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Rozsvícení vánočního stromu

Na náměstí Jiřího z Poděbrad byl 2. prosince podruhé rozsvícen vánoční strom. Slavnostní akt do
provodilo vystoupení dětí z mateřských škol, ze Základní školy Halasova a dvě skladby zazpívala
Agáta Kotrlová ze Základní umělecké školy Leoše Janáčka.
Pavlína Nováčková

Les splněných přání

Vedení Úřadu městského obvodu Vítkovice se
obrátilo na prvňáčky Základní školy Halasova, aby
vytvořili PF 2016. Úkolu se nadšeně ujali žáci 1. A.
Více na straně 8.

Slavnosti slabikáře

Děti z 1. A ZŠ Halasova měly 8. prosince
významný den – dostaly svůj první slabikář.
Než jej převzaly z rukou místostarosty Leoše
Koláčka, musely splnit několik úkolů, které jim
otevřely hradní bránu ke slabikáři. S jejich pl
něním jim obětavě pomáhali starší spolužáci ze
6. A. Ke slabikáři dostaly děti pěknou záložku
s motivem Vítkovic, kterou pro ně zhotovil aka
demický malíř Karol Hercík, za což mu patří po
děkování. Netradiční dopoledne připravila třídní
učitelka Jana Krystýnová. Libuše Hermannová

Zápis do první třídy

Zápis do první třídy pro školní rok 2016/2017 do
školního vzdělávacího programu pro základní vzdě
lání s názvem Chceme být úspěšní se bude v ZŠ
Halasova 30 konat v pondělí 18. ledna 2016 od 12
do 17 hodin. Zápis v ZŠ Šalounova 56 do školního
vzdělávacího programu pro základní vzdělání s ná
zvem Přes tři schody do života se uskuteční v úterý
19. ledna 2016 od 12 do 16 hodin. Zapsány mohou
být děti narozené od 1. září 2009 do 31. srpna 2010.
K zápisu přineste občanský průkaz zákonného zá
stupce, rodný list dítěte a jeho průkaz ZP, potvrzení
o odkladu školní docházky dítěte narozeného před
1. zářím 2009. Na vás a budoucí prvňáčky se těší
pedagogičtí pracovníci školy.
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Magda Vášáryová v Aholu

Ahol
–
Střední od
bornou ško
lu navštívila
7.
prosin
ce Magda
Vášáryová.
Setkání se
studenty
oborů diplo
matické služby a ekonomika v multimediální sféře
neslo symbolický název Můj život ve třech rolích
– herečka, diplomatka, politička.
Pokračování na straně 2

Nepřehlédněte
Tříkrálová sbírka

Bezplatná přeprava od 65 let

Rozpočet je schválen

Tříkrálová sbírka 2016 potrvá až do
14. ledna. Váš finanční příspěvek pomů
že především ohroženým dětem, lidem se
zdravotním hendikepem, seniorům, lidem
v závěru života nebo lidem bez domova.
Spoluorganizátorem této celorepubliko
vé akce je Charita Ostrava ve spolupráci
s partnerskou Charitou sv. Alexandra.

Od 1. ledna 2016 se mohou v ostravské MHD
bezplatně přepravovat i lidé starší 65 let. Novin
kou pro cestující, kteří se narodili po 1. lednu 1946,
je však také podmínka vlastnit elektronickou kartu
ODISka s nahraným 365denním nulovým kupo
nem. Pro cestující narozené před 1. lednem 1946
zůstává zachována možnost bezplatné přepravy
na základě platného osobního dokladu.

Zastupitelé městského obvodu Vítkovi
ce schválili rozpočet obvodu pro rok 2016
ve výši 107,934 milionu korun. Rozpočet
roku 2016 najdete na internetových strán
kách www. vitkovice.ostrava.cz, sekce
Radnice, Povinně zveřejňované informa
ce. Bližší informace přinášíme na straně 3.

www.vitkovice.ostrava.cz

1 / 2016

V ředstavujeme komise
P

Čištění vítkovického nádraží

Iniciativním a poradním orgánem Rady městského obvodu Vít
kovice jsou komise, kterých nyní v orgánech samosprávy působí
devět. Jejich členy jsou občané Vítkovic, kteří tak mají možnost se
svými názory a zkušenostmi aktivně zapojovat do dění v obvodu.

Komise dopravy a služeb

Komise dopravy a služeb byla zřízena Radou městského obvo
du Vítkovice jako iniciativní a poradní orgán, který svá stanoviska
a náměty předkládá radě. Dále plní úkoly uložené radou a také
úkoly vzniklé z vlastní iniciativy, o nichž předem radu informuje.
Sedmičlenná komise je složena ze členů zastupitelstva a z občanů
obvodu s přihlédnutím k jejich příslušné odbornosti. Nezapočíta
ným členem komise s hlasem poradním je tajemník, určený z řad
zaměstnanců Úřadu městského obvodu Vítkovice, který zabez
pečuje organizačně-technické a administrativní práce související
s činností komise. Jednání komise je neveřejné.
Komise dopravy a služeb svým zaměřením a zejména podílem
stavební činnosti patří k těm, které mají velkou zodpovědnost pře
devším za rozvoj obvodu. Vytváří podklady pro koncepci a strategii
v oblasti dopravy, iniciuje změny a návrhy v rozsahu své působnos
ti. Dále projednává návrhy, podněty a stížnosti občanů či organiza
cí, které spadají do její působnosti. Jen v uplynulém roce komise
navrhla a prosadila umístění zpomalovacích prahů na pozemních
komunikacích Obránců míru a Erbenova, zpracování projektových
dokumentací pro opravu místních komunikací, opravu zpevněné
plochy vítkovického technického dvora, umístění dopravního zrca
dla v ulici Sirotčí, opravu obratiště v ulici Urbančíkově, parkování
v době konání mistrovství světa v hokeji a zajištění jednosměrného
provozu v části ulice Vrázovy.
„Jako zásadní problém vidíme zejména finančně náročné opravy
komunikací III. a IV. tříd. Dalším problémem je špatný technický
stav uličních vpustí, jejichž obnova je opravdu nutná. Výhledově
plánujeme obnovu přístřešků MHD na území obvodu,“ popisu
je nejpalčivější potíže předseda komise Petr Menšík, jehož cílem
je pracovat naplno v zájmu občanů obvodu Vítkovice. Vítkovický
rodák žije v obvodu celý život, nyní společně s manželkou a sy
nem, a většinu své profesní kariéry pracuje jako správce budov.
Do obecní politiky se zapojil ve volbách v roce 2014, kdy uspěl, stal
se zastupitelem a byl zvolen radním. Kromě jiného je také členem
sportovní komise. A co čeká komisi dopravy a služeb v nejbližší
době? „Stejně jako každý rok, i letos se budeme maximálně sna
žit získat finanční prostředky i z jiných zdrojů než z rozpočtu obce
na obnovu a údržbu místních komunikací, dopravního značení
a uliční sítě, neboť navržené opravy závisí na množství finančních
prostředků,“ pokračuje Petr Menšík a dodává: „Děkuji tajemnici ko
mise Dušaně Bernatíkové za její příkladný přístup, profesionalitu
a ochotu při řešení úkolů a plnění činností naší komise.“
- hal -

