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Na očipování psů zbývají jen dva měsíce. Více na straně 3

Čtvrtmaratonu

se zúčastnilo

rekordních

275 běžců

Více na straně 4

Ulice Spartakovců.
Foto: Sabina Bienerová
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PRIO Inzerce

NON STOP PORUCHOVÁ SLUŽBA

365 dní v roce, 7 dní v týdnu a 24 hod. denně

tel.:  602 78 55 33, 602 75 93 56

Kosmická  1723/2

Ostrava Poruba

tel./fax: 596 956 220

ISO: 9001: 2000

e-mail: vodar@atlas.cz
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Novinářská 3 (naproti OC FUTURUM), Ostrava-Mariánské Horywww.triumphoptical.cz

Ordinace očního lékaře měření a komplexní vyšetření*

Ostrava-Poruba Alšovo náměstí 694, tel.: 596 911 329 / Ostrava-Poruba Francouzská ul., tel.: 596 910 586
Ostrava-Hrabůvka Obchodní dům Špalíček, Dr. Martínka, tel.: 596 711 451 / Frýdek-Místek Obchodní dům KAUFLAND, Revoluční ul., tel.: 558 436 218

Karviná-Ráj Kosmonautů 837/70, tel.: 596 313 063

* pouze provozovny v Ostravě

PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍCESTA K NÁM SE VÁM ROZHODNĚ VYPLATÍ! Tyto slevy nelze sčítat.
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Novinářská 3 (naproti OC FUTURUM), Ostrava-Mariánské Hory

Uzávěrka inzerce dalšího čísla je 21. 11. 2013
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PRIOTéma měsíce

jistě jste stejně jako 
já už mnohokrát za-
žili situaci, kdy chce-
te odpoledne či večer 
zaparkovat auto před 
svým domem a nemů-
žete najít žádné volné místo. Bohužel 
Porubu dlouhodobě trápí nedostatek 
parkovacích míst, i když to samozřej-
mě není jen specifi kem našeho obvo-
du. Podobné problémy řeší většina 
českých i zahraničních měst. A je to 
vlastně logické. V době, kdy Poruba 
vznikala, bylo auto symbolem abso-
lutního luxusu. Architekti a projek-
tanti té doby rozhodně nemohli tušit, 
že se stane běžným vybavením rodin 
a na parkování příliš nemysleli. My 
jsme ale nyní v situaci, kdy na to my-
slet musíme. A řešení tohoto problé-
mu rozhodně není jednoduché. Ulice 
Poruby nejsou nafukovací a vytvářet 
parkovací stání na úkor zeleně roz-
hodně není směr, kterým bychom se 
chtěli vydat.
Poruba hledá nejrůznější možnosti, 
jak navýšit počet míst k parkování. 
Při řešení této situace spolupracu-
jeme i s polskou Racibórzí. Ta je po-
čtem obyvatel srovnatelná s Poru-
bou a trápí ji i podobné problémy. 
Více něž rok obě strany hledaly cestu 
k navýšení počtu míst k parkování. 
Výsledkem je studie, která předklá-
dá několik variant, díky kterým by se 
defi cit parkovacích míst mohl snížit 
až o polovinu. Studie nám pomohla 
vytipovat komunikace, na kterých 
se dají umístit další parkovací místa, 
a našla parkoviště, jejichž kapacita 
by se dala rozšířit. Dalším návrhem 
je výstavba parkovacích domů.
Věřím, že v dalších letech se nám de-
fi cit parkovacích míst podaří snižo-
vat. Nebude to ale hned. Řešení je na-
tolik fi nančně náročné, že přesahuje 
možnosti městského obvodu. Peníze 
tak budeme hledat především u fon-
dů Evropské unie.

Ing. Lumír Palyza
starosta městského obvodu Poruba

Vážení spoluobčané,

Do konce roku 2013 by všichni z více 
než čtyř tisíc porubských psů měli mít 
aplikovaný elektronický čip a jejich ma-
jitelé by je měli zavést do evidence psů. 
Zatím tak učinila přibližně třetina pejs-
kařů, ostatní majitelé mají čas na ozna-
čení psa čipem pouhé dva měsíce.

„Úřad městského obvodu Poruba ape-
luje na všechny majitele psů, aby čipo-
vání a  evidenci nenechávali na závěr 
roku, kdy se dají předpokládat dlouhé 
čekací doby k přihlášení do evidence 
chovatelů psů i k poskytnutí příspěvku 
na čipování,“ upozorňuje vlastníky psů 
vedoucí oddělení životního prostředí 
Monika Švigostová.

Do evidence chovatelů psů mohou 
lidé psa přihlásit u oddělení životní-
ho prostředí odboru právních vztahů, 
výstavby a  životního prostředí v  prv-
ním patře porubského úřadu na ulici 
Vřesinská 1/8 (kancelář č. 211). Chovatel 
předloží potvrzení od veterináře, který 
aplikaci čipu provedl, a obdrží potvrze-
ní o  přihlášení do evidence. Přihlášení 

Na očipování psů mají lidé 

čas už jen dva měsíce
Městský obvod Poruba eviduje více než čtyři tisíce majitelů psů, 

kteří řádně platí poplatek za svá zvířata. Od začátku letošního 

roku mají povinnost psy označit elektronickým čipem. Dosud tak 

učinila jen třetina z nich.

lze provést i elektronicky na e-mailo-
vých adresách pstraubova@moporuba.
cz nebo zstepanikova@moporuba.cz. 
K žádosti je nutné připojit naskenova-
né potvrzení veterináře s uvedením čís-
la čipu a datem jeho aplikace, případně 
očkovací průkaz. Elektronický podpis 
není zapotřebí. Formuláře jsou k dis-
pozici na stránkách www.moporuba.cz 
v sekci Občan a záložkách Potřebuji si 
vyřídit a Životní prostředí.

O příspěvek lze požádat u odboru 
ekonomického v  prvním patře porub-
ské radnice na ulici Klimkovická 55/28 
(kancelář č. 212). Tam majitel předloží 
potvrzení, že pes je zapsán v eviden-
ci a  byl čipován, potvrdí bezdlužnost 
a uzavře darovací smlouvu. Podle reál-
ných nákladů mohou lidé dostat až pět 
set korun. „Chceme majitelům psů kom-
penzovat veškeré výdaje, které s čipo-
váním mají. Stokorunou přispívá magis-
trát, zbývající částku až do výše pěti set 
korun doplatí městský obvod Poruba. 
Peníze jdou z poplatků, které vybereme 
od majitelů psů a měly by pokrýt celou 
částku na označení psa,“ uvedl starosta 
Poruby Lumír Palyza.

Povinné čipování psů platí v Ostravě 
od 1. ledna 2013. Označeni a  zavedeni 
do evidence musejí být všichni nově na-
rození psi nejpozději do 30 dnů od do-
vršení tří měsíců věku. Starší psi musí 
být podle obecně závazné vyhlášky na-
čipováni nejpozději do konce roku 2013. 
Čipy nemusejí mít psi, které jejich maji-
telé nechali do konce roku 2012 označit 
čitelným tetováním.

Kontrolu, zda jsou psi načipováni, bu-
dou provádět strážníci Městské policie 
Ostrava počínaje rokem 2014.  (mot)

Do konce roku by měli být načipováni 
všichni psi, kteří jsou přihlášeni 
v Ostravě.  
 Ilustrační foto: ÚMOb Poruba

Pozvánka 
Srdečně zveme všechny občany na 
zasedání Zastupitelstva městského 
obvodu Poruba, které se koná ve 
čtvrtek 28. listopadu v sále Domova 
Slunečnice Ostrava na ulici 17. listo-
padu. Zasedání začíná v 9:00 hodin.

-  Do evidence chovatelů psů mohou 
lidé psa přihlásit u oddělení životního 
prostředí odboru právních vztahů, 
výstavby a životního prostředí v prv-
ním patře budovy úřadu na Vřesinské 
ulici 1/8 (kancelář č. 211). K tomu po-
třebují potvrzení od veterináře, který 
aplikaci čipu provedl.

-  Přihlášení lze provést i elektronicky, 
a to zasláním žádosti na e-mailovou 
adresu pstraubova@moporuba.cz 
nebo zstepanikova@moporuba.cz.

-  O příspěvek formou daru (včetně 
stokoruny od magistrátu) mohou 
lidé žádat u odboru ekonomického 

v  budově porubské radnice na ulici 
Klimkovická 55/28 (kancelář č. 212).

-  Žadatel musí splňovat tyto podmín-
ky: jeho pes je starší tří měsíců, byl 
označen čipem v roce 2013 a je při-
hlášen do evidence chovatelů; čest-
ným prohlášením doloží, že má uhra-
zeny veškeré poplatky a městskému 
obvodu či městu nic nedluží; předlo-
žit musí účet od veterináře.

-  Peníze budou majitelům psů zaslány 
buď na účet (při žádosti o příspěvek 
je nutné uvést bankovní spojení a čís-
lo účtu) nebo složenkou do 30 dnů 
ode den podpisu darovací smlouvy.

Evidence psa a žádost o příspěvek 
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Na trhy už jen dvakrát

Zájemci o čerstvé potraviny a ruko-
dělné výrobky mají v letošním roce 
poslední možnost navštívit Porubské 
trhy, které se konají na prostranství 
u kruhového objezdu na Hlavní třídě. 
Nakoupit na nich mohou 16. a 30. lis-
topadu. Prodej začíná v  7:00 hodin 
a končí v poledne. Na Porubské trhy 
navážou trhy vánoční, které se bu-
dou konat od 3. do 24. prosince.

Velkoobjemové 

kontejnery

Odpad z  domácností mohou oby-
vatelé Poruby od 11. do 22. listopa-
du odkládat do velkoobjemových 
kontejnerů, které budou v této době 
rozmístěny v ulicích obvodu. Nepa-
tří do nich ale stavební suť, nebez-
pečný odpad (autobaterie, zářivky, 
barvy, rozpouštědla, motorové oleje 
aj.), bioodpad, elektrospotřebiče či 
počítače. Harmonogram rozmístění 
kontejnerů je zveřejněn na stránkách 
www.moporuba.cz v  sekci Občan, 
Sběrné dvory a velkoobjemové kon-
tejnery.   

