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Zpravodaj městského obvodu Ostrava-Hrabová

V čísle najdete:

► Anketa na téma „Jak hodnotíte

fungování rady v novém složení po roce
jejího působení?“.

► Hrabová významně pokročila ve
strategickém plánování

► Samosprávný ostravský městský obvod
Hrabová vznikl před 30 lety

► Začaly stavební práce pro rozšíření
hřbitova

► TJ Sokol představila zastupitelům vizi
nové sportovní haly

► Krajské volby v době koronavirové

Úvodník
Vážení čtenáři,
toto číslo už bylo míněno jako plnohodnotné
měsíční číslo. O co lépe se dělaly tyto Hrabovské listy, když jsem si je mohl připravit dopředu, o to horší bylo připravovat je, když nemohou být konány žádné akce a není tedy možné
o nich psát. Nicméně všichni se s tímto obdobím musíme nějak popasovat.
Tyto Hrabovské listy jsou sice říjnové (popisují
dění v říjnu), ale protože vyjdou až v listopadu, tak jsem považoval za potřebné v nich připomenout, že 24. listopadu tomu bude 30 let
od chvíle, kdy se Hrabová stala samostatným
městským obvodem (přesněji řečeno opět stala, protože samostatným obvodem byla i v padesátých letech) a vzpomenout na ty, kteří se
o to zasloužili.
V anketě je pak připomenuto jiné výročí - rok
od rekonstrukce složení rady městského obvodu. Takové výročí je důvodem pro bilancování.
Velmi mně těší, že už nejsem na Hrabovské listy sám a že už se do jejich tvorby začali zapojovat i občané příspěvky na e-mailovou adresu
redakce@ostrava-hrabova.cz.
Samozřejmě budu rád za Vaše připomínky,
jak by se daly Hrabovské listy zlepšit. Někteří kritizují, že Hrabovské listy vypadají stejně,
jak vypadaly v loňském roce. Já ovšem neznám
občana Hrabové, kterému by se ta předchozí
podoba nelíbila. Možná se ale mýlím a proto
budu rád i za podněty k tomu, co byste třeba
uvítali vzhledově v Hrabovských listech jinak.
Jan Dvořák

Slovo starosty k současné situaci
Vážení spoluobčané,
stejně tak, jako letos na jaře opět
prožíváme těžké chvíle způsobené koronavirovou epidemií. Vláda
ve snaze zbrzdit průběh šíření přijala opatření, která výrazně ovlivňují náš každodenní život. Ve chvíli,
kdy toto píšu, je omezen volný pohyb osob a uzavřena je většina provozoven poskytujících služby občanům. Doufám, že do chvíle, než se
vám Hrabovské listy dostanou do
schránek, nepřibudou další omezující opatření.

Prosím Vás, abyste usnesení vlády
respektovali, chovali se ohleduplně a obezřetně. Aktuální informace
najdete na našem webu www.ostrava-hrabova.cz. Úřad je připraven
vám v případě potřeby poskytnout
pomoc. Dále v tomto čísle Hrabovských listů jsou telefonní čísla na
náš úřad, bližší informace o možnosti dovozu obědů či o otevírací
době lékařů.
Přeji Vám, abyste tuto vypjatou
dobu přečkali v klidu a ve zdraví.
Igor Trávníček

Rozhovor se starostou Igorem Trávníčkem
Co nového u klíčových staveb obvodu
Pokročilo se nějak v přípravě stavby
kulturního sálu?
Zastupitelstvo se dne 23. září seznámilo s výsledkem výběrového řízení
na zhotovitele přístavby sálu. Veřejné soutěže se účastnilo šest firem
a vítězná nabídka byla o cca tři milióny levnější než byly předpokládané náklady. Po dlouhé debatě nakonec zastupitelé rozhodli o podpisu
smlouvy na stavbu, která by měla
začít už letos. Nová školka a přístavba sálu spolu těsně souvisí a jsem
rád, že stavba sálu začne co nejdřív.
Bylo by pro mě nemyslitelné začít
s touto stavbou někdy později, kdy
už bude školka v provozu a děti by
při odpoledním klidu uspával zvuk
domíchávačů anebo bagrů.
Jak reálně vidíte stavbu sportovní
haly na základě její prezentace na
mimořádném zastupitelstvu 7. října?
Stavíme školku, co nevidět začneme s přístavbou kulturního sálu
a s úpravou hřbitova. Sportovní hala
je něco, o čem je dobré se bavit, prodiskutovat pro i proti, připravovat

místo či zadat studii a projekt. Samotná realizace je ale běh na delší
čas. Značně to závisí na dotačních
možnostech, protože takovou halu
z vlastních prostředků stavět nebudeme. Sportovní halu máme ve
strategickém plánu rozvoje Hrabové a o sportovní hale se bavíme se
Sokolem již pár let. Toto mimořádné
zastupitelstvo bylo dalším krokem
při její přípravě.
Zvýšila se za poslední měsíc nějak
šance Hrabové na získání dotace
města na stavbu mateřské školy?
Ano - my už tu dotaci dokonce
máme! V tomto i minulém roce jsem
mnohokrát jednal s vedením města
a získal jsem příslib necelých třiceti miliónů na stavbu školky - a před
pár týdny jsme polovinu této částky
již dostali. A to i přes urputnou snahu několika kolegů to zmařit a stavbu zastavit. Pravidelně se účastním
kontrolních dnů, stavba pokračuje
podle harmonogramu a dokonce se
počítá s předáním hotového díla se
značným předstihem.

ANKETA

Jak hodnotíte fungování
rady v novém složení po roce
jejího působení?

Stanislav Holiš,
kandidoval za Změnu pro lidi
+ Ostravak
Pokusil jsem se provést hodnocení
rady ze zápisů, které jsou zveřejňované na hrabovském webu, případně
v Hrabovských listech (pokud zrovna vycházejí), a na zastupitelstvu prezentované starostou (pokud tam zvídavý
občan dojde).
Jisté snad je jen jedno, že se rada snaží rozhodovat uvážlivě a spravedlivě. Ale ne vždy se dá najít ideální řešení,
které by vyhovovalo všem.
Škoda, že v zápisu se nedočteme, jak kdo hlasoval. Na
jmenovitém hlasování se bohužel dosud nenašla shoda,
takže nevíme, kdo a jak pro co konkrétně hlasoval.
Rozdělení a zodpovědnost za oblasti dopravy, bytové správy a dalších jsou mezi radní přiděleny, plnění je
ale v rámci jejich možností. Vždy lze najít něco, co by se
dalo udělat lépe a nezbývá než věřit, že radní o tom vědí
a v rámci svých možností nadále budou pracovat ve prospěch nejen jedinců, ale hlavně celé obce.

Igor Trávníček, ODS
Je asi tak tisíckrát snazší vše kritizovat, než něco udělat a nést za to odpovědnost…
A  tak se složení rady zhruba před rokem změnilo a namísto dvou rezignujících členů byla zvolena paní Kelnarová a pan Balušek. Hodnotit činnost v tomto novém složení není pro mě snadné,
jsem součástí této rady a zřejmě bych nebyl objektivní, to
musí udělat někdo nestranný.
Já dokážu hodnotit jeden zásadní princip, kterým se rada
musí řídit. Při řešení spousty problémů mohou mít radní
rozdílné názory. To je určitě normální, proto má rozhodovat více lidí, aby pohled na věc byl z více stran a odrážel
zájmy většiny. Jednání je ale od toho, abychom si různý
pohled na věc rozvykládali, třeba se i pohádali, nakonec
ale to řešení našli, stáli si za ním, uměli ho před veřejností
obhájit a prosadit.
Cením si, že se v tomto směru situace zlepšila. Že už informace nemizí do soukromých médií, kde získávaly „nový“
rozměr. Já vnímám práci rady v posledním roce jako konstruktivní a věcnou. A jsem za ten pozitivní vývoj rád.

Jiřina Kelnarová,
kandidovala za ČSSD
Hodnotit radu v novém složení mi nepřísluší. Jsem její členkou a hodnotit
by mohli kolegové zastupitelé a občané.
Ze své pozice nováčka ve funkci radní si uvědomuji, že
ke své práci potřebuji součinnost a pomoc všech zastupitelů, členů jednotlivých komisí, členů výborů, úředníků a všech občanů, kteří mají zájem pro Hrabovou něco
přínosného vykonat. A jsem jim za spolupráci vděčná.
Vnímám, že jako radní mám veliké štěstí, že v komisích,
které jsou poradním orgánem rady, pracují jejich členové s plným nasazením a já i celá rada tak můžeme jejich
práci využívat ke svým rozhodnutím. Činnost rady tedy
není prací jednotlivce, nýbrž prací nás všech.
Volební programy všech volebních subjektů byly téměř
stejné. Všichni jsme chtěli pro Hrabovou mateřskou školu, přístavbu úřadu pro kulturní účely, kanalizaci, čistý
vzduch, zeleň atd.
Mateřská škola roste jako z vody. Objevily se hlasy vyzývající k přerušení její výstavby, zejména z důvodu vysoké
ceny a nezískání dotace z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu. Tyto hlasy však nenašly podporu u všech zastupitelů a výstavba pokračuje.
Nicméně se podařilo získat alespoň dotaci 15 miliónů
Kč od Magistrátu města Ostravy. A dále pokračují snahy
najít a získat další prostředky na její výstavbu.
Mrzí mne, že nevidím nebo lépe řečeno necítím zlepšení ovzduší v Hrabové. Je to boj na dlouhou trať. Osazení kruhového objezdu na ulici Mostní květinami je na
dobré cestě, stejně jako výsadba stromů podél původní
Mostní ulice. O  toto se zasazujeme společně s Komisí
výstavby, dopravy a ekologie a občanským sdružením
Zelená Hrabová.

