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Zpravodaj městského obvodu Ostrava-Hrabová

V čísle najdete:
► Anketní lístek k využití prostor
po stávající školce a využití
domku č. p. 91

► O informačních kanálech
v Hrabové

► Jak před 30 lety vznikal Úřad
městského obvodu Hrabová

► Vánoce v kulisách pandemie

Úvodník
Vážení čtenáři,
uplynulý měsíc byl poznamenán zákazem
konání všech akcí v rámci prevence proti
šíření epidemie Covidu-19. Těšit nás může
akorát to, že opatření zabrala a přežili jsme,
i když koronavirus stihnul navštívit i Hrabovou. Na rozsahu to v těchto Hrabovských
listech nepoznáte, ale v důsledku výše uvedeného najdete více textu na úkor fotografií a tak aspoň máte co číst za dlouhých
zimních večerů. Ani v této situaci však rozhodně nechci sklouznout k tomu, aby se
v Hrabovských listech otisklo cokoliv, protože stejně jako Petr Žižka chci i já, aby příspěvky byly „hrabovotvorné“, nikoliv aby
se Hrabovské listy staly prostředkem nějakého vyřizování účtů a boje o moc.
Protože právě na konci listopadu před
30 lety vznikl úřad našeho městského obvodu, připomínáme si toto výročí rozhovorem s jeho první tajemnicí, která je shodou
okolností v současné době místostarostkou
našeho obvodu.
Tyto Hrabovské listy sice popisují dění v listopadu, ale protože vyjdou až v prosinci,
trochu připomenou i Vánoce a v anketě
se věnují bilancování letošního nečekaně
těžkého roku.
Chci Vám proto i já popřát příjemné prožití Vánoc a Silvestra a s ohledem na situaci především, ať je můžete prožít tak,
jak jste byli vždy zvyklí. Nechť jsou tedy
i letos Vánoce svátky klidu a pokoje, tedy
dny, kdy lidé potlačí své spory a mají k sobě
blíž. A  spoustu těch volných dní můžete využít i k tomu, abyste napsali nějaký
hezký příspěvek na e- mailovou adresu
redakce@ostrava-hrabova.cz.
Jan Dvořák

Rozhovor se starostou Igorem Trávníčkem
V obvodu už ve velkém stavíme i z dotací
Pane starosto, minule jste informoval, že obvod již má na stavbu školky dotaci města ̶ jak tedy pokračuje stavba?
Stavba školky pokračuje zcela ve shodě s harmonogramem. Hrubá stavba je hotová a uvnitř už jsou rozvody zdravotechniky a elektrorozvody.
Topení temperuje objekt tak, aby co
nejrychleji proschnul, a provádí se
vnitřní omítky i venkovní izolace.
Na kontrolních dnech se dolaďují
i takové věci, jako například barvy
místností, a s paní ředitelkou Alicí
Strnišťovou už začínáme plánovat
přesun stávající školky do tohoto
nového objektu.
Zastupitelstvo již schválilo zahájení stavby kulturního sálu ̶ kdy tedy
začne jeho stavba?
Staveniště již bylo minulý měsíc předáno stavební firmě a momentálně
se provádí vrtání pilot pro založení
stavby. Práce jsou oproti stanovenému plánu v mírném skluzu a podle
původního harmonogramu již měly
být základy hotové. Po vydatných
deštích ale na místo nebylo možné
dostat vrtnou soupravu. Snad se počasí umoudří a stavba ten skluz dožene. A pravdou je, že jsme ke zpoždění přispěli i my tím, že jsme s podpisem smlouvy o dílo čekali až na
rozhodnutí zastupitelstva. Stále ale
platí, že stavba kulturního sálu musí
být dokončena zároveň se zprovozněním nové školky, tzn. do září příštího roku.
Přinesl uplynulý měsíc ještě něco
nového pro městský obvod?
Z plánovaných investic, realizovaných v našem městském obvodu,
jsem ještě nezmínil rozšíření hřbitova, které začalo zhruba před měsícem. Je to dlouho připravovaná akce,
se kterou jsme původně ani v tomto

roce nepočítali. Podařilo se nám ale
získat dotaci ve výši tři a půl miliónu
korun, proto jsme se do prací pustili.
Dojde k rozšíření plochy hřbitova západním směrem, kde vzniknou nová
hrobová místa.
K  posunu došlo také při přípravě
stavby kruhového objezdu na křižovatce ulic Mostní a Frýdecká, kde
už byly dořešeny všechny technické
problémy a posledním zádrhelem je
výkup jednoho pozemku.
Mnozí z Vás si také určitě všimli provedené opravy podchodu pod Místeckou na Šídlovci. Podchod není
na našem katastru, nýbrž je na území Ostravy – Jihu a opravu zaštiťoval Magistrát města Ostravy. Jedním z hlavních cílů opravy mělo být
zvýšení bezpečnosti chodců i cyklistů a já se nemůžu zbavit pocitu, že
tenhle cíl autor oprav poněkud pominul a bude třeba jeho naplnění
ještě hledat.
Poslední měsíce přinesly i nepříjemné věci, které je potřeba zmínit. Prožili jsme obrovskou kulminaci druhé vlny pandemie koronaviru. Děti
už dlouho nevycházejí z domu a ze
soustavného sezení u počítačů se jim
bortí páteř. Z distanční výuky přibylo
rodičům několik nových vrásek a nikdo ze štamgastů místních hospod
netušil, jak hrozné může být označení „suchý rok“. Obrovskou paseku
nadělal covid v mezilidských vztazích
tím, že ve strachu, ať jeden druhého
nenakazíme, jsme se přestali scházet, navštěvovat a bavit se spolu.
Kromě zdravotních rizik a ekonomických problémů je ohrožením i sociální izolace. Museli jsme zrušit konání Kateřinské pouti, neproběhlo ani
Rozsvícení vánočního stromu a stejně tak neproběhla většina plánovaných akcí po celý tento rok.
Přeji všem, ať je to konečně za námi
a život se vrátí do normálních kolejí.

ANKETA

Jak hodnotíte letošní rok?
Igor Trávníček, ODS

Vladislava Kopitzová,
kandidovala za Změnu pro lidi +
Ostravak

Rok 2020 byl taková jízda na horské
dráze. Spousta věcí se podařila – po
letech příprav stavíme školku, stavíme
kulturní sál a rozšiřujeme hřbitov. Ani
ostatní akce nezapadly a připravují se
v souladu se strategickým plánem rozvoje Hrabové. Zůstaly ale i resty, například kanalizace v jižní části anebo
protihluková stěna kolem Místecké, stejně jako zrušení
jejího zpoplatnění. V těchto případech jsme odkázáni na
rozhodnutí jiné, většinou nadřízené instituce a současný
propad ekonomiky a státní rozpočet v červených číslech
nám moc nadějí nedává.

Letošní rok je rokem velkých investic.
Stavba školky jede podle harmonogramu. Bylo předáno staveniště pro přístavbu kulturního domu a pracuje se i na I. etapě rozšíření
hřbitova. Podařilo se vybudovat nové schodiště do školy.
Nesmíme zapomenout ani na práce, které byly vykonány
na veřejné zeleni v rámci projektu Obnova zeleně Šídlovec
II. etapa a pro letošní rok byly zakončeny ořezem kulovitých javorů. Ještě bych mohla zmínit menší investice, a to
údržbu bytového fondu, výměnu plynových kotlů, rekonstrukci koupelny či celého bytu. Nový (ač ne finální) povrch
dostala část ulice K Pilíkům.
Veřejné osvětlení na ulicích U Zvoničky a Bažanova pro nás
vybudovalo statutární město Ostrava. Byli jsme úspěšní
i v získání dotací od statutárního města Ostrava. Na stavbu školky jsme obdrželi 15 miliónů Kč, na I. etapu rozšíření
hřbitova 3,5 miliónu Kč a na II. etapu obnovy zeleně Šídlovce 1,4 miliónu Kč. Mrzí mě však, že jeden občan a zastupitel našeho obvodu opakovaně píší vedení města a snaží
se upozornit, že nám poskytnutá dotace nepřísluší, protože jsme prý pochybili při realizaci stavby.
Ještě musím zmínit, jak negativně zasáhla pandemie do
připravovaných kulturních akcí, jejichž velká část se nekonala. Z kraje roku se uskutečnil Novoroční koncert, senioři
se zúčastnili tradičního divadelního představení a potom
byly již i detailně zajištěné akce rušeny. Rádi jsme podpořili
akci pro obnovu historické tramvaje a znovu nastal kulturní
útlum, který trvá dosud.
Doufáme, že rok 2021 bude příznivější. A na závěr bych Vám
popřála příjemné prožití Vánoc ve zdraví a v rodinné pohodě.

Prožili jsme rok v rouškách. Ještě loni bych něčemu takovému neuvěřil a měl bych to za sci-fi. Teď je to každodenní realita a nadšení, že druhá vlna koronaviru je za
námi střídá tvrdé varování, že přijde třetí. Myslím ale, že
jsme si na novou situaci a na nová pravidla docela rychle
přivykli a naučili jsme se být obezřetní, naučili jsme se
chránit sebe i ostatní.
I když koronavirus budí respekt a strach, blížící se Vánoce
ohrozit nesmí. Jsou to největší svátky roku, které všichni nedočkavě očekáváme. Přeji Vám jejich klidné prožití
v rodinném kruhu a zdraví, štěstí a pohodu.

Foto:
Věra Kročková

Petr Balušek, KDU-ČSL
Jiřina Kelnarová,
kandidovala za ČSSD

Uplynulý rok 2020 hodnotím pozitivně i přes veškerá omezení a zákazy,
které nás kvůli nemoci Covid-19 omezovaly a omezují dosud. Myslím si, že
všechno mohlo být daleko složitější
a těžší než bylo a je.

Každý prožitý rok je pro nás jiný. Z hlediska osobního, pracovního, společenského, rodinného, zdravotního...
Letošní rok má pro nás všechny společného jmenovatele „corona“. A  od toho se pro mne odvíjejí další slova: „zamrzlé“, „zpomalené“. Všichni jsme určitě měli plány, které jsme museli měnit ̶ omezit kontakty
a různé aktivity. Museli jsme změnit způsob života a měli
možnost se zamyslet, co je pro nás důležité a co nikoliv.

Člověk je inteligentní tvor, který by měl úměrně umět přijmout různé problémy a starosti, ale i radosti, které ho
během života potkají.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se aktivně zapojovali
do společenského života takovou formou, která je pro celou vesnici přínosem, bez zbytečných vzájemných osočování, ale hledáním reálných řešení současných problémů.
Věřím, že tomu tak bude i v následujícím roce. Poděkování patří také pracovníkům úřadu, kterým nejsou lhostejné problémy občanů a včas je ochotně vyřídí. Věřím,
že tomu tak bude i nadále.

