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Do nového školního roku s novým vedením
366 dětí v 18 třídách přivítal 1. září
nový ředitel Základní školy v Ostravě-Hrabové Mgr. Radek Pollo, který
se ujal funkce po Mgr. Heleně Novákové od 1. srpna. 35 z nich překročilo školní práh vůbec poprvé a všichni pracovníci školy se snažili vytvořit
sváteční atmosféru, aby na svůj den
s velkým „D“ rády vzpomínaly.
Jak tedy proběhl první den pro
prvňáčky?
„Prvňáčci byli přivítáni ve vestibulu vedením školy a třídními učitelkami
Jaroslavou Naďovou a Šárkou Stiborovou. K žákům a rodičům promluvil také zástupce zřizovatele starosta Rostislav Naď. Poté se děti rozešly
do svých tříd a rodiče navštívili školní
družinu a jídelnu, kde řešili organizační záležitosti – přihlášky ke stravování,
zápis do družiny. Ve třídách byly pro
prvňáčky připraveny balíčky v hodnotě okolo tisíc korun, ve kterých našli
nejrůznější školní pomůcky, pastelky,
rozvrh hodin, výtvarné potřeby, učebnice a pracovní sešity, aby na první
den ve škole měli krásnou vzpomínku. Po úvodním seznámení prvňáčků

Prvňáčci se sžívají s novými povinnostmi.
Foto: Petr Pavelka

Škola začala! Některým vůbec poprvé.
s novým prostředím se žákům věnovaly paní vychovatelky a naopak rodiče měli schůzku s třídními učitelkami.“
Ve škole jste čerstvě ve funkci.
Jak se škola proﬁluje, kam byste ji
chtěl směřovat?
„Vzdělávací program je zaměřený
všeobecně. Pro nás je zkrátka důležitá
kvalitní příprava žáků na střední školy. Chceme, aby z naší školy vycházeli
samostatní, sebevědomí, odpovědní
a aktivní lidé.“
Máte k tomu potřebné zázemí?
Jak je škola vybavena?
„Třídy I. stupně a odborné učebny máme vybaveny interaktivními tabulemi, celkově je vybavení na dobré
úrovni, ale samozřejmě, že se budeme
snažit využívat projektů, pokud se naskytnou, k tomu, abychom mohli více
a více uplatňovat nejrůznější trendy
moderní výuky. V tomto ohledu nelze stát na místě nebo si říct, už máme
všechno, co potřebujeme. Kde můžeme být spokojeni maximálně, tak to
jsou podmínky pro tělesnou výchovu.
Jsem rád, že máme malé, ale dvě tělocvičny, školní hřiště s atletickým oválem
– zázemí pro sport je opravdu kvalitní.“

Foto: Petr Pavelka
Opravovalo se něco o prázdninách?
„Ve druhé třídě byla provedena rekonstrukce podlahy, jinak běžná údrž(pokračování na str. 2)
ba.

Z J E D N Á N Í R A DY
Dne 9. 9. 2015 Rada městského
obvodu Hrabová vzala na vědomí
- projektovou dokumentaci pro
vydání územního rozhodnutí
o umístění stavby „Parkovací
plochy u ZŠ Ostrava-Hrabová“ předloženou dne 2. 9. 2015
společností ArcelorMittal Engineering and Consulting Ostrava s.r.o., bez připomínek.
- návrh cenové mapy stavebních
pozemků města Ostravy č. 16
pro k.ú. Hrabová, předložený
dne 31. 8. 2015, bez připomínek.
- návrh urbanistické studie ÚS 57
pro lokalitu Na Šajaru předložený útvarem hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy dne
4. 9. 2015, bez připomínek.
(pokračování na str. 3)
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Do nového školního roku s novým vedením
(pokračování ze str. 1)

Moje představa je, že by se do budoucna měly zrekonstruovat školní
dílny, aby se obnovilo technické vzdělávání, které žáky pobídne k oborům,
které mají lepší uplatnění na trhu práce. Také bychom rádi zřídili cvičnou kuchyňku, kde mohou žáci získat dovednosti, které se jim také určitě neztratí.“
Co byste chtěl ve škole co nejdříve změnit?
„Určitě mám představu, že se rodiče
více se školou ztotožní. Navštívili jsme
s mou zástupkyní Věrou Kozubovou
při třídních schůzkách většinu tříd,
abychom vyzvali zákonné zástupce
žáků ke spolupráci prostřednictvím
Klubu rodičů a příznivců školy, kterému chceme dát větší prostor k realizaci různých akcí a aktivit.
Po Novém roce chce například klub
zorganizovat pro děti ples a věřím, že
se bude dařit rodiče a školu více propojovat, protože jen na tom se dá dále
stavět. I rodiče jsou schopni ovlivňovat chod školy. Vyjdeme vstříc přáním veřejnosti a nabídneme možnost
návštěvy solné jeskyně našim žákům
s rodiči v odpoledních hodinách.“
S jakými dalšími akcemi a projekty škola počítá?
„Tradiční akce školy zachováme,
další připravujeme. Školní družina

