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Běh připomněl 17. listopad
Když jde jakákoliv akce do prvního
ročníku, přináší spoustu proměnných
a neznámých, ale organizátoři Běhu
17. listopadu v Hrabové mají už po premiéře jistotu, že se termínově i pojetím
treﬁli, protože na startu hlavního závodu na 10 kilometrů se ukázalo více
než dvě stě závodníků.
Zájem předčil veškerá očekávání,
takže pochyběly i pamětní originální
a stylové účastnické medaile „s holýma rukama“. Závod si nenechal ujít ani
primátor města Ostravy Tomáš Macura. „Na jeho přání to bylo víceméně
„inkognito“, chtěl si prostě jen zaběhat
a líbilo se mu, že touto cestou byl připomenut 17. listopad. Osobně si myslím, že je velmi důležité jej neustále
připomínat, aby se nezapomnělo, že
naše svoboda má původ právě v roce
1989, že není samozřejmostí. Dnes se
díky tomu může každý svobodně vyjadřovat, bohužel někteří to využívají jen na populistické vykřikování při

17. listopad lze připomínat různě. Proč ne během na trati, která vyžaduje odvahu
a vůli?
Foto: Petr Pavelka
každé příležitosti, aniž by se zamýšleli
nad důsledky, i když sami třeba nenesou žádnou odpovědnost,“ zamyslel

se starosta Rostislav Naď, který vítězům k cenám předával symbolické
studentské pečetě.
(pp)

Hrabová má nového tajemníka
Ze zdravotních důvodů dojde od 1. prosince
na Úřadě městs ké h o o bvo d u
Hrabová k personální změně
na postu tajemníka. Jiřího Strniště, kterému patří poděkování za
jeho působení v této funkci, střídá Jan
Socha, někdejší starosta Štramberku,
tedy osoba se značnými zkušenostmi
z komunální sféry, které je připraven
uplatnit i v novém prostředí.
„Jan Socha ze svého působení
v komunální politice dobře ví, co to
obnáší, pracovat pro veřejnost a sloužit občanům. Zná chod samosprávy
i státní správy, vyzná se v příslušných
právních předpisech i třeba administraci dotací, stejně jako v běžných
agendách jednotlivých odborů, dokonce má i zkušenost přímo s funk-

cí tajemníka. Proto věříme, že může
být ihned přínosem pro celkový chod
úřadu,“ říká starosta Ostravy-Hrabové
Rostislav Naď.
„Vykonával jsem dvacet let funkci starosty ve Štramberku, městečka
počtem obyvatel srovnatelného s Hrabovou. Na malém městě starostové

vykonávají mnohem více funkcí, než
jim náleží ze zákona, musí si zachovat
vedle racionálního myšlení i selský rozum, takže mohu nabídnout spoustu
zkušeností a profesní znalosti, které
bych rád zúročil i ve prospěch občanů Hrabové,“ těší se na výkon nové
funkce Jan Socha.
(pp)

V ážení spoluobčané,

přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku hodně zdraví a štěstí!
Za celý úřad starosta
Rostislav Naď
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Příjemné setkání jubilantů

Jubilanti se příjemně pobavili.
V budově Úřadu MOb Hrabová se
12. listopadu uskutečnilo setkání jubilantů, tradičně určené občanům, kteří mají trvalý pobyt v našem měst-

ském obvodu
a v letošním roce oslavili nebo
ještě oslaví jubileum 70 nebo
75 let.
Dobrou náladu nejprve navodilo vystoupení dětí z mateřské školky,
které měly pro
Foto: Petr Pavelka
seniory připraveny výstižné
verše: „Proč máš brýle, babičko? Chci
tě vidět, holčičko! A proč máš to naslouchátko? Chci tě slyšet, mé děvčátko! Proč máš vlasy došediva? To, že

stáří se ozývá. A proč se tak usmíváš?
Protože mě ráda máš!“ A myslely samozřejmě i na dědečky: „Mám rád svého dědečka, mám rád svého dědu, ze
školky mě na kole vozí vždycky vpředu. Děda šlape, šlape – doma si pak
musí chudák lehnout na kanape.“ Oči
seniorům vlhly, a to je ještě čekala pohádka O veliké řepě a dárečky. Do rozvernější nálady je poté dostaly songy
Václava Fajfra s kytarou a harmonikou.
„Setkání jubilantů nabízí seniorům
příležitost pobavit se nabídnutým kulturním programem i mezi sebou. Za
úřad je to alespoň malá odměna za vše,
co senioři ve svém životě vykonali jak
pro své blízké, tak třeba i pro Hrabovou,“ říká starosta Rostislav Naď. (pp)