I v mé práci zastupitelky jsem měla představu, že se bude
vše vyvíjet rychleji. Bohužel představa je jedna věc, realizace druhá. K  realizaci je mnohdy třeba spolupráce a ke
spolupráci jsou potřebná osobní jednání. A tomu byly letos kladeny překážky v podobě výše zmíněných slov. Doufám, že v příštím roce budeme moci pracovat bez překážek
a s o to větším úsilím a nasazením.

Nezadržitelně se blíží čas vánoční, čas klidu a pohody.
Přeji nám všem, aby byly Vánoce prožité v kruhu nejbližších, plné radosti a odpočinku od běžných starostí.

Přeji Vám všem klidné a ve zdraví prožité svátky vánoční.

2

ANKETA

Martin Veselý,
kandidoval za Hrabovany

Jiří Slepička, STAN-KPH
Děti (i mnoho nás dospělých) mají v oblibě knihy o mladém kouzelníkovi Harrym Potterovi. Sympatický hrdina musel
projevovat nevšední odvahu v boji se
zlem. Proti němu stál zlý a mocný čaroděj, lord Voldemort.

Odjakživa v Hrabové žijí lidé, kteří dělají spoustu věcí pro druhé - od různých
kulturních akcí až po (jarní) šití roušek
nebo úklid přírody. A i díky těmto lidem
se stává Hrabová příjemným místem pro život.
Letos bylo kvůli vládním nařízením mnoho těchto akcí zrušeno. Občané Hrabové se však nenechali odradit a uspořádali akce pro stovky lidí jako Gulášfest či Neckyáda a dokonce se zde podařilo zorganizovat benefiční koncert Hrajeme
pro tramvaj na podporu pana Jana Kohoutka, který na svém
pozemku vdechuje život historické tramvaji. Fotbalisté nás
bavili svou hrou a velocipedisté svými koly a vyjížďkami po
okolí. To vše a mnohem více pečlivě dokumentují manželé
Hromádkovi za pomocí svých objektivů a informuje o nich
Radomír Orkáč na webu hrabova.info, Facebooku i přes
SMSInfoKanál.

Zdá se mi, že tento démon ovládl rok 2020 ve světě, v naší
vlasti i v naší Hrabové. „Ten, jehož jméno se nesmí vyslovit“
se poradil v Číně a tak se v Evropě objevil tajemný koronavirus způsobující Covid-19. Naštěstí se našel schopný Harryho
spojenec Prof. Prymula a na jaře jsme to vyhráli. Nejužívanějším českým slovem se stala „rouška“. Na podzim už jsme
tak úspěšní nebyli, ale uhrajeme alespoň remízu.
Hrabová opět dokázala, že je místem, kde se neuvěřitelné
věci stávají skutkem. Že by zase Voldemort?! Úporná snaha
o zastavení výstavby nové školky nebyla naštěstí úspěšná,
i když za cenu opakovaných mnohahodinových jednání zastupitelstva. Situace se opakovala při schvalování výstavby
kulturního sálu. Nakonec to dobře dopadlo, školka se úspěšně staví a na nový sál se také můžeme těšit. A Hrabovské
listy už zase vycházejí, výborně!

Ohlédne-li se člověk zpět, tak zjistí, že věci nyní běžné,
tady ještě nedávno nebyly. Je dobře, že se obec rozvíjí a to
konečně i stavebně (nová školka, kulturní sál, víceúčelová
budova U Lípy, nová školní zahrada, nový vstup do školy),
ale taky musíme mít na paměti, že se nemůže věčně rozrůstat do šířky. Například v lokalitě Poplužní ulice se počítá
s výstavbou čtyř desítek rodinných domů a nemyslím si,
že je to dobře.

„Po ovoci poznáte je“, citoval kdysi bývalý šéfredaktor Hrabovských listů Petr Žižka Bibli. Nezbývá než popřát občanům
Hrabové, aby nejedli nezdravé plody a dobře rozlišovali Voldemortovy pohunky od slušných lidí – ti nesledují jen své
sobecké zájmy a jde jim o prospěch obce. Radostné a požehnané Vánoce všem lidem dobré vůle.

Letošní rok byl o něco těžší než ty předchozí a možná i méně
veselejší, ale jak říká s oblibou Petr Žižka - „po každé zimě
přijde jaro“. Přeji Vám klidné prožití vánočních svátků.

Foto: Věra Kročková

Ošklivy podzim plny hlupot
Podzim 2020... Listi všadě, covid všadě.
Co chvilu poscava, něplanovanych rybniku přibyva. Lapim furt doma na dupě,
nuda jak ***.
Už aji na uřadě omezili hodiny. Aby však
nezlenivjali, isty pilny pajtašek ich zasobuje robotu skrze zakon 106. Co z teho,

že to su capiny... odpovidať boroci
musja.
Neni kam isť, akcyje něsu a to fčil slavime 30 roku samostatne čtvrti Hrabove.
Jako darek zme vydindali od magistrata
chechtaki na novu školku pro male haranty. No ešče, že sme sa nětrhli od Ostravy uplně, jak navrhoval kerysik rudy
mezi pajtaškami!
Nalada pod čokla, oteviram novy hrabovski klebeťař. Myslivci a střylani...
vražděni zviřatek, to je cosyk na moje
nervy. Něchapu, v zimě pry choďa přikrmiť, aby to pak zasek mohli postřylať.
Mame pomaly zakaz vychazaňa krom
špacyru do přyrody a oni nam chcu zebrat možnosť it do pola a luk!
Na druhu stranu mja pobavila žadosť sokola co neni Sokol, že si chcu od Hrabove
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nechať zrobiť skorem olympijsku arenu.
To pak už chybaju enem metro s letiskem. Tuž a tak si tu žijem s kovidem.
Text: Maruna Cholewowa,
Foto: Jan Dvořák (vlevo dole)

názory

Opravdu prověřila policie vznesená podezření
v případu výstavby nové školky?
Dovolím si reagovat na
článek v Hrabovských listech (září 2020, strana 2), kde jsem byl
autorem Janem Dvořákem jmenován
a přesto jsem nebyl osloven, abych se
k tématu vyjádřil. Nezbývá mi nic jiného
než využít tiskového zákona, abych touto cestou veřejnosti vysvětlil, jak to ve
skutečnosti bylo s prošetřením výstavby
školky hospodářskou kriminálkou na jaře.
Jak jsem již psal u anketní otázky Hrabovských listů – jelikož jsme s Jirkou Skalským
nesouhlasili s předraženou zakázkou na
výstavbu školky, kde se cena během roku
a půl vyšplhala ze 40 miliónů na neuvěřitelných 80 miliónů korun, začal jsem
ihned po své rezignaci o tom všem z pozice opozičního zastupitele shromažďovat veškeré informace a materiály. Když
jsme na jaře 2020 s kontrolním a finančním výborem vyzvali starostu Igora Trávníčka, aby nám vysvětlil všechny popsané
nejasnosti, ten se rozhodl nám nic nevysvětlovat a konstatoval, že zváží podání
trestního oznámení na policii.

Právník z Transparency International,
se kterým celou kauzu od ledna 2020
pravidelně konzultujeme, nám poradil,
abychom starostu upozornili, že nesmí
za městský obvod podat trestní oznámení bez souhlasu zastupitelstva. Právník nás navíc upozornil na běžnou praxi
politiků, že se snaží trestním oznámením navodit dojem, že se bude policií
něco prošetřovat, ale ve skutečnosti se
celá kauza ihned odloží pro nedostatek důkazů.
Starosta právníka z Transparency International pochopitelně nevyslyšel a podal
trestní oznámení sám za sebe jako fyzická osoba – mimo spolupráci s radou,
zastupitelstvem i kontrolním a finančním výborem. Podal trestní oznámení
na Květu Hrabovskou a mou osobu, že
disponujeme informacemi o pletichách
při výběru zhotovitele.
Když jsem přišel na služebnu hospodářské kriminálky podat vysvětlení, vyšetřovatel se mě nejprve zeptal: „Jste uveden v trestním oznámení starosty Igora

Trávníčka, dle kterého disponujete důkazy o pletichách při výběru stavební firmy na výstavbu mateřské školky. Co mi
o tom můžete říct, jaký se stal tedy trestný čin?“ Když jsem začal popisovat vazby starosty na projektanta (že jsou spolužáci), vazby Občanské demokratické
strany na starostou doporučeného administrátora veřejné zakázky, vazby Občanské demokratické strany na vybrané
subdodavatelské firmy, tak mě vyšetřovatel přerušil a oznámil mi, že pokud mu
neřeknu, jaký se stal trestný čin, tak nic
z toho prošetřovat nebude a poslal mě
domů. Ještě si mi na rozloučenou dovolil „prozradit“, že případ během několika dní uzavře. Podobný průběh později
na jednání zastupitelstva popsala před
veřejností i Květa Hrabovská, která byla
podat vysvětlení na kriminálce o hodinu
dříve než já.
Hospodářská kriminálka tedy ve skutečnosti vůbec nic nešetřila a starosta nyní
mává papírem, že se nic nestalo!
Radomír Orkáč

Ze stanoviska člena Redakční rady Hrabovských listů
ze dne 6. ledna 2018 ke zveřejňování opoziční kritiky
Já osobně jsem proti takovým článkům v Hrabovských listech, protože vedou jen ke zbytečné nenávisti.
Na závěr chci ještě zmínit, že k 1. 1. 2018 jsme se zavázali a jednohlasně shodli, ze nebudeme zveřejňovat jakékoliv politické
články s výjimkou anketních otázek/odpovědí a volební přílohy. Tohle je politický text.
Radomír Orkáč