plánuje aktivity na Halloween, přijdou
tradiční předvánoční dílny, vánoční
jarmark a podobně. Chystáme nejrůznější projektové dny – Den země, Den
jazyků. Budeme pokračovat v projektech Ovoce do škol a Zdravé zuby,
také chceme udržet titul Aktivní škola ve vzdělávacím projektu Pro školy,
v němž se využívají výukové materiály
internetovou formou. Dále se chceme
zapojit do spolupráce s Ostravskou
univerzitou, abychom získali statut
fakultní školy. Nesmíme zapomenout
ani na probíhající projekt zahraničních
vzdělávacích kurzů pro žáky i učitele.
O prázdninách se zúčastnili čtyři vyučující anglického jazyka vzdělávacího
kurzu na Maltě, 20 žáků navštíví v říjnu Berlín a dalších 20 žáků absolvuje během listopadu vzdělávací kurz
v Oxfordu.“
Na každé škole se objevují i nejrůznější kázeňské problémy. Jak je
řešíte?
„Máme na škole psychologa, který je jednou za 14 dní po čtyři hodiny k dispozici dětem, ale konzultuje konkrétní problémy i s rodiči. Ti si
tuto službu chválí, stejně jako učitelé,
kteří jsou rádi, že se k některým záležitostem vyjádří i „nezávislá“ osoba.
Rádi bychom jej získali na větší úvazek, pokud se nám podaří získat další

Vydařený zájezd pro naše občany
Celodenní
zájezd pro senior y pořádal
Úřad městského obvodu Hrabová dne 4. září.
Cílem cesty byla
návštěva zámku ve Vizovicích
a města Luhačovice. Autobus
byl plně obsazen 51 účastníky.
Za městský
obvod Hrabová se zúčastnila
sociální pracovnice J. Tajchmanová a kulturní
pracovnice Š. Bořutová. Dopoledne
byla předem domluvena prohlídka
zámku ve Vizovicích s průvodcem.
Po prohlídce jsme přešli na společný
oběd do restaurace „Zámecká vrátnice“ ve Vizovicích, kde se podával
smažený kuřecí řízek se šťouchaným
bramborem. Po obědě jsme se přemístili do Luhačovic, kde byla zajiš-

těna společná projížďka vláčkem do
Pozlovic a zpět do Luhačovic. Návrat
do Hrabové byl v pozdních odpoledních hodinách. Řidič autobusu byl tak
laskavý a zastavoval pro výstup účastníkům zájezdu na jejich přání.
Děkujeme všem za zájem a účast.
Těšíme se na podobný zájezd v příštím roce.
J. T.

ﬁnance. Psychologie je určitě zajímavá
oblast i pro samotné pedagogy. Abychom je motivovali do těchto věcí více
pronikat a případně se dovzdělávat,
zajistili jsme přednášku PhDr. Jana
Svobody, který je skutečná kapacita
ve svém oboru. Je pedagogem Ostravské univerzity, autorem několika
publikací z oblasti psychologie a veřejnosti je znám z pořadu ČT „Sama
doma“ a „Dobré ráno“. Jeho postřehy
z oblasti výchovných trendů, koordinace školy a rodiny či světa současné mládeže byly pro pedagogy velmi
zajímavé a přínosné.“
Na závěr byste mohl prozradit
něco o sobě.
„Mám aprobaci tělesná výchova
a občanská výchova, v letošním školním roce budu učit pouze tělocvik.
Jsem sportovně založený, hlavně mě
baví tenis, inline bruslení, cyklistika, badminton a mrzí mě, jak na tom
dnešní mládež, co se týká fyzické kondice, je. Je vidět, že pasivní zábavou
u počítačů tráví docela dost času.
Když žáci absolvovali vytrvalostní běh
v hodině tělocviku, zvládlo tento úkol
bez přerušení běhu asi patnáct procent z nich. Dětem obecně chybí vůle.
Právě té dokáže sport naučit a o to se
budu i nadále snažit.“
(pp)

Neznámí vlastníci
nemovitostí
ÚMOb Hrabová obdržel od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových seznam vlastníků nemovitostí
v kat. území Hrabová, kteří v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm v Ostravě, nejsou dostatečně identiﬁkovatelní.
Jedná se zejména o vlastníky zemřelé, či bez udání současné adresy
trvalého bydliště a data narození.
Jsou to:
Vlčková Žoﬁe, Šostá Adéla, Peterek
Vladimír, Šostá Milada, Mecová Anděla,
Slívová Marta, Špetíková Marie, Horká
Ludmila, Blahut Jan, Blahutová Jenovefa, Vlček Alois, Slunéčko Jaroslav,
Ing. Pavlík Oldřich, Fašina Evžen, Pavlíková Miluše, Slunéčková Libuše, Fašinová Berta, Nováček Emil, Sailer Jiří,
Ing. Kocich Karel, Varhaníček Jaromír,
Staňková Marcela, Varhaníčková Marie,
Lyčková Zuzana, Navrátilová Danuše,
Machýčková Blažena.
Pokud se jedná o vás nebo o vaše
příbuzné, bližší informace získáte
u Jany Faicové.
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Podzimní vítání občánků
d ě lí n e b o s t ř e d u
(8.00–12.00 a 13.00–
17.00 hodin, v jiné
dny po telefonické
dohodě) s rodným
listem dítěte a občanským průkazem
matky k p. Haunerové (I. patro, sekretariát), bližší informace
na tel. čísle 599 420
101 nebo na email:
sekretariat@ostravaDalší slavnostní okamžik s čerstvě narozenými se připra-hrabova.cz.
vuje na říjen.
Foto: Petr Pavelka
Slavnostní „vítání občánků“ proVítání občánků je určeno pro rodiče
běhne v sobotu 17. října 2015.
s dítětem, které má od narození trvalý
Poslední termín pro zaevidování
pobyt v městském obvodu Hrabová.
je 7. říjen 2015.
Vážení rodiče, pokud máte zájem
Po termínu zaevidování zašleme
zúčastnit se slavnostního obřadu „vítání
pozvánku s hodinou začátku „vítání
občánků“, přijďte se zaevidovat v ponobčánků“.
Z. H.