Žijí na ulici

Další z bezplatných kurzů, které pořá-
dají městští strážníci v rámci projektu 
Bezpečnější Ostrava, se uskuteční ve 
středu 27. listopadu od 16:00 hodin 
v budově Městské policie Ostrava na 
Hlubinské ulici 6 v Moravské Ostravě. 
Listopadové setkání se bude zabývat 
bezdomovectvím a jeho prevencí. 
Příchozí se seznámí s osudy konkrét-
ních osob, které skončily na ulici bez 
práce, bez pomoci a bez peněz. Do-
zvědí se také, jaká opatření mohou 
vést ke zlepšení kvality života lidí 
bez přístřeší a jaké prostředky po-
moci lze využít. Součástí kurzu bude 
tradiční nácvik sebeobrany (vhodné 
je přinést si s sebou sportovní oble-
čení a volnější obuv na přezutí). Pro 
děti účastníků bude připraven dětský 
koutek. 
Bližší informace je možné získat na 
tel. č. 599 414 165, 950 739 407 nebo 
na el. adrese info@mpostrava.cz. Na 
kurz není potřeba přihlašovat se pře-
dem.    (jokr)

Krátce

Kontakty ÚMOb Poruba
Adresa: Klimkovická 55/28
 708 56 Ostrava-Poruba
Telefon: 599 480 111
Fax:  599 480 212
E-mail: info@moporuba.cz
ID datové schránky: xpkbv55 
Úřední hodiny: 
pondělí a středa  8:00–12:00
 13:00–17:00

Sníh i silný déšť museli v  minulosti 
překonávat vytrvalci, kteří se zúčastni-
li Porubského čtvrtmaratonu. Letos jim 
ale přálo ideální běžecké počasí. A na 
počtu účastníků se to projevilo. Star-
tovní listina tak nabídla velmi pestrou 
paletu běžců. Nejstarším vytrvalcem 
byl osmasedmdesátiletý Jaroslav Ga-
man, nejmladšímu Tomáši Rýdlovi bylo 
dvanáct. Závod například absolvovali 
v kompletní výstroji i hráči amerického 
fotbalu z týmu Ostrava Steelers, s jed-
ním ze závodníků běžel i jeho pes. Na 
startu nechyběli ani loňští vítězové Aleš 
Miko a Adéla Esentiérová, kteří své pr-
venství letos obhájili. 

„Počasí bylo mnohem lepší než loni, 
kdy byla zima. Na druhou stranu foukal 
dost silný vítr a ten běžcům nevyhovu-
je. Navíc běžel rekordní počet účastníků 
a celou dobu jsem se jim musel vyhý-
bat, což mě stálo hodně sil. Obhajoba 
mě těší, rekord bohužel nepadl,“ ko-
mentoval svůj vítězný čas 34:26 minut 
Aleš Miko. Adéla Esentiérová zaběhla 
trať za 44:24 minut.

Porubský čtvrtmaraton se běží jako 

součást Moravskoslezského běžecké-
ho poháru a v průběhu třinácti ročníků 
si vydobyl stabilní místo ve  vytrvalec-
kém kalendáři. Muži i letos startovali ve 
čtyřech kategoriích rozdělených podle 
věku, ženy bojovaly ve dvou katego-
riích. Na organizaci závodu se každo-
ročně podílí i městský obvod Poruba. 
„Jsme rádi, že Porubský čtvrtmaraton 
je už tradičním běžeckým závodem. 
A  pět se nám potvrdilo, že běh je mezi 
lidmi stále populárnější. Závod rozhod-
ně byl důstojnou tečkou za sportovní-
mi akcemi, které se letos na Hlavní třídě 
uskutečnily,“ uvedl místostarosta Jan 
Dekický, který mezi závodníky také ne-
chyběl.

Součástí Porubského  čtvrtmaratonu 
byly i dva vložené závody, které se 
uskutečnily před hlavní akcí. V  10:00 
hodin byl odstartován běh na dvě míle, 
který byl určen pro závodníky bez roz-
dílu věku, o půl hodiny později vyjeli in-
-line bruslaři, kteří závodili na tratích od 
400 metrů do 3,4 kilometrů. (mot)

Vytrvalcům letos přálo počasí
Už potřinácté se v  den státního svátku 28. října uskutečnil Po-

rubský čtvrtmaraton. Na start 10 548 metrů dlouhé trati se letos 

postavilo rekordních 275 vytrvalců.

Loňské vítězství mezi muži obhájil 
Aleš Miko.    Foto: Martin Otipka

Porubského čtvrtmaratonu se zúčast-
nilo rekordních 275 vytrvalců.  
 Foto: Martin Otipka

V městském obvodu Poruba je regis-
trováno skoro šestapadesát tisíc opráv-
něných voličů. Práva volit v  předčas-
ných volbách do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky, které se 
uskutečnily 25. a 26. října 2013, využilo 
30 823 občanů, volební účast tedy byla 
55,22 procent. Toto číslo je přibližně 
o  čtyři procenta nižší než celorepubli-
kový průměr. Poměrně dost lidí využilo 
možnosti volit mimo své trvalé bydliště. 
Před letošními volbami si voličský prů-
kaz vyřídilo 730 občanů, což je přibližně 
o sto více než v  lednových prezident-
ských volbách.

Nejvíce hlasů v městském obvodu 
Poruba získala ČSSD, kterou volilo 8669 
lidí, což je 28,34 procent všech platných 
hlasů. Druhé místo se ziskem 17,9 pro-
cent osadila KSČM, třetí bylo hnutí ANO 
2011, kterému dalo důvěru 16,42 pro-

cent voličů. Úsvit přímé demokracie do-
stal v Porubě 7,11 procent hlasů, TOP 09 
6,65 procent a ODS 6,12 procent hlasů. 
Strana KDU-ČSL, která se taky dostala 
do parlamentu, v  Porubě nedokázala 
překročit pětiprocentní hranici a získala 
4,9 procent odevzdaných hlasů.

Obyvatelé Poruby odevzdávali voleb-
ní lístky v devětasedmdesáti volebních 
okrscích, kde na řádný průběh voleb 
dohlíželo v komisích přes šest set lidí. 
„Volby proběhly hladce, nezaznamenali 
jsme žádné komplikace,“ uvedla koordi-
nátorka voleb v městském obvodu Re-
náta Starečková. 

Příští rok půjdou Porubané k  voleb-
ním urnám hned několikrát. Na jaro jsou 
naplánované volby do Evropského par-
lamentu, na podzim jsou připraveny ko-
munální volby a Porubané budou záro-
veň volit i svého senátora. (mot)

K volbám přišlo téměř 31 tisíc Porubanů 



5

PRIOInformace

Krátce

Středisko přírodovědců

slaví čtyřicet let  

V  listopadu uplyne čtyřicet let od 
doby, kdy Středisko přírodovědců na 
Čkalovově ulici začalo sloužit veřej-
nosti. Z počátku byla hlavní činnos-
tí střediska především výchova dětí 
a mládeže vedoucí k  ochraně příro-
dy a k chovatelství, v průběhu let ale 
byly aktivity rozšířeny i o  kroužky, 
které se zaměřují na výpočetní tech-
niku, sport nebo malování. Vedoucí-
mi zájmových kroužků byli vždy lidé, 
kteří ve svém volném čase směřu-
jí děti a mládež k přírodě i k  různo-
rodým zálibám. Pro všechny býva-
lé pracovníky a vedoucí zájmových 
kroužků, kteří ve středisku působili, je 
na 29. listopadu připraveno setkání, 
které začíná v 18:00 hodin. Zájemci 
se mohou hlásit na tel. č. 599 527 321 
nebo na e-mailové adrese smpr@
svc-korunka.cz či marie.kocianova@
svc-korunka.cz. 

Použitý textil se sbírá 

také v Ostravě

Textil, obuv i plyšové hračky je mož-
né od letošního jara odkládat v Ost-
ravě také do speciálních kontejnerů. 
V  Porubě jsou kontejnery Diakonie 
Broumov umístěny na Francouzské 
ulici u hypermarketu Interspar, na ná-
městí V. Vacka u marketu Albert a ve 
sběrném dvoře v Areálu Nad Porub-
kou. Občané Poruby to mají blízko 
také do sběrného dvora v ulici K Tur-
kovu č. 3259 v Martinově a na Krás-
nopolské ulici č. 582 v Krásném Poli. 
Kontejner je umístěn i na parkovišti 
u hypermarketu Globus v Plesné.  

Dny otevřených dveří

ve středních školách

Dny otevřených dveří, při kterých se 
mohou žáci základních škol i jejich 
rodiče seznámit s nabízenými studij-
ními obory a prohlédnout si odborné 
učebny, připravily porubské střední 
školy. Obchodní akademie na Polské 
ulici se veřejnosti otevře ve čtvrtek 
14. listopadu od 14:30 do 18:00 ho-
din, Gymnázium Olgy Havlové na uli-
ci M. Majerové v úterý 26.  listopadu 
od 14:00 do 18:00 hodin, Wichterlovo 
gymnázium na ulici Čs. exilu ve stře-
du 27. listopadu od 14:00 do 18:00 
hodin a Střední škola prof. Zdeňka 
Matějčka na ulici 17. listopadu v pátek 
29. listopadu od 8:30 do 17:00 hodin 
a v sobotu 30. listopadu od 8:30 do 
12:00 hodin. Den otevřených dveří 
přichystalo pro zájemce na středu 
4. prosince od 14:00 do 18:00 hodin 
také Jazykové gym názium Pavla Ti-
grida na ulici G. Klimenta. 
  (jokr)

Veřejné setkání s občany uspořádala 17. října porubská radnice 

a prezentovala na něm projekty zabývající se zlepšením stavu ve-

řejných prostranství. Na několika představených návrzích se po-

díleli i obyvatelé Poruby.  

Zástupci radnice nejprve seznámili 
občany s  již dokončenými projekty re-
vitalizace významných krajinných prvků 
a meziuliční zeleně a poté je informova-
li o chystaných úpravách zahrad mateř-
ských škol a veřejných prostranství. 

V příštím roce dojde k obnově parku 
u zdravotního střediska MephaCent-
rum. „V rámci soutěže Lipová ratolest se 
na jeho renovaci budou podílet studen-
ti zahradnických škol. Od jejich zapojení 
do projektu si slibujeme, že vytvoří mís-
to přitažlivé nejen pro obyvatele naše-
ho obvodu,“ uvedl místostarosta Petr 
Jedlička. 

Vylepšení se dočká také dvorní část 
mezi ulicemi Žilinská a Karla Pokorné-
ho, která bude doplněna hřištěm pro 
děti. „Pro menší děti postavíme skluzav-
ku s malou horolezeckou stěnou a pro-
vazovou sítí, přidáme pružinovou hou-
pačku a kreslící tabuli. Starší děti získají 
lanovou pyramidu,“ přiblížila úpravy 
Petra Straková z  odboru technického 
a provozního s tím, že návrhy na to, jak 
má hřiště vypadat, vzešly z pracovního 
workshopu, kterého se zúčastnilo přes 
tři sta obyvatel včetně dětí.

