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Zpravodaj městského obvodu Ostrava-Hrabová

Úvodník

Vážení čtenáři,
tak zkouškou ohněm jsem snad prošel,
i když mírně ožehnutý. Největším problémem bylo, že jsem už nečekal, že budu
Hrabovské listy dělat, když od výběrového řízení uběhl tak dlouhý čas, tudíž
jsem neměl v „zásobníku“ žádný článek
ani fotografii. Naštěstí se objevilo mnoho
lidí, kteří pomohli, a někteří dokonce iniciativně sami od sebe. Jen díky tomu se
nakonec podařilo i mimořádné číslo vydat v rozsahu dvanácti stran. I když mám
zkušenosti, tak přece jen jsem nikdy nesestavoval Hrabovské listy a musel jsem
se proto učit za pochodu. I když jsem si
udělal základní rozvrh čísla, tak rozsahy článků byly nakonec většinou jiné
a mnohokrát jsem rozmístění článků musel předělávat. A samozřejmě se s číslem
dost potrápili i v tiskárně, protože i pro
ně byla práce na Hrabovských listech
nová. Nakonec jsme však téměř všechny nedostatky dokázali vzájemnou spoluprací vyladit a všichni víme, že dál už to
bude jednodušší. Nejvíce mně potěšilo,
když pan Slavík po přečtení mimořádného čísla zveřejnil na svém webu omluvu
za své předchozí pochybnosti a doporučil
radě, aby mně šéfredaktorem ustanovila. A jsem také rád, že zastupitelstvo odmítlo snahu Hrabovské listy zpolitizovat.
Nyní už se Vám tedy dostávají „řádné“
Hrabovské listy. Zatímco mimořádné číslo popisovalo mimořádné první pololetí, toto číslo bude věnováno dění především ve třetím čtvrtletí, kdy už Hrabová
žila relativně normálně. Určitě jste zaregistrovali, že od minulého vydání uběhl
jen měsíc a není to náhoda, protože již
do výběrového řízení jsem šel se záměrem, že Hrabovské listy změním na měsíčník a minimálně do konce roku již je to
jisté, takže Hrabovské listy budou navíc
o něco aktuálnější než v minulosti.
Hrabovské listy už budou zase vycházet,
proto můžete opět psát své příspěvky
na e-mailovou adresu redakce@ostrava-hrabova.cz. Jednou z novinek, kterou
bych chtěl v Hrabovských listech zavést,
je dát občanům možnost posílat dotazy na výše uvedenou adresu a pokud se
bude jednat o věc, která zjevně může zajímat občany obecně, zajistím v Hrabovských listech zveřejnění odpovědi, přičemž jméno tazatele může zůstat v anonymitě. A samozřejmě budu rád za Vaše
připomínky, jak by se daly Hrabovské listy zlepšit.
Jan Dvořák

Rozhovor se starostou Igorem Trávníčkem
Doufám, že toto období je už za námi
a že v září 2021 přivítáme děti v nové
mateřské škole.

Jak vypadá finanční zajištění staveb mateřské školy a kulturního
sálu v roce 2021?

Co považujete za nejvýznamnější
událost pro obvod, kterou přineslo poslední čtvrtletí?
Nejvýznamnější událostí třetího
čtvrtletí mohlo být pro občany zřejmě zklidnění epidemie (byť bohužel
dočasné) a možnost vyjet na dovolenou jen s minimem omezení. Pro mě
bylo hlavní a pozitivní událostí uzavření „kauzy školka“. V tomto čísle
je podrobně popisováno šetření policie, o které jsem požádal v dubnu,
i následný hloubkový audit magistrátu, který tady na úřadu proběhl
na přelomu července a srpna a který
celou zakázku prověřoval od A do Z.
Absolvovat kontroly a šetření není
nic příjemného. To příjemné přišlo
až na konec, kdy závěrečná zpráva auditu konstatovala, že nedošlo
k žádnému pochybení, které by mohlo ovlivnit poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního
programu, průběh výběrového řízení
či výběr zhotovitele stavby.
Stavba nové školky je svým objemem
i posláním pro Hrabovou jedinečná.
Nebylo vůbec snadné takovou stavbu prosadit, připravit a začít realizovat. A protože platí pravidlo, že každý
dobrý skutek má být po zásluze potrestán, i tady jsme se potýkali s obrovským tlakem škarohlídů, kteří na
ničem a především na mě, nenechali
nit suchou.

Ještě v tomto roce, respektive už za
pár dní, bychom měli dostat první
část dotace na stavbu nové školky
z Magistrátu města Ostravy ve výši
15 miliónů Kč, dalších 15 miliónů Kč
dostaneme v průběhu roku 2021.
Kromě těchto peněz z dotací máme
již v letošním rozpočtu na školku alokovaných 50 miliónů Kč a na přístavbu kulturního sálu k budově úřadu
10 miliónů Kč. Po sečtení těchto peněz je zřejmé, že na dostavbu obou
stavebních akcí nám schází něco okolo 10 miliónů Kč – a to není částka,
která by jakkoliv omezila ostatní investiční akce, běžné provozní výdaje
či celkově život v Hrabové.

Událo se v tomto období ještě
něco, co Vás potěšilo?
Ano, událo – a je to věc, která určitě potěší hrabovské motoristy i majitele domů podél ulice Paskovské.
Zřejmě jste zaregistrovali, že v průběhu září probíhala na více místech
petiční akce, kde se shromažďovaly podpisy pro zrušení zpoplatnění D56 z Ostravy do Frýdku-Místku,
tedy ulice Místecké. Vyvrcholila tím
mnohaletá snaha, která zatím neměla žádný hmatatelný efekt. V posledních měsících si zrušení zpoplatnění
jako cíl stanovil kraj, město i sdružení
starostů obcí a městských částí, kterých se nadměrná doprava týká. Na
rozdíl od minulých let, kdy nám vždy
přicházely na naše žádosti zamítavé
stanoviska, to teď vypadá, že existuje „světlo na konci tunelu“. Závazné
vyjádření zatím nemám, předběžný
příslib ale hovoří o zrušení zpoplatnění na tři roky.

ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU

Policie prošetřila vznesená obvinění ke stavbě školky
V návaznosti na pochybnosti vznesené zastupitelem Ing. Orkáčem a členkou finančního výboru Ing. Hrabovskou o možnosti naplnění skutkové podstaty trestného činu pletichy
při zadání veřejné zakázky dle §257
trestního zákoníku se dne 30. dubna
obrátil starosta městského obvodu
Hrabová na Policii České republiky
s žádostí o prošetření přípravy nabídky, výběru nejvhodnějšího uchazeče MORYS s.r.o. i neposkytnutí dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu. Zároveň byla
Policii České republiky poskytnuta
veškerá dokumentace veřejné zakázky a dokumenty dokladující celý proces přípravy stavby od dubna 2016.
Policie České republiky provedla
důkladné prošetření celého proce-

su včetně činnosti společnosti VIA
Consult a.s. zajišťující administraci veřejné zakázky a společnosti HS
Occasion, s.r.o., která administrovala
žádost o získání dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. V rámci šetření policie také
vyslechla starostu, Ing. Orkáče a Ing.
Hrabovskou. Starosta kromě popisu
přípravy zakázky především upozornil na to, že Ing. Orkáč a někteří další
zastupitelé neustále uvádějí, že existují indicie o tom, že výběrové řízení na objekt školky proběhlo nestandardně a že on sám dle nich byl
na některých machinacích zaangažován, ale žádné konkrétní skutečnosti nesdělili a proto žádá o prošetření
policií. Ing. Hrabovská kritizovala zadávací podmínky výběrového řízení,

ale popřela, že by došlo ke spáchání trestného činu. Ing. Orkáč konstatoval, že se sice jedná o předražený
projekt, ale žádné konkrétní poznatky o trestné činnosti nemá a nechce
k této věci nic dalšího uvádět.
Policie České republiky své šetření
ukončila 16. června vyrozuměním
o výsledku, v němž je konstatováno:
„Protože po provedeném prošetření nebyly zjištěny žádné relevantní
skutečnosti ze spáchání trestného
činu, které by odůvodňovaly zahájení
úkonů trestního řízení ve smyslu ust.
§158 odst. 3 trestního řádu, a nejde
ani o spáchání přestupku, bylo rozhodnuto o uložení věci u zdejšího
útvaru PČR „A-A““.
Jan Dvořák