Petr Balušek, KDU-ČSL
Práce v radě především neznamená
bojovat proti vlastnímu úřadu, jak se
mi snaží někteří opoziční zastupitelé
podsouvat a také se tak chovají, podle mě nepřiměřeně. Tím netvrdím, že
rada vždy rozhodne vše dobře a bezchybně, několikrát
musíme svá rozhodnutí vzhledem k novým skutečnostem
přehodnotit. Ba právě se zdejším úřadem je potřeba komunikovat a hledat nejlepší optimální řešení při různých
nově vznikajících problémech a záležitostech. Bohužel,
ne vždy se dá vyhovět vždy všem a ve všem.
Za rok nové rady se podařilo hodně záležitosti napravit
a posunout dále. Rada většinou zasedá co 14 dní, jednání
vnímám pozitivně, protože jsme schopni si vhodnou formou říct i nepříjemné události a témata, které se týkají
nás všech. Důležité je pro mě zaujmout stanovisko, které
nás někam posune nebo na nějakou dobu z různých důvodů taky ne.
Co mě trápí, je zatím nerealizace kanalizace na jižním konci
a neustálé její oddalování.
Fungují také daleko lépe komise zřízené radou jako např. Komise výstavby, dopravy a ekologie či Zdravotní komise, ale
i Finanční výbor, byl vybrán nový obecní kronikář, jsou opět
vydávané Hrabovské listy, funkční je obecní rozhlas a „rozjíždí“ se i obecní web k lepší informovanosti občanů než
jenom weby soukromých osob.
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Radomír Orkáč, Hrabované

Rostislav Gromnica, STAN-KPH

Před rokem jsme s Jirkou Skalským
opustili radu, kde jsme působili od listopadu 2018. Snažili jsme se dělat vše pro
to, aby se Hrabová posouvala dopředu.
Bohužel jsme postupem času zjistili, že
nám některé úředníce, tajemník úřadu i starosta nepředávají a někdy dokonce tají zásadní informace, které jsou pro
zodpovědné rozhodování potřeba.
V polovině roku 2018 tvrdil starosta v Hrabovských listech,
že nová školka bude stát 40 miliónů korun, v září 2018 jsme
uvedli v žádosti o dotaci konečnou částku 53 miliónů korun.
Když bez naší přítomnosti ostatní radní odsouhlasili v říjnu
2019 doporučení souhlasit se stavbou předražené mateřské
školky za 80 miliónů korun, rozhodli jsme se na svou funkci
rezignovat. Již tehdy jsme se totiž domnívali, že bez dotace
je ohrožen další rozvoj Hrabové. Nyní se ukazuje, že nemáme peníze na opravy povrchu cest, budování chodníků a dokonce ani na provoz kontejneru na zelený odpad.
Pokud mám hodnotit dnešní radu za rok její práce, dal bych
jim z hlavních předmětů na pomyslné vysvědčení napsal
známku: „nedostatečná“.
1. Kdo je zodpovědný za nezískání 85% dotace na školku
(mohli jsme získat 44 miliónů Kč)?
2. Proč byly v rozporu se smlouvou o dílo v září 2020 uznány
vícepráce na školce ve výši 3 milióny Kč?
3. Kolik nás bude celkově stát výstavba nové školky?
Vaší důvěry si vážíme a jako opoziční zastupitelé i nadále bojujeme za lepší Hrabovou.

Klub přátel Hrabové vstoupil do komunální politiky s prioritami podle přání
našich voličů: výstavba nové školky
a kulturního sálu. Rok po volbách se
promarnil politikařením rozhádané
rady. Pak Hrabované z rady odešli. Zastupitelé je nahradili kompetentnějšími kandidáty a od té chvíle se v Hrabové
řádně pracuje.
Bývalí radní ovšem vynakládají od svého odchodu nevídané úsilí k zastavení obou investic. Zvolili tu nejhorší formu:
nepodložené a účelové obviňování starosty, tajemníka,
úředníků a nové rady. Zastupitelstva se stala nekonečným
mnohahodinovým maratonem neproduktivních exhibicí
„antiškolkařů“. Nejprve nás ujistí, že školku chtějí. Pak ovšem navrhují stavbu okamžitě zastavit, někde sehnat dotaci,
znovu vysoutěžit a zadat jiné firmě. Při dezinformacích se
nestydí lhát a žonglovat s fakty. Starosta nechal Policií České republiky prošetřit celý postup přípravy stavby. Proběhl
nezávislý audit Magistrátu města Ostravy a máme vyjádření odborníků k oběma investicím. Zhrzené osobní ambice,
pomluvy a invektivy v komunální politice nepřinášejí nikdy
a nikde nic dobrého. Nová rada ve spolupráci s většinou zastupitelů se během pandemie osvědčila. Dobře pracují i komise jako poradní orgány rady. Smysl mají dokončené léta
očekávané investice a nikoliv slovní ekvilibristika, teatrální
výstupy a osobní nevraživosti. S výjimkou jednoho subjektu
Hrabová v důležitých rozhodnutích táhne za jeden provaz.

Z jednání rady 30. září a 14. října
► Rozhodnuto o pořadníku na pronájem obecních bytů
►	Rozhodnuto o zadání zakázky na výměnu plynového kotle v objektu hasičské zbrojnice Ing. Janu Meleckému, Kravaře
►	Bez zásadních připomínek vzata na vědomí projektová dokumentace „Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Šrobárova“
►	K podnětům ze zastupitelstva městského obvodu ve věci opravy některých cest dohodnuto, že bude zpracován odborný odhad
nákladů, projednáno v Komisi výstavby, dopravy a ekologie, navržena realizace akcí do rozpočtu roku 2021 a paní Kopitzová připomněla, že pozemky pod částí ulice K Nadjezdu je třeba vykoupit
►	Starosta uvedl, že pověřil Ing. Dvořáka přípravou Hrabovských listů do konce roku 2020
►	Vzato na vědomí rozpočtové opatření Rady města Ostravy z 29. září o poskytnutí finančních prostředků ve výši 15 miliónů Kč na
spolufinancování akce „Novostavba mateřské školy, ulice Bažanova, Ostrava - Hrabová“
► Na žádost Majetkového odboru Magistrátu města Ostravy odsouhlaseno odnětí správy zastávkových přístřešků s výjimkou zděných
přístřešků na zastávkách „Bělská“, „Beta“, „Mostní“, „Kostelík“ a „Šídlovec“ ve směru do centra
►	Rozhodnuto o zadání zakázky na provedení výkonu technického dozoru investora při realizaci stavby “Přístavba úřadu městského
obvodu pro kulturní účely, Ostrava-Hrabová“ společnosti Vysplan s.r.o., Jihlava
►	Rozhodnuto o zadání zakázky na koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci stavby “Přístavba úřadu městského obvodu pro kulturní účely, Ostrava-Hrabová“ společnosti SAFETY PRO s.r.o., Olomouc-Holice
►	Vzato na vědomí nesouhlasné stanovisko Komise výstavby, dopravy a ekologie k vyjmutí pozemků parc. č. 641/3 a 641/4, ulice Ve
Stromoví v k. ú. Hrabová, z území významného krajinného prvku „Na Rybnících“
►	Odsouhlaseno osazení sloupku na bezejmenné komunikaci u křižovatky s ulicí Poplužní
►	Odsouhlaseno objednání služby měření rychlosti na jižní části Paskovské
►	Dohodnuto, že starosta osloví Městskou policii, aby provedla občasná měření rychlosti na ulici U Kotelny dle vytipování času a míst
paní Batelkovou.
Jan Socha

Z jednání zastupitelstva 7. října

►	Byl prezentován návrh TJ Sokol Hrabová na vybudování víceúčelové sportovní haly v areálu a sousedství TJ Sokol
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Jan Socha

samospráva OBVODU

Hrabová významně pokročila ve strategickém plánování
24. září 2018 byla zastupitelstvem schválena Strategie rozvoje městského obvodu
Hrabová ― Hrabová 2040 (dále jen Strategický plán). Tento dokument však byl
dokončen pouze po stránce věcné (vize,
cíle, opatření, aktivity), ale nebyly v něm
z časových důvodů (blížící se komunální volby) doplněny další předpokládané
údaje (zejména priority, zodpovědnost,
finanční náklady, možné finanční zdroje).
Předpokládalo se, že po volbách bude počátkem roku 2019 činnost pracovní skupiny obnovena v souladu se zněním Strategického plánu již jako Kontrolní a iniciační
skupiny, ale došlo k tomu až po výměně
členů rady 31. října 2019, kdy se Strategický plán dostal opět do působnosti starosty. Starostou byla ustavena Kontrolní
a iniciační skupina ve složení předseda
starosta Trávníček, místopředseda místostarostka Kopitzová a členové zastupitel Houžvička, Ing. Rundt, Ing. Skalský,
Mgr. Strnišťová, Ing. Socha, Ing. Dvořák,

pan Holiš, Ing. Hrabovská, Ing. Chlupatý,
Ing. Poláček, Mgr. Slepička a Mgr. Žižka.
První schůzka Kontrolní a iniciační skupiny se uskutečnila 28. ledna. Prvním úkolem této skupiny bylo vypracování Zprávy
o průběhu realizace Strategického plánu
za rok 2019, která byla zastupitelstvem
vzata na vědomí 4. března.
Kontrolní a iniciační skupina poté doplnila
veškeré chybějící údaje v kapitole 5 Strategického plánu, aniž by jakkoliv jinak do
textu zasahovala. Finanční náklady každé
aktivity byly stanoveny pouze orientačně
ve spolupráci s Úřadem městského obvodu. Na základě tohoto doplnění Strategického plánu byl v souladu s kapitolou 6
Strategického plánu následně zpracován
Akční plán naplňování Strategie rozvoje
městského obvodu Hrabová v letech 2020
― 2021 (dále jen Akční plán) upřesňující aktivity, které mají být v těchto letech
realizovány. Upřesnění se týká jak stanovení garanta za městský obvod a všech

spolupracujících aktérů, tak konkretizace
činností v těchto dvou letech vykonávaných. Základním cílem Akčního plánu je
vytvoření doporučení pro tvorbu rozpočtu na další rok. Oba dokumenty byly vzaty
zastupitelstvem na vědomí 22. června.
Vzhledem k tomu, že od schválení Strategického plánu uběhly již dva roky a v Kontrolní a iniciační skupině někteří členové vznesli k podněty k aktualizaci opatření a aktivit, nabídl starosta zastupitelům
i všem občanům možnost do 31. srpna podávat připomínky ke Strategickému plánu
s tím, že na následující zastupitelstvo budou materiály předloženy znovu již s návrhem aktualizace. Nikdo však této možnosti ve stanovené lhůtě nevyužil. Kontrolní a iniciační skupina 7. září zapracovala do Strategického plánu podněty z řad
vlastních členů a následně jsou tyto změny promítnuty i do Akčního plánu. Oba
materiály byly předloženy zastupitelstvu
ke schválení.
Jan Dvořák

Rozhovor s Bohumilem Rundtem: Jak vznikl náš městský obvod
Kdy, kde a kdo poprvé vyslovil úvahu
o tom, že by Hrabová měla být samostatným obvodem?
V létě 1990 se v Hrabové začala scházet
úzká skupina lidí (pan Kander, manželé
Stárkovi, paní Kopitzová, paní Chlupatá,
pan Balušek, pan Tardy, pan Franz, pan
Gavlas, později pan Vítek a já), kteří začali
připravovat anketu (referendum) občanů
Hrabové za odtržení od Ostravy 3 a vznik
samostatného městského obvodu.
Jak se to podařilo prosadit?
Začali jsme obcházet spoluobčany s anketou a skutečně se podařilo nasbírat
potřebné množství hlasů, aby se Hrabová mohla stát městským obvodem.
Do prvních komunálních voleb po sametové revoluci 23. ̶ 24. listopadu jsme
již šli jako jeden z městských obvodů
Ostravy.
Co bylo hlavním důvodem pro snahu
osamostatnit se?
Důvodů bylo více. V té době velká část
občanů vnímala, že tím, že Hrabová byla
součástí jednoho ze čtyř ostravských obvodů, se na Hrabovou zapomínalo. Finance, se kterými hospodařil obvod Ostrava
3, se do Hrabové téměř nedostaly. Tak to
bylo i v ostatních částech Ostravy.

