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Platí od 1. 10. do 31. 10. 2022 
nebo do vyprodání zásob.

ROZSVIŤTE   
světla i stěny

Super cena

449,-
PRIMALEX DECO 15 KG
Bílý interiérový malířský nátěr. 
OBI č. 5625413 (29,94 Kč/kg).
Bílý interiérový malířský nátěký nátěk r. 
OBI č. 5625413 (29,94 Kč/kg).

NAKUP ONLINE 
NA NOVÉM
OBI.CZ

Super cena

99,- 3 ks

LED ZDROJ CLASSIC 
8,5 W, 806 lm, E27.
3000K: OBI č. 6395230
4000K: OBI č. 6395248

3 ks v bal.

3x

Super cena

699,-
ECOLITE PŘISAZENÉ STROPNÍ LED SVÍTIDLO 
1. Tera, 2900 lm. Rozměry: 225 x 40 mm. OBI č. 6333652
2. Trim, 2900 lm. Rozměry: 225 x 225 x 40 mm. OBI č. 6333660

2

stupeň krytí: IP20

1

stupeň krytí: IP20

15 kg

DOKÁŽETE

S
COKOLIV

OBI Ostrava, Výškovická 46/3123, 700 30 Ostrava, Tel.: 296 601 501/561



TÉMA 3

ÚVODNÍK

Lucie Baránková Vilamová,
starostka

Vážení Porubané,
na následujících řádcích si 
dovolím zcela výjimečně 
také odpovědět na otázku, 
která byla zastupitelům po-
ložena v  anketní otázce na 
straně 6, a ta otázka zní: Co 
byste přáli Porubě v novém 
volebním období?

Poruba ušla za posled-
ní roky velký kus cesty. A já 
bych jí přála, aby se nezasta-
vovala, aby pokračovala ve 
svém obrovském potenci-
álu se dále rozvíjet a měnit. 
Měnit tak, aby byla moderní 
místo pro život. Aby ji vedli 
lidé, kteří k ní budou přistu-
povat jako ke svému domo-
vu. A rovněž aby to byli lidé, 
kteří dohlédnou dále, než 
jen pár metrů kolem svého 
vchodu nebo v časovém ho-
rizontu do konce svého vo-
lebního období. Poruba tu 
bude totiž i za deset, dvacet 
a padesát let. A to je pro ni 
velká výzva. Proto bych byla 
ráda, aby nové vedení Poru-
by mělo vize a cíle. Bez těch 
to totiž nejde. A ke své prá-
ci přistupovalo s  respektem 
a s cílem to dobré posilovat, 
a to ostatní řešit ke spokoje-
nosti Porubanů.

Následující období ne-
bude lehké, přesto se dá se 
správným týmem lidí zvlád-
nout.

Porubo, přeji Ti do dalších 
let jen to nejlepší.

Poruba chce do konce roku  
dokončit tři velké rekonstrukce

Do konce letošního roku 
by se lidé měli dočkat 
nově opraveného prostoru 
před obchodním centrem 
Bohemia a vnitrobloku 
u náměstí Jana Nerudy. 
Revitalizací prochází 
i jeden z parků u Domu 
kultury Poklad.

 Letošní rok by se v Porubě 
dal nazvat rokem investic. Ač-
koli finanční situace celé země 
není ideální, obvodu se poved-
lo vyčlenit na investice rekordní 
částku ve výši více než 180 mi-
lionů korun. Díky tomu se po-
dařilo dokončit řadu oprav. Na 
přelomu léta a podzimu skonči-
la rekonstrukce Oblouku a sym-
bol našeho obvodu opět vypa-
dá jako v  době svého vzniku. 
Velké částky se v létě proinves-
tovaly ve školách a  školkách 
a mířily především do technic-
kého zázemí. A do konce roku 
by Poruba chtěla ukončit ještě 
tři velké projekty. Spousta dal-
ších akcí se připravuje nebo už 
je projekčně připravena.
„Těší mě, že i  v  této době je 
náš rozpočet výrazně proin-
vestiční. Podařilo se nám na-
jít úspory v nejrůznějších ob-
lastech, a proto jsme nijak vý-
razně nemuseli zasahovat do 
plánovaných oprav a  revita-
lizací. Věřím, že je to na Po-
rubě vidět. Do konce roku by-
chom chtěli dokončit ještě tři 
projekty. Jde o  předprostor 
obchodního centra Bohemia 

na náměstí Družby, vnitro- 
blok u  náměstí Jana Nerudy, 
kde se opravuje druhá část, 
a jeden z parků u DK Poklad. 
I  když tam se některé z  věcí 
budou dodělávat až příští rok 
na jaře,“ uvedla starostka Lu-
cie Baránková Vilamová.
Rekonstrukce dvora za ná-
městím Jana Nerudy v  létě 
pokročila do druhé etapy. 
„V té první jsme opravili část 
ohraničenou ulicemi 17. lis-
topadu a  Komenského, ná-
městím Jana Nerudy a Hlavní 
třídou. Kompletně byly opra-
veny chodníky, vozovka i  ve-
řejné osvětlení, přibyla také 
parkovací místa. Vnitroblok 
obohatil nový mobiliář, z  ně-
hož asi nejzajímavějším prv-
kem bude vyvýšené posezení 
se záhony. Je tady taky veřej-
ný gril. Obměnou prošla rov-
něž zeleň. Vysazeno bylo té-
měř 30 nových stromů a stov-
ky okrasných keřů. Teď se 
pracuje ve spodní části vnit-
robloku – v prostoru od ulice 
Komenského po zhruba Alšo-
vo náměstí. Hotovo by mělo 
být do konce října,“ řekla mís-
tostarostka Petra Brodová.
Práce pokročily i  v  jednom 
z parků u DK Poklad. Jejich za-
hájení bylo vázáno na dokonče-
ní patrového parkoviště za kul-
turním domem. Středobodem 
parku se stane žulová kašna 
akademického sochaře Vladi-
slava Gajdy, která byla v minu-
losti umístěna na Masarykově 

náměstí v centru Ostravy. Ta ale 
bude instalována a zprovozně-
na až příští rok na jaře. 
„Kolem ní bude zpevněná plo-
cha a povedou tam dvě hlav-
ní pěší trasy z betonové dlažby, 
které budou materiálově nava-
zovat na prostor před DK Po-
klad. Doplněny budou o mlato-
vé stezky. Park oživí také řada 
záhonů s  trvalkami, travinami, 
cibulovinami, vysazeno bude 
i  téměř 30 nových stromů. 
Nové bude také veřejné osvět-
lení, lavičky a koše. Chybět ne-
bude ani pítko,” popsala pláno-
vané změny Petra Brodová.
Do konce roku by měla skončit 
i poslední část rekonstrukce ná-
městí Družby. Konkrétně se jed-
ná o  prostor před obchodním 
centrem Bohemia. Navazuje na 
revitalizaci parku, který je přes 
cestu. Dominantou nově upra-
vené plochy bude pobytové 
plato a fontána se šesti výtrysky. 
Voda z  trysek bude stříkat až 
do výšky dvou metrů a záležet 
bude vždy na síle větru, kterou 
bude hlídat speciální čidlo. Na 
vyvýšené pobytové plato navá-
žou opravené pochozí plochy 
z žulové dlažby. Prostor doplní 
také nové hodiny. 
„Po dokončení tady vznikne 
nový, moderní, kultivovaný pro-
stor, který, doufám, ocení ne-
jen obyvatelé, kteří bydlí poblíž, 
nebo tímto místem jen prochá-
zejí, ale věřím, že i provozovate-
lé obchodů v Bohemii,“ dodala 
Petra Brodová.  (mot)

Před obchodním centrem Bohemia bude i fontána.  Vizualizace: ATELIER 38 s.r.o.



VOLBY 20224

Do porubského zastupitelstva usednou  
zástupci šesti stran, hnutí a koalic

 Obyvatelé Poruby v  ko-
munálních volbách rozhodli, 
že zastupitelstvo městského 
obvodu bude v  letech 2022 
až 2026 složeno ze zástupců 
hnutí ANO 2011, Koalice SPO-
LU, hnutí Ostravak, hnutí SPD, 
České pirátské strany a Koali-
ce ČSSD, LEČO.
Ve volbách do porubské-
ho zastupitelstva odevzda-
lo svůj hlas 17 520 z 50 332 
oprávněných voličů. Voleb se 
tedy zúčastnilo 34,81 procen-
ta voličů. Před čtyřmi roky 
hlasovalo o 3,08 procenta lidí 
méně. 
Do porubského zastupi-
telstva kandidovalo devět 
stran, hnutí a  koalic. Nejví-
ce hlasů získalo hnutí ANO 
2011, a to 42,95 procenta. Na 
druhém místě skončila Koa-
lice SPOLU se ziskem 16,42 
procenta hlasů, třetí je hnu-
tí Ostravak, které dostalo 
10,08 procenta hlasů. Čtvrtá 
příčka patří hnutí SPD s 9,87 
procenta hlasů. Nad pětipro-
centní hranici se dostali také 
Piráti s  6,55 procenta hlasů 
a Koalice ČSSD, LEČO, které 
obyvatelé Poruby dali 5,37 
procenta hlasů. Další strany 
– Starostové a nezávislí, PŘÍ-
SAHA Roberta Šlachty a Os-
travská levice pro Porubu – 
obdržely méně než pět pro-
cent hlasů. 
Volby do zastupitelstva měs-
ta ovládlo hnutí ANO 2011, 
které získalo 33,96 procenta 
hlasů a  v  pětapadesátičlen-
ném zastupitelstvu bude 
mít 21 zástupců. Druhé mís-
to obsadila Koalice SPOLU 
s  14,32 procenta hlasů a  re-
prezentovat ji bude devět 
zastupitelů. Třetí Ostravak 
získal 12,64 procenta a  osm 
zastupitelů, následuje SPD 
s 11,62 procenta a sedmi za-
stupiteli, Starostové pro Os-
travu s  6,78 procenta mají 
čtyři zastupitele. Pětipro-
centní kvótu překročily ještě 
Česká pirátská strana (5,80 
procent) a  Ostravská levi-
ce (5,43 procent). Obě stra-
ny získaly po třech křeslech.

 (red)

Miroslav Otisk  
Petra Brodová  
Robert Čep  
Zdeněk Rodek 
Jiří Svoboda 
Eliška Konieczná  
Karin Halfarová  
Richard Hanáčik 
Martin Bis  
Eva Mlčůchová 
Martin Wójcikiewicz  
David Zegzulka  
Jiří Vidhalm  
Filip Horník  
Michael Branny  
Lukáš Čížek 
Bronislav Jančar 
Vladan Raiskub  
Luděk Broda  
Jan Minarčík  
Markéta Rodková

ANO 2011
Lucie Baránková Vilamová  

Ostravak
Martin Drastich
David Nespěšný
Dušan Přeček
Ivo Křižák
Bohdan Trojak

Svoboda a přímá demokracie 
(SPD)
Gabriela Poštulková 
Robert Starý 
Vojtěch Klemens  
Soňa Janke 
Vladimír Kadlec  

ČSSD a hnutí LEČO – LEPŠÍ 
A ČISTÁ OSTRAVA
Michal Šíma 
Roman Michalec

Zdroj: ČSÚ, infografika ÚMOb Poruba/Martina Mahuliaková

Koalice SPOLU 
(ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
Jan Dekický
Marek Kudela
Vojtěch Curylo
Jan Abrahamčík
Vladimír Tlach  
Petr Jedlička 
Lenka Pastyrniaková 
Jaroslav Klega

Česká pirátská 
strana
Martin Tomášek
Andrea Hoffmannová
Eva Šebková
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Složení Zastupitelstva městského obvodu Poruba

*v roce 2014–2018 získalo ODS 3 křesla, 
  KDU-ČSL 3 křesla a TOP 09 žádné
**v roce 2018–2022 získalo ODS 5 křesel, 
  KDU-ČSL 3 křesla a TOP 09 žádné

*v roce 2014–2018 získala ČSSD 12 křesel, 
  a LEČO žádné
**v roce 2018–2022 získala ČSSD 4 křesla 
  a LEČO žádné

ZAJÍMAVOSTI
 Všechny hlasy byly v  Porubě sečteny 
v 22:26 hodin.

