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www.ostrava.avion.cz

Objevte talent vašich dětí

7. – 8. 9. 2019

• od 10:00 a doprovodný program 
   na pódiu od 15:00

    • desítky organizací 
        volnočasových aktivit

PŘEDSTAVTE SI 
DOMOV, S KOUSKEM 
VLASTNÍ PŘÍRODY.

vzahradkach.residomo.cz 840 114 115

JIŽ
K NASTĚHOVÁNÍ



TÉMA 3

ÚVODNÍK

Martin Tomášek
místostarosta

Milí sousedé,
už je podzim, hnědá hlína 

lepí se nám na paty (Hrubín), 
začala škola a  do Poruby se 
vrátil život. 

Přes léto byly ve třech zá-
kladních školách (I. Sekaniny, 
gen. Z. Škarvady a  Ukrajin-
ské) vybudovány nové jazy-
kové laboratoře a zázemí pro 
ně. Přestože na svůj rodný ja-
zyk nedáme dopustit, v dneš-
ním světě jenom s ním nevy-
stačíme. Na schopnosti se 
domluvit závisí získávání cen-
ných zkušeností v cizině stej-
ně jako vytváření prostředí 
přátelského k  návštěvníkům 
Ostravy, kterých každým ro-
kem přibývá.

Stále více si uvědomuje-
me, že se neučíme pro školu, 
ale pro život. Pokud chceme 
dětem umožnit takové vzdě-
lání, jaké si přejí, měli bychom 
jim předestřít co nejbohatší 
spektrum budoucího uplatně-
ní, včetně modernizujících se 
řemesel i zcela nových oborů. 
K  tomu by měla vést výuka 
přirozeně zahrnující praktic-
ké zkušenosti. Tzv. školní ka-
riéroví poradci, existující od 
letoška na vybraných školách, 
by potom žákům a jejich rodi-
čům pomáhali s klíčovým roz-
hodnutím, kudy se dál vydat.

Právě v tichu prázdnin si nej-
lépe všimneme, jakými tepající-
mi body školy v organismu Po-
ruby jsou. Myslím, že by nako-
nec chyběly i těm, kteří někdy 
těžko snášejí ruch a hluk s nimi 
spojený. Měli bychom je brát 
především jako místa, kde se 
utváří naše budoucnost.

Přeji vám příjemný, klima-
ticky přívětivý podzim.

Obvod vyhlásil veřejnou architektonickou soutěž. 
„Chceme originální řešení!“ říká místostarostka
Městský obvod Poruba 
ve spolupráci s Útvarem 
hlavního architekta 
a stavebního řádu Magistrátu 
města Ostravy (MMO) vyhlásil 
otevřenou jednokolovou 
architektonickou 
soutěž o návrh na 
vytvoření inspirativního 
krajinářsko-urbanistického 
řešení Zámeckého parku. 
Jedná se o první veřejnou 
architektonickou soutěž 
vyhlášenou městským 
obvodem Poruba.

 „Předmětem soutěže je cel-
ková revitalizace lokality, zvýše-
ní estetické i pobytové hodnoty 
prostředí – jinými slovy vytvo-
ření kvalitního městského parku 
k trávení času místních obyvatel 
i  návštěvníků, kteří zavítají na-
příklad na prohlídku památkově 
chráněného Oblouku. Od ná-
vrhu očekáváme posílení poci-
tu celistvosti území a propojení 
staré části Poruby, jako jsou zá-
mek, kostel nebo rybník, s Poru-
bou novou, sídlištěm. Návrh by 
měl propojit území zdánlivě ne-
slučitelné ve smysluplný funkč-
ní celek členěný podle potřeb 
a zájmů místních obyvatel i pů-

sobících institucí. Cílem je vy-
tvořit park bezpečný, dostup-
ný, průchozí, který bude slou-
žit k aktivnímu vyžití, kulturním 
zážitkům, ale i k odpočinku, re-
laxaci a rozjímání,“ uvedla mís-
tostarostka Petra Brodová.

Podmínky architektonické 
soutěže posuzovala a  spolu-
vytvářela porota složená z vět-
ší části z nezávislých odborní-
ků (viz rámeček). Zároveň byl 
konzultován s  Českou komo-
rou architektů, která ke koneč-
nému porotou schválenému 
znění soutěžních podmínek 
vystavila potvrzení o  regulér-
nosti soutěže.

Veřejná architektonická sou-
těž je jedna z  forem zadává-
ní veřejné zakázky. Z poslední 
doby si lidé mohou pamatovat 
například soutěž o návrh nové 
koncertní síně pro Ostravu, kte-
rý připraví renomované ame-
rické architektonické studio. 
„Proč jsme se rozhodli jít právě 
cestou veřejné architektonické 
soutěže? Protože chceme kva-
litní, inspirativní a originální ře-
šení. Soutěž přináší možnost 
výběru a  srovnání, komplexní 
pohled na zadání, odborné po-
souzení návrhů, přínosnou kon-
kurenci i neotřelé nápady,“ od-
pověděla místostarostka.

Účastníci soutěže mají k dis-
pozici celou řadu podkladů, kte-
ré doplňují soutěžní podmínky – 
podrobnější vymezení projekto-
vého záměru, závěry ze setkání 
s veřejností i subjekty působící-
mi v území, limity a problémy lo-
kality, studie vztahující se k da-
nému území, nebo mapy sítí, 
které daným územím vedou.

Návrhy budou hodnoceny 
na základě kritérií architekto-
nické, urbanistické a  krajinář-
ské kvality, kvality řešení kon-
cepce dopravní infrastruktury 
a  hospodárnosti a  ekonomic-
ké přiměřenosti zvoleného ře-
šení. Hodnocení bude zohled-
ňovat mj. funkční a  estetic-
kou využitelnost a  variabilitu 
prostoru, využití adaptačních 
opatření na změnu klimatu, ře-
šení pěší propustnosti a bezba-
riérovosti území, zklidnění úze-
mí z hlediska automobilové do-
pravy a citlivost řešení statické 
dopravy v území. (jan)

Řádní členové poroty
Závislí vzhledem k vyhlašovateli
Lucie Baránková Vilamová, starostka; Zuzana Bajgarová a Petr 
Jedlička, radní MOb Poruba

Nezávislí vzhledem k vyhlašovateli
Mojmír Kyselka, autorizovaný architekt; Vladimír Sitta, autorizo-
vaný architekt – krajinářská architektura; Ondřej Vysloužil, autori-
zovaný architekt; Eva Špačková, autorizovaná architektka

Přizvaní odborníci
Cyril Vltavský, vedoucí Útvaru hlavního architekta a stavebního 
řádu MMO; Alena Halamíčková, památkářka; Květoslav Syrový, 
autorizovaný inženýr – dopravní stavby

vyhlášení 
zahájení 
soutěže

lhůta pro podání 
návrhů

rozhodnutí o výběru
 nejvhodnějšího návrhu,

oznámení vítěze

srpen 

2019 list
opad 

2019 leden 

2020

prezentace návrhů

únor–březen

2020

Vizualizace: ideový návrh Ateliéru Filandr

Časová osa projektu
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Číslo měsíce

598
Do lavic dvanácti obvo-

dem zřizovaných základních 
škol (ZŠ) v  Porubě usedne 
ve 28  třídách 598 prvňáčků. 
Vloni začalo chodit do školy 
617 dětí. Celkem bylo letos za-
psáno 523 dětí s trvalým po-
bytem v Porubě – ne všech-
ny ale do školy nastoupí, více 
než stovce totiž byl udělen 
odklad školní docházky.

Celkem by mělo ve škol-
ním roce 2019/2020 dochá-
zet do všech ročníků porub-
ských ZŠ na 5600 žáků.

Zastupitelstvo 
bez plastů

 V září opět zasedne zastu-
pitelstvo městského obvo-
du. Posedmé se sejde v úterý 
10. září po 16. hodině ve spo-
lečenském sále Domova Slu-
nečnice na ulici 17. listopadu. 
Také tentokrát bude z jedná-
ní pořízen videozáznam, kte-
rý bude posléze zveřejněn na 
kanálu YouTube. Program za-
sedání – stejně jako materiá-
ly, které budou projednávány 
– bude nejpozději týden pře-
dem zveřejněn na webu po-
ruba.ostrava.cz.

Toto jednání ale bude 
v něčem přece jen jiné – bude 
„bez plastů“: zastupitelé se 
tentokrát obejdou bez plas-
tového nádobí i nápojů v PET 
lahvích.

PRIO je třetí nejlepší
 Porubský zpravodaj PRIO 

uspěl v  soutěži O  nejlepší 
obecní a  městský zpravodaj 
2018 a v kategorii městských 
zpravodajů získal třetí mís-
to. Do osmého ročníku sou-
těže, kterou tradičně vyhla-
šují katedra politologie a ev-
ropských studií Filozofi cké 
fakulty Univerzity Palackého 
v  Olomouci, Civipolis, Ange-
lus Aureus, a  Sdružení míst-
ních samospráv ČR, se le-
tos přihlásilo 325 zpravoda-
jů z celé republiky. Soutěž se 
uskutečnila ve dvou katego-
riích – šestičlenná porota vy-
bírala nejlepší obecní a měst-
ské zpravodaje. (jan)

V Porubě začalo jezdit taxi pro seniory
Od 2. září v Porubě jezdí 
speciální taxíky s označením 
Senior expres Poruba!!! 

 Obyvatelé nad pětašedesát 
let tvoří v Porubě téměř čtvrti-
nu všech občanů, ve věku nad 
75 let jich je deset procent. 
Starší lidé se potřebují dostat 
k lékaři či na úřad a často bý-
vají pohybově omezení. Právě 
jim mají sloužit taxíky Senior 
expres Poruba!!! „Chceme vy-
jít vstříc požadavkům našich 
starších spoluobčanů a pomo-
ci jim k tomu, aby se bez pro-

blémů dostali tam, kam potře-
bují,“ uvedla starostka Lucie 
Baránková Vilamová.

Jak bude Senior expres Po-
ruba!!! fungovat? Taxíky bu-
dou jasně označeny a  budou 
jezdit v pracovní dny od 6 do 
16 hodin.

Senior starší 76 let s  trva-
lým bydlištěm v Porubě může 
taxík využít čtyřikrát měsíč-
ně a  cestovat společně s  do-
provodem. Cesta ho bude stát 
třicet korun. Primárně je Seni-
or expres Poruba!!! určen pro 
cesty k  lékaři nebo do zdra-
votnických zařízení, do do-
movů pro seniory či k posky-
tovatelům sociálních služeb, 
případně na úřady. Všechny 
tyto instituce ale musejí být na 
území Ostravy.

„Prozatím chceme uza-
vřít smlouvu na rok. Průběž-
ně budeme fungování služby 
vyhodnocovat, a  pokud o  ni 

bude zájem, jsme připraveni ji 
provozovat i  v  dalších letech. 
Jestli to bude ve fi nančních 
možnostech obvodu, chtě-
li bychom snížit věkovou hra-
nici pro uživatele, případně na 
základě zpětné vazby, kterou 
dostaneme, upravovat i  další 
podmínky,“ dodala Lucie Ba-
ránková Vilamová. (red)

Anketu k tématu 
najdete na straně 9

Jak si vyřídit průkaz?
 Každý, kdo bude chtít se-

niorské taxi využívat, si musí 
vyřídit na odboru sociál-
ním na ulici Gen. Socho-
ra 6013/2 speciální průkaz.
•  Žadatelem musí být oso-

ba starší 76 let.
•  Žadatel musí mít trvalé 

bydliště v Porubě.
•  Žádost je třeba podat 

osobně na odboru sociál-
ním (potřeba bude průka-
zová fotografi e velikosti 
35 x 45 mm).

•  Bližší informace mohou 
zájemci získat na telefon-
ních číslech 599 481 550 
nebo 599 481 500.

Jak Senior expres Poruba!!! funguje?
• Službu lze využít čtyřikrát měsíčně.
• Služba je k dispozici od pondělí do pátku od 6 do 16 hodin.
•  Jízdu si lze objednat od pondělí do pátku od 6 do 16 hodin 

na telefonním čísle 602 872 003.
• Seniora bude jedna jízda stát 30 korun.

Oblouk po roce ožije sousedskými slavnostmi
 Sousedská slavnost Zažít 

Ostravu jinak se bude konat 
v sobotu 14. září, opět – už po-
třetí – na prostranství u Oblou-
ku. Akce začne ve 14 hodin. 

„Okolí Oblouku bude pro 
automobilovou dopravu uza-
vřeno, místo toho si prostor 
mohou plnými doušky užívat 
všichni obyvatelé Poruby,“ říká 
hlavní organizátorka Tereza 
Matoušková. Cílem je, aby lidé 
vyrazili do ulic, seznámili se, je-
den o druhém se něco dozvě-
děli, aby si užili společně strá-
vený čas. „Podle nás je akce 
Zažít Ostravu jinak výborná 
příležitost pro všechny, kdo 
se zajímají o své okolí a nebo-
jí se třeba i přiložit ruku k dílu, 
aby se nám tady společně lépe 
žilo,“ vysvětluje další z organi-
zátorek Kateřina Čigášová. 

Dobrovolníci z  Makovice 
chystají také swap (z  anglič-
tiny – vzájemná výměna) ob-

lečení, závod v běhu na pod-
patcích nebo soutěž o nejlep-
ší sladkou či slanou buchtu 
– do těchto soutěží se může 
zapojit kdokoli, kdo se na akci 
chystá.

Akce již tradičně nabídne 
prezentaci neziskových orga-
nizací působících v  Porubě 
a okolí, o různorodý program 
pro děti se postarají organi-
zace, které zde pracují s mlá-
deží, svou činnost představí 
sportovní kluby a oddíly. Kro-
mě toho se návštěvníci mo-
hou těšit například na vystou-
pení skupiny FiHa nebo René-
ho Matláška.

Organizátoři se snaží snížit 
množství odpadu, který taková 
velká akce vyprodukuje. „Chtě-
li bychom poprosit všech-
ny návštěvníky, aby si přinesli 
vlastní hrneček nebo kelímek, 
do kterého si na akci mohou 
koupit třeba limonádu nebo 

jiné nápoje. Nabídneme také 
domácí guláš, který se bude 
vařit přímo na místě – kdo by 
ho chtěl ochutnat, měl by si 
přinést vlastní misku,“ žádá Te-
reza Matoušková. (red)

 Letos bude sousedská slav-
nost spojena s  happeningem 
Prostor pro auta, nebo pros-
tor pro lidi? Ten by měl názor-
ně ukázat, kolik místa ve měs-
tě berou lidem právě auta. 
„Díky spojení s happeningem 
se navíc návštěvníci soused-
ských slavností budou moci 
společně zamyslet nad tím, že 
auto je skvělý služebník, ale 
závislost na něm se nám vra-
cí v  mnoha jiných podobách 
– řešíme, zda zrušit chodník, 
zabrat část zeleně, postavit 
dětské hřiště nebo postavit 
parkovací místa,“ zamyslela 
se Tereza Matoušková. Hap-
pening začne v 15.15 hodin.
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Uzavírky kolem Oblouku
 Ulice Porubská, U  Oblouku 

a nábřeží SPB budou uzavřeny 
v  sobotu 14. září v době mezi 
6. a 22. hodinou. Důvodem od-
klonu dopravy je konání soused-
ské slavnosti Zažít Ostravu jinak.