Tehdy platila stavební uzávěra jižně od
ulice Mostní se záměrem zřízení skládky komunálních odpadů na tomto území
v návaznosti na již tehdy velikou haldu
vysokopecní a ocelárenské strusky podél
řeky Ostravice.
V Hrabové chyběla infrastruktura, stav
školských zařízení nebyl dobrý - do základní školy zatékalo, na polích hospodařilo zemědělské družstvo Odra Krmelín
a statek na jižním konci byl využíván jako
kafilérie s výrazným zápachem.

bezpečnosti byla zřízena služebna městské policie.
Městský obvod byl aktivním účastníkem
obnovy kostela svaté Kateřiny - symbolu
Hrabové, vyhlášení významného krajinného prvku „Na Rybnících“ na ekologicky
důležitém území východně od ulice Místecké a odstranění struskové haldy s vlečkou podél Ostravice.
Ve výčtu přínosů bych mohl pokračovat.

V čem vidíte největší přínosy toho,
že jsme samostatným obvodem?
Za velmi důležitý považuji snažší přístup
občanů k úřadu, lepší možnosti spolupráce a zajištění informovanosti občanů formou Hrabovských listů.
Změna postavení Hrabové umožnila realizaci veřejných investic s cílem zlepšení
podmínek života spoluobčanů a s důrazem na životní prostředí. Městský obvod
byl po roce 1990 investorem kanalizace,
plynofikace, komunikací, chodníků (třeba
podél ulice Paskovská) a cyklistických stezek. Peníze šly na opravu školských zařízení a zřizovaly se domovy pro seniory. Pro
zlepšení ovzduší na Šídlovci byla zrušena
výtopna na hnědé uhlí s náhradou napojením na dálkový teplovod. Pro zvýšení

4

Foto: Martin Slepička

historie

Samosprávný ostravský městský obvod Hrabová vznikl před 30 lety
Během období normalizace v komunistickém
Československu nezažívala Hrabové příliš dobré časy, neboť byla jen
přehlíženou okrajovou
součástí městských obvodů Ostrava-Zábřeh a Ostravy 3. Sametová revoluce spojená s celkovou změnou
politických poměrů ale s sebou přinesla
nové možnosti společenského uplatnění.
Přestože již v lednu 1990 zavítal do Hrabové k hrobu spisovatele Jaromíra Šavrdy
nový prezident Václav Havel, občané Hrabové i nadále bolestivě pociťovali absenci místní samosprávy, jež by hájila jejich
oprávněné zájmy. To se nejmarkantněji
projevilo na nechtěném záměru města
Ostravy zřídit skládku odpadu na ploše po
bývalých rybnících v jižní části Hrabové,

které se však peticí občanské iniciativy
pod vedením Břetislava Stárka, Břetislava Mutiny a Bohumila Rundta podařilo
zabránit. Zdá se, že právě tento záměr
společně s vnitřními procesy uvnitř Ostravy, která se měla stát v listopadu 1990
statutárním městem dle nového zákona
o obcích, vzbudil u aktivních hrabovských
občanů myšlenku na vznik nového samosprávného městského obvodu Hrabová.
Zdá se, že vůbec prvním občanem, který
přišel s touto myšlenkou, byl Ivan Mokryš.
Brzy se však v domě jednoho z iniciátorů
Ing. Oldřicha Kandera scházeli aktivní občané v čele s Ing. Bohumilem Rundtem,
Břetislavem Stárkem, Ing. Rostislavem
Gavlasem a dalšími, kteří připravili anketu mezi občany, která dopadla s výsledkem téměř 82 % pro vytvoření nového
ostravského městského obvodu Hrabová.

Tomuto oprávněnému požadavku vyhověl 14. září 1990 Národní výbor města Ostravy a nic tak v Hrabové nebránilo uspořádat první demokratické komunální volby od září roku 1938. V nich s počtem devíti mandátů z 15 vyhrálo místní Sdružení
nezávislých kandidátů. Na ustavující schůzi zastupitelstva, konané 8. prosince roku
1990 v nyní již zaniklém hostinci U Lípy,
byl prvním starostou městského obvodu Hrabová zvolen Ing. Bohumil Rundt,
dvěma zástupci starosty se stali Břetislav
Stárek a Ing. Rostislav Gavlas (všichni za
Sdružení nezávislých kandidátů). Hrabová tak vykročila do nového úspěšného
období svých osm staletí trvajících dějin.
Mgr. Martin Slepička,
doktorand Katedry historie
Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Zakladatelé městského obvodu Hrabová
V následujícím textu jsou představeny životní osudy a přínos tří vybraných osobností, které se před třiceti lety podílely na nelehkém vzniku městského obvodu Hrabová a práci pro něj v nejstarším období. Přestože by si jistě zasloužily být uvedeny i mnohé
další osobnosti, k podrobnějšímu představení jsem vybral tři známé hrabovské osobnosti – prvního úspěšného starostu Ing. Bohumila Rundta, tehdejšího zástupce starosty Břetislava Stárka a první tajemnici úřadu Vladislavu Kopitzovou.
Ing. Bohumil Rundt, starosta městského obvodu Hrabová
Narodil se roku 1942 v sousedním Paskově. V roce 1958 absolvoval jedenáctiletou střední školu v Ostravě Vítkovicích. Poté
pokračoval na Vysoké škole báňské v Ostravě, kde roku 1963
vystudoval obor Horní strojírenství a získal titul inženýr. Poslední ročník již ale studoval dálkově coby konstruktér v Severočeských hnědouhelných dolech, neboť mu byl vytýkán malý vztah
k dělnické třídě. Poté pracoval další dva roky jako hlavní mechanik na dole v Břežánkách u Teplic, odkud přešel do Geologického průzkumu v Hrabové k útvaru hlavního mechanika vrtných souprav. V roce 1967 se oženil s účetní Jarmilou Foltovou,
s níž se záhy přestěhoval do Hrabové. Po sametové revoluci se
začal angažovat ve veřejném životě a stal se jedním z iniciátorů petice proti skládce odpadů a vzniku Hrabové coby nového
městského obvodu Ostravy. V prosinci roku 1990 byl za Sdružení nezávislých kandidátů zvolen prvním starostou a úspěšně
se věnoval plynofikaci, nové kanalizaci i opravám místních komunikací. V roce 2006 přenechal funkci starosty Rostislavu Naďovi, ale ani v důchodu se nepřestal veřejně angažovat a jako
dlouholetý zastupitel za Občanskou demokratickou stranu ještě
dvakrát zastával funkci místostarosty.

Po sametové revoluci se roku 1990 stal jedním z iniciátorů petice proti skládce odpadů a spolu s dalšími stál i za iniciativou
vzniku nového městského obvodu Hrabová. Po prvních komunálních volbách se stal za Sdružení nezávislých kandidátů
zástupcem starosty. Ve funkci proslul především svou snahou
o úspory obecních financí. Po roce 1994 byl ještě čtyři roky
zastupitelem za Občanskou demokratickou stranu. Zemřel na
srdeční příhodu 16. března 2010.
Vladislava Kopitzová, tajemnice Úřadu měst. obvodu Hrabová
Narodila se 15. července roku 1959 a od narození žije v Hrabové. Absolvovala Střední průmyslovou školu hutní ve Frýdku
-Místku, kde v roce 1978 složila maturitu. Poté nastoupila do
Investičního odboru ostravské Nové huti, kde se podílela na přípravě investic. Po sametové revoluci se zapojila do veřejného
života a společně se skupinou angažovaných občanů se roku
1990 podílela na přípravě vzniku městského obvodu Hrabová,
mimo jiné sbíráním hlasů občanů. Na konci roku 1990 se stala vůbec první tajemnicí Úřadu městského obvodu Hrabová,
kde se z takřka nulového stavu postarala o úspěšné zahájení
provozu úřadu a poskytování kvalifikovaných služeb občanům.
V roce 1994 odešla pro přílišné časové vytížení z funkce tajemnice do realitní agentury a v roce 1996 pak na Investiční odbor
Magistrátu města Ostravy. V roce 2014 se stala hrabovskou zastupitelkou a o čtyři roky později i místostarostkou, věnující se
především rozvoji kulturní činnosti.

Břetislav Stárek, zástupce starosty městského obvodu Hrabová
Narodil se 18. ledna 1926 v Nové Bělé v rodině dělníka a italského legionáře. Po druhé světové válce v roce 1949 absolvoval s vyznamenáním Obchodní akademii ve Frýdku-Místku. Po
vojně nastoupil roku 1951 do Vítkovických železáren na pozici energetika, kde si svými zlepšujícími návrhy zasloužil v roce
1971 i vyznamenání ministra. V roce 1954 se oženil s Marií
Ličkovou a záhy absolvoval coby nadstavbu technickou větev
večerní průmyslové školy. V lednu 1987 odešel do důchodu.