Označování budov
Již v minulosti jsme upozorňovali občany Hrabové na skutečnost, že dle
zákona o obcích je povinností vlastníka nemovitosti označit budovu čísly
určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Jedná se o číslo
popisné a číslo orientační (v případě, že je přiděleno).
Vzhledem ke skutečnosti, že díky neúplnému nebo nijakému označení domů v městském obvodu Hrabová stále dochází k problémům (např.
při doručování pošty), vyzýváme vás, abyste označili své domy jak číslem
popisným, tak číslem orientačním.
Vzhled čísel, tj. materiál, velikost či barvu, ponecháváme na vašem uvážení. Čísla je vhodné umístit u vchodu do budovy, případně na oplocení.
J. F.

Z J E D N Á N Í Z A S T U P I T E L S T VA
Zastupitelstvo na svém zasedání 16. 9. 2015
Projednalo:
- Zprávu o plnění rozpočtu Statutárního města Ostravy – městského obvodu Hrabová za první pololetí
- Návrh požadavků městského obvodu Hrabová pro přípravu kapitálového rozpočtu Statutárního města Ostravy pro rok 2016 a rozpočtového
kapitálového výhledu na léta 2017-2019
- Žádosti Statutárního města Ostrava o stanoviska ke směně, výkupu
a svěření pozemků v k. ú. Hrabová
- Informaci starosty ke zprávě o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti ﬁnanční kontroly městského obvodu Hrabová v roce 2015
Na základě kontroly z Magistrátu města Ostravy, která mimo jiné konstatovala opakované nedostatky v účetnictví a při inventarizaci majetku, rozhodlo Zastupitelstvo města Ostravy o snížení dotace z výtěžku
z výherních hracích automatů a jiných herních zařízení o dvě třetiny
její výše, tj. o 159 tisíc Kč. V této souvislosti byli zastupitelé seznámeni
s ﬁnančním postihem odpovědných zaměstnanců Úřadu městského
obvodu Hrabová.
Schválilo:
- Úpravu rozpočtu Hrabové ke dni 16. 9.
- Úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Hrabová
Rozhodlo:
- O uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Výstavba kolumbária na
(pokračování na str. 6)
místním hřbitově, Ostrava-Hrabová“

Z J E D N Á N Í R A DY
(pokračování ze str. 1)

-

vzdání se funkce tajemníka
ÚMOb Hrabová Mgr. Jiřího Strniště k 30. 11. 2015 a vyhlašuje
výběrové řízení na funkci tajemníka ÚMOb Hrabová.

Dne 26. 8. 2015 Rada městského obvodu Hrabová rozhodla
- o zakoupení a montáži 8 ks
plakátovacích ploch od společnosti VšeProObce – Michal Zbořil, Gen. Píky 2910/7,
702 00 Ostrava, IČ 88615723
za cenu nejvýše přípustnou
74.475,50 Kč vč. DPH.
- o zakoupení 2 ks vývěsních vitrín od společnosti GIFTER s.r.o.,
Babice 291, 687 03 Babice, IČ
28335694 za cenu nejvýše přípustnou 19.481,- Kč vč. DPH.
- o realizaci operativního návrhu vodorovného dopravního
značení na cyklostezce u lávky přes řeku Ostravici vypracovaného cyklokoordinátorem
města Ostravy Ing. Martinem
Krejčím.
Dne 26. 8. 2015 Rada městského obvodu Hrabová vzala na
vědomí
- dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby „Cyklotrasa ul. Želivského, Na Rovince“ v k.ú. Nová
Bělá a v k.ú. Hrabová, předloženou dne 6. 8. 2015 Martinem
Krejčím, cyklokoordinátorem
města Ostravy, bez připomínek.
Dne 29. 7. 2015 Rada městského obvodu Hrabová vzala na
vědomí
- informaci útvaru hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy ze dne
26. 6. 2015 o záměru pořídit
urbanistickou studii v lokalitě
ulice Na Luhu
- Zprávu o činnosti Městské policie Ostrava na území městského obvodu Hrabová za období
1. 4. – 30. 6. 2015.

Kateřinská
pouť
Zveme všechny obyvatele
Hrabové a jejich známé
na tradiční Kateřinskou pouť,
která se uskuteční

