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HRABOVSKÉ LISTY
Motto: Hrabová v době koronavirové

MIMOřádné číslo 1. pololetí 2020

Zpravodaj městského obvodu Ostrava-Hrabová

Úvodník

Rozhovor se starostou Igorem Trávníčkem
alkohol přeměnil na dezinfekci (proto byla cítit např. po slivovici).

Jakou formou fungovaly orgány
obvodu v době pandemických
opatření, zejména rada a zastupitelstvo?
Samosprávné orgány obvodu fungovaly dle vydaných usnesení vlády. Ty činnost rady i zastupitelstva
výrazně omezily. Rada se scházela
pouze v případě nutnosti řešit aktuální a potřebné záležitosti, zastupitelstvo bylo zrušeno.

Jak jste prožíval ve funkci starosty 1. pololetí letošního roku?
Zažil jsem uhelné prázdniny, povodně i úporná sucha. Nic z toho
ale neohrožovalo zdraví a lidské životy tak, jako tato epidemie. To, co
nás teď postihlo, nemá v horizontu mnoha desetiletí obdobu. Radikálně to ovlivnilo práci mou i práci
celého úřadu. Zcela se změnily priority i povinnosti. Jediné a nejdůležitější bylo postarat se o bezpečnost
a zdraví našich spoluobčanů. Vše
ostatní bylo tomu podřízeno.

Dostával jste v průběhu pandemie nějaké podrobnější informace a pokyny od magistrátu, krajské hygienické stanice či jiných
úřadů?
Byl jsem v úzkém kontaktu s krizovým štábem města. Informace z hygienických stanic či jiných úřadů šly
na magistrát, ten je distribuoval na
obvody. Řešit krizovou situaci takových rozměrů je povinností města,
obvody se pouze mají řídit jeho pokyny. Ty nebyly zprvu žádné, když
tak chaotické a neaktuální. V televizi jste určitě viděli tu spoustu letadel plných roušek a respirátorů. Kde
všechny zmizely, nikdo neví. Mapy
nakažených jsem dostával s týdenním zpožděním, odpověď na otázku, kdy ty slibované roušky přiletí
k nám, jsem nedostal nikdy. Jednou
z mála pozitivních věcí byla akce
HZS, který zabavený „pančovaný“

Jak fungovalo krizové řízení obvodu a koordinace pomoci občanům?
Vlastností našeho národa je, že se
v těžkých chvílích dokážeme sjednotit a být solidární – a platí i tady
v našem obvodu. Záhy, když jsme
zjistili, že se na slibovanou pomoc
z vyšších míst spolehnout nemůžeme, začala akce „šití roušek“. S  tajemníkem a s vedoucími odborů
jsme se pravidelně scházeli a koordinovali pomoc.

Jaké měla pandemie dopady na
rozpočtové příjmy a výdaje obvodu v uplynulých měsících a jaká
je prognóza do konce roku?
Naší povinností je mít každoročně
odloženou finanční rezervu na krizové události. Je přesně stanoveno,
jaká část ročního rozpočtu našeho
obvodu to musí být. Na výdaje spojené s Covidem tato rezerva plně stačila. Znamená to, že finanční dopad
epidemie nijak nenarušil průběh a financování jakýchkoliv našich aktivit
– tedy ani přípravu a realizaci stavby
nové školky či přístavbu kulturního
sálu. Konkrétně jsme za hygienické,
ochranné a  čisticí prostředky utratili
52.000 Kč. Díky tomu, že se nám  podařilo spoustu věcí získat zdarma či
k zapůjčení (jako např. přístroj na
dezinfekci místností), je tato částka
docela malá. Co se týče prognózy - to
asi nedokáže zodpovědět nikdo. Spíše jde o to připravit se na  možnou
druhou vlnu.

STRANA 1

Po delší odmlce se k Vám opět dostávají Hrabovské listy v podobě zvláštního čísla, které má za cíl reflektovat dění
uběhlého pololetí letošního roku, které
asi většina z nás vnímala jako dosud nejdramatičtější globální situaci ovlivňující
naše životy. Jsem velmi poctěn, že jsem
dostal důvěru toto číslo připravit a určitě je na místě vysvětlit, jak k tomu došlo.
Všichni víme, že dosavadní šéfredaktor
Petr Žižka udělal z Hrabovských listů periodikum, které jsme rádi četli. Bohužel
ta práce byla pro něj náročná a nechtěl
již v ní pokračovat za podmínek dosavadní smlouvy s úřadem. Po etapě přesvědčování nakonec přišel úřad s jediným možným řešením, jak zajistit, aby
Petr Žižka dále Hrabovské listy dělal zřídit na úřadě novou pracovní pozici
šéfredaktora s plným úvazkem, který by
se dále staral o veškeré záležitosti public relations obvodu, zejména jeho web
a facebook. Protože se jednalo samozřejmě o citlivou problematiku navýšení provozních výdajů obvodu, chtěl pan
starosta před rozhodnutím rady nejdříve znát stanovisko zastupitelů. Návrh
sice získal většinovou podporu zastupitelů, ale bohužel z politických důvodů
nebyl podpořen ani těmi, kteří se dříve
na přípravě Hrabovských listů s Petrem
Žižkou podíleli. Toto a skutečnost, že
někteří lidé začali po Hrabové šířit dosti
nadsazenou výši budoucí odměny šéfredaktora, bylo důvodem, že nakonec
Petr Žižka nabízenou pozici nepřijal.
Na vzniklou situaci již v únoru úřad zareagoval vyhlášením výběrového řízení na šéfredaktora Hrabovských listů,
již opět „neprofesionálního“. Výběrové
řízení se podařilo uskutečnit těsně na
počátku pandemie. Nastal však bohužel
nečekaný problém s tím, že se vítězi výběrového řízení přes dlouhodobé úsilí
nepodařilo získat souhlas zaměstnavatele s touto činností.
Protože jsem byl dalším účastníkem
onoho výběrového řízení, tak jsem nakonec byl pověřen, abych se Hrabovských listů ujal. Laťku Petr Žižka nasadil vysoko, ale mám už zkušenosti z redakčních rad podobných médií, tak snad
dobře na předchůdce navážu. V tomto
čísle ještě nenajdete pravidelné rubriky,
ale je velká naděje, že Hrabovské listy
už budou zase vycházet, proto můžete
psát své příspěvky na redakce@ostrava
-hrabova.cz.
Jan Dvořák

Z ÚŘADU

Rozhovor s tajemníkem Janem Sochou:
Jak jsme se v Hrabové (u)bránili Covidu-19
Jak fungoval
úřad v době
protiepidemických opatření?

Hned 16. března
ráno jsme svolali krizový štáb ve
složení starosta,
tajemník a vedoucí odborů. První týden jsme
se scházeli každé ráno v kanceláři
starosty, později dle potřeby jednou týdně. V souladu s pokyny byly
omezeny úřední hodiny na pondělí odpoledne a středu dopoledne
a mimo ně byl úřad uzamčen. Občané byli vyzváni, aby navštěvovali
úřad jen po předchozím objednání,
ale nikdo nebyl odmítnut v záležitostech s hrozící újmou z prodlení.
Veškeré platby byly z hygienických
důvodů přijímány pouze bezhotovostně. Normální provoz úřadu byl
obnoven až 20. dubna.