Komentář k článku zastupitele Ing. Orkáče
Ing. Orkáč se odvolává na znění zákona
č. 46/2000 Sb., kde se říká, že vydavatel
periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení členů
zastupitelstva. Zároveň tento zákon říká,
že je povinností vydavatele poskytovat
objektivní informace a proto je zapotřebí uvést některá tvrzení na pravou míru.
V létě tohoto roku proběhl hloubkový audit magistrátu, který, kromě jiného, prověřoval průběh výběrového řízení a cenu
stavby. Šetření auditu jde do hloubky a zaobírá se věcmi, které ani policie nesleduje.
Závěr kontroly říká, že nedošlo k žádnému
diskriminačnímu postupu při zadání zakázky a že cena díla je odpovídající rozsahu
prováděných prací.
Srovnávání částky 40 a 80 miliónů Kč je
nesmyslné. První částka se objevila ve studii školky, která měla stát na ulici V. Huga.
Jednalo se o cenu počítanou za zastavěnou

plochu, a ta byla o 700 m2 menší než je
ta realizovaná. Pro představu je to zhruba
plocha pěti rodinných domů. Nepočítalo
se s úpravou zahrady, vnitřním vybavením,
a parkovištěm. Stavba byla vysoutěžena
za 72 miliónů Kč a částka 80 miliónů Kč je
suma peněz, kterou jsme alokovali v našem rozpočtu a která počítá s rezervou.
Zhruba před rokem začali Ing. Orkáč a Ing.
Hrabovská rozšiřovat zvěsti o tom, že se
stavbou školky je něco v nepořádku, že došlo ke korupci a že oni o tom mají hromadu
důkazů. Pokud ale někdo má důkazy svědčící o možné trestné činnosti, má také povinnost je předat orgánům činným v trestním řízení. A protože oba zmínění tak neučinili a ani po několika výzvách nic konkrétního nepředložili, podal jsem oznámení na
Policii České republiky. Trestní oznámení
nebylo podáno na ně, jak zavádějícím způsobem píše Ing. Orkáč, byli ale uvedeni
jako svědci, kteří jistě policii důkazy sdělí.
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A světe div se! Paní Hrabovská do protokolu prohlásila, že „netvrdí, že došlo ke spáchání trestného činu a že jen poukazovala
na porušení směrnice na zadávání veřejných zakázek“ (což audit vyvrátil!) a pan
Orkáč do protokolu sdělil, že „on osobně
žádné konkrétní poznatky o trestné činnosti nemá“. Co tedy měla policie šetřit,
když dva nejzarytější protagonisté žádné
důkazy nepředložili ani nenaznačili, co konkrétně by policie měla prošetřit? Tvrdit, že
policie něco zametla pod koberec, lze jen,
kdyby nějaké poznatky oznámili a policie
je ignorovala. Oba protokol přečetli, podepsali a neměli k němu výhrady…
A  jen závěrem k nějakému právníkovi
z Transparency International – nikdy jsem
ho neviděl ani neslyšel a nečetl jsem od něj
ani řádku. A i kdyby přece, na doporučení
nedělat nic bych stejně nedal – bránit se
proti pomluvám je mé právo i povinnost.
Igor Trávníček

úřad městského obvodu

Z jednání rady 26. října a 11. listopadu
►	Schválen plán zimní údržby
místních komunikací a ploch na
území městského obvodu Hrabová v období od 1. listopadu
2020 do 31. března 2021, jmenováni členové operačního štábu zimní údržby a rozhodnuto
o zadání zakázky malého rozsahu na zimní údržbu v období
2020 – 2021 Jiřímu Janšovi, Ostrava-Hrabová
►	Vzata na vědomí Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava
na území městského obvodu
Hrabová za období od 1. července do 30. září 2020
►	Vzat na vědomí dopis Magistrátu města Ostravy k projednání návrhu obecně závazné vyhlášky č. 5/2017 o nočním klidu
a uloženo Kulturní komisi připravit akce k zařazení do jmenovitého seznamu na rok 2021
►	Rada se spolu s Ing. Skalským
a paní Královou zabývala opravou ulic Dubraviova, K Nadjezdu, Mlynářská a Šídlovecká

►	Komise výstavby, dopravy
a ekologie požádána o návrh
využití domu č.p. 91 a prostoru školky V. Huga (viz také anketa v těchto Hrabovských listech)
►	Komise výstavby, dopravy
a ekologie požádána o projednání návrhu stavebních akcí na
rok 2021
►	Starosta navrhl vyčlenit v rozpočtu pro rok 2021 finanční rezervu na přestěhování Mateřské školy Klubíčko na ulici Bažanovu
► Na základě usnesení vlády České republiky č. 1116 ze dne
30. října 2020 o přijetí krizového opatření rozhodnuto o zrušení konání Kateřinské poutě
►	Rozhodnuto o poskytnutí 50 %
finančních prostředků na výměnu řídícího systému výměníkové stanice v budově Základní
školy Paskovská
►	Rozhodnuto o zadání zakázky
na Rekonstrukci bytu č. 5, Příborská 29, Ostrava-Hrabová,

Jiřímu Ligockému, Dětmarovice
►	Rozhodnuto o vystavení objednávky na Realizaci etážového
topení Šídlovecká 32, byt č. 4,
Viliamu Barsonymu, OstravaDubina
►	Rozhodnuto o vystavení objednávky na Realizaci etážového topení Příborská 29, byt č. 3,
V.T.P. KUCHARČÍK, s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava
►	Po předchozím představení
schválena objednávka na poskytování služeb komunikačního ekosystému Mobilní rozhlas,
kterým se občanům budou rozesílat SMS zprávy a e-maily
► Zamítnuta žádost Odboru
ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy
z 15. října 2020 o stanovisko
k záměru vyhlásit za památný
strom dub o obvodu kmene
360 cm, rostoucí na hranici pozemků parc. č. 2090/1 a 2121/1
v k. ú. Hrabová.
Jan Socha

Při vánočním úklidu využívejte sběrné dvory!
Chystáte se na vánoční úklid? Pak nezapomeňte na to, že větší předměty,
které se nevejdou do kontejnerů, patří do sběrných dvorů společnosti OZO
Ostrava. Ty jsou otevřeny neustále,
i v období nouzového stavu. Nic vás
tedy nenutí zakládat vedle kontejnerů
černé skládky, za které hrozí pokuta až
50 tisíc korun!
Ostravské sběrné dvory přešly 1. listopadu na zimní provozní dobu (více na
https://www.ozoostrava.cz/pro-obcany/ostrava/sberne-dvory). Využívat
je lze i nadále v plné míře, jen je třeba, aby se v nich občané chovali odpovědně, dodržovali doporučenou vzdálenost, nosili roušky a dbali pokynů

obsluhy. Ve sběrných dvorech mohou
obyvatelé Ostravy bez omezení odevzdávat také věci pro opětovné využití,
přestože Reuse centrum OZO Ostrava je
stejně jako jiné obchody zavřeno. Tyto
předměty budou nabídnuty do prodeje, jakmile vládní nařízení umožní opět
Reuse centrum otevřít.
Odpady nepatří na zem vedle popelnic v žádném případě. Jak už bylo řečeno, objemné odpady je třeba odvézt
do sběrného dvora. Vedle kontejnerů ale nelze pokládat ani běžný odpad
z domácnosti, a to ani v případě, že je
popelnice přeplněna. V tom případě je
třeba počkat na její vyvezení nebo vyhledat nejbližší volnější nádobu.

„Prosíme o pochopení, když popeláři
přijíždějí i v méně obvyklou dobu, někdy i brzo ráno nebo naopak později. Je
to proto, že kvůli koronaviru musela být
učiněna opatření, aby se mezi sebou
pracovníci svozu odpadu co nejméně
potkávali, takže některé osádky vyjíždějí dříve, jiné zase později. Ale i tak svoz
stále zvládáme v pravidelném režimu,
přestože Covid-19 už zasáhl i do řad popelářů,“ vysvětluje Vladimíra Karasová ze společnosti OZO Ostrava a děkuje
občanům Ostravy za pochopení. „Společnost OZO Ostrava je i přes nepříznivé
okolnosti stále připravena poskytovat
své služby,“ zdůrazňuje.

Lenka Gulašiová

Výběrové řízení na tajemníka Úřadu městského obvodu Nová Bělá
Starosta městského obvodu Nová Bělá
vyhlásil výběrové řízení na tajemníka
Úřadu městského obvodu Nová Bělá.
Požadováno je vysokoškolské vzdělání a nejméně tříletá praxe v průběhu předcházejících osmi let jako vedoucí zaměstnanec, uvolněný zastupitel obce či kraje, úředník územního

samosprávného celku vykonávající
správní činnosti nebo státní zaměstnanec vykonávající státní správu. Dále se
požaduje znalost právních předpisů veřejné správy, organizační a komunikační
schopnosti, práce na počítači a řidičský
průkaz skupiny B. Uchazeč musí splňovat i požadavky zákonů č. 312/2002 Sb.
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a 451/1991 Sb. Přihlášky nutno doručit do 11. prosince a spolu s nimi přiložit také životopis, ověřenou kopii vysokoškolského diplomu a výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců. Podrobné
informace je možno získat na www.novabela.cz.

Jan Dvořák

úřad městského obvodu

O informačních kanálech v Hrabové
Informací není nikdy
dost. Toho si je vědomo
i současné vedení našeho městského obvodu
a proto se snaží zajistit
pro občany efektivní informační kanály.
Městský rozhlas
Současný technický stav drátového
městského rozhlasu je poplatný době
své realizace (cca před 50 lety) a vyžaduje generální opravu nebo změnu technologie. Důkazem toho je i letošní výpadek v době od 16. března do 22. září, což
způsobil havarijní stav vedení na několika úsecích Paskovské. Oprava nás stála
téměř 60 tisíc korun. 9. září radní rozhodli o podání žádosti o dotaci 70% z prostředků Evropské unie na pořízení digitálního bezdrátového rozhlasu. Kromě
výrazně kvalitnějšího zvuku tento systém umožní hlásit do vybraných lokalit,
rozesílat SMS, příp. e-maily, je propojen
s webem, slouží jako lokální výstražný
systém a je propojen na koncové prvky jednotného systému varování Hasičského záchranného sboru. O naší žádosti bude rozhodnuto v roce 2021. Do té
doby budeme udržovat v provozu stávající drátový rozhlas s tím, že veškerá
hlášení zveřejníme též na webu v sekci
Hlášení městského rozhlasu.
Webové stránky
www.ostrava-hrabova.cz
Původní web byl spuštěn v září 2018.
Na konečné podobě stránek a doplňování materiálů se nejvíce podíleli Ing. Orkáč
a Milan Slíva. Po komunálních volbách
v říjnu 2018 byl Ing. Orkáč pověřen jeho
správou se zodpovědností za webhosting, DNS záznamy a zřizování, úpravu
či rušení e-mailových adres domény ostrava-hrabova.cz.
Po rezignaci z rady dne 23. října 2019
byl tajemníkem Ing. Orkáč pověřen administrací webu do 30. června 2020.
Pro neshody s Ing. Orkáčem bylo
19. srpna radou rozhodnuto o převodu webu pod Ovanet. Původní dohoda
s Magistrátem města Ostravy a Ovanetem zněla, že stávající web bude po
převodu přístupů provozován Ovanetem a od 1. ledna 2021 dojde k převedení webu na unifikované stránky
obvodů statutárního města Ostravy.
Vzhledem k nesrovnalostem při převodu dat a přístupů od Ing. Orkáče bylo
rozhodnuto, že Ovanet přepracuje web

