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Starostou Hrabové se stal Igor Trávníček

Igor Trávníček ve funkci starosty.
Ostrava-Hrabová má za sebou
poměrně dramatický rok 2015, který v prosinci vyvrcholil změnami ve
vedení hrabovské radnice. Dosavadní starosta Rostislav Naď rezignoval

Foto: Petr Pavelka
a na jeho místo se posunul z pozice
místostarosty Igor Trávníček.
Nasbíral jste za své působení ve
veřejné správě již dostatek zkušeností?

Nový vůz dobrovolných hasičů
Moravskoslezský kraj předal profesionálním i dobrovolným hasičům
a záchranářům techniku za více než
330 milionů korun. Nezapomněl přitom ani na Sbor dobrovolných hasičů
Ostrava-Hrabová. Starosta Hrabové
Igor Trávníček se 21. ledna zúčastnil
spolu se zástupci místního sboru dobrovolných hasičů slavnostního předání vozidel v Trojhalí v Dolní oblasti
Vítkovic. Po repasované Avii se nyní
hrabovští hasiči mohou těšit ze zbrusu nového zásahového vozidla značky Mercedes.
„Je to úplně o něčem jiném, to je
jasné. Do vozidla nám vejde jednou tolik věcí, přitom je užší, takže v terénu,
kde občas auta parkují všelijak, máme
lepší manévrovatelnost. Máme nyní
k dispozici auto s pohonem 4x4, s po(pokračování na str. 2)
čtem míst 1+8.

„Ve funkci místostarosty jsem od
roku 2014, stále se s komunální politikou seznamuji. Mám ale spoustu zkušeností z posledních 20 let ve
vedení soukromé společnosti, které
se mi jistě budou rovněž hodit. Také
není tajemství, že v rodině provozujeme v Hrabové pohostinský podnik, a víte, jak to je. U pivečka je každý politik, takže o podněty občanů
a jejich představy ideálního řešení některých problémů nouzi nemám. Ale
teď vážněji. Je pro mě velmi důležité,
že ještě předchozí starosta dokázal
ke konci roku úřad personálně posílit
o nového tajemníka Jana Sochu, o jehož zkušenosti se budu opírat, stejně
jako o osobu místostarosty Bohumila
Rundta, který ví, o čem to v této funkci je.“
S čím na úřadě začnete?
„Samozřejmě se musím v mnoha věcech nejprve zorientovat, ale veškerá
má činnost bude směřovat nejen k tomu, aby řádně fungoval úřad a občané
byli spokojeni, ale aby také všichni cítili,
že Hrabová má perspektivu, že se bude
(pokračování na str. 2)
dále vyvíjet.“
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Starostou Hrabové se stal Igor Trávníček
(pokračování ze str. 1)

Jak Hrabovou v příštích letech
tedy vidíte?
„Hrabová je už nyní dobrá adresa,
svědčí o tom to, že se tu hodně staví
nové domy, přibývá obyvatel. Hledají
tu klidnější, venkovštější život kousek
od města, kde se lidé znají, kde je to
fajn. Zvládli jsme tu soužití s průmyslovou zónou, která je pro městský obvod ﬁnančním přínosem, zejména díky
příjmům z daní z nemovitosti, pozitivně
ovlivňuje zaměstnanost, takže více lidí
může vést spokojený život. Chceme se
ale postarat o to, aby se v Hrabové žilo
ještě lépe a byla ještě atraktivnější.“
Co k tomu může přispět?
„Například vybudování kanalizace,
která chybí na jižním konci Hrabové,
kde lidé nejsou napojeni. Tento problém se táhne strašně dlouho, budeme chtít zvýšit tlak, aby město uvolnilo potřebné prostředky, protože to je
v jeho ﬁnančních možnostech.“
Jaký další problém Hrabové chtějí
občané řešit?
„Určitá skupina obyvatel chce stále tlačit diskuzi o prodloužené Mostní. Ale ty debaty jsou ve fázi, kdy jsou
hotové výkupy a prakticky nic se už
nedá změnit, zbytečné. Je to investice
kraje, počítá se hlukovými bariérami
i velkou výsadbou, jsou jiné věci, kte-