Hrajeme si v knihovně!

Každá z 27 poboček Knihovny města
Ostravy slouží nejen jako zásobárna litera
tury pro všechny knihomily, ale také jako
zázemí k setkávání kamarádů, dětských
part i rodin s dětmi. Proto knihovna nakou
pila z prostředků získaných z grantů, darů
a dotací řadu zábavných společenských
her, rozvíjejících logické myšlení, postřeh
a vědomosti. Hry jsou k dispozici k pre
zenčnímu půjčování (pouze v knihovně)
v dětských odděleních a není výjimkou, že
u stolu sedí celé skupinky kamarádů nebo
rodiny s dětmi. Občas přisedne dokonce
i paní knihovnice, aby děti zasvětlila do
pravidel a předvedla jim novinky v nabídce
stolních her. Výběr je opravdu pestrý, každá z poboček se může pochlubit něčím jiným. A tak zatímco ve
Vítkovicích najdete paměťové hry Brainbox a karetní Dračí srdce,
v Přívoze si vyberete Ubongo nebo Carcassonne a v pobočce síd
lící v Hrabůvce sázejí na Zingo, Superfarmáře a Černé historky.
Aktuální nabídku najdete na webových stránkách jednotlivých po
boček pod adresou www.kmo.cz. Knihovníci i knihovnice se budou
těšit, až si s nimi přijdete zahrát!
Petr Schink
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K čištění vítkovického nádraží v listopadu a prosinci se opět se
šli mladí lidé, kterým na této jedinečné stavbě v bruselském stylu
opravdu záleží. Podle slov aktivisty Petra Přendíka jsou nejhorší
bolestí nádraží neprováděné opravy. V záchraně budovy však nad
šenci polevovat nehodlají a jejich práce bude pokračovat i letos.
						
- red Foto: Ondřej Durczak

Magda Vášáryová v Aholu
Pokračování ze strany 1

Magda Vášáryová hovořila především o své diplomatické a poli
tické kariéře, v diskusi pak padly otázky týkající se Evropské unie,
současné uprchlické krize i rozdělení Československa a vztahu
Čechů a Slováků ve společné i samostatné historii. Studenti se
díky bývalé velvyslankyni v Rakousku a Polsku rovněž dozvěděli
mnoho zajímavostí o práci diplomata, včetně potřeby studovat cizí
jazyky a osvojit si nejen všeobecný přehled, ale i dobré způsoby.
O tom, že svými nevětšinovými názory i jejich působivou prezen
tací Magda Vášáryová studenty zaujala, svědčil i spontánní potlesk
na „otevřené scéně“, kterým ji průběžně odměňovali. Ocenili tak
nejen zajímavou a nepodbízivou přednášku, ale i sám fakt, že se
mohli setkat s výraznou osobností s evropským rozhledem a pev
ným politickým názorem. 			
- red -

Prodej použité dlažby
Do vyprodání zásob je možné odkoupit použitou dlažbu
o velikosti 30 x 30 cm, cena 4 Kč /1 kus včetně DPH. Písemné
žádosti podávejte na adresu: Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, Mírové náměstí 516/1, 703 79 Ostrava-Vítkovice. Případné dotazy směřujte na Dagmar Soškovou, tel.
č. 599 453 124, případně na Pavla Hučalu, tel. č. 599 453 241.
Dagmar Sošková,
referentka odboru komunálních služeb, dopravy a bytového

Akční konec roku

V předvánočním čase připravila Střední škola technická a do
pravní Ostrava-Vítkovice pro žáky spoustu zajímavých akcí. Žáci
se zúčastnili několika besed ve školní knihovně, kde k hostům pat
řili například mikrobiolog Jiří Vrtný, který působil v Iráku a Afgháni
stánu, a Jiří Januscha, veterán z mise SFOR v Bosně v roce 1997.
Na programu byly i tematické výstavy, přednáška STK pro chlapy,
jejímž cílem bylo oslovit mladé muže a přimět je k většímu zájmu
o vlastní zdraví, nebo divadelní představení My family and other
animals, které v angličtině nastudovali žáci Gymnázia Olgy Hav
lové. Na některých akcích se žáci podíleli sami. V listopadu vyšlo
první číslo školního časopisu Dopravka pod vedením Vladimíry
Vaslilišinové a v prostorách školy žáci instalovali výstavu na téma
Co mě baví, co mám rád. Škola připravila také řadu odborných ex
kurzí i návštěvu interaktivní výstavy v Malém světě techniky v Dol
ních Vítkovicích. 				
- red -
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Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká.
Seneca