do unifikované podoby ihned, což proběhlo ve dnech 3. až 5. října 2020. Poté
zhruba do konce listopadu 2020 probíhalo ruční přehrávání a doplňování
dat pracovníky Ovanetu i zaměstnanci
Úřadu městského obvodu Hrabová. Za
neúplné nebo chybné informace z té
doby se dodatečně omlouváme. Web
slouží k poskytování oficiálních informací veřejnosti.
Vedení obvodu i jeho úřad hodlají v budoucnu zřídit oficiální kanál na sociální
síti (Facebook, Twitter nebo Instagram).
SMSInfoKanál
S myšlenkou na hromadné rozesílání SMS
zpráv občanům Hrabové přišel po komunálních volbách Ing. Orkáč. Na jednání
rady 12. prosince 2018 bylo rozhodnuto
o zřízení služby SMSInfoKanál, která měla
sloužit radě jako doplněk k webu, rozhlasu a plakátovacím plochám a prostřednictvím které mělo vedení obvodu informovat o různých společenských a kulturních
akcích, mimořádných a krizových událostech i informacích z úřadu. Ing. Orkáč byl
pověřen její správou a provozem. 3. dubna 2019 byl ukončen zkušební provoz
a od té doby jej Ing. Orkáč provozoval
pod hlavičkou městského obvodu Hrabová. Po jeho rezignaci z rady projevovali
někteří nespokojenost s tím, že pod SMS
zprávami se podepisuje zastupitel, který
k tomu nemá oprávnění a s nikým nekonzultuje obsah zpráv. 9. září 2020 rada rozhodla o převodu provozu SMSInfoKanálu
na Úřad městského obvodu Hrabová. 16.
září Ing. Orkáč protokolárně předal mobil,
SIM kartu a část databáze občanů a téhož
dne si založil vlastní SMSInfoKanál s celou
databází, kterou získal za dobu fungování
pod městským obvodem. Tento SMSInfoKanál není oficiálním zdrojem informací
městského obvodu Hrabová a Ing. Orkáč
nemá souhlas rady k jeho provozování.
Na jednání rady 11. listopadu bylo rozhodnuto o zavedení Ekosystému pro
SMART komunikaci prostřednictvím
Mobilního rozhlasu (rozesílání SMS
zpráv, popř. e-mailů) občanům Hrabové. Do konce listopadu probíhá zaškolení pověřených zaměstnanců úřadu
tak, aby ještě v letošním roce mohli
registrovaní zájemci hromadná hlášení získávat.
Hrabovské listy
Poté, co vynikající šéfredaktor Mgr.
Žižka v lednu 2020 rezignoval, bylo 6.
února vypsáno výběrové řízení na tuto
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pozici. Výběrová komise vybrala ze čtyř
uchazečů pana Machálka. Ten však nedostal souhlas svého zaměstnavatele
k takovému vedlejšímu úvazku, což oficiálně oznámil po několikeré urgenci až
21. září. Proto starosta pověřil pozicí
šéfredaktora dalšího účastníka výběrového řízení – Ing. Dvořáka. Ten zajistil,
že se Hrabovské listy, tištěné v nákladu 1800 kusů a distribuované zdarma
do všech schránek občanů, přeměnily
z dvouměsíčníku na měsíčník a přinášejí
tak aktuálnější informace z dění v městském obvodu Hrabová. Dnes dostáváte do rukou jeho v pořadí čtvrté číslo,
tak můžete obsah i formu informací posoudit sami.
Informace poskytované podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Tento zákon mohou využívat fyzické i právnické osoby a povinný subjekt musí odpovědět do 15 dnů. Počet dotazů za posledních pět let: v roce
2015 – 52, v roce 2016 – 7, v roce 2017
– 9, v roce 2018 – 4, v roce 2019 – 21.
V roce 2020 (k 19. listopadu) prozatím
82 dotazů, z toho 68 od téhož „aktivního“ občana Hrabové.
Informace poskytované na veřejných
zasedáních  Zastupitelstva městského
obvodu Hrabová
V programu každého zasedání je zařazen bod „Různé“. Ten povětšinou sloužil občanům vznášet dotazy a podněty.
Vedení obvodu a vedoucí úředníci na ně
odpovídali hned nebo nejpozději do 30
dnů. Nevýhodu spatřovali občané v tom,
že jejich záležitosti se řešily až na závěr
mnohdy zdlouhavého zasedání. 6. května 2020 se zastupitelé usnesli, že v budoucích programech bude bod „Podněty
a připomínky občanů“ zařazen vždy jako
úvodní, aby se občané dostali ke slovu
přednostně.
Na závěr apeluji na občany, kteří usilují
o získání informace pro svou potřebu:
Dožadujte se oficiálních informací od
kompetentních osob a nehledejte odpovědi na svůj dotaz na privátních
sociálních sítích. Nevyužívejte prostředníků, ale ptejte se přímo osob ze
samosprávy či úřadu, kteří za danou
oblast zodpovídají – kontakty i pracovní náplně naleznete na oficiálním
webu.
Jan Socha

komise

Imunita
Imunita je obdivuhodný a složitý komplexní systém všech živých organismů. Dokáže rozeznat
nebezpečné mikroorganizmy a zvolí nejlepší taktiku pro jejich zneškodnění. Připravil jsem pro
naše čtenáře tři články o imunitě. Tento vymezuje základní pojmy a definice. Pro pochopení je
nezbytný i za cenu menší atraktivity. Nedostatečná imunita se projeví zvýšeným sklonem k infekcím s delším a těžším průběhem. Přehnaná imunita je spojená s rozvojem alergických a autoimunních onemocnění.
Imunitou se zabývá moderní vědecký obor imunologie. Označuje schopnost jedince bránit se proti antigenům pocházejícím jak
z vnějšího prostředí, tak vnitřního prostředí. V praxi se za antigeny pokládají buňky patogenních organismů, viry nebo nádorové
buňky. Imunita má tři obranné linie:

► 1. obranná linie je vnější. Patří sem epiteliální tkáně (kůže, slizniční membrány a jejich výměšky).
► 2. obranná linie je vnitřní. Je spouštěna chemickými signály, které lákají leukocyty k místu, kde je tělo napadeno. Patří sem
bílé krevní buňky (leukocyty) a antimikrobiální bílkoviny (proteiny). Vyvolává zánět.

► 3. obranná linie (adaptivní) je spouštěna současně s 2. obrannou linií. Odpovídá specifickým způsobem na určité mikroorganismy, toxiny a další cizí molekuly. Patří sem lymfocyty a protilátky.

Imunologové rozeznávají dva typy imunity:
1. Přirozená imunita (vrozená nebo nespecifická): organismus daného druhu, skupiny nebo vývojového stadia nemůže být určitým
typem nemoci napaden. Příkladem je odolnost ptáků proti mnoha chorobám člověka. Přirozená teplota ptačího organismu je 40
stupňů Celsia a nedovolí původcům těchto chorob pomnožení. Přirozená imunita tedy umožňuje první linii obrany vůči infekci
a slouží jako stále „ostražitý“ strážce. Zahrnuje jak buněčnou imunitu (bílé krvinky), tak látkovou (humorální) imunitu.
2. Adaptivní imunita (získaná nebo specifická): vstupuje do hry později, kdy přítomnost molekul z patogenních mikroorganizmů (antigenů) aktivuje přes specifické antigenní imunoreceptory příslušné klony T a B buněk lymfocytů. Adaptivní imunita
se uloží do paměti a budoucí imunitní odpověď je pak silnější a rychlejší. Tento proces, tzv. imunologická paměť, je podstatou
adaptivní imunity vůči konkrétnímu antigenu. Právě této vlastnosti využívá očkování (vakcinace).
Vakcinace je jeden z nejlepších vynálezů medicíny. Indukuje tvorbu ochranných protilátek a vznik paměťových buněk. Tím dává organizmu náskok při kontaktu se skutečnou infekcí. I přes vzácný výskyt nežádoucích účinků (odpírači očkování) zůstává vakcinace
jedním z nejcennějších a nenahraditelných preventivních nástrojů moderní medicíny. Dnes celý svět čeká na ukončení vývoje vakcíny proti pandemii Covid-19, která má celosvětově na svědomí k říjnu 2020 přes milión obětí (dle Světové zdravotnické organizace).
K obecným doporučením ke zvýšení imunity patří správná životospráva, úprava střevní mikroflóry a dostatečný přísun přírodních vitamínů. Podpůrným faktorem je dobrá fyzická kondice, odolnost vůči stresu a genetické predispozice. V dalším článku se
budu zabývat alergickou rýmou. Tato problematika patří v medicíně k nejsložitějším, neustále se dále vyvíjí a týká se nás všech.
Slibuji, že pokračování bude čtivější a obecně přístupnější.

Text a foto: Rostislav Gromnica, předseda Zdravotní komise

Povodňová komise v Hrabové
byla aktivována
Letošní rok byl v lecčem naplněn paradoxy. Nejde jen o březnové reklamy na
již zavřené obchody a zrušené akce, ale také o to, že za mediální masáže o potřebě boje proti suchu jsme z okna vícekrát s obavami sledovali, zda se nevylévá z koryta potůček, který nám teče v blízkosti domu. A tak se také stalo, že
hned dvakrát v průběhu roku byla aktivována v Hrabové Povodňová komise,
a to konkrétně 22. června a 12. října. Její členové byli tajemnicí komise Ing.
Faicovou požádáni, aby zajistili dohled nad vodními toky v příslušné části Hrabové dle místa jejich bydliště a hlásili případné problémy. Ke škodám naštěstí
nedošlo, ale prokázalo se, že tato komise řízená starostou s členy Petrem Baluškem, Petrem Blanárem, Bedřichem Chlupatým, Liborem Lyčkou, Milanem
Minářem a Bohumilem Rundtem má svůj smysl.
Text a foto: Jan Dvořák