rým můžeme věnovat úsilí. Například
výstavbě nového objektu školky nebo
kulturního domu.“
Tyto projekty jsou v jaké fázi?
„Mapujeme situaci ohledně možností nového objektu školky, protože
jedna z budov, kde sídlí, nebyla k tomuto účelu původně určena, druhou
zase nelze ve třetím patře rozšířit rekonstrukcí, protože předškolní výchova musí být provozována maximálně ve
dvou podlažích. Co se týče kulturního
domu, existuje mnoho variant a proběhnou určitě diskuze, která by byla
nejvýhodnější. Nabízí se objekt restaurace U Lípy, kde je velký sál s otočným
jevištěm, s určitou tradicí kulturních
akcí, ale domluva s majitelem se jeví
komplikovaně, včetně ﬁnančních požadavků. O tento objekt se ale zajímáme,
protože je to stavba s určitou historickou hodnotou, která momentálně chátrá, a máme obavy o její další existenci.
Další možností je novostavba, například
v lokalitě za úřadem na místě dopravního hřiště. Uvidíme také, jak se k nám
v těchto úvahách zachová město.“
A co se v Hrabové změní už v tomto roce?
„V plánu je výstavba parkoviště
u hřiště vybudovaného v loňském roce
mezi ulicemi V. Huga a Šrobárova, uvažujeme o dalších možnostech nových

parkovacích míst, protože těch se
v mnoha lokalitách nedostává. Je to
sice takový věčný boj, kdy jedni obhajují potřebu nových parkovišť, další
chtějí zachovat zeleň, ale dnes v mnoha rodinách jsou dvě auta standardem,
takže ta potřeba stále roste. Budeme
dále pečlivě sledovat veškeré dotační
tituly, a jestli se Hrabové naskytne nějaká šance, budeme se ji snažit využít.“
S parkovišti souvisí i občasná kritika činnosti městské policie.
„Občas slýchávám, že městská policie v Hrabové neplní svou funkci, ale
nahrazovat její činnost jiným způsobem, by nebylo správnou cestou. Se
zástupci městské policie se scházíme
každý měsíc, kdy vyhodnocujeme její
činnost, častým tématem je parkování
tam, kde je to zakázáno. Je třeba říct,
že městská policie na všechny podněty reaguje. Někdy ji přitom ale nepřiměřeně svazují zákony jako například
u toulavých psů.“
Volného času teď asi nebudete
mít nazbyt. Jak relaxujete?
„Nejraději utíkám na hory lyžovat.
To vám dokonale vyčistí hlavu, i když
ostatní části těla už se trochu ozývají.
Paralelu s politikou tam vidím. Nahoru
se člověk rozhodně nedostane takovou rychlostí jako dolů, to může být
někdy docela sešup.“
(pp)

Nový vůz dobrovolných hasičů
(pokračování ze str. 1)

Součástí vybavení jsou také technické prostředky pro zdolávání požárů – hadice, proudnice, dýchací přístroje, hasicí přístroje a další – a technické
prostředky pro technické zásahy jako
čerpadla, lanový naviják, elektrocentrála, osvětlovací soupravy a jiné,“ popsal
velitel jednotky Milan Minář. Nadstan-

dardně jsou všechna vozidla vybavena
také vysokotlakým hasicím zařízením
a 300litrovou nádrží na vodu. Vybrané
jednotky sboru dobrovolných hasičů tak
budou moci s těmito auty jezdit i k menším požárům a mohou se účinně podílet
na zajištění bezpečnosti obyvatel.
„Moderní vybavení je určitě pro naše
hasiče povzbuzením v jejich záslužné

práci, obnova vozového parku jim pomůže v rychlosti i kvalitě jejich zásahů,“
je přesvědčen starosta Igor Trávníček.
„Nové dopravní automobily pro jednotky sboru dobrovolných hasičů podstatně rozšíří nejen zásahové možnosti
těchto padesáti jednotek, ale pomohou
i v jejich spolkové činnosti,“ potvrdil ředitel HZS MSK Zdeněk Nytra.
(pp)

Prosincové zastupitelstvo schválilo
nové vedení obvodu i rozpočet 2016
Na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, konaném dne
28. prosince loňského roku, bylo zvoleno nové vedení obce. Zastupitelé se
dohodli, že volba starosty, místostarosty a popřípadě členů výborů městského obvodu Hrabová bude probíhat
veřejným hlasováním.
Do funkce starosty městského obvodu Hrabová byl navržen dosavadní místostarosta Igor Trávníček, který
získal důvěru v podobě 11 hlasů (2 proti, samotný kandidát se zdržel). Nově
zvolený starosta Igor Trávníček po
svém zvolení krátce promluvil, podě-

koval za důvěru i bývalému starostovi
Rostislavu Naďovi za vše, co během
téměř jednoho desetiletí pro Hrabovou ve veřejné funkci vykonal.
Na funkci místostarosty městského
obvodu Hrabová byl navržen a 13 hlasy posléze zvolen Bohumil Rundt. Ten
poděkoval za důvěru a vyzval ke konstruktivnímu řešení problémů Hrabové
napříč politickými stranami a hnutími.
Zastupitelstvo městského obvodu
Hrabová dále zvolilo členem ﬁnančního výboru Vladimíra Petanu a předsedkyní ﬁnančního výboru Květoslavu
Hrabovskou.