v neděli 22. listopadu
v okolí kostelíka sv. Kateřiny.
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Historie kostela svaté Kateřiny Alexandrijské
Podle znaleckého posudku Ing. Josefa Kyncla bylo exaktní metodou
dendrochronologie zjištěno, že dřevěný materiál použitý na stavbu kostela sv. Kateřiny Alexandrijské pocházel z jedlových stromů pokácených po
roce 1522. Bohužel díky devastujícímu
požáru došlo k částečnému zkreslení
vzorků dřeva, proto můžeme uvažovat o posunutí této jinak hodnověrné
datace až o několik desetiletí. Za první
hodnověrný doklad existence kostela
sv. Kateřiny považujeme úmrtní oznámení „Gira Cholewa Usnul v Panu ve
strzedu trzeti Postni Leta Pane tohoto
1564“, které nám oznamovalo, že Jira
Cholewa z rodu hrabovských fojtů zemřel ve třetí postní středu roku 1564,
tj. 1. března 1564. Tento nápis psaný na
pomezí raně novověkého bastardního
písma a fraktury se dochoval až do
osudného požáru kostela v roce 2002.
Kostel nese typické architektonické rysy příznačné pro oblast dřevěné
lidové architektury severní Moravy
a Horního Slezska. Kostel byl vystavěn
na pomezí pozdně gotického a raně
renesančního stylu. Hlavní a boční
vstup do lodi kostela zdobily dva pozdně gotické portály ve tvaru tzv. oslího hřbetu, avšak půlkruhový portál
spojující presbytář kostela se sakristií
již nesl patrné znaky rané renesance,
přičemž portály musely vzniknout na
přelomu umění pozdní gotiky a přicházející renesance, tj. pravděpodobně ve druhé čtvrtině 16. století. K chrámu se váže lidová pověst, že kostel
původně pochází z Metylovic, odkud
byl přenesen, avšak tuto pověst nelze
doložit žádnými prameny a lze ji tak
vzhledem k situaci v 16. století pokládat za nepravděpodobnou.
V letech 1564–1573 proběhla nová
výmalba kostela. Z roku 1580 pochází první písemný pramen připomínající zdejší katolickou duchovní správu.
Dne 10. prosince 1580 odpovídá olomoucký biskup Stanislav II. Pavlovský
na dopis držiteli paskovského panství
Ctiborovi Syrakovskému z Pěrkova,
který jej žádal o „knieze katolickeho
do Wsy welikey hrabowey“, biskup
mu přislibuje tak učinit. Ve vyhořelém kostele se též nacházel na trámech krovu nápis ve znění „Leta Panie zde umřel Mikulass Fogt Cholewa
1596“. Dne 30. dubna 1597 zasílá výše
zmíněný Stanislav II. Pavlovský dopis
Ctiboru Syrakovskému z Pěrkova, ve
kterém jej žádá, aby jako stoupenec
pravé katolické víry na hrabovské faře
již dále netrpěl „heretických predikantův“, tj. kazatele jednoty bratrské, kteří se do Hrabové pravděpodobně roz-

Symbol Ostravy-Hrabové.
šířili z Paskova, kde již od dvacátých
let 16. století působil jejich sbor. Tento dopis zůstává jediným pramenem
zmiňujícím přítomnost nekatolických
konfesí v Hrabové.
Prvním historicky doloženým hrabovským farářem je katolický kněz
Vojtěch, který se roku 1615 stal hrabovským farářem, nicméně zanedlouho poté mu Kateřina, rozená Oršická,
z Bělkovic nechala zavřít kostel a bránila svým poddaným, aby odváděli
faráři povinné církevní desátky. Dne
25. května 1633 začal ve zdejší farnosti
působit jako farář řádový kněz Martin
Fulkovius, z důvodu nedostatku kněží
spravoval též Paskov, jenž se stal ﬁliálkou Hrabové, a Starou Bělou, avšak
ještě za něj či brzy po něm došlo
k přeložení sídla farnosti do Paskova
a Hrabová se stala ﬁliální součástí paskovské farnosti.
V roce 1660 opavský zvonařský
mistr Hans Knauff ulil dva barokní
zvony o váze sedm a pět centýřů, tj.
přibližně 432 a 308 kilogramů, lehčí
z nich se dochoval až do roku 2002,
kdy se roztavil. V říjnu roku 1679 došlo
k vyloupení kostela. Neznámý zloděj
ukradl drahocenný pozlacený kalich
ze stříbra, přičemž pachatele dopadli a popravili ve Frýdku tak rychle, že
církev nemohla žádat náhradu škody.
Z roku 1724 pocházel zvon (umíráček)
o váze 23 kilogramů umístěný v sanktusníku, který ulil známý opavský zvonařský mistr František Stanke. Tento
zvon zrekvírovala rakousko-uherská
armáda 23. února 1918.
Dne 18. listopadu 1780 vznikla po
vydání dvorského dekretu hrabov-