Hledá se porubský 
vánoční strom

 Překáží vám v  zahradě 
a  chcete ho pokácet? Poško-
zuje inženýrské sítě? Vadí vý-
stavbě? Než ukončí svou pouť, 
může ještě udělat radost Poru-
banům. Hledáme porubský vá-
noční strom! Ať už je to smrk 
nebo jedle, strom by měl být 
vysoký 12 až 15 metrů, rov-
ně a  rovnoměrně rostlý, s ob-
vodem kmene max. 80 cm ve 
výšce 120 cm nad zemí. Vyfoť-
te ho a GPS souřadnice zašlete 
na e-mail pnovackova@mopo-
ruba.cz. Více informací se do-
zvíte na tel. 599 480 911.

Poprvé zasedla 
galerijní rada

 Poprvé 22. července zased-
la galerijní rada Galerie Dukla, 
kterou jmenovala Rada měst-
ského obvodu Poruba. Její-
mi členy jsou starostka Lucie 
Baránková Vilamová, Pavel Si-
kora, člen komise pro rozvoj 
kultury, Katarína Klusová, ku-
rátorka Galerie města Třince, 
Tomáš Knofl íček, kurátor Ga-
lerie Dukla a pedagog na Fa-
kultě umění Ostravské univer-
zity, a Vladimír Havlík, perfor-
mer a profesor PdF Univerzity 
Palackého v  Olomouci. Úko-
lem galerijní rady je určovat 
směr galerie a schvalovat vý-
stavní plán.

Pošta ještě zůstane 
v sobotu zavřená

 Dveře rekonstruované po-
rubské hlavní pošty zůstanou 
o sobotách uzavřeny ještě do 
konce října. Jak informova-
la vedoucí pobočky Jana Zá-
topková, v prvním patře bude 
třeba dále bourat a  tyto prá-
ce jsou prašné a hlučné. Pošta 
je po dobu rekonstrukce ote-
vřena od pondělí do pátku od 
8  do 19 hodin. O  víkendu od 
10  do 20 hodin je k  dispozici 
pobočka v Tescu. Klienti pošty 
na Čkalovově ulici budou infor-
mováni i letákem. (jan)

Hlavní třída bude místem a tématem 
akademického výzkumu aneb Navrhni Hlavní
Výzkumníci z Fakulty 
sociálních studií Ostravské 
univerzity (OU) a katedry 
architektury Fakulty stavební 
Vysoké školy báňské – 
Technické univerzity Ostrava 
(VŠB-TUO) začali pracovat 
na společném tříletém 
výzkumném projektu.

 Projekt s názvem  Komunit-
ně založené participativní plá-
nování v  městském prosto-
ru, který je fi nančně podporo-
ván Technologickou agenturou 
České republiky, je společ-
ným dílem výzkumníků z OU 
a VŠB-TUO. Tématem je expe-
rimentální ověřování možností 
zapojování obyvatel do pláno-
vání městského prostoru.

„Výzkum se bude týkat Hlavní 
třídy. Proto je možné a pravdě-
podobné, že se tam s námi Poru-

bané během následujících měsí-
ců potkají. Budeme rádi, pokud 
se do našich aktivit zapojí. Chce-
me vytvořit, vyzkoušet a popsat 
různé postupy, jak lze do pláno-
vání společných veřejných pro-
storů co nejúčinněji aktivně za-
pojit co nejpestřejší spektrum 
obyvatel a uživatelů městského 
prostoru,“ vysvětlila Lenka Ca-
letková z Ostravské univerzity.

O  projektu a  možnostech 
zapojení se můžete více dočíst 
na www.navrhnihlavni.cz a  fa-

cebookovém profi lu www.face-
book.com/navrhnihlavni. „Tam 
budeme průběžně zveřejňovat 
informace a výzvy ke spoluprá-
ci a zapojení veřejnosti. Po celé 
září bude možné na webové 
stránce vyplnit krátký dotaz-
ník. Zájemci se mohou zapo-
jit dvěma způsoby. První je, že 
dotazník v podobě letáčku vy-
plní a vhodí do boxů, které na-
leznou v  Informačním centru 
Poruba, v Kafe Palača, prodej-
ně Biokošíky a prodejně Hruš-
ka č. 712 (na konci Hlavní tří-
dy). Druhá možnost je, že své 
odpovědi vepíšou do dotazní-
ku na www.navrhnihlavni.cz,“ 
upřesnila Lenka Caletková.

Partnery projektu jsou měst-
ský obvod Poruba, město Os-
trava, Moravskoslezský kraj 
a  Parlament dětí a  mládeže 
města Ostrava. (red)

Pamatujete si poválečnou družbu s Kutnou Horou?
 Příští rok to bude pětase-

dmdesát let, kdy byla Poruba 
osvobozena od německé oku-
pace. Při osvobozovacích bo-
jích byla naše obec těžce po-
škozena a  při její obnově se-
hrála významnou roli pomoc 
obyvatel Kutné Hory – Poruba-
nům pomáhali nejenom fi nanč-
ně, ale darovali jim i  dobytek, 
obilí, oblečení, nádobí, knihy … 
Kutnohorští řemeslníci opravili 

válkou poškozené kostelní var-
hany, hasiči dostali novou mo-
torovou stříkačku, 12 porub-
ských dívek jelo na bezplatný 
šestitýdenní pobyt do Kutné 
Hory, nemocné děti mohly jet 
na léčebný pobyt do Beskyd. 
Mimo to se lidé z obou obcí se-
tkávali na nejrůznějších spole-
čenských a  kulturních akcích 
nebo na vzájemných fotbalo-
vých zápasech.

Pokud si na návštěvy z Kutné 
Hory pamatujete, rádi bychom 
vaše vzpomínky zaznamena-
li. Máte doma dokumenty či fo-
tografi e, které vzájemná setkání 
obou měst zachycují? Ozvěte se 
nám. Vzpomínky i další materiály 
budou použity pro připomenutí 
75. výročí osvobození Poruby.

Více informací na tel. 
599 480 291 nebo na e-mailu 
redakce@moporuba.cz. (jokr)

ZELENÁ PORUBĚ? SPLNĚNO! | Svahová skluzavka, trampolína, houpačka „hnízdo“, basketbalový koš, fot-
balová branka, dětský domeček, domeček na hračky, stůl a stínidlo nad pískoviště. To vše přibylo na hřišti ve 
vnitrobloku ulice F. Čechury (na snímku). Nápad na vylepšení hracího prostoru pro děti byl jedním z návrhů 
přihlášených do loňského ročníku projektu Zelená Porubě. V hlasování se umístil na druhé příčce. Náklady 
dosáhly bezmála 270 tisíc korun. Text a foto: Jana Janošcová
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Nekrmte toulavé kočky
 V  určitých místech v  Poru-

bě, například na osmém ob-
vodu, se ve větší míře vysky-
tují volně žijící kočky. Zname-
ná to problém hned z několika 
důvodů: například znečišťu-
jí dětská hřiště, mohou přená-
šet infekční choroby, případně 
blechy. Rovněž obtěžují okolí. 
Město Ostrava se snaží snižo-
vat populaci toulavých koček 
jejich kastrací a následným vy-
puštěním zpět do lokality od-
chytu, pokud je však lidé krmí, 
lákají tak na dané místo další 
a další jedince. „Krmení toula-
vých koček napomáhá nekon-
trolovatelnému nárůstu jejich 
populace, ale současně se tak 
podporuje také množení myší 
a potkanů.  Chceme proto ape-
lovat na občany, aby volně žijí-
cí kočky nekrmili, a kočky, kte-
ré chovají v domácnosti a ne-
chtějí jejich potomky, nechali 
také kastrovat,“ vyzývá Moni-
ka Švigostová, vedoucí odboru 
výstavby a životního prostředí.

Nové bezpečnostní 
kamery

 Městská policie Ostrava 
(MPO) zprovoznila začátkem 
prázdnin nové bezpečnost-
ní kamery na Havlíčkově ná-
městí. V současné době kame-
rový systém MPO v  celé Ost-
ravě čítá více než 700 kamer 
obsluhovaných na devíti sta-
novištích. „Strážníci nepřetrži-
tě sledují a vyhodnocují záběry 
na monitorech. Obraz z kamer 
mohou využívat také složky in-
tegrovaného záchranného sys-
tému,“ informoval mluvčí stráž-
níků Michael Beneš. Více se 
o  umístění kamer dozvíte na 
stránkách www.mpostrava.cz 
v sekci O nás – Technické pro-
středky.

Zahrádkáři budou 
moštovat

 Ač úroda jablek nebude ni-
jak výjimečná, také letos mají 
Porubané možnost sklizeň zka-
palnit. Moštárna zahrádkářů na 
Vřesinské ulici zahájila provoz 
se začátkem září. Objednat se 
lze prostřednictvím on-line for-
muláře na www.zahradkari.cz/
zo/porubaves nebo ve večer-
ních hodinách na telefonním 
čísle 603 383 446. (jan)

Akce Pohni se svým zdravím / Den 
zdraví 2019 se zaměří na zdravý pohyb
Třetí ročník akce Pohni se 
svým zdravím / Den zdraví 
2019 se bude konat 19. září 
od 10 do 17 hodin na 
Havlíčkově náměstí. Letošní 
ročník bude zaměřen 
hlavně na zdravý pohyb. 

 Potřetí se letos bude na Ha-
vlíčkově náměstí konat akce 
zaměřená na zdraví – Pohni 
se svým zdravím / Den zdra-
ví 2019. Akci pořádá měst-
ský obvod Poruba společně 
s Krajským úřadem Moravsko-
slezského kraje.

Nepřehlédnutelný bude na-
příklad model tlustého střeva 
v nadživotní velikosti, kterým 
mohou návštěvníci nejen pro-
cházet, ale navíc zjistit dal-
ší informace o onemocněních 
tohoto orgánu a  jejich pre-
venci. Ve stánku RBP najdete 
podologickou poradnu (péče 
o  chodidla), měření skuteč-
ného cévního věku a další od-
borná vyšetření. Na stanoviš-
ti Krevního centra FNO zjistíte 
svou krevní skupinu z  pouhé 
kapky krve. Hned vedle vám 
ze stejného vzorku krve změ-
ří Státní zdravotní ústav hla-
dinu cholesterolu v  krvi. Ne-
zapomínáme ani na zdravý 
chrup. Krokodýl dětem ukáže, 
jak si správně vyčistit zoub-

ky. V  blízkosti sanitních vozů 
si zopakujete základy resusci-
tace a  poskytování první po-
moci. A protože i hlava je dů-
ležitá, naučí vás spolek Mens 
Sana, jak trénovat svou pa-
měť. Stan Lékařské fakulty 

Ostravské univerzity (LF OU) 
nabídne hned několik akti-
vit – studenti vás naučí vy-
znat se v etiketách na potra-
vinách, dopoledne si můžete 
otestovat rovnováhu a  od 13 
do 16 hodin zde budou probí-
hat ukázky ergoterapie.

Letošní ročník bude zamě-
řen hlavně na zdravý pohyb, 
který může být také zábavný. 
Kolemjdoucí se budou moci 
zapojit do tanečního worksho-
pu, maminky si mohou vy-
zkoušet strollering, což je kon-
diční cvičení s  kočárky. Lek-
ce tradičního čínského cvičení 
čchi-kung vás naopak uklidní 
a navodí pocit pohody. Spor-
tovní vyžití bude připraveno 
i pro nejmenší.

Ke zdraví patří i dobré jíd-
lo, na které se můžete zasta-
vit mezi mnohými aktivitami 
v  kavárničce pod širým ne-
bem. (jan)

Program:
10.00–17.00 program na všech stanovištích
10.00–13.00 výcvik rovnováhy stanoviště LF OU
10.30 lekce strolleringu in-line dráha
11.00 lekce čchi-kung travnatá plocha
13.00 Roztančíme to! – taneční workshop s KST Hlučín
13.00–16.00 ergoterapie stanoviště LF OU
13.30 lekce čchi-kung travnatá plocha
15.00 Roztančíme to! – taneční workshop s KST Hlučín
16.00 lekce strolleringu – cvičíme s kočárky in-line dráha

VÝSTAVA | U  kruhové-
ho objezdu na Hlavní 
třídě si lidé mohou do 
22. září prohlédnout vý-
stavu, která ukazuje, jak 
se tato lokalita v průbě-
hu let měnila a jaké akce 
se v místě konaly a ko-
nají. Její součástí jsou 
i  čtyři panely, které zá-
jemcům představí pod-
statné výsledky analýzy, 
kterou si městský ob-
vod k místu nechal udě-
lat. Právě tyto podklady 
budou sloužit k promě-
ně lokality, kterou Poru-
ba chystá.  (mot)

 Foto: Jiří Birke

Strollering efektivně kombinuje 
sportovní chůzi s kočárkem s kar-
dio-cviky a  posilovacími cviky, 
které jsou úzce zaměřené na pro-
blematické partie většiny žen. Je 
zde tedy řeč o  zpevnění břicha, 
hýždí, stehen a paží.
 Foto: archiv ÚMOb Poruba
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PŘIBÍRÁME NOVÉ PACIENTY

OČNÍ AMBULANCE

Ambulance s moderním přístrojovým vybavením, vedená zkušeným očním lékařem,
poskytuje diagnostiku a léčebnou oftalmologickou péči pro děti i dospělé pacienty.

Poskytujeme kompletní oční vyšetření včetně specializovaných vyšetření.

Poskytujeme vám:
• Oční vyšetření dětí i dospělých.
• Kontroly a předpisy brýlové korekce.
• Vyšetření a sledování glaukomatiků.
• Pravidelné sledování stavu zraku.
• Preventivní a vstupní oční prohlídky.
• Drobné zákroky očních víček

PROČ PRÁVĚ MY?

Špičkové diagnostické
přístroje, certifikáty,

zkušenosti,
možnost ošetření

v odpoledních
hodinách.

Čekáte dlouho na objednání
k vašemu očnímu lékaři?
U nás čekáte max. 14 dnů...

OSTRAVA-PORUBA
Náměstí Jana Nerudy 614
(naproti přes cestu se nachází krevní centrum)607 180 313

Pacienti se u nás mohou
objednat a registrovat 

telefonicky.

Před čtyřiceti pěti lety vyslali AC/DC nadupaný australský rockový blesk! Na 

tuto historii se už stačilo nabalit mnoho mýtů a hudba AC/DC už je dávno 

kultovní. Nyní můžete znovu prožít všechny etapy vzestupu legendární skupiny 

k vrcholkům slávy!

HIGHWAY SYMPHONY je rozsáhlá hudební show, která kombinuje elektrizující 

australský rock s virtuózním vystoupením symfonického orchestru! Pojem a duch 

hudby AC/DC je zde ztělesněn skupinou EASY DIZZY - oficial tribute band. 

Dokonalou profesionální úroveň hudebníků ocenil bubeník AC/DC Chris Slade. 

„Jsou neuvěřitelní“, řekl po prvním společném turné. „Tohle je nejlepší album 

AC/DC, které jsem slyšel!“ O úspěchu HIGHWAY SYMPHONY svědčí zaplněné 

koncertní sály za poslední dva roky. Program zahrnuje celá období AC/DC, počínaje 

obdobím, ve kterém jako blesk vyletěla přímo z australských garáží a londýnských 

hospod na světovou scénu hvězda bratrů Youngových a jedinečného Bona Scotta. 

Odkaz posledně jmenovaného v symfonickém pořadu představil Ital Matteo 

Giovannone (Bon Scotch) - všeobecně uznávaný jako nejlepší hlas Bona Scotta! 