Vánoční přání Klubu seniorů
Volnočasové aktivity jsou momentálně vzhledem k nařízení vlády pozastavené z důvodu epidemiologické situace nemoci Covid-19.
Doufám, že brzy nastane doba, kdy i v menších skupinách se opět společně sejdeme při našich aktivitách.
Přeji všem, aby se v této nelehké době nevytratilo z našich domovů kouzlo Vánoc, a zároveň, abychom věřili v to, co je na světě nejdůležitější... A abychom k sobě a k ostatním byli vstřícní a trpěliví. 
Šárka Bořutová
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Rozhovor s Vladislavou Kopitzovou:
Jak před 30 lety vznikal Úřad městského obvodu Hrabová
Naši čtenáři jistě vědí, že v současnosti
působíte jako hrabovská místostarostka, avšak možná netuší, jak významná
byla Vaše role před třiceti lety při vzniku našeho obvodu. Chtěl bych se zeptat, jak jste se po sametové revoluci
stala první tajemnicí Úřadu městského
obvodu Hrabová a jaké byly Vaše první kroky?
Možnost, že bych mohla být tajemnicí městského obvodu, mi přišla nabídnout v roce 1990 paní Stárková. Podílela
jsem se na přípravě vzniku samostatného městského obvodu a tak se skupina lidí soustředěná kolem Ing. Kandera
dohodla, že bych mohla být vhodným
kandidátem na pozici tajemnice. Ze začátku jsem byla tímto návrhem zaskočena, protože s veřejnou správou jsem
neměla žádné zkušenosti, ale nakonec jsem se rozhodla tuto nabídku přijmout. V prosinci 1990 jsem pracovala
ještě z domu, ale již v lednu 1991 jsme
se s prvním starostou Ing. Rundtem
stěhovali do budovy dnešního úřadu
městského obvodu. Pravda, bylo to ještě v montérkách, když jsme si vyklízeli
první dvě místnosti. Také jsme původně
zvažovali, zda by sídlo úřadu nemělo být
na Šídlovci v budově dnešní knihovny,
ale nakonec bylo rozhodnuto o budově
na ulici Bažanova.
V té souvislosti mne napadá: jak vlastně
vypadal tehdejší hrabovský úřad a kdo
v něm pracoval?
Začínali jsme ve dvou místnostech v přízemí vpravo od vchodu a hned vedle nás
byla místnost pošty. V těchto místnostech se do revoluce scházela místní organizace KSČ a byl zde umístěn místní
rozhlas. V té době byl ještě kolem budovy úřadu plot a prostor kolem budovy
byl využíván jako zeleninová zahrádka.
V horních patrech budovy byl sklad civilní obrany a celá budova v té době nebyla vytápěna. Pošta si topila v kamnech.
První dvě místnosti a toalety v přízemí
nám upravil Magistrát města Ostravy.
Menší místnost obsadil pan starosta, ve
druhé místnosti seděly postupně účetní
paní Kořínková, sociální pracovnice paní
Kelnarová, stavební úřednice Ing. Faicová a já ve funkci tajemnice. Následně
byla přestěhována pošta vlevo od hlavního vchodu, kde se nachází i dnes. Tím
vznikly další dvě místnosti, do kterých

se přestěhovala účetní se sociální pracovnicí a do další stavební úřad a paní
Petrová s agendou dopravy a zeleně. Poslední přijatou pracovnicí byla pro agendu ohlašovny a místních poplatků paní
Foltová (dnes Matějová), která seděla
v kanceláři společně se mnou. V tomto
složení a ve čtyřech místnostech jsme
pracovali první čtyři roky. Po mém odchodu se úřad rozšířil nejen početně, ale
i do horního patra.
Jaké činnosti pro místní občany vykonával hrabovský úřad po jeho vzniku?
V  té době to byla agenda účetní, majetková, sociální, stavební a dopravní,
péče o zeleň a ohlašovna. To byly hlavní
náplně jednotlivých agend, ale byly to
většinou agendy kumulované, takže rozsah jednotlivých činností pracovníků byl
daleko obsáhlejší – od rybářských lístků
přes herní automaty až po školu a bytový
fond. Mimo úředníky jsme měli správce
budovy pana Mokryše a ještě tři až čtyři pracovníky z úřadu práce na veřejně
prospěšné práce. Ale v té době jsme neměli žádnou mechanizaci ani automobily a starost o tyto pracovníky byla opravdu velká. Objížděla jsem je a hledala po
celé obci na kole a jen uhlídat, aby nám
ruční nářadí neprodali v restauraci, bylo
každodenní starostí. Nutno podotknout,
že agendy byly kumulované, práce bylo
hodně, bylo nás málo, ale zákony v té
době byly jednodušší a naše pravomoci
daleko větší.
Mohla byste nám prozradit, jak dlouho
jste působila ve funkci tajemnice a jaké
nestandardní činnosti jste mimo řízení
úřadu musela vykonávat?
Jako tajemnice jsem pracovala od konce roku 1990 do roku 1994. Vzhledem
k tomu, že jsem v té době měla děti
školou povinné a manžel v té době začal pracovat jako montér, rozhodla jsem
se, že změním místo. Rady a zastupitelstva v té době končily mnohdy o půlnoci, přestupky jsme řešili v pátek po
pracovní době s externí pracovnicí většinou do sedmi večer, pracovní doba
nekončila snad ani jeden den tak, jak
byla stanovena. Mnohdy mě navštívil
někdo o víkendu doma s prosbou, abych
mu nějaký dokument či podpis ověřila,
že jej nutně druhý den ráno potřebuje.
Odemykala jsem a uzamykala hřbitov,
což jsem také občas zapomněla a malér
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byl hned. Dalších drobných činností byla
spousta.
Chtěl bych se také zeptat, jakých úspěchů dosáhl hrabovský úřad pod Vaším
vedením?
Jako tajemnice jsem jako hlavní úspěch
vnímala to, že se vůbec podařilo rozjet
činnost úřadu a jednotlivých agend. Zařizovali jsme si kanceláře, nábytek jsme
dostali z bývalých osvětových besed, garnýže nám vyrobil manžel paní Kořínkové.
Museli jsme se naučit vše ve všech oborech. Vydávali jsme směrnice, mapovali
jsme majetek, dělali první inventarizaci
majetku, vydávali rozhodnutí a občané si
začali zvykat, že můžou vše vyřídit v místě bydliště.
Čtenáře by možná zajímaly i Vaše pocity, jaká byla po sametové revoluci atmosféra v hrabovském úřadě? Hodnotíte vznik samostatného městského obvodu Hrabová s odstupem pozitivně?
Atmosféra se snad nedá ani popsat, pro
mě to byla největší pracovní zkušenost.
To porevoluční pracovní nasazení a ten
přístup všech byl neskutečný. Na odpracované hodiny se nehledělo, učili jsme se
všechno za pochodu. Určitě je dobře, že je
Hrabová samostatným městským obvodem - máme vlastní úřad, jen bychom ještě měli táhnout všichni za jeden provaz.
Poslední léta se mimo angažování ve
volených  orgánech obvodu věnujete
především hrabovské kultuře. Co mohou hrabovští občané, i s ohledem na
probíhající pandemii, v dalších letech
očekávat v kulturní oblasti?
V roce 2014 jsem byla zvolena do zastupitelstva a společně s dalšími nadšenci
jsme založili kulturní komisi a začali pořádat kulturní akce pro občany. Každý
rok jsme postupně přidávali další kulturní akce. V letošním roce jsme však s příchodem pandemie byli nuceni činnost
kulturní komise hodně utlumit. V této
činnosti bych chtěla pokračovat, kultura v Hrabové dostane trochu jiný směr
i s novou přístavbou kulturního domu,
která se ještě letos začne stavět. Budeme
moci pořádat nové akce pod střechou
- jen nám to musí pandemie umožnit.
Děkuji za rozhovor i příjemný kulturní
výhled do budoucna.
Rozhovor připravil Martin Slepička

příspěvkové organizace

Povedla se další stavební úprava Základní školy Ostrava – Hrabová  
Na základě uzavřené smlouvy o dílo se
zhotovitelem Dobré stavby s.r.o. realizoval městskýobvod stavbu „Stavební
úpravy Základní školy Paskovská – rozšíření školní družiny“, stavební objekty
02-Venkovní schodiště a 03-Venkovní
zpevněné plochy. Dle vydaných příslušných povolení bylo záměrem vybudovat nový samostatný vstup do budovy
základní školy pro návštěvníky školní jídelny zhotovením venkovního schodiště a přístupových chodníků. Stavebními
úpravami oddělíme jednotlivé provozy
školní družiny, školy a jídelny, aby byla
zvýšena bezpečnost žáků. Dojde k zamezení volného pohybu nepovolaných osob
v prostorách základní školy. Stavební práce probíhaly v období letních prázdnin.
V průběhu stavby jsme vznesli dodatečný požadavek, aby byly pro bezpečnější obsluhu u hlavního vstupu do základní školy, ale i u nově vzniklého bočního
vstupu umístěna zvonková tabla s kamerovým systémem. Tyto práce a nevhodné klimatické podmínky protáhly dokončení stavby do začátku září. Chod školy
nebyl nikterak narušen, neboť panovala
vzájemná bezproblémová vstřícnost jak
ze strany školy, tak ze strany zhotovitele.

Celkové náklady na schodiště, přístupové chodníky a dodatečné práce na elektroinstalaci byly 2 093 957 Kč.
Městský obvod má zpracovanou projektovou dokumentaci na rozšíření školní družiny. Vnitřním schodištěm by se
propojil bývalý byt školníka a stávající
prostory školní družiny včetně současných toalet. Učebna fyziky, kabinet fyziky a školní knihovna by změnily užívání
na oddělení školní družiny a těmito všemi stavebními úpravami by došlo k celkovému oddělení školní družiny od provozu školy. V roce 2019 bylo zahájeno
výběrové řízení na celkovou rekonstrukci školní družiny včetně změny užívání,
které bylo na základě usnesení zastupitelstva čílo 6/74 ze dne 3. července
2019 zrušeno.
Škola by však rekonstrukci školní družiny a jejího oddělení od provozu základní
školy velmi přivítala, protože by se zjednodušil chod školní družiny. Rozhodnutí
o její realizaci v koronavirovém období
bude velmi složité, ale toto období nemůže trvat věčně, a proto se musíme
dívat dopředu.
Text: Svatava Králová a Radek Pollo,
Foto: Jan Dvořák

Novinky z knihovny přes stůl ve dveřích  
Vážení a milí čtenáři,
tento příspěvek pro Vás píšu v den, kdy
je knihovna pro veřejnost stále ještě uzavřena, a těším se na pondělí 23. listopadu, kdy by už mělo být možné vrácení knih a vyzvedávání objednaných výpůjček „přes výdejní okénko“. V případě naší hrabovské knihovny to znamená

„přes stůl ve dveřích“, jak jsme již zažili
na jaře. V tuto chvíli také doufám, že až
budete Hrabovské listy před vánočními
svátky číst, bude knihovna stále fungovat
aspoň v tomto omezeném režimu, v nejlepším případě dokonce v tom běžném,
na který jsme zvyklí.
Vzhledem k tomu, že v současnosti je
v knihovně kvůli nepříznivé epidemiologické situaci stále veškeré dění pro návštěvníky „na nule“, opět dám prostor něčemu,
co by Vás právě v této době, kdy jsme se
museli všichni na čas zastavit anebo aspoň
trochu zpomalit, mohlo zaujmout.
Ráda bych Vám připomněla projekt Paměť Ostravy, který Knihovna města Ostravy realizuje od roku 2014. Tenkrát poprvé vyzvala (nejen) své čtenáře, aby
se zapojili do sběru vzpomínek na život
v Ostravě. Dosud zaznamenané paměti
byly postupně zpracovány do tří almanachů, které jsou Vám k dispozici i v naší
hrabovské pobočce. Přijďte se začíst do
nesmírně zajímavého vyprávění a inspirujte se k vlastním příspěvkům. Velice
by mě potěšilo, kdybyste se i Vy podělili
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o své vzpomínky a zážitky. Všechny osobní příběhy jsou poutavé a jsou vítány.
Na závěr samozřejmě opět nesmí chybět
aspoň malá literární ochutnávka čerstvých knižních titulů, které jsem pro Vás
zpracovala v listopadu:

►	Mons Kallentoft: Katův polibek – další ze švédské série s Malin Forsovou

► Linda Castillo: Temná cesta – pro

všechny příznivce detektivek z prostředí Amišů
►	Riley Sager: Zamkni poslední dveře
– tento thriller budete mít problém
odložit
►	Patricia Harman: Porodní bábou navždy a Danielle Steel: V nemilosti –
oblíbené stálice ve světě románů
s ženskou tématikou
►	A nakonec kniha od čínské novinářky a spisovatelky Fang Fang: Deník
z Wu-chanu – to ať víme, že v tom
nejsme sami…
Všem Vám přeji klidný adventní čas a pohodové prožití vánočních svátků.
Text: Martina Šalati, Foto: Jan Dvořák

novinky

 Rozpaky nad rekonstrukcí podchodu u Benziny
Mnoho týdnů trvající rekonstrukce podchodu u Benziny koncem října skončila.
Iniciátorem rekonstrukce byl sice původně náš městský obvod, ale protože se
podchod nachází na území městského
obvodu Ostrava-jih, nemohl být jejím investorem a bohužel neměl o stavbě ani
dostatek informací. Během let přípravy
přitom záměr prošel mnoha změnami
a výsledná podoba se od našich představ dost liší. Investorem se nakonec stal
Magistrát města Ostravy a rekonstrukci prováděly Ostravské komunikace, a.s.
Určitě je nutno ocenit, že přes zmatek
s dopravním značením byl po celou dobu
zachován průchod podchodem.
Při rekonstrukci byly znovu vybudovány asfaltové povrchy a zábradlí, i když
toto požadováno vůbec nebylo. Částečným pozitivem je odstranění schůdků

v pěší části, takže maminky s kočárky
a lidé s vozíky nemusí chodit cyklistickou částí. Bohužel však tím zase dojde
ke zhoršení schůdnosti v zimním období,
neboť zde bude opět prudší sklon, který
byl kdysi důvodem zřízení schůdků. Na
západní straně byl instalován nový kanálek, bohužel stejného provedení jako
ten předchozí, kapacitně nedostačující.
Je však třeba říct, že nový asfaltový povrch je jinak vyspádován a část vody je
tak svedena do trávy, kde se může vsáknout do půdy. Pochvala zhotoviteli přísluší za ořezání větví dubu na přístupu
od zastávky Benzina, který po obtěžkání
žaludy již znemožňoval průchod. Naopak
negativem je, že vyměněné obrubníky
vytvořily novou bariéru pro cyklisty v podobě schodu od ulice Šídlovecké místo
dřívějšího plynulejšího nájezdu.

To, co bylo potřeba řešit, tj. zvýšit bezpečnost a odstranit zákaz jízdy na kole,
však vyřešeno dostatečně nebylo. Bylo
sice odstraněno křoví bránící vzájemnému výhledu chodců a cyklistů, ale zároveň
bylo zcela odstraněno zábradlí bránící dosud chodcům vstoupit přímo před jedoucí
kolo. Pro zpomalení cyklistů u přechodu
pro chodce byly sice instalovány zábrany,
a to tak blízko sebe, že není možno projet
ani s dětským vozíkem, ovšem stejně zde
byl ponechán zákaz jízdy na kole a nově
dokonce i ve směru „do kopce“. Korektně
je ale třeba přiznat, že úsek zákazu se ve
směru „z kopce“ podstatně zkrátil.
V podchodu bylo vyměněno také osvětlení, které je nyní daleko lepší než dříve.
Přes pozitivní přínosy však rekonstrukce
budí spíše rozpaky.
Text a foto: Jan Dvořák

Do Hrabové začal jezdit double-decker
Od 2. listopadu se v Hrabové vyskytuje
dopravní zajímavost - patrový autobus.
Protože tyto autobusy se běžně vyskytují ve veřejné dopravě především ve
Velké Británii, jsou známé pod anglickým názvem double-decker. V  Evropě
je pak najdete už jen v Berlíně, protože
jejich nevýhodami jsou omezené výškové možnosti průjezdu a snížený komfort pro cestující vlivem
nízkých stropů a nutnosti výstupu do patra po schodišti. V žádném jiném městě v České republice patrové autobusy v městské
hromadné dopravě nejezdí.
Dopravní podnik Ostrava tyto autobusy na základě pokynu tehdejšího radního pro dopravu začal poptávat již před několika lety původně pro novou linku 88, která měla
spojovat Dolní Vítkovice se Zoologickou zahradou a sloužit přepravě turistů. Protože se však jed-

ná o atypické vozidlo (vyjma berlínských
se městské vyrábějí jen pro levostranný
provoz), jeho dodání se protáhlo. Vzhledem k tomu, že linka 88 bude provozována pouze v letní sezóně a pouze o víkendech, začal Dopravní podnik Ostrava
hledat možnosti efektivního využití na
nějaké lince, kde autobus dokáže pro-
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jet a kapacitně vyhovuje. Volba nakonec
padla na expresní linku 78, která spojuje Porubu s Průmyslovou zónu Hrabová.
Pro patrový autobus byl vytvořen speciální oběh a autobus odjíždí ráno z Hrabové v 6:40 a v 8:10 a odpoledne přijíždí
do Hrabové ve 14:30 a v 16 hodin. Druhý
patrový autobus je pouze záložní.
Provozované patrové autobusy
jsou typu Scania, ale karosérie
byla vyráběna ve španělské firmě UNVI. Pořizovací cena každého autobusu byla přes 14 miliónů
Kč. Délka autobusu je 12 metrů,
ale autobus pojme jen 80 cestujících, což je méně než u standardního autobusu. Ve spodním patře
je 13 sedadel a 12 míst na stání,
v horním patře pak 55 sedadel,
avšak kvůli nízké výšce zde není
možné stát. Ostravské patrové autobusy mají pohon na zemní plyn.
Text a foto: Jan Dvořák

novinky

Změna územního plánu města Ostravy
Na Magistrátu města Ostravy se v současné době projednává změna územního
plánu města Ostravy 2b.
Tato změna územního plánu se dotýká i území našeho městského obvodu.
Jedná se o drobné úpravy hranic některých funkčních ploch, převod Jižní
tangenty z výhledové do návrhové části a změny v textu regulativů. Dle sdě-

lení našeho stavebního úřadu se však
nejedná o žádné výraznější změny pro
Hrabovou. Návrhy městského obvodu
z dubna roku 2019 na převedení některých stavebních pozemků na nezastavitelné v této změně nejsou zahrnuty – jejich zapracování je podmíněno
přijetím závazku městského obvodu na
úhradu rozdílu hodnot pozemků v dů-

sledku změny územního plánu jejich
vlastníkům.
Podrobný přehled změn je k nahlédnutí
na webu https://ulozna.ostrava.cz/data/
public/314889.php. Veřejné projednání
návrhu bude dne 9. prosince v 16 hodin
na Magistrátu města Ostravy v zasedací
místnosti 306.
Jan Dvořák

Na bývalé haldě vyroste vodíkový H2 District
Je to až symbolické.
Na bývalé uhelné haldě Hrabůvka, kam se
roky ukládala i struska z hutí, vznikne
vodíkové město budoucnosti. Vybudovat ho chtějí Vítkovice, a.s. Technologie dodají Cylinders
Holding a další vodíkoví lídři.
Před pár týdny představila společnost Vítkovice veřejnosti poprvé vizi vodíkového
města H2 District, které by mělo v průběhu let vyrůst na někdejší haldě Hrabůvka.
Jde o záměr plánovaný pro největší současnou proluku na dohled od centra Ostravy, Hrabůvky a Hrabové. Zapadá do vývoje celého regionu, který se zjevně mění
a nové technologie založené na vodíku
prosazují i radní Moravskoslezského kraje.

Pokud jde o reálnost celého plánu,
v jeho prospěch hraje zkušenost stará
sotva pár let. V roce 2012 začaly Vítkovice viditelně měnit tzv. Dolní oblast,
brownfield s národní kulturní památkou
starého dolu Hlubina a vysokých pecí.
Dnes je tu aula Gong z bývalého plynojemu, unikátní Bolt Tower na nejstarší
vysoké peci a science centrum. Vzdělávací, kulturní a společenská část Ostravy existovala původně jen v hlavách
Jana Světlíka a jeho spolupracovníků
z Vítkovic. Podobně jako velká vize vodíkového města.
Halda o více než 100 hektarech prošla s pomocí státu rozsáhlou rekultivací. Díky tomu zahrnuje umělé jezero
a její poloha nahrává využití slunečních
a geotermálních procesů. „Bude to mís-

to přátelské ke všem novým, udržitelným technologiím – od vodíku po solární řešení nebo biometan.
Současně nabídneme zázemí pro vývoj a uplatnění špičkových technologií
pro úplně novou kvalitu života v dalším
století,“ říká předseda představenstva
Vítkovic, a.s. Rodan Broskevič. Počítá se spoluprací s privátními, na vodík
orientovanými společnostmi, zejména
s Cylinders Holding, ale také s Vysokou
školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, vodíkovou platformou
České republiky HYTEP, univerzitami
ze světa a výrobci nových technologií
pro energetiku i dopravu. První zpřesněné projekty by měly být hotovy během tří let. H2 District pak poroste po
desetiletí.

Projektované zóny vodíkového města H2 District:
Komerční zóna - showroomy H2automobilů, H2kol a koloběžek, nákupní centrum vodíkového spotřebního a sportovního zboží, projekční kanceláře apod.
Zóna dopravy - unikátní plnicí stanice s nabídkou bezemisních a nízkoemisních paliv (vodík, biometan, stlačený zemní plyn,
elektro), městská hromadná doprava na vodík.
Zóna vědy a inovací - výzkum skladování vodíku, technologie pro vodíkovou energetiku, výroba zeleného H2, vývoj H2 technologií a jejich produkce v soběstačných v halách.
Zóna volného času – fotbalový stadion Baník, H2sport aréna, H2adrenalinový park a další sportovní centra, která využijí už
existující velké jezero.
To vše doplní systémy H2 smart city - dispečink informačních technologií pro řízení logistiky a servisu a efektivní nakládání
s energiemi, bezpečnostní středisko napojené na integrovaný záchranný systém a centrum kybernetické bezpečnosti.
Text a foto: Eva Kijonková, tisková mluvčí Vítkovic a.s.
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podnikatelé

Pozvánka k návštěvě Lahůdek Hrabová
Rádi bychom všechny občany Hrabové pozvali k návštěvě nově otevřené
prodejny Lahůdky Hrabová na ulici Obchodní vedle restaurace Beskyd, kterou
jsme otevřeli ve středu 18. listopadu.
Již od prvního dne nabízíme sortiment
vlastních výrobků a zveme vás na náš
lahůdkový týden, kdy v pondělí nabízíme slepičí vývar, v úterý šťavnaté
řízečky, ve středu hustou polévku, ve

čtvrtek pak sekanou a konečně v pátek
poctivý guláš. Dále máme široký sortiment lahůdek a výrobků od lokálních
producentů – čerstvé pečivo, uzeniny,
med přímo od včelaře a piva z lokálních pivovarů. Naši nabídku chceme
nadále rozšiřovat a už nyní nabízíme
možnost si i s ohledem na blížící se
vánoční svátky cokoliv z našeho sortimentu objednat.