DPS Bělská – klidné bydlení na stáří

DPS na ulici Bělská poskytuje ideální,
klidné prostředí k bydlení.
Foto: Petr Pavelka
Je to již třináct let, co se do DPS na
ul. Bělská, přesněji 26. 2. 2002, nastě-

hovali první obyvatelé – senioři. DPS
je jednopatrová budova, kde v jednopokojových a dvoupokojových bytech
s hezkým příslušenstvím bydlí senioři. Přízemní byty mají malé zahrádky
a některé byty v poschodí mají lodžie.
Takže od jara až do pozdního, ale pěkného podzimu senioři pečují o kytičky nebo využívají prostory k hezkému
venkovnímu posezení.
V prostorách DPS je také samostatná koupelna s vanou a trenažerovým kolem, aby si senioři mohli zkvalitnit svou kondici. Také dvakrát za týden probíhají volnočasové aktivity, do
kterých také chodí senioři z blízkého
okolí. Kuchyňka a zimní zahrada slouží

k různým soukromým i volnočasovým
akcím. Někteří senioři si vaří, jiní mají
dovážku obědů.
K dnešnímu dni bydlí v DPS 16 seniorů, z toho čtyři muži a dvanáct žen.
14 seniorů zemřelo, tři jsou v domově
pro seniory a jeden v LDN. Po dobu
třináct let se vyměnilo mnoho seniorů, kteří zde našli domov.
Přeji všem obyvatelům DPS, aby
zde prožili krásné a klidné stáří, uvědomili si, jakou dostali šanci, bydlet
v tomto krásném a důstojném zařízení.
Příště vás budeme informovat
o domě se zvláštním režimem na ul.
Šrobárova 22.
Šárka Bořutová, kulturní pracovnice

Dne 31. 10. 2015 si připomněli výročí
zlaté svatby Zdeňka a František Štefkovi. K padesáti letům společného
života jim popřál starosta městského
obvodu Rostislav Naď. Z. Haunerová

JUBILEA
Všem jubilantům přejeme hodně
zdraví, štěstí a osobní pohody.
Se zveřejněním souhlasili:
Danuše Záškodná
Libuše Zídková
Jan Sikora

17. října starosta přivítal mezi občany Hrabové šest dětí, a to Emu, Elišku, Michala, Lukáše, Štěpána a Tomáše.
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Knihovna v Hrabové „jede“
výši 15 tisíc korun. Za téměř devět tisíc korun bylo pořízeno spoustu nových knih, další ﬁnance posloužily na
dovybavení novým knihovnickým nábytkem (hrabadlo, nový stůl).
Pobočka v Hrabové pravidelně pořádá knihovnické lekce pro školy, poskytuje zázemí pro čtenářský kroužek Hrátky s knížkou, spolupracuje
i s mateřskou školou a své místo tu
mají také výstavy, kde své práce vystavují čtenáři, například Marta Smetanová nebo Jiří Neuwirt, ale také děti
z mateřinky.
(pp)
Kontakty:
Telefon: 602 199 326
E-mail: hrabova@kmo.cz
Adresa: Knihovna města Ostravy – pobočka Hrabová, Paskovská 31
Martina Šalati je se zájmem místních o knihy spokojená.
K nihovna v Ostravě - H rabové
„jede“, byť ji výrazněji drží zájem dospělých a děti musí do prostředí knih
lákat třeba i playstation. Ze 727 registrovaných čtenářů ke konci září je
490 dospělých a 237 dětí. Co při výpůjčkách nejvíce táhne, jsme zjišťovali
u knihovnice Martiny Šalati.
„U dospělých jednoznačně krimi,
zejména ta severská je docela dlouho
na vrcholu, detektivky, thrillery, bestselery, potom ženské romány, oddechovky, táhne i historie, z literatury
faktu hlavně cestopisy. Děti mají nejradši graﬁcké romány, komiksy, sci-ﬁ
a fantasy,“ shrnula Martina Šalati, která netají, že děti v knihovně více lákají počítačové hry než knihy samotné.
„Aspoň takovou oklikou se ke knížkám
dostanou, občas si nějakou půjčí, ale
nejsou pro ně prioritou, proč tu chodí. Ale samozřejmě, že máme i skupinu dětí, co chodí pravidelně, hlídají si
novinky, dávají si rezervace na knížky,
prostě je literatura zajímá.“