Za pomoc a poskytnutí historických informací děkuji Vladislavě
Kopitzové, Ing. Bohumilu Rundtovi a Marii Stárkové.
Martin Slepička
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Střípky školního roku 2020/21 v naší základní škole
Výuku jsme započali 1. září
prezenční formou. Od 14.
října 2020 vyučujeme dle
upraveného rozvrhu hodin distanční výuky, která je již pro žáky povinná.
Tak jako v jarních měsících

využíváme hlavně platformy Padlet, Google Classroom, Meet, WhatsApp web
a Bakalář. Podařilo se nám získat dotace, jak z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy na počítačové vybavení,
tak z Magistrátu města Ostravy na zakoupení softwaru. Žákům, kteří měli potíže

s technickým vybavením, jsme zapůjčili
notebooky nebo iPady a ti, kteří doma
nemají připojení k internetu, si vyzvedávají zadané učivo a úkoly na vrátnici školy. Nadále mají žáci možnost docházet do
školní jídelny pro dotovanou stravu.
Radek Pollo

Něco milého „jen tak“ z knihovny
Vážení a milí čtenáři,
když nastal čas na můj další příspěvek do
Hrabovských listů, uvědomila jsem si, že
je to poprvé za celou dobu mého působení v hrabovské knihovně, kdy nevím,
o čem vás mám informovat. Nechci už
psát o nemoci Covid-19, protože si to ta
neviditelná mrška, která nám všem ovlivnila každodenní život, prostě nezaslouží.
Právě díky ní se totiž v současné době
v knihovně kromě poskytování běžných
služeb nic neděje, stejně jako se nic neděje v divadlech, koncertních síních, galeriích, zájmových kroužcích a na mnoha
dalších místech, kde jsme byli zvyklí na
příjemná lidská setkávání v rámci různých programů a brali je jako naprostou
samozřejmost. A tak jsem se rozhodla
napsat vám něco hezkého a milého „jen
tak“, protože právě nyní je na to prostor.
Do pobočky v Hrabové jsem přišla
z ústředí Knihovny města Ostravy v dubnu v roce 2011. Z největšího oddělení
Knihovny města Ostravy pro dospělé čtenáře, kde jsme byli čtyři pracovníci na
jedné směně, do malé knihovny pouze
o jedné knihovnici. Sama nemohu uvěřit tomu, že jsem zde již desátým rokem.
Převzít zodpovědnost za celou knihovnu po bývalé paní knihovnici Blahoslavě
Pajurkové nebylo ze začátku vůbec jednoduché. Laťku měla nastavenou velmi

vysoko. V prvních týdnech jsem si musela zvyknout na odlišnou pracovní náplň.
Činnosti v ústřední knihovně byly mezi
pracovníky rozděleny, zde jsem musela vše zastat sama, i když samozřejmě
v mnohem menším měřítku. Čelit jsem
musela i lehké nedůvěře čtenářů a jejich každodenním dotazům typu „kde je
NAŠE paní knihovnice?“.
Avšak uběhl nějaký čas a já mnohým z vás
chystám hromádky knih, které si s důvěrou odnášíte. Věřte, že to je pro každou
knihovnici to nejvyšší ocenění, kterého se
jí může ze strany čtenářů dostat. Dnes už
běžně používám výrazy jako „mí čtenáři“,
„mí Hrabovští“ apod. Zkrátka jsem v Hrabové zdomácněla a je mi zde moc dobře.
Někteří z vás se mě občas ptají, proč jsem
v práci každý den tak brzy a co dělám,
když zrovna není knihovna otevřená. Pokusím se vám tedy odpovědět. Denně po
příchodu do práce nejdříve vyřizuji mailovou poštu, kterou z největší části tvoří žádosti o prodloužení výpůjček a dále
interní korespondence v rámci Knihovny města Ostravy. Mým dalším pravidelným úkolem je zpracovávání nových knih,
což je jedna z nejpříjemnějších součástí
knihovnické práce. Nové knihy jsou do
hrabovské pobočky přiváženy z ústřední
knihovny (z Oddělení doplňování a zpracování fondů) dvakrát měsíčně. Tyto knihy

je třeba zkontrolovat dle dodacího listu,
orazítkovat, popsat písmeny podle příjmení autora a obalit. Každý měsíc vykazuji statistiku akcí, vzdělávání, čtvrtletně pak zpracovávám zprávu o činnosti.
Ta obsahuje informace o veškerém dění
v knihovně. Například kolik se uskutečnilo lekcí a besed pro školu, jaká byla účast,
hodnotím zde, jestli byla akce úspěšná, co
by se příště dalo změnit atd. Každoročně pak probíhá vyřazení části knihovního
fondu, což si nechávám vždy na prázdniny,
kdy je omezená půjčovní doba. O prázdninách také zastupuji v jiných pobočkách.
Jednou za rok probíhá inventarizace majetku a jednou za pět let revize knižního fondu. Pravidelně se účastním porad
a školení a také píšu příspěvky do Hrabovských listů…
Noste roušky, umývejte si ruce a dávejte
na sebe pozor. Společně to určitě zvládneme!
Text a foto: Martina Šalati

Informace k aktuální epidemiologické situaci
Pokud máte zdravotní potíže a podezření na příznaky koronaviru, volejte
Krajskou hygienickou stanici na telefonní čísla 595138118, 595138119 nebo
595138147. Telefonní informační linka
v souvislosti s koronavirem je 1221.
Úřední hodiny ÚMOb Hrabová jsou
pod dobu epidemilogických opatření
pouze v pondělí od 8 do 13 hod. a ve
středu od 12 do 17 hod. Žádáme občany, aby prováděli úřední styk pokud
možno jen elektronickou formou (datové schránky, e-mail, e- podatelna),

v naléhavých případech úřad kontaktovali telefonicky. Vyřizujte věci pouze na základě předchozí objednávky
(výjimečně ihned pokud hrozí nebezpečí vzniku škody na majetku nebo je
ohrožen život a zdraví). Žádáme občany,
aby platby prováděli převodem na účet
č. 19-1644935359/0800 nebo platebními kartami bezhotovostně.

603416318. Služba Senior Taxi funguje bez omezení - objednávky telefon
720 735 331. Rozvozy obědů: restaurace Ve Dvoře - cena pro seniory 85,- Kč/
oběd, telefon 702 890 536, restaurace
Stodola - www.stodolaostrava.cz, telefon 773644124, restaurace Na Vyhlídce
(Chachar) - hrabova-chachar.cz, telefon
777665444.

Všechny stávající sociální služby fungují bez omezení. Pokud přesto vyžadujete pomoc z úřadu, volejte 599420101,
599420112, 725996472 nebo starostu

Mateřská škola „Klubíčko“ funguje bez
omezení.
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Podzimní poruchy imunity
Podzim má zastánce, kteří obdivují jeho přírodní krásy s barevnými kreacemi, sklizní zralého ovoce a burčákem.
Je však také spojen s cyklickým snížením imunity, sezónní depresí, fyzickým a psychickým útlumem. Příroda se
v živočišné i rostlinné říši chystá na zimní odpočinek. S lidmi je to naopak - děti i dospělí zvyšují pracovní zátěž
ve školách i na pracovištích. Tělo se tak začíná s podzimem cítit oslabené a unavené. To vše aktuálně zhoršují
omezující karanténní opatření z důvodu pandemie.
Co nás čeká v podzimním období?
a) Kašel a rýma. Nezabírají antibiotika, jelikož se jedná o virová onemocnění. Děti jsou na tyto infekce náchylnější na podzim
3 - 8x více, než v ostatních ročních obdobích. Přidávají se nemoci hrdla se zánětem v krku – pak je nutné vyhledat lékaře.
b) Chřipka. K příznakům rýmy se přidávají bolesti svalů, vysoká teplota a dráždivý kašel. Opět se jedná o virové onemocnění
a je nutný klid na lůžku, dostatek tekutin a léky na snížení teploty. Nebezpečné je to zejména pro malé děti, lidi v rekonvalescenci, s chronickými nemocemi, těhotné ženy a seniory. Preventivně by tyto skupiny měly být proti chřipce očkovány, zvláště nyní při možném souběhu chřipky s COVIDEM-19. Španělská chřipka před 100 lety dokázala zabít více lidí, než
padlo v obou světových válkách dohromady.
c) Psychické problémy. Úbytek denního světla a přechod z letního na zimní čas působí u vnímavých jedinců úzkosti a mentální rozladu. Vhodný je příjem potravin obohacených o vitamin D, zvýšení tělesné aktivity (endorfiny) a spánková hygiena.
d) Další podzimní problémy. Lidé s astmatem a chronickými obstrukčními plicními nemocemi pozorují nárůst dechových potíží. Častější je výskyt průjmových onemocnění a trávicích potíží.
Jak podpořit imunitu na podzim?
1. Vyhýbat se stresu. Je to téměř nesplnitelný úkol s ohledem na probíhající pandemii, hluk a termínované pracovní úkoly.
Člověk se cítí zahlcen. Pomohou relaxační aktivity a koníčky – individuálně podle nátury, zdravotního stavu a věku každého
jednotlivce.
2. Příjem sezónního ovoce a zeleniny. Jablka a hrušky jsou cenným zdrojem vlákniny a vitaminu C. Dále se doporučují dýňová
semínka (minerály, vitamin C, železo, antioxidanty), sladké brambory (vitamin A, antioxidanty, karotenoidy) a hřiby (selen,
zinek, vitaminy skupiny B).
3. Dostatečný spánek a slunce. Kvalitní spánek je nepostradatelný pro správně fungující imunitní systém a přetížený mozek.
Dvojnásob to platí u dětí, které potřebují až 10 hod. pravidelného spánku denně. Na podzim již slunce nehrozí UV zářením
a zvýšením rizika melanomu (rakovina kůže). Slunce pomáhá tělu tvořit vitamin D a působí antistresově.
4. Aktivita - cvičení. Ráno jdeme do práce za tmy a večer domů také za tmy. Je depresivní šero. Těžko se hledá motivace k pravidelnému cvičení nebo kolektivnímu sportu. Cvičení a pohyb zlepšují náladu, rozproudí lymfatický systém a zlepšují kondici.
5. Suplementy (doplňky). Především vitaminy skupiny C, D a probiotika, která slouží k uchování zdravé střední mikroflóry.
Ta je pro imunitu extrémně důležitá – až 80% imunitních buněk sídlí ve střevě.
Podzim je překrásné roční období. Abychom si ho mohli náležitě vychutnat, je dobré být připravený na jeho nástrahy způsobené oslabeným imunitním systémem. Učme se naslouchat svému tělu.
Rostislav Gromnica, předseda Zdravotní komise

Hrabovské děti zdolaly Velký Javorník
V  sobotu 19. září uskutečnila Komise pro děti a mládež výšlap na Velký Javorník. Pokus o dosažení osmitisícovky se vydařil, avšak osm tisíc bylo délkových, nikoli výškových metrů. V počtu sedmi účastníků jsme zvesela
vystoupali k vrcholu, občerstvili se a při zpáteční cestě s zážitkovým zablouděním se vrátili zpět k výchozímu
bodu. Nevím, proč se neodvážili i další rodiče s dětmi, počasí bylo dokonalé a radost ze sportovního výkonu
předčí vše. Těším se na další akci v přírodě.
Text a foto: Radmila Lysáková Balušková