Nové prvky by měly zatraktivnit 
i Oázu klidu poblíž krytého bazénu. Na 
louku navazující na park budou posta-
veny atypické dřevěné lavičky. Pro nej-
menší budou vyrobena sedátka ve tva-
ru hříbků, pro mládež sedací schody. 

Aby bylo prostředí Oázy klidu ještě pří-
jemnější, bude směrem od cesty a tram-
vajových kolejí vysazena izolační zeleň.

Místostarosta Petr Jedlička informo-
val příchozí také o plánech městského 
obvodu rozšířit  hřbitov v Ostravě-Svi-
nově, který slouží i občanům Poruby. 
„V současnosti chceme na veřejném 
pohřebišti přistavět přibližně sto deset 
míst v kolumbáriu,“ doplnil Jedlička.

Kromě předložených projektů se 
účastníci setkání zajímali o možnosti 
vybudování nových parkovacích míst, 
rekonstrukci chodníků a údržbu zeleně. 
„Zájem o dění v Porubě ze strany ob-
čanů vítáme,“ sdělil místostarosta. „Je-
jich účast v diskuzích o problémech či 
plánovaných akcích pomáhá při řešení 
podporujícím udržitelný rozvoj obvo-
du,“ uzavřel Petr Jedlička.  (jokr)

Zástupci radnice představili 

záměry městského obvodu

Lavičky pro Oázu klidu navrhovaly 
také děti.  Foto: Prokop Jirsák

Den vzniku samostatného českoslo-
venského státu si připomněli zástupci 
městského obvodu Poruba. Při příleži-
tosti oslav dne 28. října, kdy si Češi při-
pomínají vznik demokratického státu, 
položili věnec k památníku na Vřesinské 
ulici místostarostové Jan Dekický a Da-

libor Malík. „Od vzniku Československa 
uplynulo už pětadevadesát let a roz-
hodně bychom si tento den měli všichni 
připomínat. Češi po dlouhých staletích 
dokázali získat samostatnost a masary-
kovské Československo je nám v mnoha 
věcech vzorem i dnes,“ uvedl místosta-
rosta Dalibor Malík.

Vznik Československa uctil i starosta 
Poruby Lumír Palyza. Společně s před-
staviteli Moravskoslezského kraje, měs-
ta Ostravy a městských obvodů se zú-
častnil pietního aktu v  Husově sadu 
v Moravské Ostravě. 

„Je důležité připomínat zejména dě-
tem a mládeži okolnosti vzniku Česko-
slovenska. Především ideály nové re-
publiky a také tradice československých 
legionářů, bez jejichž obětí by samo-
statnost byla jen těžko uskutečnitelná,“ 
řekl Lumír Palyza.

 (mot)

Představitelé Poruby si připomněli

vznik československé republiky

Pietní akt u památníku na Vřesinské 
ulici, který se uskutečnil 28. října.
 Foto: Martin Otipka
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KRIMI

KRIMI

KRIMI

KRIMI

Krimi

Chrápání zarazili 

až strážníci

Hlasité chrápání může člověka při-
vést do problémů. Zvlášť, když je 
bezdomovcem a ke spánku využívá 
chodby obytných domů. Jeden tako-
vý případ museli řešit porubští stráž-
níci. Na tísňovou linku zavolala oby-
vatelka domu, která kvůli příšernému 
chrápání nemohla usnout. Strážníci 
po příjezdu v mezipatře objevili spí-
cího bezdomovce, kterého z  domu 
vykázali a nájemníci mohli v klidu dál 
spát.

Z hospody se opilci

domů nechtělo

Neustálé návraty ztraceného syna 
zažívali hosté a obsluha jedné z po-
rubských hospod. Třiadvacetiletý 
muž se bavil tím, že všechny okolo 
urážel. Terčům jeho posměšků se to 
ale nelíbilo a požádali vtipálka, aby 
se šel vyspat domů. A ten skutečně 
odešel, a to hned několikrát. Venku 
se ale pokaždé rozhodl, že ho nikdo 
vyhazovat nebude a po pár minu-
tách se vracel zpět. Při posledním 
odchodu už ovšem nebyl schopen 
zkoordinovat své pohyby a propadl 
skleněnými dveřmi. Muži se naštěstí 
nic nestalo, ale skončil v rukou stráž-
níků, kteří mu při dechové zkoušce 
naměřili skoro tři promile alkoholu.

Zachtělo se mu kabelky,

ale skončil v cele

Třiadvacetiletý muž došel v  jed-
né porubské restauraci k závěru, že 
by mu jako módní doplněk slušela 
kabelka. A protože neměl žádnou 
vlastní, rozhodl se, že si vezme ně-
jakou cizí. Využil chvíle, kdy si jed-
na z  přítomných dam potřebovala 
odskočit. Přes její kabelku přehodil 
bundu a poté s věcmi v podpaží za-
mířil k východu. Ven se ale nedostal. 
Milovníka dámských kabelek zadr-
žela obsluha restaurace a jako dárek 
ho předala strážníkům, kteří si pro 
něj přijeli.  

Ohýbání zrcátek není

levná zábava

Těžko říct, co vedlo tři mladé muže 
ve věku 21 až 22 let k tomu, že parku-
jícím vozidlům ohýbali zrcátka. Snad 
měli péči, aby je jejich majitelům ně-
který z  projíždějících řidičů neura-
zil. Bohužel jedno z  nich jim zůsta-
lo v ruce, navíc k tomu došlo přímo 
před zraky strážníků. Ti výtečníky za-
drželi a vzápětí kontaktovali i majite-
le poškozeného vozidla. Vzhledem 
k výši škody hrozí mladíkům až pat-
náctitisícová pokuta.  (mot)

Dvě konference, jedna v  Racibór-
zi a druhá v  Porubě, zakončily nece-
lé dva roky trvající spolupráci obou 
měst. Odborníci na dopravu hledali při 
společném projektu PARKING CZ-PL, 
PARKING PL-CZ cestu, jak vyřešit ne-
dostatek parkovacích míst, který obě 
města dlouhodobě trápí. 

Podle analýz je v současnosti v měst-
ském obvodu Poruba přes šestnáct ti-
síc parkovacích míst. K  tomu, aby byli 

uspokojeni všichni majitelé vozidel, 
jich však chybí ještě asi tři tisíce. „Defi -
cit parkovacích stání o přibližně pade-
sát procent by podle závěrečné studie 
pomohlo vyřešit vytvoření nových par-
kovacích míst na komunikacích a stá-
vajících parkovištích a vybudování hro-
madných parkovacích objektů,“ uvedl 
vedoucí odboru technického a provoz-
ního porubské radnice Jan Cieslar s tím, 
že takto navýšený počet stání bude mít 
pozitivní vliv i na životní prostředí. Mož-
nost parkovat v blízkosti bydliště sníží 
hlukovou zátěž a množství výfukových 
plynů, které vozidla při hledání volného 
parkovacího místa produkují. Umístění 
vozidla v parkovacím objektu by jej na-
víc ochránilo před vandaly.

Předpokládané náklady na výstav-
bu nových parkovacích míst činí více 
než půl miliardy korun, což přesahuje 
fi nanční možnosti obvodu. Proto bude 
Poruba usilovat o využití zdrojů, které 
nabízí fondy Evropské unie v rámci pro-
gramového období 2014–2020.   (jokr)

Česko-polský projekt zakončily

dvě mezinárodní konference
Téměř dva roky se pravidelně scházeli představitelé Poruby 

a polské Racibórze a společně řešili problematiku parkování 

v  obou městech. Výsledkem oboustranné spolupráce jsou dvě 

studie, které poslouží jako podklad pro projekty vytvářející nová 

místa pro parkování.

První z mezinárodních konferencí se 
uskutečnila v polské Racibórzi.

Foto: Prokop Jirsák

Poruba patří k nejzelenějším místům 
v Ostravě. Aby byla ještě zelenější, vy-
roste letos i v dalších letech na území 
obvodu více než tisíc nových stromů 
a tisíce keřů. Statutární město Ostrava 
začalo letos i v  Porubě realizovat pro-
jekt Izolační zeleň, jehož cílem je výsad-
ba stromů a keřů podél rušných cest. Ty 
mají ochránit obyvatele před škodlivi-
nami, které produkuje doprava. Projekt 
s pořadovým číslem 01 už začal a v Po-
rubě během něj bude vysazeno 794 
stromů a 3747 keřů. V přípravě je i pro-
jekt Izolační zeleň 04, který by se měl 
realizovat v příštím roce.

Díky evropským penězům může Po-

ruba revitalizovat i významné krajinné 
prvky na území obvodu. „Mnohé porub-
ské parky už obnovu potřebovaly. Vy-
rostou v nich stromy vhodné do měst-
ského prostředí, parky dostanou nový 
atraktivní vzhled a Porubanům nabíd-
nou příjemné prostředí k relaxaci,“ uve-
dl starosta Lumír Palyza. V Zámeckém 
parku, na náměstí J. Nerudy, náměstí 
V.  Nováka, náměstí Družby a Havlíč-
kově náměstí bude vysazeno celkem 
122 stromů a 1981 keřů.

V Porubě probíhá i náhradní výsad-
ba za stromy, které byly vykáceny kvůli 
stavebním pracím. Letos šlo o 94 stro-
mů a 153 kusů keřů.  (mot)

V Porubě vyrostou tisíce stromů

Hasiči v posledních letech zazname-
návají nárůst požárů, které zavinil unika-
jící plyn. Proto zahájili kampaň, která má 
na toto nebezpečí poukázat. „Připravili 
jsme letáky, které lidi upozorní, jak se 
nejlépe chránit. Následky požárů v do-
mácnostech bývají totiž katastrofální. 
Ačkoli tvoří jen osmnáct procent všech 
požárů, zemře při nich přibližně čtyři-

cet procent všech obětí požárů,“ uvedla 
komisařka Krajského ředitelství Hasič-
ského a záchranného sboru Moravsko-
slezského kraje Danuše Kratochvílová. 
Vedle letáků poskytne veškeré infor-
mace o plynech používaných v domác-
nostech a požárních hlásičích i webová 
stránka www.cahd.cz. 