Slovo starosty
Vážení čtenáři zpravodaje,
jménem vedení Úřadu městského obvo
du Vítkovice vás vítám v novém roce. Ať
je pro každého z vás úspěšný po všech
stránkách! Doufám, že jste si v průběhu
vánočních svátků odpočinuli od uspěcha
nosti okolního světa a našli si čas pro sebe
a svou rodinu. A že jste měli prostor zamyslet se nad končícím rokem a nad tím, co
vše vám přinesl, co se během uplynulých
dvanácti měsíců podařilo, a co už méně.
K nešvarům současné doby patří klást vinu
za své nezdary na hlavu jiných. Ano, je to
jednodušší, než podívat se pravdě do očí,
ale rozumný člověk by měl hledat příčiny
nejen svého úspěchu, ale i selhání přede
vším u sebe, zhodnotit, zda pro zdar věci
udělal vše, co mohl. Obviňovat druhé je
jistě pohodlnější, ale lepší a hlavně efek
tivnější je postavit se k problémům čelem
a rozhodnout se, že příště udělám pro to,
aby vše dobře dopadlo, maximum.
Pokud se ohlédnu za rokem 2015 z po
hledu starosty městského obvodu Vítko

vice, musím říct, že to byl rok dobrý, napl
něný intenzivní prací všech zaměstnanců
úřadu, realizací důležitých investičních akcí
i úspěšným pořádáním stěžejních kultur
ních a sportovních podniků. Vyvážený roz
počet roku 2015 se nám podařilo doplnit
o finanční prostředky z dotací. V souvislosti
s tím musím připomenout iniciativní přístup
našeho zastupitele Kamila Bednáře, který
zpracoval a radě města předložil úspěšnou
žádost o dotaci na opravu domů v Lidické
26, opravu chodníku po pravé straně ulice
Starobní od Místecké po Přerušenou a hlav
ně inicioval výkup nemovitostí v ulici Sirotčí
Magistrátem města Ostravy. Úspěšní jsme
byli také ve výběrových řízeních na dodava
tele staveb a ušetřené peníze jsme investo
vali do dalšího zvelebení obvodu, například
formou oprav chodníků. Zahájili jsme rovněž
komplexní rekonstrukci bytů v Rudné ulici a
spoustu dalších projektů, jejichž společným
cílem jsou půvabné a prosperující Vítkovice.
Nicméně nyní už je před námi rok nový,
rok ve znamení sportu a voleb. Všich
ni jsme určitě zvědavi na letní olympiádu
v Riu, neméně zajímavé pro nás budou
i výsledky voleb do vedení kraje a do Se
nátu České republiky, které se budou týkat

Rozpočet obvodu na rok 2016

Městský obvod Vítkovice bude v roce 2016 hospodařit s částkou 107,934 milionu ko
run. „Oproti roku 2015, kdy měl obvod k dispozici 93 milionů korun, máme příjemněj
ší výchozí pozici, která je kromě jiného dána i zlepšením celkové ekonomické situace
v republice,“ říká starosta Petr Dlabal, podle kterého je výše letošního rozpočtu pro ob
vod s osmi tisícovkami obyvatel velice příznivá. „Finanční stabilitu Vítkovic se budeme
snažit posílit i kvalitně zpracovanými žádostmi o dotační tituly a úspěšným vedením vý
běrových řízení na dodavatele staveb,“ pokračuje starosta a zdůrazňuje, že jen do by
tového hospodářství obvod v roce 2016 investuje přes 10 milionů korun. „V této částce
je zahrnuto například zateplení domů a výměna oken v Ruské ulici číslo 27 v hodnotě
2,5 milionu korun, zmenšení bytů ve Štramberské ulici číslo 2, 2A, 2B a 4 ve stejné
hodnotě, projekt na rozvod ústředního topení v Rudné ulici 38 až 64 v hodnotě 350 tisíc
korun, s jehož realizací počítáme v roce 2017,“ upřesňuje Petr Dlabal a zmiňuje také
komplexní opravu pěti bytů v Rudné 52 a 64, Dehtové 9 a Ocelářské 41 a 45 v hodnotě
zhruba 3 miliony korun. Výměna střešní krytiny v Ocelářské 45 bude obvod stát zhruba
500 tisíc korun, na výměnu střešní krytiny v Syllabově 27 se v rozpočtu počítá se 200
tisíci korunami, výměna kotelny v Ocelářské 41 přijde na 360 tisíc korun, oprava budovy
Jeremenkova 2 na 500 tisíc korun, opravy komínů a rozvody vody na 270 tisíc korun,
elektroinstalace domu U cementárny 23 na 600 tisíc korun. Na odstraňování havarijních
stavů se počítá s rezervou ve výši 2,5 milionu korun.
Na opravu silnic je ve vítkovickém rozpočtu stanovena částka 6,6 milionu korun, která
zahrnuje například opravu místní komunikace Mečníkovovy v hodnotě 3,3 milionu korun
a oprava parkoviště naproti Domu u šraněk, která bude stát 2,5 milionu korun. Na ostatní
opravy silnic je vyčleněno 800 tisíc korun.
Na opravy chodníků obvod počítá s 5 miliony korun. Chodník v ulici Okružní (od Ta
vičské po Ocelářskou ulici) se dočká rekonstrukce v hodnotě 350 tisíc korun, 650 ti
síc korun je určeno na opravu v ulici Obránců míru, v úseku mezi Ocelářskou a Ta
vičskou ulicí. „Velmi dobře si uvědomujeme, že ve Vítkovicích je třeba opravit mno
hem více chodníků, ale bohužel nemáme finanční prostředky na zvelebení všech,
které to potřebují. Prioritu tedy mají ty nejpoužívanější, k nimž patří například chodník
v Erbenově ulici od Okružní po Tavičskou ulici, kde počítáme s rekonstrukcí v hodnotě
1,6 milionu korun. Podobně je na tom místní komunikace vedoucí od vítkovického nádra
ží ve směru na most, kterou čeká oprava v hodnotě 2,1 milionu korun.”
Obvod se chystá investovat také do nebytového hospodářství. Na opravu objektu Ha
lasova 26, kde má zázemí oddíl házené, je vyčleněno 320 tisíc korun, výměna oken
v Mateřské škole Prokopa Velikého bude stát bezmála 1,5 milionu korun, počítá se také
se 2,3 milionu korun na rekonstrukci víceúčelového hřiště vedle budovy střední školy Ahol
v Halasově ulici, která by měla být zahájena letos v létě. „Chceme hříště zpřístupnit veřej
nosti a vytvořit tak další prostor ke smysluplnému trávení volného času,“ uzavírá starosta
Petr Dlabal výčet toho nejpodstatnějšího z rozpočtu na rok 2016.
- gl -