 Odevzdáno bylo celkem 719 437 plat-
ných hlasů.

 Nejrychleji byly hlasy sečteny v  okrsku 
15006, který měl sídlo v  Jazykovém 
gymnáziu Pavla Tigrida.

 Nejvíce preferenčních hlasů získala sta-
rostka Lucie Baránková Vilamová – 
7 636.

 Nejstarší zvolený zastupitel má 78 let, 
nejmladší 26 let. 

 Průměrný věk zastupitelů činí 45,47 let.
 V zastupitelstvu usedne 11 žen a 34 mužů.
 Od roku 1990 se volby do zastupitelstev 
obcí konaly podeváté.



AKTUALITY 5

Vzpomínka 
u památníku

 V  pátek 28. října uplyne 
104 let od vzniku samostat-
ného československého stá-
tu. Představitelé městského 
obvodu v  tento den položí 
květiny u  památníku u  blud-
ného balvanu na Vřesinské 
ulici a  vzdají poctu všem, 
kteří stáli u  zrodu republiky. 
Sami Porubané si mohou vý-
ročí u památníku rovněž při-
pomenout.

Chcete prodávat na 
vánočním jarmarku?

 Také letos se bude na Al-
šově náměstí konat Porubský 
vánoční jarmark. A  zájemci, 
kteří by na něm chtěli prodá-
vat své zboží, se mohou hlá-
sit už nyní. „Městský obvod 
hledá pro tuto akci prodejce 
vánočních ozdob, rukoděl-
ných výrobků, ručně zdobe-
ných perníčků i  domácího 
cukroví nebo prodejce dár-
kových předmětů s  vánoč-
ní tematikou,“ uvedla Ště-
pánka Ostárková z porubské 
radnice. Zájemci se mohou 
hlásit do 15. listopadu. Bliž-
ší informace získají na tel. č.  
599 480 913, 602 591 918 
nebo na e-mailu sostarkova@
moporuba.cz. (red)

Sousedská slavnost Zažít Porubu 
jinak bavila, vzdělávala i pomáhala
Polovina září patří tradičně 
akci Zažít Porubu jinak. Ta 
se už podruhé za sebou 
konala v Zámeckém parku 
a okolí. Také tentokrát se 
lidé nejenom bavili, ale 
pomohli i dobré věci. 

 Neskutečných 25 tisíc korun. 
To je částka, kterou se na sou-
sedské slavnosti Zažít Porubu 
jinak podařilo získat z  prodeje 
gulášů. Peníze pomůžou Tomá-
ši Berkovi, na kterého se vybírá 
ve sbírce Srdce pro Porubu. 

„Chceme poděkovat všem, 
kteří se na akci podíleli. Spe- 
ciální poděkování bych směřo-
vala ke ‘gulášníkům’, kteří už od 
časného rána vařili pro ostat-
ní dobroty. Těší mě, že se vše 
prodalo do poslední porce a na 
sbírku Srdce pro Porubu mohla 
odejít krásná částka,“ řekla San-
dra Zubáňová ze spolku Swan-
ky Ostrava, který společně 
s  městským obvodem Poruba 
sousedskou slavnost pořádal. 

Soutěž ve vaření guláše pa-
tří na slavnosti k  nejpopu-

lárnějším akcím. Ale rozhod-
ně nebyla jediná. Celá plocha 
od zámku přes rybník, park 
až k radnici byla plná zajíma-
vostí a  jen vyzkoušet si kaž-
dou z nich bylo časově nároč-
né. Ne každý den se naskytne 
možnost projet se na lodi po 
rybníku, podrobně prozkou-
mat hasičské auto, vyzkoušet 
si dojení nebo sporty či zajez-
dit si s  roboty. Anebo se na 
zámku zúčastnit některé z de-
bat, případně si zazpívat s ka-
pelou FiHa. K tomu všude byla 

spousta skvělého jídla a  pití. 
Prostě zábava na celé odpole-
dne. Lidé si mohli prohlédnout 
i  radnici, kde je přivítala sta-
rostka Poruby.

„Byla jsem mile překvapena, 
kolik lidí má zájem o to, co se 
v Porubě děje. Ptali se na nej-
různější projekty a  plány do 
budoucna. Bylo to moc pří-
jemné. Stejně jako celá sou-
sedská slavnost, která se letos 
opravdu vydařila,“ uvedla sta-
rostka Lucie Baránková Vila-
mová. (mot)

Pomůžeme společně patnáctiletému Tomášovi?
 Už třetím rokem funguje 

v  Porubě charitativní sbírka 
Srdce pro Porubu. Její princip 
je jednoduchý. V  našem sou-
sedství žije řada lidí, kteří po-
třebují pomoc. Často je potká-
váme na ulici, případně byd-
lí někde kousek od nás. Díky 
sbírce jim teď společně může-
me aspoň trochu ulehčit život.
„Je milé, že lidé mají zájem 
pomáhat. Díky jejich ocho-
tě jsme mohli předat už více 
než 300 tisíc korun šesti Po-
rubanům, z  nichž pět byly 
děti,“ uvedla starostka Lucie 
Baránková Vilamová.

Sedmým Porubanem, kte-
rý by potřeboval naši pomoc, 
je patnáctiletý Tomáš, kterého 
postihla dětská mozková obr-
na. Bez pomoci se nemůže po-
stavit a ani stát. Fyzioterapeuti 

proto doporučili, aby si rodina 
pořídila speciální elektrický ver-
tikalizační stojan, který Tomá-
šovi umožní stát a protáhnout 
si nohy. Navíc rodičům usnadní 
manipulaci s chlapcem. K tomu 
by Tomáš potřeboval i speciální 
rehabilitace. Vše v celkové výši 
65 tisíc korun.

„Když připočteme peníze, 
které se vybraly za guláš na 
akci Zažít Porubu jinak, schá-
zí nám ještě asi deset tisíc ko-
run. Věřím, že bychom to spo-
lečně mohli zvládnout třeba 
do Vánoc, abychom Tomášo-
vi pořídili pěkný dárek. Pomů-
že každý příspěvek. Nemusí 
jít o  žádné velké částky, sta-
čí i  stokoruna. Nebo si třeba 
můžete zařídit trvalý příkaz 
a každý měsíc poslat padesá-
tikorunu. Všem, kteří přispěli, 

moc děkuji,“ dodala Lucie Ba-
ránková Vilamová.  (mot)

Jedním z lákadel akce byla i domácí zvířata.

Projekt Podpora Místní agendy 21 – udržitelný a komunitní život v Porubě 
II. – byl podpořen z rozpočtu MSK v rámci dotačního programu Podpora 
dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21.

Číslo měsíce

25 000
Už potřetí zorganizoval 

spolek Swanky na soused-
ské slavnosti Zažít Porubu ji-
nak soutěž ve vaření gulášů, 
z jejichž prodeje získala cha-
ritativní sbírka Srdce pro Po-
rubu 25 tisíc korun. Poputu-
jí na elektrický vertikalizač-
ní stojan a  rehabilitace pro 
15letého Tomáše.

Jak můžete pomoci?
• libovolnou částkou na účet 

500063622/0800
• do kasiček, které najde-

te na akcích Poruby nebo 
v  informačním centru na 
Hlavní třídě

• přes smartbanking QR 
platbou

Více informací 
ostrava.poruba.cz



Petra Brodová 
(ANO 2011)
Poruba je už dlouho skvělým místem k  ži-
votu a naprostá většina Porubanů si to uvě-
domuje, což potvrdil i loňský reprezentativní 

průzkum veřejného mínění. Porubě bych přá-
la, aby lidé, kteří budou jejími reprezentanty (ať 

už ve vedení, nebo v opozici), byli lidé se zájmem o její sku-
tečný rozvoj, jejichž horizont nebude omezený na pár metrů 
od vchodu, ve kterém bydlí. Lidé, kteří o problémech povedou 
věcnou diskuzi a při rozhodování se budou opírat o nezkresle-
né informace a fakta, nikoliv o snahu se zalíbit. Věřím, že jen 
s  takovým přístupem se Poruba může skutečně rozvíjet tím 
správným a hlavně dlouhodobě udržitelným směrem.

Vojtěch Curylo 
(KDU-ČSL)
Přál bych si, aby Poruba svůj nezaměnitel-
ný genius loci i  v  novém volebním obdo-
bí úspěšně rozvíjela, jako bezpečné a zdra-

vé místo, kde se lidem dobře žije a  kam se 
rádi vracejí. Porubě sluší, když se zde mohou se-

tkávat lidé, kteří mají dobré podmínky pro život, když se zde 
dá odpočinout, načerpat nové síly a znovu nadechnout. Obča-
nům přeji, aby si udrželi odvahu, sílu a schopnost improvizace 
k překonávání životních překážek a pevné zdraví.

Petr Gajdáček 
(KSČM)
Po těchto volbách se KSČM nedostala do 
zastupitelstva v  Porubě. Když se ohlédnu 
za naší činností za uplynulých 32 let, mu-

sím konstatovat, že jsme vždy jednali ve pro-
spěch občanů. Mezi jiným, byli jsme to my, kte-

ří v letech 1996–98 zabránili divoké privatizaci obecních domů 
a poté iniciovali vyhlášku, na jejímž základě si občané, po za-
ložení družstva, mohli odkoupit dům za pětinu odhadní ceny, 
a to ve splátkách na deset let. Dnes si v těchto domech občané 
o svém osudu a výši nájmu rozhodují sami. Přeji novým zastu-
pitelům, aby na svoji činnost mohli být vždy, tak jako my, hrdi.Andrea Hoffmannová 

(Piráti)
Především bych Porubě přála kontinuitu 
v  oblasti rozvoje vzdělávání, aby bylo širo-
ce dostupné, kvalitní a  různorodé. Vzdělá-

vání totiž rozvíjí náš potenciál a  překonává 
naše hendikepy. Chceme, aby byly školy ener-

geticky úsporné, aby aktivizační výukové metody byly pod-
porovány jak prostorem, tak vybavením. Rekreační sport by se 
měl v mnohem větší míře než dosud stávat přirozenou součás-
tí zdravého životního stylu každého dítěte i dospělého. Rov-
něž v kultuře je třeba vidět důležitou formu vzdělávání, pro-
stor pro sociální interakci a relaxaci (zábavu) příznivě ovlivňu-
jící duševní zdraví.

Martin Drastich 
(Ostravak)
Nové volební období nebude jednoduché. 
Vedení Poruby bude postaveno před mno-
ho výzev. Politicko-ekonomická situace se 

zhoršuje a také z pohledu ekonomického cyk-
lu nás čeká období ne úplně příjemné. Přejeme 

Porubě silné vedení, přejeme Porubě, aby i nadále byla dobrou 
adresou. Přáli bychom si, aby v řídících orgánech Poruby byli 
lidé uvážliví, moudří a  aby politická scéna nebyla postavena 
na hádkách a svárech. Přejeme Porubě, aby byly podporovány 
projekty, které lidem pomohou. Nejdůležitější však bude, aby-
chom si uvědomili, že Poruba jsou lidé a hlavním úkolem bude 
pracovat tak, aby se i nadále lidem v Porubě dobře žilo.

