HRABOVSKÉ
LISTY
květen
www.ostrava-hrabova.cz

2015

ZPRAVODAJ
MĚSTSKÉHO OBVODU
HRABOVÁ

březen | 2015

Hrabová si připomněla výročí osvobození
Válka, která přerostla v celosvětový konﬂikt, si vyžádala 55 milionů
obětí. Starosta Rostislav Naď proto
apeloval na nutnost připomínání této
válečné zkušenosti a pozastavení se
nad minulostí, která by měla být varováním pro současnost, kdy se stále
některé konﬂikty, a to i v Evropě, řeší
se zbraní v ruce. „Je proto nezbytná
snaha o uchování vzpomínek pamětníků a jejich příběhů, i když na tomto

poli bohužel vedeme stále nerovnější
boj s časem. Ke snaze o historickou
paměť se ale připojuje i Hrabová. Zanedlouho bude probíhat křest publikace Hrabová v období druhé světové války – fakta a vzpomínky,“ uvedl
starosta Rostislav Naď a pozval na seznámení s publikací, která vznikla za
přispění městského obvodu Ostrava-Hrabová a obsahuje cenné vzpomínky pamětníků.
(pp)

Vedení obce na pietní vzpomínce.
Foto: Petr Pavelka
Ani Ostrava-Hrabová nezůstala
pozadu v pietní vzpomínce na oběti
války. Na místním hřbitově se u příležitosti jubilejních 70 let od osvobození setkali u slavnostního kladení
věnců zástupci městského obvodu,
školy, hasičů, velocipedistů, fotbalového klubu a dalších místních složek
společenského života.

Kladení věnců a velocipedisté – to je název fotograﬁe, která zvítězila v dubnové
fotosoutěži.
Foto: Ilona Hromádková

Kateřinský běh Hrabovou 2015
Za ideálního počasí se 23. dubna
uskutečnil 7. ročník Kateřinského běhu
Hrabovou. Hlavní pětikilometrovou trať
absolvovalo 58 startujících, na poloviční vyběhlo 32 dětí. Na okruh hlavního
závodu účastníky vyslal starosta Rostislav Naď, který sám v minulosti vynikal
ve vytrvalostních sportovních disciplínách. V roce 2001 dokonce vybojoval
titul Mistr České republiky v maratónském běhu v kategorii muži 40-49 let.
„Vím dobře, co běh na dlouhé tratě obnáší, a proto fandím všem, kteří v sobě našli sílu porvat se sami se

sebou. Časy tady
nebyly až tak důležité, všichni zkrátka předvedli výkon
a pro vět š in u to
byla i dobrá zábava
a příležitost potkat
se s dalšími lidmi,
kterým běhání něco
říká. Tak by to mělo
být a už se těšíme
na další ročník,“ říká
starosta.
(pokračování na str. 7)

Závod odstartoval starosta Rostislav Naď. Pozdější vítěz
Marek Škapa se startovním číslem 2. Foto: Petr Pavelka
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Chceme vídat
život v naší
krajině?

Obnovené čapí hnízdo – ozdoba obce.

Foto: Milan Slíva

K nové podobě Hrabovských listů
Milé Hrabovanky, milí Hrabované, předpokládám, že jste si v minulém čísle Hrabovských listů všimli
nové graﬁky. Toto byl, alespoň doufám, první počin nového šéfredaktora
a redakční rady k modernější podobě
Hrabovských listů.
Co bude následovat? Jaké jsou
další plány? V prvé řadě nadále chceme, abyste v Hrabovských listech našli důležité informace o dění v naší
obci, informace z úřadu a naší školy a školky. Nově chceme například
zavést rubriku o tom, co se událo
v obci před čtvrtstoletím, a připomenout tak i docela nedávnou minulost
Hrabové. Zcela jistě dostanou prostor i články a rozhovory o zajímavých

osobnostech, které v Hrabové žily či
žijí.
Budeme rádi, pokud Hrabovské listy budou vašimi nejen ve chvíli, kdy je
doručíme do vaší poštovní schránky,
ale pokud budou vašimi Hrabovskými listy už při samotné tvorbě. A právě v tom bych viděl jednu z největších
změn. Přivítáme vaše návrhy a náměty, které můžete zasílat na e-mailovou
adresu redakce@ostrava-hrabova.
cz, která byla zřízena právě za tímto
účelem.
Věříme, že postupem času nebudou Hrabovské listy popelkou mezi
radničními periodiky, ale „zpravodajem“, na který budeme právem hrdi.
Za redakční radu Jan Šumbera

Uklízela se také Ostrava-Hrabová
V sobotu 18. dubna se konal druhý
ročník celorepublikové dobrovolnické akce pod názvem Ukliďme Česko!
Díky místním dobrovolníkům se uklízelo i v Hrabové. Celkem byly uklizeny
tři tuny odpadu. Úklid na našem území zahájili žáci základní školy, kteří se
do akce zapojili již v pátek odpoledne
úklidem okolí školy. I členové Klubu
českých velocipedistů v Hrabové začali uklízet dříve než ostatní, na ulici
K Pilíkům.
Oﬁciální sraz dobrovolníků byl stanoven na sobotních 10.00 a vznikly
dvě skupiny. Jedna, složená především z občanů Šídlovce, se vydala
uklízet prostor od garáží (ul. Šídlovecká) až k Ostravici. Všichni ostatní
utvořili druhou skupinu a většina odjela v autech za hřbitov uklízet Pra-