 (mot)

Hasiči varují před úniky plynů
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Setkání jubilantů je určeno občanům, kteří mají trvalý po-
byt v městském obvodu Poruba a v roce 2013 oslaví 75, 80, 
85, 90 a více let.
Svým podpisem dávám souhlas se zpracováním mých osob-
ních údajů za účelem a v  rozsahu nezbytně nutném k zor-
ganizování obřadu „Slavnostní setkání jubilantů“ a za účelem 
zaslání pozvánky na tento obřad.
Souhlas je dáván statutárnímu městu Ostrava–městskému 
obvodu Poruba, a to pouze na dobu před a během obřadu 
„Slavnostní setkání jubilantů“. Dále beru na  vědomí a  sou-
hlasím s  tím, že získané osobní údaje budou zpracovávány 
pouze zaměstnanci statutárního města Ostravy, kteří jsou 
pracovně zařazení do Úřadu městského obvodu Poruba, od-
boru správních činností a bytového hospodářství, matriční-
ho oddělení, a to jen způsobem, který dovoluje platná právní 
úprava. 
Souhlasím s tím, že jakmile pomine účel, pro nějž je souhlas 

udělen,  budou shromážděné a zpracované údaje, jakož i ten-
to písemný souhlas, týkající se akce „Slavnostní setkání jubi-
lantů“, zničeny a skartovány dle předpisů statutárního města 
Ostrava–městského obvodu Poruba a zákonné úpravy.
Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a informován/a 
ve smyslu ust. § 11 odst. 1 a 2 zákona o ochraně osobních úda-
jů o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje 
zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpra-
covávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, ne-
jsou-li subjektu údajů tyto informace již známy. Dále stvrzuji, 
že jsem byl/a informován/a o právu přístupu k osobním úda-
jům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších prá-
vech stanovených v § 21 zákona o ochraně osobních údajů.
Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a ve smyslu § 11 odst. 2 záko-
na o ochraně osobních údajů o tom, zda je poskytnutí osob-
ního údaje povinné či dobrovolné. A potvrzuji, že poskytuji 
tyto osobní údaje zcela dobrovolně.

Datum ......................................................................... Podpis ...........................................................................................

Úřad městského obvodu Poruba
Matrika
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba

S O U H L A S    
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním osobních údajů (dále 
jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a zasláním pozvánky na akci „Slavnostní setkání jubilantů“

Jméno a příjmení  ............................................................................................................................................................................................................

Datum narození  ...............................................................................................................................................................................................................

Adresa trvalého pobytu ................................................................................................................................................................................................

Doručovací adresa  ..........................................................................................................................................................................................................

Dobrý den,
bydlím na Sokolovské ulici v  Ostravě-
-Porubě. Mám před domem asi deset 
let malou zahrádku a v ní květiny, jaho-
dy, mátu, bazalku, majoránku, měsíček 
a chudobky. Asi poslední tři roky se pra-
videlně stává, že při sečení trávy přijde 
někdo se strunovou sekačkou a  je po 
všem. Naposledy se to stalo v létě. Ptám 
se, jestli se to může. Zahrádku mám ob-
loženou kamením, přesto je to zbyteč-
né. Při sečení mi ji pokaždé poničí.

Antonie Čáblová, Poruba
(redakčně kráceno)

Vážená paní Čáblová,
řada občanů Poruby má, stejně jako Vy, 
u domů, ve kterých bydlí, udržované za-
hrádky plné kytek, bylinek a  stromků, 
které krášlí široké okolí. Poukazujete 
na problém, který Vás trápí poslední tři 
roky – kosení, při kterém jsou Vaše vý-
pěstky ničeny. A ptáte se, zda-li se s tím 
dá něco dělat, popřípadě jestli si to 
může zhotovitel zodpovídající za údrž-
bu zeleně vůbec dovolit. 
Všechny pozemky, včetně zahrádek 
udržovaných obyvateli Poruby, jsou 
součástí veřejného prostranství, které 
je ve správě městského obvodu Poruba 
a zodpovídá za ně společnost, kterou si 
městský obvod na jejich údržbu najal. To 
se týká i zahrádek. Je samozřejmě ško-

da, pokud zaměstnanci této společnosti 
při své práci zničí i zahrádky, kterým lidé 
věnují spoustu času s  cílem vyzdobit 
prostory před domy. Proto jsme zástup-
ce zodpovědné fi rmy na Vaši zahrádku 
upozornili a bylo nám přislíbeno, že se 
jí jejich zaměstnanci při kosení vyhnou. 
Také ostatní obyvatelé Poruby, kteří mají 
před svými domy vysazeny květiny či 
bylinky, se mohou obrátit na správce ze-
leně (tel. č. 599 480 334 nebo 599 480 
335) a  nahlásit místa svých zahrádek. 
Ty budou vyjmuty z údržby zeleně a za-
městnanci externí fi rmy je nebudou ko-
sit.

Jan Cieslar,
vedoucí Odboru 

technického a provozního

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, proč byly v  létě 
odstraněny hodiny, které tolik let stá-
ly na Alšově  náměstí. Tvořily součást 
této lokality a bez nich je teď toto místo 
prázdné. Budou hodiny vráceny na pů-
vodní místo? A jestli ano, kdy?

Libuše Hudečková, Poruba

Vážená paní Hudečková,
hodiny na Alšově náměstí patřily sou-
kromé fi rmě, městský obvod Poruba je 
pouze vlastníkem pozemku, který fi rmě 
pronajímal. Hodiny byly velmi často ne-
funkční a i přes urgence městského ob-
vodu Poruba se majiteli nedařilo udržet 

je v chodu. Proto fi rma dostala výpověď 
z  pronájmu pozemku a  hodiny musela 
odstranit. Stejný postup zvolil městský 
obvod i v  případě hodin u křižovatky 
u Vozovny a  u obchodního střediska 
Duha, kde řešil stejné problémy. V  bu-
doucnu bychom chtěli na všech třech 
místech instalovat nové hodiny, které 
by byly ve vlastnictví městského obvo-
du. Abychom předešli problémům, kte-
ré měli předchozí vlastníci s přívodem 
elektřiny, chceme, aby měly vlastní zdroj 
napájení. Podle plánu také nebudou mít 
žádný prostor pro reklamu a  měly by 
svým designem co nejvíce zapadnout 
do prostředí Poruby. Městský obvod 
chystá veřejnou soutěž na dodavatele 
hodin a příští rok by už všechna tři mís-
ta mohly zdobit hodiny nové.

Jan Cieslar,
vedoucí Odboru 

technického a provozního

Z vašich dopisů

I současné hodiny u Duhy chce Poruba 
nahradit novými. Foto: Martin Otipka
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Uzávěrka INZERCE 
dalšího čísla 

je 21. 11. 2013

kontakty

manažerka inzerce:
Ivana Sachrová
mobil: 774 997 944
ivana.sachrova@ceskydomov.cz

manažer obchodního 
týmu MS kraj:
Jiří Sachr
mobil: 608 832 606
jiri.sachr@ceskydomov.cz

chladniček, mrazniček,
praček a šicích strojů

Luxa-NY v.o.s.
Ostrava-Poruba, Nábřeží SPB 454

Chladničky a mrazničky – p. Puča: 603 431 608

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

OPRAVNA

S
C
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Koupím 1-3 + 1 
v osobním vlastnictví 
nebo dr. kdekoliv v Ostravě, 
nejlépe okolí centra, Poruba, 

Hrabůvka, Výškovice. Balkón není 
podmínkou, rychlé jednání – pla-

tím hotově, cenu respektuji. 
Pošlete SMS, RK nevolat!

Tel.: 603 757 592
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PŘEPRAVA OSOB A VOZŮ LEVNĚ 50,- Kč PO PORUBĚ DO 5 km

 774 987 987NONSTOP

ANTIKVARIÁT 

V SUTERÉNU

Prodej a nákup
knih, učebnic  a odborné lite-
ratury, not, skript, časopisů, 
starých fotografi í, pohledů...

Otevřeno Po-Pá: 9.00–18.00 hod.
 So:  9.00–12.00 hod.

Výkup knih Po a St: 13.00–17.00 hod.
 Út: 9.00–13.00 hod.

Havanská 735, Ostrava-Poruba
150m nad Alšovým nám.

I. obvod – bus č. 54, 58, tram č. 3, 7, 8, 17

Tel.: 596 913 216
antikvariatvsuterenu@centrum.cz

Od 18.11. do konce roku výkup knih zastaven
S

C
-3

30
24

5/
4

k lékaøi, do nemocnice,
lázní nebo jenom
vyzvednout léky

POTØEBUJETE 
DOPRAVIT

?
Potom jsme tady pro Vás!

50 Kè

100 Kè

150 Kè

100 Kè

300 Kè

Poruba - Poruba

Poruba - Mariánské Hory

Poruba - centrum

Poruba - Krásné Pole

Poruba - Havíøov
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manažerka inzerce:
Marcela Černíková
mobil: 734 580 095

marcela.cernikova@ceskydomov.cz

GOSPELOVÉ VÁNOCE 2013GOSPELOVÉ VÁNOCE 2013

Vám přináší  VÁNOČNÍ KONCERT

PRODEJ 
VSTUPENEK
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PRODEJ 
VSTUPENEK

w
w

w
.a

re
n

a
-v

it
k
o

v
ic

e
.c

z

omezený
počet 

vstupenek

0ÁÉ ÁÉÉOV VVVVVVVVVVVVVVV NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOCÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁNNNNNOOOOOOOCCCCCEEECCVVVVVVÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOCCCCEEELLLLLLOOOOVVVVVVVÉÉOOOOPPPEEEPPE CCCCCCCCOOOOOOO OOOOOOOV O EEEEEEEELLLLLL ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ VÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNL ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ VÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEE VVVVVV VVVVVVVÁV VÁOOO OOOOOO EEEE ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÁÉÉEEE É ÁÉ ÁELOVÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOCEOCOCV

Nate Brown
& The Washington Gospel Singers (USA)& The Washington Gospel Singers (USA)

Nate Brown
& The Washington Gospel Singers (USA)

16. prosince 2013 ve 20 hodin, OSTRAVA – KATEDRÁLA BOŽSKÉHO SPASITELE

92x63_nase ostrava_Gospely_2013.indd   1 09.09.13   11:16

17. 11.  
od 14 a 18 h 

 

  3. 11. HC Slavia Praha
17. 11. PSG Zlín
22. 11. HC Sparta Praha
26. 11. Piráti Chomutov
29. 11. HC VERVA Litvínov
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CENA
VSTUPENKY

150 Kčwww.hc-vitkovice.cz 2013/2014
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Stačí jednou zavolat!

 777 76O 83O

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce

 84O 111 177
Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

k03-92x63_personal_CMYK.indd   1 3.7.2012   15:19:00
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VOZÍME DĚTI DO ŠKOLYVOZÍME DĚTI DO ŠKOLY
TAXI KŘENEKTAXI KŘENEK

tel.: 605 772 111

tel.: 732 460 460

www.osobnipreprava-krenek.czb i

KŘENEK
Pavel Křenek

• přeprava pacientů
• drink servis
• kurýrní služby
• odvozy na letiště a nádraží
•  rozvoz rodinných 

a společenských akcí
• svatby

NABÍZENÉ SLUŽBYPro SENIORY rozvoz 
k lékaři apod. po Porubě 
za 50,- Kč
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3
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„Dopolední program zahájili vzácní 
hosté, kteří se s  Olgou Havlovou znali 
a spolupracovali s ní. Zavzpomínat přije-
ly její přítelkyně z disentu Anna Freima-
nová a Petruška Šustrová i její spolupra-
covnice z Výboru dobré vůle, ředitelka 
Milena Černá a Monika Granja,“ uvedla 
ředitelka školy Jana Huvarová. 