Takže pokud vám nejsou cizí výbušné hudební proudy nejlepší rockové skupiny na 

světě, Black In Black ani po létech neopustil váš playlist, kytarový riff Thunderstruck 

ve vás stále vyvolává touhu vydat se Angusovou slavnou chůzí do burácení hromů, 

stále celým srdcem milujete skutečný rock nebo chcete pouze poslouchat 

originální znění AC/DC, orámované neočekávanými symfonickými integracemi 

– pak je právě vám určena jedinečná show HIGHWAY SYMPHONY!

27.11.2019 od 19:00 hod., Ostrava, Dům kultury. Informace a vstupenky na: 
www.artpartner.cz. Vstupenky možno zakoupit též na: 

www.ticket-online.cz a www.ticketportal.cz

AC/DC Tribute Show se symfo-
nickým orchestrem poprvé v ČR!

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

KKKKKKKKKKKKKososossososoososo mmimimimimmmimmmKKKKKKKK cccccccckákákákákááááák   1717177232333333333/2/2/2/2/2///
OsOssstrtrtrtrtraaaaaavvvvvvvvaaaaa PPPPPorororoorububububububuubaaaaaa

teteeeeeel.l.l.l./f/ff/f/faxaxaaxxaxaaxxxxxx::: 5555555969696969999 956566 222222222222222222202222020202020200
mmmmmomommmmmom bibibibibibibibibiiibillllllllll::::::::: 6666666666666070707070000000 22221515 9990404

wwwwwwwwww .v.v.vvvvvododododaarararr.cc.c. zzz
ee-e-e mamamamamaam iilililiilllil::::: vvvvvvodododododododdddoddddaaaaaaararararaaaara @a@a@a@a@a@aa@ tltltltltlltlaaasa .c.czz
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Chystá se čištění cest 
a chodníků

 Od 15. září začne čištění cest 
a  chodníků, které má městský 
obvod Poruba ve své správě. Tý-
kat se bude všech cest, po kte-
rých nejezdí městská doprava 
(komunikace III.  třídy) a  všech 
chodníků na území obvodu (ko-
munikace IV.  třídy). Na rozdíl 
od rajonového čištění nebude 
v místech prací instalováno do-
pravní značení se zákazem za-
stavení. Úklid skončí 15.  října, 
další začne v listopadu. (mot)

Rozmístí velké 
kontejnery 

 Rozměrnější odpad z  do-
mácností mohou obyvatelé Po-
ruby od 2. do 13. září odkládat 
do velkoobjemových kontej-
nerů, které budou rozmístěny 
v ulicích obvodu. Přistaveny bu-
dou vždy mezi 7. až 14. hodinou 
a odvezeny následující den ko-
lem 14.  hodiny. Do velkoobje-
mových kontejnerů nepatří sta-
vební suť, nebezpečný odpad 
(autobaterie, zářivky, barvy, 
rozpouštědla, motorové oleje 
aj.), bioodpad, elektrospotře-
biče nebo počítače. Tyto věci 
lze odevzdat ve sběrném dvo-
ře v ulici Nad Porubkou, kde je 
otevřeno denně včetně víken-
dů od 8 do 20 hodin. Další kon-
tejnery budou v  ulicích Poru-
by rozmístěny v listopadu 2019. 
Harmonogram rozmístění vel-
kokapacitních nádob na roz-
měrný odpad je zveřejněn na 
webu obvodu v  sekci Občan, 
Sběrné dvory a velkoobjemové 
kontejnery. (red)

Nový pasport umožní lépe plánovat opravy a údržbu majetku
 Využití nejnovějších techno-

logií umožní Porubě lépe plá-
novat opravy a  údržbu ma-
jetku. Od prázdnin má obvod 
k  dispozici elektronický pas-
port komunikací a mobiliáře.

Městský obvod Poruba má 
nyní dokonalý přehled o chod-
nících, dětských hřištích, lavič-
kách, odpadkových koších, kon-
tejnerech a  třeba i  o  umělec-
kých dílech na svém území. Od 
léta využívají zaměstnanci úřa-
du elektronický pasport komu-
nikací a mobiliáře, který pro Po-
rubu vytvořila společnost Digis. 

„Každý chodník, lavička, hři-
ště a další věci mají v pasportu 
vlastní kartu s aktuálními úda-
ji o svém stavu, která se bude 
průběžně aktualizovat. V přípa-
dě chodníků, které jsou rozdě-
leny do několika kategorií po-
dle stavu, je uvedena i cena, za 
kterou jsme schopni je opravit. 
A  to v  nejrůznějším materiálu 
od asfaltu po dlažbu. Můžeme 
tak efektivně plánovat opravy 
a údržbu mobiliáře,“ uvedl mís-
tostarosta Miroslav Otisk.

Pasport je neustále aktua-
lizován zaměstnanci odboru 

komunálních služeb, kteří mají 
chodníky a mobiliář na starosti. 
A už v této době se na jeho zá-
kladě připravují plány oprav na 
příští rok. „Díky tomu se budou 
opravovat chodníky oprav-
du podle toho, v  jakém sta-
vu jsou. Začneme logicky těmi 
nejhoršími a budeme pokračo-
vat dále. Pasport nám umožní 
rovněž přesný propočet ceny 
a  našich nároků na rozpočet. 
A  díky němu můžeme i  efek-
tivně plánovat rozmístění lavi-
ček, kontejnerů a  případných 
požadavků na dětská hřiště. 

Věřím, že pasport ušetří Po-
rubě spoustu peněz a  investi-
ce půjdou přesně tam, kde to 
bude nejpotřebnější,“ dodal 
místostarosta. (mot)

Co pasport umí?
•  monitoruje aktuální stav sil-

nic a chodníků ve správě ob-
vodu; chodníky jsou rozděle-
ny do tří skupin podle stavu,

•  umožňuje nejrůznější přehle-
dy a propočty v rámci Poruby 
i jednotlivých menších lokalit,

•  monitoruje stav a  rozmístění 
dvanácti druhů mobiliáře.

Další díla prošla rukama restaurátorů
Umělecká díla jsou 
neoddělitelnou součástí 
veřejného prostoru. Ne 
všechna jsou v dokonalé 
kondici. Městský obvod 
Poruba některá z nich 
průběžně restauruje 
a pomáhají k tomu 
i peníze z města. 

 V letošním roce se restaurá-
torka Markéta Müllerová zamě-
řila v Porubě na dvě díla. První je 
dekorativní stěna Příroda v par-
ku za poliklinikou na Opavské 
ulici. Dílo Pavla Hanzelky z roku 
1970 výrazně poničili sprejeři 
a podepsaly se na něm i klima-
tické podmínky. 

„Nikdy jsem dílo, které otec 
v  Porubě vytvořil, na vlast-
ní oči neviděla. Když ho dě-
lal, byla jsem malá holka. Otec 
do Ostravy jezdil pracovat čas-
to. Z  doslechu vím, že se ne-
jedná jen o Přírodu, ale i další 

díla v jiných obvodech. Těší mě, 
že se město stará a  jeho prá-
ci restauruje,“ řekla dcera Pavla 
Hanzelky Veronika Žufánková.

Druhé dílo se jmenuje Kame-
ny a stojí před obchodním stře-
diskem na Heyrovského ulici. Au-
torem je Otta Sukup a v kontextu 

jeho tvorby je to spíše výjimeč-
né dílo. Zaměřoval se na fi gurál-
ní tvorbu, zatímco Kameny jsou 
čistou abstrakcí. Restaurováno 
bylo nejenom dílo, ale i podsta-
vec obložený kabřincem. Proto-
že tento obklad se v současnosti 
těžko shání, nechala si ho Poru-
ba zhotovit na zakázku.

Poruba s  pomocí města 
opravila v  posledních letech 
několik soch, plastik, reliéfů 
a dekorativních stěn. „Je dobře, 
že i letos jsme mohli čerpat pe-
níze z  rozpočtu města. Každý 
krok, který vede ke zkulturnění 
a  zatraktivnění veřejného pro-
storu, je pozitivní a Porubané si 
zaslouží, aby umělecká díla, se 
kterými se venku setkávají, vy-
padala patřičně reprezentativ-
ně,“ uvedla starostka Lucie Ba-
ránková Vilamová. (mot)

Autorem plastiky Kameny je Otto Sukup, který ji vytvořil v letech 
1966 až 1969.

Dekorativní stěnu Příroda vytvořil Pavel Hanzelka v roce 1970.
 Snímky: ÚMOb Poruba



Jaká máte očekávání od zavedení služby Senior expres Poruba?

Martin Drastich
(Ostravak)

 Jsme rádi, že i  městský obvod Poruba 
bude od září 2019 nabízet svým občanům 
službu Senior expres, neboť naše hnutí Os-

travak již v lednu 2016 bylo u zrodu této služ-
by v městském obvodu Moravská Ostrava a Pří-

voz. Věříme, že službu ocení i senioři v Porubě, jelikož ze zku-
šenosti víme, že s touto službou byli velmi spokojeni. Poruba 
má kvalitní dopravní obslužnost, přesto mohou nastat případy, 
kdy senioři nemají jinou možnost, než využít tuto službu pro 
přepravu do zdravotnických zařízení, zařízení sociálních slu-
žeb, na hřbitovy a na úřady a další instituce. Cena 30 Kč za jed-
nu jízdu bude přijatelná.

Eliška Konieczná
(ANO 2011)

 Městský obvod Poruba obdržel v  roce 
2017 titul Obec přátelská seniorům. Zavedení 
této služby je dalším krokem k obhájení toho-

to titulu. Chtěla bych poděkovat všem zastupi-
telům Poruby, kteří tuto službu podpořili, a záro-

veň bych chtěla poprosit spoluobčany, aby o ní pomohli infor-
movat naše seniory. Vnímám tuto službu jako velice potřebnou 
– dříve narození se stanou nezávislejšími, budou si moci zajet 
sami k lékaři, na úřad… Dobře si pamatuji, jak často jsem mamin-
ku vozila k lékaři a jak se stále omlouvala, že mne „otravuje“. Ne-
byla to pravda, vždy jsem si mohla udělat čas, ale ne všichni se-
nioři tady mají své děti…

Ivana Onderková
(ČSSD)

 Senior taxi je výborná věc a velmi ji vítám. 
Takových služeb je potřeba. Škoda jen, že ne-
byl zaveden již před čtyřmi lety, kdy tento 

nápad z dílny ČSSD nebyl podpořen ze stra-
ny tehdy koaličního hnutí ANO. Jako nešťastné 

však vidím stanovení věkové hranice 76 let, kdy větší část po-
rubských seniorů na službu nedosáhne. Zřejmě je toto omeze-
ní dáno ekonomickými důvody. V situaci, kdy porubský obvod 
stárne a služeb pro seniory bude potřeba stále víc, je smutné, že 
sledujeme rozhodnutí současné koalice zadlužit obvod na dlou-
hou dobu vysokými úvěry, čímž se dostupnost sociálních služeb 
v budoucnosti sníží.

Vojtěch Curylo
(KDU-ČSL)

 Od služby Senior expres očekáváme, že 
bude představovat další kamínek v  bohaté 
mozaice služeb pro porubské seniory. Senior 

expres nebude mít ambici plně zajistit do-
pravní potřeby starších spoluobčanů, ale před-

stavuje vhodnou dopravně obslužnou alternativu, která může 
lépe zprostředkovat kontakt se společenským prostředím. 
Z ekonomických důvodů bylo potřeba službě dát nějaká pravi-
dla a podmínky, na základě kterých se může někomu zdát, že 
jeho potřeby nebyly plně uspokojeny. Služba však bude pravi-
delně vyhodnocována a nastavována tak, aby co nejlépe slou-
žila svému účelu.

Jan Dekický 
(ODS)

 V Česku stárne populace, což bude jedna 
z největších výzev, se kterou se budeme mu-
set vypořádat. Zajistit kvalitní život ve stáří 

bude vyžadovat aktivitu obcí, krajů i vlády. Ná-
stroje, které v  Porubě máme, jsou naše sociální 

služby a spolupráce s neveřejným sektorem. Je třeba se připra-
vit na to, že objem prostředků, které budeme muset na tuto ob-
last vynakládat, v budoucnu poroste. Zavedení dotovaného taxi 
je krok, který určitě řada seniorů přivítá, nicméně za ODS bude-
me sledovat reálný přínos této služby a analyzovat, zda peníze, 
které to bude obvod stát, by v jiné formě neprospěly ke zvýšení 
kvality života našich starších spoluobčanů více.

Veronika Murzynová
(Piráti)

 Zavedení služby Senior expres pro mne 
znamená další zvýšení komfortu života na-
šich seniorů. Je to zároveň splnění naší pro-

gramové priority – pevně věřím, že se služ-
ba osvědčí a obvod ji bude dále rozvíjet. Téměř 

10 procent obyvatel Poruby je starších 75 let a zavedení Senior 
expresu je proto důležitý krok k  dostupnosti služeb, lékařů 
i úřadů opravdu všem občanům. Lidé v seniorském věku býva-
jí často pohybově omezeni a cestování MHD pro ně může být 
obtížné. Tato specializovaná, cenově dostupná služba umožní 
dopravu „od dveří ke dveřím“, a nepochybně tak uleví i jejich 
blízkým a rodinám.

Václav Kubín
(Jednotní)

 Senior taxi je přesně ta služba, která by 
měla být samozřejmá v  každé civilizované 
společnosti. Ne nadarmo se říká, že vyspě-

lost státu/obce/rodiny můžeme měřit podle 
toho, jak se dokáže postarat o své hendikepova-

né spoluobčany. A nezáleží na tom, zdali se jedná o hendikep 
zdravotní nebo sníženou pohyblivost způsobenou vysokým vě-
kem. Proto senior taxi beru jako projev respektu a úcty k lidem, 
kteří si své odpracovali a nyní často žijí na hranici svých mož-
ností. Taxi je služba, která má například oproti plánované ne-
smyslné tramvajové trati ke Globusu hlavu a patu a za mě tedy 
pro ni palec nahoru.

Jaromíra Valder Jakubcová
(KSČM)

 Vyspělost každé společnosti je měřena 
i podle toho, zda dokáže zabezpečit podmín-
ky pro důstojný život seniorů, kteří svůj život 

spojili s prací pro společnost, čímž poctivě při-
spěli k jejímu rozvoji. I město může udělat mno-

hé. Například zajistit více míst v domech pro seniory či asis-
tenční služby. Služba Senior expres je jeden z velmi pozitivních 
počinů našeho obvodu právě tímto směrem, tedy k zlepšení ži-
vota našich seniorů. Je jen škoda, že jsme jeden z posledních 
obvodů Ostravy, který tuto službu pro seniory zřídil. 
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Komunitní centrum Všichni spolu: hotovo!
Komunitní centrum Všichni spolu 
(KC) v Pustkoveckém údolí bylo 
dokončeno a předáno. Provoz 
zahájilo se začátkem září.

Komunitní centrum Všichni spolu pod zá-
kladní školou na ulici K. Pokorného je poly-
funkční areál přístupný všem bez ohledu na 
jejich zdravotní stav, věk, etnickou přísluš-
nost, příjem nebo jiný sociální status. „Chce-
me, aby se komunitní centrum stalo mís-
tem, kam se lidé budou chodit bavit, vzdě-
lávat a odpočívat. Chceme, aby přicházeli 
rodiče i prarodiče s dětmi, setkávaly se tam 
celé komunity. Jsme rádi, že je areál uzpů-
soben tak, aby ho bez problémů mohli vyu-
žívat i lidé s omezenou pohyblivostí. Věřím, 
že se brzy stane místem, kam budou Poru-
bané – a nejenom oni – s oblibou chodit,“ 
řekla starostka Lucie Baránková Vilamová.