šivku. Tam se podařilo najít například
dvě injekční stříkačky, dvě ledničky
a dokonce i ukradené doklady. Uklízelo se i opuštěné i současné místo bezdomovců. Dobrovolníci našli nunčaky,
badmintonovou raketu, stany, matrace, pneumatiky a další odpad, který
do přírody rozhodně nepatří. Celkově nasbírali na padesát plných pytlů
odpadu a současně si užili i spoustu
zábavy.
Uklízení na Šídlovci bylo složitější,
protože odpad byl a je rozprostřen či
rozfoukán na velké ploše. Rovněž pneumatiky v potoce Ščučí nebylo snadné
vytahovat. Zatímco uklízení za hřbitovem trvalo dvě hodiny, na Šídlovci se
uklízelo jednou tak déle. Celkem se do
úklidu zapojilo na čtyřicet lidí, kterým
patří velké díky.

Výjevy, kdy psi napadají zvířata, nejsou ojedinělé. Nejsou časté,
ale přece ještě jsou vidět. Kdo dokáže jít do přírody tiše a ohleduplně
k hnízdícím ptákům a ke zvěři, která zejména v tuto dobu klade mladé,
může neslyšně pozorovat. Proto znovu apelujeme na odpovědnost našich občanů, zejména majitelů psů,
aby své chování přizpůsobili alespoň
základním potřebám přírody v tomto
pro zvěř citlivém období rozmnožování.
Za všechna mláďata prosíme – nepouštějte psy do remízků, do křoví
a na meze. Mají dost přirozených nepřátel jako straky, sojky, dravce a šelmy a někdy, bohužel, i stroje. V přírodě
se pohybujte po cestách a chodnících
a psy nepouštějte z vodítka. Ochraňte zdraví a život mláďat a zvěře alespoň tak, jako chráníte život svého
psa.
Bedřich Chlupatý

K akci „Ukliďme
Česko“
Tři hodiny... Co můžeme stihnout
v sobotu během tří hodin? Nákupní
maraton v obchodním centru? Strávit je u televize a pak si říct, že to
bylo o ničem? Zajít na fotbal, abychom zjistili, že to kopou pořád stejně blbě? Nebo je strávit tím, že spolu
s dalšími „blázny“ uklidíte kus přírody nebo okolí Hrabové? Vyslechnout
si i komentáře typu „Proč to děláte? Od čeho máme technické služby?“, pak tyto řeči hodit za hlavu
a ohlédnout se za sebou na vyčištěná prostranství, koryto potoka a třeba
spočítat, kolik pytlů jsme potřebovali
k tomu, abychom ten nepořádek uklidili. Jak s vašimi třemi hodinami naložíte třeba příští rok, kdy bude probíhat další akce „Ukliďme Česko“?
Čím víc nás bude, o to bude Hrabová
čistější.
Původně jsem si říkal, za 14 dní to
bude vypadat stejně jako před úklidem. Jsem rád, že jsem se mýlil, nevypadá. A kolik bylo těch pytlů? To si
už vážně nepamatuji.
Velké poděkování patří „motorům“ akce Radkovi Orkáčovi a Standovi Holišovi a také ÚMOb Hrabová
za zajištění odvozu sesbíraného nepořádku.
Jan Šumbera

květen
2015

33

MŠ Klubíčko ve srovnání se Švédskem a Bulharskem
Mateřská škola Klubíčko Ostrava-Hrabová je zapojena do evropského
projektu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, díky kterému její ředitelka Alica Strnišťová získává spolu
s dalšími kolegyněmi z Moravskoslezského kraje zkušenosti z předškolního
vzdělávání v zahraničí.

Stolování – Švédsko.
V lednu jste se zúčastnila stáže ve
švédském Stockholmu. Jak vyznívá
srovnání s Českem?
„Vzdělávací systém je v mnoha bodech stejný jako v naší republice. Přesto se odlišuje ve významných jevech.
Tím, že třídy tvoří maximálně 19 dětí
a pracují s nimi tři pedagogové, je zde
dán obrovský prostor pro individuální
přístup k dětem. Dítě je rozvíjeno dle
vlastního tempa a zvláštností, převažují spontánní aktivity nad aktivitami
řízenými. Dítě si neustále samo určuje, o co má zájem, a učitelka do her
nezasahuje, pouze je rozvíjí a sleduje
dítě. V případě, že potřebuje pomoci
a poradit, je mu po ruce. Ve třídách je
klidná atmosféra a pohoda dětí je pro
učitelku prioritou. Učitelé nepíší žádné plány a záměry denní práce, pouze sledují rozvoj dítěte a pomáhají mu
v jeho růstu. Nejsou stanoveny žádné
standardy dítěte, každé dítě je osobité. Na základě toho není ve Švédsku
odklad školní docházky. Je zde ve velkém deklarována rovná příležitost ke
vzdělání pro všechny děti.“

Spaní – Švédsko.

