s arboristou, Hlavní 

třída (více na str. 8)

14. 6. 
19.00 Ostrava na kolečkách, Hlavní 

třída (více na www.swanky.cz)

15. 6.
 World InLine Cup, Hlavní třída

19. 6.
16.00 T-Mobile olympijský běh, 

Arrows Family Park, Průběž-
ná 6178 (více na str. 17)
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CVČ – centrum volného času, DDM – Dům dětí a mládeže, DK – dům kultury, DPS – dům s pečovatelskou službou, KC – komunitní centrum, KMO – Knihovna města Ostravy, MC – mateř-
ské centrum, RC – rodinné centrum, SAP – Sportovní areál Poruba, VŠB-TUO – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, ZŠ – základní škola, ZUŠ – základní umělecká škola

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



Amfi fest 2019: fi lmy, divadla 
a koncerty pod širým nebem
Po mnoha letech v zapomnění loni ožil areál letního kina Amfi  za porubským 
domem kultury. Úspěch to byl fenomenální – promítáním fi lmů počínaje 
a koncertem Jarka Nohavici konče. „Co společnost Akord & Poklad chystá 
na letošní sezonu?“ zeptali jsme se jednatelky společnosti Dariny Daňkové.

Akce, které se loni konaly v letním kině 
Amfi , měly obrovský úspěch. Čekali jste 
to?

V  úspěch jsme doufali, ale že 
bude až tak velký, tak to ne. Byli 
jsme příjemně překvapeni a sa-
mozřejmě nás to nabudilo do 
dalších aktivit v  porubském 
Amfi . 

Jaké máte s areálem plány le-
tos?

Amfi fest bude zase o  promítání 
fi lmů, divadlech a koncertech pod širým 
nebem. S  divadly a  hudebními interpre-
ty se stále ještě jedná, takže dokud ne-
budeme mít tituly defi nitivně potvrze-
né, nemůžeme více prozrazovat. Zatím to 
vypadá, že dosáhneme minimálně stejně 
vysoké laťky jako loni.

V Amfi  bude promítat letní kino. Také se 
jím zapojíte do projektu FLOK (Festival 
letního ostravského kina)?

Promítání v  Amfi  bude opět součástí 
FLOK. Filmy budeme vybírat sami a věříme, 
že výběrem titulů zase uspokojíme nejširší 

skupinu diváků. Každý si může přijít 
na své – milovníci českých fi lmů, 

rodiny s dětmi… Budou to fi lmy 
dobrodružné i s humorem.

Co se pro vylepšení areálu 
udělá tento rok?

Máme připravenu projekto-
vou dokumentaci na rekonstrukci 

promítací kabiny a sociálních zaříze-
ní, a dokonce i zajištěno fi nancování. Rea-
lizovat budeme příští rok na jaře.

O možnost pronajmout si tento prostor 
prý požádaly i jiné subjekty…

Tak jako v  minulém roce, jednáme 
s několika zájemci o prostory amfi teátru. 
V rámci českého turné například zavítá do 
Ostravy slovenská produkce s titulem Na-
bucco – Monumentální opera pod širým 
nebem. (jan)

CO, KDY, KDE20

Nepřehlédněte!
Všechny vylosované budeme o  je-
jich výhře informovat prostřednic-
tvím kontaktu, který uvedou. Dozví 
se tak, kdy a kde si budou moci vý-
hru vyzvednout. Vstupenky do NDM 
nelze měnit!

Soutěžíme
 O vstupenky na festival Cirkulum

Také letos v  červnu se Poruba stane 
hlavním městem nového cirkusu a  po-
uličního divadla – potřetí dorazí Cirku-
lum. Hlavní třída jím bude žít od 7. do 
9. června.

Řada spektáklů se odehraje pod širým 
nebem, ale některé jen pod šapitó nebo 
v aule VŠB-TUO. Pokud chcete vyhrát dvě 
vstupenky na jedno z interiérových před-
stavení, můžete soutěžit.

Cirkulum letos získalo významné oce-
nění – prestižní evropskou známku kvality, 
která je udělována festivalům významným 
svým uměleckým obsahem a mezinárod-
ní otevřeností.