Adapterra Awards
Komunitní centrum je první veřejná budova v Porubě, která 
má zelenou střechu. Díky tzv. adaptačním opatřením, která 
využívá, se KC dostalo do fi nále soutěže Adapterra Awards. 
Soutěž hledá a oceňuje projekty, které ochlazují města a po-
máhají zadržovat vodu v krajině. Větší část střechy KC je osá-
zena rostlinami, zpevněné plochy umožňují vsakování vody. 
Srážky jsou zachytávány v retenční nádrži a dále využívány 
při zalévání rostlin. K ohřívání i ochlazování vzduchu a vody 
slouží tepelné čerpadlo.

Budeme rádi, když KC v hlasování podpoříte. Formulář 
najdete na www.adapterraawards.cz/Hlasovani. Hlasovat je 
možné do 25. září.

Projekt „Komunitní centrum 
– VŠICHNI SPOLU“ (reg. č.: 
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002264) je 
fi nancován Evropskou unií ve výši 18 mil. Kč.

Projekt „Komunitní centrum – VŠICHNI 
SPOLU“ je fi nancován z rozpočtu MSK ve 
výši 2 mil. Kč.

Co v KC najdete?
V  interiéru: otevřenou klubovnu, recep-
ci i  kanceláře pro individuální poraden-
ství. Působit zde budou spolky Mens Sana 
a Centrum pro rodinu (www.menssana.cz; 
www.prorodiny.cz).
Venku: lezeckou stěnu, bylinkové záhony, 
habrové bludiště, víceúčelové hřiště s ven-
kovními posilovacími stroji, maxišachy, velké 
prostorové hřiště se skluzavkou, trampolínu, 
venkovní ohniště, dotykové stěny i chodník, 
kaleidoskop, kolotoč pro vozíčkáře, beto-
nový a potrubní telefon, kamenný xylofon, 
zvukové polštáře… Komunitní centrum je 
uvnitř i venku kompletně bezbariérové.

Historie
První myšlenka na vybudování KC v Pustko-
veckém údolí se objevila již v roce 2012. Pro-
jekt vznikal v letech 2014–2016, v roce 2017 
byla zahájena stavba. V předposledním srp-
novém týdnu byla předána a zkolaudována.

Náklady na stavbu jsou přibližně 50 mi-
lionů Kč včetně DPH. Městskému obvodu 
částkou bezmála 16 milionů korun přispělo 
i město Ostrava.

Více se dočtete na https://fajnovaporu-
ba.cz.

Komunitní centrum je v provozu denně od 9 do 19.30 hodin. Venkovní areál, zejmé-
na víceúčelové sportovní hřiště, je v hodinách školní výuky vyhrazeno především 
pro potřeby ZŠ K. Pokorného.
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Lumpík je nejzcestovalejší porubský plyšový medvěd
„Plyšový medvěd Lumpík 
Ostravský je maskot dětí 
ze školní družiny při ZŠ 
I. Sekaniny, který putoval 
od 31. 1. do 20. 6. 2019 
od západu k východu 
přes 47 školních družin 
v městech napříč Českou 
republikou… Celkem 
nacestoval 2656 kilometrů, 
s výlety a předáváním mezi 
jednotlivými družinami 
cca 3000 km. Nejvýše byl 
Lumpík 1560 m n. m. pod 
vrcholem Sněžky. Rekordní 
cesta, kterou zaregistrovala 
Agentura Dobrý den 
16. července 2019, se zapíše 
do České knihy rekordů.“

 Tento text stojí na certifi ká-
tu o  vytvoření českého rekor-
du. Na začátku byl nápad Silvie 
Palkovské, vychovatelky škol-
ní družiny ZŠ I. Sekaniny, kte-
ré teď nikdo neřekne jinak než 
paní Lumpíková nebo medvědí 
máma. Ten nápad se týkal ply-
šové hračky dětí ze 4. oddělení 
školní družiny, medvídka Lum-
píka. Chodil s  dětmi ven, trá-
vil s nimi čas v družince, braly 
si ho domů… A když prý nemů-
že na výlet celá družina, pošlou 
alespoň medvídka. Silvie Pal-
kovská oslovila družinářky na-
příč republikou, zda se do pro-
jektu zapojí. „Sama jsem neče-
kala, jaký ohlas to bude mít,“ 
usmívá se. Přihlásilo se 47 dru-
žin. Nejvzdálenější byla v Che-
bu. Lumpík tam putoval poštou, 
v krabici od bot, s deníčkem, ve 
svetříku, s rukavicemi a náhrad-
ními ponožkami – byl přece le-

den! Aby se stihl do konce škol-
ního roku vrátit, mohl v každé 
škole pobýt jen dva až tři dny. 
Na facebooku vznikl samostat-
ný profi l, kde se objevovaly fo-
tografi e medvídkových dobro-
družství. Po Chebu následoval 
Chodov u Karlových Varů, Ka-
daň, Most, Chomutov, Teplice…

Na chodbě porubské dru-
žiny visí mapa republiky a  na 
ní je vyznačena trasa, jíž Lum-
pík jel. „Využili jsme jeho puto-
vání i pro nenásilnou výuku ze-

měpisu nebo dějepisu. Bylo to 
trochu jako ,Poznáváme Česko‘ 
– z míst, která už méďa navští-
vil, nám posílali obrázky, dáreč-
ky nebo prospekty. Všichni mu-
seli sledovat, co Lumpík dělá, 
aby mu vymysleli něco jiného: 
byl v zoo, u hasičů, v planetá-
riu, v knihovnách, na karnevalu, 
viděl Říp, učil se hrát na ukule-
le, kamarádil se s chrtem nebo 
s kozou. V Pilníkově nám Lum-
píka dokonce oženili, má ženu 
Tlapičku a  poštou nám přišel 
dětmi vlastnoručně vyrobený 
oddací list,“ vypráví zaníceně 
Silvie Palkovská.

Z  každé družiny má medví-
dek v deníčku zápis o tom, kde 
byl a co všechno zažil – a  jaké 
dárečky si veze: kroj, fotku Jar-
dy Jágra s  podpisem, klobúk 
a  valašku, fotbalový minidres, 
leporelo, pyžamko a zubní kar-
táček s  pastičkou, vlastní por-
trét, několik dalších šitých, plete-
ných i háčkovaných oblečků, ba-
tůžek, polštářek a peřinku nebo 
pas valašského království. Z dru-
žiny do družiny ho převážely vy-
chovatelky, rodiče dětí, učitel-
ky i ředitelé, jel vlakem, auty, na 

kole, mopedu i autobusem. Díky 
„předávce“ tak vzniklo i  nejed-
no osobní přátelství. Ke konci 
této velepouti už plyšák cestoval 
s obrovskou bagáží. A vše je na-
víc poctivě zdokumentováno na 
facebookové stránce Lumpíkovo 
cestování družinkami napříč ČR.

Poslední zastávka medvěda-
-rekordmana byla v  porubské 
ZŠ Ukrajinská. A pak, 20. června, 
se konečně vrátil domů, za svý-
mi dětmi ze 4. oddělení. (jan)

Medvídek Lumpík v lednu vyrazil z Chebu na pouť po školních družinách po celé republice. Urazil 2656 
kilometrů.  Snímky: Jana Janošcová

V 47 družinách už vědí, kde je Poruba. A porubské děti zas bez problé-
mů na mapě najdou místa, kudy jejich medvídek putoval. Certifi kát o českém rekordu
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Provádíme službu úpravy 
a tlakového čištění hrobů 

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

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

nátěrem proti následnému znečištění a pro snadnější dodatečnou 
údržbu zákazmíkem.

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

Před vyčištěním                                 Po vyčištění

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

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

Kerberos.indd   1 14.2.2017   9:08:30

• provádíme taky čištění venkovních dlažeb, schodů, teras

JL_08_2018.indd   29 03.08.2018   14:46:27

www.oc-galerie.cz

PŘIJĎTE VYZKOUŠET, JAKÉ EMOCE  
VE VÁS VYVOLÁ DOBRÁ KÁVA

KAFEST

21. 9.HLASUJTE O NEJLEPŠÍ KÁVU  
A PRAŽÍRNU A VYHRAJTE  
5 HODIN BARISTICKÉHO KURZU

WORKSHOPY PŘÍPRAVY  
KÁVY A SPOUSTA SOUTĚŽÍ  
O HODNOTNÉ CENY

L Á S K A        V Á Š E Ň        T O U H A

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

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL opět podpoří projekty v regionu

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL vyhlašuje příjem žádostí o udělení finanční podpory. Výzva je určená 

organizacím či jednotlivcům, kteří nám zašlou zajímavý projekt se zaměřením na aktivity dětí nebo 

seniorů v oblasti vzdělávání, zdraví, sportu nebo sociálních služeb.

Pro získání podpory projektu realizovaného v Moravskoslezském kraji v roce 2020 posílejte žádosti od 

2. září do 11. října 2019. Podrobnější informace najdete na webu nadace.vitkovicesteel.com. O přiděle-

ní finančních příspěvků rozhodne správní rada nadačního fondu do poloviny listopadu 2019.

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL – pomáháme lidem okolo nás

KONTAKT NA INZERCI
Inzertní manažerka:
Iveta Šavelová
mobil: +420 724 274 181,
e-mail: iveta.savelova@ceskydomov.cz
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Noc vědců – noc, na kterou nezapomenete
Budovy, laboratoře 
a podzemí Ostravské 
univerzity (OU), Vysoké 
školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava 
(VŠB-TUO), Světa techniky 
v Dolních Vítkovicích 
a Moravskoslezské vědecké 
knihovny v pátek 27. září 
večer ožijí. Tématem 
letošní Noci vědců je 
Šetrně k planetě.

 Noc vědců je akce pro ve-
řejnost, která vznikla z podnětu 
Evropské komise v  roce 2005, 
a  jejím posláním je populariza-
ce vědy a osobností vědců. Je-
den den v  roce jsou na stov-
kách míst v Evropě ve večerních 
a  nočních hodinách zpřístup-
něny univerzity, vědecká a  vý-
zkumná pracoviště, science 
centra a další pracoviště, ve kte-

rých se zdarma konají komen-
tované prohlídky, populárně 
vzdělávací přednášky, worksho-
py, experimenty, vědecké show, 
hudební vystoupení apod.

Bořit mýty
Cílem Noci vědců je bořit mýty 
o vědcích a vědkyních jako li-
dech zavřených v laboratořích 
a ukázat veřejnosti, že jsou to 
„obyčejní lidé“, kteří vykonáva-
jí práci přínosnou pro každého 
z nás, dokážou ji poutavě před-
stavit, ale také se dovedou ba-
vit. Vědci přednášejí, předvá-
dějí zábavné pokusy, organi-
zují soutěže – a návštěvníci se 
aktivně zapojují.

V ČR se Noci vědců účastni-
la od samotného počátku Čes-
ká astronomická společnost, 
která organizovala přednášky 
a akce v hvězdárnách a plane-
táriích (u nás v Planetáriu Os-
trava). Postupně se přidávaly 
univerzity, science learningová 
centra, muzea a další vědecká 
pracoviště.

Od kouzel po zázraky
Ostrava se do Noci vědců za-
pojuje od roku 2013. Z původ-
ně relativně drobné akce na Pří-
rodovědecké fakultě Ostravské 
univerzity se vyklubala událost, 
která vědou proplétá doslova 
celou Ostravu. Díky spoluprá-
ci dvou ostravských univerzit, 
OU a VŠB-TUO, jsou stanoviště 

Ostravské Noci vědců v  mno-
ha městských částech a nabíze-
jí rozmanitý program: od kou-
zel techniky, přes společenská 
témata až po přírodní zázraky. 

Od roku 2018 organizátoři 
Noci vědců v ČR zvolili národ-
ním koordinátorem tým Ost-
rava, což je volné sdružení OU 
a VŠB-TUO. K návštěvě loňské-
ho ročníku se v Ostravě necha-
lo zlákat 8000 lidí, v  celé ČR 
návštěvnost překročila hrani-

ci 60 000. Novinkou Noci věd-
ců 2019 je zapojení rekordního 
počtu – devatenácti – českých 
univerzit.

Aktuální program si může-
te prohlédnout na www.noc-
vedcu.cz, k dispozici bude i mo-
bilní aplikace.

Akci podporuje statutární 
město Ostrava. (jač)
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Dárci krve se k odběru mohou nově objednat i on-line
 Krevní centrum Fakultní ne-

mocnice Ostrava (FNO) uved-
lo do provozu nový rezervač-

ní systém. „Na titulní webové 
stránce Krevního centra FNO 
zájemci najdou novou ikonu 

s  názvem On-line objedná-
ní. Pokud na ni kliknou, obje-
ví se jednoduchý formulář, ve 
kterém stačí vyplnit číslo dár-
ce a číslo za lomítkem v rod-
ném čísle,“ nastínila jednu 
z  možností nového přihlašo-
vacího on-line systému mana-
žerka krevního centra Naděž-
da Kalužová. Dárci, kteří pre-
ferují facebook, mají postup 
podobný. Na hlavní stránce 
najdou nové „okno“ s názvem 
On-line objednání a po kliknu-
tí na ně se objeví stejný for-
mulář a  dárce okamžitě vidí, 
kdy je volný termín.

„Nejsložitější bylo propo-
jit objednávkový systém s da-

tabází dárců Krevního centra 
FNO. Systém totiž podle iden-
tifi kačního čísla dárce okamži-
tě odhalí případné překážky. 
V  takovém případě má dárce 
možnost volat na bezplatnou 
telefonní linku 800 260 004,“ 
vysvětlila k  objednávkovému 
systému primářka krevního 
centra Zuzana Čermáková.

Dosud se dárci krve mohli 
objednávat na bezplatné tele-
fonní lince 800 260 004 anebo 
prostřednictvím e-mailu krevni.
centrum@fno.cz .Tyto možnos-
ti po spuštění on-line systému 
samozřejmě i  nadále zůstáva-
jí. Krevní centrum přivítá dárce 
všech krevních skupin.  (nch)

Kudy zdarma pojede 
vědecký bus?
Poruba kampus VŠB-TUO 
(program v  aule a  dalších 
označených budovách, odtud 
také minibusem do planetária 
a k  superpočítači) – Centrum 
(OU a  Moravskoslezská vě-
decká knihovna) – Slezská Os-
trava (Přírodovědecká fakul-
ta OU) – Dolní Vítkovice (Svět 
techniky) – Zábřeh (Lékařská 
fakulta OU) – Výškovice (Fa-
kulta bezpečnostního inženýr-
ství VŠB-TUO) – Poruba...
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Volná místa 
v mateřinkách

 Poruba je zřizovatelem de-
vatenácti mateřských škol 
(MŠ). V  některých z  nich 
jsou ještě volná místa – cel-
kem je jich asi stovka. Zájemci 
o umístění dítěte do předškol-
ního zařízení se tak mohou 
poptat v  jednotlivých škol-
kách, zda v nich jsou schopni 
jejich ratolest ještě přijmout. 
Spádová oblast pro předškol-
ní vzdělávání je celá Ostrava, 
takže hlásit se mohou i mimo-
porubští.