Foto: Petr Pavelka

Dětem i dospělým jsou nabízeny rovněž časopisy, ale periodika
v knihovnických statistikách trendově
vykazují pokles. „Obecně periodika
klesají, obsah se přesouvá na internet.
Vydavatelé si za to mohou sami, protože dolů šla i jejich kvalita, většinou
je to jen televizní program a reklamy.
Dnes každý průměrný senior čte noviny na netu, má e-mailovou adresu, otevírá servery a je v obraze. Pobočka má
jen dva seniory, kteří si prakticky pravidelně chodí k nám přečíst denní tisk,
jinak už čerpají informace jinde. Doba
se strašně zrychluje,“ říká knihovnice.
Městský obvod Hrabová přispěl
v letošním roce na provoz pobočky,
která spadá pod městskou příspěvkovou organizaci, účelovou dotací ve

Provozní
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

doba:
12.00 - 18.00
9.00 - 11.00 12.00 - 15.00
zavřeno
12.00 - 18.00
9.00 - 11.00 12.00 - 15.00
zavřeno

Služby:
• nabídka knihovnických lekcí a besed
• absenční půjčování knih dětským
i dospělým čtenářům
• půjčování vybraných časopisů pro
děti i dospělé
• rezervace knih z fondu knihovny
• půjčování her pro děti
• besedy a knihovnické lekce pro
mateřské a základní školy
• pořádání soutěží pro děti
• veřejný internet zdarma

Adventní
koncert
Vážení spoluobčané,
srdečně vás zveme na Adventní
koncert, který se uskuteční v neděli
20. prosince v 16 hodin v kostele
sv. Kateřiny v Hrabové. Pod vedením Petry Rašíkové vám zazpívá
a jistě potěší v tomto slavnostním
předvánočním čase smíšený pěvecký sbor Chorus Ostrava.
Koncert pořádá ÚMOb Hrabová

Momentálně vystavuje Marta Smetanová.

Foto: Petr Pavelka
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Projekt „Předškoláci“ na ZŠ Paskovská
Tento projekt zahrnuje aktivity pro
budoucí prvňáčky, které pořádá naše
ZŠ, před jejich nástupem do 1. třídy.
Některé akce připravujeme ve spolupráci s MŠ Klubíčko v Ostravě Hrabové. Rodiče a děti budou mít možnost
v průběhu jednotlivých připravených
akcí poznat prostředí naší školy.
Děti si hravou formou vyzkouší,
co je čeká v 1. třídě, seznámí se s budoucími staršími kamarády, poznají
paní učitelky, což jim umožní překonat možné obavy při přechodu z mateřské do základní školy.
V současné době probíhají tzv. Hodiny pro předškoláky, při kterých si
děti z MŠ vyzkoušejí za pomoci žáků
3.–5. ročníku základy čtení, sportovní aktivity v tělocvičně i přírodovědné pokusy.
Než přijdou děti se zákonnými zástupci k zápisu do 1. třídy, připravili
jsme pro ně ještě další možnosti setkání se školou – koncem listopadu
to byl Den otevřených dveří a Vánoční cinkání, 3. prosince pak „Adventní

Hornická desítka
V sobotu 7. listopadu se žáci naší
školy zúčastnili známého běžeckého
závodu Hornická desítka ve Frýdku-Místku. I přesto, že během dne poprchávalo, od dobré nálady a běžeckého
nadšení to žáky neodradilo.
Téměř každý běžel trať dlouhou
832 m a někteří si dokonce zaběhli
i kilometrovou trať, tzv. Běh pro zdraví.
Zúčastnilo se celkem 20 žáků naší školy, a to od ročníku 2005 až 2000. Po
vyhlášení závodu se losovala tombola.
Nejlepší cenu si odnesl žák páté třídy
David Surovec, který vyhrál notebook.
Doufám, že příští rok se do závodu
zapojí více našich žáků a udělají tak
něco pro své zdraví.
Všem zúčastněným děkuji za reprezentaci školy.
Mgr. Dagmar Motlochová

koncert ZUŠ“ – vystoupení dětí ZUŠ
a MŠ. Samotný zápis žáků do 1. třídy
se připravuje na 18.–19. 1. 2016.
Ve druhém pololetí školního roku
připravujeme: „Školáci čtou dětem“,
Návštěva dětí z MŠ v 1. třídě a na hři-

šti v areálu ZŠ, Informativní schůzka
zákonných zástupců předškoláků zapsaných na naší škole s TU 1. tříd, „Den
otevřených dveří“ – ukázkové hodiny
pro zákonné zástupce a dětí (dopoledne v rámci výuky), Klub Školáček.

