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Nové vedení školy

Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová na svém 5. zasedání 3. června schválilo celoroční hospodaření a závěrečný účet městského obvodu
Hrabová za rok 2014, včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření Statutárního města Ostravy – Městského obvodu Ostrava-Hrabová za loňský rok. Zpráva mimo jiné konstatuje, že při přezkoumání
hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky, ani rizika, která by
mohla mít do budoucna negativní dopad na hospodaření.
Zastupitelstvo rozhodlo o zapojení kladného výsledku hospodaření za
rok 2014 do rozpočtu 2015 mimo jiné na rekonstrukci chodníku podél ulice
Jezdiště, včetně napojení chodníku na ulici U Kotelny, realizaci parkovací
plochy na Šídlovci, u domu Příborská 18, 19, s devíti parkovacími stáními,
včetně plochy pro kontejnery, výstavbu kolumbária na místním hřbitově,
počítá se s investicemi do odborné učebny v základní škole, opomenuta
(pokračování na str. 2)
nezůstala projektová příprava.

Na základě výběrového řízení se
od 1. srpna stává novým ředitelem
Základní školy, Ostrava-Hrabová,
Paskovská 46, příspěvková organizace, osmačtyřicetiletý Radek Pollo, který naposledy působil na ZŠ
Bohumínská ve Slezské Ostravě.
Na tomto postu střídá Helenu Novákovou, které tímto vedení obce
děkuje za vše, co během svého působení na hrabovské škole dokázala. Rozhovor s ředitelkou mířící
do zaslouženého důchodu najdete
uvnitř tohoto čísla, nového ředitele
vyzpovídáme v zářijovém vydání.

Hrabová přivítala nové občánky
ránu, na to, jakou konkurenci pro tolik nutný aktivní životní styl znamenají různé komerční zájmy se zábavou
a počítačovými hrami a podobně,“ připomínal starosta, který zdůraznil, že
i obec je připravena směrem k rodinám
plnit svou úlohu. (pokračování na str. 2)

Vítání občánků je pro obec vždycky událost.
V prostorách hrabovské radnice,
s vystoupením dětí z mateřské školky, za příjemného zvuku kláves a občasného silnějšího hlasového projevu těch, kterých se událost nejvíce
týkala, proběhlo 6. června slavnostní
vítání občánků.
Rodiče s ratolestmi oslovil starosta
Rostislav Naď, který v projevu upozor-

Foto: Petr Pavelka

nil na vytrácení tradičních hodnot, které moderní dobu třetího tisíciletí provází. „Nezapomínejme například na to,
že jakékoliv počítačové znalosti nenahradí výlet do přírody, který podpoří
duchovní kontinuitu mezi dětmi rodiči, prarodiči, na to, že nezdravá dávka
současné posedlosti výkonem a úspěchem může zasadit dětství smrtelnou

Ještě podpis do pamětní knihy a kytička
od starosty.
Foto: Petr Pavelka
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S L O V O S TA R O S T Y
(pokračování ze str. 1)

V roce 2015 se rovněž počítá s revitalizací ploch Šídlovec – Šrobárova –
V. Huga (multifunkční hřiště, dětské hřiště, pískoviště). Dále jsou připraveny
ﬁnanční prostředky na opravy místních komunikací a chodníků. V současné
době je dokončena oprava chodníku k zadním vstupům Příborská 16–26
a oprava části místní komunikace Pod Břehy včetně ploch u sklenářství.
Do konce srpna bude provedena oprava chodníku k zadním vstupům Šídlovecká 30, 32 a oprava místní komunikace Ve Stromoví.
Vážení spoluobčané,
považuji za důležité, že došlo k posunu v přípravě stavby „Prodloužená Mostní I.“, kde bylo dokončeno majetkoprávní vypořádání všech dotčených pozemků a z tohoto hlediska její realizaci již nic nebrání. Dle informací ze Správy silnic Moravskoslezského kraje je stavba zařazena do nově
připravovaného operačního programu IROP 2015-2020 (dotace z Evropské unie). V současné době však ještě nejsou přesně stanoveny podmínky tohoto programu, vztahující se mimo jiné i k výši poskytnuté dotace
jednotlivým krajům. Prozatím probíhá aktualizace projektové dokumentace a dořešení inženýrské činnosti spojené se stavbou. Co se týče dalšího palčivého problému Hrabové, a to kanalizace, po jednáních s vedením
Ostravských vodáren a kanalizací a Odborem ochrany životního prostředí
Magistrátu města Ostravy je v plánu ﬁnancování obnovy vodovodů a kanalizací města navrženo pokračování výstavby kanalizace na jižním konci
Hrabové v roce 2017.
Rostislav Naď, starosta

Malování na chodníku
Komise pro děti a mládež pořádala
v neděli 31. května již tradiční malování na chodníku před budovou úřadu v Hrabové. Za krásného počasí se
sešlo kolem 35 dětí a každé namalovalo křídami na chodník krásný obrázek. Snaha byla podpořena mírou
talentu, u menších dětí se velmi projevila fantazie.
„Ze všech obrázků dinosaurů, květinek, princezen, sluníček a různých ji-

ných nebylo možno vybrat vítěze, a tak
cenu dostaly všechny děti stejnou, sladké překvapení a malou minerálku. Při
akcích tohoto typu, tedy venkovních,
se vždy baví děti i rodiče, neboť v parku před úřadem je možno v klidu posedět a nechat děti se vydovádět i po
skončení malování. Příští rok se malování bude opakovat v obdobném termínu
a na stejném místě,“ ujistila za pořadatele Radmila Lysáková Balušková.

Komunikaci rozzářila sluníčka a další dětské motivy.