I  letos platí povinnost ab-
solvovat rok předškolního 
vzdělávání. Je povinné pro 
dítě, které do začátku škol-
ního roku 2019/2020 dovrší 
pěti let. Jelikož je tato povin-
nost dána zákonem, lidé, kteří 
své děti do MŠ nezapíšou, se 
dopouštějí přestupku. Mohou 
být potrestáni až pětitisíco-
vou pokutou.

Toto vzdělávání v mateřské 
škole zřizované státem, krajem, 
obcí nebo svazkem obcí se dí-
těti poskytuje bezúplatně.

Více na www.msmt.cz. (jan)

Organizace školního 
roku 2019/2020
•  Vyučování ve školním 

roce 2019/2020 začalo 
2.  září. V  prvním polole-
tí bude ukončeno ve čtvr-
tek 30.  ledna 2020, ve 
druhém pololetí v  úterý 
30. června.

•  Podzimní prázdniny při-
padnou na úterý 29. a stře-
du 30. října. 

•  Vánoční prázdniny bu-
dou zahájeny v  pondělí 
23. prosince 2019 a skon-
čí v pátek 3. ledna 2020.

•  Jednodenní pololetní 
prázdniny připadnou na 
pátek 31. ledna 2020.

•  Jarní prázdniny bude mít
okres Ostrava-město v době 
od 10. do 16. února.

•  Velikonoční prázdniny při-
padnou na čtvrtek 9. dub-
na 2020. Pátek 10. dubna 
2020 je státní svátek.

•  Hlavní prázdniny budou 
trvat od středy 1. červen-
ce do pondělí 31. srpna.
Školní rok 2020/2021 za-
čne v úterý 1. září.

Porubské základní školy po prázdninách 
nabídnou desítky novinek
Venkovní šachovnice 
s velkými fi gurami. 
Badatelská výuka. Základy 
robotiky a programování. 
Nové metody výuky cizích 
jazyků a učení s rodilým 
mluvčím. Ekopobyt. Klub 
deskových her. Nové 
kroužky a metody výuky, 
v jídelně na výběr ze dvou 
jídel, poradenské centrum. 
A také zrekonstruovaná 
sociální zařízení 
a tělocvična, bezbariérové 
přístupy do školy, 
cykloboxy. To jsou novinky, 
které do nového školního 
roku chystají v porubských 
základních školách (ZŠ) 
zřizovaných obvodem.

 V základní škole na Ukrajin-
ské ulici vznikla během prázd-
nin nová digitální jazyková la-
boratoř vybavená 24 pracov-
ními místy. „Pro naše žáky to 
není úplná novinka, protože ve 
škole již jedna jazyková labo-
ratoř s 16 pracovními místy je. 
Naše škola tak je první školou 
v Moravskoslezském kraji, kte-
rá má tyto digitální laboratoře 
dvě,“ řekl ředitel Petr Nesho-
da. Další dvě jazykové labora-
toře budou využívat děti v ZŠ 
I. Sekaniny a ZŠ gen. Z. Škarva-
dy. Z obou se zároveň díky in-
vestici obvodu staly také školy 
s bezbariérovým přístupem.

Od střechy po podlahu
Velké změny se za červenec 
a srpen udály i v ZŠ Porubská. 

„Žáci se mohou těšit na zre-
konstruovanou tělocvičnu, a to 
od střechy až po – pro sporto-
vání nejdůležitější – nový po-
vrch v obou tělocvičnách. Přes 
prázdniny rovněž došlo ke 
kompletní revitalizaci běžecké 
dráhy a umělého povrchu ven-
kovního stadionu,“ uvedla ředi-
telka Hana Petrová.

Na venkovní šachovnici si 
s velkými fi gurami budou moci 
zahrát šachy školáci ze ZŠ Bul-
harská. Těšit se mohou i na Den 
s matematikou a mnoho drob-
ných aktivit, které pro ně při-
pravují učitelé.

V  ZŠ Dětská plánují zave-
dení kroužku s pracovním ná-
zvem Badatelská výuka, kte-
rý bude zaměřen na přírodní 
vědy. „Děti v něm budou moci 
rozvíjet nejen svůj specifi cký 
talent, ale také se dozví mnoho 
nového z různých oborů,“ pro-
zradila ředitelka Zuzana Ška-
pová s  tím, že žáky 1. stupně 
budou v rámci projektu Šablo-
ny II seznamovat taky se zákla-
dy robotiky a programování.

Přehršle novinek
ZŠ Komenského zahájila nový 
školní rok nejen s  novým lo-
gem, novinek nabízí přehršli: 
prvky Hejného matematiky 
v prvních třídách, ekopobyt pro 
osmáky a  adaptační kurz pro 
šesťáky, školní poradenský tým, 
klub deskových her, další krou-
žek keramiky ve školní družině 
(protože jeden nestačí) nebo 
výběr ze dvou jídel. „V září za-

hájíme provoz elektronické žá-
kovské knížky i třídní knihy. Díky 
tomu budou mít rodiče mno-
hem rychlejší a detailnější pře-
hled o docházce a vzdělávacích 
výsledcích svých dětí,“ doplnila 
ředitelka školy Renáta Fialová.

Florbal se špičkovým 
trenérem
„O sportovních aktivitách naší 
školy ve spojení s fotbalem se 
všeobecně ví, méně pak to, 
že máme taky kroužek gym-
nastiky a děvčata dosáhla za-
jímavých výsledků i na národ-
ní úrovni. Tyto naše úspěšné 
sporty bude nově doplňovat 
fl orbal pod vedením trenéra 
Pavla Bruse, který je podepsán 
jako trenér i pod posledním mi-
strovským titulem fl orbalových 
Vítkovic,“ informoval ředitel ZŠ 
J. Šoupala Milan Chalupa.

Novinky hlásí i  ředitelka 
Radmila Miková ze ZŠ K. Po-
korného. „Pro prvňáčky máme 
třídy vybavené novými tabu-
lemi propojenými s počítačem 
a  datovým projektorem s  pří-
stupem na internet, aby se ve 
výuce mohla využívat Meto-
da dobrého startu. Je to meto-
da motoricko-akusticko-optic-
ká. Všechny tři složky na sebe 
navazují, a vytvářejí tak cvičení 
pohybová, pohybově-slucho-
vá a  pohybově-sluchově-zra-
ková. Metodu využíváme dru-
hým rokem.“ Další novinka je, 
že žáci školy budou využívat 
sportoviště v Komunitním cen-
tru Všichni spolu. (jan)

PAMĚŤ NÁRODA | Spolek Post Bellum ve 
spolupráci s Centrem Pant připravil výsta-
vu s názvem Paměť národa v Ostravě. Ex-
pozice představuje pamětníky historických 
událostí spjatých s Ostravou. Na panelech 
umístěných v ulicích přináší příběhy a por-
tréty hrdinů i obyčejných lidí. Výstava měla 
premiéru v  květnu na Slezskoostravském 
hradě, v červenci byla k vidění v Komenské-
ho sadech. Projekt fi nančně podpořil měst-
ský obvod Poruba, záštitu nad ním převzal 
místostarosta Martin Tomášek. Kurátorem 
výstavy a autorem textů je dokumentarista 
Paměti národa Tomáš Netočný, pamětníky 
portrétoval Martin Straka. (red)
 Foto: Martin Straka
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ADRA hledá starší 
dobrovolníky

 Jste otevřeni novým zkuše-
nostem, rádi si povídáte nebo 
nasloucháte, můžete věno-
vat hodinu svého času týdně 
a zkrátka cítíte, že ještě nepa-
tříte do starého železa? Zkus-
te dobrovolnickou činnost. Pra-
videlné návštěvy u seniora jsou 
nejen užitečné a naplňující, ale 
mohou vám přinést dobrý pocit 
ze smysluplně a příjemně strá-
veného času. Kdo o dobrovol-
nictví uvažuje, může přijít kte-
roukoli první středu v  měsíci 
mezi 10. a 17. hodinou do Dob-
rovolnického centra ADRA na 
Martinovské ulici (poblíž zastáv-
ky MHD Dílny DP Ostrava). Po-
drobnější informace je možné 
získat také na tel. 605 784 584 
nebo www.adraostrava.cz.

Mladiství popíjeli, 
přistihli je kurátoři

 Preventivní akce zaměře-
né na kontrolu rizikových lo-
kalit a  požívání alkoholu mla-
distvými se konají pravidelně, 
a nejen o prázdninách. Kuráto-
ři pro mládež společně se stráž-
níky městské policie procháze-
li v  Porubě a  okolí vytipovaná 
místa a za účasti státní policie 
navštívili i  některá restaurač-
ní zařízení. „Během akcí bylo 
průběžně zaznamenáno ně-
kolik mladistvých s  pozitivním 
výsledkem alkoholu v  dechu. 
S dotyčnými byl na místě pro-
veden pohovor a  byli pouče-
ni o  možných zdravotních dů-
sledcích nadměrné konzumace 
alkoholu. Rovněž byli informo-
váni o  opatřeních, která může 
orgán sociálně-právní ochrany 
dětí přijmout v případě recidi-
vy. V takovýchto preventivních 
akcích chceme i nadále pokra-
čovat,“ ubezpečila Jolana To-
manová, vedoucí oddělení soci-
álně-právní ochrany dětí odbo-
ru sociálního ÚMOb Poruba.

Charita hledá lékaře 
a sestry pro hospic

 Charita Ostrava nabízí pra-
covní uplatnění pro lékaře – 
specialistu paliativní medicíny 
a zdravotní sestry v lůžkovém 
hospici sv. Lukáše a  mobil-
ním hospici sv. Kryštofa. Před-
pokládaný termín nástupu je 
ihned. (jan)

Nordic walking (severská chůze) 
je jeden z nejzdravějších sportů

 Co je nordic walking? Je to 
sportovní chůze se speciálními 
holemi. Kolébkou tohoto po-
měrně mladého sportovního 
odvětví je Finsko. Jde o jeden 
z  nejzdravějších sportů, navíc 
o sport vhodný pro všechny – 
od seniorů po vrcholové spor-
tovce. Jeho další výhodou je, 
že se dá provozovat praktic-
ky kdekoliv; nejlépe samozřej-
mě v  přírodě, ale také v  par-
ku nebo na klidném nábřeží. 
Na rozdíl od „klasické“ chů-
ze jsou při nordic walkingu za-
pojeny rovněž svaly ramenní-
ho pletence, velké prsní svaly 
a sval horní části zad. Zapoje-
ní těchto svalových skupin pů-
sobí pozitivně na snížení napě-
tí i  bolestivosti v  oblasti krční 
páteře. Současně se při správ-

né technice chůze část zatíže-
ní z oblasti velkých kloubů dol-
ních končetin přenáší na horní 
končetiny. Proto je možné vyu-
žít severskou chůzi při rehabili-
taci mnohých chorob pohybo-
vého systému včetně poúrazo-
vých stavů. Doplníme-li využití 
turistické, k redukci hmotnosti 
nebo prevenci ischemické cho-
roby srdeční, je zřejmé, proč 
tento sport provozují miliony 
lidí na celém světě.

Nordic walking není extrém-
ně fi nančně náročný. Kromě 
sportovního oblečení, bot a od-
hodlání potřebujete už jen kva-
litní speciální hole, které dobře 
tlumí nárazy a poskytnou vám 
oporu. 

Základní technika severské 
chůze na jedné straně není pří-
liš obtížná, ale pro maximál-
ní zdravotní efekt je nezbytné, 
aby základní instruktáž poskytl 
kvalifi kovaný specialista – na-
příklad proto, že jiná je technika 
při chůzi z kopce a jiná při chůzi 
do kopce. Správnou technikou 
si nebudete poškozovat zdra-
ví a především chůze s holemi 
bude mít daleko větší fyziolo-
gický efekt.  (Zdroj: internet)

Městský obvod Poruba při-
pravil taky na tento pod-
zim kurz severské chůze pro 
dříve narozené Porubany. 
Bude zahájen 12. září, kurzi-
sty čeká pět hodinových lek-
cí – budou se scházet jed-
nou týdně. Praktický nácvik 
účastníky zavede do porub-
ských lesoparků.

ÚSPĚŠNÍ SENIOŘI | V Košicích se začátkem prázd-
nin uskutečnily XVII. mezinárodní hry seniorů. Poru-
ba na ně vyslala velmi silný tým, který získal devět 
cenných kovů. Senioři z Česka, Slovenska a Maďar-
ska se utkali v  tenise, stolním tenise, plavání, pé-
tanquu a šipkách. Kovy nejcennější Porubané vybo-

jovali v tenise (ženy), stolním tenise (muži), šipkách 
(muži) a pétanquu (ženy), stříbro v  tenise (muži), 
stolním tenise (ženy) a  šipkách (muži), bronz pak 
v šipkách (ženy). Celkově naše družstvo, kterému se 
medailově nezadařilo jen v plavání, obsadilo druhé 
místo. (jan) Foto: Kateřina Šuláková

Namontují řetízek 
bezpečí a kukátko

 Na žádost seniorů starších 
60 let pracovníci Městské po-
licie Ostrava zdarma instalu-
jí dveřní bezpečnostní řetízek 
a  panoramatické kukátko na 
vstupní dveře do bytu či ro-
dinného domu. O toto zaříze-
ní si občané mohou zažádat 
pouze písemně prostřednic-
tvím svého strážníka-okrská-
ře, nebo na sociálním odbo-
ru v  místě bydliště. Bližší in-
formace získáte v  pracovních 
dnech od 8 do 15 hodin na tel. 
720 735 125.

Když děti užívají drogy
 Situace, kdy do života dítě-

te zasáhnou drogy, bývá pro 
rodiče noční můrou. Prostor, 
kde lze zjistit, jaké jsou mož-
nosti řešení a co dělat dál, na-
bízí Terapeutické centrum Re-
narkon. Centrum je otevře-
no denně – ve všední dny od 
7.30  do 19.30  hodin a  o  ví-
kendu od 8 do 16 hodin. Síd-
lí na adrese Stojanovo ná-
městí 1 v Mariánských Horách. 
Pro první setkání doporuču-
jí se nejdříve ohlásit – telefo-
nicky na číslech 595 782 122, 
724 154 239 nebo na e-mailu 
poradna@renarkon.cz. (jan)
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Přemýšlíte často nad tím, co byste 
doma vylepšili, toužíte po novém tele-
fonu, dovolené, autě.  A kde na to vzít? 
Když už se rozhodnete vaše plány řešit 
úvěrem, pojďme si projít základní mož-
nosti, jaké dnes trh nabízí. 

Nejnižší úroky = hypotéka. Nejčas-
těji je spojována s pořízením nového 
bydlení nebo výstavbou. A přesně pro 
to je taky vhodná. Hypotéku ale může-
te využít i na rozsáhlejší rekonstrukce, 
protože nezatíží váš měsíční rozpočet 
tolik jako úvěr bez zástavy. Má výrazně 
nižší úrok a naopak nejdelší splatnost, 
takže měsíční splátky jsou nejpřijatel-
nější. Nevýhodou je větší administra-
tiva a poplatky, na druhou stranu díky 
stále velmi příznivým sazbám hypoték 
se to vyplatí. Tzv. americká hypotéka 
na cokoliv je pak dražší, ale umožní 
vám levněji vyřešit něco, co s bydle-
ním nemá nic společného, například 
rozjezd podnikání nebo konsolidaci 
nevýhodných půjček.