Výzva MŠ Klubíčko
Mateřská škola „Klubíčko“ v Ostravě-Hrabové se připravuje na jaře 2016
uspořádat výstavu nazvanou „Historie naší mateřské školy“. Rádi bychom
požádali pamětníky Ostravy-Hrabové, bývalé žáky, rodiče, zaměstnance
o pomoc při vyhledání pamětních fotograﬁí (budovy školy, zahrady, interiéru, hraček…).
Jedná se nám o historii obou mateřských škol (V. Huga 20 a Příborská
28), ze které lze vyčíst změny v průběhu uplynulých let.
Fotograﬁe a výstřižky z novin můžete zasílat na e-mailovou adresu ředitelství mateřské školy: reditelstvi@msklubickoostrava.cz do konce ledna 2016.
Děkujeme všem za ochotu a spolupráci.
Vedení MŠ Klubíčko

Vánoční koncert
Dne 17. 12. 2015 se v kostele Sv. Kateřiny Alexandrijské uskuteční
Vánoční koncert cimbálové muziky Šmykňa se sborem a hosty. Začátek
je v 18 hodin.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Žákovský parlament a charita
I v letošním
školním roce na
naší škole pracuje žákovsk ý
parlament. Členy parlamentu
jsou dva zástupci tříd 3.–9. ročníku. Schází se obvykle
2x měsíčně. Pořádají akce pro spolužáky (např. Halloweenské odpoledne,
Mikuláš atd.), účastní se různých charitativních sbírek apod. Předsedou ŽP
je Radka Šimůnková ze VII. A, místopředsedou Ludmila Kročková ze VI. B.
Žákovský parlament školy je již několik let zapojen do sbírky na pomoc
při výcviku koní pro hiporehabilitace.

Každý rok CPK – CHRPA zasílá škole
předměty k zakoupení (nálepky, pohlednice, odznaky, hopíky, motanice,
tetování, záložky…) a výtěžek je zaslán
organizaci a využit pro výcvik koní.
CPK – CHRPA je nestátní, nezávislé
a neziskové občanské sdružení, které
vzniklo 1. října roku 2003. Sídlí ve vesnici Rokytno u Pardubic. Hiporehabilitace je moderní metoda, která využívá
koně – jeho osobnosti a pohybu jeho
hřbetu k rehabilitaci pacientů s různými typy nemocí. I letos jsme pomáhali.
Zakoupením předmětů přispěla naše
škola částkou 2 250 Kč.
Poděkování patří všem, kteří si
předměty zakoupili a tím pomohli.

Halloweenské odpoledne

Dne 27. října pořádal žákovský parlament pro žáky I. stupně Halloweenské odpoledne. Zájem byl obrovský,
přišlo na 90 strašidel a strašidýlek.
A co na účastníky čekalo?
Soutěže se strašidelnou tématikou:
koulení dýní na kuželky, spojovačka
strašidel, skládání obrázků, přenášení
lentilek slámkou, omalovánky, pexeso a bingo s halloweenskou tématikou, lovení bonbónů. Tradičně bylo
i stanoviště s občerstvením (tousty

s dýňovou marmeládou) a stanoviště,
na kterém si děti mohly vyrobit mumii z toaletního papíru. Nakonec se
pak všichni vyřádili na diskotéce, kde
zástupci žákovského parlamentu vybrali a ocenili nejlepší masky a nejlepší
družstvo v soutěžích.
Chtěli bychom poděkovat všem,
kteří nám pomohli s organizací a připravili pro děti zábavné odpoledne.
Za ŽP: Mgr. Libuše Staňková
a Mgr. Simona Hališková

Celostátní soutěž TGM
Loni žákyně IX. B třídy, dnes studentka gymnázia Kateřina Šupčíková
dosáhla v minulých dnech na vyhlášení dalšího ročníku celorepublikové
soutěže Masarykova demokratického
hnutí vynikajícího úspěchu a druhým
místem zopakovala dosud historicky
nejlepší umístění našeho taktéž dnes
již bývalého žáka Michala Milise.
Soutěže na téma života a díla našeho prvního prezidenta se každoročně účastníme. Kateřina Šupčíko-

vá se svou esejí dosáhla vynikajícího
úspěchu v kategorii základních škol
a víceletých gymnázií. Za druhé místo
v rámci celé republiky získala ﬁnanční
prémii ve výši 1500 Kč, čestné uznání Masarykova demokratického hnutí
a sborníky soutěžních prací letošního
roku. Je jen škoda, že všechna ocenění musí být Kateřině poslána. Ta měla
v plánu se slavnostního vyhlášení zúčastnit, ale na poslední chvíli onemocněla.
Mgr. Martin Němec