Odpolední program zahájila vernisáž 
unikátní výstavy Olga Havlová ve vzpo-
mínkách přátel a  fotografi ích Bohdana 
Holomíčka. Bezprostředně poté vypu-
kl odpolední program na školním hřišti. 
Na něm stálo nepřehlédnutelné cirku-
sové šapitó, ve kterém po celou dobu 
programu probíhaly workshopy společ-
nosti Cirkus trochu jinak – děti i dospělí 
si mohli vyzkoušet žonglování, chůzi po 
laně, cvičení s obručí i další kejkle. 

Charitativní ráz Nadačního dne na-
plnili organizátoři akce nejen výbě-
rem dobrovolného vstupného, ale také 
prodejní výstavou studentských prací 
a dražbou prací studentů i profesionál-
ních výtvarníků a předmětů ze sportov-
ního prostředí. Celkově se podařilo vy-
brat 36 869 korun, které Výbor dobré 
vůle – Nadace Olgy Havlové zdvojná-
sobil. Částka byla rozdělena mezi osm 
charitativních organizací působících na 
Ostravsku.  (mot)

Školství

Krátce

Zahrada blízká přírodě

Na zahradě Mateřské školy na So-
kolovské ulici byl v  rámci projektu 
Zahrada blízká přírodě vybudován 
nový potůček, který pomůže rozví-
jet potřebné dovednosti dětí přímou 
zkušeností. „Děti uvidí, co se děje 
s  protékající vodou, jak se vsakuje 
do okolních břehů z  hlíny a  zavla-
žuje přirozeným způsobem vysaze-
nou zeleň. Zjistí, že v době sucha se 
potůček mění v  tůňku, která slouží 
např. jako napajedlo pro ptáky,“ říká 
ředitelka školy Zlatuše Peterková. 
„Celý projekt navrhl a zrealizoval or-
nitolog Otakar Závalský, kterému za 
jeho tvořivost děkujeme,“ doplňuje.

Velcí malují pro malé

Díky společnému projektu Mateř-
ské školy na Dvorní ulici a Wichter-
lova gymnázia mají děti z mateřinky 
atraktivnější prostředí, v němž si nyní 
hrají. Gymnazisté ozdobili terasy 
školky i vnitřní prostory barevnými 
obrázky, které jsou různě tematicky 
zaměřené. „Na jednu terasu studenti 
namalovali obrázky znázorňující roč-
ní období, druhá terasa představuje 
mořský a  podmořský svět. Chodbu 
školky rozzářily desítky sluníček. Za 
krásnou výzdobu studentům i jejich 
pedagožce Tereze Šimonkové moc 
děkujeme,“ uvedla zástupkyně ředi-
telky školky Hana Böhmová.

Nadační den Olgy Havlové přispěl 

osmi charitativním organizacím

Gymnázium Olgy Havlové uspořádalo v říjnu celou řadu akcí při 

příležitosti 80. výročí narození Olgy Havlové. Vyvrcholením oslav 

byl Nadační den Olgy Havlové, který se uskutečnil 3. října. 

Při zahájení oslav promluvil i starosta 
Lumír Palyza.
 Foto: Gymnázium Olgy Havlové

Zvýšit zájem žáků o  fyziku a  chemii 
je cílem projektu Cesta objevů, kte-
rý realizují v Základní škole na Bulhar-
ské ulici. „V loňském školním roce jsme 
zmodernizovali učebny fyziky a chemie 
a letos v projektu pokračujeme akcemi 
pro žáky. S  fyzikálními a  chemickými 
zákonitostmi je seznamujeme zábav-
nou formou a můžou si je ověřit pomocí 
pokusů. Při exkurzích v technických in-
stitucích uvidí, jak fyzikální zákony fun-
gují v praxi,“ uvádí zástupkyně ředitele 
školy Milena Vincenciová. 

Díky projektu se např. žáci šestých 
tříd zúčastnili vzdělávacího pobytu 
v Jablunkovském mezihoří, kde jim „ší-
lený vědec“ Arnošt pomocí svého stroje 
času přiblížil důležité vynálezy z minu-
losti a  samy děti pak vyráběly modely 
různých zařízení. 

Na projekt Cesta objevů získala Zá-
kladní škola na Bulharské ulici fi nanč-
ní prostředky z  Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Evropského sociálního fondu Evropské 
unie a ze státního rozpočtu.  (jokr)

Školáci jdou ve stopách vědců

Spojení kresby s  angličtinou už po-
druhé vyzkoušeli v Základní škole na 
ulici Karla Pokorného. V soutěži Oxford 
Illustrator si žáci nejdříve museli přečíst 
text v angličtině a na jeho základě pak 
nakreslili obrázek. „V textech byly pod-
trženy nejdůležitější věci, které se na 
obrázku musely objevit,“ popsala prin-
cip soutěže jedna z jejích organizátorek 
Martina Dostálová.

Do klání, které fi nančně podpořil 
i městský obvod Poruba, se zapojilo pa-
desát dětí z devatenácti škol. „Vybrat ví-

těze bylo letos opravdu těžké, protože 
úroveň prací byla ve srovnání s loňským 
rokem mnohem vyšší. Jsme přesvědče-
ni, že tato soutěž je skvělým způsobem, 
jak žákům zpříjemnit výuku angličtiny,“ 
dodala Martina Dostálová.

Dětem v Základní škole na ulici Karla 
Pokorného ale angličtinu v říjnu nezpří-
jemňovala jen soutěž. V polovině měsí-
ce se škola zapojila do projektu Edison, 
v  jehož rámci sedm zahraničních stu-
dentů týden navštěvovalo výuku a vy-
právělo dětem o svých zemích.  (mot)

I malovat se dá anglicky

Evropský den jazyků

Žáci Základní školy generála Zdeň-
ka Škarvady oslavili letošní Evropský 
den jazyků v duchu celoročního pro-
jektu Keep Floating, který  se zabývá 
osobností pana generála. Cílem dílčí-
ho projektu bylo zmapovat spletitou 
cestu Zdeňka Škarvady k 310. stíhací 
peruti RAF, během níž prošel mno-
ha zeměmi a naslouchal řadě jazyků. 
Každá třída od pátého do devátého 
ročníku si připravila pojednání o jed-
nom z míst, v kterých se generál za-
stavil, a prezentaci doplnila i písněmi 
zpívanými v různých jazycích – češ-
tině, polštině, ukrajinštině, turečtině, 
angličtině, skotské angličtině, němči-
ně a ruštině.
 (jokr)

Foto: Hana Böhmová
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Nezvládnuté osobní problémy je vyhnaly na ulici a někteří tráví 

venku už několik let. Městský obvod Poruba se snaží bezdomov-

ce monitorovat a nabízí jim nejrůznější druhy pomoci.

Pan Zdeněk bydlí na ulici už šest 
let. Je jedním z přibližně čtyřiceti bez-
domovců, kteří se pohybují na území 
městského obvodu Poruba. „Před lety 
jsem přišel o byt a zůstal venku. Ale ne-
stěžuji si. Máme tu všechno, co potře-
bujeme. Dokonce si i zavařujeme jíd-
lo, abychom měli zásoby,“ říká Zdeněk 
a ukazuje místo, kde společně s dalšími 
dvěma lidmi přebývá. 

Při pravidelné kontrole pracovnic od-
dělení sociální péče Úřadu městské-
ho obvodu Poruba nemá trojice téměř 
žádné požadavky. Doklady si s  jejich 
pomocí vyřídili už v  minulosti, jen je-
den z mužů by potřeboval pomoci s žá-
dostí o rozvod, bez které nedosáhne na 
žádné dávky. A nikdo z nich nemá zá-
jem ani o azylové ubytování, kam by se 
mohli přesunout aspoň na zimu. „Bude 
to už šestá zima, kterou strávím venku. 
Nejhorší byla ta první, ale pak si člověk 
zvykne,“ dodává Zdeněk.

Bezdomovce na území Poruby pra-
videlně kontrolují zaměstnanci odboru 
péče o občany. „Už několik let se dá říct, 
že jejich počet je stabilní. Rozhodně ale 
nejde o nějakou homogenní skupinu. 
Je tady část vesměs nekonfl iktních lidí, 
kteří si žijí sami pro sebe a příliš se ne-
ukazují. A pak je druhá skupina, která 
se často srocuje na veřejných místech, 
kde pijí alkohol a vyvolávají problémy. 
S těmi je opravdu těžké pořízení, mnoh-
dy bohužel bývají i agresivní,“ uvádí ve-
doucí odboru péče o občany Jana Glo-
garová.

S  blížící se zimou jsou kontroly čas-
tější. „Naše pracovnice obcházejí místa, 

o kterých víme, že je lidé bez domova 
obývají. Nabízí jim ubytování v  azylo-
vých domech, pomáhají vyřídit dávky 
a důchody, vyřešit dluhy a případně 
i exekuce. Snaží se jim zprostředkovat 
i lékařskou péči. Většina z nich má zdra-
votní problémy, které neřeší a mnohdy 
jde o nemoci, které jsou nebezpečné 
i pro jejich okolí. A v  takových přípa-
dech je důležité, aby se dostali k lékaři,“ 
dodává Jana Glogarová. 

Lidé, kteří se ocitli v nepříznivé životní 
situaci, mohou v Porubě využít i služeb 
Azylového zařízení, které spravuje Cen-
trum sociálních služeb Poruba. „Máme 
pro ně připravené bydlení ve dvou, tří 
a čtyřlůžkových pokojích, celkem 25 lů-
žek.  Pobývat u nás mohou lidé zpravi-
dla po dobu jednoho roku. K dispozici 
mají dvě kuchyňky, společenskou míst-
nost s počítačem a připojením na inter-
net, mohou si vyprat oblečení. Nabízíme 
jim i pomoc při řešení jejich problémů,“ 
informuje ředitelka centra Jiřina Foldy-
nová.  (mot)

Obvod se snaží pomáhat 

lidem bez přístřeší

Krátce

Na území Poruby se pohybuje přibliž-
ně čtyřicet lidí bez domova.  
 Foto: Martin Otipka

Dobrovolníci se zapojili

do sbírky oblečení

V  první polovině října se v  Ostravě 
uskutečnila Sbírka pro osoby bez pří-
střeší, do které se zapojilo pět dob-
rovolnických organizací: ADRA, Dob-
rovolnické hospicové hnutí Charity 
Ostrava, Občanské sdružení S.T.O.P., 
Občanské sdružení SPOLEČNĚ – 
JEKHETANE a Slezská diakonie. Při 
akci se vybíralo teplé zimní obleče-
ní, boty, přikrývky apod., které byly 
následně předány Armádě spásy. 
„Mimo tří pytlů nepoužitelných věcí, 
které budou průmyslově zpracovány, 
je oblečení určeno uživatelům nízko-
prahového denního centra v Ostravě. 
Všem, kteří se sbírky zúčastnili, děku-
jeme,“ sdělil vedoucí Centra sociál-
ních služeb Armády spásy v Ostravě 
Petr Geff ert.