7

novinky

Základní škola Hrabová má novou školní zahradu
Dne 15. září proběhlo slavnostní otevření nové školní zahrady, která vznikla díky
projektům „Přírodní učebna a školní přírodovědný okruh“ a „Školní zahrada –
místo poznávání a odpočinku“ spolufinancovaných ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Počasí v ten den přálo, kromě učitelů, žáků
a jejich rodičů se na zahradu přišli podívat i hosté – zástupci městského obvodu
Hrabová, Školské rady a Sdružení rodičů
a přátel školy. Po slavnostním zahájení
si přítomní vyslechli komentář k novým

prvkům v zahradě od projektantky paní
Ing. Galiny Slívové, která projety navrhla
a realizovala. Den jsme zakončili příjemným posezením u nového ohniště a opékáním špekáčků.
Výuka a chvíle odpočinku tak nyní mohou probíhat i v příjemném prostředí
mimo budovu školy. Na zahradě najdeme zastřešenou pergolu se stoly a lavicemi pro 32 žáků, „Přírodovědný okruh
poznání“ s naučnými tabulemi a interaktivními prvky, spoustu nových rostlin, vyvýšené záhony, ptačí budku, hmatovou

stezku, hmyzí hotel, kompostér, ohniště
apod. Žáci tak během výuky propojí své
znalosti s jejich praktickým využitím, budou si moci vyzkoušet práci na zahradě,
vypěstovat si vlastní ovoce a zeleninu,
naučit se poznávat byliny a dřeviny, ale
taky poznat život hmyzu a drobných živočichů a pochopit jejich důležitou úlohu
v ekosystému. Doufáme, že je to dovede nenásilnou a hravou formou k lásce
k přírodě a touze ji chránit.
Text a foto: Radek Pollo

Začaly stavební práce pro rozšíření hřbitova
Již v roce 2016 byla zpracována studie
na rozšíření místního hřbitova v rozsahu
4 sektorů. Sektor A se nachází mezi současným hřbitovem a dálnicí D56, resp.
obslužnou komunikací. Sektory B a C se
nacházejí mezi ulicí Bažanovou a rampou
dálniční křižovatky směrem od Frýdku
-Místku, přičemž do souběhu s touto rampou by byla přeložena i ulice Bažanova.
Sektory A a B by byly určeny zejména pro
hroby, východnější sektor C pak pro urny.
Sektor D by byl od sektoru A dál směrem
k Prašivce a zahrnoval by smuteční síň.

U sektorů C a D byla navržena nová parkoviště nahrazující i to dosavadní.
Vzhledem k tomu, že rozšíření hřbitova
o sektory B a C vyžaduje výkup pozemků,
bylo další rozpracování studie rozděleno
na 1. a 2. etapu. Pro 1. etapu byla zpracována projektová dokumentace a vydána příslušná rozhodnutí. Rozpočtované náklady na 1. etapu byly vyčísleny na
11,6 miliónu Kč.
Na základě žádosti městského obvodu
Rada města Ostravy 17. března schválila investiční dotaci ve výši 3,5 miliónu
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Kč na realizaci 1. etapy s minimální spoluúčastí městského obvodu ve výši 10%.
Na součet obou částek byla upravena
projektová dokumentace. V rámci stavby bude realizováno rozšíření plochy pro
pohřbívání o několik desítek kosterních
a urnových hrobů a rozptylovou loučku.
Součástí stavby je také posun památníku
obětí války. Stávající parkoviště zůstane
v této fázi zachováno beze změn. Zhotovitelem této veřejné zakázky byla vysoutěžena firma Dobré stavby, s.r.o.
Jan Dvořák

novinky

TJ Sokol představila zastupitelům vizi nové sportovní haly

Jak už jsme informovali v minulých Hrabovských listech, bylo na 7. října starostou svoláno mimořádné zastupitelstvo,
aby se zastupitelé a veřejnost mohli seznámit se záměrem nové sportovní haly,
kterou chce tělovýchovná jednota Sokol ve svém areálu realizovat s podporou
městského obvodu Hrabová a s využitím dalších dotací od statutárního města

Ostravy a Národní sportovní agentury.
Za tělovýchovnou jednotu záměr prezentoval Ing. Skalský.
Zastupitelům byly předloženy dvě varianty umístění. Původní studie pořízená
z dotace městského obvodu Hrabová
v září 2017 počítala s umístěním v místě
současné provozní budovy. Představitelé TJ Sokol by však považovali za vhodnější vykoupit dům č. p. 447 a přilehlé
pozemky a halu umístit na jejich místě.
Obě varianty však shodně počítají s výstavbou parkoviště pro 37 aut v blízkosti kruhové křižovatky ulice s Mostní
s Paskovskou.
Hala je navržena s rámovou konstrukcí z dřevěných lepených vazníků v rytmickém rastru a se sedlovou střechou.
Hlavní hřiště s doporučeným umělým
povrchem má mít rozměry 20x40 metrů
a bude využitelné pro aerobic, atletiku,
badminton, fitness, florbal, gymnastiku,
házenou, košíkovou, odbíjenou, sálovou

kopanou a stolní tenis. V  hale bude
umístěna stabilní tribuna pro 200 diváků, ale pro případné společenské akce
včetně hudebních koncertů je možno
zde umístit navíc i výsuvné hlediště s variabilní kapacitou až dalších 500 diváků. Hala bude mít samozřejmě také zázemí pro sportovce (zejména 8 šaten
pro 180 sportovců, sprchy a WC) a diváky, umístěné ve dvou podlažích železobetonového skeletu s cihlovými stěnami a v přístavbě. Pro diváky zde bude
vstupní hala s bufetem a místy k sedění. V přízemí bude umístěno také zázemí techniky pro údržbu areálu a v patře
dvě klubovny, kanceláře, technické zázemí a byt správce.
Hala by umožnila konat závody a turnaje
na nejvyšší úrovni. Odhadované náklady stavby však dosahují téměř 90 miliónů korun.
Text: Jan Dvořák,
Vizualizace: Milan Kužela

Rozhovor s Janem Kohoutkem: Jaké to je mít vlastní tramvaj
Kdy Vás napadlo si pořídit tramvaj?
Od roku 1961 bydlím
v Hrabové a z přímo
z oken domu jsem vídával
jezdit „Komárka“. Tramvají jsem jezdil do školy
a byla i součástí dětských
her. Již v učňovských letech mně začala zajímat
historická vozidla - auta a motorky. S bratrem jsme si sami opravili Jawu 175 z roku
1933 a od té doby už veterány opravuji
pořád. V roce 2004 jsme si pak postavili
dům na bývalé tramvajové smyčce. První
instalovanou připomínkou tramvajové minulosti toho místa byl patník nástupiště, který jsem
cca v roce 2010 vytáhl ze
Ščučí. Někdy v roce 2016
mně napadla myšlenka
pořídit si starou tramvaj.

kterou mi pomohl sehnat zaměstnavatel, abych měl tramvaj kam umístit. Jedná se o vůz číslo 9 z roku 1927, jehož rám
vyrobila firma Machold&Navrátil a skříň
vyrobila Společnost moravských místních drah s využitím dílů staršího vozu
z roku 1901. V roce 1965 přestal vůz vozit cestující, ale ještě tři roky byl využíván
pro sunutí odmetačů sněhu.

Jak jste tu tramvaj našel a pořídil?
Ptal jsem se lidí a četl inzeráty i z jiných
měst, ale vhodná nebyla. Až na jaře 2018
mi v práci jeden kolega řekl, že kdysi viděl v Polance jednu tramvaj použitou
jako zahradní boudu. Byla zchátralá a tak
majitel souhlasil s prodejem, ale trvalo
delší dobu než jsme ji dokázali odtamtud
dostat. To už jsem ale na své zahrádce začal připravovat lože pro vyřazenou kolej,

Jaké máte s tramvají další záměry?
Na obou bocích je potřeba ještě opravit ventilačky. Vůz zatím nemá dveře,

Jak probíhala renovace?
Nejdříve jsem musel udělat zcela novou
polovinu střechy, protože byla již propadlá, druhou polovinu opravit a celou střechu jsem pokryl plechem. Pak jsem na poškozenější stranu vozu dal zcela nové peřejky a ty zachovalejší pak použil na opravu druhé strany. Stejným způsobem je již
opraveno také jedno čelo vozu a opravené části jsou nově natřeny a opatřeny novými okny. Druhé čelo vozu se ještě renovuje. Bohužel se nezachoval pojezd vozu
(tedy „kola“) a nelze jej získat.
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ale již je připravuji. Plánuji také opatřit
vůz pantografem. Jednu plošinu bych
chtěl mít v podobě, v jaké byla za provozu. A samozřejmě vůz vybavím dobovými tabulkami včetně linkových orientací a znaku dopravce. V interiéru je
potřeba opravit podlahu a chci obnovit
krajní sedadla, jinak zde budou panely s fotografiemi připomínajícími tramvajový provoz. Na opačné plošině pak
bude vitrína s předměty připomínajícími vybavení provozního personálu. Takto upravenou tramvaj bych chtěl zpřístupnit veřejnosti.
Kolik to vlastně všechno stálo a ještě
bude stát?
Zatím mně to stálo cca 160 tisíc Kč, přičemž 50 tisíci Kč přispěl městský obvod
a přes 40 tisíc Kč se vybralo na Koncertu
pro tramvaj. Ještě to bude stát odhadem
120 tisíc Kč, takže kdo chce, může přispět
na účet číslo 2901611844/2010.
Foto: Jan Kohoutek, Jan Dvořák

události

Krajské volby v době koronavirové
Letošní krajské volby se konaly den po
dalším rekordu v počtu nakažených koronavirem, což také ovlivnilo účast, i když
méně, než se očekávalo. Koronavirus však
výrazně ovlivnil celou proceduru voleb.
Změna nastala hned u vstupu do místnosti, kde si každý příchozí si musel nejdříve
vydezinfikovat ruce. Voliči i komise byli
povinně v rouškách a komise i v gumových rukavicích, což poněkud komplikovalo manipulaci s papíry. Ve volební místnosti byla také novinkou čára vyznačená
barevnou páskou. Volič předal komisi svůj
občanský průkaz a poté musel ustoupit za
tuto čáru, aby na vyzvání komise odhalil

svůj obličej. Řada voličů vnímala jako nějaký svůj prohřešek, že vůbec za tu čáru
šli, i když postupovali tak, jak byli vždy
zvyklí a jinak to ani nešlo. Někteří voliči
naopak reagovali dotazem, zda mají na
čáře předvést kromě odhalení obličeje
i nějakou taneční kreaci. Jiní voliči se pak
pokoušeli akrobatickým výkonem převzít
zpět občanský průkaz a volební obálku
z co největší vzdálenosti. Nakonec tedy
v důsledku epidemie bylo více zábavy než
za normální situace, i když trávit 8 hodin
v roušce a gumových rukavicích nebylo
nic příjemného. Navíc členům komise
přibyla další nezvyklá povinnost, protože

cca ve čtvrthodinových intervalech dezinfikovali prostor pro úpravu volebních
lístků za plentou.
Souhrnně si však komise všechny své povinnosti řádně splnily a každý volič měl
i v těchto podmínkách možnost svobodně
svůj názor vyjádřit. Zda byli voliči potom
spokojeni s celkovými výsledky, tedy složením krajského zastupitelstva a následně
krajské rady, to je věc druhá, ale každopádně víceméně preference hrabovských
voličů přibližně odpovídaly celokrajskému
výsledku voleb.
Text a foto: Jan Dvořák

