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Zpravodaj městského obvodu Ostrava-Hrabová

Úvodník
Vážení čtenáři,
tak jsme prožili covidové Vánoce a navzájem jsme si dokázali, že si je prostě
nějakou malou potvorou nenecháme
vzít. A stejně tak to musí dokázat i Hrabovské listy.
Začal nám nový rok a na počátku každého roku se ptáme sami sebe, jaký ten
rok bude. Hrabovské listy se proto také
ptají našich politiků na totéž. Za sebe
každopádně přeji Vám, čtenářům, ať je
to rok, který prožijete ve zdraví a bez
finanční nouze, na jehož konci budete
zase všichni žít normálně.
S Novým rokem také někdy přicházejí
změny. Pro mně nejzásadnější událostí je to, že jsem dostal důvěru radních
k tomu, abych dělal šéfredaktora Hrabovských listů po celý další rok, takže
ta dočasnost se stala trvalejší (jak už
to s dočasností bývá). Změnou je ovšem to, že Hrabovské listy mají po dvou
letech opět redakční radu, jejíž funkci
bude vykonávat Rada městského obvodu Hrabová (i když neformálně toto
fungovalo již dříve).
Další změnu vyjadřuje titulek Hrabovských listů. Již delší dobu vnímám, že
označení měsíce na titulku některé lidi
trochu mate a proto od Nového roku již
nebudou Hrabovské listy označeny měsícem, kdy se připravují, ale měsícem,
kdy vycházejí. Toto číslo je přechodové a nechci Vás připravit o prosincové
číslo, proto je označeno oběma měsíci
s více než výstižným lomítkem. Kromě
toho se zase trošku proměnil i vzhled
titulní stránky a v "čistokrevných" číslech roku 2021 se možná objeví i další změny.
Ještě bych rád zavedl jednu novinku,
a to Společenskou rubriku, do které byste mohli dávat oznámení třeba o výročích svatby nebo úmrtích blízkých. Taková oznámení můžete také posílat na
obvyklou e- mailovou adresu redakce@
ostrava-hrabova.cz a jejich zveřejnění
bude bezplatné (minimálně po dobu
"ověřovacího provozu"), ale musí být
v souladu s právními předpisy. Těším
se na spolupráci v roce 2021.
Jan Dvořák

Foto: Jan Dvořák

V čísle najdete:
► S čím počítá schválený rozpočet městského obvodu Hrabová v roce 2021
► Anketa: Co očekáváte od nového roku 2021?
► Pod Břehy již vyrostly bytové domy
► Užitečná telefonní čísla
► Mobilní rozhlas (včetně registračního formuláře k odběru SMS)

SAMOSPRÁVA

Úvodní slovo starosty do nového roku

Vážení spoluobčané,
v loňském roce obrátil koronavirus
naše životy naruby. Čelili jsme neznámému nebezpečí a nevěděli, jak se mu
bránit. Smutným faktem je, že v první vlně epidemie řídící složky našeho státu tuto krizovou situaci naprosto nezvládly. Jen díky pomoci a práci spousty místních občanů se nám

podařilo zajistit ochranné
prostředky těm nejohroženějším a následně do všech
domácností. Znovu děkuji všem těmto dobrovolníkům za nezištnou ochotu
pomáhat.
V  půlce prosince 2020 se
konalo zasedání zastupitelstva, které schválilo nejdůležitější dokument potřebný pro fungování našeho
obvodu – rozpočet na rok
2021. Jednání o jeho podobě bylo velice věcné a s několika
úpravami byl rozpočet schválen jako
vyrovnaný. Na rozdíl od obrovského
schodku rozpočtu našeho státu Hrabová dokáže ufinancovat své plánované akce bez nutnosti se zadlužit. Jedinou věcí, kde jsme zvažovali možnost úvěru, bylo dobudování kanalizace v jižní části Hrabové – zatím jsme

ale nenašli ochotu vedení města nás
v tomto podpořit.
Co se týče rozvoje a budování Hrabové, máme tento rok v plánu opravu
několika místních komunikací, úpravu
a rozšíření hřbitova, výstavbu kulturního sálu a dokončena bude také stavba nové mateřské školy. Z tohoto úhlu
pohledu jsem přesvědčen, že rok 2021
bude úspěšný.
Do poloviny tohoto roku by mělo proběhnout očkování většiny našeho národa proti koronaviru. Pevně věřím, že
to bude znamenat konec epidemie, konec všech omezujících opatření, všech
obav a sociálního odloučení. A mělo by
to také znamenat, že si naplno užijeme
letní dovolenou.
Přejí Vám, aby rok 2021 byl rokem,
kdy zvládneme koronavirus. Přeji Vám
v tomto roce pevné zdraví, mnoho
štěstí, spokojenosti a radosti.
Igor Trávníček