Co přináší život 

s handicapem

Pracujeme společně je název konfe-
rence, která 12. listopadu ve Střední 
škole prof. Zdeňka Matějčka na ulici 
17. listopadu přiblíží pozitivní příběhy 
lidí žijících s handicapem. Svůj život 
představí nejen lidé s postižením, ale 
i osoby, které o ně pečují či s  nimi 
žijí. Hlavním přednášejícím bude psy-
choterapeut Hynek Jůn z organizace 
APLA Praha, která se zabývá pomocí 
lidem s autismem. Více informací na 
http://konference.webz.cz/.

Akce pro seniory

Tradiční společenské setkání senio-
rů přichystali zaměstnanci oddělení 
školství, kultury a volného času po-
rubské radnice na 3. prosince. Akce 
s  kulturním programem, ve kterém 
se představí mimo jiné děti z porub-
ských škol, se uskuteční ve společen-
ském sále Střední školy prof. Zdeň-
ka Matějčka na ulici 17. listopadu od 
15:00 do 19:00 hodin. Místa je mož-
né rezervovat na tel. č. 599 480 592. 
Vstup na akci je zdarma.   (jokr)

První dvě autologní transplantace kr-
vetvorných buněk, při nichž je použita 
vlastní kostní dřeň pacienta, provedla 
v říjnu Klinika hematoonkologie Fakult-
ní nemocnice Ostrava. Výrazným způ-
sobem se tak přiblížila k získání statu-
tu hematoonkologického centra. „Díky 
moderní technologii jsme jediným pra-
covištěm v republice, kde je pacientům 
štěp krvetvorných buněk transplanto-
ván bez zmrazovacích přísad. Pacien-
ti tak převod krvetvorných buněk při 
transplantaci mnohem lépe tolerují,“ 
popsal unikátnost metody přednosta 
kliniky hematoonkologie Roman Hájek.

Úspěšné transplantace jsou dobrou 

zprávou pro pacienty, kteří už nemu-
sejí jezdit mimo hranice kraje. „Výjim-
kou je fáze sběru krvetvorných buněk. 
V danou chvíli spolupracujeme s  pra-
covištěm fakultní nemocnice v  Hradci 
Králové, které nám štěpy připravuje. Od 
března bychom i to měli zvládat sami,“ 
upřesnil Hájek.

Na první pacienty, kteří transplantací 
prošli, by do konce roku mělo navázat 
nejméně deset dalších. „S přihlédnutím 
k  diagnózám by na našem pracovišti 
mohlo ročně proběhnout zhruba 40 až 
50 transplantací, což odpovídá kapa-
citě středně velkého transplantačního 
centra,“ dodal Roman Hájek.  (mot)

Fakultní nemocnice provedla 

unikátní transplantaci buněk
Obřad vítání dětí

Pokud se chcete zúčastnit se svým 
dítětem slavnostního obřadu vítání 
dětí, který každoročně pořádá po-
rubská radnice, je vzhledem k práv-
ní úpravě nezbytný Váš souhlas se 
zpracováním osobních údajů. For-
mulář naleznete na webových strán-
kách městského obvodu (www.
moporuba.cz) nebo si ho můžete 
vyzvednout na  Matričním oddělení 
a ve vrátnici ÚMOb Poruba na Klim-
kovické  ulici. Bližší informace získáte 
na tel. č. 599 480 419 nebo na e-mai-
lu  pmalikova@moporuba.cz.  (koc)
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Děti a jejich domácí 

mazlíčci

Výstavu zvířat, která chovají děti, při-
pravuje Středisko přírodovědců na Čka-
lovově ulici. Děti mohou představit hlo-
davce, terarijní zvířata, rybičky, exotické 
ptáky či kočky. Nesmí však jít o jedova-
té nebo nebezpečné tvory. Přihlášky na 
výstavu jsou k  dispozici ve středisku, 
odevzdat se musí do 7. listopadu. Výsta-
va se bude konat v sobotu 9. listopadu 
od 9:00 do 12:30 hodin. Podrobnější in-
formace na tel. č. 599 527 321.

Galerie přiblíží život

válečného letce

Od 11. listopadu budou v Galerii na scho-
dech porubské radnice k vidění obráz-
ky žáků Základní školy generála Zdeňka 
Škarvady, které děti malovaly v  rám-
ci celoročního projektu Keep Floa ting, 
jenž se zabývá osobností pana gene-
rála a  jeho cestou k 310. stíhací peruti 
britského královského letectva v  době 
druhé světové války. Výstava potrvá do 
6. prosince a lze ji navštívit každý vše-
dní den od 8:00 do 12:00 hodin, v pon-
dělí a ve středu také od 13:00 do 17:00 
hodin.

Kultura a volný čas

KAM ZA KULTUROU
www.naseporuba.cz

Centrum volného času, Vietnamská
  4. 11.  16:00  Šneci z květináčů – tvůrčí 

dílna
  6. 11. 16:00  Odpoledne plné her a sou-

těží
13. 11.  16:00  Divadélko Smíšek: Pasáček 

vepřů
25. 11.  16:00  Dopis Ježíškovi – tvůrčí díl-

na

Centrum volného času, O. Jeremiáše
11. 11.  16:00  Dráčci z papíru – tvůrčí díl-

na

DPS Astra, I. Sekaniny
13. 11.  17:30  Renata Moskalová: Namibie 

II – cestopis 

DPS, Průběžná
15. 11.  15:00  Ivo Sobotka: Albánie – ces-

topis 
20. 11.  10:00  Zpíváme seniorům – vystou-

pení pěveckého sboru ZŠ 
Aleše Hrdličky 

Knihovna města Ostravy, L. Podéště
 5. 11. 14:00 Veřejné čtení: Josef Lada
12. 11. 14:00  Čteme dětem: Klub přátel 

Lichožroutů
19. 11. 14:00  Čteme dětem: Klub přátel 

Lichožroutů
1.–29. 11.    Josef Lada – soutěž
1.–29. 11.   Umění – tematická výstava 

literatury 

Knihovna města Ostravy, Opavská
21. 11.  16:00  Vášeň člověka z popela zro-

dí – vystoupení žáků Jazy-
kového gymnázia P. Tigrida

27. 11.  16:00  Veřejné čtení: Kostlivení 
a jiné horory 

  1.–30. 11.   Přicházíme o půlnoci, bojíš 
se? – soutěžní kviz

11. 11.–14. 12.   Burza vánočních receptů

Knihovna města Ostravy, Podroužkova
  5. 11.  16:30  Zářící světýlka – lampionový 

průvod
15. 11. 10:00  Šikulkové – setkání rodičů 

a jejich dětí
19. 11.  16:00  Čteme spolu – čtení pro děti 

od 10 let
26. 11.  15:00  Netradiční přání – tvůrčí díl-

na
1.–29. 11.   Barevné hraní – luštění pro 

děti

Knihovna města Ostravy, Vietnamská
13. 11. 10:00  Dopoledne s knihou
13. 11.  13:00  Vášeň a popel – psaní veršů 

v rámci Dne poezie
13. 11. 13:00 Odpoledne s knihou
27. 11.  13:00  Předvánoční čas – tvůrčí 

dílna 
1.–30. 11.    Poznáváme podzim – sou-

těžní kviz pro děti
  4. 12.  10:00  Knihovníčci – setkání rodičů 

a jejich dětí

Kulturní centrum Poruba, Hlavní třída
  7. 11.  15:00  Papírový klaun – tvůrčí dílna 

(CVČ Vietnamská)
  9. 11.    9:00  Prostorová découpage 3D 

– seminář – uzávěrka přihlá-
šek 6. 11. (DPS Astra, I. Se-
kaniny)

14. 11.    9:30  Biograf Senior: Setkání se 
stříbrnou múzou – minipor-
trét fr. herečky Catherine 
Deneuve (Domov Slunečni-
ce Ostrava, 17. listopadu)

14. 11.  15:00  Quillingové hrátky – tvůrčí 
dílna (CVČ Vietnamská)

21. 11.  15:00  Korálky trochu jinak – tvůrčí 
dílna (CVČ Vietnamská)

22. 11.   18:00  Divadlo Devítka: Láska mezi 
nebem a zemí (Domov Slu-
nečnice Ostrava, 17. listopa-
du)

24. 11.  10:00  Čertoviny v pekle s Hopsa-
línem (Domov Slunečnice 
Ostrava, 17. listopadu)

28. 11.  15:00  Magické svíčky – tvůrčí dílna 
(CVČ O. Jeremiáše) 

30. 11.    9:00  Nešitý patchwork – seminář 
– uzávěrka přihlášek 27. 11. 
(DPS Astra, I. Sekaniny)

Středisko přírodovědců, Čkalovova
16. 11.   9:00  Hasič nebo akrobat – ná-

vštěva hasičské stanice
22. 11.  16:00  Podzimní večerní Zoo Ost-

rava
  2. 12. 17:00  Mikulášská nadílka s pohád-

kou

Galerie Ametyst, FNO, 17. listopadu 
do 9. 11.   výstava prací studentů umě-

lecké školy AVE ART Ostra-
va

10. 11.–31. 12.   Gabriela Franková, Alena 
Mazurová: Kombinovaná 
technika

Galerie Astra, DPS, I. Sekaniny 
do 31. 12.    Václav Šípoš: Karikaturista – 

kresby

Galerie na schodech, ÚMOb Poruba, 
Klimkovická 
do 7. 11.    Občanské sdružení MOST: 

Ostrava Pro Tibet   
11. 11.–6. 12.   výstava výtvarných prací 

žáků ZŠ generála Zdeňka 
Škarvady

Galerie VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu
4.–29. 11.    Jiří Kudělka: Město fotogra-

fi í!!!