Foto: Petr Pavelka
ská lokálie, místní duchovní správa
s farními právy a menším obročím,
avšak formálně podřízená paskovské
farnosti, prvním lokálním kaplanem
se stal paskovský kooperátor Josef
Quinta. V roce 1787 byla postavena
nová štenýřová věž předsazená před
průčelí kostela. Neznámý tesařský mistr dostal za zboření staré věže, která se pravděpodobně nacházela na
hřebeni střechy nad lodí kostela, a za
postavení věže nové částku 68 zlatých.
Hrabovský lokální kaplan Ignác
Kocvrlich dosáhl dne 6. června 1890
povýšení hrabovské lokálie na samostatnou farnost a stal se tak prvním
hrabovským farářem od 1. poloviny
17. století. Na přelomu 19. a 20. století se několikrát uvažovalo díky velkému nárůstu počtu věřících a častým
opravám o stavbě nového kostela,
avšak místo nového kostela v Hrabové došlo k vybudování nového kostela
Panny Marie Růžencové v Hrabůvce,
slavnostní vysvěcení chrámu proběhlo 16. října 1910. Následujícího roku se
od hrabovské farnosti odfařila Hrabůvka, kde již natrvalo vznikla samostatná farnost.
Dne 2. dubna 2002 kostel sv. Kateřiny Alexandrijské téměř do základů vyhořel. Díky úsilí mnoha zúčastněných stran se podařilo kostel obnovit. Dne 30. října byly posvěceny
nové zvony sv. František a sv. Klára.
Slavnostní svěcení kostela ostravsko-opavským biskupem Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem, O. Praem., proběhlo 27. listopadu 2004.
Martin Slepička
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Rok 1990 – rok velkých změn
Třetí hrabovská pamětní kniha (předchozí dvě jsou
uloženy v Archivu města Ostravy) se započíná rokem
1990, rokem velkých změn napříč všemi oblastmi.
V dnešním článku se budeme věnovat politickým událostem, které se odehrály v Hrabové před pětadvaceti
lety tak, jak se o nich zmiňuje kronika.
Po sametové revoluci byli někteří komunističtí funkcionáři odvoláni a místo nich byli kooptováni příslušníci
jiných politických stran. V Národním výboru města Ostravy (dále NVMO) od roku 1990 zastupoval Hrabovou
Václav Mynář (ČSNS) a v městském obvodu Ostrava 3,
kam kromě Hrabové spadaly také Zábřeh (nad Odrou),
Hrabůvka, Výškovice, Vítkovice, Nová Bělá, Stará Bělá,
Proskovice a Dubina, to byl Zbyněk Fiedler za OF.
14. 9. 1990 bylo na plenárním zasedání NVMO schváleno nové územně správní členění města Ostravy s účinností od 24. 11. 1990, kdy se město členilo na 22 městských obvodů, včetně Hrabové. Vůbec tomu tak být ale
nemuselo. V kronice se uvádí, že někteří funkcionáři
z občanských výborů se tomu rozhodli zabránit. Sabotovali dotazníkovou akci, zda chtějí být občané Hrabové nadále součástí městského obvodu Ostrava 3, samosprávnou obcí nebo samostatným městským obvodem,
a to nedodáním anketních lístků ani jejich distribucí.
„Občanskou iniciativou několika občanů (Břetislav Mutina, Břetislav Stárek) za široké podpory dobrovolníků,
v mimořádné časové tísni, v průběhu jednoho odpoledne, v den rozhodnutí rady ObNV a den před konečným
rozhodnutím v Radě města Ostravy, bylo organizačně
zajištěno vyplnění dotazníků (formuláře byly předány
v 7 hodin večer předchozího dne) s tímto výsledkem: (…)
746 občanů, tj. 81,9 % - vytvoření samostatného městského obvodu
153 občanů, tj. 16,8 % - vytvoření samostatné obce
12 občanů, tj. 1,3 % - Hrabová jako součást ObNV Zábřeh“
Díky pohotovosti občanské iniciativy se po 30 letech
Hrabová vymanila z podřízenosti na Obvodním národním výboru v Zábřehu, kde byla od začátku přehlížena,
a stala se samostatným městským obvodem.
Za Popelku byla Hrabová i pro město Ostravu, které se za podpory městské a krajské hygienické stanice
snažilo přeměnit Hrabovou v odkladiště průmyslového

Vyřezávání dýní
Komise pro děti a mládež pořádá
tradiční Vyřezávání dýní

dne 31. října od 15 hodin
v sále restaurace U Lípy.
Srdečně zveme hravé rodiče i děti.

Dne 5. prosince v 15 hodin
přijde do sálu restaurace U Lípy

Mikuláš.
Klasický čertovský program
zajistí známý klaun Hopsalín. Kdo
má zájem, přinese s sebou dětem
malý balíček.
Za komisi všechny srdečně zve
Radmila Lysáková Balušková

a komunálního odpadu. Skládka o kapacitě 4,86 mil. m3
se svozem z okresů Ostrava, Opava, Karviná a Frýdek-Místek měla vzniknout na ploše bývalých rybníků Starý
a Nový Hurt a Šajar. I zde sehrála roli občanská iniciativa,
která doslova za pět minut dvanáct – den před konečným schválením Radou města Ostravy – sesbírala 1308
podpisů hrabovských občanů pro svou petici s důrazným protestem proti tomuto záměru.
V komunálních volbách, které se konaly 24. 11. 1990,
kandidovaly čtyři politické subjekty: Komunistická strana
Československa, Československá strana lidová, Občanské fórum a Sdružení nezávislých kandidátů. Volby probíhaly ve čtyřech volebních okrscích. Dle zápisů kroniky
se ve volebních okrscích pro Šídlovec více volili kandidáti
KSČ, v dalších dvou okrscích pak občané hlasovali především pro zástupce koalice. Do zastupitelstva byli zvoleni tito kandidáti: za KSČ Ing. Pavel Svoboda (604 hlasů),
JUDr. Vladimír Malarz (568 hlasů), za OF Ing. Milan
Franz, CSc. (653 hlasů), Ing. Přemysl Tardy (576 hlasů),
PhDr. Renata Meczerová (674 hlasů), za koaliční sdružení
Břetislav Stárek (1050 hlasů), Ing. Bohumil Rundt (1117 hlasů), Ing. Rostislav Gavlas (1206 hlasů), Petr Balušek (1256
hlasů), Jan Lyčka (1045 hlasů), Anna Svobodová (1206
hlasů), Jiřina Peterová (1084 hlasů), Ing. Oldřich Kander
(946 hlasů) a doc. Ing. Antonín Vítek, CSc. (1292 hlasů).
Ustavující schůze obecního zastupitelstva se konala
8. 12. 1990 v hostinci U Lípy. Na čtyřleté funkční volební
období byli zvoleni: starosta B. Rundt, zástupce starosty B. Stárek a R. Gavlas, člen rady M. Franz a P. Balušek.
Jako tajemnice byla jmenována Vladimíra Kopitzová.
Aby byla zřejmá čísla u voleb, pojďme se ještě podívat na demograﬁcké údaje. V době komunálních voleb měla Hrabová 3526 obyvatel, z toho 2631 jich mělo
volební právo. V důchodovém věku bylo 870 občanů,
tj. 33,06 % obyvatel. Víc než polovina obyvatel důchodového věku připadala na oblast rodinné zástavby. Jen
pro zajímavost – k 1. 1. 2015 měla Hrabová 3682 občanů.
Nárůst obyvatelstva za těch dvacet pět let je tedy evidentní a smutný povzdech kronikáře k demograﬁckým
údajům z roku 1990, že mladí odcházejí do města za
vyšším standardem bydlení, už je opravdu jen minulostí.
Za letopiseckou komisi Markéta Orkáčová