STRANA 2

Co všechno podnikl úřad pro
ochranu občanů proti Covidu-19?
Již na prvním zasedání krizového
štábu jsme si vytkli za cíl obstarat
každému občanovi roušku a prioritně ochránit nejzranitelnější občany
nad 70 let. Proto jsme ihned objednali 400 roušek u Charity sv. Alexandra. Paní Krejčíčková navrhla zprostředkovat seniorům nákup a dovoz
stravy a již 18. března zajistila možnost těchto služeb u Charity Ostrava
a organizace ADRA. Připravil jsem
také informační letáky o fungování
důležitých institucí v Hrabové, které pak pracovníci VPP roznášeli do
domácností.
Z facebooku jsem se dozvěděl o tom,
že některé ženy začaly iniciativně šít
roušky a Ing. Orkáč se snažil tyto aktivity koordinovat. Dohodli jsme se,
že bude efektivnější, když se koordinace ujme úřad. Již 18. března jsme
mohli rozvést první dobrovolnické
roušky do Domu s pečovatelskou
službou na Bělské, obchodů Budoucnost a Hruška, lékařům a na poštu.
Roušky poskytla také Zelená Hrabová
a 20. března dorazily i první objednané roušky, takže jsme je mohli předat
také prodavačkám Tesca, rozvozcům
stravy z restaurací, lékárníkům, hasičům i do Fakutní nemocnice a postiženějšího Uničova. Do 20. března obdrželi roušku všichni senioři,
kteří o ni projevili zájem. Zpočátku
švadlenky stříhaly látky, které měly,
ale brzy jich byl nedostatek, proto

úřad vyzval občany k jejich darování a z úřadu byly distribuovány švadlenkám. Sbor dobrovolných hasičů
zorganizoval 28. března tzv. látkovou
sobotu. Pro vyšší produktivitu práce švadlenek jsem požádal paní Bořutovou o stříhání látek a ta zorganizovala devět seniorek. Se stříháním
pomáhali také nepedagogičtí pracovníci školy a školky. Zasedací místnost
zastupitelstva se změnila na sklad látek i roušek a tajemník na dispečera
a řidiče rozvozu. 30. března již mohli
pracovníci veřejněprospěšných prací
distribuovat roušku každému, kdo si
o ni požádal. Kromě toho jsme domluvili umístění komerčního rouškomatu v Tescu, který však nebyl doplňován našimi rouškami. Když dorazily roušky a respirátory zajištěné
vládou, poskytli jsme je oběma školám, hasičům a četě veřejněprospěšných prací.
Podařilo se mi zajistit také bezplatně
80 ochranných štítů, které byly poskytnuty základní škole pro výuku.
Protože bylo avizováno, že nám
bude Hasičským záchranným sborem poskytnuta dezinfekce, zajistil
jsem v předstihu 600 kusů nádobek,
abychom ji mohli distribuovat seniorům. Další dezinfekci jsem objednal u BorsodChem MChZ. Pracovníci VPP zajistili naplnění nádobek,
úředníci vkládali do obálek jednorázové ústenky a já je pak spolu s nimi
roznášel seniorům nad 70 let.
Od 28. dubna je každý podvečer dezinfekce v objemu 250 ml k dispozici
všem rodinám Hrabové u paní Linhartové na školním hřišti. Dezinfekci
jsme poskytli i provozovatelům služeb a podnikatelům.
Poděkování patří i člence zdravotní
komise MUDr. Poláčkové za sepsané
rady občanům.

Máme zásobu několika set kusů roušek i dalších ochranných prostředků. Podle informací hygieniků však
i přes vzrůstající počet nakažených
už nejsou důsledky nákazy tak vážné jako dříve.

Ocenili jste nějak švadlenky
a šičky?
Jako poděkování za roušky nám
Tesco poskytlo dárkové koše, které
pak starosta se svým poděkováním
předával švadlenkám a šičkám. Nejaktivnější z nich obdržely i finanční
dar schválený RMOb Hrabová.

Snažili jste se i jinak pomoci občanům?
Rada odpustila nájem nájemcům
obecních bytů a podnikatelům
v obecních prostorách, kteří vlivem
opatření přišli o příjem. Zveřejňovali
jsme i čísla mobilu starosty a tajemníka, na něž se každý občan v nouzi
mohl obrátit.

Kolik vlastně bylo celkově v Hrabové nakažených Covidem-19?
Víme o čtyřech již vyléčených.

ROZHOVOR

Jak jsme šily roušky
Rozhovor s Hanou Chlupatou:
Z čeho jste ušila první roušky?
Začalo to nevinně jedním starým
ubrusem a pár nevzhlednými rouškami, po kterých se hned zaprášilo.

Co Vás přimělo k rozhodnutí začít šít roušky?
Byla jsem poprošena o ušití dalších
a tak nastal náš šicí maraton.

Počítala jste ušité roušky?
V improvizované šicí dílně vytvořené z obývacího pokoje za necelý měsíc vzniklo přes 2.500 roušek.
Sama bych nic nezvládla nebýt mé

rodiny, pomocníků co stříhali a žehlili, dárců textilií a nití, opravy šicího stroje, zajištění komunikace mezi
námi všemi zapojenými, lidí co roušky rozdávali potřebným a i těch co
potěšili a dodali sílu milým slovem,
uvařeným obědem a poděkováním.

Jak to období hodnotíte?
Chci poděkovat touto cestou všem,
co se zapojili a v této těžké době přiložili svou pomocnou ruku k dílu.
Jsem moc ráda, že jsem mohla také
pomoci a že mohu žít v naší krásné
obci, kde lidé drží při sobě, a když
je ouvej, tak dokáží opravdu velké
činy. Opatrujte se.

Děkujeme našim
švadlenkám a jejich
pomocníkům
Střihání látek:

Kostelňáková Jana, Střondalová Božena, Kaločová Alena, Blanárová
Margita, Bořutová Šárka, Chlupatá Věra, Pilchová Petra, Sumarová
Olga, Valová Jarmila, Závodská Růžena, Žižková Božena

Příprava látek:

Grygarová Lenka, Kroniková Barbara, Szlauerová Natálie, Biskupová Danka, Hrtúsová Miluše, Korbelová Kateřina, Kroniková Kristina,
Strakošová Sylva, Štěpánková Lucie,
Žurovcová Jana

Šití roušek:

Rozhovor s K. M.
(Poznámka redakce: Dotyčná švadlenka si přeje zůstat v anonymitě)

Marmolová Kateřina, Chlupatá
Hana, Andrejková Hana, Bendová
Svatava, Vlčková Alena

Co Vás přimělo k rozhodnutí
začít šít roušky?

Přípravek pro skládání látek na
3D tiskárně:

První ušitou roušku dostala dcera,která s nápadem přišla. Myšlenka byla
ušít roušky pro svou rodinu.

Z čeho jste ušila první roušky?

Kdy jste ukončila šití?
Konec šití byl 4.května. Chci poděkovat plošně všem dobrovolníkům,
dárcům a organizátorům. Nebýt těch
všech zapojených, tak se v takovém
množství nešilo.

Na první roušku padlo povlečení.