Z jednání rady 25. listopadu a 9. prosince
► 	Projednány materiály pro 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová.
► Společnosti ENVIPARTNER, s.r.o. zadáno zpracování podkladů pro žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury na chodník od prodejny Hruška po hasičskou zbrojnici.

► Rozhodnuto o zakoupení malotraktoru Seco Starjet UJ 102-23 P6 4x4 PRO s příslušenstvím pro Technické služby
městského obvodu Hrabová na celoroční údržbu zeleně a komunikací včetně chodníků.

► Ing. Jan Dvořák pověřen vykonáváním pozice šéfredaktora Hrabovských listů v roce 2021 s tím, že funkci redakční rady Hrabovských listů bude vykonávat Rada městského obvodu Hrabová.

►	Vzato na vědomí, že pozici bytového technika bude místo paní Moskalové vykonávat vítěz výběrového řízení pan Patrik Weiss.
► Paní Kelnarová informovala o předběžném zájmu založit v Hrabové skautskou organizaci a bude-li o tuto organizaci zájem z řad
hrabovské mládeže, je městský obvod připraven vytvořit vhodné podmínky, zejména propůjčit klubovnu.

► Vedení městského obvodu, radní i zaměstnanci úřadu se zapojili do zajištění vánočních dárků pro děti z dětského domova
v Hrabové.

Jan Socha

Z jednání zastupitelstva 16. prosince
► Schválen rozpočet městského obvodu Hrabová na rok 2021 jako vyrovnaný ve výši 109 668 tisíc Kč.
► Rozhodnuto o poskytnutí peněžních darů pro aktivní hasiče ze Sboru dobrovolných hasičů Hrabová.
► Rozhodnuto o poskytnutí peněžních darů členům výborů zastupitelstva a komisí rady, kteří nejsou zastupiteli.
► Rozhodnuto nerealizovat koloběžkovou dráhu u novostavby Mateřské školy Bažanova.
► Rozhodnuto uzavřít dodatek číslo 3 ke smlouvě o dílo na stavbu Mateřské školy Bažanova na základě schválených změnových listů.
► Vzata na vědomí rezignace MUDr. Gromnici, Ph.D. a paní Kelnarové na členství v Kontrolním výboru Zastupitelstva městského
obvodu Hrabová.

Jan Socha

Protestní akce proti poplatkům na D56
V úterý 8. prosince ve 14 hodin se uskutečnila v blízkosti autobusové zastávky Hrabová statek protestní akce proti dálničním poplatkům na dálnici D56. Oficiálním svolavatelem shromáždění byl Radomír Orkáč, ale akce proběhla pod záštitou starosty městského obvodu Hrabová a s účastí též dalších zastupitelů i starostů dalších sídel postižených průjezdy aut objíždějících zpoplatněný úsek ‒ konkrétně Nové Bělé a Žabně. Celkově se protestu zúčastnilo 50 osob.
Jan Dvořák
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ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU

S čím počítá schválený rozpočet
městského obvodu Hrabová v roce 2021
►	Opravy místních komunikací, pro-

pustků a dopravního značení v hodnotě 1 740 tisíc Kč.

► Zimní údržba, čištění chodníků

a nové dopravní značení city bloky
na Krmelínské v hodnotě 770 tisíc Kč.

►	Výstavba chodníku k hasičské

zbrojnici v hodnotě cca 3 milióny Kč (jen bude-li dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ‒ spoluúčast obvodu je ve výši
1 milión Kč).

►	Dokončení stavby Mateřské školy Bažanova s interiérovým dovybavením a technologií kuchyně za
39 480 tisíc Kč.