Co vás ve Švédsku nejvíce překvapilo?
„Asi to, že děti odpolední spánek
tráví na venkovní terase, která je vybavena zákrytem proti dešti, větru a sněhu. Každé dítě má svou „karimatku“,
spacák a venkovní oblečení na spaní.“
J e to t a p r o
Švédy typická
snaha o sounáležitost s přírodou?
„Ano – pro pobyt venku využívají
velké zahrady, které jsou vybaveny
pískovištěm, hracími prvky a přirozeným životním
prostředím – kopce, kamínky… Nad
každým pískovištěm mají dřevěná
stínidla, nepoužívají ale zákryty na pískoviště, nemají
v tomto směru žádná hygienická nařízení. Snaží se žít v souladu s přírodou. Děti tráví v každém ročním období maximální čas venku. Ven nejdou,
pokud teplota venkovního vzduchu
je pod -20°C. V šatnách mají pro vysoušení oblečení dětí velké sušičky.“
K čemu přistupují jinak?
„Jednotlivé třídy jsou rozdělené na
pracovní koutky – výtvarný, konstruktivní, čtenářský, relaxační a podobně,
ale jsou vybaveny nábytkem, který
není přizpůsoben dětem. Používají
velké stoly a židle, které jsou polohovací. Jejich argumentací je, že tak to
chodí v reálném světě. Doma se také
stoluje u velkých stolů.“
Odlišné bude nejspíš také stravování. Byly k vidění proslulé „švédské
stoly“?
„Navštívené mateřské školy jídlo
dovážely. Měly zajištěno i speciální
jídlo, které respektuje zdravotní potřeby dětí a přání rodičů. Je vycházeno vstříc i kulturním z v yk ů m .
Kromě stravy pro
diabetiky, alergiky, celiaky je rovněž podávána
strava vegetariánská i strava národnostních zvyků
a tradic. Snídaně
a sva čink y jsou
podobné jako
u nás – pečivo, jogurt, koláčky, mlé-

ko, čaj. Moc nepoužívají pomazánky.
Na oběd dostávají vždy několik druhů čerstvé zeleniny, salát, těstoviny,
luštěniny, rybu nebo maso. Nemívají polévku. Pitný režim je zajištěn dostatkem vody a mléka. Veškeré jídlo je dětem nabídnuto, vybírají si dle
své vlastní volby. Obsluhují se samy,
učitelé obědvají s dětmi. Právě v organizaci stravování bychom se mohli
inspirovat, přemýšlím o tom.“
Jak to má tato severská země
s ﬁnancováním mateřinek?
„Předškolní vzdělávání je částečně financováno přímo ze státního
rozpočtu, částečně z daní poplatníků
a rodičovskými příspěvky. Místní úřady
rozhodují samy o tom, jak vysoké poplatky budou rodiče platit a jaký zvolí systém. Výsledkem je, že se systém
výběru školného liší místo od místa.“
Mají zde přísné hygienické předpisy jako u nás?
„Pokud jsem měla možnost zjistit,
nejsou mateřské školy ovlivňovány nějakou závaznou hygienickou vyhláškou. V obou mateřských školách měli
k dispozici na třídách jedno umyvadlo
a záchod – dospělý, nepřizpůsobený
dětem. Děti se utíraly do papírových
ručníků, přezouvají se, ale je na rodičích, zda budou mít papuče. Většina
dětí chodila v ponožkách nebo i bosky. Učí je po sobě uklízet, utírat si
stolečky a podobně.“
A jaké poznatky si učitelé dovezli
v dubnu z Bulharska?
„V Soﬁi jsem byla překvapena především v oblasti modernizace a estetizace navštívených mateřských škol.
Pokud bych měla srovnávat vzdělávací systém s naší republikou, je velice
podobný. Bulharský státní vzdělávací
systém je ale stále zaměřen na výkon
dítěte a hlavně v předškolních třídách
je preferována „školská výuka“, která
je charakterizována výběrem hromadných metod, vyžaduje reakci dítěte
pouze na pokyn pedagoga a podobně. Je to dáno tím, že jsou povinné
tzv. nulté ročníky a pouze dítě, které
dostane certiﬁkát, může nastoupit do
základního vzdělání. Pedagogové pracují podle státního vzdělávacího systému, který také vydal pro předškolní
výchovu učebnice. Ty si rodiče kupují.“
Jak vyznívá poměr počtu dětí na
jednoho pedagoga?
„Počet dětí na jednu třídu je vyšší
než u nás, 28-32 dětí, ale tato třída se
(pokračování na str. 4)
dělí na skupiny.
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MŠ Klubíčko ve srovnání se Švédskem a Bulharskem
(pokračování ze str. 3)