Foto: Radomír Orkáč

Hrabová přivítala
nové občánky
(pokračování ze str. 1)

„Budeme v rámci možností podporovat aktivní život rodin a zkvalitňovat
život v obci.“
Starosta Naď, jako bývalý pedagog, dále zdůrazňoval úlohu výchovy a vzdělávání: „Nezapomínejme na
úlohu knih, kdy různé studie říkají, že
v domácnostech, kde o knihy není
nouze, vyrůstají děti s celoživotním
zájmem o studium. Knihy nepřekonala žádná technologie, zobrazují to, co
mají, jsou vyrobené z obnovitelných
zdrojů a nepotřebují baterie. Vážení rodiče, vlastní výchova dětí je váš
úkol, vaše poslání, vaše náročné hledání cest k tomu, aby vaše děti vyrostly v soběstačné, sebejisté, šťastné
a svobodné jedince. Přeji vám k tomu
hodně štěstí a úspěchů!“
(pp)

Hrabová zachránila
svou čapí dominantu.
Děkujeme!
Čáp bílý je nádherný a vzácný
pták, který do České republiky přilétá
na jaře a na podzim se vrací do teplých krajů. Svou přítomností v letních
měsících naši obec obohacuje jeden
z 800 párů hnízdících v České republice, jedná se tedy o skutečnou raritu.
Tento pár zde rok co rok vychovává své mladé, což přitahuje pozornost
širokého okolí. Nezřídka kdy je možno
vidět cyklisty pozorující a fotící si hnízdiště čápů či zvířata samotné. Čápi
shánějí potravu v širokém okolí, a tak
je lze spatřit ve vzduchu nebo v zahradách samotných na velké části územního celku Hrabové. Jejich přítomnost
těší řadu obyvatel, a to nejen děti.
Bohužel však během loňského
podzimu silné poryvy větru a deště
hnízdo značně poškodily a na jeho
místě bylo možno ještě na začátku
března vidět pouze padající paletu.
Hrozilo, že až by sem čápi na jaře dorazili, neměli by kde zahnízdit a byli
by tak nuceni hledat nové umístění
někde jinde. Je ale známo, že právě
čápi se vždy vracejí na stejná místa,
a tak bylo potřeba jednat, abychom
o ně nepřišli navždy.
Osobně toto čapí hnízdo zařazuji
k dominantám naší obce a vzhledem
k nízkému počtu hnízdících párů čápů
v České republice byla obec společně
s dobrovolnými hasiči a dobrovolníky
z řad občanů prostřednictvím hrabova.info vyzvána k pomoci při obnovení čapího hnízda na ulici Paskovská
(pokračování na str. 3)
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Děti zabavil Hopsalín
Komise pro děti a mládež 21. června na hřišti TJ Sokol Hrabová uspořádala Den dětí s Hopsalínem, se kterým
se ocitly tentokrát na farmě, perfektně
se zabavily a ještě musely projevovat
řadu znalostí nejen z živočišné říše.

„Kolem termínu Dne dětí se koná
vždycky hodně akcí, a protože nechceme, aby o ně naše děti přišly,
s naším Dnem dětí přicházíme v pozdějším termínu. Hopsalín dokáže děti
na dvě hodiny zabavit, a proto při ta-

S Hopsalínem se zpívalo, tančilo a soutěžilo.

Foto: Petr Pavelka

kovém setkání mají prostor dobře si
povykládat i rodiče. Je to příjemná
společenská akce, kterou nám nepokazí ani rozmary počasí, jako dneska,
zastřešený prostor nám umožňuje
nerušenou zábavu, i když déšť část
rodin samozřejmě odradil,“ hodnotila
předsedkyně komise Radmila Lysáková Balušková.
Hopsalín provedl děti jejich největšími hity včetně „Gangnam Style“, zapojil
do veselých písniček i rodiče a trochu
poučení, kdy soutěžící například rozdělovali živočichy do sladkovodních vod
nebo moří nebo průběžně zodpovídali
řadu otázek, s vidinou patřičné odměny. Když už měly děti soutěžení dost,
zabavil je Hopsalín bublinami, které
s obvyklým bublifukem nepořídíte.
Komise pro děti a mládež se snaží
připravovat pravidelné akce s atraktivním programem, tou nejbližší je zájezd
na Čantoryji a do aquaparku 12. září,
koncem října vyřezávání dýní v sále restaurace U Lípy, chystá se taky Stezka
odvahy a Mikuláš.
(pp)

Hrabová zachránila svou čapí dominantu. Děkujeme!
(pokračování ze str. 2)

„Ukažme, že nám na zvířatech i na
naší obci záleží,“ psalo se v článku.
Po dvou týdnech se věci daly do
pohybu a zejména díky významné
aktivitě majitele pozemku a jeho známých, kde čápi hnízdí, se na vytvoření
nového prostředí pro významné ptáky
začalo skutečně pracovat. Největším
problémem se ukázalo býti umístění
hnízda na kmen stromu.
Nakonec ale přes zdánlivě odmítavý postoj ruku k dílu přiložil od-

díl JSDH Hrabová, který společně
ve spolupráci s HZK MSK Hrabůvka
v rámci cvičení pomáhal vyzvednout
čapí hnízdo na správné místo. A nervozita z příletu čapího páru tak mohla
začít.
Měsíc po úspěšném usazení hnízda jsme se dočkali, avšak jen napůl.
Čapí hnízdo obsadil jeden kus tohoto
černobílého vzácného zvířete. S napětím se očekávalo, jestli se k němu
přidá také druhý kus do páru. Naštěstí to netrvalo dlouho a čapí pár, jenž

se uhnízdil v Ostravě-Hrabové, byl
kompletní.
18. června nastala další očekávaná
chvíle, kdy z hnízda poprvé vykouklo i čapí mládě. Napínavý příběh tedy
skončil happy endem.
Nezbývá než poděkovat všem,
kteří se na úspěšném obnovení čapího hnízda podíleli. Čapímu páru
i mláděti přejeme příjemné hnízdění
a doufáme, že se jim zde zalíbí a budou ozdobou naší obce po dlouhou
dobu.
Martin Hruzík