Zastupitelstvo městského obvodu
Hrabová rovněž schválilo předložený
návrh rozpočtu Statutárního města Ostravy – Městského obvodu Hrabová na
rok 2016, který počítá s příjmy i výdaji
ve výši okolo 55 milionů korun. Zastupitelé si v tomto bodě prošli velkou debatou o koncepci bytového hospodářství, objevovaly se návrhy na zvýšení
nájemného, které nepokrývá dostatečně náklady na údržbu bytového fondu.
Zastupitelstvem byl schválen také návrh rozpočtového výhledu Statutárního města Ostravy – Městského obvodu
Hrabová na období 2017-2019.
(pp)
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DPS Šrobárova na Šídlovci

DPS na ulici Šrobárova s kapacitou
36 bytů.
Foto: Petr Pavelka
Dům se zvláštním určením na ulici Šrobárova 22 se nachází v obvodu
Hrabová na Šídlovci. V dřívějších dobách objekt sloužil jako ubytovna pro
dělníky a brigádníky Vítkovických staveb. V roce 1998 proběhla celková rekonstrukce objektu a od té doby patří Úřadu městského obvodu Hrabová.

Celý objekt má 36 bytů, v současné
době je obsazeno 35 bytů, jelikož jeden byt slouží pro sociální účely. Byty
jsou určeny převážně seniorům nebo
handicapovaným lidem, takže pro lepší pohyb v domě slouží široké chodby
a výtah. Senioři mohou také využít
služby paní pečovatelky z Charity Ostrava, která má kancelář v druhém poschodí. Služby pečovatelské služby si
občané mohou zajistit přímo v Charitě nebo přes sociální pracovnici ÚMOb
Hrabová. Obyvatelé si také mohou objednat obědy v místní základní škole,
která je nedaleko domu.
Objekt je čtyřpatrový, v suterénu
jsou sklepy obyvatelů, sušárny a mandlovna. V patrech domu jsou jednopokojové a dvoupokojové byty se sociálním zařízením. Z toho tři jednopokojové
byty mají malé balkóny. V jedné třetině

budovy prvního nadzemního poschodí
je zubní ambulance, pedikúra a zdravotní masáže. Vstup do zmíněných sekcí je
samostatný. Před domem jsou čtyři lavičky, které slouží jak k odpočinku, tak
i k sousedskému popovídání.
V blízkosti domu se nachází Klub
pro seniory (v budově knihovny), kde
se senioři každý čtvrtek od 13 do 18 hodin scházejí a zabývají se volnočasovými aktivitami.
Tímto vás srdečně zveme do Klubu pro seniory a zároveň také na Velikonoční výstavku rukodělných prací
seniorů z DPS Bělská a Klubu pro seniory na Šídlovci, která se bude konat
ve čtvrtek 10. a v pátek 11. března od 8
do 18 hodin v prostorách sálu DPS Bělásek v Nové Bělé.
Šárka Bořutová
kulturní pracovnice

Radnice podpoří divadlo, knihovnu
i sportovce a dobrovolné hasiče
Zastupitelstvo městského obvodu
Hrabová rozhodlo poskytnout účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy – městského
obvodu Hrabová na rok 2016 a uzavřít
smlouvy o poskytnutí neinvestičních
účelových s několika subjekty.
Občanské sdružení MUDr. Marcely Poláčkové se dočká příspěvku ve
výši 15.000 Kč na provoz Divadla tety

Chechtalíny, stejná částka byla vyčleněna pro knihovnu na nákup nových
knih pro uživatele zařízení, případně
interiérové dovybavení hrabovské pobočky Knihovny města Ostravy.
TJ Sokol Hrabová obdrží 120.000 Kč
na zajištění sportovní činnosti oddílů TJ Sokol Hrabová, Sdružení rodičů
Jablíčko 20.000 Kč na zajištění akcí,
které sdružení pořádá pro své členy

a jejich děti, poloviční částku pak Český svaz chovatelů Základní organizace
Ostrava-Hrabová na pokrytí nákladů
spojených s „Místní výstavou drobných zvířat“. Sbor dobrovolných hasičů
Ostrava-Hrabová získá po 30.000 Kč
na činnost družstva mladých hasičů
a rovněž na oslavy 120 let založení SDH
Hrabová.
(pp)