Nejvyšší úroky = kreditní karty, 
debety, spotřebitelské úvěry na cokoliv. 
Jejich výhodou je snadná dostupnost, 
velmi často bez nutnosti prokazovat 
příjem. Cesta k penězům je tak velmi 
rychlá, ale drahá.  I tak mají kreditky 
a debety svou roli při řešení náhlých 
výdajů, které nesnesou odkladu a po-
mohou nám překlenout období do další 
výplaty. Je potřeba k nim ale přistupo-
vat obezřetně. Splátky jsou vysoké a je 
vhodné je co nejdříve splatit nebo kon-
solidovat výhodnějším úvěrem. 

Mezi těmito dvěma póly pak leží 
úvěry ze stavebního spoření bez zásta-
vy nemovitosti – jejich úroková sazba 
je obvykle nižší než u spotřebitelských 
úvěrů, což je dáno hlavně tím, že jsou 
účelově omezené na bydlení. Tím jsou 
pro banku méně rizikové. Je to řešení, 
které se hodí pro pořízení družstevního 
bydlení, kde není možná zástava ne-
movitostí, k fi nancování  rekonstrukcí, 
ale i k pořízení vybavení domácnosti. 

Splácet je můžete déle než neúčelové 
úvěry a úroky si lze odečítat z daní.

TIP: Podívejte se, za jakých podmí-
nek máte sjednané úvěry vy. 

Ať už si pro splnění svých snů půjde-
te pro kterýkoliv typ úvěru, tím nejdůle-

žitějším je měsíční splátka a dopad na
váš rodinný rozpočet. 

Zavolejte anebo napište a ráda vám
poradím s možnostmi, které dnes máte.

Navíc do konce září získáte ke 
každému úvěru poukázku do IKEA
na 500 Kč.

Kateřina Mlynářová 
oblastní ředitelka

tel.: 732 522 444 
e-mail: Katerina.Mlynarova@mpss.cz

Jak na fi nancování vašich plánů

Reprezentativní příklad: RPSN níže uvedeného příkladu je 5,67 %.
Výše úvěru na bydlení, s požadovaným zřízením zástavního práva k pohledávce na výplatu vkladu ze 
stavebního spoření, je 100 000 Kč. Splatnost úvěru je 15 let, pevná roční úroková sazba je 4,99 %. Měsíční 
splátky: 1.–180. splátka je 816 Kč, 181. splátka je 613 Kč. Splátky ve fázi překlenovacího úvěru nevedou 
k  okamžitému umořování jistiny. Celková částka splatná spotřebitelem je 147 506 Kč a celková doba 
trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru je 181 měsíců. S úvěrem jsou dále spojené následující úhrady: 
zasílání ročního výpisu z účtu stavebního spoření i  účtu úvěru 25 Kč, vedení účtu stavebního spoření 
a úvěru ve fázi přiděleného úvěru 25 Kč měsíčně. Pro získání úvěru za nabízených podmínek je nezbytné 
uzavření smlouvy o stavebním spoření. Na základě této nabídky nevzniká právní nárok na získání úvěru. 

Rychloúvěr na pohodové bydlení 

100 000 Kč za 816 Kč měsíčně

VEZMĚTE SI HO 
A VAŠE BYDLENÍ VÁS 
BUDE MILOVAT

DŘEVĚNÁ A LESNÍ AKADEMIE PRO DĚTI  /     
ZVĚŘINOVÉ HODY  /    
STARODÁVNÝ JARMARK . . .

11:30

CIMBÁLOVÁ MUZIKA
KUBALOVCI

14:00

VÁCLAV FAJFR
& ACUSTRIO

16:30

ROBERT KŘESŤAN
& DRUHÁ TRÁVA

16:30

CEREMONIÁL,
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

NEJVĚTŠÍ PROFESIONÁLNÍ

DŘEVORUBECKÁ A LESNICKÁ AKCE

V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

13:15

CZECH CUP OSTRAVA 2019
SOUTĚŽ DŘEVORUBCŮ SVĚTOZNÁMÉ SÉRIE STIHL® 

TIMBERSPORTS®. NEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ DŘEVORUBCI ČR
A VICEMISTR SVĚTA MARTIN KOMÁREK.

SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD OSTRAVA 
VSTUP ZDARMA  /    MODERUJE KAMIL BÍLSKÝ

PÓ
DI

UM
 ST

IH
L®  

TIM
BE

RS
PO

RT
S®  SE

RI
ES

DO
PR

OV
OD

NÝ
 

PR
OG

RA
M

PÓ
DI

UM
HR

AD
NÍ

 N
ÁD

VO
RÍ

www.festivaldreva.cz



SPORT 17

Hazenkářky budou opět 
hrát evropské poháry

 Po roční pauze se házenkář-
ky Sokola Poruba vracejí do ev-
ropských pohárových soutě-
ží. V  Challenge Cupu se utka-
jí s  nevyzpytatelným tureckým 
protivníkem Ankara Yenima-
halle BSK. Zápas se bude hrát 
v listopadu, přesné datum ještě 
není známo. Ale už v září vstou-
pí házenkářky do česko-sloven-
ské interligy. Na úvod soutě-
že se doma představí v repríze 
loňského souboje o  třetí místo 
a 7. září přivítají Veselí nad Mo-
ravou. Další domácí zápas pak 
odehrají 21. září proti Hodonínu.

Nové logo 
a zvučná posila

 Hokejisté HC RT Torax Poru-
ba se minulou sezonu bez pro-
blémů zachránili v 1. lize a nyní 
je čeká druhá sezona v  této 
soutěži. Do ní vstupují s novým 
logem. „To symbolizuje spoje-
ní dvou světů. Horní část před-
stavuje klub jako takový, spodní 
naopak náš motor, tedy fanouš-
ky,“ vysvětluje předseda klubu 
Tomáš Häring. V letošní sezoně 
klub pokukuje po play-off , kam 
se mu minulou sezonu i  přes 
vynikající úvod sezony nakonec 
postoupit nepovedlo. Pomo-
ci by k tomu mělo i angažování 
velezkušeného Vladimíra Sva-
činy, který v sezoně 2018/2019 
získal titul s Třincem. (mot)

Zápis do tanečních tříd
 Taneční studio Ostrava po-

řádá 10. září zápis a  konkurz 
do tanečních tříd pro školní rok 
2019/2020. Ve středisku volné-
ho času Korunka na ulici B. Mar-
tinů budou zájemce očekávat 
mezi 16. a 18. hodinou. Více in-
formací na tel. 603  872  168 
nebo na www.danceostrava.cz. 
„Přijďte a  tančete s námi,“ zve 
trenérka a  spoluzakladatelka 
studia Leona Banková.  (jan)

Baseballisté Arrows Ostrava obhájili titul
Loni se baseballisté Arrows 
Ostrava dočkali prvního 
mistrovského titulu, na 
který čekali pětačtyřicet 
let. Od té doby uběhlo 
necelých jedenáct měsíců 
a v síni slávy klubu stojí 
druhá trofej pro nejlepší 
klub české extraligy.

 Nadhazovač Chris Burkhol-
der vyslal rychlý míček na Do-
minica Piazzu z  Eagles Pra-
ha, který promáchl. Třetí aut 
a konec zápasu. Moment, kte-
rý spustil bujaré oslavy. Ost-
ravský celek vyhrál i  třetí zá-
pas fi nálové série a  dokázal 
obhájit mistrovský titul z mi-
nulé sezony.

„Bylo to jiné než loni a bylo 
to hodně těžké. I když stav 3:0 
na zápasy vypadá jasně, kaž-
dý zápas byl neskutečně těž-
ký. Tak jako celá sezona,“ uve-
dl hrající trenér Arrows Boris 
Bokaj, který přiznal, že obhajo-
ba byla o hodně těžší než zisk 
prvního titulu.

„Nikdo nám nedal nic zadar-
mo, každý se na nás chtěl vy-
táhnout. Navíc jsme se muse-
li potýkat se zraněními a  dal-
šími problémy. Jsem opravdu 
hrdý na kluky, jak se s tím por-
vali a jak to zvládli,“ řekl Bokaj, 
který jako nadhazovač přivedl 
tým k prvnímu vítězství ve fi -
nálové sérii.

Poslední dvě sezony jsou 
tak možná baseballoví fanouš-
ci svědky výměny dynastií. Za-
tímco Draci Brno, kteří nasbírali 
neuvěřitelných jednadvacet ti-
tulů, se letos nedostali ani do 
fi nále, ostravský tým opět po-
tvrdil svou kvalitu. 

„Na takové úvahy je ještě 
brzy. Snažíme se to dělat na sto 
procent. A to jak pro diváky, tak 
pro hráče. Podařilo se vše na-
stavit tak, že v týmu je skvělá at-

mosféra a kluci se tady cítí dob-
ře. Navíc klub přivedl skvělé ci-
zince v čele s Terrellem Joycem 
a letos třeba také s Alexem Ru-
banowitzem. A to všechno jsou 
věci, které rozhodují v klíčových 
momentech. Věřím, že to není 
naposledy, kdy jsme se radova-
li z titulu a jako hráč zažiju ještě 
další velká vítězství,“ pozname-
nal jeden z  nejlepších pálkařů 
české historie a legenda Arrows 
Ostrava Jakub Malík. (mot)

BRONZ Z  MISTROVSTVÍ SVĚ-
TA | Bronzovou medaili si z mis-
trovství světa v  Shotokan ka-
rate-do (SKIF) v  kategorii kata 
chlapců do 12 let přivezl Dominik 
Trubianský (na snímku s  trené-
rem Jakubem Škodou), člen po-
rubského klubu Shotokan karate 
klub ATTFIS. Mistrovství se ko-
nalo v Hradci Králové. V národ-
ní reprezentaci České republiky 
měl klub ještě dalšího zástupce 
– Marka Šedivého, který soutě-
žil v  kategorii kumite chlapců 
12–13 let, a dva trenéry: Jakuba 
a Miloše Škodovy. Chlapcům po-
blahopřála také starostka Lucie 
Baránková Vilamová. Dominik 
i Marek jí slíbili, že je uvidí v roce 
2028 na olympiádě v  Los An-
geles. (red)
 Foto: Jakub Škoda

Mistři!  Foto: Martin Otipka



3. 9.
16.00 Komentovaná prohlídka výstavy 

Jiřího Davida Ráj 2–4 km s ku-
rátorem Tomášem Knofl íčkem, 
Galerie Dukla, Hlavní třída

4. 9.
16.00 Turnaj v air hokeji, CVČ, O. Jere-

miáše 1985
17.00 Jana Fedorčák van Coppenolle: 

Obličejová jóga (přihlášky na 
tel. 776 627 442), KC Makovice, 
U Oblouku 501/5

5. 9.
9.00 Art & Science – ukázky z činnos-

ti VŠB-TUO, koncerty aj., kampus 
VŠB-TUO, 17. listopadu

6. 9.
16.30 Rozloučení s létem, fotbalové 

hřiště, ulice Na Svobodě, Ostra-
va-Martinov (pořádá MC Krte-
ček)

7.–8. 9.
 Pouť babího léta, prostranství 

u Francouzské ulice (více na 
str. 20)

 Hornické slavnosti – Bierfest/
Gulášfest, Skalka Family Park, 
Vřesina

7. 9.
9.00 Den ostravských dopraváků, 

areál dílen Martinov (více na 
www.dpo.cz)

10.00 Workshop k výstavě Jiřího Davi-
da Ráj 2–4 km pro rodiče a děti, 
Galerie Dukla, Hlavní třída (více 
na str. 20)

9. 9.
9.00 Medvídci – cvičení pro děti od 

1 do 2 let, MC Krteček, ZŠ I. Se-
kaniny 1804

10.00 Krťata – cvičení pro nechodící, 
ale lezoucí děti, MC Krteček, ZŠ 
I. Sekaniny 1804

11.00 Opičky – cvičení pro děti od 
2 do 3 let, MC Krteček, ZŠ I. Se-
kaniny 1804

16.00 Hurá, koloběžka volá! – závody 
pro děti od 3 do 10 let, CVČ, 
Vietnamská 1541 (více na str. 20)

16.00 Narozeniny MC Krteček, MC 
Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804

10. 9.
9.30 Setkání kontaktních mami-

nek, MC Krteček, ZŠ I. Sekani-
ny 1804

16.00 Zápis a konkurz pro děti od 
4 let, Taneční studio Ostrava, 
B. Martinů 1117

11.–13. 9.
 Crazy Fest – hudební vystoupení 

v rámci Týdne duševního zdraví, 
kreativní dílny aj., Zámek Poruba, 
nábřeží SPB 60

11. 9.
16.00 Veselé vázičky – tvůrčí dílna, 

CVČ, O. Jeremiáše 1985
16.15 Beseda ke knize Paměť Poruby, 

Galerie Astra, DPS, I. Sekani-
ny 1812

14. 9.
14.00 Zažít Ostravu jinak – sousedská 

slavnost, U Oblouku (více na str. 4)

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

CVČ, Vietnamská 1541 (více na 
str. 20)

16. 9.
9.00 Medvídci – cvičení pro děti od 

1 do 2 let, MC Krteček, ZŠ I. Se-
kaniny 1804

10.00 Krťata – cvičení pro nechodící, 
ale lezoucí děti, MC Krteček, ZŠ 
I. Sekaniny 1804

11.00 Opičky – cvičení pro děti od 
2 do 3 let, MC Krteček, ZŠ I. Se-
kaniny 1804

16.00 Mořský svět – tvůrčí dílna, CVČ, 
Vietnamská 1541

17. 9.
15.00 Kinezka pro děti – pro rodiče 

s dětmi od 4 let, KC Makovice, 
U Oblouku 501/5 

18. 9.
10.00 Lesní relaxace v porubském 

lesoparku, pořádá KC Makovice, 
U Oblouku 501/5

16.00 Turnaj v ruských kuželkách, 
CVČ, O. Jeremiáše 1985

19. 9.
9.00 Psychohygiena na mateřské, 

KC Makovice, U Oblouku 501/5
9.00 Malý muzikant – hudební školič-

ka, MC Krteček, ZŠ I. Sekani-
ny 1804

9.50 Malý muzikant – hudební školič-
ka, MC Krteček, ZŠ I. Sekani-
ny 1804

10.00  Pohni se svým zdravím – pora-
denství v oblasti zdraví, zdravé-
ho životního stylu a pohybových 
aktivit, Havlíčkovo náměstí (více 
na str. 6)

17.30 Cestopisná beseda z cyklu 
Tuláček: Radmila Harazimová – 
Austrálie, KC Makovice, U Oblou-
ku 501/5

20. 9.
16.30 Co (ne)potřebuje batole? aneb 

Co (ne)potřebuje máma a táta, 
MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804

 23. 9.
 9.00 Medvídci – cvičení pro děti od 

1 do 2 let, MC Krteček, ZŠ I. Se-
kaniny 1804

10.00 Krťata – cvičení pro nechodící, 
ale lezoucí děti, MC Krteček, 
ZŠ I. Sekaniny 1804

11.00 Opičky – cvičení pro děti od 
2 do 3 let, MC Krteček, ZŠ I. Se-
kaniny 1804

16.00 Moudrá sova – tvůrčí dílna, CVČ, 
Vietnamská 1541

24. 9.
17.00 Jana Fedorčák van Coppenolle: 