Výsledky voleb do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje v Hrabové
Strana
Účast
ANO 2011
ODS + TOP 09
Česká pirátská strana
SPD
KDU-ČSL
KSČM
ČSSD
STAN + Zelení + Nezávislí
Trikolóra
Volba pro kraj
Starostové pro kraj
Demokratická strana zelených
Alternativa nezávislých kandidátů
Moravská a slezská pirátská strana
Jednotní
ODA + Hlas + SNK ED
Pravý blok
Rozumní
Moravané
Dělnická strana sociální spravedlnosti

Okrsek 2001
Nový Šídlovec
40,53%
26,45%
18,67%
13,22%
8,94%
7,39%
7,00%
5,83%
3,89%
3,89%
1,16%
1,16%
0,00%
0,77%
0,77%
0,00%
0,38%
0,38%
0,00%
0,00%
0,00%

Okrsek 2002
Starý Šídlovec + Žižkov
38,29%
26,28%
21,79%
13,78%
12,50%
3,84%
4,80%
4,16%
3,52%
4,80%
0,32%
0,64%
1,28%
0,64%
1,60%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Okrsek 2003
Střed

Okrsek 2004
Jižní konec

41,71%
33,91%
17,25%
12,86%
9,06%
8,18%
4,57%
3,21%
3,21%
1,75%
2,33%
1,75%
0,58%
1,16%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

46,80%
31,36%
21,71%
13,13%
7,50%
8,84%
3,48%
2,94%
2,68%
1,87%
1,60%
1,60%
1,60%
1,07%
0,00%
0,26%
0,00%
0,00%
0,26%
0,00%
0,00%

Celkem
Hrabová
41,91%
29,82%
19,93%
13,23%
9,42%
7,16%
4,82%
3,89%
3,27%
2,95%
1,40%
1,32%
0,93%
0,93%
0,54%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,00%
0,00%

Česko se zase uklízelo i v Hrabové
V sobotu 19. září pořádaly spolky TORALI a Zelená Hrabová v Hrabové opět akci
Ukliďme Česko. Sraz byl v devět hodin na
ploše u jezu. Počasí bylo slunečné (i když
chladné) a zřejmě mnoho lidí nalákalo
k výletům, což asi bylo důvodem, proč
se účastníků sešlo doslova jen pár. Ale
přesto se jim podařilo dle plánu zbavit
okolí ulice U Řeky odpadu. Poděkování
patří také Úřadu městského obvodu za
poskytnutí součinnosti.
Text a foto: Jan Dvořák
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Den s historickými koly v Hrabové
V sobotu 19. září za krásného slunečného počasí pořádal Klub českých velocipedistů v Hrabové unikátní akci. Od čtrnácti
do osmnácti hodin na sokolském hřišti byla vystavena bezmála třicítka historických jízdních kol, jejímiž majiteli jsou
členové klubu. Mezi nimi byly také unikátní vysoké kolo Columbia, vyráběné
v americkém Bostonu v letech 1884 až
1886. Jen o málo mladší, ale již klasické,
bylo vystavené dámské jízdní kolo Crescent vyrobené v roce 1898 v Chicagu.

I popisky kol byly samy o sobě graficky
vydařená díla.
Představen byl i originál původní vlajky
hrabovských velocipedistů z roku 1921.
Tip na možnost jejího získání dala paní
Marie Stárková, ale její získání vůbec nebylo snadné ani rychlé. Vystaven byl také
originál odznaku velocipedistů z třicátých let 20. století. Byly vystaveny i součástky kol a unikátem byl zvonek s jmenovkou pana Bohumila Olšanského, který založil v Hrabové dnešní podnik Best.

11

Zájemci mohli také vyluštit hlavolam
spočívající ve složení středu kola.
Desítka pořadatelů v elegantních stejnokrojových košilích klubu velmi ochotně
zodpovídala dotazy návštěvníků. Pro návštěvníky bylo připraveno také občerstvení v podobě namazaných chlebů, ale
také grilovaných steaků. Pro děti byla
připravena slalomová „kladinová“ dráha
a dnes již zcela unikátní disciplína - mohly si také klacíkem pohonit obruč kola.
Text a foto: Jan Dvořák

spolky

Myslivci informují
Myslivecký spolek
Hrabová je dobrovolnou organizací, která
má 24 členů (22 mužů
a 2 ženy). Úkolem myslivců je trvalá celoroční péče o divokou zvěř
ve volné přírodě honitby Hrabová, udržovat normované stavy zvěře, tlumit škodnou (predátory)
a provádět regulační lovy zvěře dle plánu lovu. Dále je naší povinností přikrmovat zvěř v zimním období, udržovat
v provozuschopném stavu myslivecká
zařízení – zásypy a krmelce a obdělávat
myslivecké políčko. Jen pro příklad lze
uvést, že v zimním období velmi mírné zimy roku 2019 – 2020 bylo myslivci
hrabovského spolku rozneseno do zásypů a krmelců cca 30 metráků jaderného
krmiva. K tomu je nutno podotknout, že
veškeré náklady na krmivo a vlastní činnost členové spolku zajišťují vlastními
silami, z vlastních osobních prostředků
a v posledních třech letech také z části
z darů na krmivo Úřadu městského obvodu Hrabová.
Je podzim a blíží se období, kdy v měsíci listopadu a prosinci jsou organizovány
hony na drobnou zvěř. Odlov je prováděn
tak, aby byly dodrženy plánované (normované) stavy zvěře v honitbě. Lovem
bažantů je potřeba poměr počtu bažantů
kohoutů k počtu bažantích slípek udržovat v našich podmínkách v poměru 1 : 4
až 1 : 5. Důvodem je skutečnost, že při
vyšším počtu kohoutů dochází v jarních
měsících v období snášky k soubojům
mezi kohouty a „nevěnují se“ bažantím
slepicím a značné množství snášky je
neoplodněno. Při vyšším počtu slepic je
výsledek obdobný - zase na ně nestačí.
Tímto regulačním odstřelem myslivci připravují příznivé podmínky pro „zdravou“
snůšku vajec na jaře a množení bažantů v příštím roce. Lov zajíců je prováděn
velmi citlivě a jen v některých částech
honitby. Jsou ponechávány tzv. komory, tj. plochy (části honebních pozemků),
kde se zvěř zaječí nestřílí. Lov zvěře spárkaté (srnčí) i drobné zvěře je podřízen

schválenému plánu lovu
a dodržení normovaných
stavů zvěře pro honitbu.
Po několikerém působení velmi nakažlivé nemoci myxomatózy v posledních letech zcela vymizela
populace divokých králíků u nás. To se snažíme
oživit vypouštěním divokých králíků do honitby
z vlastního chovu, kterému se věnuje jeden náš
obětavý člen. Bohužel,
výsledky nejsou takové,
jaké jsme si představovali. V naší honitbě je velké
množství predátorů, kteří chov ve volné přírodě
značně omezují. Velmi je
rozmnožena populace lišek, která je myslivci trvale tlumena, ale draví ptáci
jsou většinou celoročně
chráněni. Divoký králík
patří mezi potravu těchto predátorů. Značnou
devastaci mláďat divoké
zvěře, zajíčků, bažantů
a ptactva hnízdícího na
zemi způsobují volně pobíhající psy, i když mají doprovod svých
chovatelů. Nejen drobná zvěř, ale i zvěř
srnčí se stává obětí čtyřnohých miláčků.
Poslední době byl štván nadějný chovný
srnec černobílou kolií od západu k ulicí
Domovská, kde poplašen narazil do drátěného pletiva oplocení u domu Domovská 11 a zlomil si vaz. Není to případ ojedinělý a stačilo by jen dodržovat vyhlášky

a nařízení, nepouštět „volně“ psy tam,
kde nemají co dělat, a nechodit mimo
cesty a chodníky. Čas od času se v Hrabové objevují divočáci, kteří zanechávají
stopy až pod Prašivkou a vracejí se (dnes
díky oplocené dálnici) k Pilíkům a zpět na
pravý břeh řeky Ostravice.
Prosba k našim spoluobčanům, chovatelům psů a návštěvníkům přírody: Pro
procházky používejte cest a chodníků,
nevstupujte do volné přírody, nepouštějte volně své čtyřnohé miláčky ani s nasazenými náhubky a dbejte zvýšené opatrnosti v období lovů. Jen tak můžete
přispět k zachování naší krásné přírody
bohaté na drobnou zvěř, která do ní neodmyslitelně patří.
Text a foto: Bedřich Chlupatý,
předseda Mysliveckého spolku Hrabová

Poděkování
V „covidovém“ čísle jsem neměla možnost se vyjádřit k té situaci, proto využívám příležitosti nyní a chtěla bych poděkovat
našemu spoluobčanovi panu Jakubovi Tomášovi, který v první vlně koronaviru rozdával zcela zdarma dezinfekci u rodinného domu na ulici Na Potoku, ve kterém bydlí. Všichni kolemjdoucí měli možnost si tuto dezinfekci odnést domů.
Jiřina Kelnarová
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spolky