►	Opravy a revize dětských hřišť za
105 tisíc Kč.

►	Realizace I. etapy rozšíření hřbito-

va (kanalizace, veřejné osvětlení,

chodníky, přemístění památníku,
mobiliář, zeleň) za 8 609 tisíc Kč.

► Údržba a revitalizace zeleně vč. ká-

cení bříz na Šídlovci za 4 410 tisíc Kč.

►	Osázení středu kruhového objezdu na křižovatce ulic Paskovská
a Mostní do 350 tisíc Kč.

►	Rekonstrukce parkoviště u areálu
TJ Sokol Hrabová za 150 tisíc Kč.

►	Mobiliář, odpadkové koše a dovybavení Technických služeb v hodnotě 1 195 tisíc Kč.

►	Realizace Přístavby úřadu městského obvodu pro kulturní účely včetně autorského dozoru, technického dozoru investora, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a interiérového vybavení za
20 760 tisíc Kč.

►	Přeložka sítí CETIN (poznámka redakce: česká telekomunikační infrastruktura) a vybudování přípojného místa pro dieselagregát
Sboru dobrovolných hasičů za
1 040 tisíc Kč.

►	Technické posouzení objektu Paskovská č. p. 91 za 500 tisíc Kč.

►	Projektová dokumentace na rekonstrukci hasičské zbrojnice za
600 tisíc Kč.

► Údržba bytového fondu v hodnotě
1 550 tisíc Kč.

Celkem je tedy 67% rozpočtu určeno na
investice.
Přeji Vám hodně zdraví, sil a optimismu do nového roku 2021 a doufám, že
bude „normálnější“ než ten letošní.
Jan Socha

I v Hrabové začal sběr kuchyňských olejů
Po celé Ostravě byly počátkem prosince
rozvezeny společností TrafinOil nádoby
na sběr použitých jedlých olejů a tuků
s cílem snížit množství olejů vypouštěných domácnostmi do kanalizace nebo
vyhazovaných do směsného odpadu,
který pak končí na skládce. V Hrabové

jsou tyto černé nádoby podobné popelnicím umístěny vedle prodejny Budoucnost, u úřadu městského obvodu,
u prodejny Hruška a na parkovišti u sokolského hřiště. Použitý jedlý olej se do
sběrných nádob vkládá v uzavřených
polyetylénových lahvích. Sesbírané

oleje firma TrafinOil sváží a recykluje na
surovinu, která může být použita v průmyslu,například k výrobě biopaliv druhé generace nebo jako přísada do recyklovaného leteckého paliva.
Jan Dvořák

Svoz vánočních stromků
Svoz vánočních stromků z ostravských
sídlišť zahájí společnost OZO Ostrava
v pondělí 4. ledna 2021. Od tohoto dne
mohou Ostravané vyhazovat řádně odstrojené stromky vedle kontejnerových

Hrabovští jubilanti
V  závěru letošního roku oslavili
významné životní jubileum tito
občané Hrabové,
kteří souhlasili se
zveřejněním v Hrabovských listech:

stanovišť, aniž by to znamenalo založení černé skládky. Obyvatelé rodinných
domů mohou stromky odkládat v ostravských sběrných dvorech. Svoz stromečků bude pokračovat až do konce

ledna. Stromky budou následně v kompostárně podrceny a využity k výrobě
kompostu.
Lenka Gulašiová

Úřad městského obvodu rozzářil úsměvy
		
dětí v dětském domově
Zaměstnanci a radní městského obvodu Hrabová letos udělali radost nejen sobě a svým
rodinám, ale také vnesli vánoční atmosféru do dětského domova v Hrabové tím, že
nakoupili dárky, o které si děti
průběžně psaly Ježíškovi k Vánocům pod stromeček. Dětem
byly předány v pátek 18. prosince před konáním jejich vánočního večírku.