Na jednu směnu ve třídě pracují
minimálně čtyři pedagogové, pomocnice a zdravotní sestra. U nás je na 28
dětí jedna učitelka dopoledne a jedna odpoledne. Práce zdravotní sestry ve školském zařízení je určitě přínosem. Každé ráno provádí zdravotní
ﬁltr a nedovolí nemocnému dítěti do
mateřské školy nastoupit. Pozitivum
vidím v tom, že nedochází k nákaze
dětí infekcemi mezi sebou. Děti tolik
netrpí nemocností jako u nás. Rodiče
respektují pravidlo, že nemocné dítě
do mateřské školy nepatří.“
V Bulharsku jste navštívili i jednu
velmi speciﬁckou mateřinku. Čím se
odlišovala?
„Program soukromé mateřské
školy Izgrev Kokiče je veden v duchu
sluneční pedagogiky Petra Doneva
a je zaměřen na duševní rozvoj dítěte, jeho integraci s přírodou a přirozeností jeho duše. Pedagogové pracují podle týdenních plánů, které se
nemusí dodržovat, neboť důležitá je
potřeba dítěte. Obsahem programu
je především rozvoj duše, příroda
a spontánní potřeba dítěte. Dvoupatrový dům, ve kterém se nachází mateřská škola, také slouží veřejnosti.
V dolní části budovy má své prostory
vegetariánská restaurace a zbývající
dvě patra se přes den využívají jako
mateřská škola a odpoledne slouží
k duchovní činnosti. Podle mého názoru musí být rodiče i pedagogové přesvědčeni o této ﬁlozoﬁi, aby ji mohli
aplikovat pro děti.“

Další bulharská soukromá školka nesla v názvu Montessori. Tento
princip v Čechách známe.
„Ano, je v něm kladen
důraz na individualitu dítěte. Aplikují se principy Montessori pedagogiky a mateřský přístup
k dětem. Montessori pedagogika učí všemi smysly, svým vlastním tempem a způsobem, spontánně od konkrétní ho
k abstraktnímu, od jednoduchého ke složitému, poznávat přírodní
zákonitosti, přemýšlet
v souvislostech. Učí děti Pobyt venku – Bulharsko.
samostatnosti, nezávislosti, rovnosti, svobodě volby a jedStátní mateřské školy mají problém
notě. Montessori pedagogika rozvíjí
uspokojit poptávku. Z tohoto důvodu
osobnost dítěte, jeho tvořivost, úctu
se v Soﬁi nachází mnoho soukromých
k sobě, druhým a okolnímu světu. ÚkoMŠ, zhruba polovina. Odmítnuto bývá
lem dospělých je dát dítěti prostor
asi 40 % dětí, a proto jsou vytvářea čas, aby získávalo dovednosti a pony pořadníky, jak u státních MŠ, tak
znání vlastními silami, podpořit u dítěu soukromých. Ve státním sektoru se
te přirozený „pracovní instinkt“ – vrosnaží stavět nové mateřské školy, ale
zenou tvořivost, která ho vede k daljsou omezeni ﬁ nancemi. Soukromý
šímu objevování a chápání světa. Tato
sektor se rozrůstá.“
MŠ byla umístěna v překrásné části
Soﬁe – pod horami ve vilce, která před
Jak tyto stáže celkově hodnotíte?
pěti lety patřila diplomacii. Je velmi
„Možnost porovnání a seznámedobře vybavena, děti mají dostatečný
ní se s jiným vzdělávacím systémem
prostor na hraní. Rodiče ale za nadv oblasti předškolní výchovy z prakstandardní vzdělávání svých dětí platí
tického hlediska je pro praxi velmi pří1000 leva, tj. asi 15 000 Kč měsíčně.“
nosná a inspirativní. Je fajn, že se v evropském kontextu rozhodně nemáme,
Jak to, že v Soﬁi mají tolik souco se týče vzdělávání předškolních
kromých školek?
dětí, za co stydět.“
(pp)

V mateřince bude i v příštím školním roce plno

U zápisu v Klubíčku.
V březnu se uskutečnil zápis do
Mateřské školy Klubíčko. 30 dětí odchází v září do první třídy, 35 dětí bylo

zapsáno, takže
se předpokládá,
že bude znovu
zaplněna kapacita školky, která
je stanovena na
112 dětí.
„Máme na
dvou budovách
čtyři třídy po 28
dětech, kdy využíváme výjimky, kterou máme
povolenou navýšenou kapacitu o čtyři děti na
třídu, abychom
Foto: Petr Pavelka v c o n e j v ě t š í
míře uspokojili
zájem rodičů. Přednostně přijímáme
děti v posledním roce před zahájením
školní docházky, dalšími kritérii je za-

městnání rodičů, bydliště, případně
sociální potřebnost. Naše kapacita
není dostačující, abychom vyhověli
všem, ale Statutární město Ostrava
nemá potřebu s tím něco dělat, protože v rámci města jsou ve školkách
ještě volná místa, i v blízké Hrabůvce
nebo Dubině, což jsou jen dvě zastávky městskou hromadnou dopravou.
Přesto s obcí sledujeme možnosti.
V úvahu připadá nevyužitá kapacita
půdy našeho objektu na ulici Příborská, takže sledujeme případné dotační tituly a konzultujeme možná řešení
s městem,“ uvedla ředitelka mateřské
školy Alica Strnišťová.
Třídní schůzky nově přijatých dětí
na školní rok 2015/2016 se konají
v úterý 18. června v 15 hodin v Mateřské škole Klubíčko Ostrava-Hrabová
v budově na ulici Příborská.
(pp)
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Školka v přírodě