Velocipedisté reprezentovali Hrabovou
V  minulých Hrabovských listech jsem se
zmínil, že dalšími plánovanými akcemi našeho spolku je účast na
Dnech techniky v Kopřivnici a že se hned
v následujících dnech, pokusíme o překonání rekordů v jízdě na vysokém kole.
Dnes tedy krátce popíšu obě události.
Kopřivnických dnů techniky jsme se zůčastnili už loni a setkali jsme se se značným zájmem o historická kola, navázali
jsme zde nové kontakty a také jsme narazili na stopu, vedoucí k nalezení naší původní klubové vlajky z roku 1920. Proto
jsme se, navzdory nepříznivému počasí,
rozhodli zúčastnit i v letošním roce. Do
areálu Kopřivnické automobilky jsme přivezli dámská kola Triglav, Achilles a Tripol, pánské kolo Heros a tři vysoká kola,
z toho jeden originál. Nejstarší vystavované kolo byl americký dámský Crescent
s dřevěnými ráfky a blatníky a s pevným
zadním nábojem, tak zvaným „furtšlapem“. Dopolední nepříjemný déšť a vítr
odpoledne vystřídalo sluníčko a to přitáhlo do areálu automobilky množství
diváků. Náš první úkol dne - seznámit
zájemce o historii s našimi exponáty,
byl tedy splněn. Druhým úkolem dne
bylo odvézt kola z výstavy domů, naložit kola určená k závodům, dopravit je na
brněnský velodrom a připravit všechno
potřebné k pokusu o překonání rekordu.
O překonání rekordu Jozefa Zimovčáka
v ujetí 522,25 km za 24 hodin na vysokém
kole se již několik let pokouší mnoho cyklistů. Letos chtěl tento rekord z roku 1996

překonat člen našeho klubu Dušan Oháňka. Odstartoval v neděli
v deset hodin dopoledne a až do
nočních hodin udržoval pravidelné tempo a dobrou průměrnou
rychlost. Přes poctivou přípravu
k tomuto výkonu se mu však rekord nepodařilo překonat. V noci,
okolo třetí hodiny na něj přišla
zdravotní krize a nevolnost. Jízdu musel přerušit a pokračoval
až po krátkém spánku v sedm hodin ráno. Podařilo se mu tak najet 436 km, což je na první pokus dobrý výsledek a klubový
rekord. K další rekordní jízdě vystartovala na vysokém kole Barbora Oháňková, které se podařilo vytvořit nový juniorský rekord
na 1 hodinu výkonem 24,7 km.
Další rekord, který bude také zapsán v České knize rekordů vytvořil další člen našeho klubu Radim
Heinich v jízdě na „holendru“, což je dřevěná čtyřkolka na ruční pohon (viz foto).
K překonání dalšího rekordu, tentokrát
ve stíhací jízdě čtyřčlenných družstev na
čtyři kilometry na předválečných kolech,
byli připraveni Radim Heinich, Tonda Zálešák, Pavel Merta a Daniel Činčala. Přestože přípravě na překonání tohoto rekordu věnovali hodně času a vybavili svá kola
speciálními převody, zaostali za rekordním časem o jedenáct sekund výkonem
6:52. První rekordní čas v roce 2016 vytvořilo družstvo našeho klubu ve složení
Jiří Axmann, Václav Gerolt, František Janša a Pavel Žižka výkonem 8:48. V následujících letech byl tento rekord několikrát

překonán, naposledy družstvem složeným z jezdců několika moravských velocipedistických klubů.
Odpoledne pokračoval program „Špicovým Faválem“, což je soutěž o nejpěknější
kolo značky Favorit a závodem na těchto
kolech na dva okruhy. V roce 2016 zvítězil v soutěži o nejpěknějšího Favorita náš
člen Václav Gerolt. V posledních letech je
však v této soutěži stále větší konkurence
a objevují se zde opravdové sběratelské
skvosty. Letos zvítězilo dráhové kolo z padesátých let minulého století.
Text: Pavel Žižka,
Foto: Jiří Axmann a Pavel Žižka

Jak se vede Klub seniorů v Hrabové
Z historického hlediska v Hrabové na Šídlovci působil Klub důchodců s dlouholetou tradicí
a vysokou úrovní. Postupem času ale přestal plnit svou funkci. Proto jsem byla oslovena bývalým tajemníkem Úřadu městského obvodu Hrabová panem Strništěm,
abych převzala Klub seniorů na Šídlovci
na Paskovské 31 a zároveň vytvořila nový
Klub pro seniory v penziónu na Bělské
28. Kluby začaly fungovat v březnu 2008.
V lednu 2019 jsme po 43 letech opustili
prostory kulturního střediska a přestěhovali jsme se do krásných prostorů nájemního domu Šrobárova 22 (zvonek č. 23).

Seniorské kluby jsou bezplatné. Se seniory musím velmi citlivě pracovat a hlavně vystihnout, co je zajímá a obohatí.
Proto jsou moje kroužky rozděleny na
zážitkové a ergoterapeutické-kreativní.
Při klubových posezeních se chtějí senioři pobavit a sdělit si svoje zážitky. Na
veškeré volnočasové aktivity se musím
cíleně připravit.
U kreativních činností postupujeme podle vytýčeného plánu a můžu říct, že se
nám to společně daří. V kroužcích velice často využíváme recyklaci surovin
(polyetylénové láhve a aktuálně staré
knihy). Spoustu materiálů přinesou sami
senioři, ale v žádném případě nemohu
opomenout městský obvod Hrabová,
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který nás finančně podporuje, za což
jsme mu velice vděční.
V roce 2018 mě již podruhé oslovil Mgr. Kačor z Kulturního domu Akord, abych na
projektu „Aktivní senior“ prezentovala Kluby seniorů z Ostravy-Hrabové. Můžu jen
dodat, že naše volnočasové aktivity byly
velice kladně hodnoceny, a to zejména
kroužek s kreativními činnostmi a s prezentací naších výrobků. Bylo to velmi milé,
když ke mně po prezentaci přicházeli senioři z jiných senior klubů a zajímali se
o naši činnost. Velice je zaujala rozmanitost aktivit, což mě utvrdilo v tom, že klub
řídím správným směrem.
pokračování na straně 14...

názory
dokončení ze strany 13...
Za dobu dvanácti let mého působení prošla kluby seniorů spousta občanů z Hrabové, na které s láskou a porozuměním
vzpomínám. Zároveň bych tímto chtěla
pozvat seniory, aby si vybrali z velké nabídky volnočasových aktivit a přišli trávit
pohodové odpoledne v našich klubech.
Text a foto: Šárka Bořutová

Podzim
Slunce se schovává v šedavých mracích.
Teskno je... U srdce bolí...
Smutno je po teple i tažných ptácích
a chlad už vane sem z polí...
Tak rychle utíká jaro i léto.
A je tu podzim. A listí padá.
Zpomalit všechno chci - nedaří se to.
Zima pak přichází a studí záda.

Klebeťař, kulturak,
školka a ine novinki z Hrabove
Fajne leto už je fčil v dupě, kosa i virus su zpatki. Takže zasek nězbyva než udržovať fugy, myť si pazury a nosiť nahubki. Cosyk mi to
připomina... Už chybaju enem befely, kedy možu mladi a kedy stařy
vyraziť do kaufu vykupiť ryžu.
Po dluhych deviti měsicach vychazi zas hrabovski klebeťař. Ide to
i s novu redakciju. Tuž sem rada, zasek jakesyk fajne čteni a mistni dřysty.
Hlavňou udalosťou však bylo jednani v obecňaku k buducnosti Hrabove. Naši zvoleni
pajtašci maju za sebu sedmihodinovu šichtu.
Eščeže su na začatku přypominki občanu. Pokažde se najdě kdosyk pekelně nasraty
a postěžuje si. Jedna dyškuterka přijechala s letitym evrgrynem – bo ju žere, že někeři na Šidlovcu maju dvě aji tři auta a navrhla, že by měli calovať další děngy Hrabove.
Školka už stoji, za rok tam budu chodiť mali haranti, ale někerym to nědalo, pry sa ku
tomu malo nadřystalo, tak zase spustili tu staru ohranu pisničku, jak tu všeci kradnú.
Policia si robi co chce - nic něvyšetřila, audiť z města na nic něpřišel, bo si pry prošetřoval co chtěl, avšak kerysik pajtašek ma svoju zaručenu teoryju o zlych spřatelenych
projektantach, stavitelach, auditorach a kdovikom ešče. A jel jak kolovratek furt dokola. Omluva za ty dřysty dofčil nic.
Vedle teho sa pajtašci a ostatni občani dověděli, že tu mame v Hrabove majstrfotografa, co uřadu naučtoval 45 tisic za tři fotky z mobila v ramcu hospodarnosti s obecnima
chechtakama. Tož sem rada, že v novym čislu už su fotki věči kvality.
Přystavba kulturniho salu - bylo dalši čislo „zabavniho“ programa, tentorazy tam byl
i odbornik administrator zakazki... dřystalo sa o všeckem možnem i němožnem, ale pajtašci nakoněc po dluhem debatovaňu stavbu posvětili a konečně sa dočkame teho srca
Hrabove. Enem škoda, že pro někere historicki okamžik byl spiše hystericki.
Ve 22 hodin sa to nějak zrychlilo. Dalšich deset bodu programu sa sfuklo v rekordnim
čase. Fajront! 
Maruna Cholewova
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Zalézá za nehty a štípe do tváří.
Do šátků, rukavic balí se každý z nás.
Z dálky se pohledem málokdo rozzáří.
Uklidit z venku vše do sklepů přišel čas.
Ráno už nebudí veselé pípání,
ba ani hvízdání kosů...
Příroda klidně zaspí své svítání
v jinovatku pak promění rosu.
Ale i tady se radost hledat dá.
Jen kdo chce, ten jí vidět smí.
List třpytivě zdobený okraj má.
A v krajkoví se tak dobře sní...
Když v srdci plamen lásky plane
zahřeje i za zimního šera.
Vždyť z jara zase všechno vstane
a z kruté zimy bude už jen „včera“...
Text: Věra Kročková
Foto: Jan Dvořák