Koloběh v Hrabové
Jistě si někteří z vás všimli stále
častěji se vyskytujících koloběžkářů na ulicích. Zatím se příliš neví, že
v Ostravě působí od roku 2012 největší organizovaná skupina koloběžců
v České republice, která si říká BOKOLOBKA.
BOKOLOBKA je sdružení nezávislých koloběžkářů z Ostravy a blízkého okolí, které spojuje jedna vášeň,
a to jízda na koloběžce. Členové BOKOLOBKY navštěvují různá zajímavá
místa po celé České republice, účastní
se charitativních akcí a podporují zajímavé projekty, nebo si jen tak vyjedou
a baví se.
(pokračování na str. 6)
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Z J E D N Á N Í Z A S T U P I T E L S T VA
(pokračování ze str. 3)

-

-

-

O uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Venkovní schodiště Domovská-Příborská, Ostrava-Hrabová“
O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce chodníku podél ul. Jezdiště, vč. napojení na ul. U Kotelny, Ostrava-Hrabová“
O neuzavření smlouvy o dílo na realizaci parkovací plochy na Šídlovci u domů Příborská 18, 19 s devíti parkovacími stáními, vč. plochy pro
kontejnery
O dotaci TJ Sokol Hrabová na centrální zavlažování fotbalového hřiště
O dotaci knihovně v Hrabové na nákup nových knih

Beseda v Klubu pro seniory
– nedejte pachatelům šanci!
Uzavřeli jste smlouvu přes telefon nebo internet? Byli jste nuceni
k podpisu smlouvy na ulici? Přišla vám
pozvánka na předváděcí akci? Znáte nejrizikovější místa přepadení? Co
je to linka důvěry? Jak se zachovat,
abyste se nestali obětí kapesních zlodějů?
Tyto a další otázky vám budou zodpovězeny na bezplatné besedě pro se-

niory, která se bude konat ve čtvrtek
8. 10. 2015 ve 14 hodin v Klubu pro seniory na Šídlovci (v budově knihovny).
Besedu povedou sociální pracovnice
Poradenského a informačního centra
Diecézní charity ostravsko-opavské.
Přijďte se s námi podělit o své zkušenosti a vyslechnout si zajímavé informace a poznatky z praxe.
Jste srdečně zváni!

Paměť Ostravy pokračuje…
Loni jsme začali zachycovat vaše
vzpomínky v projektu Paměť Ostravy.
Rádi ve sbírce pokračujeme a tentokrát
vyhlašujeme téma ČTENÍ V OSTRAVĚ.
Pamatujete si, kam jste chodívali
pro knihy? Jak vypadala právě ta vaše
knihovna? Jaká byla paní knihovnice?
Co zvláštního si z vaší knihovny dodnes
vybavujete? Máte nějaké fotograﬁe z té

doby? Jaká kniha pro děti vám utkvěla v
paměti do dnešních dní? Lze srovnávat
knihovny vašeho dětství a ty dnešní?
Pište a noste své zapsané vážné i
nevážné vzpomínky do ústředí či kterékoli pobočky Knihovny města Ostravy, nebo posílejte na mailovou adresu
kmo@kmo.cz.
Knihovna města Ostravy

Běh 17. listopadu v Hrabové
Bohatá termínová listina běhů v Hrabové se letos rozšíří o Běh 17. listopadu, který se připravuje na úterý 17. listopadu.
Hlavní závod se poběží na 10 kilometrů, lidový běh pro širokou veřejnost 1 km.
S bližšími informacemi budete včas seznámeni.

AKCE PRO SENIORY

Dechovka DEOR
Ve čtvrtek 3. září se rozezněly tóny dechové hudby DEOR pod taktovkou
Václava Hrušky a za účasti známých sólistů na náměstí v Ostravě – Šídlovci.