Marie Krátká, Ing. Milan Kraut,
Zdeňka Prymusová, Jiří Stříž,
Josef Střondala, Libuše Zídková.
Všem jubilantům přejeme hlavně
pevné zdraví, štěstí a spokojenost.
Text: Zdeňka Haunerová,
Foto: Věra Kročková

Text: Lucie Slívová,
Foto: Igor Trávníček
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ANKETA

Co očekáváte od nového roku 2021?
Alica Strnišťová, ODS

Vladislava Kopitzová
a Miroslav Houžvička, kandidovali
za Změnu pro lidi + Ostravak

Na otázku, co očekávám od nového
roku, nelze jednoznačně odpovědět.
Očekávat se dá mnoho, realita však zůstává jiná. Můžeme mít své vize, přání
i sny. Bez snahy nás všech, bez spolupráce a vzájemné podpory, to však nepůjde. Přesto si dovolím mít jednu velkou vizi. A to otevření nové mateřské
školy v září 2021. Věřím, že se to podaří, i když to bude
stát nemalé úsilí a toleranci nás všech. Již teď projednáváme strategii stěhování a celkového provozu nové mateřské
školy. Lze mnoho věcí naplánovat, lze si mnoho věcí představit, ale stejně nám život sám ukáže, jak naše vize a sny
lze naplňovat.

V  roce 2021 očekáváme dokončení
hlavních dvou investic našeho městského obvodu, a to otevření nové mateřské školy na ulici Bažanově a dokončení přístavby kulturního domu rovněž na ulici Bažanově. Budeme pokračovat
v projektu „Rozšíření místního hřbitova“ i v projektu „Obnova zeleně Šídlovec III. etapa“ a připravujeme osázení
kruhového objezdu na počátku „Prodloužené Mostní“.
Hlavně bychom si přáli, aby se výrazně zlepšila situace
s pandemií, aby zabrala vakcinace, aby těch nemocných
bylo co nejméně a abychom se opět všichni mohli vrátit
k běžnému životu, který jsme žili před pandemií.

Všeobecně si přeji, ať se uklidní situace kolem koronaviru, ať opět můžeme navštěvovat své blízké v sociálních
a nemocničních zařízeních. Také se už těšíme na blízkou
spolupráci s našimi babičkami a dědečky v rámci projektu „Babi, dědo, pojď si s námi hrát“. Hlavně bych se ráda
vrátila k životu společného setkávání a aktivit v rámci mateřské školy.

Chtěli bychom se vrátit ke kulturnímu životu našeho obvodu, který jsme v minulých letech za veliké podpory občanů tak krásně rozjeli. V  letošním roce nelze dopředu
objednávat tématické zájezdy ani divadelní představení,
jak si občané zvykli, a nelze naplánovat různé další aktivity, které se v minulosti zdály, že budou tradiční. Jen jsme
si zatím dovolili objednat Kinematograf bratří Čadíků na
poslední srpnový víkend roku 2021, což je také „sázka
do loterie“. Jediné, co můžeme občanům slíbit, je to, že
v případě uvolnění jsou členové kulturní komise připraveni všemi možnými dostupnými prostředky navrátit obec
Hrabová mezi obce s velkou kulturní činností.

Přeji Vám všem naplnění Vašich osobních přání a brzké
objímání.

Na závěr bychom vám všem chtěli popřát mnoho štěstí
a hlavně zdraví v roce 2021.

Petr Balušek, KDU-ČSL
Především, že se podaří v celém světě
dostat pod kontrolu nemoc Covid-19
a vrátíme se ke klidnějšímu způsobu života, než jen sledovat a dodržovat neustále nějaká nařízení, zákazy a doporučení. Aby se lidé mohli opět beze strachu a obav scházet
a věnovat se plně svým aktivitám a koníčkům.

Jiřina Kelnarová,
kandidovala za ČSSD
Rok 2021 bude hodně významný pro
rodiče a děti navštěvující mateřskou
školu v Hrabové ‒ přestěhují se do
nové budovy mateřské školy.
Bude také dokončena přístavba budovy úřadu pro kulturní
účely.
A co ještě udělat pro naše hrabovské děti a jejich rodiče?
Obrátila jsem se na předsedkyni okresní rady Junáka-českého skautu paní Hanu Mamčařovou a její sestru paní Hořínkovou, zda by byl z jejich strany zájem založit skautskou
organizaci i v Hrabové. Jejich zájem a ochota mne potěšila.
Členové rady dali zelenou dalšímu jednání se skauty. A tak
se také stalo. Skautům byly nabídnuty prostory pro klubovnu a byl dohodnut další postup. Věřím, že ze strany dětí
bude o skaut zájem.
To je jedno z mnoha mých očekávání od nového roku.
Čtěte Hrabovské listy a budete se postupně dozvídat ke
skautu v Hrabové více.
Vážení spoluobčané, přeji Vám do nového roku pevné
zdraví.