i našeho obvodu.
A obyvatele Vítkovic
budou jistě zajímat
také investice do
rozvoje obvodu a
možnosti společen
ského,
kulturního
i sportovního vyži
tí na jeho území.
Rozhodně chceme
pokračovat ve všem
dobrém, co už se osvědčilo – na mysli mám
zejména tradiční pouť, den dětí, rozsvícení
vánočního stromu a mikulášskou nadílku –,
a jsme připraveni nabídnout i další možnosti.
Byli bychom rádi, kdyby se obyvatelé obvo
du co nejvíc zapojili do dění ve Vítkovicích,
potkávali se na nejrůznějších akcích jako je
jich aktéři i diváci a pomohli nám tak vytvořit
co nejpříjemnější atmosféru a pocit sou
sedské sounáležitosti. Proto ve spolupráci
s kulturní a sportovní komisí připravujeme
další počiny, na které už teď všechny srdečně
zvu. Dobré sousedské vztahy a chuť posu
nout směrem k lepšímu sebe samé i obvod,
v němž žijeme, to je to, co potřebujeme!
Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

Jak pečovat
o nemocného doma?

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní
hospicové poradny a Mobilního hospice sv.
Kryštofa nabízí možnost bezplatné účasti na
semináři Jak pečovat o nemocného člověka
v domácím prostředí. Na setkání s profesio
nálními zdravotními sestrami se kromě jiné
ho dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se
sníženou pohyblivostí a získáte související
informace ze zdravotní a sociální oblasti.
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbliž
ší termín je 14. ledna od 14 hodin v budově
Hospice sv. Lukáše, ul. Charvátská 785/8,
Ostrava-Výškovice. Přihlásit se můžete
u Markéty Štěpánové, tel. č. 599 508 533,
mobil: 731 534 002 nebo e-mailem na: cho.
hospicova.poradna@charita.cz.

Charita hledá sestry

Charita Ostrava nabízí pracovní místa pro
všeobecné zdravotní sestry v Hospici sv.
Lukáše a v Charitním domě sv. Alžběty –
domově pro seniory. Předpokládaný termín
nástupu ihned nebo podle dohody. Podrob
nější informace: Jaroslav Doležel, vedoucí
hospice, mobil: 732 178 501, lukashospic.
ostrava@charita.cz; Jindřich Čáp, vedoucí
charitního domu, mobil: 737 553 169, cho.
alzbeta.zelena@charita.cz nebo webu
http://ostrava.charita.cz/volna-mista/.

Cenová mapa pozemků

Obecně závazná vyhláška č. 15/2015,
zaměřená na cenovou mapu stavebních
pozemků statutárního města Ostravy
s pořadovým číslem 16, nabyla účinnosti
1. ledna 2016. Textovou i grafickou část
naleznete na http://gisova.ostrava.cz/ce
nova-mapa.php.
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Mikulášská
nadílka v Českém domě
VV Českém domě se 4. prosince

uskutečnila mikulášská nadílka,
která se sem vrátila po několika
letech. Akci pořádala komise škol
ství a kultury za výrazné pomoci
ochotných učitelek z mateřských
škol. V historické budově s krás
nou štukovou výzdobou se sešli
malí čertíci (doslova), aby prožili
příběh Čerta a Káči Divadla Smí
šek a dostali dárek od Mikuláše,
čertů a anděla. Na začátku děti
přivítal místostarosta Leoš Ko
láček, kterého ze scény odvedli
čerti, neboť – jak vysvětlil dětem
– zlobil a přijde do pekla. Poté na
stoupilo již zmíněné Divadlo Smí
šek, které svým představením děti
opravdu rozesmálo. Načež zhasla
světla a za velkého očekávání se
ze tmy vynořil Mikuláš v podání
vedoucího odboru majetkového
a finanční kontroly ÚMOb Vítkovi
ce Roberta Šimka, jeho pomocníci
– čerti a anděl. Mikuláš hledal zlo
bivé děti v černé knize a s údivem
zjistil, že ve Vítkovicích máme jen
děti hodné. Proto byly všechny
poděleny mikulášským balíčkem
a adventním kalendářem. Byla to
po čertovsku vyvedená mikuláš
ská nadílka.
Pavlína Nováčková
Foto: Jiří Zerzoň

Vše vyvrcholilo rozdáváním dárků.

Mikuláš musel čerty trochu krotit.

Děti přivítal místostarosta Leoš Koláček.

Anděl byl doslova andělsky laskavý...

...ale čertů by se člověk i bál.
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Vítkovice prosperující
Ostrava je plná cenných fasád
„Pocházím z Vítkovic, celý život jsem zde
i pracoval a jako vystudovaného stavbaře
mě vždy zajímalo, jak by se historické bu
dovy z červených cihel – tak charakteris

tické pro tuto čtvrť – daly šetrně vyčistit,“
vzpomíná na dobu před vznikem společ
nosti Ekofas její majitel a jednatel Roman
Beránek. „Na veletrhu v Německu jsem
v devadesátých letech objevil firmu, která
dodávala speciální čisticí technologii vhod
nou pro historické stavby, a tak jsme v roce
1993 vyčistili první objekt, vítkovický kostel.
Posléze také budovu mateřské školy v ulici
Prokopa Velikého, domky v Anglické ko
lonii a další objekty.“ V roce 1996 se Eko
fas stal výhradním zástupcem německého
koncernu ILKA Chemie GmbH pro Českou
republiku ve sféře použití a prodeje chemie