Jablíčko za
zábavou v Polsku

Zábavní park v Polsku nabízí spoustu
atrakcí.
Foto: Petr Pavelka
V sobotu 2. října prožili děti a rodiče z Mateřské školy „Klubíčko“ krásnou sobotu v zábavním parku Ochaby v Polsku.
Ráda bych poděkovala za všechny
rodiče a děti Sdružení rodičů Jablíčko
při Mateřské škole „Klubíčko“, které
za ﬁnanční podpory ÚMOb Ostrava-Hrabová připravilo celodenní zájezd
plný skvělých zážitků a nálady. Děti
se dosytosti vydováděly na různých
atrakcích, které park nabízel, např.
dům naruby, procházka mezi dinosaury či kukuřičný labyrint. V prehistorickém akváriu jsme s kouzelnými
brýlemi mohli spatřit podivuhodné
tvory. Někteří tatínkové i děti si prošli lanovou dráhu a maminky si u kávy
užívaly teplé a sluncem prohřáté sobotní nicnedělání.
Po dni plném zážitků a krásného
počasí jsme se pak příjemně unaveni
vrátili všichni zpět.
Již teď se všichni těšíme na další
společné akce, které pro nás Jablíčko připraví.
Za rodiče a děti Kateřina Farská

Ocenění strážníci
městské policie
Celkem tři strážníci byli navrženi
na obdržení certiﬁkátu a stužky
„Za záchranu života“.
Jana Koňariková
Jana Maršálková
Petr Erdös
Městská policie opět
dokázala, že má profesionální
strážníky, kteří jsou lidští a jsou
tu pro občany kdykoliv. Třeba
i mimo pracovní dobu.
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Tři králové budou koledovat v Ostravě
Charita Ostrava se pravidelně zúčastňuje celorepublikové Tříkrálové
sbírky, kterou na
pomoc lidem v nouzi pořádá Charita
Česká republika. Tříkrálová sbírka 2016
bude v rámci Ostravy a okolních měst
a obcí probíhat ve dnech 1.–14. ledna
2016. Charita Ostrava se této tradiční
veřejné sbírky zúčastní ve spolupráci
s partnerskou Charitou sv. Alexandra.
Z ﬁnančních příspěvků dárců jsou
tradičně podporovány lokální sociální
a zdravotní služby poskytované lidem
v nouzi – ohroženým dětem, lidem se
zdravotním handicapem, seniorům,
lidem v závěru života, lidem bez domova. Část výtěžku sbírky je využíván
také na aktivity regionálního, republikového a zahraničního charakteru.
Konkrétně budou z prostředků Tříkrálové sbírky 2016 v Ostravě podpořeny
tyto projekty:
1. Podpora lidí v závěrečném stádiu
života v Mobilním hospici a ošetřovatelské službě sv. Kryštofa
2. Podpora seniorů v pečovatelské
službě Matky Terezy
3. Podpora seniorů a lidí bez domova
– nákup materiálu pro aktivizační
terapie
4. Přímá hmotná humanitární pomoc
pro lidi v obtížné životní situaci
5. Doﬁnancování rekonstrukce prostor pro sociální rehabilitaci lidí
ohrožených sociálním vyloučením
v charitním středisku sv. Lucie –
startovací byty
6. Podpora ohrožených dětí a mládeže v nízkoprahovém Charitním středisku Michala Magone – vybudování základny pro táborové aktivity
7. Podpora osob se zdravotním postižením, vybavenost chráněných
dílen Charity sv. Alexandra
Z Tříkrálové sbírky podporované
aktivity Charity Ostrava a Charity sv.
Alexandra jsou dlouhodobě ztrátové
nebo se nedaří nalézt ﬁnanční zdroje pro jejich uskutečnění či potřebný
rozvoj. Obracíme se proto na vás, vážení občané, s žádostí o pomoc při
této celorepublikové sbírkové akci,
pořádané na pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují. Poznávacím znamením
Tříkrálové sbírky jsou koledníci, skupinky tří králů. Charitní koledníky budeme v Ostravě a přilehlých obcích
potkávat v prvních dvou lednových
týdnech roku 2016. Charitní koledníci jsou vybaveni plastovými pokladničkami označenými červenobílým
logem Charity Česká republika zape-