Černé skládky zatěžují rozpočet
Likvidace odpadů z černých skládek je nákladná záležitost, která zbytečně zatěžuje rozpočty měst a obcí.
Každý pozorný občan Hrabové si nemůže nevšimnout, že černé skládky
a přeplněné kontejnery jsou i u nás
velkým problémem v oblasti komunální ochrany životního prostředí.
Při akci Ukliďme Česko, ukliďme
Hrabovou! se podařilo uklidit na tři
tuny odpadu, které musel úřad na
své náklady, čili na náklady nás všech,
nechat odvézt. Přitom kromě stavebního odpadu se jednalo téměř vždy
o odpad, který mohou občané všech
městských obvodů statutárního města Ostravy bezplatně odevzdat ve kterémkoliv sběrném dvoře OZO!!!
Sběrné dvory jsou stálými sběrnami odpadu z domácností a místy

zpětného odběru elektrospotřebičů.
Množství odpadu, které lze ve sběrném dvoře odevzdat, odpovídá velikosti přívěsného vozíku za osobní
automobil (4 m3). Stavební odpady
přijímá za úplatu většina sběrných
dvorů v Ostravě, mimo Krásné Pole
a Proskovice. Nejbližší sběrný dvůr
pro MO Hrabová je v Ostravě-Kunčicích na ulici Frýdecká 680/444, v areálu OZO!!!, který je otevřen každý den
v týdnu od 8 do 20 hodin. Ve kterémkoliv sběrném dvoře OZO!!! mohou
všichni obyvatelé městských obvodů
statutárního města Ostravy bezplatně odevzdat:
• objemné odpady (nábytek, koberce),
• nebezpečné odpady (léky, baterie
a akumulátory, barvy, lepidla, oleje,
ředidla a nádoby jimi znečištěné),

•

elektrospotřebiče (ledničky, televize, monitory),
• zeleň (tráva, listí, spadané ovoce),
• větve (do průměru 10 cm) se přijímají jen ve sběrných dvorech
v Kunčicích, Porubě a Přívoze
a dále v areálu skládky a kompostárny v Ostravě-Hrušově,
• separované složky odpadu (papír,
plast, sklo, nápojové kartony),
• textil (oblečení, obuv, bytový textil,
hračky) – za účelem dalšího využití
textil nutno odevzdat čistý, suchý,
zabalený v igelitových pytlích.
Mapa všech sběrných dvorů a jejich
provozní doba je uvedena na webových stránkách OZO!!! www.ozoostrava.cz/mapa
Za TORALI o.s. Radomír Orkáč
(Zdroj: ozoostrava.cz)
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Vznik a výstavba základní školy na Šídlovci

Škola s nouzovým dřevěným přístavkem.
Ve čtyřicátých letech 20. století
nastalo v Hrabové období značného nárůstu počtu obyvatel, neboť se
ve dvou etapách v letech 1939–1942
a 1947–1949 přistoupilo k vybudování nového sídliště Šídlovec, do něhož
se nastěhovali noví obyvatelé i s jejich
potomky. V Hrabové již od roku 1781
existovala triviální škola v rámci hrabovské fary, která se po školské reformě z roku 1869 transformovala na
pětiletou obecnou školu. V roce 1948
byla zdejší obecná škola v rámci zákona o jednotné škole nahrazena školou národní, kterou i nadále navštěvovaly děti ve věku šest až jedenáct
let.
V červnu roku 1949 Jednotný národní výbor v Ostravě rozhodl o otevření nové hrabovské střední školy
(tehdejší čtyřletá škola pro děti ve
věku 11–15 let), pro niž byl přistavěn

ke stávající hlavní budově školy z roku
1904 (dnešní Úřad městského obvodu
Hrabová) nouzový dřevěný přístavek
o devíti učebnách. V roce 1953 došlo
v českém školství k opětovným změnám, a proto v Hrabové vznikla podle sovětského vzoru nová osmiletá
střední škola pro děti ve věku 6–14 let,
která v sobě spojovala dřívější národní a střední školu. Místní osmiletou střední školu navštěvovalo přes
800 dětí umístěných až v sedmi navzájem oddělených a zcela nevyhovujících objektech.
Již od počátku padesátých let
20. století se začalo pro neúnosný
počet žáků uvažovat o stavbě nové
větší školní budovy, avšak představitelé krajského národního výboru po
několik dalších let dávali přednost jiným investičním akcím v kraji a naléhavé žádosti hrabovské obvodní rady

P O D Ě KOVÁ N Í

Pomoc hospici Ondrášek
Díky vstřícnosti ZŠ na ulici
Paskovská v Ostravě-Hrabové se v pátek 12. června mohla konat akce pro Mobilní hospic Ondrášek. Vedení školy
umožnilo v prostorách jídelny
zorganizovat koncert Václava
Fajfra, jeho Acustria a mladých
muzikantů ze skupiny OSTRABAND. Ti všichni si udělali čas
na to, aby tím, co umí, udělali Acustrio uspořádalo beneﬁční koncert pro hospic
páteční odpoledne laskavým Ondrášek.
a užitečným.
Velkým překvapením bylo zjištění, že kromě uvolnění místa k uskutečnění koncertu nám věnoval Žákovský parlament (tvořený dětmi) a zaměstnanci školy ﬁnanční pomoc ve výši 3.141 Kč. Slova díků patří také všem, kdo
přišli a přispěli formou dobrovolného vstupného, jehož výše byla 6.970 Kč,
a navíc ﬁnanční dar ve výši 3.000 Kč od paní bydlící v Hrabové.
Celková částka věnovaná Ondrášku je 13.111 Kč. Peníze budou použity pro náročnou práci všech, kteří pomáhají těžce nemocným dospělým
i dětským pacientům, co ztratili naději na uzdravení.
Proto děkuji za celý Ondrášek všem za jejich vstřícnost, čas, energii
a hlavně velkou pomoc, bez které bychom nemohli pomáhat nemocným.
Irena Malošíková