Knihovna města Ostravy, L. Podéště
do 31. 12.     Miroslav Sroka: Variace pod-

zimu – fotografi e

Knihovna města Ostravy, Vietnamská
do 31. 12.    Marie a Miroslav Koplovi: 

Světlo a obraz – výtvarné 
práce (vernisáž 7. 11. 
v 18:00 hodin)

Změna programu vyhrazena.

Láska mezi nebem a zemí

Na to, jak tragicky zesnulí manželé za-
sáhnou do života mladého páru, který 
se přistěhuje do jejich domu, se může-
te podívat v pátek 22. listopadu v sále 
Domova Slunečnice Ostrava na ulici 
17. listopadu. Od  18:00 hodin zde her-
ci ochotnického Divadla Devítka sehrají 
romantickou divadelní komedii s  titu-
lem Láska mezi nebem a zemí, která po-
jednává o rodinných hodnotách i o tom, 
co je v životě důležité. Představení zor-
ganizovalo Kulturní centrum Poruba. 
Bližší informace na tel. č. 596 940 851.

Nadílky s pohádkou

Mikulášskou nadílku připravilo pro děti 
i v letošním roce Centrum volného času 
na Vietnamské ulici. Ve středu 4. 12. od 
16:00 hodin na malé návštěvníky čeká 
pohádka o dvou čertech, soutěže a dis-
kotéka. Po programu přijdou za dětmi 
Mikuláš s  čertem a  předají jim balíč-
ky od rodičů. Bližší informace na tel. č. 
599 481 593.
Na mikulášskou nadílku zve děti i jejich 
rodiče také Kulturní centrum Poruba. 
V  pátek 6. 12. mohou nejmenší diváci 
zavítat do Domova Slunečnice Ostrava 
na ulici 17. listopadu, kde v 17:00 hodin 
zhlédnou pohádku O zakletém Mikulá-
ši. V závěru pořadu děti dostanou dárky 
od rodičů. Více na tel. č. 596 940 851.
Divadelní společnost Jitřenka přichys-
tala na sobotu 7. 12. od 14:00 hodin pro 
diváky od šesti let příběh O perníkové 
chaloupce. Představení také navštíví 
Mikuláš s čertem, kteří dětem přinesou 
balíčky od rodičů. Informace a objedná-
ní vstupenek na tel. č. 723 288 372.

 (jokr)



13

PRIOVolný čas a sport

Krátce

Soutěžní turnaje

Sportovní akce připravili v porub-
ských centrech volného času (CVČ). 
V CVČ na Vietnamské ulici se bude 
18. 11. konat turnaj ve stolním teni-
se, CVČ na ulici O. Jeremiáše pořádá 
27. 11. turnaj ve stolním fotbale. Akce 
začínají v 16:00 hodin.   (jokr)

Přijďte na hokej

Hokejisty HC Torax Poruba čeká v lis-
topadu devět utkání, pětkrát se před-
staví domácímu publiku. První zápas 
proti silné Technice Brno odehráli už 
2. listopadu, ve středu 13. listopadu 
hostí Přerov a o týden později Valaš-
ské Meziříčí. V závěru měsíce sehra-
je Poruba dva domácí zápasy v řadě, 
27. listopadu je na programu derby 
s Opavou a o tři dny později se utkají 
s Prostějovem.  (mot)

Volný čas s gymnastikou

Oddíl sportovní gymnastiky TJ 
VOKD Ostrava-Poruba se už více než 
40 let úspěšně zaměřuje na výcho-
vu mladých sportovních gymnastek 
a porubská děvčata pravidelně vozí 
medaile z nejrůznějších závodů. 
Gymnastky trénují několikrát týdně. 
Kromě domovské tělocvičny při ZŠ 
Ukrajinská využívají specializovanou 
gymnastickou halu. Ani v létě jejich 
sportovní snahy nezahálejí. Pravidel-
ně se účastní Mezinárodního výcvi-
kového tábora nedaleko Hodonína, 
kde pod vedením trenérů získáva-
jí další zkušenosti a zdokonalují své 
dovednosti. Oddíl přijímá malé bu-
doucí gymnastky po celý rok. Více 
informací na www.sgporuba.cz.  (rš)

Porubská atletika je zlatá

V závěru venkovní sezony o sobě dali 
vědět i porubští  atleti. Na mistrov-
ství republiky žáků vybojovali zlaté 
medaile Michael Kijanica v  běhu na 
100 metrů překážek a  Nikol Tabač-
ková v hodu oštěpem. Bronz přidala 
další oštěpařka Patricie Gamonová. 
Vítězové mistrovství republiky se zú-
častnili mezistátního utkání katego-
rie U16 v  Budapešti. A  opět z  toho 
byly dvě zlaté medaile.  (mot)

Český rekord zlepšený o čtyři metry a zároveň nejlepší světový 

výkon roku v kategorii U16. To je jen krátká vizitka letošních vý-

sledků patnáctileté oštěpařky Nikol Tabačkové, která je členkou 

klubu Atletika Poruba.

Až jednou pověsí fenomenální Bára 
Špotáková tretry na hřebík, nebude mu-
set mít strach o  budoucnost českého 
oštěpu. V Porubě totiž vyrůstá její vel-
mi zdatná nástupkyně. Patnáctiletá Ni-
kol Tabačková z klubu Atletika Poruba 
letos absolutně deklasuje všechny sou-
peřky a vévodí světovým tabulkám své 
kategorie. V této sezoně už zlepšila svůj 
osobní rekord o více než pět metrů a její 
nejdelší hod do vzdálenosti 55,55 metrů 
je zároveň i českým nejlepší výkonem 
historie. Svou dominanci už ukázala 
i v Evropě a například na mezinárodním 
klání v Budapešti zvítězila o neuvěřitel-
ných patnáct metrů. 

„Letošní sezona se mi opravdu vy-
dařila. Házím daleko, ale stále mám na 
čem pracovat. Musím odstranit chyby 
v  technice a  především zapracovat na 
rychlosti. Jsem na oštěp malá, takže to 
musím kompenzovat rychlostí,“ řekla 
patnáctiletá talentovaná atletka.

Příští rok už Nikol Tabačková bude zá-
vodit mezi dorostenci. A ani tam by se 
ztratit neměla. Vždyť její rekordní hod 
z této sezony by se v této kategorii za-
řadil mezi deset nejlepších výkonů his-
torie. „Bude to těžší, ale věřím si. Vždyť 
i ze současných dorostenek mám nej-
lepší výkony, i když některé soupeřky 
mi pořádně šlapou na paty,“ uvedla Ta-
bačková, která by příští rok měla častěji 
závodit i v zahraničí. „Vrcholem by měla 
být olympiáda dětí v  čínském Nanjin-

gu. Musím ale projít kvalifi kací, která se 
koná v Azerbajdžánu. Ráda bych se do-
stala i na mistrovství světa juniorek, kte-
ré se uskuteční v  americkém Eugene. 
Ale tam bych jela spíše jen sbírat zku-
šenosti,“ dodala porubská atletka, která 
studuje sportovní gymnázium.

Nikol Tabačková není jen vynikající 
oštěpařkou. Druhou její velkou láskou 
je softball. I v něm vyniká a  je členkou 
reprezentace. Ostravským divákům se 
představila například na mistrovství 
Evropy kadetek, které se konalo v létě. 
„Softball dělám od tří let a  je to moje 
srdeční záležitost. Vždy, když jsem una-
vená z atletiky, odpočinu si u softballu 
a naopak. Jednou se budu muset roz-
hodnout, který sport si vyberu, ale za-
tím je na to ještě čas,“ řekla Nikol Tabač-
ková. (mot)

Nikol Tabačková deklasuje soupeřky

Tenisová škola navazuje na úspěšnou sezonu

Nikol Tabačková při čekání na změření 
svého rekordního pokusu v Budapešti. 
 Foto: Archiv Atletika Poruba

Nejmladší tenisté hájící barvy školy 
Luďka Kubáně nemají v kraji konkuren-
ci. V průběhu celé sezony dokázali bez 
zaváhání porazit deset soupeřů z  Mo-
ravskoslezského kraje. Své soutěže pak 
bez potíží udrželi mladší i starší žáci 
a nechyběly ani trofeje z individuálních 
turnajů. 

Majitel a zakladatel školy Luděk Ku-
báň přiznává, že bez podpory města 

Ostravy i samotného městského obvo-
du Poruba by byl sport pro většinu rodi-
čů ekonomicky neúnosný. „Již léta drží-
me cenu tenisové přípravky na čtyřech 
stech korunách měsíčně, letos dokon-
ce ještě méně díky podpoře z projektu 
Ostrava Evropské město sportu 2014. 
Bez pomoci města a obvodu by to však 
možné nebylo. Rádi bychom touto ces-
tou všem poděkovali,“ doplnil Kubáň. 

Děti v  tenisové škole trénují dvakrát 
týdně pod dohledem zkušených tre-
nérů, v zimě pak mohou využívat kurty 
v kryté nafukovací hale. Do konce roku 
navíc v areálu tenisového klubu Kubáň, 
právě díky podpoře města a městského 
obvodu Poruba, vyroste cvičná tenisová 
stěna, která bude zdarma přístupná ši-
roké veřejnosti. 

 (mot)

Poruba se stává centrem boxu v Ost-
ravě. Kluby BC Poruba, KT Poruba a So-
kol Poruba našly společnou řeč a před 
sezonou se spojily do oddílu, který vy-
stupuje pod názvem Porubští boxeři. 
A v první lize okamžitě ukázali svou sílu. 
Nejdříve zdolali Brno 12:4 a pak v ost-
ravském derby porazili celek BC Ostra-
va 10:6.

„Každý, kdo se přišel na box podívat,  
musel být spokojen s  výkony našich 
borců. Od nejnižší váhové kategorie až 

po těžkou váhu měly zápasy vysokou 
úroveň. A ve většině duelů měli porubští 
jasnou převahu,“ pochválil své svěřence 
trenér Miroslav Torač. Po dvou kolech se 
Poruba dostala do čela tabulky a chtěla 
by v ní zůstat co nejdéle.

Porubský oddíl nemá ovšem jen kva-
litní muže, může se opřít i o  vynikající 
mládež. Potvrdilo se to v oblastním kole 
mládeže. „Za BC Poruba, startovali Pat-
rik a Jiří Gáborovi, oba si odnesli vítěz-
ství,“ dodal Torač.  (mot)

Boxeři z Poruby se spojili a vítězí
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Výstavba bytových domů č. p. 715–718 v ulici Bohuslava Martinů v 50. letech 20. století a tytéž domy v létě 2013.
 Foto: Archiv Jiřího Lexy a Prokop Jirsák

PORUBA KDYSI A DNES

• Zvláštností bylo, že k dobytí Poru-
by nenasadila Rudá armáda ani dělo-
střelectva, ani tanků, ani „kaťuší“, tak 
zvaných Stalinových varhan. Porubu 
vzala útokem v noci pěchota po celo-
denní důkladné přípravě bombardo-
vací. První ruští vojáci byli na Hradča-
nech už před obědem, stáhli se však 
odpoledne zpět do lesa. Už z večera 
byla zabrána horní část obce blízko 
lesa panského. Mlýnská část východ-
ní byla dobyta 28. dubna, zámek 
29. dubna odpoledne.