na čistění povrchů a konzervaci. „Ostrava
má spoustu krásných historických budov
s nádhernými fasádami, zaměřili jsme se
nejen na čištění jejich fasád, ale také na
komplexní rekonstrukce,“ říká majitel firmy
a dodává, že k čištění historických budov
firma využívá speciální čisticí směs podle
vlastní receptury, která je vhodná pro čisticí
systém JOS.
Mezi 30 zaměstnanci společnosti jsou
také čtyři štukatéři. „Tento učební obor už
téměř vymizel, nejlepší školu dal našim
odborníkům mistr štukatér, který u nás
léta pracoval,“ konstatuje Roman Beránek.
„Obnovujeme i značně členité historické
štukové fasády s množstvím štukatérských
prvků, které naši štukatéři v případě potře
by vyrábějí i ve štukatérské dílně, a jsou
schopni je doplnit i na základě fotografické
dokumentace. Při rekonstrukci těchto fa
sád úzce spolupracujeme se zástupci Ná
rodního památkářského ústavu v Ostravě,
abychom co nejlépe zachovali historický
ráz budov,“ dodává s tím, že firmě nechy
bí ani natěrači, malíři, instalatéři a zedníci.
A výsledky jejich práce jsou nepřehlédnu
telné. Vždyť k referencím společnosti Eko
fas kromě jiného patří rekonstrukce fasády
vítkovického zámečku, v loňském roce se

firma podílela také na rekonstrukci katedrá
ly Božského Spasitele v Moravské Ostravě
a na Hlavní třídě v Porubě začala s obno
vou několika desítek domů, která pokračuje
i v letošním roce. „Zakázky na celý letošní
rok už máme zajištěny, patří k nim i rekon
strukce historické těžební jámy Alexander,“
uzavírá Roman Beránek a doplňuje, že čiš
tění a opravování historických fasád tvoří
zhruba polovinu objemů prací firmy. Další

díl tvoří klasická stavební činnost, stavby
a rekonstrukce nových budov, jejich zatep
lování a revitalizace i rekonstrukce interiérů.
V prosinci roku 2003 byl Ekofas certifikován
společností SGS pro mezinárodní normu
ISO 9001:2000, je také držitelem certifikátů
ISO 14001:2004 a ISO 18001:2007.

Do třetího desetiletí s novými plány
Společnost KOMA neodmyslitelně patří
k Vítkovicím už dvacet let. Gustav Kotajny,
majitel společnosti, prý nikdy nelitoval, že
si ke svému podnikání vybral právě tuto in
dustriální oblast. „Vítkovice se mi líbily nejen
pro svou strategickou polohu. Průmysl k nim
patří už historicky a navíc tady vnímám také
určitý patriotismus, který byl kdysi v každé
firmě naprostou samozřejmostí. Projevuje
se to i v komunikaci s vedením úřadu, vy
chází nám perfektně vstříc, což není všude
běžné,“ říká Gustav Kotajny, který první zku
šenosti s podnikáním získal v devadesátých

letech, kdy na svém pozemku v Koňákově
u Českého Těšína postavil zámečnickou díl
nu a první školicí středisko diagnostiky na
Moravě. „Rozhodujícím momentem pro mé
podnikání byl rok 1995, kdy jsem odkoupil
bývalé vítkovické lázně v Ruské ulici a za
ložil obchodní společnost KOMA – Ložiska.
Pronajal jsem si tehdejší centrální vítkovický

sklad, jehož zaměstnanci měli se sklado
vým hospodářstvím dlouholeté zkušenosti
a navíc měli k dispozici solidní agendu.
Už danou databázi jsem rozšířil o seznam
výrobků dalších centrálních skladů a zpří
stupnil nonstop fungující sklad i ostatním
firmám,“ vzpomíná Gustav Kotajny na své
začátky ve Vítkovicích i na to, jak centrál
ní sklad začaly brzy využívat největší firmy
z okolí – VÍTKOVICE, Třinecké železárny,
OKD, Nová huť, Biocel Paskov, Olšanské
papírny a další. Během dvou let se sta
la společnost KOMA – Ložiska význam
ným prodejcem valivých ložisek
v republice s ročním obratem
180 milionů korun. A další kroky
na sebe nenechaly dlouho čekat.
V roce 2000 se firma rozrostla
o další divizi KOMA Servis, jež
zabezpečovala specializované
služby v oblasti hydrauliky, výro
by a bezdemontážní diagnostiky
strojů a zařízení. „V té době jsem
začal naplňovat svou vizi: posílit
obchod a servis o třetí pilíř, vlast
ní výrobek. Na svět přišel pro
jekt parkovacího domu, který byl
v Brně oceněn Zlatou medailí
MSV 2003. V současnosti stojí už šest par
kovacích objektů, a to v Ostravě-Svinově,
v areálu VŠB v Ostravě-Porubě, ve Slaném,
Brně a také v Bratislavě a Varšavě,“ upřes
ňuje.
Do firemního alba postupně přibývaly
další snímky. V roce 2010 se uskutečnila
fúze společnosti KOMA – Ložiska s KOMA

Servis a vznikla nová společnost KOMA –
Industry. V ní byly hned o rok později ote
vřeny nové výrobní haly, v nichž jsou vy
ráběny strojírenské produkty a hydraulika
zejména pro hutní firmy v regionu. V roce
2014 se z KOMA – Industry odštěpila spo
lečnost KOMA Commercial, která se stala
členem skupiny Brammer.
Letos společnost KOMA nakročila do své
ho třetího desetiletí. A rozhodně nechybí
plány do budoucna. „Chceme se soustředit
především na oblast fluidní techniky, zejmé
na na modernizaci a výrobu kompletních

technologických lisů a na operativní servis
v oblasti hydrauliky a mazání, kde můžeme
využít naše zkušenosti z dvacetileté činnos
ti. Ve sféře parkovacích domů máme v plánu
uvést na trh nový systém inteligentních ro
botických vozíků,“ nastiňuje Gustav Kotajny.