Informace o zrušení a odložení 10. zastupitelstva
10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová svolané na
16. prosince 2015 v 15 hodin bylo záhy
po jeho zahájení zrušeno a přesunuto na pondělí 28. prosince 2015.
Stalo se tak po upozornění občana
a jednoho ze zastupitelů, že ZMOb
Hrabová bylo svoláno v rozporu se
zákonem č.128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, §93 odst. 1. Oba namítali,
že pozvánka na 10. zasedání ZMOb
Hrabová nebyla zveřejněna na úřední desce celých 7 dní před tímto zasedáním.
Svolavatel, tj. starosta městského
obvodu Hrabová, a většina zastupitelů byli přesvědčeni, že zasedání ZMOb
bylo svoláno v souladu se zákonem.
Opírali se mimo jiné o Stanovisko
odboru dozoru a kontroly ministerstva vnitra č.2/2008, kde se uvádí:
„K ustanovení § 93 odst. 1 zákona
o obcích je nezbytné doplnit, že pro
splnění povinnosti obecního úřadu
zveřejnit informaci na úřední desce

7 dní před zasedáním zastupitelstva
obce není nutné (byť je takový postup vhodný a doporučeníhodný), aby
tato informace byla na úřední desce
zveřejněna po celých 7 kalendářních
dnů předcházejících dni, ve kterém
se konalo příslušné zasedání zastupitelstva obce“ a Rozsudek Nejvyššího
správního soudu ze dne 26. 5. 2010,
č.j. 8 Ao 1/2007-94.
Aby nedošlo k zpochybňování
závěrů tohoto zasedání a budoucím
komplikacím při možném soudním
projednávání tohoto případu, předsedající zasedání místostarosta městského obvodu Hrabová Igor Trávníček,
toto svolané zasedání zrušil a přesunul
na 28. 12. 2015.
Pokud by byla v případném soudním procesu zpochybňována a event.
označena za neplatná veškerá usnesení Zastupitelstva městského obvodu
Hrabová uskutečněná od 16. 12. 2015
včetně, mohlo by se to citelně dotknout jak samosprávy, tak občanů Hrabové a dalších fyzických i právnických

osob, kterých by se usnesení ZMOb
Hrabová týkala.
Proto považujeme odložení 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová o 12 dnů za logický krok
a doufáme, že jej veřejnost pochopí
a akceptuje.
Igor Trávníček, starosta
Jan Socha, tajemník

Rostislav Naď
odstoupil z funkce
Na zasedání Zastupitelstva
městského obvodu Hrabová konaném dne 9. prosince 2015 odstoupil
na vlastní žádost z funkce starosty
ke dni 15. 12. 2015 Rostislav Naď.
Zastupováním starosty Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
v souladu se zákonem pověřilo
tehdejšího místostarostu Igora
Trávníčka.
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Otevřená škola v Hrabové
také fyzikální pokusy v praxi. Velmi
milé byly výtvarné práce našich prvňáčků. V tělocvičně naprosto sportovně probíhal zápas ve futsalu. Těm nejmenším se líbila školní solná jeskyňka.
Možná poslední, ale sladkou tečkou
byla naše školní jídelna s občerstvením.
Zájem veřejnosti nás těší a je to
motivace pro další spolupráci s rodiči a životem naší školy.

Možná někteří obyvatelé Hrabové
byli překvapeni, když ve čtvrtek 26.
listopadu zářila základní škola do podzimního odpoledne a zvala všechny
na Den otevřených dveří. A opravdu!
U dveří je uvítali žáčci 2.B, kteří zazpívali písničky dokonce v angličtině
a měli velký úspěch.

Tím ale program nekončil. V celé
budově školy probíhaly různé aktivity,
což upoutalo pozornost všech návštěvníků. Zastavili se u nabídky knih pro nejmenší, úspěch měli opět žáci 2.B, kteří nacvičili mini divadelní představení.
V učebně PC žáci předváděli naučné programy pro výuku. Viděli jsme

Škola se zúčastnila natáčení
televizního pořadu Bludiště
Byla velká čest pro naši školu se
zúčastnit dvou natáčení pořadu České televize Bludiště. Do soutěže jsme
postavili čtyřčlenný tým žáků osmého a devátého ročníku – Jiří Koutný
(VIII. A), Adéla Gajcová (VIII. A), Kateřina Pazdziorová (IX. B) a Jindřich
Třaskoš (IX. B).
Tým se připravoval pod vedením
trojice Karin Kaňovská, Dagmar Motlochová a Alexandra Opletalová. Poděkování patří Karin Kaňovské za nacvičení a natočení písně, kterou měl
tým jako svou vizitku do soutěže. Spolu
s týmem jelo fandit 39 žáků naší školy a nakonec jsme se zúčastnili dvou
soutěžních kol této pestré a náročné

soutěže. V dopoledním natáčení vedla tým dvojice Martin Němec a Karin
Kaňovská a naším soupeřem byla základní škola Holčovice u Krnova a odpoledne pod vedením Karin Kaňovské
a Vladimíra Janků škola z Němčic nad
Hanou. Velký dík za podporu patří také
našemu panu řediteli Radku Pollovi.