Stavbu školky prověřila i kontrola magistrátu
V souvislosti se soustavným napadáním veřejné zakázky na stavbu školky ze strany zastupitelů za Hrabovany byl požádán také Magistrát města Ostravy o provedení kontroly této veřejné zakázky a zakázek s ní souvisejících. Kontrola
byla provedena od 27. července do 5. srpna pracovníky tří odborů magistrátu - interního auditu a kontroly, investičního a veřejných zakázek.
Výsledek kontroly je následující (citace redakčně zjednodušeny beze změny podstaty zjištění):
► „Rozdíl 18 miliónů Kč bez DPH mezi předpokládanou hodnotou studie z prosince 2017 a předpokládanou hodnotou
projektové dokumentace pro realizaci stavby z března 2019 byl způsoben nárůstem obestavěného prostoru a postupným upřesňováním požadavků na realizaci stavby. Svou roli také sehrál časový odstup.“
► „V průběhu soutěže se rozpočet kvůli dotazům uchazečů dále zpřesňoval, zejména v oddílech Kácení zeleně a Zahradní sklady. Zde došlo k několikanásobnému navýšení původního odhadu nákladů.“
► „Velký rozdíl mezi předpokládanými náklady a skutečnou soutěžní cenou lze najít dále v částech Dětské hřiště
a Oplocení. Projektant podcenil hodnotu některých stavebních objektů.“
► „Dalším faktem, který ovlivnil předpokládanou hodnotu, byl předpoklad vedlejších rozpočtových nákladů. Projektant předpokládal náklady 102 tisíc Kč, ale u staveb tohoto rozsahu lze počítat spíše s odhadem cca 1,5 miliónu Kč.“
► „V zadavatelem poskytnuté dokumentaci o výběrovém řízení nebyly nalezeny indicie, které by mohly naznačovat
ovlivňování výběru dodavatele v zadávacím řízení či cokoli měnily v jeho prospěch.“
► „Zadávací podmínky nemohly být objektivně označeny za diskriminační, jelikož umožnily účast tří účastníků. Lze
takový počet účastníků zadávacího řízení považovat za dostatečný a hospodářská soutěž byla tedy zajištěna.“
► „U daných uchazečů byly detailně ověřeny jejich naceněné rozpočty. Nedostatky nebyly zjištěny.“
► „Smlouva na veřejnou zakázku mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem byla uzavřena v souladu se zadávacími podmínkami a nabídkou vybraného dodavatele.“
► „Nelze vyvodit závěr, že by zadavatelem v zadávacím řízení stanovené obchodní podmínky byly v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb.“
► V administraci veřejných zakázek a přípravě žádosti o dotaci nedostatky nebyly zjištěny.
► „Projektant neměl dokumentaci připravenou zcela v pořádku, čímž se vydání pravomocného společného povolení protáhlo zhruba o tři měsíce. Městský obvod by měl šanci získat dotaci jedině v případě, že by měl v den žádosti o dotaci již pravomocné společné povolení, které bylo jednou z příloh žádosti.“
Jediným kontrolním zjištěním, tedy pochybením úřadu, je úhrada faktury projektantovi v plné výši ještě před vydáním pravomocného společného povolení. Dále bylo kontrolou vytknuto neuveřejnění oznámení o prodloužení lhůty
pro podání nabídek, toto ale bylo následně dohledáno.
Jan Dvořák
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SAMOSPRÁVA OBVODU

Z jednání rady 9. září a 23. září
►	Radní dle žádosti
předsedkyně komise pro občanské záležitosti souhlasili
vzhledem k epidemiologickým a hygienickým opatřením s přesunutím plánovaného
listopadového termínu setkání
jubilantů na jaro 2021.
►	Radní doporučili zastupitelstvu
projednat a schválit Program na
poskytování peněžních prostředků z rozpočtu městského obvodu Hrabová na podporu spolků
v roce 2021.
►	Radní projednali všechny zprávy týkající se financování a rozpočtu městského obvodu v roce
2020 a doporučili je zastupitelstvu k projednání.
►	Radní se seznámili se Zprávou
o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly městského obvodu Hrabová v roce 2020 (interní audit)
a schválili přijatá nápravná opatření. Audit byl zaměřen pouze na
veškeré okolnosti údajně předražené veřejné zakázky „Mateřská škola Bažanova“ a důvodům
vedoucím k nezískání dotace na
školku ze zdrojů Evropské unie.
Audit prováděli tři fundovaní
pracovníci Magistrátu města Ostravy po dobu deseti dnů. Žádné pochybení úředníků či vedení
městského obvodu se neproká-

zalo. Celý dokument je zveřejněn
na stránkách www.ostrava-hrabova.cz.
►	Radní neschválili nejvhodnější nabídku na realizaci díla „Výměna oken včetně příslušenství
v domě Šrobárova 22, Ostrava
– Hrabová“, neboť vysoutěžená cena byla vyšší než cena rozpočtovaná a při pozdním termínu realizace hrozily komplikace
pro nájemníky.
►	Radní rozhodli o zadání zakázky malého rozsahu a uzavření
smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Ostrava – městským
obvodem Hrabová a společností
PARKSERVIS Mareš s.r.o., se sídlem Zahradní 84, 747 19 Bohuslavice, IČ 28648285, na realizaci
izolační zeleně na pozemku parc.
č. 1722/1 k. ú. Hrabová dle návrhu výsadby „Mostní Hrabová“.
►	Radní doporučili zastupitelstvu
projednat výběr zhotovitele vysoutěžené veřejné zakázky „Přístavba Úřadu městského obvodu
pro kulturní účely“.
►	Radní doporučili Zastupitelstvu
městského obvodu na základě projednání změnových listů
projednat a uzavřít dodatek číslo
2 na novostavbu Mateřské školy
Bažanova.
►	Radní odsouhlasili podání žádosti
o dotaci z Operačního programu
Životní prostředí na digitální bezdrátový rozhlas v Hrabové.

►	Radní odsouhlasili podání žaloby o zaplacení smluvních pokut
ze smluv o dílo „Zateplení domů
Příborská 15 a 17, Ostrava – Hrabová“ včetně dodatků a „Komplexní oprava střechy včetně příslušenství Příborská 15 a 17, Ostrava – Hrabová“ realizovaných
firmou TEFCO, a.s. a zastupování
v případném soudním sporu advokátní kanceláří Přibil & Přibilová, Kopřivnice.
►	Radní rozhodli o převedení SMSInfo kanálu od zastupitele Ing.
Radomíra Orkáče včetně distribuční sítě a souhlasu zaregistrovaných občanů do správy Úřadu
městského obvodu Hrabová a zajímali se v jakém stavu je převod
webových stránek pod správu
OVANET.
►	Radní schválili postup ve věci likvidace a oprav sušáků a klepačů
na Šídlovci s tím, že havarijní stavy by se měly řešit přednostně.
►	Radní rozhodli o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření
smlouvy o dílo stavby vedenou
pod názvem „Rozšíření hřbitova
1. etapa, Ostrava – Hrabová“ se
společností Dobré stavby, s.r.o.,
Serafínova 396/9, 719 00 Ostrava – Kunčice, IČ 25828495.
►	Radní vzali na vědomí informaci,
že městský rozhlas v Hrabové je
od 23. září opět v provozu.
Jan Socha