Zájezd do lázní
V pátek 4. září se uskutečnil zájezd do lázní Luhačovice a jeho okolí.
Byla jsem pověřena seniory, kteří se obou akcí zúčastnili, abych tímto poděkovala panu Jiřímu Střížovi za organizaci při plánování akcí, s dechovým orchestrem.
Díky také panu starostovi MOb Hrabová R. Naďovi a paní sociální pracovnici J. Tajchmanové za krásné zážitky a perfektně propracovaný zájezd
do všech detailů.
Š. Bořutová, kulturní pracovnice pro seniory

Koloběh
v Hrabové
(pokračování ze str. 5)

Věkem i úrovní kondice je skupina
velmi široká, proto se tempo přizpůsobuje vždy těm nejpomalejším.
BOKOLOBKA svou činnost obohatila v oblasti sportovního koloběhu
a vznikl BOKOLOBKA TÝM OSTRAVA
z. s. se sídlem v Hrabové.
Naši závodníci se zúčastňují: české ROLLO ligy, Ostravského maratonu, Blanenské desítky, Masaryk runu,
Mistrovství Evropy i Mistrovství světa
v koloběhu.
Letos, v konkurenci především nizozemských, italských, estonských,
francouzských a ﬁnských závodníků
a závodnic, se umístili i na medailových pozicích.
Dva tituly Mistryně Evropy 2015
a jedna stříbrná medaile Šárky Waldhauserové z Hrabové, k tomu ﬁnálová
a semiﬁnálová účast. To je krátký výčet
mezinárodních úspěchů za letošní rok.
Ať už máte sportovní ambice, nebo
jste nesportovec, BOKOLOBKA, resp.
BOKOLOBKA TÝM OSTRAVA, je přístupná všem.
Nově chceme se začátkem školního roku získat do svých řad také
mládež!!! Přijďte se na nás podívat
a zajezdit si s námi!!!
Kontaktovat nás můžete na e-mail:
bokolobkatym@gmail.com, web:
www.bokolobka.cz
Jiří Waldhauser

Klub rodičů
a přátel školy
Klub rodičů a přátel školy ZŠ Ostrava-Hrabová o.s. byl založen v lednu
2012. Klub rodičů a přátel je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných
zástupců dětí a případně dalších fyzických či právnických osob, kteří mají
zájem aktivně spolupracovat se školou na zlepšování podmínek, na prezentaci školy při školních aktivitách
i mimo ně.
Byli bychom rádi, kdyby se k nám
připojili další lidi, které zajímá dění
v Hrabové a chtějí se aktivně podílet na dění souvisejícím s hrabovskou základní školou. Máte-li zájem
a chuť tvořit, pomoci, nějaký nápad,
připojte se k nám. Příští schůzka proběhne v prostorách základní školy
v Ostravě-Hrabové na Paskovské ulici
10. listopadu v 17 hodin. Velmi se na
vás těšíme.
Marta Justyna Hyrníková
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Velocipedisté se předvedli „doma“

Spanilá jízda měla zastávku u kostela.
V sobotu 29. srpna uspořádal
Klub českých velocipedistů v Hrabové setkání velocipedistů z celé
České republiky. Setkání se účastnilo celkem sto velocipedistů, kteří
se po prezentaci na hřišti v Hrabové
vydali na jízdu směr Landek.
Byla k vidění kola předválečná
v původním stavu, renovovaná, vysoká kola a i dětská kola. Majitelé těchto velocipedů jeli v dobovém oblečení. „Ozdobou naší akce byla Andrea
Missbachová ze Ždánic, současná
mistryně světa na vysokém kole, která tento titul vybojovala ve Švédsku.
Účastníci se fotili před kostelíkem
sv. Kateřiny v Hrabové a poté jeli na
Šídlovec, kde absolvovali dva okruhy
na náměstí. Po celou jízdu jsme měli
podporu občanů Hrabové, a to i formou občerstvení na Šídlovci, za kterou děkujeme. Poté jsme vyrazili po

cyklostezce kolem řeky Ostravice na
Landek, kde proběhla prohlídka Hornického muzea. Závěr akce proběhl na
hřišti v Hrabové, kde nám k poslechu
hrála country kapela. Děkujeme občanům Hrabové za podporu a účastníkům za pozitivní hodnocení programu
a zajištění této akce,“ vzkazuje předseda klubu Jiří Axmann. Jeho poděkování míří i k Nadaci ČEZ, která letos
potřetí vyhlásila program Zaměstnanecké granty, aby podpořila své zaměstnance, kteří se ve svém volném
čase věnují něčemu prospěšnému.
„Podpořeny byly sportovní kluby, dětské spolky, dobrovolní hasiči, skauti,

rybáři, včelaři a se svou žádostí uspěl
právě i Jiří Axmann, provozní elektrikář, který je předsedou Klubu českých
velocipedistů v Hrabové,“ informovala Marie Pásková ze Skupiny ČEZ.
Ostravští se dočkali podpory 30 tisíc
korun, protože jejich činnost skutečně zaujala. „Začali jsme jezdit v roce
2003, ale klub jsme založili až o deset
let později. Stará kola jsme sbírali na
šrotišti a pak je začali renovovat. Dnes
máme celou sbírku a ta nejstarší jsou
ze začátku minulého století,“ přibližoval srdeční záležitost hrabovských
nadšenců Jiří Axmann.
Kromě domácí akce se klub dne
5. září účastnil Ždánického histopedálu, a to již 12. ročníku, který se konal
s podporou Evropské unie. Obec Ždánice (u Hodonína) je malebnou obcí,
kde se v místním zámeckém parku tato
akce konala. Účastnilo se jí přibližně
150 velocipedistů, někteří i z blízkého
Slovenska. Členové hrabovského klubu poznali nové přátele z veloklubu
z Trnavy, které pozvali na akci do Hrabové. „Navštívili jsme muzeum, které
bylo na zámku, ve kterém byly vystaveny historické předměty z života na
vesnici. Byl to velice hezky prožitý den
zakončený plesem v Obecním domě,“
popsal Jiří Axmann.
3. října se KČV v Hrabové zúčastňuje Biskupického kaléšku v Biskupicích u Jevíčka. Je to festival slivovice
(obec má dvě pálenice) s jízdou na
velocipedech.
Sledujte stránky klubu na www.
kcv-hrabova.estranky.cz, kde se můžete o činnosti dozvědět ještě více.
(pp)