Texty na straně: Šárka Seidlerová
Foto: archivy firem
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V
V nihovna pro vás
K
Leden v knihovně
DOSPĚLÝM

● Putování kašpárka Pimprlete
Na svých cestách se kašpárek zastavil
ve školách i knihovnách po celé republi
ce. Až do 30. února si můžete v knihovně
prohlédnout fotografie a kresby, kterými jej
provázeli jeho dětští kamarádi.
● V rytmu španělského flamenca
Taneční lektorka Aneta Suchomelová
vás ve čtvrtek 28. ledna od 14.30 do 15.30
hodin seznámí s divokým tancem flamenco
i s krásami španělské Andalusie!

DĚTEM

● Prima čtení: Už se nebojím tmy
Veselé čtení z knížky autora Vhrsti je
připraveno na úterý 12. ledna od 14.30 do
15.30 hodin.
● Nový rok s BOOKovkou
Na prvním setkání v roce 2016, ve čtvrtek
21. ledna od 14.30 do 15.30 hodin, nebude
chybět zábava ani posezení nad pěknou
knížkou.
● Prima čtení s Lovci perel:
Dobrodružství v knihovně
Co se stane, když z knížek utečou pohád
kové bytosti, se v úterý 26. ledna od 14.30
do 15.30 hodin dozvíte v naší knihovně!
● Sovičky: Bude zima, bude mráz!
Knihovna nezapomíná ani na nejmenší
čtenáře a jejich rodiče. Přijďte k nám v pá
tek 29. ledna od 10 do 11 hodin na zimní
povídání a zkusíme si vyrobit i krmítko pro
ptáčky.

Cvak!
Dne 29. ledna se v 15 hodin uskuteční
komentovaná vycházka po Vítkovicích.
Sraz bude před kostelem sv. Pavla, tra
sa povede od Mírového náměstí a Ští
tové kolonie přes sad Jožky Jabůrkové
na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde bude
vycházka ukončena. Půjde o vycházku
netradiční. Návštěvníci si s sebou mohou
přinést fotoaparáty a zimní Vítkovice zdo
kumentovat. Snímky, k jejichž zveřejnění
dají autoři svolení, budou v roce 2017
vystaveny v Domě u šraněk na výstavě
s prozatím pracovním názvem Zimní krá
lovství průmyslu.
Pavlína Nováčková

Návštěva z Gabriela

V listopadu Dům u šraněk přivítal milou
návštěvu. Členové klubu seniorů, působí
cího při charitním středisku Gabriel, se při
šli podívat na výstavu Ostrava v důchodu
fotografa Ondřeje Durczaka. Fotografie
a doprovodné popisy vrátily návštěvníky
do dřívějších let, protože mnohá místa na
snímcích měli spojena s osobním nebo
profesním životem.
- nov -
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Otevírací doba: středy 8.30 až 12 hodin a 13 až 16.30 hodin nebo po předchozí
telefonické domluvě.
Výstava s názvem Nespoutaný, která prezentuje díla svérázného vlčnovského umělce
Jakuba Brandýse, potrvá do 2. března. Brandýsova záliba v černé a bílé i v divokých
tazích neklidné duše poukazuje na silný vnitřní citový život, který umělec vetkává do
každého tahu štětce.
14. ledna 14 až 16 hodin – Křeslo pro hosta
21. ledna 14 až 16 hodin – bowling U Iny
28. ledna 14 až 16 hodin – návštěva KMO Vítkovice – přednáška V rytmu španělského
flamenca (pořádá Eurocentrom)
29. ledna 15 hodin – komentovaná vycházka po Vítkovicích spojená s amatérským
fotografováním (sraz před kostelem sv. Pavla)
KONTAKTY:
Pavlína Nováčková
tel.: 724 846 652
e-mail: pnovackova@vitkovice.ostrava.cz
VÍTKOVICE
www: https://vitkovice.ostrava.cz/cs/o-vitkovicich/dum-u-sranek-1
Pozn. red.: Změna programu vyhrazena.

Knihovna děkuje!
Rok 2015 už je za námi a nastal čas velké
ho účtování. Co se povedlo a co už méně?
V čem hodlá knihovna pokračovat a které
akci nemilosrdně zatne tipec a zkusí něco
nového? Rozhodně se však patří poděkovat
organizacím i jednotlivcům, díky nimž se u
nás líbí malým i velkým čtenářům. V první
řadě patří náš vděk Úřadu městského ob
vodu Vítkovice, který ani v roce 2015 ne
opomněl podpořit činnost knihovny finanč
ním darem. I díky němu se mohlo konat
rozloučení se školou, mikulášská nadílka
a v knihovně přibyly nové vitríny i hromádka
pěkných knih. Památník Karla Čapka nám
poskytl výstavu věnovanou tomuto spisova
teli a přednáška paní Váňové byla oboha
cením nejen pro školáky, ale i pro mnohé
zaměstnance knihovny. Občanské sdružení
Nová škola nám pomohlo zorganizovat vý
stavu Romano suno i s doprovodným pro
gramem pro zvané studenty. Knihovna se
rovněž podílela na Modrých dnech na pod
poru autistických dětí. Vysoká škola báňská
nám již poněkolikáté propůjčila své odbor
né lektory, kteří pak za mohutných explozí
předvedli vyjeveným studentům, že věda
není jen suchopárná dáma v bílém plášti,
ale umí to taky pěkné roztočit. Přínosné jsou
rovněž naše kontakty s ostravskými hasiči
i městskou policií, kteří našim dětským čte
nářům umožnili návštěvu svých pracovišť