nebyly brány v potaz. Až po intervenci ministerstva školství a dlouhých
jednáních bylo roku 1954 rozhodnuto o výstavbě nové hrabovské školní budovy naproti bytových domů na
Šídlovci, kterým měla tvořit vhodný
protějšek.
Přípravné práce na pozemku budoucí školy pod vedením Stavosvitu Gottwaldov probíhaly od prosince
roku 1955, přičemž samotná výstavba budovy na ploše 1800 m2, podle
projektu významných českých architektů a představitelů brutalismu Karla Filsaka, Karla Bubeníčka a Jaroslava Švece z Krajského projektového
ústavu v Praze, začala v březnu roku
1956. Stavba školy byla dokončena
v listopadu roku 1957 a slavnostní otevření nové školy proběhlo dne
15. prosince 1957.
Samotnou budovu školy známí
čeští architekti navrhli jako klasicistní protáhlý horizontální blok s vedlejším křídlem tělocvičny a plochou
střechou, řešený ve střízlivých formách. Hlavnímu průčelí školy dominuje monumentální pětiosý vstupní rizalit zdůrazněný pěti pilíři ve vysokém
řádu. Celá budova je vystavěna podle tradice moderního klasicismu meziválečné éry, který neodporoval požadavkům dobového socialistického
realismu.
Martin Slepička

Úspěšné dotační
projekty na ZŠ
Hrabová
Letos jsme se jako škola zapojili
do výzev MŠMT a jednoho nadačního
projektu. Jsou to projekty:
Výzva č. 56 Zvyšování kvality ve
vzdělávání (MŠMT) – zaměření na
cizí jazyk. Šablona 1: Čtyři vyučující
pojedou na letní jazykový kurz. Musí
absolvovat 40 hodin výuky na jazykové škole v dané zemi. Šablona 2:
Dvacet žáků pojede na sedmidenní pobyt do Anglie a dvacet žáků
do Německa na šestidenní zájezd.
Žáci mají hrazeno vše, včetně vstupů do památek. V jazykové škole
musí absolvovat 9–10 hodin. Již nyní
jsou stanovena kritéria výběru a žáci
s nimi byli seznámeni. Jde o 100%
pokrytí MŠMT, bez spoluúčasti žadatele. Uspěli jsme, je vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele služeb
a můžeme se těšit na podzim, kdy žáci
vyjedou.
(pokračování na str. 6)
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Helena Nováková: 32 let uběhlo jako voda…
tohoto zájmu by bylo obtížné pravidelně naplnit
dvě třídy v každém ročníku a budovat na škole
stabilní učitelský kolektiv. Myslím, že žáky i rodiče k nám láká především
kvalita učitelského sboru a velmi osobní přístup
k žákům. Škola je také velmi dobře vybavená moderními vyučovacími pomůckami, které dělají výuku pestřejší a umožňují
Tímto vchodem chodila ředitelka školy 32 let.
žákům si z ní více odnést.
Foto: Petr Pavelka Jsem také ráda, že škola
má stále mnoho sportovHelena Nováková ve školství půsoních úspěchů a dává žákům prostor
bila přes 40 let, z toho přímo v Hraplně rozvíjet svůj talent, což se projebové 32 let, takže na hrabovské škole
vuje v úspěších v různých soutěžích.“
strávila většinu svého profesního života. Nastoupila v roce 1983 jako učiKteré pravidelné akce jste měla
telka matematiky a tělesné výchovy.
ráda?
V roce 1992 se zúčastnila konkurzu
„Ráda vzpomínám na akce, při
a od té doby na škole působila jako řenichž se setkávali učitelé, žáci a roditelka. Nyní se se školou loučí.
diče. K tomu docházelo například na
pravidelném běhu žáků s rodinnými
Na co z ní budete nejvíce vzpopříslušníky a na vánočních a velikomínat?
nočních jarmarcích, kde mohli žáci vy„Přestože je 32 let dlouhá doba,
užít svou zručnost k přípravě výrobků,
mám pocit, že uběhla jako voda. Stále
které pak nabízeli návštěvníkům. Žáci
ráda vzpomínám na svou první třídu,
tak mají příležitost ukázat prostředí
kterou jsem učila matematiku. Měla
školy svým rodičům a předvést jim,
jsem štěstí, že hned má první zkušejak jsou šikovní. Kromě toho dochánost byla se žáky, kteří byli na matezí k neformálnímu setkání mezi rodiči
matiku talentovaní a měli chuť ji stua učiteli, které zjednoduší komunikaci
dovat. Loni jsem se s touto třídou po
mezi školou a rodinou. Návštěva roletech opět setkala. Bylo příjemné vidičů na takovýchto akcích nám proto
dět, že mnozí dokázali v životě svůj tapomáhá vytvářet na škole příznivou
lent zúročit a zastávají významná mísatmosféru a motivovat žáky.“
ta v podnicích nebo ve veřejné správě.
Kromě toho budu jistě vzpomínat na
Jaký je rozdíl mezi školáky v průkaždý začátek a konec školního roku.
běhu let?
Vždy mě nabíjelo novou energií se„Vzhledem k tomu, že již učím děti
tkání s prvňáčky s očima navrch hlavy
svých bývalých žáků, mohu říct, že se
a aktovkami většími než oni sami. Za
toho moc nemění a jablka často nepadevět let se pak mladé slečny a mladí
dají daleko od stromu. Přesto, dnešmuži, často poprvé v obleku nebo ve
ní školáci jsou často sebevědomější
společenských šatech, přicházejí roza nezávislejší. S velkou samozřejmostí
loučit a poděkovat svým učitelům. Pro
využívají moderní techniku, která jim
každého pedagoga jsou to nádherné
umožňuje se již od útlého věku dozvíokamžiky.“
dat poznatky samostatně prostřednictvím internetu a různých vzděláCo si myslíte, že je největší devivacích programů. Na druhou stranu
zou školy? Co se za ty roky nejvíce
je pro ně obtížnější zorientovat se
povedlo?
v široké nabídce možností, které se jim
„Myslím, že se nám podařilo díky
dnes nabízí, a systematicky se věnovat
vytrvalé podpoře ze strany obce
nějaké konkrétní aktivitě. Díky snižoa spolupráci s rodiči vytvořit kvalitvání počtu žáků ve třídě k nim dnes
ní školu. Jsem ráda, že školní inspekmůžeme přistupovat individuálně, zoce, která letos školu navštívila, ve své
hledňovat jejich silné a slabé stránky
zprávě vyzdvihuje její kvalitu. Přesa přizpůsobit výuku jejich speciﬁctože je škola umístěna na okraji Ostkým potřebám. V menším kolektivu
ravy, je o ni zájem a pravidelně ji nase žáci také snáze učí efektivně spovštěvují i žáci, kteří nejsou místní. Bez
lupracovat mezi sebou. Naopak nevý-