• Ještě trčeli obyvatelé Poruby ve 
sklepích, ještě duněly v Porubě rány 
z dalekonosných děl, když 30. dubna 
se utvořil v Porubě místní národní vý-
bor, aby se podjal obrovského úkolu, 
jenž na něj čekal. Byla to především 
organisace pracovní pomoci Rudé 
armádě, zřizování nemocnic v  so-
kolovně, ve školní budově, na hřišti, 
v Lidovém domě a na konec i v zám-
ku, přenášení těžce raněných vojínů 
do ostravských nemocnic, pochování 
padlých hrdinů Rudé armády a  ne-
spočítaných pobitých Němců, od-
klizení postřílených koní, odstranění 
tankových překážek, uvolnění provo-
zu na cestách přervaných bombový-
mi krátery, odstranění rozbitých aut 
a  tanků, opravy vodovodů, vyslání 
pracovních stovek do lesa na káce-
ní dřeva ke stavbě mostu přes Odru 
ve Svinově a jedna z nejnaléhavějších 
a nejtěžších úloh: zásobování vyple-
něného obyvatelstva. 

• 62 rodin v Porubě bylo bez přístře-
ší a mnohým ostatním teklo střechou 
do bytu (počasí bylo totiž dlouho vel-
mi deštivé). Jevil se hlad a byly obavy 
ze šíření epidemických nemocí. 

(jokr)

Pramen: Kronika obce Poruby (rok 1945)

Závodní klub ROH při podniku By-
tostav byl otevřen v  roce 1956 a ama-
térským divadelním souborům poskytl 
moderní technické vybavení. Nastudo-
vané hry herci v  budově klubu před-
váděli až do prosince 1961, kdy zahájil 
provoz Klub pracujících Poruby (dnešní 
Dům kultury Poklad).  

V novém prostředí měli divadelní-
ci mnohem lepší podmínky než v  zá-
vodním klubu Bytostavu. „K dispozici 
jsme měli vlastní šatny, sociální zařízení 
i místnost pro zkoušky,“ zavzpomínala 
pro porubskou kroniku režisérka Anna 

Pospíšilová. V domě kultury vznikl i ná-
zev loutkohereckého souboru. „Delší 
čas jsme přemýšleli, jaký dát souboru 
název. Z mnoha návrhů jsme vybrali ná-
zev Jitřenka a soubor si ho uchoval do-
dnes,“ uvedla Anna Pospíšilová. 

O inscenace a pohádky Jitřenky byl 
velký zájem a tak bylo od roku 1964 
zavedeno předplatné. „Z počátku jsme 
měli 500 předplatitelů, v roce 1970 jsme 
zaznamenali už 3000 abonentů,“ po-
chlubila se režisérka.

Loutkoherecký soubor se prosadil i na 
mezinárodní scéně. V roce 1974 se před-
stavil na přehlídce amatérských diva-
del v irském Dundalku. „Připravili jsme 
si Hrubínovu Krásku a zvíře ztvárněnou 
technikou černého divadla. Přivezli jsme 
s  sebou anglicky psané programy a di-
vákům v hledišti je před začátkem před-
stavení rozdali. Ve tmě hlediště pak bě-
hem hry škrtaly zápalky a zapalovače, 
jak diváci do programů nahlíželi,“ vypo-
věděla Anna Pospíšilová. Z Irska si sou-
bor odvezl zvláštní cenu festivalu. V ná-
sledujících letech se Jitřenka zúčastnila 
dalších festivalů a přehlídek v řadě zemí 
Evropy. Vystupovala např. v Dánsku, ve 
Francii, v Monaku nebo v Rakousku. 

Do konce roku 1992 patřila Jitřenka 
k souborům zájmové umělecké činnos-
ti domu kultury. V té době vyšel zákon 
o sdružování občanů a členové loutko-
vé scény i činoherního souboru se roz-
hodli založit občanské sdružení. Vzniklo 
na jaře 1993.   (jokr)

Prameny: Kronika obce Poruby
 Vzpomínky Anny Pospíšilové

Divadelní Jitřenka bavila 

diváky i v zahraničí
Dvacet let své činnosti oslavila v letošním roce Divadelní společ-

nost Jitřenka. Její kořeny však sahají až do 50. let 20. století, kdy 

v  závodním klubu stavbařského závodu Bytostav působily dva 

divadelní soubory – činoherní a loutkoherecký.

Z archivu společnosti Jitřenka
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Listopad v porubské historii

Panický strach
Podle řeckých pověstí byl Pan bohem lesů, pastvin a stád. 
Narodil se nymfě Driopě a bohu obchodu Hermésovi. Byl 
však tak ošklivý, že matka od něj zděšeně utekla. Měl to-
tiž tvář plnou vrásek, na hlavě růžky, na bradě vousy, kozí 
nohy a ocas. Otec jej pro jeho směšný vzhled odnesl na 
Olymp, aby sloužil k obveselování bohů. Panovi se ale tato 
služba nelíbila a z Olympu odešel na zem, kde naháněl zvěř 
lovcům, hlídal sedlákům stáda a dvořil se nymfám. Pan byl 
veselý kumpán, nezkazil žádnou legraci, ale v  jedné věci 
neznal žertu. To když ho někdo vyrušil ze spánku nebo při 
jeho toulkách lesem. Tehdy začal ječet a  rámusit tak, že 
nahnal panický strach celému okolí. Někdy taky ze zlomy-
slnosti lekal pocestné tajemnými šramoty a  šelesty a  za 
bouřlivých větrných nocí vyvolával mezi lidmi děs a paniku 
různým hvízdáním, kňučením či sténáním. 
Svým uměním nahánět strach Pan pomohl několikrát Ře-
kům v bitvách. Například v boji o městečko Marathón 
poděsil Peršany svým křikem tak, že nevěděli kudy kam, 
a Athéňané mu pak za jeho pomoc postavili chrám.

Sklízet vavříny
Dnešní olympijské hry jsou pokračováním sportovních 
slavností pořádaných od 8. století př. Kr. každého čtvrtého 
roku ve starořecké Olympii. Hry zanikly roku 393 a obno-
veny byly až v 19. století. Postupem času se různě měni-
ly, ale jejich podstata zůstala stejná. Zachoval se také to-
tožný závěr – rozdílení cen vítězům. Zpočátku to u Řeků 
byly různé drahocenné předměty, někdy i peníze. Ale pak 
se tyto odměny nezdály důstojné sportovního zápolení 
a delfská věštírna pořadatelům poradila, aby byli vítězové 
oceněni věncem listí Athéniny olivy nebo ratolestmi vavří-
nových stromů. 
Symbolický význam vavřínu převzali od Řeků Římané, 
ale vavřínovými věnci a  ratolestmi vyznamenávali hlav-
ně válečníky. Vavřín, coby znak cti a  slávy, byl udělován 
také básníkům. Od titulu poeta laureatus – básník ozdo-
bený vavřínem – vzniklo slovo laureát. Dnešní básníci sklí-
zejí vavříny většinou už jen pomyslně. A když už umělec 
nic nevytvoří a spokojí se s dosaženými výsledky, říká se, 
že spí na vavřínech. Totéž může platit i o jiných slavných 
osobnostech, vědcích, vojácích nebo státnících.     (jokr)

Pramen: Bedřich Fučík, Jindřich Pokorný: Zakopaný pes

1. listopad 1953
Byla zřízena první družina mládeže pro děti zaměstnaných 
matek. Navštěvovalo ji 70 dětí.

7. listopad 1958
Nově položeným plynovým potrubím byl do části Poruby-
-vsi zaveden plyn.

1. listopad 1961
Na čtvrtém porubském obvodě byly nájemcům předány 
první byty. (První dokončenou budovou čtvrtého obvodu 
byl internát Učiliště spojů.)

1. listopad 1962
Začala montáž první pokusné společné televizní antény na 
právě dostavěném sedmnáctipodlažním domě na Havlíč-
kově náměstí.

25. listopad 1963
Městská poliklinika na Opavské ulici zahájila provoz v hlav-
ní budově. (Stavba byla zahájena v roce 1959 a stála přes 
20 milionů Kčs.)

25. listopad 1963
Z důvodu rozšiřující se výstavby Poruby směrem k Marti-
novu a Pustkovci byl vydán zákaz pohřbívání na pustko-
veckém hřbitově (dnešní sedmý obvod).

24. listopad 1964
V Klubu pracujících Poruby byla uspořádána první burza 
bytů, kde občané mohli uskutečnit výměnu bytu za menší 
nebo větší. Během dne ji navštívilo asi 800 lidí a uskuteč-
nilo se 46 výměn. (jokr)

Pramen: Jiří Lexa: Odkazy porubských kronik

Vyhodnocení soutěže o cestopis

Fotografi cká soutěž

V  minulém čísle zpravoda-
je PRIO jsme se ptali, které 
ze sportovišť neleží na území 
městského obvodu Poruba. 
Správná odpověď byla za a) 
Sportovní areál Skalka. Tento 
lyžařský areál se nachází v ka-
tastru obce Vřesina, těsně za 
hranicemi Poruby.
Z došlých správných odpovědí 
jsme vylosovali odpověď Lucie 
Kofránkové, která získává knihu Leoše Šimánka Pobřeží Pa-
cifi ku: Na nafukovacích člunech z Kanady na Aljašku. Blanka 
Freislerová, Lucie Kubesová a Jaromír Planka obdrží prezen-
tační předměty Poruby.   (jokr)

Foto: Archiv ÚMOb Poruba

Část Poruby na snímku byla vyfotografována v  2. polovině 
60. let 20. století. Poznáte, o jakou lokalitu jde? Své odpovědi 
můžete zasílat do 25. listopadu na adresu Redakce časopi-
su PRIO, ÚMOb Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-
-Poruba, nebo e-mailem na adresu redakce@moporuba.cz. 
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který získá sadu 
keramických hrnků. Další tři vylosovaní obdrží prezentační 
předměty Poruby.   (jokr)
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AUTOCENTRÁLA s.r.o.
Ostravská 12
Karviná - Fryštát
Tel.: 595 390 920
www.autocentrala.cz

AUTOCENTRÁLA s.r.o.
Třebovická 5534
Ostrava – Třebovice
Tel.: 596 966 333
www.autocentrala.cz


