
Co se nám v Porubě podařilo: 

1) Nové kulturní aktivity v Porubě –  Cirkulum 

2) Podporujeme drobné prodejce, výrobce a podnikatele – Sdílko 

3) Klikací rozpočet aneb transparentní nakládání s finančními prostředky našich občanů 

4) Projekt Zelená Porubě jako participativní rozpočet obvodu 

5) Rekonstrukce Bludného balvanu - památníku obětem 1. a 2. světové války 

6) Podzemní kontejnery, protože nechceme Porubu jako smetiště 

7) Rozvoj koncepce protidrogové prevence aneb projekt Protidrogový vlak 

8) Získali jsme ocenění za projekt: Poruba – obec přátelská seniorům 

9) Řízení úřadu se zapojováním veřejnosti a místní agenda 21 

10) Strategický rozvoj obvodu – konečně ho máme 

11) Revitalizace zámeckého parku 

12) Školy a jejich proměny – myslíme i na to, co není na první pohled vidět 

13) Komunitní centrum - místo pro zábavu, sport, kulturu i vzdělávání pro všechny 

generace 

14) Bezpečnost našich dětí – aneb kamery do všech školek 

15) Galerie Dukla – nový veřejný prostor pro lidi 

16) Poklad a jeho Amfi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Nové kulturní aktivity – Cirkulum 

Do ulic Poruby jsme přivedli nové kulturní aktivity. Jednou z nich je velmi oblíbená akce 

třídenního mezinárodního festivalu nového cirkusu a pouličního divadla s názvem Cirkulum, 

kterou již třetím rokem realizujeme se spolkem Cirkus trochu jinak. Na Hlavní třídu, kde se celá 

akce koná, přivedl tento festival desítky skvělých mimů, bravurních klaunů, vrcholových artistů 

či zajímavých kejklířů a zároveň tisíce diváků a to nejen z Moravskoslezského kraje. Umělci 

jsou z celého světa a předvádějí skutečně špičkové výkony ve svému oboru. Hlavní třída se 

tak na pár dnů v roce pravidelně mění v bulvár, který připomíná La Ramblu ve španělské 

Barceloně.  

 

  

 

 

Zdroj: facebookové stránky městského obvodu Poruba 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Podporujeme drobné prodejce, výrobce a podnikatele – Sdílko 

Pro drobné lokální podnikatele jsme připravili zcela novou netradiční prodejní výstavu jejich 

výrobků a služeb. Několik desítek prodejců, výrobců a designerů má možnost nabídnout, 

ukázat či představit své zajímavé, nevšední a výjimečné produkty nebo služby. Velmi nás těší, 

že poptávka po této možnosti prezentace převyšuje kapacity.  Návštěvníci této akce si tak 

mohou prohlédnout např. různé módní značky oblečení, designový nábytek, umělecké 

výrobky, zúčastnit se workshopu od balení dárku, přes výrobu šperků, po to,  jak si správně 

čistit zuby, zakoupit si kvalitní domácí produkty, med či nakoupit dětské botičky a mnoho 

dalšího. Kromě těchto „rotujících“ vystavujících si v průběhu akce návštěvníci mohou 

prohlédnout i stálou výstavu věnující se porubskému veřejnému prostoru. V některých dnech 

byl součástí Sdílka i zajímavý doprovodný program přednášek architektů, projektantů atd. a 

po celou dobu expozice také fungovala speciální „sdílková“ kavárna. 

 

  

 

Zdroj: facebookové stránky městského obvodu Poruba 

 

 

 

 

 

 



3) Klikací rozpočet aneb transparentní nakládání s finančními prostředky našich 

občanů 

Na webových stránkách městského obvodu Poruba 

https://poruba.ostrava.cz/cs/radnice/rozpocet se již v polovině roku 2015 podařilo zveřejnit 

tzv. klikací rozpočet, který lidem umožňuje nahlédnout do hospodaření obvodu. Obyvatelé 

Poruby tak mají možnost podrobně nahlížet do hospodaření městského obvodu. Klikací 

rozpočet obsahuje veškeré příjmy a výdaje Poruby, a to až do detailu jednotlivých faktur. Je 

to atraktivní, populární, přitažlivá forma a umožňuje komukoli kontrolovat, kolik peněz a na co 

