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Jana Vajdíková je novou 
předsedkyní ostravské ČSSD. 
Rozhodli o  tom delegáti pon-
dělní okresní konference, kte-
rá měla za cíl zvolit nové vede-
ní okresního organizace ČSSD 
v Ostravě. 

Vajdíková už šéfkou ostrav-
ské soc. dem. byla zvolena letos 
zkraje roku. Poté však vedení 
strany nařídilo přeregistraci 
všech sociálních demokratů ve 
městě a Vajdíková o post před-
sedkyně přišla.  

Kromě ní kandidoval v  pon-
dělí na předsedu okresního vý-
konného výboru (OVV) ještě 

Václav Štolba. Z  297 delegátů 
dostala Vajdíková hlas od 175 
sociálních demokratů, zatímco 
pro Štolbu zvedlo ruku 112 lidí. 
Nově zvolená předsedkyně 
uvedla, že je připravena spolu-
pracovat věcně a přátelsky s kaž-
dým. „Chci se zaměřit na zklid-
nění situace uvnitř okresní orga-
nizace a  na stanovení priorit 
a  vytvoření kvalitního obsahu 
naší další strategie směrem ke 
komunálním volbám,“ plánuje 
Vajdíková. 

Kromě ní se novými členy 
OVV stali starosta Ostravy-Vít-
kovic Petr Dlabal, místostarosto-
vé Ostravy-Jihu Věra Válková 
a  František Dehner, bývalý po-

slanec Adam Rykala, Ivo Hařov-
ský, Libor Grygar, Lenka Fojtí-
ková, Jiří Srba a Jiří Hrabina. 

Delegáti navíc navrhli na no-
vého předsedu krajské organiza-
ce ČSSD, který se bude volit 
v neděli 29. října v Petřvaldě na 
Karvinsku, Radka Filipczyka, 
bývalého ředitele Dopravního 

podniku města Opavy. Součástí 
programu pondělní konference 
byla i debata o prohraných sně-
movních volbách. Na usnesení 
s výzvou vůči vedení strany ale 
kvůli pozdnímu času už nedo-
šlo. 

„Na prvním zasedání okres-
ního výkonného výboru se k vo-
lebním výsledkům vrátíme, re-
spektive k  nedořešené otázce 
vyvození osobní zodpovědnosti 
nejvyšších představitelů strany 
v  návaznosti na historicky nej-
horší výsledek voleb,“ upozorni-
la Vajdíková. 

Ostravská ČSSD se zmítá 
v  problémech delší dobu. Loni 
v  listopadu odvolala část soc. 

dem. ve městě tehdejšího před-
sedu okresní organizace Lumíra 
Palyzu. Vedení strany ale v led-
nu vyhovělo stížnosti krajského 
předsedy Miroslava Nováka 
a  závěry z  okresní konference 
kvůli porušení stanov zrušilo. 

Na opakované konferenci byl 
Palyza opět odvolán a  novou 
předsedkyní se stala právě Vaj-
díková. Krajský výkonný výbor 
v čele s Novákem navrhl přere-
gistraci členů v Ostravě, s čímž 
vedení ČSSD souhlasilo a záro-
veň vyškrtlo Vajdíkovou a mís-
topředsedu okresní organizace 
a  tehdejšího poslance Rykalu 
z kandidátky pro víkendové vol-
by do sněmovny. 

Ostravskou soc. dem. vede Vajdíková
Chci se zaměřit 
na zklidnění situace 
uvnitř okresní 
organizace

Jana Vajdíková, 
nová předsedkyně 

ostravské ČSSD

NOVÝ PAMÁTNÍK. Ostravský památník obětem I. a II. světové války se proměnil. Pietní místo u bludného balvanu v ostravské 
části Poruba se začalo rekonstruovat letos v květnu. Jeho nová unikátní podoba, za kterou stojí Projektstudio EUCZ, stála více než tři 
milióny korun. Památník je nyní z výrazného plechu, který symbolizuje neživou přírodu a válku, protože z kovu se vyrábějí zbraně. 
Tvoří ho kovové sloupy se jmény jednotlivých obětí obou válek, které jsou v noci nasvíceny.  (den) 
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Denisa Doležalová

Dvě studentky Fakulty veřej-
ných politik Slezské univerzity 
(SLU) v  Opavě se rozhodly, že 
pomohou Natálce Kotasové, tr-
pící dětskou mozkovou obrnou. 
Nikola Konečná a  Lucie Zelin-
ková se staly garantkami veřej-
né sbírky, do níž se kromě SLU 
zapojila i  Opavská kulturní or-
ganizace. Na 14. listopadu v 18 
hodin se také chystá benefi ční 
koncert v opavském Klubu Art, 
na kterém vystoupí kapely Light 
& Love a Poetika.