Vánoční zvyky a obyčeje

a sami za námi přišli se záchranářskými
psy. Naši malí čtenáři ocenili zapůjčení
několika tabletů značky Apple firmou 24U
a bez odezvy nezůstal ani knižní dar na
kladatelství Brokilon, Fantom print, Domino
a Triton. Náš fond tak obohatilo několik de
sítek nových titulů převážně sci-fi a fantasy
žánru.
Pošmourný podzim rozzářilo hned několik
povedených akcí, zejména plod spolupráce
naší knihovny s organizacemi zajišťujícími
volnočasové vyžití pro ostravskou mládež
ze sociálně vyloučených lokalit. Během
workshopu Ukaž, co umíš se předvedli
svěřenci Jekhetane, Centromu i Horizontu
a bylo opravdu na co se dívat i co poslou
chat. Významnou část programu zajistili
nadaní hudebníci ZUŠ dr. Leoše Janáčka.
Vždy u nás rádi přivítáme dámy z vítkovic
kého klubu seniorů a milé jsou i návštěvy
z denního stacionáře Domovinka. A spřá
telené školy, školky a družiny? Vždyť bez
nich bychom naše akce ani neměli pro koho
dělat! Že je to na vás moc dlouhé? Shrňme
to tedy do jedné věty: Děkujeme všem, díky
nimž se nám naši práci daří dělat na úrovni,
profesionálně, s nadšením i s úsměvem.
Největší dík samozřejmě patří našim věr
ným čtenářům.
Kateřina Ševčíková,
vedoucí pobočky Vítkovice

Poslední akce loňského roku se v Domě u šraněk nesla v duchu Vánoc. S vánočními
tradicemi seznámila přítomné etnografka Ostravského muzea Markéta Palowská, která
posluchače provedla adventním časem. Zmiňovala věci známé i neznámé a lidé se do
přednášky nadšeně a aktivně zapojovali.
- nov -
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KFV ROUB VÍTKOVICE získal název podle
restaurace Roubíček

Na podzim roku 1986
byl na ustavující schůzi
prvních hráčů v restauraci
U stadionu v Zengrově uli
ci ve Vítkovicích založen
futsalový klub KFV ROUB
VÍTKOVICE. Své jméno získal podle re
staurace, které se před léty přezdívalo
Roubíček, zkráceně Roub. A protože zakla
datelé klubu měli navíc blízký vztah k fot
balovým Vítkovicím, vznikl název, který se
od té doby nikdy nezměnil. „V roce 2016 si
připomeneme třicáté výročí založení. Náš
klub je nejstarším a stále ještě fungujícím
futsalovým klubem v Ostravě a v podstatě
i v celé republice, navíc patří k největším
v republice. Vedle A týmu, který hraje dru
hou ligu, máme také B tým v krajském
přeboru, C tým v okresním přeboru a naši
dorostenci hrají nejnižší mužskou soutěž
– druhou okresní třídu,“ vysvětluje Zde
něk Tomčal, předseda klubu, a pokračuje:
„Věnujeme se také žákům a celoročně při
bíráme talentované děti i mládež a vůbec
všechny, kteří se chtějí naučit zvládat tento
sport na co nejvyšší úrovni. Tréninky se ko
nají v hale Vítek ve Vítkovické střední prů

myslové škole v Ostravě-Hra
bůvce a v hale Sareza v Hrušov
ské ulici v Ostravě-Přívoze, kte
rá je i domácí halou pro zápasy
A týmu ve druhé lize. Nejvyšší
futsalovou soutěží je celostát
ní první liga, kde však Ostrava
aktuálně nemá zastoupení. Dal
šími soutěžemi jsou dvě druhé
ligy regionálně rozdělené na
východ a západ. V té východní
Ostravu reprezentují týmy VŠB
Ostrava, KFV Roub Vítkovice a
nováček soutěže Baník Ostra
va. Pod druhými ligami je šest
regionálních divizí, pak následují
krajské přebory, okresní přebory
a nakonec okresní třídy,“ dodává Zdeněk
Tomčal s tím, že klub se věnuje i jiným
aktivitám. Mimo oficiální sezonu pořádá
soutěže DIMAKO (v roce 2015 již 26. roč
ník), Rychlý míč (v roce 2015 23. ročník),
Vítkovice Cup, Memoriál Rostislava Mikuly,
bývalého spoluhráče, který zahynul při že
lezničním neštěstí ve Studénce, a spolupo
řádá Zoo Ostrava Cup, podporuje nadaci
Modrý hroch, vydává klubový zpravodaj,

Vaše zdraví
Nové operační sály

provozuje dvoje klubové internetové strán
ky a tak dále.
Pokud je vám víc než deset let a jste spor
tovně nadaní, přijďte si futsal vyzkoušet.
Nábory i tréninky se konají v hale Vítek ve
Vítkovické střední průmyslové škole v Os
travě-Hrabůvce v pondělí od 16.30 hodin
a ve středu od 17 hodin. Bližší informa
ce získáte na www.futsalvitkovice.wz.cz,
e-mailové adrese z.tomcal@seznam.cz
nebo na tel. č.: 731 847 830.
- hal -

Vítězný turnaj dětí

V prosinci se v Košicích uskutečnil Memoriál Mikuláše Athanaso
va – mezinárodní turnaj dětí v zápase ve volném stylu. Turnaje se
zúčastnilo 135 zápasníků z České republiky, Slovenska, Ukrajiny,
Polska a Moldávie. V této silné konkurenci se prosadili mladí vítko
vičtí volnostylaři. V kategorii přípravek dokázali zvítězit ve váze do
22 kg Richard Tešnar a ve váze do 26 kg Max Bystroň. V kategorii
mladších žáků zvítězil ve váhové kategorii do 57 kg Matěj Mlčoch.
Třetí místa obsadili v kategorii mladších žáků ve váze do 40 kg Jiří
Dušek a ve váze do 48 kg Petr Grygerek.

Zápas tří družstev

V prosinci zabodovali vítkovičtí volnostylaři v polských Krap
kowicích, kde se konal turnaj tří družstev v zápase ve volném
stylu. V kategorii přípravek se podařilo zvítězit ve váze do 23 kg
Rubenovi Ananyanovi, ve váze do 26 kg Danielovi Gurbovičovi,
ve váze do 29 kg Maxovi Bystroňovi, v kategorii kadetů ve váze
do 55 kg Honzovi Mužnému. Druhé místo obsadil v kadetech ve
váze do 69 kg Daniel Kaliský a na třetím místě se umístil v kate
gorii přípravek ve váze do 29 kg Tomáš Franc.