Účinně a hravě na programy 
v hlavě – přednáška, KC Makovi-
ce, U Oblouku 501/5

25. 9.
10.00 Generace: beseda o vývoji osíd-

lení Poruby s Markem Weissbro-
dem, KMO, Vietnamská 1541

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

16.00 Divadélko Smíšek: Malované 
zpívánky, CVČ, Vietnamská 1541 

26. 9.
9.00 Malý muzikant – hudební školič-

ka, MC Krteček, ZŠ I. Sekani-
ny 1804

9.50 Malý muzikant – hudební školič-
ka, MC Krteček, ZŠ I. Sekani-
ny 1804

16.00 Cvičení pro těhotné, MC Krte-
ček, ZŠ I. Sekaniny 1804

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

17.30 Kurz hypnoporodu, MC Krteček, 
ZŠ I. Sekaniny 1804

27. 9. 
 Noc vědců: Šetrně k planetě, 

areál VŠB-TUO, 17. listopadu 
(více na str. 13)

28. 9.
14.00 Linkou na drink – charitativní 

akce ve prospěch nemocných 
dětí, Alšovo náměstí (více na 
str. 20)

30. 9.
9.00 Medvídci – cvičení pro děti od 

1 do 2 let, MC Krteček, ZŠ I. Se-
kaniny 1804

10.00 Krťata – cvičení pro nechodící, 
ale lezoucí děti, MC Krteček, ZŠ 
I. Sekaniny 1804

PROGRAM AKCÍ18



11.00 Opičky – cvičení pro děti od 2 
do 3 let, MC Krteček, ZŠ I. Seka-
niny 1804

16.00 Rybičky z CD – tvůrčí dílna, CVČ, 
Vietnamská 1541

 Planetárium Ostrava

program na http://planetariumostrava.cz

 HC RT TORAX Poruba

přehled zápasů na www.hcporuba.cz

 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 5. 9.
Karolína Bulová: Výběr – výstava obrazů, 
Galerie na schodech, ÚMOb Poruba, Klim-
kovická 55/28

do 15. 9. 
Jiří David: Ráj 2–4 km, Galerie Dukla, 
Hlavní třída

do 22. 9.
Proměna prostoru u Floridy – představe-
ní místa: jeho minulost, současnost i bu-
doucnost, prostranství u kruhového ob-
jezdu, Hlavní třída (více na str. 6)

do 27. 9.
Zuzana Walachová: Duchovní a intuitiv-
ní tvorba – výstava obrazů, KMO, L. Po-
déště 1970

do 30. 9.
Anna Pelikánová: Živa – výstava fotogra-
fi í, KMO, Vietnamská 1541

4.–30. 9.
Paměť národa v Ostravě – příběhy pamětní-
ků historických událostí spjatých s Ostravou 
(vernisáž 4. 9. v 18.00), prostranství u kruho-
vého objezdu, Hlavní třída (více na str. 14)

9. 9. – 7. 11.
Jakub Morávek: Via invenienda – hle-
dání cesty – výstava fotografi í (verni-

sáž 9. 9. v 17.00), Galerie na schodech, 
ÚMOb Poruba, Klimkovická 55/28 (více 
na str. 20)

11. 9. – 31. 12.
Od kostela ke garážím – výstava foto-
grafi í a dokumentů vztahujících se k Zá-
meckému parku a jeho okolí (vernisáž 
11. 9. 2019 v 16.00), Galerie Astra, DPS, 
I. Sekaniny 1812 

16.–22. 9.
Chodím pěšky a jezdím na kole – tema-
tická výstava knih, KMO, Vietnamská 1541

16. 9. – 13. 10.
Prostor pro auta, nebo prostor pro lidi?, 
Alšovo náměstí

1. 10. – 31. 12.
Deana Kolenčíková, Vladimír Turner: 
Když burnout dostihne i Slunce (vernisáž 
1. 10. v 17.00), Galerie Dukla, Hlavní třída

 Kvizy a soutěže

16.–22. 9.
Víš, jak se chovat na kole? – kviz pro děti, 
KMO, L. Podéště 1970
Chodím pěšky a jezdím na kole – kviz 
o krásách pro pěší a cyklisty na Ostrav-
sku, KMO, Vietnamská 1541

 Plánované akce

6. 10.
15.30 Varhanní koncert, kostel sv. Mi-

kuláše, nábřeží SPB

7. 10. 
16.00 Lesní skřítek – tvůrčí dílna, CVČ, 

Vietnamská 1541

10. 10.
17.00 Městem na kole – cyklovyjížďka 

po dopravních nástrahách Poruby 
s průvodcem, sraz na Alšově ná-
městí (nutná rezervace na e-mailu 
LRimovska@moporuba.cz)

12. 10.
9.00  Mineralogické setkání, aula 

VŠB-TUO, 17. listopadu

14. 10.
16.00 Krmítko pro ptáčky zpěváčky – 

workshop pro děti a rodiče (nut-
ná rezervace na tel. 599 480 592 
do 11. 10.), CVČ, Vietnamská 1541
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CVČ – centrum volného času, DPS – dům s pečovatelskou službou, KC – komunitní centrum, 
KMO – Knihovna města Ostravy, MC – mateřské centrum, ZŠ – základní škola

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

Nepřehlédněte!
Všechny vylosované budeme o  jejich 
výhře informovat prostřednictvím kon-
taktu, který uvedou. Dozví se tak, kdy 
a  kde si budou moci výhru vyzved-
nout. Vstupenky do NDM nelze měnit!

Soutěžíme
 O vstupenky do NDM

Po divadelních prázdninách opět můžete 
soutěžit o  vstupenky do Národního diva-
dla moravskoslezského. Tentokrát se nabízí 
možnost vidět operu Leoše Janáčka Osud.

Opera měla i  sama pohnutý osud – 
vznikla za dramatických okolností po smr-
ti Janáčkovy jediné dcery Olgy, je silně au-
tobiografi cká, ovlivněná mj. setkáním skla-
datele s Kamilou Urválkovou.
Výhrou jsou dvě vstupenky na 13. září do 
Divadla Antonína Dvořáka na mimořád-
né představení opery Osud. Divadlo na 
ně prodává jen omezený počet vstupe-
nek. Navíc zde v  tento den pořizuje zá-
znam opery pro své vysílání Česká televi-
ze. Představení začíná v 18.30 hodin.

Soutěžní otázka zní:
Kde se Janáček se svou Múzou potkal 

a kde se tedy opera odehrává?
a) v Luhačovicích
b) na Hukvaldech
c) v sanatoriu v Moravské Ostravě

Odpovědi posílejte do 9. září na adre-
su redakce@moporuba.cz nebo Redakce 
zpravodaje PRIO, ÚMOb Poruba, Klimko-
vická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba. Uveď-
te své jméno, příjmení a kontakt, na který 
vám můžeme oznámit případnou výhru.

  O vstup na atrakce 
ve Skalka Family Parku

Že Skalka Family Park nabízí různorodé 
sportovní vyžití a  dětem i  možnost vyřá-
dit se na nejrůznějších atrakcích od lanové 
pyramidy přes lezeckou stěnu po tubingo-
vou dráhu, jsme už zmiňovali. Víte ale, že na 
Skalce mají taky minizoo s ovečkami, kozou, 
oslíkem, lamami a  pávy? Soutěžit můžete 
o tři jednorázové vstupy na atrakce na Skal-
ce. Otázka se tentokrát bude týkat zvířátek.

Jaké zvířecí přírůstky se narodily v létě?
a) pávata
b) mládě lamy

Odpovědi posílejte do 20. září na adre-
su redakce@moporuba.cz nebo Redakce 
zpravodaje PRIO, ÚMOb Poruba, Klimkovic-
ká  55/28, 708 56 Ostrava-Poruba. Uveďte 
své jméno, příjmení a kontakt, na který vám 
můžeme oznámit případnou výhru.
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Co: Pouť babího léta
Kdy: 7. a 8. září
Kde:  prostranství u Francouzské 

ulice
Na prostranství u Francouzské ulice opět 
přijede pouť. Atrakce se roztočí už ve 
středu 4. září po 14. hodině. Samotná 
pouť s programem však bude až o víken-
du. V sobotu 7. září ho zahájí v 11 hodin 
v představení pro děti Strašfuňák s ces-
tou kolem světa, dvě hodiny po poled-
ni zatančí skupina Bez Cu Crew. Po slav-
nostním zahájení v 15 hodin vystoupí pol-
ská jazzová Grupa bez nazwy. Ostravské 
poprockové seskupení Easy Steps zahra-
je od 17.15 hodin a sobotní program uza-
vře electroswingová kapela Mr. Moss, jejíž 
hudba Porubany těšila už na vystoupe-
ní v  rámci Letní umělecké scény v  Po-
rubě. V neděli se například od 14 hodin 
představí Taneční klub Trend a po 16. ho-
dině tříčlenná frýdecká kapela Marian 
333. Ticho! To je krnovská skupina hra-
jící pop-rock, která zahraje po 18. hodi-
ně. Doprovodný program nabídne malo-
vání na obličej, pískování, jízdu na poní-
kovi, tvůrčí dílny, venkovní hry (Cornhole) 

i laserovou střelnici. Změna programu je 
vyhrazena. Více informací v  události na 
www.facebook.com/moporuba.

Co:   workshop k výstavě 
Jiřího Davida Ráj 2–4 km 
pro rodiče a děti

Kdy:  7. září od 10 hodin
Kde:  Galerie Dukla, Hlavní třída
Výtvarný workshop pro rodiče s  dět-
mi k  aktuální výstavě Jiřího Davida Ráj 
2–4 km v Galerii Dukla má podtitul Mapa 
mého malého ráje. Zažili jste o  prázdni-
nách něco výjimečného, nebo byly vaše 
nejkrásnější okamžiky úplně obyčejné 
a  všední? Všechny stojí za zaznamená-
ní a vrytí do paměti! Na workshopu, který 
se bude konat 7. září, si každý bude moct 
pomocí nevšedních materiálů vytvořit 
mapu svého zlomku života, a stane se tak 
možná na chvíli stvořitelem svého vlastní-
ho ráje na zemi. Z důvodu omezené kapa-
city workshopu je třeba si rezervovat mís-
ta na e-mailu pnovackova@moporuba.cz 
nejpozději do 5. září. Vstup je zdarma.

Co: Hurá, koloběžka volá!
Kdy: 9. září v 16 hodin
Kde:  zahrada centra volného času 

(CVČ), Vietnamská 1541
Tradiční závody na koloběžkách a odráže-
dlech pro děti od tří do 10 let se budou ko-
nat 9. září v zahradě centra volného času 
na Vietnamské ulici. Podmínkou účasti 
je helma a pohybující se vozítko. Děti se 
mohou registrovat na místě v den konání 
akce od 15.30 hodin; tam také budou roz-
děleny do soutěžních kategorií. Pro vítěze 
jsou připraveny diplomy, medaile a ceny. 
Akce se koná pouze za příznivého poča-
sí. Vstup je zdarma. Bližší informace na tel. 
599 480 555, 599 480 592, 720 735 354 
nebo www.facebook.com/cvc1541.

Co:   výstava fotografi í 
Jakuba Morávka

Kdy:  9. září v 17 hodin
Kde:  Galerie na schodech
V  Galerii na schodech porubské radnice 
bude 9. září v  17 hodin vernisáží zaháje-
na výstava fotografi í Jakuba Morávka. Sou-
bor nazval Via vinvenienda – Hledání cesty. 
„Dlouho jsem nebyl žánrově zaměřený fo-
tograf a možná ani nikdy nebudu, protože si 
myslím, že když člověk umí fotit, má cit pro 
fotografi i, její kompozici, používá správnou 
technologii a techniku, pak dokáže vytvořit 
působivé a  dechberoucí fotografi e napříč 
žánry,“ tvrdí Jakub Morávek, který se pro-
fesionální fotografi i věnuje sedmým rokem. 
Výstava bude přístupná do 7. listopadu.

Co:  Malované zpívánky
Kdy: 25. září od 16 hodin
Kde:  CVČ, Vietnamská 1541
Divadelní sezonu 2019/2020 pro děti a je-
jich rodiče zahajujeme ve společenském 
sále CVČ na Vietnamské ulici ve středu 
25. září v 16 hodin divadelním představe-
ním Malované zpívánky v podání Divadélka 
Smíšek. Cena na osobu je 30 korun. Kapa-
cita sálu je omezená, a proto nově nabízí-
me od září možnost si zakoupit vstupenky 
již předem ve vrátnici centra. (jan)

S jízdenkou na Alšovo náměstí na charitativní drink
 ,,Jsme dva ostravští nadšenci do kultur-

ních akcí a rádi pomáháme, proto jsme se 
rozhodli uspořádat akci, která nese název 
Linkou na drink. Jedná se o  charitativní 
akci, která podpoří kliniku dětského lékař-
ství Fakultní nemocnice Ostrava. Pojďte 
do toho s námi!“ zvou pořadatelé Jan Ta-
bášek a Sabina Nováková. O co půjde? Ně-
kolik institucí připraví svůj vlastní originální 
drink, který budou prodávat. Zapojí se na-
příklad Dopravní podnik Ostrava, Vysoká 
škola báňská – Technická univerzita Ostra-
va, Atletika Poruba, městský obvod Poru-

ba, město Ostrava, spolky Swanky, Mako-
vice, městský útulek a další. Ti všichni bu-
dou své drinky míchat 28. září od 14 hodin 
na Alšově náměstí. Úkolem všech zúčast-
něných bude vyrobit nealkoholický drink, 
který budou prodávat, a  také si připra-
vit překvapení pro návštěvníky akce. Ti si 
u vstupu zakoupí „jízdenku“ a u některého 
ze stánků ji vymění za nápoj. Hodnota jíz-
denky je 30 korun a celý výtěžek poputu-
je dětem do fakultní nemocnice. Hlavní in-
gredienci drinku si aktéři vylosují. Jsou při-
praveny ekokelímky a ekobrčka. 

„Nebude chybět ani doprovodný pro-
gram s  hudbou a  představením pro ná-
vštěvníky. Občerstvit se všichni budou 
moci u stánku CrossCafe, kde budou při-
pravovat jak chutné jídlo, tak i  dobrou 
kávu. Pivo bude zajištěno z  regionální-
ho pivovaru. Připravili jsme také dřevěnou 
zeď, kam všichni napíšeme vzkaz dětem,“ 
upřesnil Jan Tabášek. 

Celou přípravu akce můžete sledovat 
na facebookové události Linkou na drink.

Nad akcí převzala záštitu starostka Po-
ruby Lucie Baránková Vilamová. (jan)

Co:  Logické úlohy, hádanky a křížovky v CVČ
Kdy:  14. a 15. září
Kde: CVČ, Vietnamská 1541
Hádankářsko-křížovkářský kroužek Ostraváci pořádá ve spolupráci s ČSHAK, městským 
obvodem Poruba a časopisem Křížovka v sobotu 14. září ve 13.15 hodin přebor Grand 
Prix jednotlivců v řešení logických úloh a v 15.30 hodin 14. ročník hádankářské soutěže 
Ostravská desítka. Následuje v 16.30 hodin soutěž 3–4členných družstev Velká cena Os-
travy v řešení křížovek a hádanek. V neděli 15. září v 9.15 hodin se uskuteční přebor se-
verní Moravy (GP) jednotlivců v řešení hádanek a křížovek ve dvou kategoriích. Všech-
ny soutěže se budou konat v centru volného času na Vietnamské ulici a jsou volně pří-
stupné všem zájemcům.