Z jednání zastupitelstva 23. září
► Zastupitelé rozhodli o výběru nejvhodnější nabídky na provedení
stavby vedené pod názvem „Přístavba Úřadu městského obvodu pro kulturní účely“ na základě
Zprávy o hodnocení nabídek ze dne
1. září a pověřili Radu městského
obvodu Hrabová k uzavření Smlouvy
o dílo s takto vybraným uchazečem
Dobré stavby, s.r.o., jakož i veškerému právnímu jednání s vybraným
uchazečem poté, co budou splněny
veškeré zákonné podmínky.
► Zastupitelé rozhodli o uzavření
dodatku číslo 2 ke smlouvě o dílo
na realizaci stavby „Mateřská
škola Bažanova“, mezi Statutár-

ním městem Ostrava – městským
obvodem Hrabová a společností MORYS s.r.o., Korejská 894/9,
702 00 Ostrava, IČ 42864771 dle
přílohy předloženého materiálu.
► Zastupitelé schválili upravený Jednací řád Zastupitelstva městského
obvodu Hrabová dle předloženého návrhu s účinností od 23. září.
► Zastupitelé vzali na vědomí předloženou „Zprávu o plnění rozpočtu
statutárního města Ostrava – městského obvodu Hrabová za leden až
červen 2020“, rozpočtová opatření
městského obvodu Hrabová číslo
12 až 15 a rozpočtová opatření statutárního města Ostrava.
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► Zastupitelé schválili „Program na
poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města
Ostrava – městského obvodu Hrabová na rok 2021“.
► Zastupitelé rozhodli o poskytnutí finančního daru a uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním
městem Ostrava – městským obvodem Hrabová a Římskokatolickou farností Ostrava – Hrabová,
Paskovská 155/94, Ostrava – Hrabová ve výši 45 tisíc Kč na opravu dřevěných šindelů hrabovského dřevěného kostela sv. Kateřiny
Alexandrijské.
Jan Socha

ANKETA

Jaký je Váš názor na
stavbu školky z hlediska
její potřebnosti, postupu
přípravy a ceny?
Alica Strnišťová, ODS
Již po několikáté jsem byla oslovena, abych vyjádřila svůj názor na
potřebnost nové školky. Stále zastávám stejný názor, že nová školka bude do budoucna tou nejlepší
investicí, kterou jsme mohli po několika letech uskutečnit.
Stavba je v plném proudu a já jsem nadšená její velikostí a připravovaných nových podmínek pro děti. Dostatečný prostor a chystané vybavení jsou, dle mého
názoru, ideální pro poskytnutí kvalitního předškolního
vzdělávání. Mám jako ředitelka mateřské školy možnost konzultovat provozní potřeby školky a nachystat
vše, tak, aby děti byly v nové školce spokojené a radostné.
Všichni zaměstnanci s nadšením sledují stavbu a objevují nové vize předškolního vzdělávání, které budou
podporovat náš vzdělávací program. Velice nás těší, že
se všechny předškolní děti z Hrabové setkají pod jednou střechou.

Petr Balušek, KDU-ČSL

Miroslav Houžvička,
kandidoval za Změnu pro lidi
+ Ostravak

Stavba mateřské školy je naší největší plánovanou investiční akci za
několik posledních desetiletí. O nutnosti postavit novou se diskutovalo
několik let, ale až teď se stavba postupně stává realitou.
Pevně věřím, že se podaří získat finanční dotaci z Magistrátu města Ostravy, abychom ji nemuseli financovat jen ze svých finančních prostředků, když nevyšla
dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.
Školka bude kapacitně větší a multifunkčně využitelná - posuvné stěny mezi třídami umožní dětem větší
prostor pro jejich různé aktivity a hry. Tím, že se staví
na novém místě, než stojí původní školka, nebylo nutné hledat náhradní prostory pro děti během výstavby,
které by nás opět stály nemalé finanční náklady. V současné době je již stavba pod střechou a stavební práce
probíhají dle časového harmonogramu, do stavebního
deníku se denně zapisují údaje o probíhajících pracích
a vše se prověřuje na tzv. kontrolním dni, který je vždy
v úterý. Jsem velmi rád, že ve dnech 27. července až
5. srpna 2020 byla provedena kontrola veřejné zakázky stavby mateřské školy Magistrátem města Ostravy,
kde nebylo shledáno závažnějších pochybení při přípravě a samotné realizaci.

V loňském roce bylo předáno staveniště a v prostorách za úřadem
městského obvodu byla zahájena
na začátku letošního roku stavba tak dlouho občany
i zastupiteli očekávané a diskutované mateřské školy. Stávající mateřská škola byla vyhodnocena jako
nevyhovující pro další provoz. Prostory této mateřské školy budou velkorysé, vzdušné, moderní a i zahrada bude pro děti dostatečná. Největší nesouhlas
byl s umístěním školky mimo Šídlovec.
Hrabová se rozrůstá a na jižním konci se staví nové
domky s mladými lidmi a jejich dětmi, a tak rozhodnutí o umístění uprostřed obce je optimální. Práce
na realizaci projektu pokračují podle harmonogramu av následných zimních měsících se bude pracovat na vybudování interiéru.
V této chvíli již se zhotovitelem spolupracuje ředitelka mateřské školy, která svými zkušenostmi
může přispět k detailnímu vylepšení, vyhovujícímu
pro pobyt dětí. Dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu jsme bohužel neobdrželi,
městský obvod zaplatí novou mateřskou školu ze
svých zdrojů a Statutární město Ostrava přislíbilo
dotaci.
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Vítězslav Morisák, ČSSD

Jiří Skalský, Hrabované

Novou školku Hrabová zřejmě potřebuje, o tom asi není pochyb.
Osobně ale těžce nesu, že nová školka již nebude na Šídlovci, jak vždycky byla. Šídlovec tak bude ochuzen
o procházky dětí, které vždy patřily k jeho koloritu.
Rozhodnutí o přesunu místa školky považuji za chybné
už proto, že tím vyletělo do vzduchu více než půl miliónu korun za projektovou dokumentaci školky v původním místě. A vzhledem k tomu, že obvod neobdržel na školku dotaci prý kvůli chybějícímu stavebnímu
povolení, tak je zřejmé, že kdyby se umístění školky
neměnilo, tak dnes máme již postavenou školku, a to
z dotace.
Cena stavby školky je zjevně vyšší než by mohla být,
ale to bylo dáno již projektem. Bylo chybou, že se
Komise výstavby ve fázi přípravy stavby vůbec nevěnovala projektu školky, protože projektant sám nemá
potřebu volit levnější řešení a je potřeba na něj v tomto směru dohlížet. Vyjádřit se požadavkem okamžitého zastavení stavby půl roku po schválení smlouvy je
opravdu již pozdě. Navíc je to nezodpovědnost, neboť
by to již nutně skončilo soudním sporem se stavební
firmou. Veškerá obvinění starosty z nekalostí se ukázala vyšetřováním policie a provedenou kontrolou jako
nepodložená.
Úřad by ale měl příště velmi pečlivě zvážit, zda pro nějakou stavbu vybere stejného projektanta.

Mateřská školka je ve strategickém
plánu obce. O  její potřebnosti pro
obec, i s ohledem na očekávanou životnost té stávající, není pochyb.
Proč se tedy mateřská školka stala
tak diskutovaným tématem? Někteří politici se snaží vytvořit v občanech představu, že jiní politici se snaží za
každou cenu zabránit její výstavbě a nachází poměrně
snadno i důvody, které je k tomu vedou.
Já osobně neznám nikoho, kdo by pochyboval o nutnosti výstavby nové mateřské školky a tím i o její potřebnosti pro obec.
Znám ale spoustu lidí, kteří se ptají proč nás bude její
výstavba, oproti původním předpokladům, stát mnohem více peněz, a zároveň se řadím mezi lidi, kteří se
ptají na podrobnosti toho výrazného navyšování ceny.
Nechápu proč, pokud je to dáno objektivními příčinami,
odmítá užší vedení obce tyto informace poskytnout jak
ostatním voleným zástupcům, tak i široké veřejnosti.
Vítám proto toto téma v Hrabovských listech a doufám,
že v nich najdu odpovědi jak z pera pana starosty, tak
i dalších členů rady.