V prvním májovém týdnu vyjelo 41 dětí z Mateřské školy Klubíčko do Beskydských hor. Tak jako
v uplynulém školním roce i tentokrát
jsme měli namířeno do rekreačního
střediska „Morávka-Lipový“. Pro děti
byly připraveny dny plné zábavy, her
a všestranných sportovních aktivit.
Celý pobyt se nesl v duchu známých
pohádek, proto byl projektově nazván
„Pohádkový les“.

Dopravní soutěž
mladých cyklistů

Již po příjezdu si děti v lese začaly stavět perníkové chaloupky, v úterý
trochu netradičně zachraňovaly Šípkovou Růženku zdoláváním horolezecké stěny, kterou si pro nás připravili rodiče dětí – pan Beláň a paní Jalůvková. I když nám ve středu počasí
moc nepřálo, podařilo se nám uskutečnit rytířský turnaj, kde mezi sebou
zápolili princové Bajajové na živých
koních. Ve čtvrtek děti pomocí získaných kouzelných klíčů hledaly pravý
pohádkový poklad. K velké radosti
všech zúčastněných byl poklad skutečně nalezen a mohlo se tedy odjet
zpátky domů.
Po nádherných zážitcích z „Pohádkového lesa“ se domů mnohým dětem nechtělo. Čerstvý vzduch, krásné
prostředí Beskyd, báječná atmosféra
a v neposlední řadě skvělá kuchyň
pana Jaroše nás utvrdili v tom, že příští rok jedeme znova.

MŠ získala
dotační peníze
Na jaře 2015 získala Mateřská škola
Klubíčko účelovou dotaci z rozpočtu
Statutárního města Ostravy v celkové výši 20 000 Kč. Tuto neinvestiční dotaci získala na realizaci projektu „Mámo, táto, škola volá – 2. část“.
Získané ﬁnanční prostředky využila mateřská škola k nákupu muzikoterapeutických hudebních nástrojů,
k nákupu dětských triček, pracovních
sešitů a balíčků pro nastávající školáky. V měsíci červnu se s nastávajícími
školáky rozloučíme velkolepou zahradní akcí a nocováním v mateřské škole.
I tato akce bude hrazena ze získaných
ﬁnančních prostředků. Touto cestou
děkujeme Statutárnímu městu Ostrava
za získání této účelové dotace.

Pozvánka pro rodiče budoucích prvňáčků
Dne 1. června v 16.30 hodin zveme rodiče budoucích prvňáčků na úvodní informativní schůzku, která se bude konat v prostorách jídelny ZŠ Ostrava-Hrabová, Paskovská 46.
Ve dnech 8. a 15. června bude v čase od 16 hodin probíhat Klub Školáček.
Ve dvou setkáních se děti i rodiče blíže seznámí s výukou a školním
prostředím.

K R Á T C E Z E Š K O LY
Naše základní škola se tradičně
účastní dopravní soutěže Mladý cyklista. Akce proběhla 24. dubna na ZŠ
A. Kučery v Ostravě-Hrabůvce.
Celé dopoledne bojovala družstva
se zručností v jízdě na kole, s jízdou
podle pravidel silničního provozu,
s testy z pravidel silničního provozu
a se znalostmi z první pomoci. Družstvo I. kategorie, které bojovalo ve
složení Lukáš Doležálek, Stanislav
Šustr, Michaela Prokopovská a Radka
Šimůnková, obsadilo ve velké konkurenci 2. místo. Družstvo II. věkové kategorie, které bylo ve složení Karolína Bubelová, Kateřina Pazdziorová,
Tomáš Šustr a Radim Doležílek, získalo 3. místo. Obě družstva obdržela medaile a postoupila do okresního
kola soutěže, které se připravovalo na
15. května opět na ZŠ A. Kučery v Ostravě-Hrabůvce.
Všem patří za postup do okresního
kola velká gratulace a poděkování za
vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Libuše Staňková

Ukliďme Česko 2015
V pátek 17. dubna se žáci naší
školy pod vedením žákovského parlamentu zúčastnili akce „Ukliďme
Česko 2015“. Dostavilo se 28 žáků,
kteří uklidili okolí naší školy. Některé nálezy byly zajímavé (třeba boty).
Akce se vydařila.
Za ŽP Mgr. S. Hališková,
Mgr. L. Staňková