četěnými ostravským magistrátem.
Vedoucí skupinky je starší patnácti
let a disponuje průkazkou/plnou mocí
k nakládání s pokladničkou.
V Tříkrálové sbírce 2015 se v Ostravě a okolí vykoledovalo 1 455 769 Kč.
Finance byly využity v průběhu letošního roku na podporu aktivit Charity
Ostrava a Charity sv. Alexandra pro
lidi bez přístřeší, lidi v závěrečném
stádiu života, seniory, lidi se zdravotním postižením a přímou humanitární pomoc lidem v nouzi. Více o využití
výtěžku na webu: http://ostrava.charita.cz/dobrovolnici/trikralova-sbirka-charita-ostrava/.
Při pořádání Tříkrálové sbírky Charity Ostrava jsou sbírkové pokladničky

úředně zapečetěny i rozpečetěny Magistrátem města Ostravy, celý ﬁnanční
výnos bude uložen na sbírkové konto
66008822/0800 u České spořitelny.
Využití a vyúčtování ﬁnancí z Tříkrálové sbírky pro záměry Charit jsou předkládány ke kontrole Diecézní charitě
ostravsko-opavské.
Děkujeme všem občanům, dárcům, koledníkům, úřadům a společenstvím, kteří se budou jakýmkoli způsobem podílet na realizaci Tříkrálové
sbírky 2016.
V našem městském obvodu Hrabová se Tříkrálová sbírka uskuteční dne 9. ledna od 9 do 14 hodin.

Obyčejní lidé, co dělají neobyčejné věci

Slezská diakonie hledá dobrovolníky – studenty, pracující, lidi v invalidním, starobním důchodu, aktuálně
nezaměstnané, kteří chtějí pomáhat
potřebným lidem.
Dobrovolníky se stávají obyčejní,
přesto nevšední lidé. Jejich nevšednost spočívá v tom, že se rozhodli vě-

novat část svého času a energie tomu, aby byli užiteční světu, ve kterém
žijí.
Příležitosti pro dobrovolnictví nabízíme ve střediscích Slezské diakonie
ARCHA Ostrava, DUHOVÝ DŮM Ostrava a SILOE Ostrava. Dobrovolníci
se tak stávají přáteli seniorů, kterým
pomáhají a naslouchají, společníky lidí
s postižením, jsou oporou klientů při
výjimečných chvílích i každodenních
běžných činnostech.
Staňte se součástí našeho profesionálního týmu. V rámci dobrovolnictví vám můžeme proplácet jízdné, nabídnout supervizní podporu, pojištění,
a to zdarma.
V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel.: 731 130 175 nebo na
e-mailu: dobrovolnictvi@slezskadiakonie.cz

listopad
2015
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Svoz odpadu v období Vánoc a Nového roku
Odpadová společnost OZO Ostrava jako každý rok přizpůsobí na
přelomu roku svoz odpadu speciﬁckým podmínkám svátků. Kontejnery na směsný i separovaný odpad na
sídlištích budou sváženy i o svátcích
jako ve všední dny. V případě potřeby budou svozy na sídlištích dokonce posíleny. Popelnice od rodinných
domů budou až do Silvestra vyváženy ve standardních svozových dnech.
Na Nový rok však mají popeláři volno, a tak nádoby budou vyvezeny
místo volného pátku hned v sobotu
2. ledna 2016.
„Protože rok 2015 končí lichým
týdnem a nový rok začíná také lichým
týdnem, rozhodli jsme se občanům,
kteří mají svoz odpadu stanoven na
sudý týden, kompenzovat dlouhou
prodlevu mezi svozy tím, že v prvním
lednovém týdnu vyvezeme popelnici
navíc i jim. Svezeme tak během jednoho týdne odpad „sudým“ i „lichým“.
Od druhého lednového týdne už ale
bude svoz odpadu z popelnic opět
probíhat dle řádného harmonogramu,“ vysvětluje mluvčí OZO Ostrava
Vladimíra Karasová.
Po Třech králích navíc na ostravských sídlištích začne tradiční svoz
vánočních stromečků, které už si obyvatelé ostravských sídlišť zvykli v lednu odkládat ke kontejnerovým stáním.