Poruba vydává. „Protože peníze jsou vždycky až na prvním místě.“ 

 

 

 

 

Zdroj: webové stránky městského obvodu Poruba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://poruba.ostrava.cz/cs/radnice/rozpocet


4) Projekt Zelená Porubě jako participativní rozpočet obvodu 

Zelená Porubě s podtitulem „Tvoříme Porubu společně“ umožňuje obyvatelům Poruby 

spolurozhodovat o tom, jak městský obvod využije část svého rozpočtu. Každým rokem je 

vyčleňováno na tento projekt nemalá částka, aktuálné probíhá již třetí ročník s alokovanou 

částkou 1,5 mil. Kč. Každý z Porubanů starší 15 let může předložit konkrétní návrh na to, jak 

by se mělo změnit veřejné prostranství. Návrhy jsou zveřejněny a sami občané si 

v transparentní hlasování vybírají, které navržené projekty chtějí realizovat. Z tohoto rozpočtu 

už bylo např. realizováno: pítko na Hlavní třídě, discgolfové hříště u bývalého stadionu TJ 

VOKD, oprava schodiště na ulici Josefa Skupy a další jsou buď v přípravách, nebo v realizaci. 

Naší prioritou je, aby se veškeré schválené projekty realizovali maximálně do 1 roku. Projekt 

je úspěšný, každým rokem se schází řada zajímavých nápadů a aktivně se zapojují větší 

skupiny lidí, přátel, sousedů, i škol, jednoznačně proto chceme s tímto projektem pokračovat i 

v dalších letech. 

 

 

Zdroj: facebookové stránky městského obvodu Poruba 

 

 

 

 

 

 



5) Rekonstrukce Bludného balvanu - památníku obětem 1. a 2. světové války 

Nová podoba památníku u Bludného balvanu na Vřesinské ulici byla slavnostně odhalena dne 

19. října 2017.  Pietní místo, kde si Poruba připomíná důležité události svých i národních dějin 

si už dávno zasloužilo důstojnou podobu, a proto jsme si vzali za své jeho rekonstrukci. Nová 

podoba místa spojila všechny důležité prvky - památníky obou světových válek, přírodní 

památku Bludný balvan a památnou Lípu vysazenou u příležitosti osvobození republiky a 

vytvořila tak celistvý a důstojný veřejný prostor.  Dominantní je zde použitý materiál, korodující 

plech, jehož platy tvoří výchozí plochy a vystupují v památník tvořený jmény obětí. Radikální 

proměna místa  byla pro mnohé překvapení, po necelém roce provozu vidíme, jak se řešení 

osvědčilo, a že zapadá do prostředí tak, jako by tam stál již dlouhá léta. V roce 2018 jsme za 

tuto realizaci obdrželi Čestné uznání Stavby MSK. 

  

 

 

Zdroj: webové stránky městského obvodu Poruba www.fajnovaporuba.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) Podzemní kontejnery, protože nechceme Porubu jako smetiště 

Úplnou novinkou, kterou jsme přinesli do ulic Poruby, jsou podzemní kontejnery. Dosud nebyla 

tato technika v našem městském obvodu používána. Přitom jde o stále se rozšiřující trend 

v mnoha jak evropských, tak i českých městech. Hlavní výhody podzemních kontejnerů jsou 

především v tom, že zlepšují estetiku okolí, při efektivním vývozu nezapáchají, eliminuje se 

problém s lidmi bez domova vztahujících odpadky s kontejnerů, mají větší kapacitu v podzemí, 

šetří proto místo nad povrchem, veřejný prostor lze totiž využít daleko účelněji a estetičtěji než 

na klasické popelnice. V současném době již jsou kontejnery na 8 místech v Porubě a ještě v 

letošním roce proběhne realizace dalších, tentokrát v okolí ulice Bulharské, Koruny, 

Soudu…Co vy na to? Máme je rozšiřovat i nadále?  