Michal Šíma 
(ČSSD)
V  novém volebním období bychom porub-
ským občanům zejména přáli:
1. Výstavbu nových parkovacích míst, bez-

platné parkování; 
2. Moderní a hlavně funkční vnitrobloky;

3. Zastavení nesmyslné výstavby tramvajové trati Slovan–Globus;
4. Výstavbu sportovních areálů a multifunkční haly;
5. Myslivnu jako relaxační zónu;
6. Plnohodnotnou a včasnou údržbu komunikací a zeleně;
7. Bezpečnost;
8. Moderní a funkční technické služby.

Petr Jedlička 
(ODS)

 Chtěl bych za sebe popřát naší Porubě, 
aby měla v novém zastupitelstvu a vedení ty, 
kteří to s ní myslí vážně a budou pro ni celé 

příští nelehké volební období pracovat napl-
no tak, aby byla stále v dobré kondici a lidem se 

v ní dobře žilo. Nově zvoleným zastupitelům bych chtěl popřát 
hodně pozitivní energie při řešení problematiky a záměrů, jak 
učinit život v Porubě ještě více hodnotný tak, aby Poruba byla 
vždy tím nejlepším místem k žití v Ostravě.

ANKETA6

Vyjádření zastupitelů v anketě nejsou nijak korigována ani ověřována, a tudíž neodrážejí názor Úřadu městského obvodu Poruba.

Co byste přáli Porubě v novém volebním období?

Václav Kubín 
(Jednotní)
Porubě přeji klidný život co nejméně trau-
matizovaný megalomanskými, předražený-
mi a  zbytečnými nesmysly typu tramvaj ke 

Globusu či pokryteckými projekty schováva-
jícími se za slovo umění, jako je Galerie Dukla. 

Tímto svým posledním textem bych chtěl poděkovat všem ob-
čanům, od kterých jsem dostával veskrze pozitivní zpětnou 
vazbu. Držme se.
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PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY!

MUDr. Mozamel Hamidi
www.ocni-ostravaaokoli.cz

OČNÍ AMBULANCE
v Ostravě-Zábřehu

ul. Dolní 101 tel. 722 555 015
• Oční vyšetření dětí i dospělých
• Kontroly a předpisy brýlové korekce
• Vyšetření a sledování glaukomatiků

PŘIJÍMÁME PACIENTY
VŠECH POJIŠŤOVEN
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2022
Za krásami naší země na jeden den.

Čím více výletníků, 
tím nižší cena.

sVážka propojuje lidi

Přehled výletů: 
https://akce.svazka.cz/

V ceně 300-650 Kč průvodce, vstupné, 
doprava na dvě krásná místa. Nástup 
stanovíme co nejblíže Vašemu bydlišti.

+420 608 036 860 info@svazka.cz
Rádi byste, možná? :-) Dejte nám nezávazně vědět.
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AKCE 
ZÍSKEJTE BRÝLOVÉ OBRUBY
V CENĚ DO 2.000,-  ZDARMA

ALŠOVO NÁM. 694,OSTRAVA - PORUBA

FRANCOUZSKÁ 6167/5, OSTRAVA - PORUBA

OD ŠPALÍČEK DR. MARTÍNKA 1590/6, OSTRAVA - HRABŮVKA
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● Kupon lze uplatnit pouze v restauraci KFC OSTRAVA TŘEBOVICE DT 
● Platnost kuponu do 6. 11. 2022 
● Kupon nelze kombinovat s ostatními slevami a akcemi  
● Kupon neplatí pro službu KFC Rozvoz a jiné služby rozvozu jídel

119,-
149,-

ZINGER + HRANOLKY

B22-00049_KFC_SRQ073448_Zinger_Prio_inz_188x130.indd   1 21.09.2022   14:37:50



Poruba pomohla s bydlením 54 válečným uprchlíkům
 Když na ukrajinské Dnipro 

začaly dopadat první bomby, 
sbalila paní Olha pár základ-
ních věcí a společně s dvou-
letým synem a  svými rodi-
či utekla na západ. Nako-
nec skončila v  Porubě, v  té 
době už bohužel rodina ne-
byla kompletní. Strastiplnou 
cestu nepřežila její mamin-
ka, s kterou ani neměla čas se 
důstojně rozloučit. Dnes už 
je v bezpečí a se synem a ot-
cem bydlí v našem městském 
obvodu. V  jednom ze sedm-
nácti bytů, které městský ob-
vod poskytl pro ubytování 
uprchlíků.

„Hned v únoru, kdy Rusko 
napadlo Ukrajinu, bylo jasné, 
že se budeme muset postarat 
o lidi, kteří před válkou budou 
utíkat. Už v  polovině března 

jsme pro ně vyčlenili šestnáct 
bytů, později k nim přibyl i je-
den byt v domě s pečovatel-
skou službou, který byl ur-
čen pro dva tělesně postižené 
lidi,“ uvedl místostarosta Jan 
Dekický.

Byty nebyly v  technicky 
dobrém stavu a před samot-
ným nastěhováním je bylo 
třeba opravit. A tady mohla 
Poruba využít širokou škálu 
pomoci. „Z magistrátu jsme 
na potřebné opravy získali  
pět milionu korun. Vzhle-
dem k  tomu, že lidé utíka-
li jen s  nejnutnějšími věc-
mi, bylo třeba zajistit i  ne-
zbytné vybavení. Musím 
poděkovat všem, kteří nám 
s  tím pomohli, především 
pak společnosti IKEA, která 
nám dodala potřebný náby-

tek,“ poznamenal místosta-
rosta.

Společnost IKEA darova-
la nábytek v hodnotě více než 
půl milionu korun. Ale rozhod-
ně nebyla jediná. Firma Snow-
man sport vybavila dva byty 
elektrospotřebiči v  hodnotě 
více než čtyřicet tisíc korun, 
dvě pračky zakoupil i  porub-
ský zastupitel Robert Čep.

„Spousta dalších lidí po-
mohla menšími částkami 
a  za to jim patří dík. Stejně 
jako zaměstnancům odboru 
technických služeb a  zeleně 
ÚMOb Poruba, kteří pomoh-
li se stěhováním a smontova-
li veškerý nábytek. Zapome-
nout nesmím ani na lidi z od-
boru bytového hospodářství 
a údržby budov, kteří odved-
li neskutečné množství práce 

na tom, aby vše klaplo,“ do-
dal Jan Dekický.

V současné době v bytech 
vyčleněných pro uprchlíky by-
dlí čtyřiapadesát lidí. „Není to 
ale konečné číslo. Některé ro-
diny ještě nejsou komplet-
ní a  čekají, až dorazí zbýva-
jící rodinní příslušníci,“ řek-
la vedoucí odboru bytového 
hospodářství a údržby budov  
Petra Lehká.

Poruba je v úzkém kontak-
tu také se školami, se který-
mi spolupracuje na tom, aby 
ukrajinským dětem zajistila 
vzdělávání. Rodiče pak pra-
cují v  nejrůznějších oborech 
– od dělnických profesí až po 
speciální pedagogiku či jako 
zdravotní sestry. Převážnou 
většinu uprchlíků tvoří ženy 
a děti.  (mot)

VEŘEJNÝ PROSTOR8

Ceny tepla v obecních bytech se zvýší až od ledna
Tři otázky pro…

… místostarostu Jana Dekického

1. Už vám 
dodavatel 
tepla sdělil 
cenu tepla 
na tuto se-

zonu?
D o d a v a t e l 

b u d e zvyšovat ceny od 
1. ledna, přibližně o  50 % 
– přesně to budeme vědět 
v  prosinci. Do té doby to-
tiž bude zároveň připravena 
kompenzace v podobě vlád-
ního balíčku pomoci, tedy re-
álný nárůst bude nižší. Výpo-
čet kompenzace za elektřinu, 
plyn a  teplo najdou obča-
né na serveru energiezame-
ne.cz.

2. Jak se to odrazí v  zálo-
hách pro domácnosti? 
My jsme zálohy zvedali už od 
1. července se zohledněním 
nedoplatků / přeplatků, pak 
už se bude zvedat jen o roz-
díl. Navýšení se projeví také 
v zálohách, i když ne v plné 
výši, protože se promítlo už 
v průběhu roku. Není to však 
jen o teple, ale i teplé užitko-
vé vodě. Jsme schopni v in-
dividuálním případě upravit 

výši záloh – veškeré poža-
davky je ideální řešit elektro-
nicky přes portál nájemní-
ka na adrese poruba.ides.cz. 
Pokud ještě někdo nemá pří-
stupy, ať se obrátí na infor-

mační e-mail sprava.domu@
moporuba.cz.

3. Jak se vůbec stanovu-
jí výše záloh na zásobování 
teplem pro nájemce? 

Vychází se z původní spotřeby. 
Dodavatel tepla, Veolia, změří 
spotřebu na patě domu a my ji 
pak rozúčtujeme nájemníkům 
– tu spotřebu, kterou mají jed-
notlivé domy. (jan)

Ilustrační foto: Adobe Stock
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Porubský Oblouk už je opraven, ale práce v jeho okolí pokra-
čují. V září byla v ulici vysazena třímetrová jedle kavkazská, 
která bude sloužit jako vánoční strom. Jde o pátý exemplář 
téhož druhu, který městský obvod pro tuto příležitost vy-
sadil.

V radniční Galerii na schodech je od poloviny září k vidění výsta-
va snímků s názvem Poodří abstraktní. Fotograf Jan Trtílek se v ní 
vyznává z lásky k Poodří. A na jeho fotografiích je vidět, jak rád se 
kolem řeky toulá. Výstavu lze zhlédnout do 3. listopadu.

Snímky: Jiří Birke a Martin Otipka

Nejen kolotoče a zábavné atrakce, ale i  vystoupení Čiperků, akrobatického klauna, chodců na chůdách, cimbálové muziky Kubalovci 
a koncert Markéty Konvičkové byla Pouť babího léta, která se uskutečnila druhý zářijový víkend na prostranství u Francouzské ulice.

PŘED UZÁVĚRKOU | Na spolupráci pro další volební období se 
v Porubě domluvily strany, které spolu na radnici fungovaly už v mi-
nulých čtyřech letech – ANO, Koalice SPOLU a  Piráti. Staronová 
porubská koalice bude mít v pětačtyřiceti členném zastupitelstvu 
většinu třiatřiceti hlasů. Koaliční smlouvu zástupci jednotlivých 
stran podepsali v pátek 30. září a navázat chtějí na práci z minulé-
ho volebního období.

Porubské školy, které zřizuje městský obvod, přivítaly 1. září 5284 
žáků. Poprvé do školních lavic usedlo 570 dětí. Obvod je zřizova-
telem 12 základní škol, od loňského roku také Waldorfské základní 
školy a střední školy. 



Seniorská akademie otevřela další ročník
Už druhým rokem se v Domě 
kultury Poklad koná Seniorská 
akademie. Letošního kurzu se 
zúčastní osmatřicet studentů 
starších pětapadesáti let.

 Stejně jako na kterékoli vysoké škole, 
i v Seniorské akademii čeká na studenty 
nejdříve slavnostní imatrikulace. A stejné 
jsou i  přednášky a  závěrečná promoce. 
Jen studenti, kteří v závěru září nastoupili 
do akademie v Domě kultury Poklad, ne-
chodí do školy kvůli titulu. Důvody, proč 
se rozhodli studovat, jsou různé.