To, jak si naše škola vedla, uvidíte
v sobotu 20. a 27. února na programu
Čt-D nebo ve vysílání pořadu z archívu České televize, jehož odkaz najdete
na webových stránkách školy. Všem
zúčastněným děkujeme za vzornou
reprezentaci školy.
Martin Němec
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Krásné vzpomínání na školní docházku
v základní osmileté škole v Hrabové
Čas letí jako voda v Ostravici,
a přesto ještě stále, a to již od roku
1974, se scházejí absolventi základní osmileté školy z Hrabové, kteří
ukončili školní docházku z osmé třídy
v roce 1954.
První setkání bylo uskutečněno
po dvaceti letech v restauraci U Lípy
v roce 1974 a posledních deset let se
již setkáváme v hospůdce Na Statku
každý rok. Přesto, že nás již řada spo-

lužáků opustila, sejde se nás vždy více
než dvacet absolventů školy, kteří přijíždějí z celé republiky.
Vždy si vzpomeneme na třídní učitelku Helenku Slámovou (provdaná
Skálová), manžele Kamenčákovy, paní
učitelku Morkesovou, Sobotkovou
a na všechny ostatní, kteří nás učili.
Také se dobře pobavíme a zavzpomínáme na školní léta, která jsme prožili v naší škole, ve které je v součas-

Zápis do prvních tříd

Dne 18. a 19. ledna proběhl na naší
škole zápis do prvních tříd. Vlastnímu zápisu předcházelo několik akcí,
kde se budoucí předškoláci mohli seznámit s prostředím a chodem školy.
V listopadu učitelky prvního stupně pro děti z MŠ připravily tři ukázkové
hodiny, ve kterých si předškoláci zasportovali, vytvořili rukodělné výrobky
a prožili hodinu, kde si sami vyzkoušeli
jednoduché chemické pokusy. V prosinci navštívili vyučování v prvních třídách, kde měli také možnost aktivního
zapojení spolu s našimi prvňáčky. Na

zápisu pak velmi pěkně plnili připravené úkoly a předvedli, co se již naučili
v mateřské škole. Za své úsilí si odnesli
pamětní list a drobné dárečky.
Tím však aktivity zaměřené na
předškoláky nekončí. V květnu proběhne Klub předškoláček, kde budou
mít děti možnost během dvou odpolední ještě více poznat paní učitelky
a vyzkouší si, jaké je to být školákem.
Pro rodiče předškoláků pak proběhne
31. května informativní schůzka.
Lenka Kudlejová

né době základní škola logopedická
a také obecní úřad a Česká pošta. Jen
už tady chybí dřevěná přístavba.
Tento krátký příspěvek do našich Hrabovských listů svědčí o tom,
že bývalé žáky naší školy i po tolika letech váže k Hrabové obrovské
pouto.
Za absolventy školy
Zdeněk Glingar
a Dušan Sýkora

Zalovte
ve svých albech
Mateřská škola „Klubíčko“ v Ostravě-Hrabové ještě jednou vyzývá pamětníky, bývalé žáky, rodiče, zaměstnance, aby zalovili ve svých albech
a obohatili výstavu nazvanou „Historie
naší mateřské školy“, která se připravuje spolu se dnem otevřených dveří na polovinu dubna, v návaznosti na
zápis do mateřské školky, který je plánován na 19. dubna.
Rozšiřte vystavované dobové fotograﬁe o pamětní fotograﬁe osob,
budovy školy, zahrady, interiéru, hraček a podobně. MŠ Klubíčko mapuje 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 ještě do konce února.
Děkujeme všem za ochotu a spolupráci.
Vedení MŠ Klubíčko

Dva ﬂorbalové
turnaje mezi
školami
Žákyně 6.-7. tříd se zúčastnily dvou
kol ﬂ orbalového turnaje. V soutěži
družstev škol z obvodu Ostrava-Jih
se umístily na 1. místě a postoupily
do okresního kola, které se konalo ve
sportovní hale na Dubině.
Družstvo ve složení Sýkorová Magdaléna, Kučerová Lucie, Špačková
Tina, Šrámková Tereza, Bešťáková
Elen, Šimůnková Radka, Daničová
Vendula, Vašíčková Bára, Ondičová
Karolína zde vybojovalo krásné 3. místo.
Dagmar Motlochová
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Dny otevřených dveří v Charitě Ostrava
Možnost seznámit se s poskytovanými službami v domovech pro seniory, hospici, denních centrech, poradnách
nebo azylových domech Charity Ostrava mají zájemci z široké veřejnosti v rámci Dnů otevřených dveří u příležitosti 25. výročí vzniku této neziskové organizace ve čtvrtek 18. února v době od 9 do 17 hodin a v pátek 19. února
v době od 9 do 15 hodin.
Hospic sv. Lukáše
- Lůžkový hospic
- Odlehčovací služby
- Dobrovolnické hospicové centrum
Charvátská 785/8,
Ostrava-Výškovice
Tel.: 599 508 505, 732 178 501