Rostislav Gromnica, STAN-KPH
Jedním z důvodů vstupu Klubu přátel
Hrabové do komunální politiky byla
nespokojenost, že několik volebních
období se v Hrabové neinvestovalo
do nové občanské vybavenosti. Mezi
hlavními body našeho volebního programu byla stavba
školky (pokud možno při zachování jedné na Šídlovci)
a kulturního domu. Jako předškolák jsem navštěvoval
školku na ulici Victora Huga. Během desítek let provozu
dosloužila a minulým zastupitelstvem bylo rozhodnuto
o stavbě nové.
Historie přípravy a stavby nové školky je plná emocí, hádek, obviňování a podrazů hraničících s nactiutrháním.
Promarnili jsme těmito spory mnoho hodin. Výsledky
všech kontrol, včetně podání trestního oznámení starosty na sebe, dopadly ve prospěch schváleného projektu.
Já se řídil radou našeho experta Ing. Poláčka a po prozkoumání dokumentace jsem stavbu podpořil. Cena je
vysoká, ale dle vyjádření nezávislých kontrolních orgánů
přiměřená a obvyklá. Neznám lepší použití prostředků
Hrabové, než investice do našich dětí. Snad nás podobné sváry nečekají při přístavbě kulturního sálu, kterou
rovněž podpoříme a splníme tím sliby našim voličům.
Rád při procházce s vnoučaty pozoruji, jak nám školka
utěšeně roste před očima. Třeba si jednou řeknou, že
byla postavena v době, kdy byl jejich děda zastupitel
a zvedl pro stavbu ruku.

Vizualizace: Tomáš Lehnert

Změna Změny
Jelikož Hrabovské listy nevycházely a ne každý čte
facebook skupiny, dovoluji si informovat veřejnost
o jedné důležité změně.
Politické hnutí Změna pro lidi kandidovalo v komunálních volbách v koalici s hnutím Ostravak. Tato koalice
je v současnosti minulostí. Pro rozdílné názory na vedení obce zástupce Ostravaku jednostranně vypověděl koaliční dohodu.
V letošním předvolebním období nastala v červnu
podstatná změna. Členové základní organizace Změny pro lidi Miroslav Houžvička, Vladislava Kopitzová
a Stanislav Holiš z důvodu nesouhlasu s připravovanou transformaci vedení Změny pro lidi podali rezignaci, která byla přijata a schválena.
I nadále budeme plnit v rámci obce Hrabová své povinnosti a budeme hájit zájmy svých voličů do konce
volebního období jako nezařazení. Děkujeme za pochopení.
Za bývalé členy základní organizace Změny pro lidi
Houžvička Miroslav
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Hrabová se dočká kulturního sálu
Již v roce 2013 začala rada řešit možnost odkupu evidentně chátrajícího
objektu restaurace U Lípy s kulturním sálem, ale ani mnohaletá jednání kvůli neúměrně vysoké požadované ceně nevedla k dohodě. Protože restaurace pak byla již uzavřena, iniciovali jsme v Komisi výstavby,
dopravy a ekologii novostavbu kulturního domu. Tajemník Ing. Socha
pak přišel s levnější variantou řešit
problém pouhou přístavbou sálu
k budově úřadu, což naše komise
podpořila. Na základě toho rada zadala zpracování studie a následně

zastupitelstvo 18. září 2017 schválilo
zpracování projektové dokumentace.
Aby sál co nejlépe vyhovoval potřebám kulturních akcí, tak zadání pro
projekt připravovala pracovní skupina složená z pořadatelů akcí, tj. paní
Kopitzové, paní Lysákové-Baluškové, pana Houžvičky a Ing. Poláčka,
duchovního otce Ing. Sochy, investiční referentky paní Králové a mně
jakožto předsedy Komise výstavby,
dopravy a ekologie.
Kulturní sál bude přízemním objektem navazujícím na stávající zasedací
místnost zastupitelstva, od níž bude
oddělen pouze shrnovací
stěnou. Sál bude určen pro
akce pořádané komisemi
úřadu, ale bude opatřen
také pódiem s potřebným
osvětlením a ozvučením
pro vystoupení externích
umělců a amatérské divadlo. Zároveň bude v sále
také možnost promítání
filmů. V sále budou kromě

židlí s variabilním rozmístěním k dispozici také stoly, což umožní také pořádání plesů, protože sál má kapacitu
sto osob a další desítky osob mohou
využít navazující zasedací místnost.
Kulturní sál bude mít samostatný
vstup, samostatné sociální zařízení,
šatny a také kuchyňku pro ohřev stravy s okénkem pro prodej občerstvení, což umožní i provoz oddělený od
chodu úřadu. K sálu bude přiléhat
také venkovní terasa.
Projekt je již dokončen a proběhl
také výběr zhotovitele veřejné zakázky. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka, která byla dokonce o tři
milióny levnější než byla předpokládaná cena veřejné zakázky. Na jednání zastupitelstva dne 23. září schválili
zahájení stavby kulturního sálu všichni přítomní zastupitelé s výjimkou zastupitelů volebního subjektu „Hrabované“.
Text: Jan Dvořák
Vizualizace: Jiří Cigánek

Rekonstrukce sociálního zařízení na „Sokole“
Největší investiční akce na „Sokole“ za poslední léta? Ano, jedná se
o opravu sociálního zařízení pro návštěvníky areálu TJ Sokol Hrabová.
Možná bych to nazval než opravou
spíše celkovou rekonstrukcí.
To, že toalety na „Sokole“ byly v katastrofálním stavu, věděl každý jeho
návštěvník a jelikož je „Sokol“ stále oblíbenější zastávkou cyklistů,
všech občanů Hrabové a také jedinou
možnou variantou pro obec, kde lze
uspořádat jakoukoliv kulturní akci,
rozhodli jsme se s tím něco udělat.
Vznikl projekt na kompletní rekonstrukci. Cena rekonstrukce byla vyčíslena na cca 1,2 miliónu Kč. Tato
částka je pro samotnou TJ Sokol samozřejmě nemyslitelná v rámci jakékoliv investice, proto jsme hledali

cestu, jak dál. Po jednání s panem
starostou se objevila jedna možnost.
Obec přislíbila částku 600 tisíc Kč ze
svého rozpočtu a druhou část se nabídl vzít na svá bedra hrabovský podnikatel pan Luděk Kovář, který podniká ve stavebnictví. Tuto možnost
jsme samozřejmě využili a byli rádi,
že se našel někdo, kdo nám pomohl tento důležitý projekt zrealizovat.
Součástí prací byla kompletní rekonstrukce všeho zařízení, podlah, vnitřní i vnější kanalizace atd. De facto
z původního stavu zůstaly pouze obvodové zdi a nic víc. Na fotkách můžete sami posoudit tu neskutečnou
proměnu.
Závěrem bych chtěl poděkovat panu
starostovi a celému zastupitelstvu
obce, že poskytlo výše uvedenou

6

dotaci, Hance Kovářové za pomoc
s projektem a výběrem všech materiálů a vybavení, a samozřejmě také
Luďku Kovářovi a jeho firmě Archistav,
která nejenže rekonstrukci pomohla finančně dokrýt, ale také provedla
v řádném termínu a opravdu velmi
kvalitně.
Text: Daniel Nováček,
TJ Sokol Hrabová
Foto: Daniel Nováček a Jan Dvořák