„Chci si rozšířit obzory. Sice stále ještě 
podnikám a nemám moc času, ale jsem 
aktivní člověk, který rád zkouší nové věci. 
A ráda se dozvím něco nového,“ řekla po 
imatrikulaci novopečená studentka Šárka 
Kozubová. Stejnou motivaci má i  její ka-
marádka Mirka Valíčková. „Vedle nových 
informací bych ráda poznala nové lidi 
a  přátele. Těším se především na před-
nášky o zdraví, politologii a informačních 
technologiích. To jsou věci, ve kterých 
bych chtěla získat nějaké znalosti.“

Seniorská akademie vstoupila do dru-
hého roku své existence. Ke studiu nabízí 
deset okruhů. „Není to jen o vzdělávání. 
Bereme to i  jako společenskou událost, 

která umožňuje seniorům získávat nové 
kontakty. Snažíme se program koncipo-
vat tak, aby si studenti nejen rozšířili do-
savadní znalosti a  získali nové podněty 
a znalosti. Jsem rád, že k tomu přistupují 
tak aktivně a je vidět, že je to baví,“ uvedl 
odborný garant Seniorské akademie To-
máš Tykva.

Vzdělávání dříve narozených finanč-
ně podporuje i Poruba. Zástupci obvo-

du se pravidelně účastní imatrikulace 
i  promoce. „Všichni účastníci mají můj 
obdiv za to, s  jakým nadšením a ener-
gií se do studia pustili. Jsou potvrzením 
toho, že člověk se musí sebevzdělávat 
celý život. Některé ze studentů znám už 
z  loňska a těší mě, že pokračují i  letos. 
Je vidět, že akademie funguje dobře,“ 
dodala starostka Lucie Baránková Vila-
mová.  (mot)

Majáček – nový projekt Policie ČR pro děti
 Policisté v Ostravě připravili pro děti nový projekt Majáček – 

policejní rádce nejmenších. Žákům prvního stupně základních 
škol předávají pomůcku – ilustrovaný školní sešit, který děti vyu-
žijí během školního roku při běžné výuce, a který jim navíc zábav-
nou formou poskytne rady, jak se v různých rizikových situacích 
zachovat správně. 

Jako první obdrželi sešity žáci základní školy na Dětské ulici. 
„Když jsme dostali nabídku zapojit se do projektu, okamžitě jsme 
řekli ano, protože víme, že prevence je hodně důležitá. Děláme 
spoustu aktivit, které jsou zaměřeny na prevenci – besedy, pro-
jektové týdny…,“ uvedla ředitelka školy Zuzana Škapová.

Na titulní straně sešitu jsou obrázky situace, která je řešena 
špatně, zatímco zadní strana sešitu ukazuje, jak má dítě reagovat 
správně. V pomůcce jsou i rady a důležitá telefonní čísla. Sešit ob-
drželi žáci všech ostravských základních škol.  (red)

Dobrovolníci ADRA se sešli v DK Poklad 
 Dobrovolníci ADRA v Ostravě mění každodenně životy k lepší-

mu osamělým seniorům, dětem, nemocným či lidem s postižením. 
Tito výjimeční lidé pomáhali i v době covidové pandemie a při ře-
šení uprchlické krize způsobené válečným konfliktem na Ukrajině. 

A právě pro ně, jako výraz poděkování za jejich nezištnou po-
moc druhým, odehrálo v  září Divadlo Petra Bezruče úspěšné 
představení Špinarka. Zajímavostí je, že řada herců a zaměstnan-
ců tohoto divadla během pandemie pomáhala potřebným spolu 
s organizací ADRA. Hru, v níž v hlavní roli exceluje Markéta Matu-
lová, sledovalo v divadelním sále DK Poklad téměř 400 lidí, kteří 
svůj volný čas věnují ostatním. 

Setkání bylo příležitostí pro ocenění nejlepších a nejaktivněj-
ších dobrovolníků. Pokud chcete i vy dát svému volnému času 
smysl a věnovat ho lidem, kteří to ocení, zavolejte na tel. 733 485 
548 nebo vyplňte formulář na www.adraostrava.cz.  (red)

ADÉLKA V  LÁZNÍCH | První 
pobyt v  klimkovických lázních, 
kde mají speciální rehabilitační 
program pro děti s  omezenou 
hybností, má za sebou Adélka 
Štechová. Částečně rodině po-
mohla rehabilitaci uhradit sbírka 
Srdce pro Porubu (šek jsme pře-
dávali pod vánočním stromečkem 
v  prosinci 2021). Díky všem při-
spěvatelům bude holčička moci 
do Klimkovic ještě jednou. (jan)S
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Víte, kam odevzdat nalezenou věc?
 Ztráty a nálezy řeší občanský zákoník. 

Každý, kdo najde ztracenou věc, by ji měl 
neprodleně vrátit vlastníkovi – pokud 
je z  nálezu patrné, kdo jím je. „Takový-
mi věcmi jsou doklady nebo dokumen-
ty, na kterých je uvedeno jméno a adre-
sa,“ říká Martina Kryková z odboru vnitř-
ních věcí porubského úřadu. „Bankovní 
kartu nebo třeba ODISku musí nálezce 
odevzdat instituci, která ji vydala. Je to-
tiž jejím vlastníkem,“ vysvětluje s tím, že 
úřady, které vedou ztráty a nálezy, tyto 
doklady nepřebírají.

Kam však předat věc, jejíhož vlastní-
ka neznáme? „Záleží na místě nálezu,“ ob-
jasňuje Martina Kryková. „Jestliže tyto věci 
někdo najde na území Poruby, předá je od-
boru vnitřních věcí porubského úřadu na 
Klimkovické ulici. Mělo by to být zpravidla 
do tří dnů od nálezu. Pokud věc najde na-
příklad ve Svinově, měl by ji odevzdat na 
úřadě tohoto městského obvodu.“

A  co když něco nalezneme v  auto-
buse nebo v tramvaji? „Pak je třeba věc 
předat řidiči. Nálezy eviduje dopravní 
podnik půl roku a jejich seznam najdeme 
na stránkách www.dpo.cz. Když se ni-
kdo o věc nepřihlásí, je předána na úřad 
obvodu, na jehož území byla nalezena,“ 
uvádí Martina Kryková.

Zaevidovat do ztrát a nálezů lze věci 
evidentně ztracené a je vždy na nálezci, 
aby posoudil, zda bude vlastník věc po-
strádat, či nikoli. „Zapomenutý mobil na 
lavičce, klíče od auta, sportovní dres…, 
to jsou věci, které lidé hledají a které je 
třeba na úřad odevzdat. Ale věci zjevně 
opuštěné, například odložené u  popel-
nic, zničené či plesnivé, úřady nepřevez-
mou,“ upozorňuje pracovnice úřadu.

Zvláštní kapitolou jsou zvířata. Tady 
opět platí, že je nutno rozlišovat mezi 
zvířetem ztraceným a opuštěným. Napří-
klad opuštěného psa, kterého někdo při-

vázal ke stromu, do evidence ztrát a ná-
lezů nelze zaregistrovat. Tuto situaci řeší 
městská policie, která v  těchto přípa-
dech rozhodne, co dál.

A  jak postupovat při hledání ztrace-
né věci? Informace o nalezených věcech 
jsou zveřejňovány na úředních deskách 
jednotlivých institucí, v Ostravě existuje 
také webová aplikace s přehledem nále-
zů evidovaných úřady městských obvo-
dů. Jestliže se vlastník věci nepřihlásí do 
tří let od jejího odevzdání, přechází do 
vlastnictví obce. (red)

PORUBSKÉ STAVBY USPĚLY V  SOUTĚ-
ŽI KRAJE | Poruba boduje, Poruba jede. 
V kategorii Stavby občanské vybavenos-
ti v  soutěži Stavba MSK 2021 bodovaly 
stavby, které byly v loňském roce dokon-
čeny na území našeho obvodu. Hlavní 
cenu v konkurenci dvaceti projektů a zá-
roveň cenu laické veřejnosti získala re-
konstrukce Domu kultury Poklad. Čestné 
uznání dostala přestavba budovy na Děl-
nické ulici na Dům s pečovatelskou služ-
bou Harmonie (na snímku vlevo). Čestné 
uznání odborníci udělili také rekonstrukci 
knihovny na Podroužkově ulici. Investo-
rem Harmonie je městský obvod Poruba, 
další dva projekty má „na svědomí“ měs-
to Ostrava.  (mot)

Ostrava podpoří nápady
 Tvoříme prostor je dotační program 

na revitalizaci veřejného prostoru a pod-
poru komunitního života na území Os-
travy. Díky tomuto programu už bylo  
zrealizováno na pět desítek projektů, kte-
ré pomohly zkrášlit naše město. Máte-li 
zajímavý nápad, jak např. upravit své ob-
líbené místo, můžete požádat o částku až 
500 tisíc korun. Žadatelem o dotaci může 
být fyzická osoba nepodnikající nebo ne-
státní neziskové organizace – spolek, 
ústav, obecně prospěšná společnost, 
družstvo, nadace, nadační fond atd. In-
formace naleznete na webu https://tvo-
rimeprostor.cz/ nebo na setkáních, kte-
rá se uskuteční v první polovině října na  
8. obvodu. V úterý 11. října od 16.30 hodin 
na ulici L. Podéště, ve středu 12. října od 
16.30 hodin na ulici Zd. Štěpánka. (red)

AKTUALITY 11

 Věci nalezené v Porubě eviduje oddě-
lení správy a  evidence majetku odboru 
vnitřních věcí Úřadu městského obvodu 
Poruba, Klimkovická 55/28, Ostrava-Po-
ruba, tel. č. 599 480 228.

 web s přehledem věcí nalezených 
v Ostravě: https://nalezy.ostrava.cz/

Areál domu s  pečovatelskou službou na Dělnické 
ulici

Čestné uznání za rekonstrukci bu-
dovy převzala starostka Lucie Ba-
ránková Vilamová.
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Fakultní nemocnice se zapojila do screeningového 
programu časného záchytu karcinomu plic
Fakultní nemocnice Ostrava 
(FNO) se zapojila do pilotní-
ho screeningového progra-
mu, jehož smyslem je u kuřá-
ků včas odhalit, a také včas 
začít léčit, karcinom plic. 
Zapojit se do něj mohou lidé 
mezi 55 až 74 lety, kteří kouří 
nebo kouřili 20 a více cigaret 
denně po dobu 20 let. 

 Zájemci o screening mají ve 
fakultní nemocnici vytvořeny 

potřebné podmínky pro  vy-
šetření. Lidé, kteří nejsou kvů-
li jinému druhu plicního one-
mocnění v  péči pneumologa, 
mohou oslovit praktického lé-
kaře, který jim vystaví nezbyt-
nou žádanku na vyšetření. 

„U  nás jim provedeme níz-
kodávkové vyšetření na CT 
(LDCT) a  podle jeho výsledku 
budeme postupovat dále. Po-
kud bude vyšetření LDCT ne-
gativní, zašleme výsledek prak-

tickému lékaři, který doporučí 
kontrolní vyšetření za rok nebo 
za dva roky a  zájemcům na-
vrhne možnosti, jak se kouření 
zbavit,“ přiblížil postup nového 
preventivního programu primář 
Oddělení plicních nemocí a tu-
berkulózy FNO Bedřich Porzer. 
V případě pozitivního výsledku 
multidisciplinární tým navrhne 
další vyšetření a postup léčby.