Co se týká činnosti našeho obvodu, tak si myslím, že
víme, co nás čeká. Především zdárné dostavění mateřské
školy, aby ji děti od nového školního roku už mohly začít
využívat. Realizace přístavby kulturního sálu ke stávající
budově úřadu tak, aby po otevření školky už nebyl její
provoz omezován stavebními auty a pracemi. Dále dokončení rozšíření místního hřbitova včetně dostatečných
parkovacích míst pro osobní auta a úpravy okolí. Určitě
nezapadnou také témata týkající se ovzduší v Hrabové
a blízkém okolí, zrušení dálničního poplatku na „dálnici“ do Frýdku-Místku v celé délce, stavba kanalizace na
jižním konci, hledání řešení odvodnění zaplavovaných
pozemků na našem území, stavba kruhového objezdu
u benzínové stanice Shell směrem na Vratimov, údržba
stávající zeleně a vysazování nových stromů.
Přejí všem spoluobčanům v roce 2021 a jejich rodinám
především pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, vzájemné
tolerance, pohody a co nejméně nepříjemných událostí
v běžném životě.
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komise a výbory

Prosba o pomoc

Co očekáváte od nového roku 2021?
Rostislav Gromnica, STAN-KPH
Končí rok poznamenaný bezprecedentní pandemií, která si dosud vyžádala životy téměř 10 tisíc Čechů. Očekává se další nepříznivý vývoj.
Od jara živoříme v karanténních opatřeních ve smyslu ode zdi ke zdi, vyhlašovaných nekompetentní populistickou vládou. Snad úsilí nejlepších
farmaceutických odborníků světa při vývoji vakcín nebude devalvováno
odpírači očkování, kteří se nebývale aktivizují na sítích. Zvítězí zdravý lidský rozum nad tmářstvím, sobectvím a demagogií? Půjdou naši veřejní činitelé osobním příkladem při vakcinaci?
Jen tak společnost převezme v průběhu příštího roku kontrolu nad vývojem pandemie.
Na komunální úrovni očekávám dokončení rozestavěných investic – školky, přístavby kulturního sálu a pokračování rekonstrukce hřbitova. Nevěřícně kroutím hlavou nad dvěma
pisateli dopisů, ve kterých upozorňují magistrát na údajně nesprávně poskytnutou dotaci. Uvítám definitivní stabilizaci informačních médií Hrabové, především Hrabovských listů
a obecních webových stránek. Čekám diskuzi na téma racionálního využití zakoupeného
starého domku nedaleko radnice a obou lokalit po školkách na Šídlovci. První krok se zapojením veřejnosti byl učiněn anketou vyhlášenou v Hrabovských listech. Je jen malá naděje,
že magistrát uvolní prostředky k dokončení kanalizace ve střední a jižní části Hrabové.
Jménem Klubu přátel Hrabové si dovoluji popřát všem lepší příští rok.

Ne všichni máme start do života
s pomocí svých blízkých ulehčen.
To platí o dětech z dětského domova dvojnásobně. A  ne všechny děti mají to štěstí, že mají ve
svém okolí paní Renátu Zatloukalovou, vychovatelku dětského
domova v Hrabové. Její snaha
pomoci nad rámec svých pracovních povinností a ve svém volném čase je neuvěřitelná. Patří
jí za to poděkování.
A  moje prosba k Vám spoluobčanům: Máte-li doma starší
a funkční ledničku, jídelní stůl,
židle, botník, šatní skříň či přebalovací pultík a rádi je podarujete,
ozvěte se, prosím, paní Renátě
Zatloukalové na telefon 736 764
502. Věci budou použity pro vybavení domácností mladistvých
opouštějících dětský domov.
Jiřina Kelnarová