Soutěžní otázka zní:
Jak se ocenění jmenuje?

Své odpovědi posílejte do 20. května 
na adresu redakce@moporuba.cz nebo 
Redakce zpravodaje PRIO, ÚMOb Poruba, 
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poru-
ba. Uveďte své jméno, příjmení a kontakt, 
na který vám můžeme oznámit případ-
nou výhru.

  O vstupenky do NDM
V soutěži pořádané s Národním divadlem 
moravskoslezským můžete opět vyhrát 
dvě vstupenky – tentokrát na činoher-
ní představení Rádce, které NDM uvede 
1. června v Divadle Jiřího Myrona.

Tato hra Johna Hodge bude mít pre-
miéru v  závěru května. Soutěžní otázka 
ale směřuje k  jiné oblasti tvorby tohoto 
rodáka z Glasgow.

Víte, ke kterým známým fi lmům napsal 
scénář?

a) Extra život
b) Pláž
c) Trainspotting

Své odpovědi posílejte do 20. května 
na adresu redakce@moporuba.cz nebo 
Redakce zpravodaje PRIO, ÚMOb Poruba, 
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poru-
ba. Uveďte své jméno, příjmení a kontakt, 
na který vám můžeme oznámit případ-
nou výhru.

CZ-PL | Nejprve v polské Ratiboři (foto nahoře vlevo) a pak i na našem Alšově náměstí (dole 
vpravo) jsme společně slavili velikonoční svátky. Oběma událostem předcházely dílničky 
pro školáky: v Ratiboři pro české (vpravo nahoře) a v Porubě pro děti z Polska. Vytvořené 
kraslice si mohly pověsit na náš kraslicovník.  Snímky: Martin Otipka a Jiří Birke
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Otvíráme Sport Park
18. května

•  Až 14 nafukovacích atrakcí ZDARMA

 •  Obří nafukovací překážková dráha

  •  Soutěže pro děti i dospělé

   •  In-line školička

    •  Občerstvení pod širým nebem

     •  Zóna Ostravy-Jih – stanoviště  
        plné her a odměn

www.ostrava.avion.cz

NABÍZÍME K PRONÁJMU KANCELÁŘSKÉ PROSTORY
V MODERNÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVĚ V OSTRAVĚ-PORUBĚ

telefon: 608 737 818
e-mail: melias@oliera.cz

Kanceláře o velikostech 20–50 m2.

Výborná dostupnost autem i MHD!

• non-stop provoz
 a přístup přes recepci
 objektu

• k dispozici zasedací
 místnosti pro 10 resp.
 30 osob

• školící místnost 
 pro 17 osob

• možnost vybavení
 kancelářským nábytkem

• možnost pronájmu 
 krytého parkovacího 
 stání v budově
 (i samostatně)



Jak se stavěl druhý porubský obvod 

Architektura prvního 
stavebního obvodu se nese 
ve znamení socialistického 
realismu. To druhý obvod, 
který na ni navazuje, od 
sorely nenápadně ustupuje. 

Hlavní třída
Je to právě Hlavní třída, která 
odděluje první a druhý staveb-
ní obvod. Jižní řada domů tvo-
ří okraj prvního obvodu, sever-
ní strana pak okraj druhého sta-
vebního obvodu. Při procházce 
Hlavní třídou vám jistě neunik-
ne symetrie obou stran ulice. 
A právě kvůli symetrii, na které 
si socialistický realismus zaklá-
dá, je blok domů lemující Hlav-
ní třídu nejzdobnější částí dru-
hého obvodu.

Symetrie obou stran ulice 
se však jeví pouze na první po-
hled. Při srovnávání zjistíme, že 
strana patřící druhému obvo-
du má mnoho odlišností. Domi-
nantou a bránou do jádra Poru-
by jsou dvě věžičky u kruhové-
ho objezdu – ty jsou skutečně 
symetrické, tedy až na absen-
ci střešních sousoší u  věžič-
ky z druhého obvodu. U domů 
na ně navazujících (směrem 
k areálu VŠB) již spatříme roz-
dílů více. Tím nejviditelnějším 
je pojetí balkonů, které jsou na 
straně druhého obvodu téměř 
bez zdobnosti. Bohatě zdo-
bené domy s průjezdy jsou na 
první pohled rovněž identické 
na obou stranách, na ten druhý 
si ale všimnete chybějící plas-

tické zdobnosti fasád v  okolí 
mohutných průjezdů.