Zájemci s žádankou se mo-
hou na preventivní vyšetření 
objednat on-line na https://
pacient.fno.cz/.

Ve FNO je každý měsíc při-
jato do léčby 20 nových pa-
cientů s  diagnózou rakovi-
na plic. Doba léčby je indivi- 
duální. Může trvat šest měsíců, 
ale také několik let. „Průměrný 
věk pacientů se pohybuje oko-
lo 65 let, ale výjimkou nejsou 
ani lidé mladší. A  v  posled-
ních letech přibývají ženy. Vě-
říme, že se díky screeningové-

mu programu podaří diagnos-
tikovat pacienty v počátečním 
stadiu nemoci, u kterých bude 
možná operační léčba a  lep-
ší prognóza,“ uvedla Radosla-
va Černeková, zástupkyně pri-
máře Oddělení plicních nemo-
cí a tuberkulózy FNO. 

V České republice onemoc-
ní rakovinou plic ročně 6 500 
lidí a přibližně 5 500 pacientů 
na ni zemře. V 90 procentech 
je příčinou vzniku nádoru ak-
tivní nebo pasivní kouření.

Více o screeningovém pro-
gramu na www.prevencepro-
plice.cz. (pep)
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Gymnázium slaví 
padesátiny

 Gymnázium Olgy Havlové 
má letos padesát let. K  tomu-
to výročí připravilo program 
pro všechny minulé i současné 
studenty školy. V sobotu 15. říj-
na se v  11 hodin koná prohlíd-
ka gymnázia, v 16 hodin akade-
mie pro veřejnost a v 19 hodin 
společenský večer v univerzitní 
aule VŠB-TUO. Vstupné na aka-
demii se bude vybírat formou 
dobrovolného příspěvku na 
místě, vstupenku na společen-
ský večer lze zakoupit na strán-
kách https://www.gyohavl.cz. 

Výlet na dětský ranč
 Pro děti od sedmi do 15 let 

přichystal odbor školství, pre-
vence kriminality a bezpečnos-
ti porubského úřadu návště-
vu Dětského ranče Hlučín. Děti 
si užijí prohlídku ranče, krmení 
zvířat, rekondiční jízdu na ko-
nících, slunečního labyrintu či 
dětské zahrady Svět. Nakonec 
se vydovádějí na obrovském 
integrovaném dětském hřišti 
a opečou si přinesené špekáč-
ky. Akce se koná 26. října, re-
zervace míst na tel. č. 725 079 
833 nebo na e-mailu LTimkovi-
cova@moporuba.cz. 

Talentovaní žáci ve škole 
I. Sekaniny mají zelenou

 Již řadu let se pedagogo-
vé ZŠ na ulici Ivana Sekaniny 
věnují práci s nadanými žáky 
a  žáky s  mimořádným zá-
jmem o přírodní vědy a robo-
tiku. Mají pro ně Klub robotiky, 
v němž děti rozvíjejí své infor-
matické a  algoritmické myš-
lení a programátorskou před-
stavivost, Klub vědy, ve kte-
rém se mladší školáci rozvíjejí 
v matematicko-logických do-
vednostech, řeší šifry, kódy, 
hlavolamy, … Ti starší si osvo-
jují především praktické do-
vednosti z oboru chemie, bio-
logie a fyziky a ve vyučování 
pomáhají pedagogům s expe-
rimenty. Veškeré aktivity s na-
danými žáky a žáky s mimo-
řádným zájmem o  obor byly 
finančně podpořeny z  Pro-
gramu na podporu vzdělávání 
a  talentmanagementu v  ob-
lasti technických a přírodních 
věd na území statutárního 
města Ostravy.  (red)

Střední školu prof. Zdeňka Matějčka  
navštívili odborníci ze zahraničí

 V rámci mezinárodního projektu Shaker při-
vítala 22. září Střední škola prof. Zdeňka Ma-
tějčka na ulici 17. listopadu hosty z Nizozemí, 
Francie a Polska. Škola návštěvníkům předsta-
vila maturitní obor Sociální činnost a  výuční 
obor Pečovatelské služby. „Hosté se seznámi-
li jak s teoretickou, tak praktickou výukou na-
šich žáků, která je připravuje na jejich povolá-
ní,“ uvedl pedagog Michal Urban. 

Projekt Shaker se zaměřuje na výmě-
nu osvědčených postupů a  sdílení zkušenos-
tí s  cílem inspirovat se řešeními realizovaný-
mi v  jiných regionech Evropské unie, získání 
know-how a znalostí o nových iniciativách, ná-
strojích, prostředcích včetně strategií na pod-

poru vzdělávání a profesí v oblasti zdravotnic-
tví a sociální péče. (urb)

Účastníci projektu  Foto: Michal Urban

Foto: Jiří Zerzoň

PĚŠKY DO ŠKOLY | Výzva, jejímž cílem je zvý-
šit počet dětí, které budou do školy pravidelně 
chodit pěšky, má u vzdělávacích institucí čím dál 
větší odezvu. Do letošního ročníku se zaregist-
rovalo 21 ostravských školek a škol. „Do projektu 
se mohou zapojit nejenom školy a pedagogové, 
ale také samotní rodiče. Pěší společná cesta ro-
dičů a dětí se může stát vítaným tradičním ri- 
tuálem, stejně jako třeba pravidelné večerní čte-
ní pohádky,“ uvedla náměstkyně ostravského 
primátora Andrea Hoffmannová s tím, že cesta 
do školy by měla být pro děti příležitostí pro se-
tkání s kamarády, možností popovídat si a udě-
lat i něco pro své zdraví. (Na snímku jsou žáci ze 
základní školy na ulici Ivana Sekaniny, která se 
do projektu zapojuje pravidelně.) (red)

Přehlídka pomáhá deváťákům rozhodnout 
se, na jaké střední škole budou studovat
Přehlídka Tvoje škola je hned za rohem se ko-
nala v univerzitní aule VŠB-TUO letos už po-
třetí. Dětem vycházejícím z  porubských zá-
kladních škol se na ní představují střední ško-
ly, které působí na území obvodu.

 Dopolední část přehlídky byla určena ško-
lám – žáci přišli se svými kantory, odpoledne 
se mohli vrátit „najisto“ s rodiči. Ti si pochvalo-
vali, jak dobrý byl nápad dostat kompletní na-
bídku středních škol na jedno místo.

Zatímco jedna škola tradičně boduje dyna-
mickými ukázkami bojových umění, další před-
vádí kreativitu svých studentů při výrobě deko-
rací nebo všelikém krášlení (na snímku). Popu-
lární byla virtuální realita i věštění budoucnosti.

„Dobrá rozhodnutí můžete udělat, pouze 
když máte relevantní a co nejúplnější informa-
ce,“ komentoval účel přehlídky místostarosta 
Martin Tomášek.

„Kromě toho jsme předloni natočili informač-
ní videa představující porubské střední školy 

(zájemci je najdou na youtube Městský obvod 
Ostrava-Poruba) a  pomáhající našim deváťá-
kům rozhodnout o své budoucnosti,“ doplnil.

Přihlášky k dennímu studiu na střední škole 
se podávají do 1. března 2023. Pokud uchazeč 
podává přihlášku do oborů vzdělání s talento-
vou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky 
do 30. listopadu 2022.  (jan)



Milostivé léto II pomáhá lidem v exekuci
 Do konce listopadu 2022 

mají lidé v  exekuci možnost 
snížit výši svých dluhů a ušet-
řit další peníze, pokud stihnou 
uhradit své závazky vůči vy-
braným veřejným a některým 
soukromým institucím. Stačí 
zaplatit jistinu dluhu a stano-
vený paušální poplatek exe-
kutorovi, zbytek dluhu jim 
bude odpuštěn.

Milostivé léto II se týká 
zejména těch, kdo nezapla-
tili sociální pojištění, daně, 
koncesionářské poplatky 
(Česká televize, Český roz-
hlas), jízdné v  MHD, obecní 
poplatky (za zvíře, odpad-
ky), pokuty, elektřinu (ČEZ). 

Dluh přitom musí být vymá-
hán soudním exekutorem, 
dlužník nesmí procházet 
oddlužením. Další podmín-
kou je zahájení exekucí před  
28. říjnem 2021.

Oproti prvnímu Milosti-
vému létu došlo ke zvýše-
ní paušální náhrady nákladů 
exekuce na 1815 korun. Novin-
kou je také povinnost exeku-
tora odpovědět na písemnou 
žádost o  sdělení výše dluž-
né částky do 15 dnů. Zásadní 
však je písemně požádat exe-
kutora, vedoucího exekuci, 
o využití institutu Milostivého 
léta nejpozději do 15. listopa-
du 2022. Do 30. listopadu je 

nutno uhradit celou dlužnou 
částku a poplatek 1815 korun 
na sdělený účet. (red)

DEN ZDRAVÍ | Na prostranství u kruhového ob-
jezdu na Hlavní třídě se ke konci září konal Den 
zdraví. Návštěvníkům nabídl ukázky první pomo-
ci, jak na dentální hygienu, poradenství pro se- 
niory, zdravotně postižené občany i jejich rodin-
né příslušníky. Příchozí měli také možnost zjistit, 
jakou mají krevní skupinu, hladinu cukru v  krvi, 
krevní tlak nebo jak si správně vyšetřit prsa či 

varlata. Vyzkoušet si mohli i canisterapii a letošní 
novinku – asinoterapii (terapii za pomoci oslíků), 
se kterou do Poruby přijela Venkovská škola Blu-
dička. Odpoledne zpestřila kapela Trauma band 
složená zejména z lékařů Kliniky úrazové chirur-
gie fakultní nemocnice. Akci připravil městský 
obvod Poruba ve spolupráci s  Moravskoslez-
ským krajem.  (red)
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Jak pečovat o nemocné  
v domácím prostředí

 Charita Ostrava nabízí bez-
platný seminář Jak pečovat 
o  nemocného člověka v  do-
mácím prostředí. Na setkání 
se zdravotními sestrami Mo-
bilního hospice sv. Kryštofa se 
dozvíte, jak zvládnout domá-
cí péči o člověka se sníženou 
pohyblivostí, částečně nebo 
plně imobilního člověka, zís-
káte informace ze zdravot-
ní i  sociální oblasti. Součás-
tí semináře budou i praktické 
ukázky. Kurz se koná 20. říj-
na od 14 do 17 hodin v budo-
vě Hospice sv. Lukáše, Char-
vátská 785/8, Ostrava-Výško-
vice. Na kurz je třeba přihlásit 
se předem na tel. 731 534 002 
nebo na e-mailu hospicova.
poradna@ostrava.charita.cz. 

Poradí bezplatně 
 Poradna Charity Ostra-

va poskytuje odborné so- 
ciálně-právní poradenství za-
měřené na rodinné právo, so-
ciální zabezpečení, bydlení, 
zaměstnání, majetkoprávní 
vztahy, dluhovou problema-
tiku, spotřebitelské právo atd. 
Služby jsou anonymní a bez-
platné pro občany starší  
18 let. Konzultace jsou posky-
továny telefonicky, e-mailem 
nebo osobně. Po domluvě je 
možná návštěva i  u  klientů 
doma – např. při zdravotních 
důvodech. Objednávat se 
můžete na tel. 599 526 906, 
731 625 767 nebo na e-mailu 
poradna@ostrava.charita.cz. 