NOVINKY

Stojany pro půjčování kol jsou již i v Hrabové
Vlivem koronavirové situace zůstalo
poněkud skryto, že v Hrabové bylo
již v březnu nově zřízeno hned deset míst se stojany na kola, kde si lze
zapůjčit kola společnosti Nextbike,
která zajišťuje půjčování kol na území
města Ostravy na základě smlouvy
s magistrátem.
Lokality byly vytipovány naším úřadem městského obvodu a společností CTPark. Stojany k půjčení kol
jsou instalovány na cyklostezce za
mostem do Vratimova, u křižovatky
Mostní a Paskovské, na Domovské
před kostelem sv. Kateřiny, v parku
Hrabovjanka, na Příborské před tržnicí, u Tesca a další u autobusových
zastávek Žižkovská, Průmyslová zóna
sever, Průmyslová zóna střed a Průmyslová zóna jih.
Před prvním zapůjčením kola je nutno si nejdříve stáhnout aplikaci nextbike a zaregistrovat do systému svou

platební kartu s aktivačním poplatkem 50 Kč. Pro
každé půjčení kola pak stačí spustit aplikaci a nascannovat QR kód půjčovaného kola, které se tím odemkne. Kolo je nutno vrátit
do některého z 250 stojanů na území města Ostravy
a stáhnout páčku k uzamčení kola. První čtvrthodina půjčení je zdarma, za
dalších 45 minut a pak za
každou další půlhodinu se
z karty odečte 20 Kč (maximálně však 150 Kč za
den). Službu je možné si
také slevnit předplatným
(149 Kč na měsíc a 899 Kč
na rok). Aktuální informace najdete na webu nextbikeczech.com.
Text a foto: Jan Dvořák

Do kanálu u Pilíků již srny padat nebudou
Hrabovským myslivcům dlouhou
dobu dělal vrásky na čele kanál pod
hrází Pilíků. Koryto kanálu je betonové ve tvaru U a pokud do něj vskočila
srna, tak se přes betonové stěny kanálu již nedokázala dostat ven. Kolem kanálu bylo sice v minulosti vybudováno oplocení z gumových pásů
zavěšených na dřevěných sloupcích,
ale i toto oplocení bylo pro srny v některých místech průchodné, protože
časem zchátralo. Situaci navíc ztěžovalo, že po přilehlé soukromé komunikaci jezdí auta a především čtyřkolky, které srny plaší.
Kanál však je v majetku OKD a.s. (a přilehlý pozemek dokonce v soukromém
vlastnictví), tudíž ochrana před pádem zvěře byla věcí tohoto vlastníka. Ani pokud by oplocení vybudoval

někdo jiný na své náklady, nemohl to
udělat bez souhlasu vlastníka.
Problém však trápil celou řadu zastupitelů i občanů (zejména pana Slavíka) a proto se v roce 2018 dostal
i do strategického plánu městského
obvodu. Spolek Zelená Hrabová se
v roce 2019 nabídl, že svépomocí výstavbu oplocení provede a městský
obvod mu k tomu poskytl finanční
dar na nákup materiálu v hodnotě
40 tisíc Kč. Spolek Zelená Hrabová
následně provedl v roce 2019 formou brigády přípravné práce ke stavbě oplocení. Protože tehdy začal vést
předseda Komise výstavby, dopravy
a ekologie Ing. Skalský jednání s OKD
ve věci kanálu, spolek další aktivity
přerušil. Tato jednání však nevedla ke kýženému výsledku a posléze

spolek finanční dar městskému obvodu vrátil.
Průlom nastal poté, co se do záležitosti vložil osobně starosta Hrabové a 9. července proběhlo velké jednání představitelů našeho obvodu
s OKD. Výsledkem byla dohoda, že
úřad městského obvodu bude spolupracovat na nezbytném ořezu dřevin
a OKD následně neprodleně instaluje nové pletivo. V pondělí 18. srpna
opravdu práce začaly. Ořez dřevin na
hranici svého pozemku zajistili pracovníci OKD a naši pracovníci zajistili
likvidaci dřevního odpadu. Tyto práce trvaly cca týden a do konce srpna
již bylo ochranné pletivo instalováno.
Přístup OKD je potřeba ocenit především v kontextu s dramaticky těžkou
ekonomickou situací, v níž se v předchozích týdnech tato společnost nacházela především vlivem pandemie.
Definitivním řešením by však bylo jen
zasypání kanálu, protože v otevřené
podobě není nezbytný. I tuto možnost
zástupci OKD na zmíněném jednání
připustili, ale definitivně rozhodnuto
není a OKD navíc zřejmě v brzké době
projde dalšími změnami. Poděkování
určitě patří všem, kteří se na vyřešení
tohoto problému podíleli.
Text a foto: Jan Dvořák
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Vítání občánků

19. září dopoledne Komise pro občanské záležitosti uspořádala v zasedací místnosti zastupitelstva na Úřadě městského obvodu Hrabová vítání nově narozených občanů
našeho obvodu. Vzhledem ke zrušenému jarnímu vítání
byla většina dětí už téměř roční. Vzhledem k epidemické
situaci však musel být limitován počet účastníků a vítání
občánků bylo uspořádáno ve dvou skupinách.
Pan starosta celkem přivítal mezi občany devět děvčátek a šest chlapců. Děti dostaly malý dárek, pamětní list
a pamětní knížku a maminky kytičku. Slavnost jako vždy
zpestřily svým vystoupením děti z Mateřské školy Klubíčko, za což byly vždy odměněny potleskem.
Text a foto: Zdeňka Haunerová

Hrabovští jubilanti

V uběhlé části letošního roku (a v závěru loňského roku)
oslavili významné životní jubileum tito občané Hrabové,
kteří souhlasili se zveřejněním v Hrabovských listech:
Libuše Babušíková
Sylvie Balíková
Marie Bochňáková
Soňa Brázdilová
Jana Bzonková
Pavol Ďuriš
Milan Fajkus
Ludmila Havlásková
Václav Holeček
Božena Hrbáčová
Ján Hrtús
Libuše Hünerová
Hana Hýžová
Zdeňka Kaštovská
Karol Kázmér
Dagmar Krchňáková
Alice Kubecová
Karel Kuchař
Marie Lyčková
Arnold Lysek
Jan Michalík
Vlasta Mohylová
Vítězslav Morisák

Jarmila Mravcová
Marie Mutinová
Josef Pavelka
Danuše Pinkasová
Eva Piskořová
Jana Putová
Marie Rozehnalová
Olga Sikorová
Terezie Smolková
Marie Stárková
Anna Stiborová
Eva Svobodová
Milada Sýkorová
Miloš Ševčík
Jaroslava Tománková
Jarmila Veselovská
Ladislav Uher
Ludmila Veselková
Ing. Miroslav Vilgus
Marie Vogtová
Ludmila Zezulková
Jan Žitník

Všem jubilantům přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí
a spokojenost.
Bohužel vzhledem k epidemiologické situaci v souvislosti
s nemocí Covid 19 se tradiční setkání jubilantů (občanů
slavících 70, 75, 80, 85, 90 a více let) letos neuskuteční.
V případě příznivé epidemiologické situace se setkání
uskuteční na jaře roku 2021. Toto opatření se týká i setkání u příležitosti Dne seniorů.
Text: Zdeňka Haunerová, Foto: Věra Kročková
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Naše knihovna v „chaotickém“ roce
Vážení a milí čtenáři,
po delší odmlce vás opět zdravím na
stránkách Hrabovských listů. Nejdříve bych vám ráda poděkovala za kázeň a ohleduplnost, kterou v tomto chaotickém roce projevujete. Od
otevření knihovny po ukončení nouzového stavu jste se museli flexibilně
přizpůsobit řadě hygienických opatření, která se mění ze dne na den. Ve
chvíli, kdy píšu tento příspěvek, jsou
roušky v uzavřených prostorách nutností, abychom zůstali všichni zdraví
a nedošlo nakonec i k tomu, že by se
knihovna musela na čas opět uzavřít.
To si jistě nikdo z nás nepřeje. Sledujte prosím pravidelně naše webové stránky www.kmo.cz, kde najdete
vždy aktuální informace k neustále
se měnícím pravidlům, a roušku na
zakrytí úst a nosu noste vždy u sebe.
Pokud by náhodou někdo z vás nebo
někdo z vaší domácnosti onemocněl
koronavirem Covid-19, nemějte prosím obavy mě o tom informovat, vypůjčené knihy vám prodloužím. Po
vrácení budou v knihovně podrobeny karanténě.
Vzhledem k současné epidemiologické situaci neplánuji v knihovně do
konce roku žádné hromadné akce.
Všichni, kdo jste se těšili na podzimní setkání s naším kolegou Bohdanem Volejníčkem na téma Shakespeare i na další cestopisné besedy
Mgr. Petra Žižky, se snad dočkáte
v příštím roce. Prostor hrabovské
knihovny je velmi malý a při dodržení povinnosti ochrany dýchacích cest