Měřící vůz města Ostravy
Před naší školou zastavil měřící vůz města Ostravy. V pátek
27. března měli žáci devátých tříd
možnost navštívit tento vůz, dozvědět se, co umí, poslechnout si
zajímavý výklad o něm a o čistotě
ovzduší v Ostravě. Aktuální informace z měření tímto vozem lze najít
na www.dychamproostravu.cz. Děkujeme za informace a možnost do
tohoto vozu nahlédnout.
Za 9. ročník Tomáš Šustr
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Před 110 lety se narodil Vilém Závada
mi jabloněmi a hrušněmi a se záhony
macešek, rezed, slézových růží a jiných
kvítků našich venkovských zahrádek.“
[…] „Kdykoli přijedu na návštěvu do své
rodné Hrabové, mívám vždy takový pocit, jako bych z ní nebyl nikdy odešel.
Jako do studny se tam dívám na dno
svého života a zdá se mi, že ta studna
není nijak hluboká. A přece nemohu v ní
dohlédnout k prameni, který mě přivedl na svět. Ale když se do ní dívám déle
a hlouběji, vynoří se ze tmy několik světlejších bodů a svítí jako bóje na moři…“
Vilém Závada, asi 1930. (Wikipedie)
Básník, překladatel, organizátor literárního života od dvacátých do sedmdesátých let XX. století se narodil
22. května 1905 v Hrabové (zemřel
30. 11. 1982 v Praze). Hrabová v době
Závadova dětství byla vesnicí, která zažívala dramatickou proměnu sousední
Ostravy v dravé průmyslové město, ale
zároveň ležela v podhůří Beskyd.
Jeho otec byl hutníkem, ale jeho
skon – když bylo Závadovi deset let, zahynul ve válečné vřavě I. světové války
– poznamenal Viléma Závadu na celý život. Od té chvíle jej matka spolu s bratrem Jaroslavem (stal se překladatelem,
byl slavistou) a sestrou Ludmilou vychovávala sama. Ve svých vzpomínkách
si zapsal: „Narodil jsem se v Hrabové,
v dědině mezi Ostravou a Místkem. Na
samém dně mých vzpomínek leží naše
zahrada s hlohovým plotem, se starý-

Obzor čalouněný sazemi
granátové ráno v struskách krutě rozehraje.
Po svrabivé zemi sirného dechu
přechází panna, v sněžných skráních
pel ztraceného ráje.
(z básně Ztracený ráj,
z první sbírky Panychida)
Studoval na ostravském gymnáziu
na Matiční ulici (maturita 1923), jeho
učitelem tam byl „soused“ z Hrabůvky,
spisovatel a kulturní činovník Vojtěch
Martínek. V letech 1923–1927 studoval
na Karlově Univerzitě v Praze. K této
době se vztahuje pozdější charakteristika Bedřicha Fučíka: „Už tenkrát,
v dvacátých letech, pěstuje Vilém Závada svou samotu takříkajíc profesionálně jako hlavní a vroucně milované povolání. V ní živí on „melancholie
milenec“, […], svou zamyšlenost a mlčenlivost a zdrženlivost.“

Vydával básnické sbírky, které byly
vysoce ceněny, pracoval jako redaktor
v časopisech (např. Listy pro umění
a kritiku), stál v čele knihovny (za druhé světové války zachránil řadu vzácných knih), roky předsedal Literárnímu fondu Svazu československých
spisovatelů.
Závadova poezie byla plná obrazů
s mnohovrstevnatými významy. Téměř vždy (s výjimkou sbírek v padesátých letech) ji provází tíha, v alegoriích,
symbolech vnímáme rozpory a hledání hodnot lidského života. Metafory
a obrazy vyrůstají ze smyslových vjemů, jsou plné rozporností a touží rozpoznat pravdu a lež, zradu a lásku. Takové
jsou jeho sbírky Panychida, Siréna, Cesta pěšky, Povstání z mrtvých a také vrcholná poválečná sbírka Na prahu. […]
Tichý a málomluvný jsem chodil podél šachet
Ponořen do sebe ale s tváří obrácenou k slunci
naslouchal jsem hlasům lidí i šelestům kamene
a nikdy nepřestal jsem žíznit po nahé
pravdě slov
jež se prodírají těžce jak při prvním
porodu
a váhavě se chvějí na ústech
orosená krví a ještě obolavělá
[…] (z básně Černý vzadu
ze sbírky Na prahu)
Iva Málková

Mladí hasiči opět nezahálí
Mladí hasiči od začátku roku absolvují každý měsíc nějakou soutěž. Zahájili své klání 17. ledna Michálkovickou
uzlovkou, kde mladší skončili na 6. místě, starší na 8. místě. Pak následovala
soutěž 7. února na domácí půdě – Hrabovský dvojboj, kde se mladší umístili
na 2. místě, starší na 5. místě. Pokračovali 22. března – v Memoriálu Ludvíčka Svobody v Horních Datyních, kde
jsme dosáhli u mladších na 6. místo
a u starších na 10. místo. 18. dubna následoval pochoďák v Muglinově, kde