Z činnosti Bytové komise Rady městského obvodu Hrabová v roce 2020
V  minulém volebním
období jsem byl členem bytové komise.
Komise spolupracovala s úřadem obvodu
na sestavování bytového pořadníku, pokoušela se realizovat
pasportizaci bytového fondu a část komise prosazovala zvýšení nájemného.
Byl jsem v komisi jediný zástupce nájemníků, ostatní členové byli majitelé bytů
a jeden člen byl pronajímatel bytů na
Šídlovci. Za celou dobu mého působení v této komisi jsem byl přizván pouze
k jedné prohlídce uvolněného bytu, kde
jsme měli posoudit rozsah prací na rekonstrukci před jeho předáním novému
nájemníkovi.
V  následujícím volebním období jsem
do bytové komise nebyl vybrán a tak v ní
nebyl zastoupen nikdo z nájemníků. Komise pokračovala ve snaze o pasportizaci bytového fondu a prosadila postupné plošné zvýšení nájemného. Několik
členů komise však navrhovalo okamžité
skokové zvýšení nájemného. Tyto názorové neshody byly zřejmě jedním z důvodů odstoupení dvou členů této komise a bylo mi nabídnuto, zda nechci opět
pracovat v komisi. Nabídku jsem přijal a můžu tedy porovnat úroveň práce
obou komisí, kterých jsem byl členem.
Myslím si, že nyní komise pracuje mnohem aktivněji. Komise vypracovala

a rada schválila nové Zásady pro přidělování bytů. Prohlédli jsme si tři bytové jednotky určené k rekonstrukci
a navštívili jsme téměř všechny domy
na Šídlovci. Na základě těchto návštěv byl vypracován soupis nutných
oprav domů. Překvapily mně rozdíly
mezi jednotlivými vchody. Hodně chodeb i sklepních prostor je vzorně udržovaných a čistých. Naproti tomu jsou
vchody, kde se na čistotu a úklid nedbá, chodby jsou, stejně jako okna,
nemyté a ve sklepních prostorách lze
nalézt nepořádek, ke kterému se nikdo nehlásí. Jeden sklepní prostor byl
v době naší návštěvy dokonce čerstvě
vytopen. Nelíbí se mi vzhled chodeb
domů, kde se provádí postupné rekonstrukce bytů a veškeré rozvody jsou
vedené po zdech chodeb. Nájemníci
nemají kde sušit prádlo, suší prádlo na
chodbách, což je nejen nehygienické,
ale i nevkusné. Botníky a boty rozházené po chodbě také nedávají mnoho
možností k udržení čistoty.
Komise se snaží najít širší okruh řemeslníků vhodných k rekonstrukcím bytového fondu transparentními poptávkami, které by byly zveřejňovány na
obecním webu a oslovovaly by i místní podnikatele. Výmalba chodeb či výměna okapů však není dostatečnou
kompenzací za navýšení nájmu, když
je známo, že v bytovém hospodářství
je dostatečný finanční přebytek. Dnes
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už lze i polemizovat s názorem dobré
společenské vybavenosti sídliště, když
je zřejmé, že školka se přestěhuje bez
náhrady. Revitalizace bytového fondu,
která by odůvodnila případné zvyšování nájemného, by měla obsahovat
kompletní výměnu rozvodů, stupaček,
odpadů, vytápění, komínů, podlah, zateplení sklepů a podkroví a úklid sklepů s novým rozdělením sklepních prostor, odpovídajícím novým potřebám
nájemníků s ohledem na změnu způsobu vytápění. Revitalizaci je potřeba provádět najednou v celém vchodě, za cenu vystěhování nájemníků do
náhradních prostor, jak se to zkušebně
provádí v jiných městských obvodech.
Čistotu chodeb a sklepních prostorů
tam, kde se nájemníci nebudou schopni dohodnout na společném úklidu, je
možno zajistit formou placené služby.
Zamčené sklepní prostory je potřeba označit jménem zodpovědné osoby, u které se nacházejí klíče. Samostatnou kapitolou jsou prostory kolem domu. Dříve se zametaly chodníky
před vchodem i za domem, dnes nikomu nevadí vzrostlý trs trávy přímo přede dveřmi do domu. Všechno se dá vyfotit, poslat na facebook a naříkat, jaký
máme ve svém okolí nepořádek. To ale
k nápravě nestačí, každý si musí udělat
pořádek před svým prahem.
Pavel Žižka

komise a výbory

Vakcína proti Covidu – pravda a mýty
Kritéria pro výrobu
nových vakcín jsou velice přísná a jsou pod
dohledem
Světové
zdravotnické organizace. Testování se účastní v posledních
fázích vývoje desítky tisíc lidí. Například
mezinárodní farmaceutická firma Pfizer
zatím testovala svou vakcínu na 43 tisících probandech všech ras a různého
věku z celého světa. Nezaznamenali ani
jeden případ těžké alergické reakce na
novou anticovid-vakcínu!
K samotným nejčastějším dezinformacím a bludům, kterými šermují odpírači vakcinace:

►	Vývoj nové vakcíny není urychlený

na úkor kvality. Navazuje na dlouholetý výzkum při vývoji vakcín proti koronainfekcím SARS (poznámka
redakce: těžký akutní respirační syndrom) a MERS (poznámka redakce:
blízkovýchodní respirační syndrom),
čímž se vývoj urychlil.

►	V samotném nosiči a stabilizátorech

také není problém. Používají se soli
hliníku ve stopovém množství (obdobně jako ve starších bezpečně používaných vakcínách), frakce ethanolu, laktóza, sacharóza, aminokyseliny a protein albumin. Základ je
u většiny vakcín dlouhodobě podobný a odzkoušený.

►	Vakcíny nemohou způsobovat au-

tismus, jak tvrdil britský gastroenterolog Andrew Wakefield v nepravdivé práci z roku 1998 v časopisu Lancet o trojvakcíně MMR (poznámka redakce: proti spalničkám,
příušnicím a zarděnkám) u dvanácti

očkovaných dětí. V  roce 2004 ho
usvědčil britský investigativní novinář Brian Deer. Wakefield byl za
úmyslné klamání a porušení etiky
vyloučen z registru britských lékařů. Dalších nejméně deset komplexnějších a větších studií z celého světa jeho bludy vyvrátilo. Navíc byl ve
střetu zájmů – přijal peníze od firmy vyrábějící konkurenční vakcínu.
Přesto „odpírači“ jeho lži neustále
opakují na sítích.

►	Jako účinná látka se nově používá

mediátorová ribonukleová kyselina.
Změna deoxyribonukleové kyseliny
(DNA) buněk očkovaného nehrozí.
Zjednodušeně se jedná o instrukci pro imunitní systém jak vytvořit
protein, který se nachází na povrchu
viru a jak následně vytvořit protilátky proti tomuto proteinu.

►	Vedlejší účinky existují (jako prak-

ticky u všech léků), ale vyskytují se
velmi vzácně, jsou mírné a krátkodobé (bolest nebo zarudnutí v místě
vpichu, slabost, bolest hlavy). Dlouhodobé vedlejší účinky se u vakcín
prakticky neobjevují. Vznik vážných
komplikací má pravděpodobnost
jedna k několika stovkám tisíc, zatímco u nynější pandemie jsou komplikace u mladších jedna k několika málo stovkám, u starších 1 : 10,
u nejstarších 1 : 2. Pravděpodobnost
úmrtí na následky komplikací z vakcíny je jedna k několika stovkám tisíc až miliónům, u nákazy koronavirem je to 1: 50 až 100 (v Itálii na jaře
v první vlně pandemie to bylo 1: 9).

V  některých internetových bublinách
ovšem pravdu nikdy nevysvětlíte.