Bez ozdob
Vstoupíte-li do nitra druhého 
obvodu, náhle je po zdobnosti. 
Domy mají hladké fasády i bal-
kony bez ozdob, pocit zdob-
nosti navozují zejména propor-
ce a  uspořádání domů, které 
podvědomě připomínají domy 
prvního obvodu. Tomuto dojmu 
napomáhá i  minimum zdob-
ných prvků, které se v této části 
druhého obvodu používaly: ko-
runní římsa včetně okrasných 
konzolek a vystouplé rámy ko-
lem všech oken. Některé domy 
mají dokonce velká, bohatě 
prosklená chodbová okna, což 
bylo původně u  socialistické-
ho realismu zcela nemyslitelné. 
Vidíme tak zde nenápadný od-
klon od zásad sorely.

Úbytku zdobnosti si všimnete 
i v okolí zastávky Poruba vozov-
na, kde Opavskou ulici lemuje 
právě hradba domů socialistic-
kého realismu, která zároveň tvo-
ří severní hranici druhého obvo-
du. Ačkoliv domy lemují rušnou 
Opavskou ulici, postrádají i ony 
většinu zdobnosti. Situace se 
lepší až u křižovatky s ulicí 17. lis-
topadu, kde řadu domů ozvlášt-
ňuje malý věžový dům s bohat-
ší zdobností. Oživujícím prvkem 
byla i jeho červená fasáda. Zbylá 
část ulice 17. listopadu, která tvo-
ří západní hranici druhého obvo-
du, má alespoň bohatě zdobené 
balkony (po vzoru prvního ob-

vodu), jinak ale míra zdobnosti – 
či spíše nezdobnosti – odpovídá 
zbytku druhého obvodu. Stejně 
jako v prvním obvodě, i  v  tom 
druhém je většina domů typu 
T16, se kterým jste se mohli se-
známit v předminulém čísle.

Počátky bruselského stylu
Socialistický realismus ustoupil 
u Alšova náměstí, kde se domi-
nantou stal věžový dům se dvě-
ma nižšími křídly. Na tomto blo-
ku domů se ukázkově mísí do-
znívající socialistický realismus 
a  pomalu nastupující bruselský 
styl. Domy již nemají sedlové 
střechy, nemají ani většinu zdob-
ných prvků fasády. Například 
korunní římsy již nejsou podepí-
rány zdobnými konzolkami, pat-
rové římsy ve vyšších podlažích 
jsou jen jemně naznačeny. Be-
tonová markýza, která vrhá stín 
na obchodní parter, je pak vy-
loženě v bruselském stylu. Stej-
ně je tomu i v případě věžové-
ho domu, který je dominantou 
náměstí. Nižší budovy, které na 
něho navazují, díky svému pra-
voúhlému zalomení lemují ce-
lou severní stranu náměstí. V je-
jich posledním podlaží jsou mezi 
okny umístěny plastické ozdo-
by, které jsou nejsilnějším pozů-
statkem sorely v celém souboru. 

Dominantou druhého obvo-
du je věžový dům Panorama, 
který defi nitivně vyřadil sociali-
stický realismus ze hry. Tomuto 
domu bude věnován příští díl.

 Marian Lipták
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Květen v porubské 
historii
16.–17. květen 1925

 Přes Ostravu směrem 
k Opavě táhla hejna vodních 
vážek, pravděpodobně z ryb-
níků v Rusku a Polsku. Nezpů-
sobila žádné škody.

15. květen 1931
 V domě č. p. 57 zřídil svou 

prodejnu Baťa.

7. květen 1939
 Podle výsledků sčítání lidu 

žilo v Porubě 1755 obyvatel.

13. květen 1945
 V kostele se konaly oslav-

né bohoslužby a poděkování 
za mír a  mládež uspořádala 
v sokolovně koncert.