se mladší umístili na 2. místě, starší na
11. místě. Na soutěži ve Svinově 3. května se mladší umístili na 1. místě a starší na 8. místě. Dalšími závody, kterých
se naši mladí hasiči zúčastňují, je celoroční HRA PLAMEN, která proběhla
9. května v areálu Martinov. Z této soutěže si družstvo mladších dovezlo krásné 3. místo a družstvo starších 6. místo. Následující den se v tomto areálu
utkala družstva dorostenek, dorostenců a jednotlivců. My jsme tam měli také
družstv dorostenek
zastoupení, a to družstvo
a jedno
jednotlivce Ondru
D
Bráta. Dorostenky
si
dovezly krásné 3. mísOn
to a Ondra
vybojoval
sám za sebe krásné
místo Všem jim dě2. místo.
kujeme za reprezentaci nejen našeho sboru,
obc
ale i obce.
A l e n e n í to j e n
o soutě
soutěžích. Mladí hapod
siči podnikli
25. dubna

výlet do ZOO v Olomouci, kde se všem
zúčastněným líbilo. Nejenže vyšlo počasí, ale měli spoustu zážitků při cestování. Týden nato proběhlo čtyřdenní soustředění na domácí půdě. A proto bych chtěla poděkovat všem, kteří
se svou ochotou, vstřícností a hlavně
svým volným časem věnují těmto mladým hasičům, ale i ÚMOb v Hrabové
a vedení ZŠ Paskovská za jejich podporu a vstřícnost, protože bez této podpory by naše činnost nemohla fungovat.
Dále si vás dovolujeme pozvat na
„ODPOLEDNE S HASIČI“, které proběhne 27. června na hřišti TJ Sokol
Hrabová od 15 hodin. Na vaši hojnou
účast se budou těšit hrabovští hasiči.
Dospělé pak zveme na večerní zábavu.
Závěrem bychom chtěli poděkovat
paní ředitelce Mgr. Heleně Novákové
za její dlouholetou spolupráci, ochotu,
podporu a vstřícnost v našich kláních
a popřát jí nadále její aktivitu v životě.
Ještě jednou moc děkujeme!
Za mladé hasiče a jejich vedení K. Z.
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Kateřinský
běh 2015
b
((pokračování ze str. 1)

K ALEN DÁŘ AKCÍ
29. 5.
30.–31. 5.

Noc kostelů
Místní výstava drobného zvířectva - výstava králíků, drůbeže
a holubů

30. 5.

Velocipedisté: Hrabová - Dobrá - Jízda do Dobré.

31. 5.

Malování na chodníku před ÚMOb Hrabová [10.00]

6. 6.

Slavnostní „vítání občánků“

11. 6.

Přednáška „Prevence požární ochrany“ v zasedací místnosti
ÚMOb Hrabová [16.00]

12. 6.

ZŠ Hrabová, Beneﬁční koncert pro Hospic Ondrášek (ACUSTRIO)
[17.00]

19. 6.

Fotbalová zábava na hřišti, kapela VIZE [20.00]

21. 6.

Den dětí s Hopsalínem od 14.30 hod. na hřišti

27. 6.

Odpoledne s hasiči na hřišti TJ Sokol Hrabová [15.00]

27. 6.

Večerní zábava s hasiči na hřišti TJ Sokol Hrabová

Jako první do cíle doběhl Mar
rek
Škapa (X-AIR Ostrava) s časem
1
17:41
minut, za ním následoval Libor
P
Pavelka
(SK Oceláci Ostrava) s čas
sem
17:49 minut a s třetím nejlepším
č
časem
v závodě 17:59 minut proběhl
c
cílem
Rostislav Trávníček (Pepa Team
F
Frýdek-Místek).
„Celkově jsem to tady
j
ještě
nevyhrál, takže jsem rád. Dnesk bylo pro mě ideální počasí, já mám
ka
r
rád
teplo, to se běhá samo,“ řekl v cíli
v
vítěz
závodu Marek Škapa.
Z žen byla nejrychlejší Andrea
K
Krstevová
(PEARL IZUMI Ostrava)
s časem 19:56 minut, na druhém
m
místě
doběhla Ludmila Trávníčková
(
(Pepa
Team Frýdek-Místek) s časem
2
22:50
minut a třetí nejlepší čas
2
23:18
minut měla Jana Vývodová
(SKOB Ostrava).
Nejrychlejším Hrabovanem byl
Radim Oborný s časem 19:51 minut
a nejrychlejší Hrabovankou byla Marcela Baarová s časem 26:33 minut. Té
je nutno se omluvit, protože pořadatelé nejprve omylem vyhlásili za vítězku
Kláru Žižkovou. Nejmladším účastníkem se stal Filip Kraus (2007) a nejstarším Jaroslav Gaman (1935).
(pp)

(tipy na akce můžete zasílat na redakce@ostrava-hrabova.cz)

Komise pro děti a mládež informuje
Milí rodiče, s radostí vás zveme na
další, již tradiční, akce pořádané naší
komisí. V neděli 31. května od 10 hodin se uskuteční Malování na chodník
před budovou ÚMOb Hrabová.