názory

Bagry místo bříz
Je to už dávno, co jsme si jako malé děti
hráli za obecním úřadem u nás v Hrabové. Byla nás tehdy celá banda. V zimě
jsme tu hráli hokej na hřišti. Na ledu,
na sněhu, na betoně - podle toho, jaká
byla zrovna zima. Postavili jsme železné
branky a hrálo se. Když byl mráz, natáhla se hadice a tátové nám udělali led.
Když nebyl led, tak se hrálo prostě jenom v botách na sněhu. Nebo se třeba
jezdilo na sáňkách z kopečku a ze svahu
po nohách mezi břízami kolem tehdejší
šopy za úřadem. Ten svah nakonec zlikvidovali, aby se tam postavilo parkoviště.
Chápu, auta někde stát musí... Po zimě
s jarem a létem se hrál fotbal. Na hřišti
nebo na trávě mezi stromy, co nám taky
sloužily i jako branky. Nebo jsme dělali
oheň a opékali buřty, jablka a na podzim
v listí pečoky. Tam nás jednou (mě, bráchu a mého kamaráda Doda) nachytala
paní Petrovská, když jsme zkoušeli hulit
marsky. To vše se odehrávalo pod těmi
úžasnými břízami. Večer jsme mezi nimi
a křovím hráli na schovku. Také se tam
odehrávaly i dětské „války“. Nebo třeba holky jezdily s panenkama v kočárku
hned za branou na hřiště pod stromy, co
tam tehdy stály. Na podzim se chodilo
na výborné lískáče kolem hřiště. Minulý rok jsem tam na ně byl. Tolik ořechů
na zemi nesesbíraných tam v životě za
mého dětství nebylo, protože nás tehdy
byla celá banda a doslova jsme se rvali
o to, kdo jich posbírá nejvíce. Kde jsou
ty časy, co jsem jako malý kluk vylezl na
balkon u kostelíka a všude byl klid. Nebo
jak jsme jako děcka v zimě postavili branky na ulici Paskovská a hráli hokej. Jednou za čas projel autobus, branky jsme
trochu „šibli“ než projel a hrálo se dál...

Teď jsou všechny břízy pryč. Když jdu
kolem, je mi do breku. Bříza je zvláštní strom. Bříza (jak jsem se dočetl) patří mezi první jarní stromy a byla také
jedním z prvních, které se uchytily po
ústupu ledovců. Mysticky chápáno je to
strom nových počátků. Nových počátků v Hrabové? Jak píšu tenhle článek,
tak jdu po ulici Domovská ze začátku od
Šídlovce směrem ke kostelíku. Po pravé
straně v zatáčce Paskovské směrem ven
z Hrabové vidím další vykácené stromy.
Teď už i bagry. Za ulicí Lužná po polňačce směrem k řece (tehdy k haldě) u cesty, která vede na stanici technické kontroly, stojí lesík. Nedávno ho hodně taky
zmizelo, aby tam stálo skladiště nečeho nebo někoho. A tak můžu pokračovat dál... Teď se staví místo bříz a hřiště
školka. Za kolik?!!! Na Šídlovci jsou dvě.
Do jedné na Viktora Huga jsem chodil.
Prý je v dezolátním stavu. Nebylo by
jednodušší a levněší jí opravit (zbourat)
a místo ní postavit tu novou? Ušetřilo
by se hodně zeleně a místa. Možná by
se našla i jiná levnější varianta. To je ale
čistě jenom můj názor. Někomu někde
se prostě zdálo jednodušší pořezat zdravé břízy a další stromy, které dál mizí
z Hrabové. Mimochodem: Kde skončily pokácené břízy? Jen pro zajímavost:
bříza se vyznačuje krásnými vzory, takže se leští a používá na kusy nábytku
nebo na řezbářské
práce - a třeba taky
dobře hoří v krbu.
Kolik stromů a zeleně se musí ještě
pokácet, kolik polí
a ploch se musí ještě zbagrovat, aby se
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z Hrabové stalo to, co nám tady někdo
někde plánuje? Možná by mohli napovědět zajíci, pobíhající zmateně po Hrabové, protože se nemají už skoro kde
schovat. Co se plánuje dál? Zbourat třeba sokolské hřiště pro další bůhvijakou
stavbu? Povolit jednu zábavu ročně je
tristní. Za mých letních mladých radovánek tam bývaly zábavy skoro každý
víkend.
Na závěr bych chtěl říct, že já jako Hrabovák jsem tu od prcka vyrůstal, znal tu
každou louku, lesík, mlází, každé pole,
zkrátka každý kout, a prožil tu s kámoši úžasné dětství. Proto mně bolí, jak
se nám ta stará Hrabová mění a rozrůstá před očima možná v satelitní město
nebo v něčí byznys. A ty, co nechali pokácet za úřadem ty nádherné břízy a další stromy, ty němé svědky mého dětství,
upřímně nemám rád!
Tenhle článek jsem psal se začátkem
narůstající epidemie (tj. koncem února a začátkem března), dnes notoricky
médii nazývanou koronavirus. Článek
nemohl vyjít dříve, protože Hrabovské
listy nevycházely. Takže něco se už zase
mezitím vykácelo, zbagrovalo nebo něco
naopak zase povyrostlo - jako třeba naše
staronová megaLípa.
Text: Michal Svoboda
Foto: Svatava Králová

POZVÁNKY

Plánované akce v následujícím měsíci

Pořad bohoslužeb na měsíc listopad

17. 11. 8:30-9:30 ZŠ Paskovská (prezentace)
6. ročník Běhu 17. listopadu - Memoriál Rosti Nadě
běh na 10 km a lidový běh na 1 km

Den

21. 11. 17:00 ulice Domovská u moštárny
Kateřinský průvod
lampiónový průvod
22. 11. 8:00-12:00 ulice Jestřábského
Kateřinská pouť
tradiční pouť
29. 11. 17:00 ulice Bažanova u ÚMO
Rozsvícení vánočního stromu
kulturní program
3. 12. 16:00 park na ulici Příborské
Vánoční cinkání
akce pro děti
5. 12. 10:00 bývalá autobusová smyčka Šídlovec
Výlet na vánoční trhy do Olomouce
návštěva jedněch z nejkrásnějších vánočních trhů
Vzhledem k situaci platí pro všechny na této stránce uvedené
akce, že se uskuteční jen, pokud to protiepidemická opatření
umožní, proto je potřeba v případě zájmu o účast sledovat
webové stránky.
Jan Dvořák

Ordinační doby lékařů
a otvírací doby lékáren

Mše svatá

Neděle
1. 11.

8:00

Slavnost
Všech svatých

za ++ Vlastimilu
Břenkovou, manžela,
dceru Vlastu, vnuka
Pavla, celou + rodinu
a duše v očistci

Pondělí
2. 11.

8:00

Vzpomínka na všechny
věrné zemřelé

za všechny věrné zemřelé
a čtení „otčenášků“

Sobota
7. 11.

16:00

Mše sv. s nedělní
platností

za ++ kněze, učitele,
představené a spolužáky

Neděle
8. 11.

8:00

32. neděle v mezidobí
za oběti komunismu
Měsíční sbírka na kostel

Sobota
14. 11.

16:00

Mše sv. s nedělní
platností

za ++ Jiřího a Vieru
lepičkovy, živou a +
rodinu

Neděle
15. 11.

8:00

33. neděle
v mezidobí

za ++ Libuši Janšovou,
manžela a rodiče

Sobota
21. 11.

16:00

Mše sv. s nedělní
platností

za ++ Juliuse Gorola
a syna Milana

Neděle
22. 11.

8:00

Slavnost Ježíše Krista
krále Pouť sv. Kateřiny
Alexandrijské, panny
a mučednice

za ++ Emilii
Doležálkovou, manžela,
syna, zetě Vladimíra,
rodiče a sourozence
z obou stran

Neděle
29. 11.

8:00

1. neděle adventní
Žehnání adventních
věnců

za ++ Bohumila Staňka,
rodiče a sourozence

Klub seniorů zve na své
volnočasové aktivity

Praktický lékař MUDr. Menšík:
Ordinační doba je beze změn a včetně kontaktů uvedena
na www.medehan.cz. Akutní případy budou ošetřeny bez
omezení. Chronické záležitosti a administrativa přednostně řešeny telefonicky na č. 596 734 172 a 777 561 854.
V případě teploty, kašle a rýmy kontaktujte nejprve lékaře telefonicky.
Pediatr MUDr. Bendová:
Ordinační doba beze změn. Pacienti ke všem vyšetřením
musí být předem objednáni telefonicky na č. 596 734 151
nebo e-mailem junior.info@seznam.cz.
Zubní lékařka MUDr. Viková:
Ordinační hodiny nejsou omezeny - viz www.mudrvikova.cz
nebo telefon 604 258 588.
Lékárna Na Šídlovci:
Lékárna funguje bez omezení a zajišťuje prostřednictvím
telefonu 596 734 175 také rozvoz léků pacientům v případě, že jejich blízká osoba nemůže vyzvednout léky v lékárně.
Lékárna BENU v Tescu:
Lékárna funguje bez omezení. Rozvoz léků neposkytuje.
Jan Socha

TIRÁŽ

Hodina Liturgická oslava

2.11.

14:00 - 18:00

Kreativní kroužek: Malování na kamínky

Bělská 28

5.11.

14:00 - 18:00

Společenské deskové hry: Karty

Šrobárova 22

6.11.

14:00 - 18:00

Kreativní kroužek: Malování na kamínky

Bělská 28

9.11.

14:00 - 18:00

Kreativní kroužek: Malování na kamínky

Bělská 28

12.11.

14:00 - 18:00

Reprodukovaná hudba:
To nejlepší bratří Nedvědů

Šrobárova 22

13.11.

14:00 - 18:00

Kreativní kroužek: Vánoční ozdoby ze stuh

Bělská 28

16.11.

14:00 - 18:00

Kreativní kroužek: Vánoční ozdoby ze stuh

Bělská 28

19.11.

14:00 - 18:00

Společenské deskové hry: Karty

Šrobárova 22

20.11.

14:00 - 18:00

Kreativní kroužek: Vánoční ozdoby ze stuh

Bělská 28

23.11.

14:00 - 18:00

Kreativní kroužek: Vánoční ozdoby ze stuh

Bělská 28

26.11.

14:00 - 18:00

Reprodukovaná hudba: W. A. Mozart

Šrobárova 22

27.11.

14:00 - 18:00

Kreativní kroužek:
Vánoční ozdoby ze starých knih

Bělská 28

30.11.

14:00 - 18:00

Kreativní kroužek:
Vánoční ozdoby ze starých knih

Bělská 28

3.12.

14:00 - 18:00

Společenské deskové hry: Karty

Šrobárova 22

4.12.

14:00 - 18:00

Kreativní kroužek:
Vánoční ozdoby ze starých knih

Bělská 28

7.12.

14:00 - 18:00

Kreativní kroužek:
Vánoční ozdoby ze starých knih

Bělská 28
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