Stromečky budou jako obvykle odváženy na ostravskou kompostárnu
v Hrušově, kde budou drceny a v příští vegetační sezoně přidávány k trávě a listí, z nichž OZO Ostrava vyrábí
kvalitní kompost a zeminový substrát.
Svátkům bude přizpůsoben i provoz sběrných dvorů a komerční příjem
odpadů ve společnosti OZO Ostrava.
Přesný rozpis provozní doby v období
přelomu roku občané naleznou v prů-

běhu prosince na webových stránkách
svozové společnosti www.ozoostrava.
cz/aktuality/.
„Děkujeme všem Ostravanům za
spolupráci při nakládání s odpady
v uplynulém roce. Správným tříděním
a respektováním stanovených pravidel
se nám společně daří zvyšovat míru
využití komunálních odpadů a zlepšovat tak i životní prostředí,“ říká na
závěr Karasová.

Díky patří všem, kteří správně nakládají s odpady.

Foto: Petr Pavelka

Informace o plánované výzvě na „kotlíkové dotace“
Informujeme občany o plánované
výzvě Moravskoslezského kraje na
kotlíkové dotace, určené pro fyzické osoby na výměnu zdroje vytápění
v rodinných domech. Předpokládaný
termín vyhlášení výzvy je prosinec

2015, příjem žádostí je naplánován
na období od 1. 2. 2016 do 29. 2. 2016.
Finanční prostředky z kotlíkových
dotací mohou čerpat vlastníci rodinných domů na území Moravskoslezského kraje na výměnu starých neekolo-

Silvestrovský běh Hrabovou
Sokol Hrabová a Tri Atlet klub Hrabová pořádají 31. prosince

27. ročník
Silvestrovského běhu Hrabovou
Prezentace: 9.00-9.45 hod. v místě srazu na hřišti Sokolu Hrabová
Start: v 10 hodin hlavní běh
Sraz a šatny: Klubovní místnost hřiště Sokolu Hrabová
Trať závodu: 9 550 m (dva okruhy převážně asfaltový povrch)
Kategorie: Muži kat. A 16 až 39 let, B 40 až 49 let, C 50 až 59let, D 60
a více. Ženy E do 35 let, ženy F nad 35 let. Mládež do 15 let (jeden okruh)
Startovné: 100 Kč dospělí, 50 Kč mládež
Ceny: Finanční odměny a dárky (v cíli závodníci obdrží pamětní medaili)
Tel.: 602 548 140, 724 589 701

gických kotlů na pevná paliva s ručním
přikládáním za automatické kotle na
pevná paliva, biomasu nebo kombinaci obou (vždy s emisní třídou 5+), tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle. Podle zvoleného typu nového
zdroje tepla bude ﬁnanční podpora na
tuto výměnu a související „mikroenergetická opatření“ poskytnuta ve výši
70–80 % nákladů na pořízení kotle,
a to z maximální částky 150 tisíc korun.
Tato podpora může být dále navýšena
o 5 % u obcí spadajících do tzv. prioritních území s dlouhodobě znečištěným ovzduším.
Po přičtení bonusu ve výši 5 % za
území a příspěvku z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 5 % se
může jednat o podporu až do výše
90 % způsobilých výdajů.
Podrobnější informace o připravované výzvě naleznou zájemci na
webu www.lokalni-topeniste.cz a také
se mohou se svými dotazy obracet
na Krajský úřad Moravskoslezského
kraje, a to na „kotlíkovou“ linku 595
622 355 a e-mailovou adresu kotliky@msk.cz.
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Představení nové publikace o kostele sv. Kateřiny
Vážení spoluobčané, dovoluji si vás pozvat na představení
a slavnostní požehnání
nové publikace o našem dřevěném kostele
s názvem Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské v Ostravě-Hrabové, které se bude konat dne 20. prosince
od 16 hodin v hrabovském kostele sv. Kateřiny před tradičním
vánočním koncertem,
jenž bude poté plynule
následovat.
Tato první odborná publikace o hrabovském farním chrámu a přirozené
dominantě našeho městského obvodu se komplexně zabývá historií, architekturou a uměleckým vybavením

starého i obnoveného
dřevěného kostela sv.
Kateřiny. Nejsou opomenuty ani kapitoly ze
soudobé pohnuté historie kostela, kdy kostel v roce 2002 nešťastnou náhodou vyhořel
a následně byl postaven
ve své dřívější dřevěné
podobě. Dějiny chrámu a místní hrabovské
farnosti, které sahají až
do 16. století, jsou zasazeny do širšího kontextu, který představují
zejména tři úvodní přínosné kapitoly pojednávající o dějinách
obce Hrabová od 13. století po současnost.
Publikaci, kterou vydala zdejší
Římskokatolická farnost Ostrava-Hra-