 

 

 

 

Zdroj: webové stránky městského obvodu Poruba www.fajnovaporuba.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7) Rozvoj koncepce protidrogové prevence aneb projekt Protidrogový vlak 

Protidrogovou prevenci považujeme za jeden z důležitých aspektů bezpečnostní politiky. Je 

řada cest jak ji realizovat. V Porubě jsme přistoupili k té názorné, která aktivně vtáhne děti do 

problematiky a má tak reálnou šanci usadit se jim v mysli a při možném budoucím 

rozhodování “vzít či nevzít” vyjít na povrch. Toto nabízí projekt Revolution train, který Poruba 

jako jediný ostravský obvod využila. Hlavním cílem bylo seznámit děti se všemi negativy, 

které znamenají drogy v lidském životě. Protidrogový vlak má šest vagonů, kde návštěvníci 

vidí brloh narkomanů, špinavou vězeňskou celu, služebnu policie či místo dopravní nehody 

zaviněné pod vlivem omamných látek. Součástí jsou i kinosály, které doplňují smyslové 

vjemy, na čemž celý projekt staví. Jde jednoznačně o nejlepší protidrogovou prevenci. Je to 

velmi kreativní a moderní zážitková akce, přínosná pro děti i dospělé. 

 

 

 

Zdroj: webové stránky městského obvodu  

 

 

 

 

 

 



8) Získali jsme ocenění za projekt: Poruba – obec přátelská seniorům 

Jsme hrdi na to, že se nám podařilo získat dotaci dva miliony korun a titul v soutěži Obec 

přátelská seniorům, kterou vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Kromě aktivit, 

které již dlouhodobě fungují, např. dva domy s pečovatelskou službou, kluby seniorů či mnoho 

nejrůznějších kulturních, sportovních a společenských akcí (např. setkání jubilantů, 

Seniortančírny, kurzy nordic walkingu, sportovní hry seniorů atd.) se snažíme přicházet 

s novými cestami, které bourají mezigenerační bariéry a zpříjemňují a obohacují jejich stáří. 

Stavíme nové Komunitní centrum, zpracováváme projektovou dokumentaci na nové komunitní 

bydlení pro seniory, realizujeme koncerty pro seniory ku přilězitosti jejich jubilea, kurzy 

nordického walkingu, či dny zdraví a dále rozvíjíme nové a zajímavé aktivity pro seniorskou 

obec. 

 

 
 

 

Zdroj: webové stránky městského obvodu Poruba 

 

 

 

 

 

 

 



9) Řízení úřadu se zapojováním veřejnosti a místní agenda 21 

Místní agenda 21 pomáhá městům řídit je směrem k jejich udržitelnému rozvoji. Zní to složitě? 

Tak jednodušeji: ”dělat správné věci správně, pro náši generaci i ty budoucí”. A k tomu 

nezbytně patři také účast široké věrejnosti na rozhodování. Ostatně my víme, že nemáme 

patent na rozum, snažíme se zapojovat širokou jak odbornou, tak i laickou veřejnost do 

rozhodování. A tak pořádáme nejrůznější plánovací workshopy,  semináře či setkání s občany, 

na kterých mají možnost se obyvatelé Poruby vyjádřit k nejrůznějšími záměrům či vyplnit 

pocitovou mapu, na které vyznačují oblasti v Porubě, které vnímají jako rozvojové, klidové či 

ke sportovnímu využití. Lidé mají možnost říci svůj názor ke konkrétním místům a projektům 

např. k záměru revitalizace parku, prostranství u Duhy, dalšího rozvoje jednotlivých stavebních 

obvodů, k možnostem různého využití veřejného prostranství atd. atd. Názory veřejnosti se 

stávají součástí podkladů pro tvorbu strategických dokumentů a pro odborné zpracování 

projektů.  

 

 

Zdroj: facebookové stránky městského obvodu Poruba 

 

 

 

 

 

 



10) Strategický rozvoj obvodu – konečně ho máme 

Zhruba 3 roky jsme dávali dohromady data, která nám pomohla následně vytvořit strategický 

plán Poruby. Nazvali jsme jej FAJNOVA PORUBA, protože je fajnova, ale také proto, že 

Poruba je součástí Ostravy a při plánování jsme navazovali na strategický plán Ostravy 

FAJNOVA. Spolupráci mezi městem a obvodem považujeme za jeden z klíčových 

předpokladů rozvoje města.  