V prosinci bylo v pavilonu I Vítkovické nemocnice otevřeno pět
nových, plně vybavených operačních sálů – tři chirurgické, gyne
kologický a multioborový. Pozornost si zaslouží zejména cévní sál
plný vyspělých medicínských technologií, nový dospávací pokoj
a modernizovaná lůžková oddělení. Zrekonstruováno bylo také od
dělení chirurgie, dětské oddělení včetně JIP a přestavbou prochá
zejí také gynekologie a lůžkové oddělení porodnice. Celková in
vestice dosáhla 77 milionů korun. Od roku 2005, kdy se Vítkovická
nemocnice stala členem skupiny AGEL, zde bylo proinvestováno
zhruba 800 milionů korun. Mezi největší investice posledních let
patřila například rekonstrukce Iktového centra za 40 milionů ko
run, pořízení nového počítačového tomografu za 15 milionů korun
z evropských strukturálních fondů nebo zateplení budov.
- mil -

Vánoce v nemocnici

Co nejkrásnější Vánoce se snaží pacientům, kteří nemohou
být ve svátečním období doma, připravit Vítkovická nemocnice.
I když se zdravotníci snaží v tomto období propustit domů všechny,
komu to zdravotní stav dovolí, strávilo Vánoce v nemocnici zhruba
150 hospitalizovaných pacientů.
- mil -

Ocenění

V listopadu byli za své sportovní úspěchy oceněni vítkovičtí zá
pasníci David Kopřiva a Vojtěch Piskoř, kteří v roce 2015 dosáh
li skvělých úspěchů. Oba vyhráli spoustu mezinárodních turnajů
a jsou zařazeni do reprezentace ČR ve věkové kategorii kadetů.
Roman Piskoř, TJ Sokol Vítkovice, oddíl zápasu
www.zapas-vitkovice.cz

Tuna věcí
pro sociálně potřebné

Zaměstnanci České průmyslové zdravotní pojišťovny se opět za
pojili do sbírky nepotřebného šatstva, nádobí a dalších nevyužíva
ných věcí pro klienty sociálních služeb organizace MENS SANA.
Darovaných předmětů se sešlo tolik, že je auto charitativní orga
nizace muselo odvážet nadvakrát. „Všechny darované věci budou
sloužit klientům sociální služby Podpora samostatného bydlení
a sociální rehabilitace,“ potvrdila vedoucí sociální služby Martina
Grucmanová. Charitativní sbírka se na půdě ČPZP uskutečnila již
podruhé.
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Zápis dětí
a den otevřených dveří

Všimněte
si!
V

Na únor je naplánován zápis dětí do
Mateřské školy a základní školy speciál
ní Diakonie ČCE Ostrava pro školní rok
2016/2017. Zápis se spolu se dnem ote
vřených dveří bude konat 3. a 10. února
2016 od 8 do 12 hodin v Ostravě-Porubě
a 4. a 11. února 2016 od 8 do 13 hodin
v Ostravě-Vítkovicích. Děti mohou být za
psány do mateřské školy speciální vítkovic
ké školy od 3 let, do přípravného stupně od
5 do 8 let a do základní školy speciální od
8 let na obou pracovištích školy.

Les splněných přání

V pátek 27. listopadu žáci 1. A třídy ze ZŠ Halasova předali místostarostovi Leoši Ko
láčkovi obrázky stromečků, které měly být využity k vytvoření vítkovického PF 2016. „Do
stali jsme od dětí celý les splněných přání, jeden obrázek hezčí než druhý. Proto jsme se
nakonec rozhodli použít je na novoročenku všechny,“ říká místostarosta Leoš Koláček,
jenž dětem za vedení radnice předal adventní kalendáře a výukovou hru, kterou mohou
společně hrát. 								
- red -

Kontakty: MŠ a ZŠ speciální Diako
nie ČCE Ostrava, U Cementárny 23,
703 00 Ostrava-Vítkovice, Irena Savko
vá, i.savkova@specialniskola.eu, Alice
Rašková,
a.raskova@specialniskola.eu,
595 782 267, 604 755 292.
MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Ostrava,
Bohuslava Martinů 810, 708 00 Ostrava
-Poruba, Ivana Sobková, i.sobkova@spe
cialniskola.eu, 596 633 326, 721 419 802.
www.specialniskola.eu

330 čuníků

Rok plný dětí

Ve Vítkovické nemocnici,
kde byl nejrušnějším měsí
cem duben se 142 porody,
se loni narodilo 1 403 dětí,
z toho 714 chlapců a 689
děvčat. Mezi nimi byly i dva
páry dvojčat. Stále více dětí
od svých rodičů dostává ne
obvyklá, neotřelá exotická
jména, takže mezi novoro
zeňaty byli například Jako
mo, Emporio King, David
Chuanito, Karlos Paul, Aná
lie, Keitlin či Nairi.
Foto: archiv Vítkovické nemocnice
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Základní umělecká škola Leoše Janáčka
Ostrava-Vítkovice připravila společně se
spolkem Art Vítkovice unikátní prosincovou
akci: první hudební přehlídku ostravských
mateřských škol pod názvem 330 čuníků.
Akce, kterou finančním příspěvkem podpo
řilo statutární město Ostrava, se zúčastnilo
120 dětí ze sedmi mateřských škol, nechy
běly ani ty z vítkovických mateřinek. Během
několikaměsíční přípravy si děti hrály a vzá
jemně se navštěvovaly na půdě vítkovické
umělecké školy i jednotlivých mateřských
škol a připravily pěvecká a pohybová vy
stoupení doprovázená žákovskými soubory
ZUŠ Leoše Janáčka. Závěrečný koncert se
konal ve zcela zaplněném sále Domu kultu
ry Akord a byl završen společným zpíváním
Nohavicovy písničky Tři čuníci.
- red -
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