a doporučených rozestupů by nebylo
možné zajistit vám, hostům, komfort,
na který jste zvyklí.
A nyní k trochu příjemnějším záležitostem. Dobrou zprávou je, že Covid-19 nepožírá knihy, tudíž je jich
v knihovně stále dost a v pravidelných dvoutýdenních intervalech jsou
doplňovány o novinky. Všechny milovníky romantických ság bych ráda
upozornila na autorku Anne Jacobs,
jejíž knihy jdou doslova z ruky do
ruky. Pokud máte rádi dějově bohaté příběhy, pak si určitě nenechte
ujít její trilogie Panský dům, Venkovské sídlo a Kavárna U Anděla. Čtenáře, kteří si rádi přečtou opravdu
kvalitní thriller, nepochybně osloví
americký autor J. D. Baker a jeho
detektivní trilogie Čtvrtá opice, Pátá
oběť a Šesté dítě. Samozřejmě nechybí ani české a slovenské stálice,
jako například Markéta Harasimová,
Radka Třeštíková, Katarína Gillerová
-Brezníková a Táňa Keleová-Vasilková. Za sebe doporučuji knihu Petry
Dvořákové Vrány. Je to samozřejmě
jen pouhý zlomek toho, na co se můžete v knihovně těšit.
Novinkou pro děti jsou interaktivní
knihy s Albi tužkou, která je v tuto
chvíli k zapůjčení pouze prezenčně
v knihovně. Pokud děti mají vlastní
Albi tužku, mohou si samotné knihy půjčit domů jako běžné výpůjčky.
Připomenout chci také projekt S knížkou do života / Bookstart. Rodiče
malých občánků městského obvodu
Hrabová si mohou v naší knihovně

vyzvednout dárkovou sadu materiálů, zahrnující mimo jiné leporelo s lidovými říkadly a krásnými ilustracemi Markéty Vydrové, průvodce prvním rokem společného čtení, poukaz
na stažení audioknihy a dárkový poukaz, na základě kterého bude nově
narozeným dětem vystaven speciální
čtenářský průkaz do knihovny zdarma. Stačí doložit rok narození (2019
nebo 2020) a trvalé bydliště dítěte
(Ostrava).
Registraci zdarma v celé Knihovně
města Ostravy mají v tomto školním
roce také všichni prvňáčci a to v rámci kampaně Váš prvňáček se stane
čtenářem.
Během léta jsem vyřadila část knih,
abych uvolnila místo novinkám.
Na svou další knižní cestu „odešlo“
tisíc knížek. Výsledkem je trochu jinak ustavený knižní fond. Pokud budete mít pocit, že se v knihovně najednou neorientujete, nebojte se zeptat, ráda vám poradím.
Všem přeji krásné babí léto a barevný podzim. Dávejte na sebe pozor.
			
Text a foto: Martina Šalati

Kinematograf bratří Čadíků letos opět přijel do Hrabové
Promítání Kinematografu bratří Čadíků se stalo v Hrabové již tradicí. I letos v této hektické
době bylo zajištěno pro občany Hrabové kulturní komisí po osmé hodině večer na hřišti TJ Sokol Hrabová promítání čtyř
českých filmů. První film byl v pátek
28. srpna, nejen pro děti, pohádkový příběh Hodinářův učeň, pak následoval cestopisný humorně komentovaný dokument film Afrikou na Pionýru, komedie Poslední aristokratka

a promítání filmů bylo zakončeno
v pondělí 31. srpna opět komedií Na
střeše. Počasí, tak jako v minulých letech, bylo k nám vstřícné. Jen v neděli
před zahájením pršelo, ale organizátoři operativně přemístili reproduktory, tak aby
byla ozvučena zastřešená plocha, zaplněna desítkami diváků, kteří i navzdory nepříznivému počasí mohli očekávaný film
shlédnout. Účast diváků
byla po všechny dny přibližně stejná jako v minulých letech, z čehož
9

vyplývá, že akce je i nadále žádaná.
Výtěžek ze vstupného šel jako vždy
na dobročinné účely Konto Bariéry.
Text: Vladislava Kopitzová
Foto: Jan Dvořák

události

Letošní Neckyáda se povedla
v podobě malého koronaviru, který
společenský život obrátil naruby. Nicméně hygiena proti konání této venkovní neměla námitek, přálo krásné
slunečné počasí a také vody bylo relativně dost.

Neckyády se v Hrabové na Ostravici konaly již v osmdesátých letech
a nově se této tradice od roku 2018
ujal Sbor dobrovolných hasičů v Hrabové, kde se opět po letech sešli někteří bývalí organizátoři. Doposud se
organizátoři museli popasovat pouze s problémy způsobené počasím,
letos se však objevil nový nepřítel

Tohoto „závodu“ se smí zúčastnit
pouze plavidla vlastní výroby, která
jsou poháněna výlučně silou posádky
a říčního proudu. Soutěž nejen o nejrychlejší, ale také o nejoriginálnější
plavidlo, se uskutečnila letos v první srpnový den. Start byl již tradičně
u Starého splavu (tedy u nové lávky) a cíl tradičně u „nového splavu“
(tedy před mostem do Vratimova),
trasa tedy měřila celý kilometr a půl.
Po patřičné přípravě se první plavidlo vydalo na dobrodružnou cestu
v 15 hodin.
Posádek se sice přihlásilo do závodu
dvanáct, ale odvážných se jich na startu sešlo jen osm (a tedy i plavidel),
nicméně všem z nich se s většími či
menšími potížemi podařilo doplout
do cíle bez toho, aby se jejich plavidla
rozpadla (což byla také podmínka soutěže). Posádky povzbuzovali také diváci, kterých se sešlo velké množství.

Závod odstartoval a pak v cíli průběh
závodu komentoval místní hrabovský
hastrman, v němž někteří poznali Petra Žižku.
Nejrychlejší byla Mezinárodní slovensko-česká posádka, která trať zvládla za rekordních dvacet minut. Jako
nejoriginálnější plavidlo byla diváky
vyhodnocena Almara, která ovšem
nebyla klasickou skříní, nýbrž zdařilou replikou tramvaje „Komárek“, která se tak po letech aspoň jednou zase
projela Hrabovou. Odměnu dostal nakonec také tým Piráti za to, že byl nejmladší posádkou. Zajímavá však byla
také „loď“ Veselého týmu Martina Veselého, která představovala inovativní
recyklaci prázdných plastových lahví.
Soutěže se zúčastnila dokonce „ponorka“, a to Ponorka Lukáše Doležálka. Nejpočetnější pak byla posádka
Olympijského plavidla.
Hrabovským (ale i vratimovským) hasičům patří dík nejen za zorganizování skvělé akce, ale také za zajištění občerstvení, které opravdu přišlo
všem vhod.
Text: Jan Dvořák
Foto: Pavel Žižka