Charitní dům sv. Alžběty
- Zařízení pro přechodný pobyt seniorů
- Denní centrum pro seniory
Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice
Zelená 2514/73,
Ostrava-Mariánské Hory
Tel.: 599 526 912, 737 553 169

Charitní středisko sv. Kryštofa
- Mobilní hospic a ošetřovatelská
služba
Charvátská 785/8,
Ostrava-Výškovice
Tel.: 599 508 505, 733 676 601

Charitní dům sv. Václava
- Domov pokojného stáří
Kubínova 445/44,
Ostrava-Heřmanice
Tel.: 596 236 411, 733 741 551

Charitní hospicová poradna a Půjčovna kompenzačních pomůcek
Charvátská 785/8,
Ostrava-Výškovice
Tel.: 599 508 533, 731 534 002
Charitní středisko Matky Terezy
- Pečovatelská služba Ostrava
Charvátská 785/8,
Ostrava-Výškovice
Tel.: 599 508 504, 737 831 370
- Pečovatelská služba Hrabyně
Hrabyně 201, Hrabyně
Tel.: 737 558 112
Charitní středisko Gabriel
- Komunitní centrum pro seniory
Čujkovova 40a, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 599 527 590, 731 534 002

Charitní dům Salvator Krnov
- Domov pro osoby se spec. potřebami
Švabinského 712/10, Krnov
Tel.: 554 614 702, 731 625 766
Charitní středisko sv. Anežky České
- osobní asistence
Hrabyně 201, Hrabyně
Tel.: 737 558 112
Poradna Charity Ostrava
Jeremenkova 154/8,
Ostrava-Vítkovice
Tel: 599 526 906, 731 625 767
Charitní středisko Michala Magone
- Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež
- Krizová pomoc
V. Košaře 249/12a, Ostrava-Dubina
Tel.: 599 527 250, 732 632 318

Charitní dům sv. Benedikta Labre
- Nízkoprahové denní centrum
Lidická 773/54, Ostrava-Vítkovice
Tel.: 599 526 909, 731 625 788
Charitní středisko sv. Lucie
- Startovací byty
Erbenova 486/48, Ostrava-Vítkovice
Tel.: 553 034 170, 731 534 061
- Tréninkové prostory
Kořenského 1323/17,
Ostrava-Vítkovice
Tel.: 596 621 094, 731 625 789
Charitní dům sv. Františka
- Azylový dům, noclehárna
Sirotčí 683/41, Ostrava-Vítkovice
Tel.: 599 527 496, 737 553 171
- Šatník Charity Ostrava
Jeremenkova 154/8,
Ostrava-Vítkovice
Tel.: 553 034 198, 603 247 707
Charitní dům sv. Zdislavy
- Azylový dům pro matky s dětmi
Kapitolní 1475/14, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 599 527 494, 737 553 160
Ředitelství Charity Ostrava
- Dobrovolnické centrum
Kořenského 1323/17,
Ostrava-Vítkovice
Tel.: 596 621 094, 731 625 789

Na bezplatném semináři se dozvíte,
jak pečovat o nemocného doma
Charita Ostrava v rámci aktivit
Charitní hospicové poradny a Mobilního hospice sv. Kryštofa nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak
pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami se
dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí, a získáte související informace ze zdravotní
a sociální oblasti.
Získáte informace o tom, jak se
nemocnému člověku podává strava,
tekutiny a léky, jak se provádí osobní
hygiena či polohování jako prevence
vzniku proleženin. Proběhnou také
praktické ukázky.
Jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči

nebo využívání kompenzačních pomůcek, které mohou být nápomocné při naplňování potřeb nemocného člověka. Kompenzační pomůcky
je možno zapůjčit v charitní Půjčovně
kompenzačních pomůcek, katalog pomůcek a další informace můžete nalézt na webu Charity Ostrava www.
ostrava.charita.cz.
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 18. 2. 2016 od
14.00 v budově Hospice sv. Lukáše,
ul. Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení se, prosím, přihlaste
předem u Mgr. Markéty Štěpánové,
tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002
nebo e-mailem: cho.hospicova.poradna@charita.cz.
Těšíme se na vaši účast!

leden
2016
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Kurz pro hospicové dobrovolníky
Charita Ostrava hledá dobrovolníky do Hospice sv. Lukáše. Smyslem
práce hospicového dobrovolníka je
poskytování pomoci lidem v závěru života, doprovázení nemocného
a umírajícího člověka. Dobrovolník
může nemocnému člověku nabídnout
aktivity vhodné pro společně trávený
čas, např. povídání, čtení, hru, doprovod na vycházku apod.
Dobrovolníky odborně připravujeme, rozsah školení je 35 hodin teorie,
20 hodin praxe a 3 hodiny supervize.