Podporované 
zaměstnávání

 Podporu při hledání za-
městnání nabízí Target – pod-
porované zaměstnávání. 
Jeho pracovníci vám pomů-
žou se sepsáním životopisu 
tak, aby co nejvíce zaujal va-
šeho budoucího zaměstnava-
tele, doprovodí vás k  poho-
voru i  k  jednání na úřadech. 
Poskytuje také asistenci při 
zapracování na novém praco-
višti a  mnoho dalšího… Žád-
né čekání ve frontách, indivi-
duální přístup a  vše bezplat-
ně. V případě zájmu volejte na 
tel. 596 611 208, 734 435 326, 
nebo pište na e-mail target@
alexandr.charita.cz. (red)

Strážníci instalují seniorům kukátka a bezpečnostní řetízky
 Na žádost seniorů starších 65 let pracovní-

ci městské policie zdarma instalují bezpečnostní 
řetízek a panoramatické kukátko na vstupní dve-
ře do bytu či rodinného domu. O montáž lze za-
žádat písemně prostřednictvím sociálního odbo-
ru v místě bydliště (v Porubě jde o odbor sociál-
ní na ulici Gen. Sochora 6013/2, tel. 599 481 550) 
nebo za asistence strážníka-okrskáře. 

Při instalaci strážník se seniorem prodiskutu-
je bezpečné chování doma a upozorní na mož-
ná rizika spojená s návštěvami cizích osob. 

Bližší informace získají zájemci na stránkách 
https://mpostrava.cz/, v  pracovních dnech na 
tel. 720 735 125. Projekt je hrazen z prostředků 
statutárního města Ostravy. (mpo) Ilustrační foto: Městská policie Ostrava

Radu a pomoc lidé nalez-
nou v  Sociopointu (tel. 
800  700  650) Magistrá-
tu města Ostravy (kanc. 
č. 51), Prokešovo nám. 8, 
Ostrava, a  v  poradnách 
Diecézní charity ostrav-
sko-opavské (informace 
na www.dchoo.caritas.cz/
milostive-leto-ii/). V  Po-
rubě se zájemci mohou 
obrátit na odbor sociál-
ní ÚMOb Poruba, Gen. So-
chora 6013/2, na A. Cwiko-
vou, tel. 599 481 550.
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PŘIPRAVTE SVOU

IMUNITU
NA PODZIM!

Nakupujte on-line
www.alpik.cz

Zavolejte nám
774 775 777

Kamenná prodejna
30. dubna 3128/2b, Ostrava

20220919_dooffy_bobosik_inzerce_188x63mm_fin.pdf   1   19.09.2022   12:11:23

CÍTÍTE, CO VAŘÍ
SOUSED?

+420 601 153 200

Zadarmo Vám uděláme kontrolu 
jedné šachty kamerou

– Čistíme a dezinfikujeme odvětrávací šachty
– Opravujeme střešní ventilátory

V nečištěných odvětrávacích šachtách jsou 
baktérie, plísně, alergeny, 

choroboplodné zárodky, karcinogeny.

před čištěním po vyčištění

www.plicedomu.cz
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ÚKLIDOVÉ SLUŽBY • ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
MALOVÁNÍ + ÚKLID

KONTAKT 
NA INZERCI

Iveta Šavelová 
mobil: 724 274 181

iveta.savelova@ceskydomov.cz
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HODINÁŘ - SBĚRATEL 
koupí veškeré 

hodinky na ruku 
i kapesní a vše 
po hodináři. 

Tel.: 777 311 101
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Po kom se jmenují: po sochaři i rektorovi báňské
Ulici Karla Pokorného najde-
te na čtvrtém porubském ob-
vodě. Sídlí na ní například dvě 
školy (základní a  speciální) či 
gymnázium a adresu K. Pokor-
ného má i Komunitní centrum 
Všichni spolu. Po českém reali-
stickém sochaři a vysokoškol-
ském pedagogovi byla ulice 
pojmenována v roce 1963.

 Jako vysokoškolský učitel 
působil Karel Pokorný nejpr-
ve na ČVUT, později jako pro-
fesor na Akademii výtvarných 
umění v Praze. Zde také v le-
tech 1948–1950 zastával funk-
ci rektora.

Narodil se v  roce 1891 
v obci Pavlice poblíž Znojma. 
Ve  Vídni  se vyučil  zámeční-
kem,  umělecké zámečnic-
tví dále studoval ve Ško-
le uměleckého zámečnic-
tví v  Hradci Králové. Těsně 
před  1.  světovou válkou  stu-
doval na Uměleckoprůmyslo-
vé škole, odkud přešel na AVU 
k  J.  V.  Myslbekovi. Po ukon-
čení studia pracoval na AVU 
jako Myslbekův asistent. V le-

tech  1936  až  1939  vyučoval 
modelování na ČVUT.

Po  2.  světové válce,  od 
roku 1945, působil jako profe-
sor AVU, kde měl svoji vlast-
ní sochařskou „školu“, z  níž 
během let 1946–1961 vyšlo 
79 absolventů. 

Bývá považován za zakla-
datele  socialistického realis-
mu v českém sochařství, sty-
lu spojeného vždy ideologií 
s politickým obsahem. V tom-
to směru pokračovali v rozvo-
ji stylu i jeho žáci.

Vytvořil pět desítek monu-
mentálních sochařských děl. 

Vyšel z  myslbekovské tradice 
realismu: pro Myslbeka zvět-
šoval modely dvou zadních 
soch světců ze sousoší sv. Vác-
lava na Václavském náměstí, 
jeho autorský podíl bývá spat-
řován v soše sv. Vojtěcha, kte-
rou již Myslbek nestihl dokon-
čit. Své sociální cítění projevo-
val již v sochách stylu civilismu 
ve 20.–30. letech, nejdříve po-
mníkem pro oběti důlní kata-
strofy u Oseka, také čtyřmi re- 
liéfy padlých legionářů. Po 
roce 1945 převažují pomníky 
politické, s  heroizací dělnic-

ké práce. Známý je především 
jeho bronz Sbratření, vzniklý 
v letech 1947–1950, sousoší ob-
jetí českého civilisty se sovět-
ským vojákem v České Třebo-
vé,  jehož replika stojí ve Vrch-
lického sadech v Praze.

Karel Pokorný zemřel 
v  únoru 1962, je pohřben 
v  Praze na  Vyšehradském 
hřbitově.

Druhá ulice, kterou vám 
dnes přiblížíme, nese jméno 
význačného vědce – geofyzi-
ka, důlního technika a rektora 
Vysoké školy báňské v letech 
1945–1949 Františka Čechury. 

Ulici najdete na osmém obvo-
dě poblíž konečné autobusů 
u  Opavské ulice. Pojmenová-
na byla v roce 1984.
František Čechura se naro-
dil v roce 1887 v obci Skvrňa-
ny u  Plzně. Tam vystudoval 
gymnázium a  posléze v  le-
tech 1906–1910 Vysokou školu 
báňskou v Příbrami. 
Byl průkopníkem aplikova-
né geofyziky v ČSR, zaklada-
telem československé školy 
důlního měřictví. Zasloužil se 
o založení samostatného stu-
dijního oboru důlní měřictví 
na Vysoké škole báňské.
Pracoval jako provozní inže-
nýr a závodní u Pražské žele-
zářské společnosti v Nučicích 
(1911–1918), jako závodní na 
dole Středočeského těžař-

stva v Mníšku pod Brdy (1919–
1920), jako docent, mimořád-
ný a řádný profesor na Vyso-
ké škole báňské v  Příbrami 
a v Ostravě 1921–1958. V roce 
1945 byla dekretem prezi-
denta Beneše škola přesunu-
ta z Příbrami do Ostravy.
Po znovuotevření vysokých 
škol po druhé světové vál-
ce se ihned profesorský sbor 
pod vedením rektora F. Če-
chury ujal vedení Vysoké ško-
ly báňské. 
František Čechura založil roz-

sáhlou sbírku důlně měřických, 
geodetických a geofyzikálních 
přístrojů, která se považuje za 
největší svého druhu na svě-
tě. Obsahuje celkem 398 po-
ložek, z toho 108 různých typů 
teodolitů, 15 tachymetrů a  ta-
chografometrů, 52 nivelačních 
přístrojů, 11 starých počítacích 
strojů, kompasy, pásma, to-
pografické soupravy, vynáše-
cí soupravy a další geodetické 
pomůcky různého stáří. V sou-
časné době je větší část expo-
nátů dlouhodobě zapůjčena 
v  Moravském kartografickém 
centru ve Velkých Opatovicích.
František Čechura zemřel 
v roce 1974. (red)

Zdroje: cz.wikipedia.org 
a  www.mapomol.cz, vsb.cz, 
encyklopedie.ostrava.cz
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Speciální pomůcky umí kompenzovat postižený zrak
Víte, že člo-
věk s těžkým 
z r a k o v ý m 
postižením 
dokáže ovlá-
dat interne-
tové bankov-

nictví, obsluhovat e-maily, psát 
si se známými či úřady, vyhle-
dávat informace na internetu? 
Či dokonce číst knihy? Podmín-
kou je umět pracovat s nároč-
nou kompenzační pomůckou 
na bázi výpočetní techniky, kte-
rá dokáže pomocí hlasové pod-
pory uživateli předávat infor-
mace zobrazené na displeji. Jde 
o  mluvící telefony, počítače, 
notebooky, tablety a podobně. 

TyfloCentrum Ostrava 
umožňuje lidem se zrakovým 
handicapem tyto specifické 
přístroje vyzkoušet a  na zá-
kladě konzultace pak zvolit 
vhodný typ. Následně pořádá 
individuální výuku i skupinová 
školení, v  jejichž rámci těžce 
zrakově postižené klienty učí 
tyto pro jejich běžný život ne-
smírně cenné pomůcky po-
užívat a prohlubuje a  trénuje 
jejich schopnosti. A  protože 
jde o zařízení velmi nákladná, 
pomáhají klientům s jejich po-
řízením a  získáním případné 
finanční příspěvky od přísluš-
ných úřadů.

„Aby to vše mohlo fungo-
vat, TyfloCentrum Ostrava se 
snaží mít ve svém repertoá-
ru kompletní portfolio těch-
to pomůcek, které jsou ak- 
tuálně na trhu. Na jednu z nich 
letos darem ve výši 15 000 Kč 
přispěl i městský obvod Ost-
rava-Poruba. Konkrétně jde 
o  pomůcku typu MacBook 
opatřenou hlasovým soft-
warem VoiceOver, který pro-
střednictvím hlasové synté-
zy přečte veškeré informace 
zobrazené na displeji,“ uved-
la Petra Becherová ze společ-
nosti TyfloCentrum. Navíc je 
vybaven dalšími speciálními 
softwary, například softwa-
rovou lupou, kterou využíva-
jí osoby se zbytky zraku pro 
zvětšení informací zobraze-
ných na displeji atd.

Takové pomůcky zrakově 
handicapovanému uživateli 
pomáhají v odstraňování jeho 

deficitu a  bariér při komuni-
kaci se zdravou veřejností. 
„Pracovníci TyfloCentra jsou 
sami těžce zrakově postižení, 
a  mohou tak svým klientům 
přesněji předávat vlastní zku-

šenosti a dovednosti. Protože 
hlavním cílem organizace je 
rozvoj, vzdělávání a posilová-
ní samostatnosti osob s tímto 
životním handicapem,“ upřes-
nila Petra Becherová.

Pro zrakově postižené spo-
lečnost pořádá i  řadu akcí 
a aktivit, např. turistický klub, 
jazykové kurzy nebo tyflotan-
covačky (více na https://www.
tyflocentrum-ova.cz).  (red)

Pomáhejte celoročně 
formou DMS ve tvaru 
DMS PASTELKA 60 na číslo 87777
nebo platbou na účet 
8888332222/0800,
variabilní symbol 3365. 
Více na www.darcovskasms.cz cena SMS je 60 Kč.