Dala byste se do šití znovu,
kdyby nastala stejná situace?

Kolik času denně jste strávila
šitím roušek?

Kdyby bylo potřeba, tak bych šila
znovu.

Denně 15 až 17 hodin.

Šlachta Radek

Bezplatné opravy šicích strojů:
Očadlík Miroslav

Všem, kteří se aktivně podíleli na
zvládnutí této krizové situace, mnohokrát děkuji. Katastrofické scénáře nelze zlehčovat, věřím ale, že nejhorší máme za sebou a všem Hrabovským občanům přeji pevné zdraví.
Igor Trávníček, starosta

STRANA 3

Hrabovský orbis pictus

STRANA 4

Fotoreportáž z Hrabové doby koronavirové

Stříhání látek v mateřské škole

Základní škola v době koronavirové

Členové Sboru dobrovolných hasičů
nad výtěžkem Látkové soboty

Žehlení roušek

Výsledky práce našich švadlenek
a jejich pomocníků

Distribuce dezinfekce
na školním hřišti

Fotografie poskytli Kateřina Marmolová (zveřejněny též na stranách 2 a 3) a Úřad městského obvodu Hrabová.

ŠKOLA

Rozhovor s ředitelem Základní školy Paskovská Radkem Pollo:
Výuka v době „koronavirových prázdnin“
Jak jste postupoval ve chvíli,
kdy jste se dozvěděli v březnu
o uzavření škol?
Dne 10. března 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví Mimořádné
opatření s účinností od 11. března
2020 a to znamenalo zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole. V té
chvíli jsme začali předávat informace žákům a zákonným zástupcům
prostřednictvím webových stránek
a společně se všemi vyučujícími řešili možnosti a způsoby distanční
výuky.

Od 11. května 2020 byla zahájena
příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na SŠ pravidelnými konzultacemi z českého jazyka a matematiky ve škole dle zadaných hygienických pravidel. Konzultací se zúčastnilo 17 žáků.

Jakou formou se Vám podařilo
zajistit náhradní formy výuky?

Po obnovení prezenční výuky od
25. května 2020 byly pro žáky prvního stupně otevřeny všechny třídy. Nastoupilo celkem 105 žáků.
Vzhledem k tomu, že z žádné třídy se do prezenční výuky nevrátilo více než 15 žáků, mohli žáci ve
škole pokračovat ve výuce s třídní
učitelkou. Od tohoto data vyučující
pokračovali současně také ve vzdálené výuce zbývajících žáků.
8. června byla umožněna přítomnost ve škole i žákům 6. – 8.ročníku, kterou využilo 47 žáků. Ostatní
pokračovali v distanční výuce.

Kolik žáků se podařilo zapojit
do náhradní formy výuky?
Převážná většina žáků ze 342 žáků
školy byla do distančního vzdělávání zapojena. Pouze cca 14 žáků nemělo žádné, nebo mělo jen omezené možnosti zapojení se do on-line
výuky.
Třídní učitelé zajistili telefonickou konzultaci se zákonnými zástupci žáků. Tito žáci, kteří neměli k dispozici výpočetní techniku,
nebo problém s internetovým připojením, měli vytištěné materiá-

Bylo o hodně náročnější pro
učitele zajistit náhradní výuku
oproti běžné výuce?
Pro všechny to byla nová a neobvyklá situace. Učili se žáci i vyučující.
Vyučující dle svého zájmu a potřeb
na počátku absolvovali webináře
iŠkolstvi.cz, projektu SYPO, KVIC,
Microsoft Teams, Office 365, Bakaláři, které jim pomohly se orientovat v nabízených možnostech různých aplikací využívaných k on-line
výuce. Využívali Speciál na podporu výuky na dálku, který vydává NPI
ČR. A formou samostudia vyhledávali informace, které potřebovali k zahájení této netradiční formy
výuky.
Souběžně se samostudiem museli společně s vedením školy zvolit formu a zahájit samotnou výuku a komunikaci se žáky na dálku.
Což oproti běžné výuce bylo časově
a mnohdy i technicky náročné. Komunikace mezi učiteli a koordinace s vedením školy probíhala přes
Google učebnu a prostřednictvím
e-mailu a telefonických hovorů.
Konzultovali úpravy tematických
plánů, obsahy učiva, předávali si
náměty a zdroje pro distanční výuku, sdíleli materiály. Obsah vzdělávání vyučující strukturovali tak, aby
vzdělávání nebylo jednotvárné a pro
žáky bylo zajímavé. Začleňovali interaktivní cvičení, četbu, poslech,
práci s knihou, videa, prezentace,
pracovní listy, křížovky, kvízy, testové otázky apod. Velmi náročná byla
nejen samotná příprava výukových
materiálů pro žáky, pracovních listů, výukových videí a dalších materiálů, ale také vyhledávání vhodných internetových aplikací, pomocí kterých si žáci mohli samostatně
doma učivo procvičovat, dále kontrola a hodnocení vypracovaných
úkolů. Důležitá byla i zpětná vazba
pro žáky, která je měla motivovat
k další činnosti, neboť ne všichni byli
schopni si s neobvyklým způsobem
výuky sami poradit. A  navíc učitelům chyběl přímý kontakt se žáky.
pokračování na straně 6...

STRANA 5

V první fázi (během prvních 14 dní)
jsme webové stránky školy využili
i ke zprostředkování pokynů a odkazů pro distanční výuku. Následně
byly všem žákům založeny G Suite
účty, které vyučující používali ke
komunikaci přes e-mail i při on-line výuce prostřednictvím Google
učebny.
Během distanční výuky se žáci
I. stupně za velké pomoci svých rodičů naučili pracovat s novými nástroji v elektronické nástěnce Padlet. Žáci II. stupně samostatně pracovali v aplikaci Google Classroom,
komunikovali s učiteli přes on-line
výukové hodiny Meet, Whatsapp
web, společné třídní emaily a systém Bakalář. Na nástěnku Padlet
a do Google Classroom byly každý
týden třídními učiteli nebo vyučujícími jednotlivých předmětů zadávány podklady k výuce, úkoly spolu
s prezentacemi, odkazy na výuková videa a webové stránky k procvičení.
Někteří vyučující se setkávali se
žáky na pravidelných online setkáních prostřednictvím Google Meet
či Zoom Meet. Tato setkání nebyla
jen možností procvičení učiva pod
vedením učitele, ale také příležitostí vzájemného kontaktu žáků.
U  mladších žáků bylo k vysvětlení
učiva využíváno videohovorů přes
aplikaci WhatsApp.
Hodnocení probíhalo většinou slovní formou. Mělo žáky zejména motivovat k práci a poskytnout zpětnou
vazbu, vést k sebehodnocení individuálních pokroků. Na konci distanční výuky žáci vyplnili sebehodnotící
dotazník, kde zhodnotili svou úroveň samostatnosti a aktivity během
výuky na dálku.

ly připraveny každý týden na vrátnici školy, kam také odevzdávali ke
kontrole vypracované úkoly. Třem
žákům z páté třídy byly zajištěny
v součinnosti s vedením školy notebooky k zapůjčení.

naše téma

Rozhovor s ředitelem Základní školy Paskovská Radkem Pollo
...dokončení ze strany 5

Podařilo se i v těžkých podmínkách
naučit žáky plnému rozsahu učiva
předchozího školního roku nebo
ještě bude potřeba něco doučit
v následujícím školním roce?
Zcela určitě došlo ke změnám v tematických plánech hlavních předmětů. Bylo vybráno základní učivo,
které žáci měli během distanční výuky zvládnout. Muselo být přizpůsobeno možnostem distanční výuky a schopnostem žáků při samos-

tudiu. Byly zohledněny i individuální
podmínky, které jednotliví žáci pro
výuku doma měli.
Vyučující všech předmětů se na začátku nového školního roku zaměří
na důsledné opakování probraného učiva, tak aby bylo možné v další výuce navázat na získané poznatky. Slabším žákům bude nabídnuta
možnost doučování v rámci projektu Šablony pro ZŠ II.