Nezapomeňte zaplatit
poplatek za odpad
Splatnost: 30. 6. 2015
Výše poplatku:
498 Kč/osoba/rok
Info: www.ostrava.cz
Platba za komunální odpad
tel.: 844 12 13 14
e-mail:
komunalniodpad@ostrava.cz

Dětský den s Hopsalínem bude
21. června od 15.00 na hřišti TJ Sokol
Hrabová. Zpočátku budou pro děti
připraveny soutěže za drobné odměny, v 15.30 hodin vystoupí oblíbený
klaun Hopsalín.
Na přání rodičů komise zorganizovala možnost přihlásit se na dva letní
zájezdy. Třídenní zájezd do Zlatých
Hor s koupáním v Nyse se pro malý
počet účastníků přesouvá do roku
2016. Jednodenní zájezd s výšlapem
na Čantorii a návštěvou aquaparku
se bude konat v termínu 12. 9. 2015.
Pokud ještě máte zájem, přihlaste se
k účasti na stránkách obce.
Komise přeje všem rodičům a dětem dobrou zábavu při našich společných akcích.
Radmila Lysáková Balušková

Nejstarší účastník závodu Jaroslav Gaman.
Foto: Petr Pavelka
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Upozornění: Souhlas se zveřejněním
v Hrabovských listech



Občané s trvalým pobytem v Ostravě-Hrabové slavící v letošním roce
své životní jubileum 70, 75, 80, 85,
90 a více než 90 let, kteří chtějí být
zveřejněni v Hrabovských listech,
musí k tomu dát nezbytný písemný
souhlas.

Formulář „souhlas se zveřejněním“
je k dispozici na sekretariátu úřadu,
na stránkách MOb www.ostrava-hrabova.cz nebo je možné použít tento
formulář z Hrabovských listů.
Vyplněný a podepsaný formulář
doručte na sekretariát úřadu Hrabová.

Souhlas se zveřejněním
Souhlasím se zveřejněním:
Jména a příjmení /x/
Jména, příjmení a věku /x/
v Hrabovských listech v rubrice naši jubilanti

JUBILEA
Všem jubilantům přejeme hodně
zdraví, štěstí a osobní pohody.

Se zveřejněním souhlasili:
- Zdeněk Nováček – 92 let
- Jan Hrtús – 75 let
- Olga Sikorová – 70 let
- Sylvie Balíková – 70 let

Chovatelé zvou
Český svaz chovatelů
v Ostravě-Hrabové pořádá
ve dnech 30.-31. května
tradiční místní výstavu králíků,
drůbeže a holubů v prostorách
restaurace U Lípy.

/x/ nehodící se škrtněte

Jméno a příjmení

Výstava pro veřejnost
bude otevřena
v sobotu od 8 do 18 hodin
a v neděli od 8 do 13 hodin.

...............................................................................................

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

Pořadatelé slibují možnost
nákupu chovných zvířat,
bohatou tombolu a občerstvení.

……………………………………………....................................................................................

Vstupné: Dospělí 20 Kč,
děti zdarma.

Datum narození

..................................................................................................

Na vaši návštěvu se těší
hrabovští chovatelé.
Datum…………….......................

Podpis ……….............................………………………

OKÉNKO PRO SENIORY

Májový koncert
V neděli 10. května se v restauraci U Lípy tradičně uskutečnil v májových dnech koncert dechové hudby DEOR. Děkuji všem, kteří se koncertu
zúčastnili, a těším se na shledání při jiných akcích.

Pozvánka
Ve čtvrtek 11. června v 16 hodin v zasedací místnosti v ÚMOb Hrabová
se bude konat přednáška s názvem „Prevence požární ochrany“. Náplní
přednášky je prevence, činnost a další aktivity našich dobrovolných hasičů. Přednášku povede pan Krátký.

Senior klub
Na Šídlovci v prostorách knihovny sídlí klub pro seniory. Každý čtvrtek,
od 13 do 18 hodin se zde scházejí senioři, jak za zábavou, tak i za kreativní
činností.
Tímto bych chtěla poděkovat paní Ing. M. Smetanové za katalogy plných nápadů, které nám nezištně darovala. Zároveň zvu seniory, aby přišli
mezi nás do senior klubu. Budete překvapeni, co ještě dovedou vytvořit
dovedné ruce.
Zdraví Š. Bořutová - kulturní pracovnice

Nabídka aktivit
V příštím čísle Hrabovských listů chceme zveřejnit ucelenou nabídku zájmových kroužků, včetně
nabídky sportovních klubů, pro
školní rok 2015-2016.
Vyzýváme proto všechny neziskové organizace, které se zabývají volnočasovými aktivitami
mládeže, aby svou nabídku poslali na e-mail redakce@ostrava-hrabova.cz do uzávěrky dalšího
čísla – 15. 7. 2015.

Fotbal jaro 2015
1.A třída
ne

31.5. 17:00 Píšť

Hrabová

so

6.6. 17:00 Hrabová

Kylešovice

so

13.6. 17:00 Hrabová

so 20.6. 17:00 Štítina

Slavkov
Hrabová
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