bová za ﬁnanční podpory městského
obvodu Hrabová, napsal hrabovský
občan Martin Slepička. Fotograﬁemi
současného kostela knihu umně doprovázel Milan Slíva. Na publikaci se
taktéž podílela řada institucí, odborníků a mnoho hrabovských občanů,
kterým tímto děkuji. Záštitu nad publikací převzal diecézní biskup ostravsko-opavský Msgre. František Václav
Lobkowicz, O. Praem.
Tato reprezentativní publikace o našem dřevěném kostele bude dostupná k zakoupení po skončení koncertu
v kostele sv. Kateřiny vzhledem k vysokým nákladům na tisk a zpracování
publikace za cenu 250 Kč. Dále bude
kniha dostupná široké veřejnosti ve
farním kostele sv. Kateřiny v době konání bohoslužeb a také v Květinářství
Kvítko u paní Věry Kročkové.
Adrian Wykręt, farář

TJ Sokol Hrabová hodnotí rok 2015
Rok 2015 můžeme hodnotit vcelku
úspěšně, až na jednu žel bohu přirozenou věc, a to, že nás opustil dlouholetý bývalý předseda TJ Sokol Hrabová pan Miroslav Folta, který působil
v tomto roce i nadále jako člen výboru.

Úspěšný hlavně taky v tom, že se
nám podařilo zajistit, a to nejen ﬁnančně, chod celého Sokola. Krom
běžné údržby, společenských, kulturních a sportovních akcí, umožnění
dětských dnů a jiných zábav pro ob-

Z J E D N Á N Í R A DY
Dne 26. 10. 2015 Rada městského obvodu Hrabová
schvaluje
- plán zimní údržby místních komunikací v majetku statutárního města
Ostravy, svěřených do správy městskému obvodu Hrabová, pro období od 1. 11. 2015 do 31. 3. 2016.
- poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Ostrava-Hrabová ve výši
30.000 Kč na tisk publikace s názvem Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské v Ostravě-Hrabové (schváleno následně zastupitelstvem dne 18. 11.)
Dne 11. 11. 2015 Rada městského obvodu Hrabová
schvaluje
- návštěvní řád veřejného sportovního a dětského hřiště realizovaného
v rámci stavby „Revitalizace ploch Šídlovec, Šrobárova-V. Huga, Ostrava-Hrabová“ – SO 03 Multifunkční hřiště, SO 04 dětské hřiště, pískoviště.
bere na vědomí
- dokumentaci k návrhu propojovací větve mezi rampou za silnicí I/56
Místecká a ul. Paskovskou na MOK u Makra v Ostravě-Hrabové a ukládá
komisi výstavby, dopravy a ekologie předložit vyjádření k předložené
dokumentaci
- Zprávu o činnosti Městské policie Ostrava na území městského obvodu
Hrabová za období 1. 7. – 30. 9. 2015.
rozhodla
- o uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Ostrava – městským
obvodem Hrabová a smíšeným pěveckým sborem Chorus Ostrava z.s.
na uspořádání hudební produkce – adventního koncertu v kostele sv.
Kateřiny dne 20. 12. 2015 za cenu nejvýše přípustnou 10.000 Kč.

čany Hrabové a blízkého okolí. Zajištění sportovních aktivit členů včetně
soutěžních utkání fotbalu.
Mimo rámec rozpočtu, s přispěním
obce 100 000 Kč, jsme získali dalších
400 000 Kč a díky tomuto menšímu
zázraku jsme zrealizovali centrální zavlažování hlavního hřiště, což přinese
hlavně zkvalitnění travnaté plochy.
Zhruba před 11 lety bylo travnaté hřiště rekonstruováno a už tehdy nám
ono centrální zavlažování bylo doporučováno. Takže hlavně fotbalisté mají
velikou radost.
Výsledky fotbalistů jsou, řekněme,
tak napůl. Zatímco muži se drží na konci tabulek – „A“ v 1. A třídě na 13. místě,
„B“ v městském přeboru na 16. místě,
veteráni 5. místo, tak mládež nám dělá
obrovskou radost – dorost 5. místo,
žáci 2. místo, benjamínci 2. místo.
Máme i ve zbytku roku ještě pár
úkolů, které je nutno provést, a to samozřejmě díky sponzorům, dárcům,
grantům, vlastní činnosti, vlastními
příspěvky, města, ale hlavně díky obci,
která nám tento rok pomohla o něco
víc, bych chtěl velmi poděkovat. Věřím, že i v příštím roce se bude dařit
obdobně a budeme sportovat rekreačně či v soutěžích aspoň ve stejném
počtu jako letos.
předseda TJ Sokol Hrabová
Petr Novák
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