Letošní veřejná sbírka s bene-
fi čním koncertem s  názvem 
Společně pro úsměv navazuje 
svou myšlenkou na sbírku, kte-
rou loni na podzim uspořádali 
pro Natálku Kotasovou na Filo-
zofi cko-přírodovědecké fakultě 
SLU. 

„Protože předchozí univerzit-
ní sbírka umožnila Natálce ab-
solvovat rehabilitační léčbu 
a Natálka udělala velký pokrok 

především při chůzi, rozhodli 
jsme se pokusit se získat další 
prostředky, aby léčba zaměřená 

především na jemnou a hrubou 
motoriku mohla pokračovat,“ 
vysvětlila Nikola Konečná 

s tím, že na benefi čním koncertě 
pronese úvodní slovo také rektor 
jejich univerzity Pavel Tuleja. 

Dodala, že vstupné na akci bude 
150 korun a bude zde i zapeče-
těná kasička na případné další 
dobrovolnické příspěvky. 

U příležitosti benefi ce byl ta-
ké zřízen bankovní transparent-
ní účet 117900133/0300, kam 
všechny získané prostředky pů-
jdou. Možnost přispět na léčbu 
Natálky je zajištěna také formou 
výběru peněz do zapečetěných 
kasiček. S těmi studenty Slezské 
univerzity obchází studenti 
Ústavu lázeňství, gastronomie 
a turismu.

„Když mi přišla první zpráva 
od holek, byla jsem nejprve 
strašně překvapená a  poté ne-
smírně dojatá. Opravdu. To, že 
nám chce někdo pomoci, je 
hrozně hřejivé. Natálčino léčení 
stojí opravdu hodně peněz a kaž-
dá taková pomoc je hodně důle-
žitá a milá. Navíc přichází v do-
bě, kdy Natálka dělá velké po-
kroky v chůzi. Má z toho velkou 
radost a  snaží se. Jezdíme dva-
krát týdně na rehabilitační cvi-

čení do Klimkovic a do Poruby, 
což si musíme platit sami. Takže 
za každou takovou pomoc jsem 
opravdu vděčná,“ svěřila se ma-
minka Natálky Hana Semenyši-
nová.

Natálka se narodila předčasně 
o  měsíc a  půl. Vážila jen 1390 
gramů, ale dýchala sama. Vypa-
dalo to, že vše bude dobré a hol-
čička svůj nepříliš vydařený 
start do života dožene. Nicméně 
ve druhém týdnu života jí pra-
sklo střívko a musela být opero-
vána. 

Ve třech měsících dostala těž-
ký alergický zánět na bílkovinu 
kravského mléka a  vyšetření 
musela absolvovat pod narkó-
zou. Byla apatická, nereagovala 
na podněty a  rodiče zjistili, že 
jejich dcera nevidí. Přes všechna 
možná cvičení zůstala Natálka 
krátkozraká, má narušenu koor-
dinaci oko–ruka a  také jemnou 
a hrubou motoriku. Je ale velmi 
vitální, inteligentní, upovídaná 
a má skvělý hudební sluch.

Vysokoškoláci se rozhodli pomoci sbírkou nemocné Natálce

Přes 8,5 miliónu korun inves-
tovala Slezská nemocnice Opava 
do pořízení moderního mamo-
grafu pro radiologické oddělení. 
Nový přístroj je oproti svému 
předchůdci přesnější i  ostřejší, 
zrychlí vyšetření a  k  lidskému 
organismu je šetrnější, neboť 
ozáří tělo dávkou o  20 procent 
menší.

„Dosavadní mamograf jsme 
používali osm let, momentálně 

už nesplňoval podmínky pro 
akreditované mamografi cké pra-
coviště, proto jsme museli za-
koupit přístroj nový,“ zdůvodnil 
nákup ředitel Slezské nemocnice 
v Opavě Ladislav Václavec s tím, 
že nový přístroj poskytuje léka-
řům informace nad rámec klasic-
ké mamografi e. „Dokáže vyšetřit 
prsa rychleji, šetrněji, ale také 
levněji než jiné.“ Mamograf na-
bízí nejmodernější vyšetřovací 

metody, mimo jiné i  tzv. tomo-
syntézu, což je nahlédnutí do nit-
ra prsu v několika vrstvách. 