Po dokončení kurzu obdrží účastník
certiﬁkát o jeho absolvování.
Pokud byste měli zájem se k nám
připojit, kurz pro hospicové dobrovolníky začíná v pátek 12. 2. 2016 od
16 hodin.
Kontakt: Charita Ostrava, Dobrovolnické hospicové centrum, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice, (budova
Hospice sv. Lukáše), Bc. Jana Camfrlová, DiS., tel.: 599 508 505, 731 625 768,
e-mail: cho.hospicove.centrum@charita.cz, web: www.ostrava.charita.cz

Finišuje sbírka pro Zdendu Paličku
Naše obec zažívá v poslední době
dříve nebývalé projevy občanské angažovanosti, které se projevují zájmem o věci veřejné, aktivní účastí
občanů na zasedáních zastupitelstva
obce. S potěšením lze konstatovat, že
nám není jedno, v jakém prostředí žijeme, a neváháme se zúčastnit akcí typu
„Ukliďme Česko“. A také nám není
lhostejný osud našich spoluobčanů,
sousedů, kteří neměli to životní štěstí

a do života přišli s těžkým zdravotním
handicapem. To je případ Zdendy Paličky, jehož příběh popsala jeho maminka na www.kontobariery.cz (příběhy – Zdenda P.) a která pro Zdendu shání peníze na nové auto, které
nutně potřebují (do toho původního
se už Zdenda na vozíku bohužel nevejde).
Na jeho podporu proběhl „Koncert pro Zdendu“ (díky Vaškovi Faj-

frovi), divadlo tety Chechtalíny věnovalo Zdendovi výtěžek divadelního představení pro děti, Radek Orkáč se (v prospěch Zdendy) vzdal své
roční odměny za práci v kulturní komisi…
Můžete pomoci i Vy, stačí zaslat
platbu na účet 777 777 222 / 0800, VS
010501, SS 010501. Zda a jakou částkou přispějete, to už je na Vás.
Děkujeme!
JS

Silvestrovský běh Hrabovou
MK Seitl: 5. Jan Fousek 31:07, 10. Ondřej
Dominik 33:39, 14. Petr Pěchula 35:50
Ženy kat. E do 35 let:
1. Sylvie Stiglerová 35:59, 2. Kateřina
Blucková 36:49, 3. Veronika Siebeltová 37:57
Muži kat. B 40–49 let:
MK Seitl: 3. Tomáš Mrajca 37:31
Muži kat. C 50–59 let:
MK Seitl: 1. Dan Šindelek 33:36, 5. Ladislav Dvorský 38:45, 9. Jaroslav Hrabuška 41:09, 10. Pavel Pivko 42:45,
18. Georgis Fasulis 49:21
Muži kat. D nad 59 let:
MK Seitl: 9. Václav Pavelka 50:56

Silvestrovský běh Hrabovou má
svoji tradici již 27 let a také své kouzlo, jelikož se každoročně 31. 12. před
desátou hodinou v Ostravě-Hrabové
na hřišti vždy a za jakéhokoliv počasí
sejde parta běžců, a to jak atletů, silničářů, tak i orienťáků nebo trailistů.
Loni se s rekordní účastí roztrhl pytel snad na všech závodech a ani zde
počet účastníků nezůstal pozadu –
přihlásilo se úctyhodných 205 běžců
buď na 4,8 nebo 9,55 km, kteří spěchali do cíle, kde si mohli dát skvělou
dršťkovku. Pořadatel byl nucen start

časově posunout, ale na výsledky to
určitě vliv nemělo. Jakub Zemaník
a Jan Friš z Vítkovic hlásili útok na traťový rekord a ten taky padl – o více
jak minutu. Běželo se totiž za ideálních
podmínek, trať suchá a bezvětří. Možná k rychlým časům pomohla i zima,
která vlastně ještě ani nezačala, a pěkné slunečné počasí v zimním období
pro Ostravu docela vzácné.
Muži kat. A do 39 let:
1. Jakub Zemaník 28:17, 2. Jan Friš
29:38, 3. Roman Hurtík 30:11