Jste připraveni na případné
další dočasné uzavření školy
z důvodu epidemické situace

Kulturní komise v době pandemie
Kulturní komise si
nebrala „covidové“
volno, ale připravovala akce, i když
nemohla vědět, co
bude za týden - jen
namátkou: zájezd
do Zahrady naděje s besedou s paní
Podhornou, zájezd do Muzea tvarůžek v Lošticích, výlet do Domu přírody Litovelského Pomoraví i návštěvu

blízkého arboreta a hlavně další ročník Sportovního klání seniorů. Vše
bylo do detailů zpracováno, objednáno a nakonec muselo být zrušeno.
Komise byla nápomocna při realizaci benefičního koncertu na podporu
rekonstrukce tramvaje p. Kohoutka
a v neposlední řadě spolupracovala
na Gulášfestu a zajistila promítání filmů s Kinematografem bratří Čadíků.
Kulturní komise projednala se starosty a s přihlášenými družstvy mož-

Jak jsme dle Vašeho názoru
zvládli Covid-19 a jaký máte
názor či doporučení ohledně
dalšího vývoje?
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Vladislava Kopitzová a Miroslav Houžvička,
kandidovali za Změnu pro lidi+Ostravak
Naše obec se vyrovnala už s prvotními příznaky při
vypuknutí pandemie zásluhou naprosté většiny aktivních občanů na výbornou.
Zapojili se úplně všichni. Většina z nás si doma vyráběla roušky, zabezpečovali nákupy pro seniory, popřípadě pro sousedy. Pak jsou v naší obci lidé, kteří pro
to udělali maximum a víc než ostatní, a to hlavně na
úkor svého volného času i času stráveného s rodinou.
Šili roušky v obrovském množství a ti, co nešili, stříhali látky na roušky, popřípadě sháněli materiál. O těchto se možná více rozepíšou ti, kteří přímo s těmito
lidmi spolupracovali.
Neméně důležité bylo i zjišťování a poskytnutí informací, zajištění desinfekce, výpomoc s nákupy, různé
svozy a odvozy apod. Všem lidem naší obce, kteří se
angažovali, a také úřadu patří velké poděkování.
Na vývoj pandemie se názory různí, ale všichni chápeme, že po dlouhou dobu bude součástí našeho
života. Ukázalo se, že jsme tuto situaci v naší obci
zvládli a tak zvládneme i další roky s Covidem.

a máte k tomu nějaké instrukce
od MŠMT?

Pevně věřím, že k uzavření školy nedojde. Připraveni jsme a organizaci
chodu školy máme nastavenu podle „manuálu“ vydaného MŠMT dne
17. srpna 2020, jenž se týká provozu
škol vzhledem ke Covid-19. V oblasti
vzdělávání žáků se budeme řídit doporučením ČŠI pro organizaci vzdělávání a práci se vzdělávacím obsahem
ve školním roce 2020/2021. Žákům
a zaměstnancům školy přeji klidný
vstup do nového školního roku.

nost přesunu Sportovního klání na
3. října 2020 od 14:30 v areálu TJ Sokol Hrabová (aby všichni, kdo chtěli,
mohli odvolit). Pevně věříme, že tento termín vyjde. Máme připraveny
ceny, poháry i medaile. Připravujeme na 29. listopadu tradiční rozsvícení vánočního stromu a na 20. prosince Adventní koncert v kostele.
Miroslav Houžvička,
předseda Kulturní komise

Alica Strnišťová, ODS
Následkem celostátního opatření
náš zřizovatel 18. 3. uzavřel také
MŠ. Všichni zaměstnanci zpočátku šili roušky a chystali podklady
švadlenám. Až bylo roušek dostatek, byla provedena celková desinfekce obou budov,
vymalováno, vyčištěny koberce a lehátka a vydesinfikovány lůžkoviny. Zřizovatel nám půjčil na týden
iontový přístroj, který byl použit ke zničení bakterií
a virů. Rodiče byli informováni prostřednictvím emailů a webu. Vzdělávání dětí probíhalo distančně.
Každou středu dle Tematického plánu Třídních kurikul
byly na e-maily zasílány úkoly, říkanky, písničky a další činnosti, které rodiče s dětmi realizovali. Pokud
rodič neměl možnost si materiály vytisknout, MŠ je
poskytla. Speciální pedagog za přísných hygienických
podmínek osobně navštěvoval děti s podpůrnými
opatřeními doma a byl realizován předmět speciální
péče v plném rozsahu hodinových dotací. Rodiče byli
s prací učitelek spokojeni.
MŠ se znovu otevřela 18. 5. v přísných hygienických
podmínkách, ovlivňujících výchovně vzdělávací program. Prioritou byly bezpečnost a zdraví dětí. Byly
zrušeny aktivity, kde by docházelo ke sdružování
a ohrožení Covidem–19. Děti pracovaly v malých skupinkách a s rodiči se udržoval sociální distanc. Pracovali jsme dle manuálu MŠMT. V této době navštěvovalo třídy cca 20 dětí. Dětem nenavštěvujícím MŠ
byly vzdělávací materiály zasílány.

Jak jsme dle Vašeho názoru zvládli Covid-19
a jaký máte názor či doporučení ohledně dalšího vývoje?
Petr Balušek, KDU-ČSL
Jak jsme zvládli tuto pro mnohé z nás
nezvyklou a zcela novou situaci? Myslím si, že zatím na jedničku! Přímo
nakažených spoluobčanů v naší obci
bylo málo. Více jich naštěstí bylo jen
v preventivní karanténě. Je to především díky ukázněnosti drtivé většiny obyvatel nejen našeho městského
obvodu.
Je velikou škodou, že muselo být zrušeno několik
veřejných akcí, naštěstí jen ve stádiu přípravy. I přes
různá omezení se některé akce uskutečnily a vydařily
včetně hezkého počasí.
Každý člověk je zodpovědný sám za sebe a je především na něm, jak bude chránit sebe, rodinné příslušníky, sousedy a okolí. Jako rizikovou skupinu vnímám
především seniory, lidi se sníženou imunitou a děti.
Veliké poděkování patří všem, kteří roušky šili, a je úplně jedno, zda profesionální švadleny nebo dobrovolníci. Důležité bylo, že se poměrně v krátké době podařilo pro všechny postupně ušít dostatečný počet roušek
a předat podle aktuální potřeby. Velice mě potěšilo,
jak se lidi dokázali vzájemně podpořit a pomoci jeden
druhému. Věřím, že tomu tak bude i nadále, protože
situace se úplně nezlepšuje, ba naopak, je pozitivních
stále více lidí a kolektivu.
Přeji všem spoluobčanům v následujícím období především pevné zdraví, hodně pohody a pokud možno
aktivního života bez různých zákazů a omezení.