Hrabovské děti navštívily ZOO

Komise pro děti
a mládež uspořádala 12. září hromadnou prohlídku
v ZOO Ostrava. Ne
všichni jsme se sešli
včas u vchodu, takže
bylo zábavné potkávat sousedy s dětmi po celé ZOO. Park je rozsáhlý, zvířat stále přibývá a společně s dětmi

jsme objevili i spoustu nových
prolézaček a skluzavek. Poprvé
jsem jela na ostravské Safari ZOO
vláčkem a s překvapením si prohlédla zcela neprobádanou část
zahrady. Dětem se líbila všechna
zvířata, zvláště od koziček je nebylo možné odtrhnout.
Text a foto:
Radmila Lysáková-Balušková
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události

Letošní Gulášfest si lidé užili
29. srpna se na hřišti TJ Sokol Hrabová konal třetí ročník soutěže o putovní
pohár ve vaření guláše. Soutěž pořádala Kulturní komise Rady městského obvodu Hrabová, spolek TORALI
a Sbor dobrovolných hasičů Hrabová.
Hlavními organizátory byli Vladislava
Kopitzová, Miroslav Houžvička a Radomír Orkáč. Celou akci pak moderoval Miroslav Houžvička.
Hřiště ožilo devátou hodinou, kdy
bylo povoleno zahájení vaření. V jedenáct pak začal prodej a postupně se u některých stánků vytvořily
fronty až dvaceti lidí. A samozřejmě
ke gulášku patří neodmyslitelně také

pivečko, jehož prodej pořadatelé letos posílili.
Protože se jednalo o soutěž, nesmělo
také chybět hlasovací zařízení, které
představovala řada sklenic, do nichž
mohl každý návštěvník dát jeden lístek dle něj nejlepšímu týmu. K vyhlášení výsledků pak došlo ve čtvrt na tři.
Vítězem soutěže ve shodě návštěvníků
i odborné poroty se stal tým „Kissáci“,
prodávající v „Kiossku“ svůj hovězí guláš Spearing Kiss, tedy „spalující polibek“. Dle členů týmu jejich guláš vyhrál proto, že ho dělají s láskou. Recept neprozradili, suroviny prý nemají
nijak neobvyklé, snad jen, že základ
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připravují na sádle. Unikátní byli i pomalovanými tvářemi, takže všichni vypadali spíše jako čarodějnice a čarodějové. Druhé místo pak u odborné
poroty obsadil tým hasičů ze Zábřehu
a třetí místo získal tým „Spáči“.
Lidí v hlavní špičku po poledni bylo
v areálu několik set a lidé průběžně
odcházeli i přicházeli. Kromě gastronomického zážitku připravila Kulturní
komise a TJ Sokol též kolo štěstí. Program pokračoval i po ukončení soutěže, protože od tří hodin odpoledne
až do sedmi večer hrála k poslechu
i tanci kapela KRVYKO+P.
Text a foto: Jan Dvořák

události

Jaká byla Pohádková cesta za zdravím

Na startu každé dítě obdrželo kartičku s instrukcemi. Cílem bylo postupně obejít deset stanovišť a zde
pod dohledem pohádkových postav,
mezi nimiž jsme mohli najít mnoho
hrabovských významných osobností
jinak s různými názory, ale zde táhnoucích společně za jeden provaz
(tedy až na jednu výjimku). Na prvním stanovišti byl klaun a klaunice a děti se měly trefit míčkem do

otvoru kulisy. Na druhém stanovišti u skákacího hradu je čekali drak
a Hejkal. Tou zmíněnou výjimkou
byly na třetím stanovišti vlk a Karkulka, kteří sice táhli za jeden provaz, ale
spolu s dětmi každý jiným směrem.
Na čtvrtém stanovišti pak měly děti
za úkol některým ze způsobů vyléčit
nemocnou princeznu, na což dohlížel
zdravotnický personál. Na pátém stanovišti na děti, které proběhly slalomovou dráhu, čekaly krásné víly. Jenže opodál už na ně čekaly čarodějky a děti měly za úkol do jejich pece
vhodit dřívko. Pak se však děti mohly
ochladit u sympatických dvou vodníků, kde měly za úkol na lžíci přenášet
vodu. Velmi rozkošná byla také Sněhurka a jejích sedm trpaslíků, zčásti
dokonce živých. Na devátém stanovišti pak Maková panenka s motýlem
Emanuelem přezkoušeli děti z léčivých bylin. Trasu děti zakončily skokem „vysokým“ u krásných Berušek.

Klaun a klaunice

Drak a Hejkal

Kdo přišel s dětmi 5. září odpoledne k restauraci Zvonírna na Šídlovci, určitě nelitoval. Občanský spolek
MUDr. Marcely Poláčkové zde totiž ve
spolupráci se Zdravotní komisí Rady
městského obvodu Hrabová a s podporou České průmyslové zdravotní pojišťovny pořádal v letošním roce hodně aktuální Pohádkovou cestu za zdravím. Počasí vyšlo úplně ideálně a tak
se na startu postupně sešlo 150 dětí
a přihlíželo cca 200 dospělých.
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V cíli každé dítě čekala sladká odměna. Děti si mohly také dosytosti zaskákat ve skákacím hradu nebo se
projet po okolí na konících. Po skončení „soutěžní“ části si děti mohly
zatancovat s tanečnicemi tanečního
souboru Mata Hari pod taktovkou
snad neunavitelné Marcely Poláčkové (na akci pod pseudonymem „Teta
Chechtalína“), které technickou asistenci po celou akci poskytoval její
manžel Miroslav Poláček (na akci zvaný „Šáša“). Určitě však poděkování
a obdiv náleží také všem třem desítkám účinkujících a obdiv zaslouží
manželé Poláčkovi i za krásné kostýmy, kulisy a rekvizity.
Text a foto: Jan Dvořák

Karkulka a vlk

FOTOREPORTÁŽ

Jaká byla Pohádková cesta za zdravím

Nemocná princezna

Víly

Čarodějky

Sněhurka a sedm trpaslíků

Vodníci

Lékárna u Makové panenky a motýla Emanuela

Berušky
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FOTOREPORTÁŽ

Velocipedisté v Ostravě 2020 - cyklojízda „na šichtu“ na dole Michal 5. září

Kolona velocipedistů

Dojezd k hrabovskému kostelíku

Společné fotografování účastníků

Elegantní velocipedistka

Nasedání na vysoké kolo

Odjezd od hrabovského kostelíku
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Foto: Jan Dvořák

spolky

Letošní sezóna hrabovských velocipedistů
První akcí každého roku tradičně
bývá Novoroční jízda. Letošní Novoroční jízdy Hrabovou se zúčastnil
úctihodný počet jezdců - osmnáct
členů klubu. Sraz byl u kostelíku a cíl
v restauraci Na Ščučí. Před vypuknutím koronavirové epidemie se nám
podařilo ještě uspořádat 3. Velocipedistický ples a zúčastnit se slavnostního startu cyklistické jízdy T. G. Masaryka. Kvůli epidemii byly všechny
následující akce zrušeny, zrušeno
bylo i celosvětové setkání velocipedistů v belgickém Oostende, kterého
jsme se hodlali zúčastnit.
Další akce jsme pořádali v omezeném rozsahu se zřetelem na možné nebezpečí nákazy. Na místním
hřbitově jsme se sešli u příležitosti kladení věnců u památníku padlým vojákům a jízdou na velocipedech k památníku v Komenského sadech jsme 30. dubna uctili 75. výročí osvobození Ostravy. Po uvolnění
proticovidových opatření jsme se
zúčastnili jízdy k paskovskému zámečku, kterou uspořádali naši hasiči. Pokračovali jsme 30. května smažením vaječiny na svatého Ducha,
5. až 7. června třídenním zájezdem
na setkání cyklistů v Muzeu kol Boskovštejn a 10. června celostátní jízdou „Na kole dětem“.
V Brně se naši členové stali mistry
Evropy v jízdě na 60 a 30 km na vysokém kole. V kategorii mužů zvítězil Dušan Oháňka a v kategorii juniorek Barbora Oháňková. V soutěži