Proč strategický plán? Protože je důlězité dívat se kupředu. Kde bude náš obvod za 5, 10, 20 

let? Na tom se přece podílíme již všichni dnes…již dnes tvoříme základ toho, kdo a v jakých 

podmínkách tu bude za pár let žít. Rozvoj musí dávat smysl, každá část Poruby musí 

participovat na společném cíli, každá aktivita by měla zapadat do celkového komplexního 

plánu. Veřejný prostor (a myslíme tím prostory náměstí, silnic, škol, kulturních stánků, 

sportovišť,...) je přece něco úžasného a musíme se na něm podílet my všichni pro generace 

příští.  

 

 

 

Zdroj: facebookové stránky městského obvodu Poruba 

 

 

 

 

 



11) Revitalizace Zámeckého parku 

Jako velmi významný projekt na proměnu veřejného prostoru vnímáme projekt proměny 

Zámeckého parku. Každé město má mít svůj park. Místo, kde si lze jen tak ve stínu posedět, 

uďelat piknik s přáteli, hrát s dětmi. Obyvatelé Poruby toto místo vidí jako zanedbané, velmi 

dlouho neřešené a takové, které by si v rámci Poruby zasloužilo změnu. Přihlásili jsme tak náš 

park do programu Parky Nadace Proměny Karla Komárka s možnou získání nadačního 

příspěvku až 25 mil. Kč. Posuzování bylo mnoha kolové a z celkem 28 projektů jsme se dostali 

do vysněného finále. V následujícím roce se bude pokračovat v eliminaci jednotlivých 

problematických oblastí, jako jsou zatím nevykoupené garáže, přemístění autoservisu, sběrny 

či horkovodu a to za odborné i finanční přispění nadace, která tedy své finální rozhodnutí dá 

na konci roku 2018. Budeme nadšeni pokud to vyjde, protože práce se zkušenými lidmi, 

odborníky je vždy výhodou. Nicméně vše připravujeme tak, abychom v projektu případně 

dokázali pokračovat i bez finanční podpory Nadace, sice to bude náročnější a bude to déle 

trvat, ale tento projekt je tak významný, že jej chceme realizovat. 

 

 

 

Zdroj: webové stránky městského obvodu Poruba 

 

 

 

 

 



12) Školy a jejich proměny – myslíme i na to, co není na první pohled vidět 

Jednou z klíčových oblastí, které mají městské obvody na starosti je oblast školství. 

Konkrétně Poruba je zřizovatelem 10 mateřských škol s 19 pracovišti a 19 základních škol, a 

troufám si říct, že patří mezi ty nejlepší z širokého okolí. Škola není o obalu, škola je o 

obsahu a to se týká také infrastruktury. Považovali jsme proto za zásadní řešit věci, které 

možná na první dobrou nejsou vidět (jako např. hřiště), ale jsou klíčové a mnohdy byly 

dlouho opomíjené. Jsme proto rádi, že se nám podařilo pohnout s technickým stavem 

nejstarší porubské školy, ZŠ Komenského, kde dlouhodobě docházelo k extrémním únikům 

tepla, bylo potřeba rekonstruovat např. střechu, sociální zařízení. Obdobně se to týká také 

střechy MŠ Čtyřlístek, sociálního zařízení I. Sekaniny, vzduchotechniky na ZŠ Šoupala nebo 

kompletní elektroinstalace MŠ Větrná i Sokolovská. To vše jsou nezbytné milionové 

investice, které jsou skutečně klíčové pro kvalitní funkčnost škol, a proto považujeme za 

zásadní v nich pokračovat.  

Není to ale jen základní infrastruktura, je to také o kvalitě učebních pomůcek, pestrosti 

výuku, která dokáže reagovat na potřeby a očekávání současné generace. Zrealizovali jsme 

proto projekt nových odborných učeben se zaměřením na přírodní vědy ve všech našich 

základních školách a připravili pro realizaci v roce 2019 další, tentokrát na učebny jazykové. 

Finančně každoročně podporujeme jazykové hodiny s rodilému mluvčími, specifické hodiny 

tělocviku i odborné poradenské pracovníky ve školách. 