Rostislav Gromnica, STAN-KPH

Covid-19 musíme brát jako varování
před lehkomyslností a riziky globálního světa. Shodou okolností pandemie přišla přesně 100 let po španělské chřipce. Jeden odborník loni
napsal, že nelze vyloučit opakování takové pandemie,
přičemž sice máme daleko větší pokrok ve zdravotnictví, ale nevýhodou je násobně větší rozsah cestování po světě a tak by se nemoc dokázala během dne
dostat na druhý konec světa. Přesně to se stalo a tak
si musíme uvědomit, že v globálním světě epidemie
na druhém konci světa je „náš“ problém a je v zájmu
zbytku světa pomoci ji co nejrychleji zlikvidovat než
se dále rozšíří. Ukázalo se, že na to nejsme připraveni
a i v rámci EU místo vzájemné pomoci jednotlivé státy
uzavřely hranice pro lidi nepropustněji než byly v dobách socialismu či nacistické okupace. Televize a internet na nás chrlili hrůzostrašná čísla o stovkách a tisících mrtvých a už nikdo nezmínil, že teprve nedávno
počet mrtvých na Covid-19 převýšil každoroční počet
mrtvých na chřipku. Dnes už víme, že omezující opatření měla být zavedena o pár dní dříve a nemusela být
tak šíleně chaotická, ale buďme rádi, že jsme určitě to
nejhorší již zvládli (byť to bylo i díky švadlenkám šijícím
roušky a v Hrabové patří díky i pracovníkům úřadu),
i když virus nás bude ještě mnoho měsíců omezovat
než ho zlikvidujeme nebo prostě sám zmizí jako všechny epidemie v minulosti.

Jiří Skalský, Hrabované
Nemyslím si, že by názory lídrů politických stran a hnutí na koronavirus
zajímaly naše spoluobčany více, než
názory na celou řadu jiných lokálních
problémů, které v Hrabové máme,
ale zadání je dané. Na téma Covid 19 se v médiích
vyjádřili téměř všichni odborníci a dospěli často k diametrálně odlišným závěrům. Pro svou vlastní potřebu
jsem si vývoj ve světě shrnul do obecného zjištění, že
naši planetu (vyjma některých totalitních států) zasáhla
opravdu globální pandemie nemoci, která naštěstí není
tak nebezpečná, jako některé pandemie v minulosti. Zatím jako lidstvo nemáme úplně jasno, jak se před touto nemocí chránit, ale vypadá to, že například nošení
ochranných roušek pomáhá přesto, že jsou tyto proti
viru naprosto neúčinné. Jak si to vysvětlit? Třeba tak,
že při jejich nošení zároveň automaticky dodržujeme
další pravidla, která již opravdu účinná jsou. Například
na sebe navzájem nekašleme, neřveme po sobě. Prostě a jednoduše dodržujeme jistý odstup a chováme se
k sobě zároveň mnohem ohleduplněji a kultivovaněji
než bez nich a pomáhá to. Co doporučit spoluobčanům?
Pokračujme ve vzájemně slušném a zodpovědném jednání. Do doby, než se podaří získat opravdu účinný lék,
to bude jediná cesta, jak pomoci těm nejzranitelnějším.
Zároveň nezapomínejme, že život jde dál, a proto se věnujme i dalším tématům a řešme je. Covid 19 rozhodně
není jediné téma, kterým bychom se měli zabývat.
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Během první vlny pandemie jsme se
od premiéra dozvěděli, že jsme snad
nejlepší na světě v boji s nákazou.
Karanténa skutečně zastavila nárůst
epidemie, lidé respektovali omezení,
šily se roušky. Vláda nezahálela především v utrácení
a zadlužila nás největším schodkem v dějinách republiky ve výši půl biliónu korun. MZ nakupovalo 17x předražené a navíc nekvalitní roušky z Číny. Premiér přenechal
mediální prezentaci pandemie ministru zdravotnictví.
Protiepidemiologická opatření byla bohužel příliš rychle
ukončena a pandemie se vrátila. Nevím, jestli se jedná
o 2. vlnu, nebo teprve přijde s návratem našich turistů
z exotické dovolené a s podzimní chřipkovou epidemií.
Informování veřejnosti je dnes ponecháno epidemiologům, hlavní hygieničce a krajským hygienikům. Čísla
nových výskytů stoupají a jsou už horší, než za první
vlny v březnu. Některé kraje mají ochranné pomůcky
na týdny, jiné pouze na dny. Obecná ochota akceptovat
opakovaně karanténu je minimální. Vláda v březnu totiž nejprve veřejnost vystrašila do maxima a následně
nepochopitelně rychle zrušila všechna hygienicko-epidemiologická opatření. Nyní, když bude možná zapotřebí zavádět karanténu znovu, veřejnost už vládě nevěří.
Obávám se, že politici svou nekoncepčností a amatérským rozhodováním ztratili počáteční důvěru lidí ve
schopnost vlády vypořádat se medicínsky a ekonomicky s další vlnou pandemie.

Jan Dvořák, kandidoval za ČSSD

ROZHOVOR

Rozhovor s předsedou Zdravotní komise Rostislavem Gromnicou

Co je Covid-19?

Co je tedy
koronavirus
a Covid-19?
Koronavirus je od
roku 2009 označení pro čtyři rody
virů z podčeledi
orthocoronavirinae způsobující onemocnění zvířat
a lidí. Jejich typickou vlastností je široké spektrum hostitelů a časté případy mezidruhového přenosu. Koronaviry jsou jednovláknové RNA-viry
a název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu ve tvaru sluneční
koróny. Dosahují velikosti kolem 120
nm. U člověka vyvolávají běžná onemocnění projevující se jako nachlazení i závažnější virózy. V roce 2002 byl
objeven Betacoronavirus SARS-CovV
jako původce zákeřné nemoci SARS.
V roce 2012 byl popsán druh betakoronaviru MERS–CoV, který způsobuje smrtelné onemocnění MERS. Na
přelomu let 2019 a 2020 se objevila pandemie respirační choroby Covid-19 v čínském městě Wu-chan. Původcem je nový typ betakoronaviru

SARS–CoV-2. K datu napsání článku
je ve světě 20 miliónů potvrzených
onemocnění, z toho 750.000 úmrtí
na Covid-19. Nejvíce postiženy jsou
USA, Brazílie, Indie a Rusko. V ČR se
infikovalo cca 20.000 obyvatel a bylo
400 úmrtí v souvislosti s pandemií.