Ženy kat. F nad 35 let:
MK Seitl: 1. Petra Pastorová 36:30
(2. ženský čas absolutně), 2. Tereza
Šádková 40:22
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Z J E D N Á N Í R A DY
Dne 25. 11. 2015 Rada městského obvodu Hrabová
rozhodla
- o vybudování etážového topení v domě Příborská na náklady MOb Hrabová a pověřuje vedoucí odboru ﬁnancí a správy majetku zajištěním
zpracování projektové dokumentace.
souhlasí
- s provedením prokopávky v tělese místní komunikace – chodníku podél místní komunikace Podnikatelská na pozemku parc.č. 233/50 v k.ú.
Hrabová, která je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená
městskému obvodu Hrabová, z důvodu výstavby kanalizační přípojky.
bere na vědomí
- územní rozhodnutí č. 146/2015 vydané útvarem hlavního architekta
a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy o umístění stavby „OMS
PODA-Ostrava, rozšíření Dubina, Hrabůvka“
- rozhodnutí vydané odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kterým se uděluje podnikající
fyzické osobě Libor Lyčka souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů pod názvem „Libor Lyčka – AGNES, Sběrna
kovových odpadů, Ostrava-Hrabová“ a s jeho provozním řádem.
- a) návrh rozpočtu statutárního města Ostravy – městského obvodu
Hrabová na rok 2016
b) návrh kapitálových výdajů rozpočtu statutárního města Ostravy městského obvodu Hrabová na rok 2016
c) návrh rozpočtového výhledu statutárního města Ostravy-městského
obvodu Hrabová na léta 2017-2019
Dne 9. 12. 2015 Rada městského obvodu Hrabová
souhlasí
- s připojením pozemku parc.č. 1250/7 v k.ú. Hrabová, k místní komunikaci
K Pilíkům na pozemku parc.č. 2547 v k.ú. Hrabová, která je ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřena Městskému obvodu Hrabová.
rozhodla
- o uzavření přílohy č. 1 ke smlouvě č. PO20010557 o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů mezi Statutárním městem Ostrava-Městským obvodem Hrabová a OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, Ostrava a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
- o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci stavby „Chodník z ul.
Jestřábského do parku, Ostrava-Hrabová“ dodavateli SEKOS Morava, a.s.,
Vratimovská 416, 719 00 Ostrava-Kunčice za cenu nejvýše přípustnou
45 118,17 Kč vč. DPH.
- o uzavření nájemní smlouvy mezi Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Hrabová a Základní uměleckou školou Leoše Janáčka, Ostrava-Vítkovice na pronájem tříd v objektu Základní školy, Ostrava-Hrabová
- o uzavření dohody mezi Statutárním městem Ostrava – Městským obvodem Hrabová a úřadem práce, se sídlem 30. dubna 3130/2c, Ostrava
pro přijetí nového uchazeče (koordinátora VPP) do zaměstnání v počtu
1 pro veřejně prospěšné práce od 1. 1. do 31. 12. 2016.
bere na vědomí
- dopis pana Daniela Štalmacha a nedoporučuje instalaci zpomalovacích
prahů na místní komunikaci Lužná v Ostravě-Hrabové
- dopis vlastníků rodinných domů vybudovaných podél místní komunikace
Bělská v Ostravě-Hrabové a rozhodla o vypracování operativního návrhu
a pověřuje vedoucí odboru stavebně správního zajištěním jeho vyhotovení.
- dokumentaci k návrhu propojovací větve mezi rampou se silnicí I/56 Místecká a ul. Paskovskou na MOK u Makra v Ostravě-Hrabové s připomínkou.
- záměr společnosti DIAMO, státní podnik, Odštěpný závod Odra, realizovat v rámci stavby „Úprava potoka Zyf“ nový propustek.
- upravený návrh urbanistické studie US 57 pro lokalitu Na Šajaru předložený útvarem hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města
Ostravy dne 1. 12. 2015, bez připomínek.

Hrabová v číslech
Počet obyvatel Hrabové
k 1. 1. 2015 včetně cizinců – 3 778
Počet obyvatel Hrabové
k 1. 1. 2016 včetně cizinců – 3 798
Počet narozených dětí
v r. 2015 – 28
Počet zemřelých v roce 2015 – 37

Komise pro děti a mládež
při ÚMOb Hrabová
srdečně zve
všechny holky a kluky na

Dětský karneval
s klaunem
Hopsalínem,
který se koná
v neděli 7. února od 15.30
v sále restaurace U Lípy.
Čeká na vás program plný soutěží, her a oblíbených písniček.
Těšíme se na pěkné masky.
Vstupné dobrovolné.

Únor a březen
v knihovně
Paneláci – výstava
Panelová sídliště v České republice
jako součást městského životního
prostředí.

Týden prvňáčků
29. 2. – 4. 3.
Zveme všechny žáky prvních tříd
a jejich rodiče do naší knihovny.
Prvňáčci jsou slavnostně pasováni
na čtenáře knihovny. Přihlášení prvňáčci mají v tomto týdnu registraci
na rok zdarma. Těšíme se na vás.

Den ostravských čtenářů
31. března
Tak jako každý rok je tento den
vyhlášena upomínková amnestie.
Knihovna města Ostravy,
příspěvková organizace
pobočka Hrabová
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