26. květen 1946
 Voleb do Ústavodárného 

národního shromáždění se 
v  obci zúčastnilo 961 z  1015 
oprávněných voličů. Nejví-
ce hlasů získala Komunistická 
strana Československa, a  to 
316, Československá strana li-
dová obdržela 273 hlasů, So-
ciálně demokratická strana 
228 hlasů a  Strana českých 
socialistů 144 hlasů.

13. květen 1952
 Začalo bourání bývalých 

chlévů Wilczkova velkostat-
ku, které překážely při výstav-
bě dnešního nábřeží SPB.

17. květen 1954
 Poruba byla připojena k os-

travskému okresu.

Květen 1959
 Vláda schválila první in-

vestiční úkol pro výstavbu 
nové nemocnice v  Porubě 
s 860 lůžky.

2. květen 1960
 Bylo rozhodnuto o  zbou-

rání mostu od kostela ke hřbi-
tovu.

13. květen 1967
 Přírodní koupaliště zahá-

jilo sezonu a hned první den 
zaznamenalo teplotu vody 
18 °C a návštěvnost 3000 lidí.
Pramen – Jiří Lexa:
Odkazy porubských kronik

Pohled na rozestavěný druhý obvod z Alšova náměstí Foto: archiv Mariana Liptáka



Co se chystá 
u sousedů

Pustkovec
 V  kostele svatých Cyri-

la a  Metoděje v  Pustkovci se 
22. května v 17 hodin uskuteč-
ní velikonoční koncert Biskup-
ského gymnázia v Ostravě. Zá-
roveň biskup František V. Lob-
kowicz požehná CD Scholy 
Bigy s názvem Radostí jsi mou.

Svinov
 Nejen kvůli dětem, které bu-

dou tento den slavit svátek, ale 
kvůli všem milovníkům brusle-
ní bude 1. června dopoledne 
uzavřena tzv. prodloužená Bí-
lovecká ulice. Vyřádit se na ní 
mohou malí i velcí sportovci na 
jakýchkoliv kolečkách od in-li-
ne bruslí po kočárky. Podrob-
nější informace o  akci Svinov 
na kolečkách najdete na webu 
a facebooku Svinova.

Nová Bělá
 Koncert operních árií a due-

tů se bude konat 18. května od 
16 hodin v  zahradě u  domu 
s  pečovatelskou službou 
v Nové Bělé. Kromě zaklada-
telky akce Jany Šafář Doležíl-
kové vystoupí její přátelé z Itá-
lie, Polska a  Slovenska. Kon-
cert zpestří houslistka Marie 
Korpasová. Sólisty doprovo-
dí orchestr Národního divadla 
moravskoslezského. (jan)
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Interiérové dveře porubských bytů byly 
typické zasklením, jemuž se říká hrášek 
Sklenářství najdete 
v Porubě bezmála třicet 
let na stejném místě – 
ve dvoře waldorfské 
základní školy na ulici 
Ľudovíta Štúra. Sídlí 
v přízemí jednoho ze 
školních pavilonů, takže 
se pracovní aktivity Milana 
Klučky a jeho kolegy řídí 
režimem vyučovacích 
hodin a přestávek – 
nemohou přece dělat 
rachot, když se děti učí…

 Milan Klučka, vyučený skle-
nář, sem přišel před pětadva-
ceti lety jako zaměstnanec. 
Pracoval už u  první majitelky 
fi rmy a pak i u druhého a tře-
tího majitele. Bezmála devět 
roků je fi rma jeho. Momentál-
ně je ve městě jediný, kdo pro-
vozuje zasklívací službu s vý-
jezdem – nejen na rozbité vý-
kladní skříně nebo vchodové 
dveře obchodů. Největší skla, 
která mají na skladě, mají roz-
měr 2x 3,2 metru. Větší jsou 
na objednávku. Manipulovat 
s  tak velkou tabulí skla sice 
není nic jednoduchého, ale oni 
už za ty roky vědí, jak na to. 
A  když je něco hodně velké-
ho, přizvou si na pomoc kole-
gu z Přívozu. Oni pak chodí na 
oplátku pomáhat jemu. 