Jak se koronavirus šíří a proč je
tak nebezpečný?
Dle Světové zdravotnické organizace
se šíří vzduchem, přenáší se jako kapénková nákaza při kýchání, smrkání
a kašli, a dále se šíří v aerosolu a při
přímém kontaktu. Šíření viru vzduchem v aerosolu je nebezpečnější,
protože se jedná o menší částice než
kapénky a vir se může přenášet na
větší vzdálenost např. v klimatizovaných prostorech (restaurace, kluby,
nákupní centra, koncertní sály, kina,
divadla apod.). Lék první volby zatím
není k dispozici. Covid-19 má velkou
schopnost mutace, proto je složité
rychle vyrobit vakcínu. Několik nadějných preparátů je již ve formě experimentu a odborníci předpokládají úspěch některé z farmaceutických
firem.

Jak se co nejúčinněji chránit
proti Covidu-19?
Nepanikařit, neskupovat potraviny, neshromažďovat se na veřejnosti bez dodržování bezpečného
odstupu 1,5–2 m. Používat osobní
ochranné pomůcky – mohou to být
jak profesionální roušky, tak doma
šité roušky nejlépe z vícevrstevné
nařasené látky. Stejně důležité je
pravidelně a důkladně si mýt a desinfikovat ruce a oplachovat obličej. Starat se o seniory a ohrožené skupiny chronicky nemocných,
držet je v rámci možností odděleně od možných zdrojů (bezpříznakové infekční děti). Nechodit při
prvních projevech nachlazení nebo
teploty k praktikům a do zdravotnických zařízení, ale nejdříve jim
zavolat a řídit se instrukcemi. Pokud možno necestovat do lokalit
a zemí s vyšším výskytem infekce.
Nečíst brutální komentáře na internetu od samozvaných dezinformátorů a „odborníků“ (pravidelně se
v krizových situacích aktivizují). Informace získávat z veřejnoprávních
medií.
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Hrabovské nemoci a pandemie španělské chřipky v historické
perspektivě
Vzhledem k aktuální koronavirové
pandemii se přirozeně nabízí otázka, s jakými nemocemi, epidemiemi
či dokonce pandemiemi se musela
vypořádat Hrabová za dlouhých osm staletí své existence. Vzhledem k nedostatku písemných pramenů nejsou po delší časový úsek středověku a raného
novověku přímo zaznamenány jakékoliv nákazy místního obyvatelstva. Hrabovou nicméně muselo od
poloviny 14. století po počátek 18.
století projít hned několik morových
epidemií, zvláště pak v letech 1604
a 1607, kdy se ve dvou vlnách šířila morová nákaza z nedalekého
hukvaldského panství. Byť mohlo
přechodně dojít k úbytku obyvatelstva vlivem šíření nemocí, pro Hrabovou neměla nikdy žádná z morových a koneckonců ani jiných epidemií fatální důsledky. Počet obyvatel

a životní úroveň daná možnostmi
zemědělské vsi, druhého nejpočetnějšího sídla paskovského panství,
se postupně zvyšovaly.
Od konce 18. století se již dochovaly podrobnější informace o zdraví
hrabovského obyvatelstva. Ještě na
sklonku vlády osvícenského císaře
Svaté říše římské Leopolda II., který
uměl česky a příznivě se podílel na
formování českého národního obrození, se v Hrabové v únoru roku 1792
rozmohla epidemie pravých neštovic, která postihla především hrabovské děti a zapříčinila až trojnásobný
nárůst úmrtnosti oproti normálnímu stavu. Snad právě proto se lokální kaplan hrabovské římskokatolické
lokálie Jan Juřina právě toho roku zasloužil o výstavbu nového klasicistního kříže, jenž dodnes stojí na křižovatce ulic Jestřábského a Paskovská nedaleko farní budovy. Epidemie
pravých neštovic se takřka se stejnou
silou opakovala roku 1799, což podnítilo v habsburské monarchii zavedení očkování.

Války vedené geniálním francouzským císařem Napoleonem I. Bonapartem po celé Evropě se nevyhnuly
ani Hrabové, kam vojáci procházející
regionem zavlekli řadu nemocí, ponejvíce skvrnitý tyfus. Právě tato epidemie se projevila při návratu francouzských vojáků z Ruska i v Hrabové, kde roku 1812 narostla úmrtnost
na 6,5 % obyvatel. Celé 19. století
i přes postupný rozvoj odborné lékařské péče se nese ve znamení mnoha
nemocí, které však byly, stejně jako
častá úmrtí dětí, běžnou součástí každodenního života občanů. V závěru
roku 1834 se v Hrabové u dětí i dospělých rozšířil břišní tyfus způsobující vysoké horečky, bolesti břicha
i vnitřní krvácení, jenž vyvrcholil na
jaře 1835. V tomto roce zemřel každý desátý obyvatel Hrabové. Přibližně o deset let později řada mladších
dětí zemřela na psotník, nespecifikované křeče z důvodu stále nerozvinutých znalostí medicíny a absence
mnoha diagnostických metod.
pokračování na straně 9...

historie

Hrabovské nemoci a pandemie španělské chřipky v historické
perspektivě
...dokončení ze strany 8
Na přelomu let 1847 a 1848 v Hrabové opět udeřil břišní tyfus (hlavnička), který znamenal smrt necelé
stovky z tisíce lidí.
Smrtelné nemoci se nevyhýbaly Hrabové ani v druhé polovině 19. století, kdy bylo celé rakouské císařství po
vzniku obecní samosprávy v rakouském císařství. V roce 1852 se v Hrabové objevil zvýšený výskyt spalniček, kdy nemoci podlehlo 16 malých
dětí. Spalničky se do Hrabové vrátily s větší intenzitou ještě několikrát
v sedmdesátých letech 19. století.
Na jaře roku 1877 se k nim přidala
spála, která připravila o život 15 hrabovských dětí do pěti let. Následující
rok zase trápil mladé i dospělé Hrabovany záškrt. S blížícím se koncem
19. století došlo spolu s rozvojem
vědy k mnohým novým lékařským
objevům, což se projevilo také v Rakousko-Uhersku na výrazném rozvoji a větší dostupnosti lékařské péče.
Stát uložil samosprávným obcím povinnost starat se o své občany i po
zdravotní stránce, a proto vznikaly
četné obecní invenční nemocnice,
například v nedaleké Moravské Ostravě, Přívoze a Vítkovicích. V menší Hrabové vznikla roku 1894 infekční místnost, která se stejně jako pozdější obecní chudobinec nacházela na obecních pozemcích v místech
dnešní hrabovské hasičské zbrojnice.
První světová válka, jejíž rozbuškou byl úspěšný atentát na rakousko-uherského následníka trůnu Františka Ferdinanda d‘Este
28. června roku 1914, znamenala
pro Hrabovou nejen smrt nejméně
43 občanů činných ve strukturách

rakousko-uherské armády a formujících se československých legiích,
ale i vyčerpání a strádání v zásadě
všech hrabovských občanů nedostatkem potravin i jiných životních
potřeb. Když začala první světová
válka počítat svůj pátý rok trvání,
vpadla celosvětová pandemie známá jako španělská chřipka v září
roku 1918 také do Čech a na Moravu, kde v několika vlnách zabila
do konce roku 1919 pravděpodobně přes 50 tisíc válkou oslabených
obyvatel. Na Moravě nejvíce pandemie zasáhla Valašsko. A jak přesně se španělská chřipka projevila
v Hrabové?
Hrabovou, soudě dle dochovaných
i dostupných pramenů, nákaza také
postihla, avšak celkový počet obětí z řad Hrabovanů nebyl příliš dramatický. Chřipka však působila škody především v již tak chabé morálce občanů na sklonku Velké války, kterou Rakousko-Uhersko spolu
s Německem začalo drtivě prohrávat. Hrabovská pětitřídní hrabovská obecná škola, v níž se tísnilo
307 žáků, byla od 8. října roku 1918
na měsíc uzavřena. Poté se školou
povinné děti do školy vrátily. Nejhůře španělská chřipka postihla
Hrabovou v říjnu 1918 ještě před
vyhlášením nového samostatného československého státu 28. října roku 1918, který měl na psychiku obyvatelstva a tedy i jeho zdraví
příznivý vliv. Československo i Hrabová prošly kulminací nákazy a počet nakažených se dále exponenciálně snižoval. Žádné další vlny nemoci Hrabovou výrazně nepoznamenaly. Ze známých hrabovských