Upozornění
chovatelům psů
Každoroční očkování psů proti
vzteklině proběhne

ve čtvrtek 8. října
na parkovišti před Budoucností
od 15.15 do 15.45 hodin
a na hřišti TJ Sokol Hrabová
od 16.00 do 16.30 hodin.
Nezapomeňte na očkovací průkazy. Náhradní termín očkování
není stanoven.

Ostravským velocipedistům přispěla Nadace ČEZ na žádost zaměstnanců
částkou 30 000 korun.
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Fotbalový podzim

„Setkání jubilantů“ je určeno občanům, kteří mají trvalý pobyt v městském obvodu Hrabová a v letošním
roce oslavili nebo oslaví jubileum 70
a 75 let.
„Setkání jubilantů“ se uskuteční
dne 12. 11. 2015 v odpoledních hodinách.
Vážení jubilanti, pokud máte zájem
setkání se zúčastnit, vyplňte prosím

Muži A



Setkání jubilantů ve věku 70 a 75 let
„souhlas“ a doručte jej na Úřad MOb
Hrabová – p. Haunerové (I. patro, sekretariát), bližší informace na tel. čísle
599 420 101 nebo na email: sekretariat@ostrava-hrabova.cz.
Na základě vyplněného „souhlasu“ zašleme pozvánku na „setkání jubilantů“.
Poslední termín pro zaevidování
je 5. listopad 2015.
Z. H.

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

7. 11. 14.00 Brušperk Hrabová

Muži B

Souhlas jubilantů
Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), se zpracováním osobních údajů a zaslání pozvánky na akci „setkání jubilantů“
Jméno a příjmení
Datum narození

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

ne

11. 10. 15.00 Polanka

Hrabová

ne 18. 10. 12.00 Hrabová Koblov
so 24. 10. 14.00 Vřesina

Hrabová

st 28. 10. 14.00 Václavovice Hrabová

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

ne

1. 11. 12.00 Hrabová Hlubina

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

so

7. 11. 14.00 Hrabůvka Hrabová

……………………………………………....................................................................................
Doručovací adresa ...........…………………................................................................

ne

15. 11. 12.00 Hrabová Klimkovice

Dorost
so 10. 10. 12.30 Hrabová Šenov

……………………………………………....................................................................................
Setkání jubilantů je určeno občanům, kteří mají trvalý pobyt v městském obvodu Hrabová a v letošním roce oslaví jubileum 70 a 75 let.
Svým podpisem dávám souhlas se zpracováním osobních údajů, za
účelem a v rozsahu nezbytně nutném k zorganizování akce „setkání jubilantů“ a za účelem zaslání pozvánky na tuto akci.
Souhlas je dáván Úřadu městského obvodu Hrabová, a to pouze
na dobu před a během akce „setkání jubilantů“. Dále beru na vědomí
a souhlasím s tím, že získané osobní údaje budou zpracovávány pouze
zaměstnanci Statutárního města Ostravy, kteří jsou pracovně zařazeni
do Úřadu městského obvodu Hrabová, odb. sociálního, organizačního
a vnitřních věcí, a to jen způsobem, který dovoluje platná právní úprava.
Souhlasím s tím, že jakmile pomine účel, pro nějž je souhlas udělen,
budou shromážděné a zpracované údaje, jakož i tento písemný souhlas,
týkající se akce „setkání jubilantů“, zlikvidovány dle vnitřních předpisů
Úřadu MOb Hrabová a zákonné úpravy.
Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a informován/a ve smyslu § 11 odst. 1 a 2 zákona o ochraně osobních údajů o tom, v jakém
rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým
způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní
údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy.
Dále potvrzuji, že jsem byl/a informován/a o právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech
stanovených v § 21 zákona o ochraně osobních údajů.
Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a ve smyslu § 11 odst. 2 zákona
o ochraně osobních údajů o tom, zda je poskytnutí osobního údaje povinné či dobrovolné. A potvrzuji, že poskytuji tyto osobní údaje zcela
dobrovolně.
Datum…………….......................

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

so 17. 10. 12.45 Klimkovice Hrabová
st 28. 10. 14.00 Svinov

Hrabová

so 31. 10. 11.45 Václavovice Hrabová
so

7. 11. 11.30 Hrabová Velká Polom

Žáci
so 10. 10. 10.00 Hrabová Lokomotiva
so 17. 10. 9.30 Václavovice Hrabová
so 24. 10. 10.00 Hrabová Klimkovice
so 31. 10. 10.00 Vratimov Hrabová

Benjamínci
so 10. 10. 10.00 Michálkovice Hrabová
út 13. 10. 16.00 Hrabová Šenov

Veteráni
ne

11. 10. 15.00 Heřmanice Hrabová

ne 18. 10. 15.00 Hrabová Třebovice
ne

1. 11. 15.00 Hrabová Heřmanice
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