hodou dnešního základního školství je
brzká selekce žáků, kteří po páté třídě
odcházejí na gymnázia. Tím se snižuje motivace žáků druhého stupně na
sobě pracovat a dále se rozvíjet.“
Co bude největším úkolem pro
nového ředitele?
„Pro základní školství se otevírají
stále nové možnosti. Je výzvou udržovat si přehled o nových trendech
a možnostech a efektivně jich využívat. Jednou z těchto možností jsou
nové výukové postupy jako například
metoda profesora Hejného pro výuku matematiky. Přechod na nový typ
výuky je často náročný jak pro učitele, tak pro rodiče. Proto je důležité správně pedagogy motivovat, aby
tyto metody využívali. Dalšími příležitostmi jsou nové programy ﬁnancované například Evropskou unií. Účast na
těchto projektech často představuje
značnou časovou investici. Programy
ovšem obohacují studijní zkušenosti
žáků cestami do zahraničí a návštěvami zajímavých míst. V Ostravě se
nám také naskytla nová možnost interaktivního technického vzdělávání
v oblasti Dolních Vítkovic. Věřím, že se
můj nástupce bude snažit plně využít
těchto možností.
Ráda bych na závěr poděkovala
všem, bez kterých by úspěšné fungování základní školy v Hrabové nebylo
možné. Po celou dobu svého působení ve funkci ředitelky jsem vysoce oceňovala přístup ze strany obce
a jejich trvalou podporu školy. V první části mého funkčního období, kdy
jsme školu rekonstruovali a připravovali její přechod na právní subjektivitu, jsme úzce spolupracovali s Bohumilem Rundtem. Na tuto spolupráci
jsme pak úspěšně navázali se současným starostou Rostislavem Naděm,
který škole pomohl získat řadu sponzorských darů na další rozvoj školy.
Vysoce také oceňují práci svých
zástupců. Vladimír Holas mi na začátku velmi pomohl svými zkušenostmi
z oblasti pedagogické a legislativní.
Značnou část svého funkčního období jsem pak spolupracovala s Jaroslavou Naďovou, u které si velmi vážím
její profesionality, důslednosti a trvalého zájmu o všestranný rozvoj školy.
Chtěla bych také poděkovat všem
členům učitelského sboru za jejich
pracovní nasazení, snahu o zkvalitňování výuky a o rozšiřování nabídky
mimoškolních aktivit. Ráda bych popřála novému řediteli Radku Pollovi
a jeho týmu mnoho úspěchů při dalším rozvoji školy.“
(pp)
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Úspěšné dotační projekty na ZŠ Hrabová
(pokračování ze str. 4)

Žádost o ﬁnanční příspěvek Nadaci ArcelorMittal (dlouholetá spolupráce ZŠ): Hrabovský ninja faktor
– zakoupení 4 kusů ﬁtness nářadí na
venkovní využití. Celkové náklady na
projekt 121 000 Kč. Z toho požadovaný příspěvek 95 000 Kč. 26 000 Kč
z rozpočtu školy – zabudování nářadí

a doprava. Projekt jsme podali v dubnu a uspěli jsme. Zařízeno je již zabudováno a dáno k užití.
Meteostanice na střeše školy byla
instalována čtvrtý týden v červnu,
a to po konzultaci s odborníky a díky
správci školní sítě. Zařízení bude sloužit k badatelské výuce v prvouce, přírodovědě, zeměpise, fyzice, přírodopise

i při environmentální výchově. Budou
sledovány hodnoty zobrazované meteostanicí Davis VP2. Vše bude možno
sledovat na školních webových stránkách. Doufáme, že tato událost nebude jen důležitým zápisem v kronice školy a obce, ale potěší i veřejnost
v Hrabové.
Jaroslava Naďová,
zpracovatel projektů