Z jednání zastupitelstva
I v době koronavirové se zastupitelstvo sešlo celkem čtyřikrát:

občanů zemřel například syn dlouholetého hrabovského starosty
a horlivého podporovatele českých
národních zájmů v Rakousku-Uhersku Ludvíka Staňka, nadporučík
československé armády a zemědělský inženýr Ludvík Staněk mladší,
jenž zemřel v dubnu roku 1919 po
nástupu do civilního zaměstnání na
schwarzenbergských statcích v jižních Čechách.
Po vzniku Československa došlo
k výraznému zlepšení lékařské péče
v Hrabové. V Hrabové roku 1922 začal ordinovat jako praktický lékař
první hrabovský promovaný lékař
(1913) MUDr. Josef Adámek proslulý zákroky na válečné ruské, srbské
a italské frontě, který se staral rovněž o prevenci nemocí mezi hrabovskými obyvateli. V roce 1934 byla
v Hrabové zřízena také první lékárna Františka Tenscheho. Nevyhovující epidemiologická situace spolu s nedostatečnou kapacitou stála
také za vybudováním nové hrabovské základní školy na Šídlovci v letech 1955–1957, neboť v dřívějších
budovách byl potvrzen výskyt spály, záškrtu a žloutenky. V současnosti v Hrabové je provozována ordinace dospělého i dětského lékaře, lékárna na Šídlovci i v hrabovském hypermarketu TESCO. Na zdravotnickou osvětu a prevenci nemocí (především proti břišnímu tyfu) hrabovského válečného lékaře MUDr. Josefa Adámka v době první Československé republiky navázala v závěru
roku 2019 nově zřízená Zdravotnická komise Rady městského obvodu
Hrabová pod vedením vedoucího
lékaře a vysokoškolského pedagoga MUDr. Rostislava Gromnici, Ph.D.
Martin Slepička, interní doktorand
Katedry historie Filozofické fakulty
Ostravské univerzity

• 4. března zastupitelstvo poskytlo dotace hrabovským spolkům a neziskovým organizacím na rok 2020 a vzalo na vědomí Zprávu o průběhu realizace Strategie rozvoje městského obvodu Hrabová za rok 2019.
• 6. května zastupitelé projednávali především rozpočtová opatření zohledňující také ekonomické dopady pandemie.
• 20. května zastupitelstvo odmítlo návrh na přerušení stavby mateřské
školy.
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• 22. června zastupitelstvo tradičně projednávalo závěrečný účet městského
obvodu za rok 2019 včetně zprávy auditora a schválilo hospodaření v roce
2019, které skončilo přebytkem ve výši téměř 23 miliónů Kč. Zároveň vzali
zastupitelé na vědomí doplnění Strategie rozvoje městského obvodu Hrabová o údaje, které v ní v době schvalování v roce 2018 nebyly uvedeny,
a akční plán její realizace pro roky 2020 ̶ 2021.
Jan Socha, tajemník

Foto Marcela Poláčková

Informační servis

Z jednání rady
Rada v uplynulém období roku řešila mj. následující záležitosti:
• veřejnou zakázku na dodavatele přístavby úřadu pro
kulturní účely
• záměry investorů na výstavbu drtičky odpadu a galvanovny
• poskytnutí finančních prostředků magistrátu na I. etapu rozšíření hřbitova
• poskytnutí dotace magistrátu na II. etapu obnovy zeleně Šídlovec
• výstavbu čekárny na autobusové zastávce Kostelík
směr Paskov

• zásady pronajímání bytů svěřených městskému obvodu Hrabová
• rekonstrukci místního rozhlasu
• výměnu oken v domě Šrobárova 22
• správu webových stránek městského obvodu
• odstranění plevele u obrubníků na Šídlovci
• podání žádosti rady Magistrátu města Ostravy o mimořádný audit stavby MŠ, který stejně jako vyšetřování Policie ČR neprokázal žádné pochybení vedení
městského obvodu a úřadu.
Jan Socha, tajemník
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Výstavbu školky koronavirus nezastavil
Hrabovští zastupitelé dne 31. října
2019 rozhodli o zadání veřejné zakázky na výstavbu mateřské školy firmě Morys s.r.o. za vysoutěženou cenu
72 miliónů korun.
Oficiálně výstavba školky začala
10. prosince 2019 předáním staveniště zhotoviteli. Vzhledem k tomu,
že bylo zimní období, tak se toho
ovšem v tu chvíli na staveništi ještě moc nedělo. Asi nejviditelnějším
projevem bylo poměrně rozsáhlé

kácení stromů u parkoviště úřadu.
Větší stavební ruch nastal 5. února,
kdy už bylo zřejmé, že letošní zima
nijak silná nebude. Staveniště bylo
oploceno a začalo se s odstraňováním asfaltové plochy bývalého dětského hřiště. Po jejím odstranění se
však zjistilo, že je třeba odstranit také
vrstvu strusky nacházející se pod ní,
což stavbu mírně zdrželo. Již v březnu
se začalo s hloubením základů a během dubna byla hotova celá základo-

vá deska. V květnu se tedy již začalo
zdít a v červenci již byly hotové stropy. V současné době se již pracuje na
konstrukci střech.
Stavba je monitorována každý týden
prostřednictvím kontrolních dnů a je
realizována v souladu s harmonogramem stavebních prací.

Stav 18. prosince 2019

Stav 7. února 2020

Stav 7. května 2020

Stav 31. srpna 2020

Jan Dvořák
Foto: Svatava Králová, Jan Dvořák
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Obnova zeleně Šídlovec - II. etapa
V souladu s uzavřenou
smlouvou „Obnova zeleně Šídlovec - II.etapa“ budou Ostravské
městské lesy a zeleň,
s.r.o. do konce roku
za vhodných klimatických podmínek provádět ořez kulovitých javorů, a to plošně po celém
Šídlovci. U těchto stromů bude vzhledem k velkému množství suchých větví proveden zdravotní a bezpečnostní

řez a u přerostlých jedinců pak také
redukční řez, kterým dojde ke zkrácení větví o cca 1/4 až 1/3 a v důsledku toho ke zlepšení zdravotního stavu
stromů. Tyto kultivary jsou relativně
pomalu rostoucí 15-20 cm/rok a při
provedení zdravotního a bezpečnostního řezu na podzim pak po cca 4 – 5
let nebude nutné do těchto zasahovat. Další zásahy budou prováděny
pouze u stromů, které jsou již dnes ve
špatném zdravotním stavu.