Kupte si pastelku a podpořte služby
pro nevidomé a slabozraké
10.-12. října 2022

Pořádající:

bilapastelka.cz

T C

Bílá pastelka je celostátní veřejná sbírka na podporu speciálních služeb pro nevidomé a slabozraké. 
Sbírka se koná ve dnech 10.–12. října 2022. Pořádá ji SONS ČR spolu s Tyfloservisem i TyfloCentrem 
Ostrava. 
Finanční příspěvek do celostátní sbírky Bílá pastelka lze poslat na účet 8888332222/0800 s VS 3365 
v minimální hodnotě 60 Kč.
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 5. 10. 2022 | 18.00
Poruba – Třebíč

 10. 10. 2022 | 18.00
Poruba – Pardubice B

 19. 10. 2022 | 18.00
Poruba – Zlín

 22. 10. 2022 | 17.00
Poruba – Dukla Jihlava

 26. 10. 2022 | 18.00
Poruba – Prostějov

hcporuba.cz

PARTNEŘI:
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 26. 10. 
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 26. 10. 
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V Galerii Dukla budou vystavovat své práce  
studenti výtvarné školy ze Slovenska

 Galerie Dukla na Hlav-
ní třídě nabídne od 27. října 
výstavu studentských prací 
Ateliéru vvv (vizuálne – ver-
bálne – verejné) Vysoké ško-
ly výtvarných umění v Brati-
slavě.

„Umění vnímáme jako 
užitečnou a  důležitou sou-
část života, neustále si však 
připomínáme i  jeho pod-
manivost, potenciál ohro-
mit a  formální odlišnosti od 
ostatních humanitních a krea- 
tivních věd či praxí. Slovo 
„veřejné“ v  názvu ateliéru 
odkazuje na orientaci smě-
rem na praxi, která v  sobě 
nese solidaritu s  jinými, vize 
lepších budoucností a  ná-

vrhy jejich tvorby. Prostře-
dí Galerie Dukla ve veřejném 
prostranství v Porubě je tedy 
lákavou platformou ověřová-
ní si těchto postupů,“ uvá-
dí pedagog Martin Piaček 
a  grafický designér Dávid 
Koronczi. Výstava potrvá do 
31. prosince.  (ive)

Ukázka jedné ze semestrálních prací ateliéru z minulých let – Petra 
Pučeková: Syndróm krehkosti Foto: Ateliér vvv

Úspěšní boxeři
 Na mistrovství republiky ju-

niorů vyslal Boxing club Poru-
ba tři zástupce a  přivezl dvě 
medaile. Šimon Barteček pro-
hrál až ve finále váhové kate-
gorie do 75 kilogramů a  zís-
kal stříbro. Uspěl i Milan Matuš-
ka v kategorii do 67 kilogramů, 
který vybojoval bronz.  (mot)

Projekt se uskutečňuje za fi-
nanční podpory Ministerstva 
kultury České republiky a statu-
tárního města Ostravy.

Hasiči z Poruby vynikají v požárním sportu
 Na letošním mistrovství 

České republiky v  požárním 
sportu družstev byl nejlep-
ší tým Hasičského záchran-
ného sboru Moravskoslezské-
ho kraje. Na šampionátu zís-
kal první místa ve třech ze 
čtyř tradičních disciplín toho-
to sportu – v běhu na 100 me-

trů s  překážkami, ve výstu-
pu do 4. podlaží cvičné věže 
a  v  požární štafetě. „Ve finá-
le běhu na 100  metrů s  pře-
kážkami obsadili naši borci 
všechny stupně vítězů. Za ví-
tězným Richardem Svačinou 
(ze stanice v Přívozu) skončil 
druhý Daniel Klvaňa, bronzo-

vý byl Jan Vyvial (oba z  po-
rubské stanice). Ve finále vý-
stupu na cvičnou věž (pomo-
cí žebříku) skončil Jan Vyvial 
za vítězným Danielem Klva-
ňou a dvěma borci z HZS Pl-
zeňského kraje čtvrtý,“ uvedl 
mluvčí hasičů Moravskoslez-
ského kraje Petr Kůdela. (red)
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Aktuální program naleznete na www.dkpoklad.cz. 

 Kino

Promítá každý týden od úterý do neděle, 
cena vstupenky je od 80 do 140 korun. 
Každé úterý večer jsou připraveny pro-
jekce pro náročnější diváky.

18. 10. – 19.30
Civilizace – dokumentární film režisé-
ra Petra Horkého a egyptologa Mirosla-
va Bárty o  proměnách velkých civiliza-
cí a  jejich podobností s  tou současnou. 
Cena vstupného je 140 Kč, pro účastníky 
přednášky (17. 10.) 120 Kč.

V  kině domu kultury se budou v  říjnu 
promítat filmy Halloween končí, Cirkus 
Maximum, Websterovi ve filmu, Za vším 
hledej ženu, Black Adam, Princ Mamánek 
nebo Ďáblova kořist. Bližší informace na 
www.dkpoklad.cz.

 Vybrané pořady

11. 10. – 19.00 
InspiroHub: Jiří Kráčalík – Ekvádor, 
Galapágy, Amazonie – poeticky ladě-
ný multimediální pořad cestovatele, fo-
tografa, filmaře a  publicisty zavede ná-

vštěvníky do pozoruhodné tropické ob-
lasti jižní Ameriky 
Vstupné: 100 Kč, 20% sleva pro seniory 
a studenty 

12. 10. – 19.00
Úvěr – komedie, v níž se v hlavních ro-
lích představí Martin Zounar a Filip Bla-
žek (představení přeložené z 22. 3.)
Vstupné: 360–450 Kč 

17. 10. – 18.00 
InspiroHub: Miroslav Bárta a Petr Hor-
ký – Civilizace – Dobrá zpráva o konci 
světa (přednáška a diskuze) – cestovatel 
a egyptolog pět let pátrali po pravidlech, 
která v dějinách určovala pravidla kolap-
su civilizací 
Vstupné: 250 Kč, 20% sleva pro seniory 
a studenty

19.–23. 10.
Mezinárodní filmový festival outdoo-
rových filmů – putovní přehlídka out-
doorových filmů zaměřených na spor-
ty i život s outdoorovou tematikou, na 
filmy dobrodružné, extrémní, adrenali-
nové i cestopisné. Zahájení se uskuteč-
ní 19. 10. v  18 hodin – vystoupí hudeb-
ní skupina Kazachstán, Taneční soubor 

Puls Opava a Dona Michelle. 
Více informací na www.outdoorfilms.cz.

22. 10. – 20.00
Divadelní agentura Harlekýn: Mlčeti zlato 
– představení, v němž Jan Čenský a Dana 
Morávková představují manželský pár, kte-
rý si po určité zprávě vyměňuje názory
Vstupné: 370–470 Kč

25. 10. – 11.00
Klavírní úterý – díla Bedřicha Smetany, 
Antonína Dvořáka a Josefa Suka zahrají 
Eliška Novotná a Lukáš Michel
Vstup zdarma

26. 10. – 19.00
Karel Plíhal: Recitál – kytarista, zpěvák, skla-
datel, textař, … zazpívá a na mandolu zahraje 
své nejznámější písničky a přidá i pár básni-
ček; na kytaru ho doprovodí Petr Fiala
Vstupné: 290–390 Kč

27. 10. – 19.00 
Ladislav Špaček: Etiketa ve zkratce 
aneb Umění společenského vystupo-
vání – přednáška zaměřená na oblékání, 
kontaktní situace, společenské akce i na 
běžné každodenní situace
Vstupné: 390 Kč 
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SOUBOR
OZBROJENÝCH SIL

UKRAJINY

100
UMĚLCŮ NA PÓDIU

S programem
"Bojovníci světla"

20.PROSINCE
19:00

OSTRAVA

MULTIFUNKČNÍ AULA GONG

WWW.ARTPARTNER.CZ 
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Chřipka, klíšťovka, pneumokok? 
Chraňte se očkováním. Nově i v Ostravě.

PŘIJĎTE SI PRO 
PREVENCI ZDARMA*

* Očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. | V našich očkovacích centrech očkujeme klienty uvedených smluvních pojišťoven:  
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (111), Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (201),  Česká průmyslová zdravotní  
pojišťovna (205), Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209), Revírní bratrská pokladna,  zdravotní pojišťovna (213).

545 123 321 www.ockovacicentrum.cz

Objednejte se ještě dnes:

Více informací získáte v očkovacích centrech Avenier: 
   Poliklinika Hrabůvka, Dr. Martínka 7, Ostrava
   Hornická poliklinika, Sokolská třída 81, Ostrava

188x130 mm, zrcadlo

věk 65+ očkování proti chřipce
věk 65+ očkování proti pneumokokům
věk 50+ očkování proti klíšťové encefalitidě



PROGRAM AKCÍ22

1.–31. 10.
 Říjnové vyráběnky – tvoření 

pro děti, KMO, Podroužkova 
1663

10. 10.
16.00 Zvířátko z vařečky – tvůrčí 

dílna, CVČ, Vietnamská 1541

11. 10.
16.30 Tvoříme prostor – setkání 

s obyvateli na ulici L. Podéště 
(více na str. 11)

18.00 InspiroHub: Jiří Kráčalík – 
Ekvádor, Galapágy, Amazo-
nie – multimediální pořad, DK 
Poklad, M. Kopeckého 675

12. 10. 
10.00 Knihovníčci – setkání rodičů 

na rodičovské dovolené a jejich 
dětí, KMO, Vietnamská 1541

10.00 Knihárna – setkání nad knihami, 
KMO, Podroužkova 1663

16.00 Divadlo Milana Šťastného: 
O Koblížkovi, CVČ, O. Jere- 
miáše 1985

16.00 Sovička ze šišky – kreativní 
tvoření, KC Všichni spolu,  
K. Pokorného 447/52a

16.30 Tvoříme prostor – setkání 
s obyvateli na ulici Zd. Štěpán-
ka (více na str. 11)

17.00 Pečení domácího chleba pro 
zaneprázdněné – workshop, 
RC Martínek, U Oblouku 501/5 
(více na str. 23)

19.00 Úvěr – komedie s M. Zounarem 
a F. Blažkem v hlavních rolích, 
DK Poklad, M. Kopeckého 675

13. 10. 
17.30 Kateřina Skopalová: Bylinkové 

posezení, KC Makovice,  
17. listopadu 599/30

14. 10. 
16.00 Kytarovka, KC Makovice,  

17. listopadu 599/30

15. 10. 
19.00 Oslava 50. výročí založení 

Gymnázia Olgy Havlové, aula 
VŠB-TUO, 17. listopadu (vstu-
penky na gyohavl.cz)

17. 10.
16.00 Nevýchovný sraz – setkání re-

spektujících rodičů, KC Makovi-
ce, 17. listopadu 599/30

18.00 Gymnázium Nový Jičín: 1 + 1 = 
3 – divadelní představení, CVČ, 
Vietnamská 1541 (více na str. 23)

18.00 InspiroHub: Miroslav Bárta 
a Petr Horký – Civilizace – Dob-

rá zpráva o konci světa – před-
náška s diskuzí, DK Poklad,  
M. Kopeckého 675

18. 10.
17.00  Co vše dokáže chlorela a zlatý 

ječmen – přednáška,  
KC Všichni spolu,  
K. Pokorného 447/52a 

19.–23. 10.
 XX. mezinárodní filmový fes-

tival outdoorových filmů, DK 
Poklad, M. Kopeckého 675 (více 
na www.outdoorfilms.cz)