Jak je to s kronikou naší obce?
Povinnost obce vést kroniku stanovuje zákon o kronikách obcí z roku
2006. Tento poměrně krátký právní
předpis ve svých ustanoveních vymezuje pouze obecnou rovinu vedení
kroniky. Zákon v šesti paragrafech například určuje povinnost každé obce
vést svoji kroniku, její podobu, způsob zabezpečení, periodicitu zápisů,
odpovědnost obce za její obsah zápisů nebo pravidla nahlížení do kroniky.
První kronika naší obce je vedena od r. 1922. Zápisy, které prováděl
místní učitel Zdeněk Oliva, se vrací až
k události ze dne 18. srpna 1898, kdy
byly na počest padesátiletého panování císaře Františka Josefa I. v den
jeho narozenin zasazeny čtyři lípy
mezi hasičským skladištěm a starou
lípou. Zápisy v této knize se končí rokem 1937. Kniha obsahuje 509 stran.
Další pamětní kniha na 417 stranách popisuje události od r. 1938 do
r. 1960, nicméně léta 1939–1955 jsou

psána retrospektivně. Větší část této
kroniky je dílem pana Štěpána Janši.
Ten byl v r. 1959 vystřídán panem Bohuslavem Olšanským a panem Antonínem Konvičkou.
První i druhá kronika jsou uloženy
v Archivu města Ostravy a jsou v digitální podobě zpřístupněny na webových stránkách https://badatelna.ostrava.cz/main široké veřejnosti.
Archiválii Obecní kronika je možné
najít pod inv. číslem 20 jako součást archivního souboru Archiv obce Hrabová.
Archiválie Pamětní kniha obce Hrabové
II. díl je evidována pod inv. číslem 1 a je
součástí archivního souboru Obvodní
národní výbor Ostrava-Hrabová. Po přihlášení (musí se zadat e-mailová adresa
badatele, kam bude zasláno přístupové heslo) na uvedených stránkách stačí do vyhledávače zadat hesla: obecní
kronika a pamětní kniha obce Hrabové.
V pořadí třetí pamětní kniha zachycuje události let 1990–2006 a poslední

pamětní kniha se počíná rokem 2007
a končí rokem 2013. Zápisy za rok 2014
jsou již hotovy a čekají na přepsání. Většinu textu v těchto kronikách přepsala
paní Irena Polanská a po ní pokračuje
v zapisování Markéta Orkáčová. Obě
kroniky jsou uloženy na obecním úřadě.
Kronikové záznamy jsou doplněny
Pamětní knihou pro významné obřadní události obce, jako je např. vítání
občánků nebo jubilejní svatby. Tato
kniha je vedena od r. 1998.
Všechny hrabovské kroniky, i ta současná, jsou psány ručně. Pro zápisy se
používá tradiční duběnkový inkoust
a pero. Na starosti ji má letopisecká komise, která je ve složení: Rostislav Naď,
Markéta Orkáčová a Jaroslav Michalkovič. V dalších vydáních Hrabovských
listů bude komise uveřejňovat události, které se v Hrabové odehrály před
25 lety. Občané si tak budou moci postupně prostřednictvím výňatků a výpisků z kroniky připomenout rok 1990.

Setkání spolužáků po 65 letech
V minulých dnech se uskutečnilo
v restauraci Stodola setkání spolužáků, ročník narození 1935, kteří ukončili střední školu v Hrabové v r. 1950
v tzv. „dřevěné“ škole. Poslední ročník
této školy ukončilo 36 dětí z Hrabové
a Hrabůvky. Po 65 letech se nás ve Stodole sešlo již jenom 18. Nejdelší cestu
měl na setkání Jaroslav Opěla, a to až
z německého Mnichova. Poměrně málo
spolužáků spojilo svůj život s Hrabovou, většina žila své životy v okolních
městských obvodech Ostravy a jinde.
Hrabové zůstali věrni Dana Kanclířová – Záškodná, Irenka Kanderová –
Macošková, Marie Kryglová – Krátká,
Mařenka Ličková – Stárková a z chlapců pouze Vladimír Slavík. Pochopitelně i další, kteří bohužel již zemřeli.
Jako vždy (scházeli jsme se i v dřívějších letech) se hovořilo o všem
možném, pochopitelně se vzpomínalo
na školní léta. Zachovalo se dokonce
několik čísel školního časopisu, takže
se i předčítalo. Jarkovi Opělovi a Lumíru Dokoupilovi byly předány pub-

likace „Hrabová v období druhé světové války“, do které přispěli svými
vzpomínkami.
Na pozvání organizátorů setkání
přišel mezi seniory místostarosta pan
Igor Trávníček a chvíli se besedovalo
o současných problémech Hrabové.
Dokonce přinesl pro každého seniora drobný dáreček, který vyrobily pro
tento účel děti z mateřské školy Klubíčko. Já jsem obdržel chaloupku od
Adélky Gajlové. Adélko, děkuji. Děkuji
rovněž paní ředitelce Strnišťové, která
po dohodě s panem místostarostou
tuto akci zorganizovala.
Vzpomínalo se i na dětská léta,
prožitá v Hrabové. Břeťa Tichopád,
který bydlel v tzv. Kuchyňkové kolonii, potvrdil, že na konci války byl na
sousední haldě vybudován protiletecký kryt, a to v blízkosti dnešní lávky
přes Ostravici. Byl určen pro vojáky,
kteří obsluhovali protiletecká děla,
umístěná nahoře na haldě.
My kluci jsme vzpomínali na koupání v „Dunaji“. Byl to krátký úsek po-