Výstava Církevní otcové křesťanského
Západu v hrabovském kostele
Výstava Církevní otcové křesťanského Západu, kterou je možno zhlédnout v hrabovském dřevěném kostele sv. Kateřiny v čase pravidelných
bohoslužeb (pátky 16:00 – 17:15
a neděle 7:30 – 8:00) až do 18. září

roku 2020, se věnuje životu, dílu,
kultu a ikonografii vybraných deseti západních církevních otců – významných spisovatelů a teologů,
kteří se v časech raně křesťanské
církve podíleli na formování věroučné nauky katolické církve.
Výstava připravená pod záštitou administrátora místní farnosti Adriana
Wykręta má za cíl přiblížit věřícím
farníkům a všem dalším zájemcům
význam církevních otců pro křesťanskou minulost i současnost. Výběr
církevních otců zahrnuje svaté papeže, biskupy, kněze a mučedníky žijící
od 1. po počátek 7. století, například
biskupa sv. Augustina či papeže sv.
Klementa tolik ctěného slovanskými
věrozvěsty sv. Cyrilem a Metodějem.
I v současnosti si církevní otce živě
připomínáme v hrabovském kostele při liturgii. Výstavu připravili Mgr.
Martin Slepička (Filozofická fakulta
Ostravské univerzity) a Mgr. Jan Slepička (Teologická fakulta Papežské lateránské univerzity).
Text a foto Martin Slepička

Na provedení těchto prací získal
městský obvod finanční prostředky
z Fondu životního prostředí Magistrátu města Ostravy - odboru životního prostředí. Následné ořezy za
cca 4 – 5 let se budou již pravidelně
opakovat a budou zahrnuty do úřadem připravované koncepce údržby
veřejné zeleně.
Vladislava Kopitzová,
místostarostka

Petice za vynětí ze
zpoplatnění dálnice
D56 z Frýdku-Místku
do Ostravy
Již zhruba deset let se snažíme
o zrušení zpoplatnění Místecké ulice v úseku od Hrabové na Frýdek
-Místek.
Na Ministerstvo dopravy odešla
spousta dopisů a žádostí, vše ale
podle přísloví o házení hrachu na
zeď. Spolu s ostatními starosty okolních obcí jsme připravili petici za zrušení zpoplatnění a já žádám všechny,
kterým vadí průjezd velkého množství aut přes Hrabovou, hluk a exhalace s tím související, ať tuto petici
svým podpisem podpoří. Petiční archy se nacházejí v pokladně Úřadu
městského obvodu Hrabová, v prodejně ovoce-zelenina u Hrušky,
v prodejně Kvítko, na Šídlovci v prodejně Budoucnosti, v bufetu na sokolském hřišti a v restauracích Stodola a Ve Dvoře.
Igor Trávníček, starosta
Foto: Jan Dvořák
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POZVÁNKY

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
Starosta městského obvodu Hrabová podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční dne 2. října 2020 v době od 14.00 do 22.00 hodin a dne 3. října
2020 v době od 8.00 do 14.00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2001
je volební místnost v budově ZŠ Paskovská 46,
O.-Hrabová pro voliče s trvalým pobytem v ulicích Bělidla, Na Rozích, Paskovská do č. orientačního 43 včetně, Šrobárova, Reymontova, U Kotelny.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2002
je volební místnost v budově ZŠ Paskovská 46,
O.-Hrabová pro voliče s trvalým pobytem v ulicích
Hradeckého, Jezdiště, Krmelínská, Mlynářská, Obchodní, Paskovská od č. orientačního 46 do č. orientačního
75 včetně, Pod Břehy, Příborská, Šídlovecká, V. Huga,
Výjezdní.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2003
je volební místnost v budově úřadu Mob Hrabová, Bažanova 4, O.-Hrabová pro voliče s trvalým pobytem v ulicích Bažanova, Božetěchova, Domovská č.
orientační 18, 29, 31, 33, 43, 47, 49, Hešova,Jestřábského, Jezerní, K  Nadjezdu, Krčínova, Lužná, Na Farském, Na Honech, Na Potoku, Na Ščučím č. orientační 29, 39, Na Zvoničce, Nešverova, Paskovská č. orientační 78, 81, 83, 86, 87, 91, 93, 95, 97, 98, 99, 101,
103, 104, 105, 106, 107, 110, 112, 113, 115, 117, 118,

120, 122, 123, 124, 125, 129, 130, 131, 132, 133, 133a,
136, 136a, 137, 139, 140, 141, 143, 143a, 147, 147a,
149a, 149b, 149c, 151, 169, 171, 173, Perunova, Šolcova, Šurova, Vodanova, Závadova.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2004 je
volební místnost v budově bytového domu Bělská
28, O.-Hrabová pro voliče s trvalým pobytem v ulicích
Bělská, Cementová, Domovská č. orientační 2, 4, 5, 6, 7,
9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, Dubraviova, Frýdecká, Joštova, Klasná, Kolumbova, K Pilíkům, Krašická, Mezipolí,
Mostní, Na Brázdě, Na Hurtě, Na Janošku, Na Konečné, Na Luhu, Na Rozvodí, Na Šajaru, Na Ščučím č. orientační 16, 20, 22, 24, 45, 47, 49, Paskovská č. orientační 148, 148a, 150, 158, 158a,160, 162, 168, 174, 179,
181, 182, 185, 186, 187, 189, 189a, 189b, 193, 193a,
194, 195, 196, 198, 200, 202, 207, 208, 209, 210, 213,
214, 215, 219, 220, 221, 222, 223, 226, 230, 236, 237,
239, 240, 242, 243, 244, 246, 247, 249, 250, 251, 255,
256, 258, 259, 260, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 271,
272, 274, 276, 277, 278, 280, 283, 287, 292, 293, 294,
298, 299, 301, 309, 311, 313, 315, 317, 321, 323, 325,
327, 333, 335, 339, Poplužní, Slínová, Šlejharova, Včelí,
Ve Stromoví.

Voličem je občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem České republiky.
Hlasovací lístky budou všem voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb.
Zdeňka Haunerová

Strážníci v září a říjnu opět značí jízdní kola

TIRÁŽ
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Máte zájem chránit své jízdní kolo
před zloději? Nechte si jej označit
strážníky Městské policie syntetickou DNA. Značení jízdních kol syntetickou DNA metodou budou strážníci
Městské policie Ostrava realizovat na
ostravských cyklostezkách v měsíci
září a rovněž v říjnu. Bližší informace,
podmínky, konkrétní termíny a místa značení lze nalézt na webových
stránkách Městské policie Ostrava.

V  Hrabové bude značení probíhat
na cyklostezce u křižovatky Frýdecká a Mostní (u splavu) v pondělí
28. září 2020 od 8:30 do 11:30 a od
12:30 do 14:30 a v úterý 3. října
2020 od 14 do 17 hodin.
Na akci je nutno se předem telefonicky objednat na telefonním čísle
720 735 125.
Text a foto: Vladimíra Zapletalová
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