Budeme zde pro vás až do 23. prosince, mezi vánočními svátky pak 28. až
30. prosince a v novém (doufejme, že
klidnějším) roce pak následně od 4. ledna 2021. S vašimi dotazy a požadavky
nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 603 548 135 nebo sledujte naše
sociální sítě. Přejeme hezký advent i klidné Vánoce prožité v kruhu rodiny.
Text a foto: Manželé Molnárovi

Kabelové a elektrické systémy,
spol. s r. o.

Nabíráme nové
kolegyNě/kolegy!!!
• mzda až 24 000 Kč
• náborový příspěvek 6000 Kč
Více na www.kes.cz - kariéra
nebo volejte 596 762 785
12
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Kde velocipedisté letos na podzim nebyli...
Od naší vcelku úspěšné účasti na brněnském velodromu jsme
letos neměli možnost
zúčastnit se žádného
významného velocipedistického setkání.
Zavzpomínám alespoň na události z let
minulých.
Od roku 2008, tedy po dvanáct let bez
přerušení, jsme se první říjnovou sobotu pravidelně účastnili akce nazvané
„Biskupické kaléšek“. Dvanáct kaléšků
vystavených ve vitríně v naší klubovně,
každý z jiného roku, je toho dokladem.
V posledních letech se nám vždy podařilo přivést ze závodu mezi Jevíčkem a Biskupicemi některou z hlavních cen. Naposledy se povedlo Monice Francové,
startující v barvách našeho klubu zvítězit v kategorii žen, když těsně před cílem
předstihla Karin, také členku našeho klubu. V jízdě pomalosti už jsme tak úspěšní
nebyli a nikomu se nepodařilo probojovat do finále. Třináctá účast nám bohužel, letos nebyla dopřána.
První listopadovou sobotu jsme se pravidelně zúčastňovali „Pražské míle“ pořádané pány velocipedisty z „Českého
klubu velocipedistů 1880“ na Letenské
pláni. Vyvrcholením tohoto neoficiálního
ukončení cyklistické sezóny jsou reje na
vysokých kolech. Po úchvatné podívané
nám zpravidla zbývá ještě krátký čas na
návštěvu Technického muzea nebo na

krátkou procházku Prahou. Věřte, že
sejít s vysokým kolem po schodech
od Letenské pláně k Čechovu mostu
přes Vltavu a projít pražským centrem k Hlavnímu nádraží je opravdový zážitek. Téměř na každém kroku
nás zastavovali zájemci o fotografování. Samotná cesta Pendolinem
s vysokým kolem také není jednoduchá. Nejdříve jsme museli kolo částečně rozmontovat, abychom úzkými dveřmi do vagónu kolo vůbec dostali. Když se nám konečně podařilo
kolo zavěsit do držáků na kola tak,
aby nepřekáželo ostatním cestujícím, zabíralo místo pro umístění tří
„normálních“ kol. Usadili jsme se
na stejná místa jako když jsme jeli
z Ostravy do Prahy a těšili jsme se,
až budeme doma. Ferdyš znenadání
vyskočil a z věšáku nad našimi hlavami strhnul svoji čepici. Zapomněl
ji tam při cestě do Prahy a jak nám
později sdělila průvodčí, čepice cestovala mezi Prahou a Ostravou celkem třikrát.
Doufáme, že se situace zlepší a další
akce proběhnou bez větších omezení. Do konce roku se těšíme na rozvoz betlémského světla, silvestrovský výstup na Lysou horu nebo běh
v Hrabové. První akcí v příštím roce
bude tradiční Novoroční jízda.
Text: Pavel Žižka,
Foto: Václav Gerolt a Pavel Žižka

Výzva Klubu českých velocipedistů

Vážení občané,
po usilovném mnohaletém pátrání se nám podařilo objevit a získat do opětovného vlastnictví klubu vlajku, vyrobenou v roce 1921
– tedy před 99 lety.
Nadále pátráme po jakékoliv památce na historii našeho klubu. Zejména hledáme původní klubový průkaz, odznak, fotografie,
písemnosti či jiné předměty mající vztah k našemu klubu. Pokud máte ve svém vlastnictví některou z těchto archiválií, prosíme vás o umožnění zhlédnutí a pořízení fotografií. Kontaktovat nás můžete telefonicky (724 445 127 – předseda, 739 068 291,
724 421 600), písemně nebo vhozením lístku do schránky. Kdokoliv nás může navštívit v naší klubovně na ulici V. Huga 8 každé
úterý v 17 hodin a prohlédnout si klubovnu a původní vlajku. Také si můžete ve výloze prohlédnout tablo a fotografie členů klubu pořízené v roce 1931 u příležitosti 25. výročí od založení klubu. Možná zde poznáte některého ze svých příbuzných či známých. V tomto případě vás prosíme, pokud budete chtít, nám také zanechte zprávu. Na tablu jsou zobrazeni tito členové klubu
(tučně uvedeni zakládající):
Adámek Antonín
Černý Ludvík 	Kroček Antonín			
Němec Štěpán
Adámek Josef – ochránce praporu Černý Rudolf	Kroček Josef – pokladník		Olšanský Bohumil
Balušek Emil – náhradník
Duhan Ludvík	Kupča Josef – starosta		Peter Rudolf – místostarosta
Balušek František – místonáčelník
Ertel Jan – jednatel	Kurečka František		Sládeček Dominik
Bartman Vojtěch – náčelník
Figar František
Lička Jan			Sýkora Karel – revizor
Bednář Leopold – náhradník
Fiolek Roman
Lička Ludvík			Turadt Rudolf
Březina Inocenc
Chlupatý Jan
Lička Miroslav – místojednatel Tvarůžek Jan
Budín Čestmír – praporečník
Kačmař Osvald
Linart Karel			Urbanec Bohumil
Budín Rudolf	Krejčí František – revizor
Linhart Josef – čestný člen
Vrbský Rudolf
Za jakokoliv odezvu předem děkujeme. 

Pavel Žižka
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Občanský spolek MUDr. Marcely Poláčkové
Tento spolek byl založen v roce 2009. Sídlo tohoto spolku je
v Hrabové a většina
aktivit se také soustředí v domovské obci pro místní občany.
Zabýváme se dvěma hlavními činnostmi.
Je to ochotnické divadlo pro děti – Divadlo tety Chechtalíny a činnost pohybová
– Taneční a pohybové studio Mata Hari
se sídlem v Kulturním centru na Šídlovci.
Divadlo tety Chechtalíny má záměr nejen děti bavit, ale i vhodnou formou své
malé diváky edukovat. Takže vznikly autorské pohádky se zdravotní nebo bezpečnostní tématikou, některé se základem ve známých tradičních motivech.
Z těch nejúspěšnějších jsou to třeba pohádky Aladin a krásná Aiša, O Jeníčkovi
a Mařence aneb Jak ježibaba o zuby přišla, O statečných kůzlátkách, Sněhurka
a sedm trpaslíků, série pohádek O pejskovi a kočičce, O chytré koblížce a velké řepě, Hvězda Betlémská, O  zdravých
zoubkách aneb Kazoury jsme vyhnali, Pirátská pohádka (viz foto), O kohoutkovi a slepičce atd. Některé tyto pohádky jsme odehráli v Hrabové ještě v sále
U Lípy nebo v základní a mateřské škole a moc se těšíme na novou přístavbu
kulturního sálu u obecního úřadu, která
se stane důstojným kulturním stánkem

nejen pro různá divadelní
představení, ale i pro další
společenskou činnost. S pohádkami jezdíme děti edukovat do mnohých základních
a mateřských škol a divadel
v Moravskoslezském kraji.
V obci také pořádá naše divadlo až sedm akcí ročně pro
širokou veřejnost, hlavně pro
rodiny s dětmi v Hrabové.
Jsou to dětské dny, Pohádková cesta za zdravím, akce
pro obnovení tradic jako je
Vítání jara a vynášení Moreny (viz foto na
straně 15), Živý Betlém venku i v kostele
sv. Kateřiny (viz foto na straně 15), Mikulášské besídky atd. V letošním roce jsme
byli bohužel omezeni Covidem-19, takže
je ohrožena i krásná podzimní akce Putování se světýlky do Hrabovjanky.
Taneční a pohybové studio Mata Hari (viz
foto) se sídlem v budově knihovny poskytuje širokou škálu pohybových aktivit,
od kroužků pro děti od 5 do 8 let, děti od
8 do 15 let, pro ženy všeho věku i cvičení
pro seniorky. Je vybaveno mnohými fitness pomůckami od gymnastických balónů, overballů, posilovacích pomůcek
až po vibrační plošinu a v čele sálu je zrcadlová stěna. Tanečnice mají možnost
si zde zapůjčit všechny taneční pomůcky
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– sukně, závoje, vějíře, tamburínky a zkusit všechny taneční žánry od orientálních
tanců přes zumbu, latino, flamenko až
po tance romské. V tomto prostoru také
naše divadlo nacvičuje s dětmi a dobrovolníky na akce pořádané v Hrabové pro
veřejnost a jsou zde pořádány i koncerty relaxační hudby pro veřejnost. Studio je vybaveno kvalitním ozvučením.
Škoda jen, že si naši klienti nemají kde
uschovat svá kola a koloběžky a děti pomůcky, které používáme k nácviku na
obecní akce, i když se k tomu prázdný
prostor po bývalém Tislu nabízí. Jsme
velmi vděčni vedení naší obce, že nám
umožnila svépomocí prostory studia rozšířit a umožnit tak většímu počtu zájemců využít sálek. Našim cílem je poskytnout dětem základní pohybové návyky a zvednout je
od počítačů a ženám zase
upevnit zdraví a kondici,
zbavit je bolesti zad a tancem i relaxačními technikami také podpořit odolnost
psychickou, což v této covidové době je zvlášť potřebné. Doufáme, že tyto aktivity nebudou na dlouhou
dobu zastaveny – už teď
se potýkáme s finančními
problémy. Veškeré zařízení
i úpravy tanečního studia
hradíme z kurzovného, které je nízké, aby si jeho návštěvu mohl dovolit každý,
takže ho musíme dotovat
z vlastních zdrojů. U  akcí
pro veřejnost nám z malé
části pomáhá dotací obec,
ale jinak je opět hradíme
z osobních zdrojů nebo sháníme sponzory. Takže kdyby
se našla v Hrabové firma,
která by mohla a chtěla dotovat akce pro děti, moc by
nám to pomohlo.