„Můžeme na něm mimo jiné 
provádět také kontrastní mamo-
grafi i. Ta poskytuje další infor-
mace nad rámec klasické mamo-
grafi e a dokáže v některých pří-
padech částečně, a  v  některých 
úplně, nahradit magnetickou re-
zonanci prsu, proti které je rych-
lejší a levnější,“ vysvětlil primář 

radiologického oddělení Kamil 
Hudeczek. 

Výhodou podle něj je, že na 
diagnostické stanici lze výsledky 
vyšetření hodnotit hned po os-
nímkování pacientky. „Bohužel 
nejčastěji zachycenou diagnózou 
je rakovina prsu,“ dodal. Cenu 
přístroje uhradila z  85 procent 
evropská dotace, 10 procent za-
platil kraj a pět procent minister-
stvo zdravotnictví.  (plk) 

Vyšetření prsou bude v Opavě rychlejší

Malá Natálka s pomocí maminky studentkám Lucii a Nikole ukázala, jaké pokroky při chůzi udělala.
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Letošní oslavy vzniku česko-
slovenského státu v  Ostravě 
budou letos odlišné. V  sobotu 
28. října totiž na nich krajské 
město završí i  celoroční oslavy 
750 let od první písemné zmín-
ky o  Ostravě. V  centru města 
tak v  tento den bude připraven 
bohatý program.

„V  sobotu dopoledne se v  10 
hodin v Husově sadu uskuteční 
vzpomínkový akt za účasti 
představitelů města, kraje, kul-
turních a společenských organi-
zací. Od 13 do 18 hodin se pak 
veřejnosti tradičně otevře Nová 
radnice v rámci Dne otevřených 
dveří. Lidé budou moci opět mi-
mořádně nahlédnout i do kance-
láře primátora města, který je 
zde přivítá,“ uvedl zastupující 
mluvčí Ostravy Michal Bayer. 
Dodal, že v rámci oslav 750. vý-
ročí pak bude na Prokešově ná-
městí připraven bohatý program 
týkající se průmyslové historie 
města.

„Technika, průmysl a  věda 
patří neoddělitelně k  historii 
Ostravy. Na náměstí tak lidé 
zhlédnou atraktivní podívanou 
jako pokusy se suchým ledem 
a  ohněm, historické stroje, vy-
zkoušejí si i  3G přetížení. Při-
pravena je i  módní přehlídka 
historických pracovních oděvů, 
které souvisí s historií Ostravy. 
Atraktivní bude i  přehlídka ro-
botů s  roboautem, robopsem či 
robopavoukem,“ láká na akci 
ostravský primátor Tomáš Ma-
cura (ANO).

Bezplatně se budou moci lidé 
vydat i  na věž Nové radnice či 
zanechat vzkaz dalším genera-
cím. „Přivezeme na akci i truhlu 
z  projektu Ostrava 2067. V  ní 
může každý zanechat svůj vzkaz 
budoucí generaci. Truhla se pak 
otevře až za 50 let během oslav 
800. výročí města Ostravy. 
Truhla bude v obřadní síni v pří-
zemí radnice. Tam bude k dispo-
zici i  malé studio, v  němž lidé 
mohou svůj vzkaz i  natočit na 
kameru,“ informoval primátor. 

Krajské město završí  
oslavy letošního jubilea

Zakázku na technologie k pa-
pírenským kotlům za zhruba 
300 miliónů korun získala spo-
lečnost Hutní montáže. První 
z  kotlů má být dokončen příští 
rok v květnu, práce na druhé za-
kázce potrvají do podzimu 2018. 

„Menší z  obou zakázek, za 
přibližně 60 miliónů, máme ve 
Švédsku, kde jde o  montáže 
technologií k  čistění spalin 
v papírně,“ uvedl generální ředi-

tel a  předseda představenstva 
Hutních montáží Miroslav Pře-
cechtěl s tím, že druhá zakázka 
v hodnotě asi čtvrt miliardy ko-
run je pro papírnu Mondi Štětí. 

Přecechtěl předpokládá, že 
i díky oběma kontraktům se le-
tos podaří zvýšit tržby fi rmy na 
zhruba 1,37 miliardy, což by byl 
nárůst o 24 procent proti původ-
ně plánovanému objemu 1,1 mi-
liardy.  (plk)

Hutní montáže mají
zakázku pro papírny