 

 

 

Zdroj: webové stránky mateřské školky Sokolovské, Poruba 

 

 



13) Komunitní centrum – místo pro zábavu, sport, kulturu i vzdělávání pro všechny 

generace 

Už příští roce se otevře v Porubě komunitní centrum, které nabídne unikátní místo pro 
setkávání zdravých i hendikepovaných lidí. 
Komunitní centrum bude stát v areálu Základní školy Karla Pokorného. Je koncipováno tak, 
aby sloužilo všem lidem a bylo přizpůsobeno i pro zdravotně znevýhodněné spoluobčany. 
Projekt je založen na vytvoření venkovního multifunkčního prostoru a počítá také s budovou 
se zázemím a specializovanými místnostmi určenými pro poradenství. Vzniká v úzké 
spolupráci s přilehlými školami i neziskovými organizacemi starajícími se o zdravotně 
znevýhodněné lidi a mělo by nabídnout něco, co v Ostravě zatím chybí. 
Centrum bude sloužit k zábavě, sportu i vzdělávání. Obsahovat bude sekce zaměřené na 
trávení volného času, sport, vzdělávání i relaxaci. A všechny prvky budou přizpůsobeny i pro 
hendikepované. Jsme rádi, že se nám podařilo získat podporu neziskových organizací, které 
nám výrazně pomohly s projektem a řekly nám, co jejich klienti potřebují. 
 

 

 

 

Zdroj: Projektstudio, vizualizace Komunitního centra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14) Bezpečnost našich dětí – aneb kamery do všech školek 

Posilujeme bezpečnost našich dětí, instalujeme do školek kamerové systémy. Dnes jsou již 

monitorovány všechny školky na území městského obvodu. Rodiče tak mají jistotu, že jsou 

jejich děti ve školce v bezpečí, a že se do budovy nedostane nikdo nepovolaný. Díky kamerám 

jsou také školky více chráněny před vloupáním či vandaly. Kamerové systémy sledují vstupy 

do školek a bezprostřední okolí. Podobně jsou ošetřeny také základní školy, které jsou v době 

výuky zamčené a dovnitř se lidé dostanou jen tehdy, pokud jim budovu odemkne obsluha 

vrátnice. 

 

 

 

 

Zdroj: webové stránky městského obvodu Poruba 

 

 

 

 

 

 

 



15) Galerie Dukla – nový veřejný prostor pro lidi 

 

Galerie Dukla je myšlenkou místních obyvatel, kteří s ní přišli na akci Městské zásahy 

Ostrava, spolupráce s odborníky, který záměr rozpracovali a rozšířili o kultivaci předprostoru 

a aktivního přístupu pracovníku úřadu, kteří této na pohled drobné avšak velmi komplikované 

rekonstrukci věnovali mnohé. Chtěli jsme ukázat, že veřejný prostor může být zajímavý, že 

umí dát lidem důvod se ve městě zastavit, ne jim jen proběhnout. Chtěli jsme také vytvořit 

další prostor pro umění, protože toho není v Porubě ani zdaleka dost. Jestli se nám to 

povedlo, posuďte sami ...  

 

 

 

 
 

 

Zdroj: webové stránky městského obvodu Poruba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16) Poklad a jeho Amfi 

 

Poklad je „poklad“ v každém smyslu slova, magistrát nyní po třetí zahajuje boj o jeho 

znovuzprovoznění. Třetí výběrové řízení, třetí stavební firma, rozhodně již není prostor něco 

jen tak zkoušet. Přes celkově tristní situaci se v tomto čase povedlo něco dobrého, mezi 

jiným upravit projektovou dokumentaci tak, aby v Pokladu následně vzniklo malé kino, aby 

součástí bylo nové parkování, a pak to vše přivolalo diskuzi nad nefunkčním Amfiteátrem 

Letního kina, který nebyl řešen vůbec. Letos se tak sešly nápady a zájem vedení Pokladu, 

zástupců festivalu Kamera OKO a nás z městského obvodu Amfi alespoň na některé akce 

zpřístupnit a nakonec se to díky vźajemné spolupráci povedlo lépe než jsme čekali. Amfi tak 

mohl letos oslavit své 50té narozeniny svým znovu zprovozněním. A za vším stojí vůle a 

spolupráce.  

 

 
 

Zdroj: facebookové stránky městského obvodu Poruba 

 