U  soutěže v  logických úlohách se může slušně umístit i  úplný začátečník, protože 
u každé úlohy je v zadání přesně specifi kováno, co musí soutěžící splnit, aby se jeho řešení 
považovalo za správné. U soutěží v hádankách nemají začátečníci prakticky šanci, proto-
že řešení je závislé na názvu hádanky, který něco řekne jen znalým. Pro případné zájemce 
je vhodná nedělní vedlejší kategorie, kde vedoucí soutěže vysvětlí základní zásady řešení; 
bude se řešit 15 hádanek po dobu 60 minut.

V neděli se bude začínat křížovkami, hádanky se budou řešit asi od 10.45 hodin. Bliž-
ší informace na tel. 599 480 592 nebo 720 735 354. (red)
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Nakup a vyzvedni si

VÝHRU
Vyhrá

vá

6.12.

HUDBA Z FILMŮ, NOMINOVANÝCH NA OSCARA
s účastí zpěváků a s doprovodem video projekce

TO JE NĚCO VÍC NEŽ POUHÝ KONCERT,
TO JE SKUTEČNÁ SHOW!

OBNOVENÝ PROGRAM

vstupenky:
více informací a vstupenky:

www.artpartner.cz

OSTRAVA
Dům kultury města Ostravy
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Září v porubské 
historii
14. září 1911

 Družstvo pro udržování so-
kolského domu začalo s  pří-
stavbou sokolovny, která se 
ukázala být nutnou pro udě-
lení koncese na provozová-
ní hostinské činnosti. Stavba 
byla ukončena v listopadu té-
hož roku a stála 11 000 korun. 
V přízemí byly hostinské míst-
nosti a v poschodí byt hostin-
ského.

27. září 1917
 V  kostele byl zrekvírován 

největší kostelní zvon sv. Mi-
kuláš o váze 306 kg.

16. září 1927
 Voleb do obecního zastu-

pitelstva se zúčastnilo 743 ze 
773 oprávněných voličů.

7. září 1967
 Do nových vysokoškol-

ských kolejí se stěhovali prv-
ní studenti VŠB.

1. září 1968
 Plánovací a  fi nanční od-

bor ObNV v Porubě ve spolu-
práci se všemi odbory vyčíslil 
škody způsobené okupací 
na 302 000 Kčs (komunika-
ce, chodníky, dopravní značky, 
opravy fasád a  obkladů, do-
movní čísla a tabulky s názvy 
ulic).

1. září 1971
 Škola na ulici E. Thälman-

na, která v roce 1951 nahradila 
skoro 150 let starou školu pod 
kostelem, oslavila 20 let své-
ho trvání. V  roce 1971 už ve 
staré škole byly dílny Obvod-
ního bytového podniku.

30. září 1982
 Ve specializovaném dia-

gnostickém bloku krajské ne-
mocnice bylo slavnostně ote-
vřeno nové komplexní zaříze-
ní Krajského ústavu národního 
zdraví. Slavnostního otevření 
se zúčastnil ministr zdravot-
nictví ČSSR prof. MUDr. Ja-
roslav Prokopec, CSc., a dal-
ší političtí a zdravotničtí před-
stavitelé.
Pramen – Jiří Lexa:
Odkazy porubských kronik

Domy T03B – počátek éry paneláků
Stavbami typu T03B 
byl dokončen třetí 
stavební obvod Poruby.

 Typ T03B byl vyvinut v  zá-
věru 50. let, masivnějšího roz-
šíření se dočkal až v první třeti-
ně 60. let. Jeho konstrukce stále 
vychází z poznatků starší řady T 
– podélný nosný systém a užití 
menších prefabrikovaných dílců, 
tzv. blokopanelů. Podélný nos-
ný systém znamená, že nosné 
jsou průčelní stěny s okny a rov-
noběžně s  nimi i  středová stě-
na uvnitř domu. Středová nosná 
stěna je tvořena sloupy a překla-
dy. Sloupy se projevují v předsí-
ních bytů, kde je mezi ně často 
vsazena vestavěná skříň. Překla-
dy jsou vidět v obývacích poko-
jích větších bytů, které jsou tím-
to konstrukčním prvkem nále-
žitě ozvláštněny. Stropy jsou 
z  panelů vylehčených dutina-
mi. Nenosné části domu, tedy 
zejména příčky v bytech a stě-
ny za radiátory, jsou vyrobe-
ny z  lehkých betonů, případně 
mohou být vyzděny klasický-
mi cihlami – v takovém případě 
nese dům označení T02B. 

Architektura
Klasický dům T03B umístě-
ný mimo Hlavní třídu má velice 
strohou architekturu. Zdobné 
prvky jsou už zcela opomenuty, 
fasáda s  břízolitovou omítkou 
má pravidelně rozmístěná okna 
a balkony. Snad jedinou ozdo-
bou je výrazný přesah stře-
chy, který funguje jako korunní 
římsa. Od staršího typu T17 ten-
to typ domů rozpoznáte podle 
celkově menších rozměrů, pra-
videlně rozmístěných balko-
nů a hlavně klasických trojkříd-
lých oken na chodbách (oproti 
celoproskleným pásům u  T17). 
Typickým poznávacím znakem 
jsou trojice větracích otvorů 
umístěné vedle oken kuchyní. 
Větrací otvory vedou s pomocí 
důmyslného systému užívající-
ho stropní dutiny do spíže a by-
tového jádra. Mimochodem, 
u bytových jader se zde popr-
vé vyskytl umakart. Zatím však 
ne jako hlavní stavební materiál, 
ale pouze jako „obklad“ kolem 
vany, který měl zamezit vsák-
nutí vody do dřevěné konstruk-

ce jádra. Stěna s dveřmi do kou-
pelny a WC je zděná.

Přichází Brusel
Sorela již zcela ustoupila a  na 
reprezentativních místech třetí-
ho obvodu se začal prosazovat 
nový moderní bruselský styl. 
Jeho vrcholem je blok domů 
T03B v  jižní části Hlavní třídy 
pod kruhovým objezdem. Řada 
domů tam má atypické prvky, 
jako zejména parter s obchody 
se stylovými architektonický-
mi detaily nebo třeba plastická 
(abstraktní) domovní zname-
ní a zkosené stříšky nad vstup-
ními vchody. Další nápadité 
domy T03B nalezneme na vý-
chodním konci Hlavní třídy, kde 
je s  pomocí těchto domů po-
stavených v úhlu 45 ° od okol-
ních domů docíleno efektu ro-
zevření Hlavní třídy. Tyto domy 

rovněž zaujmou povedený-
mi detaily obchodního parteru 
a  také betonovými markýzami 
na střechách patrnými zejména 
při pohledu z dálky. 

Výtah v drátěné kleci
Přiložený půdorys znázorňuje 
nejčastější rozložení bytů. Vi-
díme tři byty velikosti 2+1. Kraj-
ní byty jsou větší a mají výhled 
na dvě strany. Ve všech bytech 
je stejně řešené bytové jádro 
a kuchyň. Balkony patří pouze 
krajním bytům, v některých pří-
padech je ale architekti dopřá-
li i  prostředním bytům (např. 
na Čkalovově ulici 15). Existují 
i méně časté sekce, které jsou 
delší a nacházejí se v nich i byty 
3+1 nebo dokonce 4+1. V příze-
mí je u  zadního vchodu vždy 
i jedna garsoniéra.
 Marian Lipták

Půdorys typického podlaží

T03B v původní podobě již na třetím obvodě nenajdeme (snímek je 
z roku 2014). Foto: archiv Mariana Liptáka



Co se chystá 
u sousedů

Třebovice
 Vokální seskupení Skety, fol-

kové kapely Klíč, BlueRej, Spo-
lektiv, cimbálové muziky Hara-
fi ca a Lipka, hudební seskupe-
ní Prague Cello Quartet nebo 
muzikálová zpěvačka Hana 
Fialová s  komorním orches-
trem Jakuba Žídka, folklorní 
soubor Radhošť, Haná, Vrtek, 
Hlubina, Vonička, Ondrášek. To 
je přehled interpretů 16. ročníku 
podzimní slavnosti Třebovic-
ký koláč, který se uskuteční od 
13. do 15.  září v Třebovickém 
parku. Více na www.trebovic-
kykolac.com. (jokr)

Vítkovice
 Na Městském stadionu Vít-

kovice se bude 21. září od 
10 hodin konat největší nábo-
rový sportovní festival v  re-
publice. Je určen rodinám 
s dětmi od tří do 18 let. Nabíd-
ne možnost vyzkoušet si tra-
diční sporty i  ty, které příliš 
rozšířené nejsou. Představeny 
budou i  sporty, které mohou 
provozovat handicapovaní. 
Během dne budou připrave-
ny nejrůznější exhibice nebo 
vystoupení a  autogramiády 
úspěšných sportovců, k  dis-
pozici bude překážková drá-
ha Wannado Ninja Race nebo 
biatlonová střelnice. (jan)
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„Nejobtížněji se likvidují štěnice,“ 
říká jednatelka fi rmy Dezis.eu
Firmu s manželem založili 
v roce 1998. Lucie Temlíková 
je její jednatelkou. Už 
jednadvacet let má 
kancelář na stejném místě 
na Alšově náměstí.

 Původně Temlíkovi poskyto-
vali jen služby úklidové a  ma-
lířské, postupně ale nabídku 
rozšířili také o  „tři dé“: dezin-
fekci, dezinsekci (hubení hmy-
zu) a  deratizaci (hubení hlo-
davců). Poptávka byla taková, 
že se dnes původním podni-
katelským oborům věnují už 
jen okrajově. Zákazníky fi rmy 
Dezis.eu jsou například byto-
vá družstva nebo společenstva 
vlastníků (kvůli tzv. vnitřní de-
ratizaci) či menší obce, kterým 
zajišťují plošnou (venkovní) de-
ratizaci. Téma k začátku rozho-
voru se nabízí: Je to s těmi hlo-
davci letos opravdu tak hrozné?

„Je. Nejenže nebojácně bě-
hají venku, ale tlačí se i  do 
domů,“ potvrzuje Lucie Temlí-
ková. Pro fi rmy, s  nimiž mají 
uzavřené smlouvy, jezdí taky 
pohotovostně na zavolání, 
soukromým osobám však tuto 
službu neposkytují. „Technik 
vyjede, monitoruje situaci na 
místě a pak položí nástrahy. Po 
dvou až třech týdnech se po-
stup opakuje. Často z fi rem vo-
lají, že už se něco chytlo nebo 
že našli hlodavčí mrtvolku, tak-
že ji přebereme a předáme k li-
kvidaci do kafi lerie,“ vysvětlu-
je. Říká, že položené nástrahy 
na hlodavce nejsou pro domá-
cí mazlíčky při správné aplika-
ci nebezpečné – „nevoní“ jim, 
takže nemívají touhu je okusit. 
Horší by ale bylo, kdyby otrá-
veného hlodavce pozřeli.

Mnohem větší problém však 
podle Lucie Temlíkové předsta-
vuje hmyz. „Likvidace štěnic, 
blech, švábů, rusů nebo mraven-
ců spadá do oblasti dezinsekce. 
Proti mravencům faraonům, ru-
sům a švábům se pokládají ge-
lové požerové nástrahy. Nejob-

tížněji se likvidují štěnice, proti 
těm se bojuje represivními po-
střiky. Musí se udělat v  celém 
bytě, byť se vyskytují především 
tam, kde se delší dobu zdržuje 
člověk – tedy nejčastěji v poste-
lích nebo sedacích soupravách, 
v rámech obrazů, zásuvkách…,“ 
vyjmenovává. Když lidé zjistí, že 
bydlí se štěnicemi, doporučuje 
jejich výskyt hned hlásit vlastní-
kovi bytu – byť se za to člověk 
stydí. Je totiž mnohem levněj-
ší a jednodušší aplikovat postřik 
v jednom bytě než třeba v de-
seti. „Víme, že svépomocí se to 
nedá zvládnout. Spreje brouky 
jen rozeženou, ale rozhodně je 
nezabijí, maximálně budou re-
zistentní proti postřikům,“ varu-
je. A dodává, že zavléci si domů 
tento druh hmyzu neznamená, 
že je člověk špindíra. „Lidé si 
je třeba mohou přivézt v kufru 
z dovolené. Nemusí to být zrov-
na dospělci, stačí nakladená va-
jíčka. A když si představíte, jak 
jsou pak kufry navršené v pod-
palubí letadel…“

Když prý se situace nechá 
zajít příliš daleko, štěnice se 
přemnoží a  samice prchají – 
stoupačkami, elektrickým ve-
dením… „I to dokážeme vypo-
zorovat, a dokonce také určit, 
kde bylo ,ohnisko‘,“ tvrdí pod-
nikatelka. Chyba podle ní je, 

když lidé ze zamořeného bytu 
odcházejí. V  první řadě totiž 
hrozí, že hmyz zavlečou i tam, 
kde zrovna přebývají. Kromě 
toho štěnice dokážou při níz-
kých teplotách přežít až rok 
bez potravy – nebo migrují 
tam, kde ji najdou.

Postřik se musí po dvou týd-
nech zopakovat, protože štěni-
ce denně klade vajíčka a zhru-
ba za tuto dobu se bude líh-
nout nová generace. Insekticid 
jí zabrání se dále množit.

V  letním období fi rmu De-
zis.eu zaměstnávají rovněž lik-
vidace vosích či sršních hnízd – 
v případě, že jsou v nedostup-
ných místech, pak lze požádat 
o pomoc hasiče.

Ptát se Lucie Temlíkové 
v tuto chvíli na veselou historku 
z  podnikání není úplně namís-
tě. Popisuje, že klienty na de-
zinsekční zásahy potkává spíše 
vyčerpané a  zoufalé. Nicméně 
vzpomene si, jak kdysi o půlno-
ci o víkendu volala Porubanka, 
že jí v panelákové kuchyni létá 
netopýr. I s tím si ale věděli rady: 
zhasnout, otevřít okno a nechat 
odletět. Pomohlo… (jan)

Lucie Temlíková 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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PRIMALEX
DECO
15 KG

LED ŽÁROVKA

 bílý
 odolný vůči

 otěru za sucha

 balení 3 ks

obi.cz

Interiérové dvere „Aruba“,
dub Scandinavia

Bílý malířský nátěr pro vnitřní prostory. 

OBI č.: 562541 (26,60 Kč/kg).

Nabídka platí od 1. 9. 2019 do 31. 9. 2019 

nebo do vyprodání zádob.

LED zdroj Classic

Příkon 10 W, E27, 

barva světla 3000 K / 4000 K, 

světelný tok 806 lm, energetická třída A+.

OBI č. 5557509, 5557517

Nabídka platí od 1. 9. do 30. 9. 2019 

nebo do vyprodání zásob.

Interiérové dveře prosklené, lakované, 

MDF rám opláštěný HDF deskami. 

Šířka: 60, 70, 80 a 90 cm.

OBI č. 1004837 aj. Platí do 30. 9. 2019 

nebo do vyprodání zásob. Cena bez 

kování a zárubně.

KRÁSNÉ 
NEMUSÍ
BÝT DRAHÉ.

Super cena

1199,–

Super cena

399,–15 kg

Super cena

99,–

A

9

  květináče 19 cm

OBI č. 3683117 Chryzantéma 

(Chrysanthemum multifl ora)

K dispozici v různých barvách.

Nabídka platí od 1. 9. do 30. 9. 2019 

nebo do vyprodání zásob.

CHRYZANTÉMA

Super cena

79,–