19. 10.
9.00 Swap oblečení nejen pro děti, 

dětských potřeb a hraček, 
KC Všichni spolu, K. Pokorného 
447/52a,  (rezervace nutná, tel. č. 
725 079 833) 725 079 833 

10.00 Generace – setkání nad knižní-
mi tipy, KMO, Vietnamská 1541

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

16.00 Divadélko Smíšek: Větřík Pet-
řík, CVČ, Vietnamská 1541 

17.00 Co malé děti opravdu potře-
bují – beseda, RC Martínek, 
U Oblouku 501/5

20. 10. 
16.00 Otevřená dílna, KC Makovice, 

17. listopadu 599/30

23.10.
l7.00 Protipóly zvuku – hudební per-

formance, Galerie Dukla, Hlavní 
třída

24. 10.
16.00 Podzimní trička – tvůrčí dílna 

(světlé tričko je třeba přinést 
s sebou), CVČ, O. Jeremiáše 1985

17.00 Rej broučků a berušek, pro-
stranství u kruhového objezdu 
na Hlavní třídě (více na str. 23)

25. 10.
11.00 Klavírní úterý – hrají Eliška 

Novotná a Lukáš Michel, DK 
Poklad, M. Kopeckého 675

26. 10.
19.00 Karel Plíhal: Recitál, DK Po-

klad, M. Kopeckého 675

27. 10.
19.00 Ladislav Špaček: Etiketa ve 

zkratce aneb Umění společen-
ského vystupování – přednáš-
ka, DK Poklad M. Kopeckého 
675 (více na str. 20)

31. 10.
16.00 Halloween s kouzelnicí Ra-

danou, CVČ, Vietnamská 1541 
(rezervace nutná, tel.  
č. 599 480 555)

 Bohoslužby

www.fporuba.cz/cs/bohosluzby/

 Dům kultury Poklad

program na www.dkpoklad.cz

 Planetárium Ostrava

program na https://planetariumostrava.cz/

 DHC Sokol Poruba

rozpis zápasů na www.hazenaporuba.cz

 HC RT Torax Poruba

rozpis zápasů na www.hcporuba.cz

 Pohybové kurzy v DK Poklad

https://dkpoklad.cz/pohybove-kurzy/
podzim2022/

 Výstavy

do 31. 10.
Představení návrhů úprav předprosto-
ru Oblouku, Galerie Malá Dukla, Hlavní 
třída

do 3. 11.
Jan Trtílek: Poodří abstraktní – fotogra-
fie, Galerie na schodech, ÚMOb Poruba, 
Klimkovická 55 

do 25. 11. 
Ostravská zákoutí – fotografie,  
DK Poklad, M. Kopeckého 675



Pohádka pro děti
 Ve středu 12. října mohou ti nejmen-

ší přijít do Centra volného času na ulici  
O. Jeremiáše na autorskou úpravu po-
hádky O Koblížkovi v podání Divadla Mi-
lana Šťastného. Představení začíná v  16 
hodin, vstup je zdarma.

Jak upéct chleba
 Rádi byste si doma upekli chléb a ne-

víte, jak na to? Poradí vám v Rodinném 
centru Martínek v  ulici U  Oblouku. Ve 
středu 12. října zde budou mít workshop, 
na kterém se dozvíte, jak zvládnout do-
mácí pečení při zaměstnání, jak funguje 
pečení chleba z žitného kvasu, nebo kte-
rý recept je nejlepší a nejrychlejší. Akce 
začíná v 17 hodin, vstupné je 50 Kč. Více 
na tel. č. 608 373 332.

Gymnázium Nový Jičín: 
1 + 1 = 3

 V pondělí 17. října vystoupí v Centru 
volného času na Vietnamské ulici diva-
delní spolek Gymnázia Nový Jičín s ko-
medií 1 + 1 = 3. Hlavní postavou hry je 

taxikář John Brown, který léta úspěš-
ně tají, že má dvě manželky. Vše fun-
guje díky přísně dodržovanému har-
monogramu. Ten však jednoho dne 
naruší náhodná událost, čímž se rozto-
čí kolotoč lží a  zmatků… Vstupné činí  
50 Kč, lístky je třeba rezervovat na tel. č.  
720 735 354.

Rej broučků a berušek
 Pro děti je na 24. října připraven tra-

diční Rej broučků a berušek, který se od 
17 hodin koná na prostranství u  kruho-
vého objezdu na Hlavní třídě. Kromě zá-
bavného programu s  klaunem Hopsa-
línem čekají na příchozí soutěže, lam-
pionový průvod a  překvapení na závěr. 
V  případě nepříznivého počasí se akce 
neuskuteční.

„NDT Obec přátelská rodině a seniorům 
2022“

Halloweenská show 
 Ani letos nebude chybět v  Centru 

volného času na Vietnamské ulici ob-
líbená Halloweenská show s  kouzel-
nicí Radanou. Uskuteční se v  pondě-
lí 31. října v 16 hodin a těšit se můžete 
na kouzla i  halloweenské radovánky. 
Masky jsou vítány, vstup je zdarma. 
Místa je třeba rezervovat do 27. října 
nebo do naplnění kapacity na tel. č.  
599 480 555. 

Vydává SMO-MOb Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba. IČ: 00845451. MK ČR E 22498. • Periodický 
tisk územního samosprávného celku. • Redakční rada: Jana Janošcová, šéfredaktorka, Lucie Baránková Vilamová, 
předsedkyně redakční rady, Jan Dekický, Václav Havel, Jana Magerová, Marie Navrátilová, Martin Otipka, Martin 

Tomášek. • Kontakt na redakci: telefon: 599 480 293 (292, 291), e-mail: redakce@moporuba.cz. • Kontakt na inzerci: Iveta Šavelová, 
mobil:  724  274  181, e-mail: iveta.savelova@ceskydomov.cz. • Foto: Jiří Birke (není-li uvedeno jinak). • Vychází zdarma jedenáctkrát ročně 
v nákladu 35 000 výtisků. • Číslo 10/2022. Vydáno 10. 10. 2022 v Ostravě.

PROGRAM AKCÍ 23

3.–31. 10.
Pavel Zuchnický: NE životu v kleci! – 
fotografie, KMO, Vietnamská 1541

26. 10. – 31. 12.
Skládanky z cest – leporela, Galerie 
Astra, DPS Astra, I. Sekaniny 1812

27. 10. – 31. 12.
Lebo učenie je čo? Fundamentálne! – pro-
jekt Ateliéru vvv VŠVU v Bratislavě, Galerie 
Dukla, Hlavní třída (vernisáž 27. 10. v 17.00) 

 Soutěže

1.–31. 10.
Hrátky se slovy a písmenky – soutěž 
pro děti, KMO, Podroužkova 1663

3.–7. 10.
Recyklohraní – soutěž pro děti, KMO, 
Vietnamská 1541

3.–8. 10. 
Recyklace, to je práce – soutěž pro děti 
v rámci Týdne knihoven, KMO, Podrouž-
kova 1663

 Plánované akce

1. 11.
16.00 Krása i bolest Krušných hor  

– přednáška, Galerie Astra,  
DPS Astra, I. Sekaniny 1812

2. 11.
16.00 Království her aneb Stolní 

hry, které určitě neznáte – 
pro děti od 7 do 15 let 

 a jejich rodiče, CVČ, 
 Vietnamská 1541, (rezervace 

nutná, tel. č. 720 735 354)

4. 11.
9.00 Podzim v ošatce – workshop 

pro ženy a dívky, KC Všichni 
spolu, K. Pokorného 447/52a 
(přihlášky na tel. č. 

 725 079 833)

7. 11.
16.00 Hodiny z cédéček – tvůrčí díl-

na, CVČ, Vietnamská 1541

8. 11.
17.00  Bylinkový sedánek: Méně soli, 

více zdraví – přednáška, CVČ, 
Vietnamská 1541

18.00 Jaroslav Dušek: Čtyři dohody – di-
vadelní zpracování knihy mexické-
ho spisovatele Dona Miguela Ruize, 
DK Poklad, M. Kopeckého 675

9. 11.
16.00 Divadélko Smíšek: Větřík Pet-

řík, KC Všichni spolu,  
K. Pokorného 447/52a

16.00 Spisovatelé do knihoven: Ewald 
Murrer, KMO, Vietnamská 1541

CVČ – centrum volného času, DK – dům kultury, DPS – dům s pečovatelskou službou, KC – komunitní centrum, KMO – Knihovna města Ostravy, RC – rodinné centrum, 
VŠB-TUO – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, VŠVU – Vysoká škola výtvarných umění  

Změna programu vyhrazena.

Pohybové kurzy v DK Poklad
Pohybové kurzy v Domě kultury 
Poklad na ulici Matěje Kopeckého 
se konají celý týden kromě 
sobot. Zájemci si mohou vybrat 
z široké nabídky – capoiera pro 
děti, pilates, jóga, zdravá záda, 
folklorní soubor Holúbek, cvičení 
pro děti, relaxační jóga, bosu, 
kruhový trénink aj. Více 
informací o rozvrhu i cenách na 
www.dkpoklad.cz.

KRÁTCE



PLATBA IHNED V HOTOVOSTI.
KDE: RESTAURACE U TÁTY, SALONEK
17. listopadu 86, Ostrava – Pustkovec
Výkup po domluvě na VAŠÍ ADRESE.

VYKUPUJEME VEŠKERÉ PÁNSKÉ 
HODINKY (mechanické, natahovací). 
VYKUPUJEME zlomkové a zubní ZLATO, 
(i nečištěné) STŘÍBRO – PUDŘENKY, 
TABATĚRKY, ŠPERKY. VYKUPUJEME 
MINCE z celého světa do r. 1960.
VYKUPUJEME STARÉ BANKOVKY, 
POUKÁZKY – Tuzex, Darex, Bony. 
VYKUPUJEME MEDAILE, ŘÁDY, 
VYZNAMENÁNÍ, VOJENSKÉ ODZNAKY 
- VÝSTROJ a VÝZBROJ, DÝKY, MEČE, 
KORDY. VYKUPUJEME STARÉ ZNÁMKY, 
POHLEDNICE MĚST a VESNIC do r. 1950.
VYKUPUJEME STARÉ TISKY do r. 1800.
VYKUPUJEME STARÉ HRAČKY, AUTÍČKA 
na bovden. VYKUPUJEME SMYČCOVÉ 
NÁSTROJE. VYKUPUJEME STARÉ 
FOTOAPARÁTY a TELEOBJEKTIVY 
do r. 1960. VYKUPUJEME ŠPERKY 
s ČESKÝMI GRANÁTY. VYKUPUJEME 
TURISTICKÉ ŠTÍTKY a další. ZAJÍMAVÉ 
REKLAMNÍ CEDULE, PŘEDMĚTY.

INFORMACE na tel. 608 967 534, ODPOVĚDNÁ OSOBA TOMÁŠ LANGER,
e-mail: tomaslangerr@seznam.cz, IČ: 64129900, VYKUPUJEME kompletní sbírky z pozůstalosti.

VÝKUP SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ ZLATA a STŘÍBRA
PLATBA IHNED V HOTOVOSTI.
KDE: RESTAURACE U TÁTY, SALONEK
17. listopadu 86, Ostrava – Pustkovec
Výkup po domluvě na VAŠÍ ADRESE.

VÝKUP BUDE 
PROBÍHAT:

STŘEDA 19. 10.
ČTVRTEK 20. 10.

 10:00 – 17:00

(ZLATÉ MINCE, 
ŠPERKY, atd.)
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