Ve fi lmu je leccos jinak
V té souvislosti mi nedá se ne-
zeptat, jestli k přenášení tabu-
lí také používají úchyty s pří-
savkami, jak to vídáme ve fi l-
mech. Prý ano. Ale tak, jak ve 
fi lmech žasneme, že si pro-
hnaný lapka kolem přísavky 
vyřízne úhledné kolečko a čis-
tě a  neslyšně ho odstraní, to 
prý rozhodně nefunguje. „Aby 
se sklo nerozbilo, musí se mi-
nimálně naklepnout z  druhé 
strany,“ upřesňuje s úsměvem 
Milan Klučka.

Jezdí také zasklívat k  zá-
kazníkům domů. „V  průmě-
ru vyjíždíme třikrát týdně, 

ale někdy taky každý den – 
a  nebo vůbec,“ vypočítává. 
Někteří zákazníci si sklo, kte-
ré potřebují, dokážou vyměřit 
sami. Oni mu tabulku připra-
ví a  tomu, kdo nepoužívá na 
utěsnění moderní silikon, na-
míchají i  tradiční kyt. Kdo se 
obává, že měření ani výměnu 
sám nezvládne, za tím zaje-
dou a sklo vymění – třeba za-
sklení ve vstupních nebo inte-
riérových dveřích. 

K čemu je sklenářům hrášek?
Mezi tabulemi srovnanými 
v kovových rámech zahlédnu 
sklo, které jsme kdysi rozbi-
li ve dveřích dětského poko-
je. „Poruba byla dveřmi s tím-
to typem skla specifi cká. Jin-
de ho nenajdete. Tomu vzoru 
se říká hrášek a vyrábí se po-
řád. Jde nejvíc na odbyt,“ při-
kyvuje.

Ale posteskne si, že v po-
slední době práce ubývá. 
Dvojitá okna jsou ze silnějšího 
skla, navíc jsou usazená v gu-
movém těsnění, takže vydrží, 
i  když je přibouchne průvan. 
Zato když se rozbijí, je to dvo-
jitá práce: nestačí vyměnit jen 

rozbité sklo, musí se vyměnit 
obě a znovu utěsnit v gumo-
vém rámu. To už ovšem ne-
lze na počkání – den dva trvá, 
než novou výplň vyrobí. Me-
zitím se otvor zajistí – třeba 
starším sklem.

Do koupelny i do bagru
Další skupinou zákazníků Mi-
lana Klučky jsou stolaři a truh-
láři, kteří potřebují skla do ná-
bytkových skříněk nebo zr-
cadla do koupelen. Velkými 
zakázkami bývají zrcadlo-
vé stěny do fi tcenter. Na jaře 
s  kolegou jezdí vyměňovat 
popraskaná nebo rozbitá skla 
v  zahradních sklenících. Zá-
jem je také o  bezpečnostní 
skla, lepená, která se nerozsy-
pou, když se rozbijí. Vyrábě-
li je už nejen do sprchových 
koutů, ale také do tramvají, 
automobilů nebo bagrů. Ale 
stejně ochotně vám zarámu-
jí třeba i  obrázky, fotografi e 
nebo zrcadla.

Uříznutému sklu je třeba vyhladit hrany. 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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Moderní design, stohovatelné a kombinovatelné části. 2× rohové křeslo: 93 × 65 × 71 cm,

2× stolička: 85 × 32 × 64 cm a stolek: 71 × 52,5 × 41 cm. OBI č. 5514732

Nabídka platí od 1. 5. do 31. 5. 2019 nebo do vyprodání zásob.

LOUNGE 

Pro drobné stavební práce. Doporučená aplikační 

tloušťka 10–50 mm. OBI č. 1163856 (1,96 Kč/kg)

Nabídka platí od 1. 5. do 31. 5. 2019 nebo 

do vyprodání zásob.

BETON
HOBBY

SOUPRAVA „OLEA“ 

Super cena

9999,–set

Super cena

46,–25 kg

Ø květináče 10,5 cm. OBI č. 4023842, 4023859.

Platí do 31. 5. 2019 nebo do vyprodání zásob. 

Cena bez dekoračního obalu.

Super cena

5dílná

obi.cz

842, 4023859.č. 4023842, 

o vyprodání zásob. do vyp

u.

Super cena

35,–
Super cena

Pelargonie

ZASAĎTE SI
KOUSEK
JARA!