toka, vedoucí od mostu přes dnešní
území „Tajgy“, kde bylo dostatek vody
a dalo se tam i plavat.
Další pamětník Miloš Tyleček vzpomínal, jak cca v r. 1940 bylo osídlováno německými zaměstnanci VŽ nově
postavené sídliště, tehdy nazývané
i „Malý Berlín“. Po trati „Komárka“ přijel květinami vyzdobený vlak s několika vagóny, kde byli představitelé VŽ
a hudební kapela. Potvrdil, že název
„Kuchyňková kolonie“ vznikl od jména německého architekta „Kuchynky“,
který se podílel na jejím vzniku.
S ohledem na pokročilý věk bylo
toto setkání asi poslední. Mařenka
Ličková – Stárková, která po všechny
ty roky tato setkání organizovala, si
možná oddechne. Výjimečná sounáležitost tohoto dětského kolektivu až
do pozdního věku byla zřejmě dána
i neobvyklým válečným dětstvím, kdy
nejenom dospělí, ale i děti měli k sobě
navzájem mnohem blíže než pozdější
generace.
Vladimír Slavík
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Ta nejlepší
mateřská školka
Nevím, jestli o tom víte, ale máme
v našem městském obvodu tu nejlepší
mateřskou školku!
Proto bych si dovolila touto formou
poděkovat všem milým a vstřícným
paním učitelkách, v čele s paní ředitelkou, a v neposlední řadě i paním
kuchařkám – zkrátka všem dámám
z mateřské školky Klubíčko!
Synové tuto mateřskou školku navštěvovali od března 2011 a za celou
dobu jsme se nikdy nesetkali s nějakou
neochotou ze strany personálu, ba
právě naopak. Vždy se nám, rodičům,
a hlavně dětem, snažili vyjít vstříc.
Za ty čtyři roky jsem se mohla, a myslím, že nejen já, přesvědčit o tom, že
veškerý personál „naší“ mateřské školky jsou lidé na svém místě, zkrátka lidé,
kteří nemají tzv. „píchačky“ od 6.00 do
16.00 hodin, ale dělají toho spoustu nad
rámec svých povinností i ve svém volném čase. Bohužel, tato ochota něco
udělat pro někoho zadarmo, se v dnešní
době vytrácí. Ale jak jsem již uvedla, to
se našeho personálu z Klubíčka netýká.
Hezkým příkladem může být třeba
organizování zájezdů dětí a rodičů, namísto toho, aby odpočívaly o víkendu
se svými blízkými. Nebo vezměte si už
jen takovou přípravu dárečků pro děti,
například šijí „pytlíčky“ na odměny do
školky v přírodě (a uznejte sami, není
to sakra práce ve svém volnu ušít nějakých 40 pytlíčků?) atd., atd. Pokračovat výčtem činností, které byly nad rámec jejich povinností, tak zaberu snad
půl výtisku Hrabovských listů. Nicméně, závěrem si neodpustím, a slibuji, že
už poslední příklad náročnosti tohoto
krásného povolání – spíše poslání – a
tím je pořádání besídek a vystoupení jak pro maminky, tak i pro seniory.
Myslím si, že si málokdo z nás dovede
představit, jak musí být náročné nacvičit vystoupení plné básniček a písniček
s dětmi, které neumějí číst.
Takže bych už na úplný závěr chtěla poslat obrovské poděkování veškerému personálu MŠ Klubíčko a do
dalších let jim popřát spoustu spokojených dětí, které tuto školku budou
navštěvovat.
Drahomíra Řehořová

Mezinárodní setkání
jízdních policií
29. srpna od 12.30 hodin
v zadní části Komenského sadů
na ul. Hrušovské
v Moravské Ostravě
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Atletické dopoledne 27. 9. TJ Sokol Hrabová

Běh dětí s rodinnými příslušníky
Prezentace:

10.00 – 10.20

Start:

10.30 na hřišti TJ Sokol Hrabová

Určeno pro předškoláky a I–V. ročník ZŠ, závodí se podle ročníků narození – nejstarší ročník narození 2005. Každý závodník musí běžet alespoň
s jedním rodinným příslušníkem (matka, otec, dědeček, babička, sourozenec
atd.), hodnotí se čas dítěte. Startovné zdarma. Účast na vlastní nebezpečí.

Hrabovský půlmaratón (21,1 km)
a Minimaratón pro každého (4,9 km)
Prezentace:

8.30 – 9.30

Start půlmaratónu:

10.00

Start minimaratónu:

cca 9.50

Půlmaratón – dále viz samostatné propozice na www.mkseitl.cz
Minimaratón je určen pro všechny zájemce o běh v přírodě, bude zaznamenán a sdělen čas.
- Rekreačně kondiční charakter, možno kombinovat běh a chůzi
- Bez dělení na kategorie
- První desítka běžců obdrží ceny starosty Hrabové
- Zajištěno občerstvení
- Startovné zdarma
Upozornění: Všichni přihlášení se účastní běhů na vlastní nebezpečí se
všemi důsledky z toho plynoucími.

K ALEN DÁŘ AKCÍ
5. 8. Zájezd pro seniory – přihlášky a informace ÚMOb Hrabová J. Tajchmanová, web:
ostrava-hrabova.cz
29. 8. Velocipedisté v Ostravě, web:
kcv-hrabova.estranky.cz
2.-5. 9. Kinematograf bratří Čadíků,
web: hrabova.info
4. 9. Zájezd pro seniory
5. 9. Velocipedisté: Ždánický histopedál, web: kcv-hrabova.
estranky.cz
6. 9. TORALI o.s.: přihlašování na
podzimní tábor, web: hrabova.info
12. 9. Zájezd na Čantoryju a do
aquaparku, web: hrabova.info
15. 9. Uzávěrka zářijových Hrabovských listů
27. 9. Atletické dopoledne TJ Sokol Hrabová,
á web: www.mkseitl.cz