spolky

Text: Marcela Poláčková, Foto: Ilona Hromádková a Miroslav Poláček

Vánoce v kulisách pandemie
Milí čtenáři!  
Letošní advent a také vánoční svátky budou jiné. Je jisté, že se odehrají v kulisách
pandemie. Čeká nás období, které bude
podobně jako poslední Velikonoce, ještě
více rodinné než tomu bylo dříve. Oprávněně může vzniknout obava, že budeme
nervóznější, vysílenější a uzavřenější. Koronavirové časy totiž u každého zvýrazní,
co mu chybí nebo čeho už má nad hlavu.
Měli bychom s tím počítat a snažit se být
k sobě, zvlášť v rodině, ohleduplní. V praxi to může vypadat třeba tak, že navzdory
všemu si na první místo postavíme své nejbližší – a jako největší ctnost a dobrý skutek si vytyčíme trpělivost! A navíc budeme
hledat, co můžeme udělat pro druhé, aniž
bychom museli vyjít z domovních dveří.
Nejdůležitějším okamžikem života člověka je totiž přítomnost – „teď, v tuto chvíli“! Je to velmi krátký časový úsek, který
ovlivňuje to, co bude, a „archivuje“ to,
co bylo. Mladý člověk touží po zážitcích,
chce si hodně užít, protože jeho „archiv“
je skoro prázdný. Ti starší naopak příliš
po ničem novém netouží, protože jejich
„archiv“ je naplněný a ono mají z čeho
žít. Mladí jsou plni očekávání a chtějí
změny. Jsou stále otevření a připravení
na to, co přijde. Starší po žádných změnách netouží, mají už své vyjeté koleje, ve kterých cítí jistotu. Jeden chce to
a druhý zase ono. Děti mají pocit nudy
a jednotvárnosti, když musí zůstat doma.

Rodiče mají naopak pocit jistoty a klidu,
když mohou být doma. A tak vzniká věčný generační problém. Jediným východiskem zůstává, že moudřejší ustoupí,
tedy když starší pochopí, že oni už vše
mají za sebou, že byli také takoví a teď to
podobně prožívají jejich potomci. Nečekejme, že mladší pochopí ty starší. Není
to asi možné. Spíš se podivujme tomu,
že starší nechápou ty mladší.
Přátelé! V letošním roce jsme si obzvlášť
uvědomili hodnotu života. Každý život
je velkým Božím darem! A je plně v naší
moci, co s ním uděláme. A možná, že právě ten letošní advent, Vánoce a vstup do
nového roku mohou někomu z nás naznačit, jakým směrem se má vydat, aby tento
dar nezůstal prázdný, aby se neproměnil
v evangelijní zakopanou hřivnu!
Končící se advent je dobou velkého očekávání, je plný naděje. Kéž bychom nikoho nezarmoutili. Vždyť nejen my očekáváme od druhých, ale i ti druzí mají
plné právo stejně tak očekávat od nás.
Co? Především to, že je budeme mít rádi
a nezklameme je.
Dovolte mi také, milí čtenáři, abych poděkoval všem, kteří se v tomto roce jakýmkoliv způsobem starali o dění v našem kostele. Děkuji všem dárům za každý
příspěvek, za všechny milodary spojené
s tímto účelem, za veškerou lásku, pochopení a zodpovědnost za existenci tohoto

Božího stánku. Děkuji za veškeré práce
v kostele a kolem něj. Děkuji všem, kteří
se zvlášť v letošním roce neohroženě starali o důstojný průběh bohoslužeb. Děkuji za opravy, úklid, výzdobu, hudbu, zpěv,
práci v sakristii a za všechny další formy
pomoci, spolupráce, podpory a aktivity
spojené s životem našeho kostela a naší
starobylé hrabovské farnosti! Moc Vám za
to všechno děkuji! Pamatujme, že tento
Boží stánek byl po staletí s Vámi a s Vašimi předky, v dobrém i ve zlém – v obdobích, kdy se lidem dařilo, ale také v dobách náročných a těžkých! Je zde s Vámi
a pro Vás i teď!
Doufám, že vánoční bohoslužby se budou konat jako obvykle, i když asi nikdo
z nás momentálně neví, jaká opatření budou platit.
Přátelé! Někde jsem četl takové přání:
Všichni, kdo smutní – NESMUTNIT!
Všichni, kdo marodí – DOMARODIT! Kdo
něco ztratil – NAJÍT! Kdo má problémy
– ZBAVIT SE JICH! Všichni, kdo se
usmívají – POKRAČOVAT! Všichni, kdo
jsou šťastní – VYDRŽET! Ať se tato slova
stanou přáním i pro Vás v tom krásném
čase adventu i při slavení Vánoc a ať
se stanou i jakousi formou požehnání
do nového roku, který, jak snad všichni
doufáme, bude mnohem lepší!
Adrian Wykręt, Váš farář

Tříkrálová sbírka 2021
Tříkrálová sbírka 2021 se v naší vesnici uskuteční 9. ledna od 9:00, kdy se malí koledníci a jejich vedoucí rozejdou koledovat od ulice Krmelínské až po Hrabovou statek.
V případě špatné situace ohledně Covidu-19 má Charita momentálně sestaveny tři možné scenáře: optimistický počítá s uvolněním
všech restrikcí a tím koledování tak, jak jsme všichni zvyklí, druhý počítá s omezením a dodržením hygienických pravidel, tzn. koledování pouze venku bez zpěvu, a třetí jen tzv. virtuální koledování, kdy lidé budou moci přispět finanční částkou na účet Charity. Tři pokladničky budou rozmístěny od 4. do cca 12. ledna v zelenině vlevo od prodejny Hruška, v květinářství Kvítko a v Lékárně Na Šídlovci.
Velmi neradi bychom koledovali virtuálně, protože osobní setkávání je jedním z pilířů sbírky.
Kateřina Zieglerová
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Pořad bohoslužeb na měsíc prosinec

Úřad městského obvodu
na přelomu roku

Den

Posledním úředním dnem v tomto roce bude pondělí
21. prosince od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Další
neodkladné záležitosti řešte telefonickou domluvou.
Prvním úředním dnem v roce 2021 bude pondělí 4. ledna
2021 od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.
Jan Socha

Vánoce mají svůj počátek v Betlémě

TIRÁŽ

Letošní Vánoce sice budou možná jiné než jsme zvyklí, ale
přesto si budeme jako každý rok připomínat narození malého Ježíška (tedy Ježíše Krista, který je mimochodem uctíván
i muslimy jako prorok) ve městě Betlémě. Všichni známe naše
betlémy, zobrazující Ježíška s Pannou Marií a svatým Jozefem
v jeskyňce, která sloužila jako chlév pro vola a osla. A k ní se
scházejí především pastýři se svými ovečkami. Jak však vypadá to místo dnes?
Asi všichni ví, že Betlém se nachází v Palestině. Jenže místo pastvin se v severním sousedství nachází miliónové hlavní město
Izraele Jeruzalém. Od toho města je vlastně pouze odděleno
osmimetrovou zdí s kontrolními check-pointy v místech, kudy
se dá skrze zeď projet. Tou zdí oddělil z bezpečnostních důvodů Izrael okupovaná území, na nichž je správa svěřena palestinské samosprávě, od svého „židovského“ území, které ale
zahrnuje částečně také území, která dle rezoluce Organizace
spojených národů byla přiřknuta Palestincům (kteří ovšem zase
nikdy vznik Izraele neuznali, čímž neklid v oblasti začal) nebo
původně měla být společná (Jeruzalém). Betlém s 30 tisíci obyvatel se tedy nachází již na arabském území a to je zcela jiný
svět než vlastní Izrael, který zde připomínají pouze jeho plně
ozbrojení vojáci a vojačky (v Izraeli je povinná vojenská služba
i pro ženy), připravení kdykoli zasáhnout, kdyby nastal teroristický útok či občanské nepokoje.
V jednom olomouckém kostele mají velký betlém, kde je na
prudkém kopci město s věžičkou na levé straně. A tento přesně odpovídá skutečnosti, protože Betlém je skutečně město na
kopci, směrem k jihu se skalnatými svahy, porostlými trávou.
Město je nyní převážně muslimské, takže zde uslyšíte i hlas
muezzina svolávající k modlitbě, ale třetina obyvatel jsou křesťané (v minulosti převažovali).

Hodina Liturgická oslava

Mše svatá

Sobota
5.12.

16:00

Sobota po 1. neděli adventní za ++ Josefa Coufala
Mše sv. s nedělní platností a rodiče

Neděle
6.12.

8:00

2. neděle adventní

za + rodiče Josefa a Marii
Vašíčkovy

Sobota
12.12.

16:00

Sobota po 2. neděli adventní
Mše sv. s nedělní platností
Předvánoční sv. zpověď
15:00-16:00

za ++ Marii
a Josefa Vašíčkovy,
Květu Vašíčkovou
a Marii Tronkovou

Neděle
13.12.

8:00

3. neděle adventní
Radostná-gaudete
Měsíční sbírka na kostel

za ++ Ludmilu Olšákovou,
manžela, syna a rodiče

Neděle
20.12.

8:00

4. neděle adventní

za živou a + rodinu
Babejovu, Bařinkovu
a Kotradyovu

Čtvrtek
24.12.

15:00

Štědrý den
Mše sv. z vigilie

za živou a + rodinu
Šustrovou a Hruškovou

Pátek
25.12.

8:00

Slavnost
Narození Páně

za ++ Vlastu Břenkovou,
rodiče, vnuka Pavla,
živou a + rodinu

Sobota
26.12.

8:00

Neděle
27.12.

8:00

za + rodinu Šimskou,
Foltýnkovou a Janu
Vaňovou
za ++ Marii Sobotovou,
Svátek Svaté Rodiny Ježíše,
manžela Adolfa
Marie a Josefa
a + rodinu
Svátek sv. Štěpána,
prvomučedníka

Nad místem narození Ježíška (na krásně nazvaném náměstí Jesliček) byl už v roce 335 vybudován křesťanský kostel Narození
Páně, který nyní palestinská samospráva postupně za provozu
opravuje. Neočekávejte nějakou jeskyni, jak ji znáte z našich
krasů – je to vlastně chodba v suterénu kostela. Na místo narození Ježíška na jejím konci, vyznačené stříbrnou hvězdou, se
vejdete jen Vy v pokleku. Bohužel nebudete mít možnost rozjímat na tomto místě, kde začal náš letopočet, protože za Vámi
už čeká dav dalších turistů, kteří se chtějí také podívat. Za návštěvu však toto svaté místo rozhodně stojí a pokud zrovna
není nějaká mimořádná situace, tak je to daleko bezpečnější
než to vypadá z televizních zpráv.
Text: Jan Dvořák, Foto: Martin Slepička a Ross Nixon
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