plášťových kol
na jednu míli
obsadili naši
jezdci další
čtyři medailová místa. Další
třídenní výlet
jsme uskutečnili 15. srpna na
Ždánická histokola. Členové našeho klubu i zde slavili
úspěch! V jízdě elegance se
umístila Adéla Gřondělová
na třetím místě a Marcela Trávníčková na prvním
místě. Úspěch dovršil František Janša
třetím místem v kategorii vysokých
kol. Mezi oblíbené akce patří jízda
Ostrava - Olomouc - Ostrava, která
letos připadla na sobotu 25. července. Zaznamenali jsme rekordní účast
dvaceti jezdců, z nichž dvanáct ujelo celou 200 km dlouhou kopcovitou trať v čase okolo třinácti hodin.
Občas se nám stane, že se v jednom
dni máme účastnit více akcí. Tak se
stalo i letos, kdy
jedna část klubu
soutěžila na Gulášfestu ve vaření guláše a druhá se účastnila
v Opavě jízdy
do Krnova. Další naší oblíbenou akcí je Setkání velocipedistů v Ostravě.
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Letos se sešlo méně účastníků než
v minulých letech, přesně padesátka jezdců, z toho sedm na vysokých
kolech. Trasa vedla přes Jubilejní
kolonii, sadem Jožky Jabůrkové, náměstím Jiřího z Poděbrad a Mírovým
náměstím. Krátké zastávky byly vyplněny přednáškami o zajímavostech
daného místa. Cílem bylo hornické
muzeum na Dole Michal v Michálkovicích. Po obědě a prohlídce muzea
jsme se na zpáteční cestě zastavili
a vyfotili před Novou radnicí. Dalšími plánovanými akcemi byla 26. září
výstava našich kol na Dnech techniky v Kopřivnici a 27. a 28. září úsilí
o překonání rekordu v jízdě na vysokém kole na jednu hodinu juniorky
a 24 hodin muži.
Dovolím si ukončit sloganem z naší
nalezené původní klubové vlajky
z roku 1921: STATNĚ VPŘED!
Text a foto: Pavel Žižka

POZVÁNKY

Pořad bohoslužeb na měsíc říjen

Plánované akce v následujícím měsíci
7. 10. 16:00 Úřad městského obvodu Hrabová
Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
prezentace možné výstavby sportovní haly v areálu TJ Sokol
10. 10. 18:30 -̶ 20:30 (dle věkové kategorie) u moštárny
Stezka odvahy
„strašidelná“ akce pro děti
13. 10. 14:00 -̶ 17:00 cyklostezka u splavu poblíž Mostní
Značení jízdních kol syntetickou DNA metodou
nutno se předem objednat na telefonním čísle 720 735 125
24. 10. 14:30 hřiště TJ Sokol Hrabová
Vyřezávání dýní
akce pro děti a rodiče jako příprava na helloween
26. 10. 15:45 ̶- 16:00 park před Budoucností na Šídlovci
Putování se světýlky do Hrabovjanky
akce pro rodiny s dětmi vybavenými světýlky, svíčkami,
lampióny, příp. baterkou - na závěr opékání buřtů.
Vzhledem k epidemiologické situaci jsou možné i zákazy
některých akcí či regulace počtu účastníků, proto je potřeba v případě zájmu o některou z akcí sledovat webové stránky.
Jan Dvořák

Pošta v Hrabové má od října
novou otevírací dobu
Pondělí 10:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00
Úterý
8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
Středa 10:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00
Čtvrtek
8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
Pátek
8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
Sobota				 zavřeno
Neděle				 zavřeno
			
Jan Dvořák

Den
Pátek
02.10.

Neděle
04. 10.

Hodina

Liturgická oslava

Mše svatá

16:30

Památka
Svatých andělů
strážných
první pátek v měsíci

za ++ Aničku Petrovou,
manžela Jaroslava,
živou a + rodinu

27. neděle
v mezidobí

za ++ Ludvíka Foltu,
manželku Marií, dceru
Jarmilu Rundtovou a za
++ Mojmíra Rozehnala,
syna Luďka a + rodinu

8:00

Pátek
09. 10.

16:30

Pátek 27. týdne
v mezidobí

za ++ Kateřinu
Šumberovou, manžela,
zetě Alberta, + rodinu
a za ++ Antonína Stibora,
manželku a zetě Petra

Neděle
11. 10.

8:00

28. neděle
v mezidobí
měsíční sbírka na
kostel

za ++ Jaroslava Olšáka,
manželku, syna a rodiče

Pátek
16. 10.

16:30

Slavnost sv. Hedviky,
řeholnice

za ++ Břetislava Stárka
a živou rodinu

8:00

29. neděle
v mezidobí
sbírka na světové
misie
den modliteb za
misie

za ++ Anastázii
Bartošovou, manžela,
syna Vladimíra a rodiče

Neděle
18. 10.

Pátek
23. 10.

16:30

Pátek 29. týdne
v mezidobí

za ++ Františka a Marii
Koutnou, za živou
a + rodinu Laryšovou,
Koutnou, Nováčkovu
a Širokou

Neděle
25. 10.

8:00

Slavnost výročí
posvěcení kostela
Přechod na zimní čas

za ++ Karla Juráně,
stavitele našeho kostela
a jeho živou a + rodinu

16:30

Pátek 30. týdne
v mezidobí

za ++ Zdenku Konečnou,
manžela, dceru Janu,
sestru Stanislavu a rodiče
z obou stran

Pátek
30. 10.

Klub seniorů zve na své volnočasové aktivity
Klub seniorů v Hrabové se schází pravidelně
třikrát týdně, a to vždy od 14 do 18 hodin.
V pondělky a pátky se klubová posezení
konají v klubovně Domu s pečovatelskou
službou Bělská 28 a jsou zaměřena na
kreativní práce, tedy ergoterapii. Ve čtvrtky
se klubová posezení konají v klubovně domu Šrobárova
22 a jsou zaměřena na společenské hry nebo hudbu.
Podrobný program na následující měsíc je uveden
v přiložené tabulce. Plán aktivit se však bude odvíjet od
momentální epidemiologické situace a nařízení s nimi
spojených. Aktuální informace zveřejňujeme na webu
www.tvorimespolu.estranky.cz.
Tímto Vás na naše příjemná klubová posezení srdečně zvu.

TIRÁŽ

Šárka Bořutová

1.10.

14:00 - 18:00

Společenské deskové hry - karty

Šrobárova 22

2.10.

14:00 - 18:00

Výroba přání z papíru technikou qilling

Bělská 28

5.10.

14:00 - 18:00

Výroba přání z papíru technikou qilling

Bělská 28

8.10.

14:00 - 18:00

Společenské deskové hry - karty

Šrobárova 22

9.10.

14:00 - 18:00

Výroba přání z papíru technikou qilling

Bělská 28

12.10.

14:00 - 18:00

Kreativní kroužek - výroba obálek z papíru

Bělská 28

15.10.

14:00 - 18:00

Reprodukovaná hudba: Čarovné klávesy

Šrobárova 22

16.10.

14:00 - 18:00

Výroba svíček

Bělská 28

19.10.

14:00 - 18:00

Výroba svíček

Bělská 28

22.10.

14:00 - 18:00

Společenské deskové hry - karty

Šrobárova 22

23.10.

14:00 - 18:00

Výroba svíček

Bělská 28

26.10.

14:00 - 18:00

Kompletace a zdobení svíček

Bělská 28

29.10.

14:00 - 18:00

Reprodukovaná hudba: Dechovka - písně J. Zímy

Šrobárova 22

30.10.

14:00 - 18:00

Kompletace a zdobení svíček

Bělská 28

2.11.

14:00 - 18:00

Malování na kamínky

Bělská 28

5.11.

14:00 - 18:00

Společenské deskové hry - karty

Šrobárova 22

6.11.

14:00 - 18:00

Malování na kamínky

Bělská 28

9.11.

14:00 - 18:00

Malování na kamínky

Bělská 28
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