Jednodenní zájezd na Czantoriu
Milí rodiče a děti, připomínáme, že dne 12. září se koná jednodenní zájezd
na Czantoriu z polské strany, spojený s návštěvou vodního parku Tropikana.
V autobuse je volných posledních pár míst a přihlásit se je možno přes
online formulář na www.hrabova.info/letni-zajezdy, kde naleznete podrobné informace.
Za Komisi pro děti a mládež Radmila Lysáková Balušková
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Aktivní Klub českých velocipedistů
válečném kole a v dobovém oblečení,
na vlastní nebezpečí, po předchozím
přihlášení. Účast budeme mít omezenou na sto osob. Doprovod městské
policie bude zajištěn,“ informoval Jiří
Axmann, předseda klubu.
(pp)

Bílovecké šlapátko 2015
Klub českých velocipedistů v Hrabové se účastnil několika akcí. Ve
Zbraslavi na Jízdě z kopce Jíloviště
v půli června získal cenu pro nejvzdálenější účastníky a vzorně reprezentoval Hrabovou, jak ve sportovních
kláních (4.-7. místo v závodě do kopce), tak i v propagaci jízdou do centra
Prahy a na hrad Karlštejn. Další červnovou akcí bylo Bílovecké šlapátko –
setkání cyklistů na historických kolech
v Bílovci na náměstí, kteří se vydali
v kopcovitém terénu po okolních vesnicích, s piknikem u řeky.
V červenci se tito nadšenci zúčastnili setkání automobilových, motocy-

klových veteránů ve Studénce. Ani
11. ročník jízdy veteránů na zámek ve
Studénce přitom nebude poslední
letní projížďkou v dobovém oblečení, v srpnu čeká Battaglia cyklonostalgie a začátkem září pak Ždánický
histopedál.
KČV v Hrabové pořádá i vlastní
akci, a to 29. 8. setkání velocipedistů
z celé ČR i zahraničí. „Účast přislíbil
několikanásobný mistr světa na dreisně Ivan Křivánek a k vidění bude i šest
vysokých kol. Přijďte se podívat na
dámy a pány v dobovém oblečení na
historických kolech. Kdo bude mít zájem účastnit se jízdy, tak jen na před-

Kinematograf bratří Čadíků
Všichni milovníci kvalitních českých ﬁlmů jsou zváni na premiéru projekce Kinematografu bratří Čadíku
v Hrabové. Promítání ﬁlmů se uskuteční za každého počasí na hřišti TJ Sokol
Hrabová ve dnech 2.–5. září a začátky
jsou naplánovány vždy na 20.00 hodin.
Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude

Zájezd
pro seniory
Podobně jako každý rok se
ÚMOb Hrabová rozhodl uspořádat
zájezd pro naše starší spoluobčany. Tentokrát je možné se podívat
na zámek do Vizovic a navštívit
Luhačovice.
Zájezd se uskuteční 4. září.
Účastnický poplatek 60 Kč. Pro
přihlášky a více informací si prosím přijďte ve středu 5. srpna (8–
-12, 13–17 hodin) na ÚMOb Hrabová k J. Tajchmanové, kancelář č. 3,
tel.: 725 996 475.
Těšíme se na vaši účast.
J. Tajchmanová

Fotbalový podzim
muži A
so

15. 8. 17.00 Hrabová Petřvald

so

22. 8. 17.00 Sedliště

Hrabová

so 29. 8. 17.00 Hrabová Staré Město
5. 9. 16.30 Čeladná

Hrabová

so

12. 9. 16.00 Hrabová Vratimov

so

19. 9. 16.00 D.Datyně Hrabová

so 26. 9. 16.00 Hrabová Dobratice
so

3. 10. 15.30 Veřovice Hrabová

so 10. 10. 15.00 Hrabová Stonava
so 17. 10. 15.00 D.Lutyně Hrabová
ne 25. 10. 14.00 Bystřice

Hrabová

so 31. 10. 14.00 Hrabová Albrechtice
so

www.kcv-hrabova.estranky.cz

JUBILEA
Všem jubilantům přejeme hodně
zdraví, štěstí a osobní pohody.
Se zveřejněním souhlasili:
Alice Kubecová

zaslán „Kinematografem“ na dobročinné účely.
Kinematograf bratří Čadíků promítá ﬁlmy výhradně z české produkce či
koprodukce a letos se budou v jednotlivých dnech po setmění promítat
následující ﬁlmy: Tři bratři, Hodinový
manžel, Vejška, Fotograf.

so

Program:
8.00–10.00 Prezentace
Hrabová hřiště
10.00
Odjezd ke Kostelíku
sv. Kateřiny
10.15
Focení u Kostelíku
10.30
Jízda po náměstí
na Šídlovci, dva okruhy
11.00
Jízda po cyklostezce
směr Landek
12.00–14.00 Landek
15.00
Dolní oblast Vítkovice
18.00
Hrabová hřiště,
kulturní program

7. 11. 14.00 Brušperk Hrabová

NABÍDKA AKTIVIT

Taneční studio Mata Hari
Adresa:
O-Hrabová, Paskovská 31,
budova knihovny
Provozovatel:
Občanské sdružení
MUDr. Marcely Poláčkové
Činnost:
- cvičení a tanec dětí 5-15 let
- dramatická výuka herců Divadla
tety Chechtalíny z Hrabové
- cvičení a tanec těhotných žen
- cvičení a tanec žen
- relaxační a rehabilitační cvičení
seniorů
Kontakty:
Tel.: 774 742 855
www.tanecni-studio-mata-hari.
webnode.cz
(Zájemci o zveřejnění zájmových
kroužků, včetně nabídky sportovních klubů, pro školní rok 2015-2016, pošlete své údaje na e-mail
redakce@ostrava-hrabova.cz)
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