České školství s informační gramotností nepracuje. I proto máme tolik odpíračů a předlužených lidí, proto se v Česku tak dobře daří dezinformátorům
všeho druhu od politiky až po byznys.
Chybí schopnost kritického myšlení vydestilovat si z obrovského množství internetových zpráv relevantní odpovědi. Mnozí spoluobčané se navíc očkovat nenechají, protože vakcíny obsahují mikročipy a tím se stávají nástrojem
na ovládnutí společnosti. Zmutujeme
a staneme se poslušnými ovcemi. Usilují o to zednáři, Bilderberg, Gates, Soros, Merklová, Biden, neomarxisté, komunisté, Rusové, Číňani, Američané,
progresivisté, Brusel a prý i náš Babiš.
Takhle to dnes vypadá s obyvateli Česka, které se hrdě hlásí k odkazu Jana
Ámose Komenského. S těmito nešťastníky polemizovat neumím.
Nejsem zastáncem represí a povinného očkování. Preferuji osobní příklad.
Já i má rodina se schválenou vakcínou,
vyrobenou velkou západní farmaceutickou firmou, očkovat rozhodně necháme. Je to v souladu s mým chápáním moderní vědecké medicíny, která se v minulosti obdobně vypořádala
s poliomyelitidou (zápalem mozkových
blan), spalničkami, zarděnkami, černým
kašlem, tetanem, infekční žloutenkou,
tuberkulózou a nakonec i s chřipkou
a lidským papilomavirem. Je to mimochodem dnes jediný způsob, jak se zbavit protivné roušky a karantény. Očekávám, že obdobně se zachová naše politická reprezentace (koalice i opozice).
Rostislav Gromnica,
předseda Zdravotní komise
Rady městského obvodu Hrabová

Ze zprávy o činnosti Finančního výboru
Zastupitelstva městského obvodu Hrabová v roce 2020
Na schůzce 10. září bylo na programu plnění rozpočtu obvodu
v 1. pololetí 2020, rozpočtová opatření rady, výsledky interního auditu a dodatek ke smlouvě na stavbu mateřské školy, zadávací řízení na zhotovitele přístavby kulturního sálu, dar na
opravu střechy kostela a program na poskytování peněžních
prostředků v roce 2021.

Finanční výbor se dle zprávy předsedy o jeho činnosti předložené zastupitelstvu městského obvodu v roce 2020 sešel celkem osmkrát.
Na jednáních 14. ledna, 12. února a 25. února bylo projednáváno plnění rozpočtu obvodu v předchozím roce 2019, rozpočtová opatření rady a žádosti o dotace z rozpočtu městského obvodu.

Na jednání 9. prosince bylo projednáváno plnění rozpočtu obvodu v 1. až 3. čtvrtletí 2020, rozpočtová opatření rady a návrh rozpočtu na rok 2021.

Na schůzce 20. dubna byl na programu závěrečný účet za rok
2019, příprava stavby mateřské školy a zadávací dokumentace na přístavbu úřadu městského obvodu pro kulturní účely.

Předsedou finančního výboru je Ing. Rundt, členy pak
Ing. Hrabovská, Ing. Chlupatá a od 4. března také Ing. Očadlíková a pan Slíva.

Na jednáních 2. a 17. června byly projednávány výsledky auditu hospodaření v roce 2019, plnění rozpočtu obvodu v 1. čtvrletí roku 2020, rozpočtová opatření rady, stavba mateřské školy a návrh správy a financování parku Hrabovjanka.

Jan Dvořák
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události

Poslední spoj ostravské MHD
zajištěný vysokopodlažním autobusem odjel právě z Hrabové
V  sobotu 7. listopadu ve 12:33
vyjel ze zastávky
Hrabová Tesco
na lince 48 úplně poslední pravidelný spoj ostravské městské
hromadné dopravy
zajištěný vysokopodlažním autobusem. Protiepidemická opatření sice neumožnila konání žádné oficiální slavnosti, ale
přesto Dopravní podnik Ostrava a.s. ve
spolupráci s Kroužkem přátel městské
dopravy zajistil důstojné rozloučení.
Vůz byl označen na čele informační tabulí, na boku informací o typu autobusu a také byl ozdoben vlaječkami Dopravního podniku Ostrava a.s. Fanouškům městské hromadné dopravy vyšel
dopravní podnik vstříc a zveřejnil přehled spojů vysokopodlažních autobusů

v posledních dvou dnech provozu, takže každý si mohl pořídit fotografii na
památku. A je nutno říct, že u posledního spoje to mnoho desítek lidí využilo a autobus tak již z konečné vyjížděl
plně obsazený.
Asi nebylo záměrem, že konec provozu byl zrovna v den výročí Velké říjnové socialistické revoluce, ale pravdou
je, že autobusy Karosa byly produktem socialistického hospodářství. Poslední autobus tohoto typu byl sice nakoupen Dopravním podnikem Ostrava
a.s. v roce 2006, ale koncepčně vychází z vozů řady 730, která se vyráběla
již od roku 1981 a v Ostravě jezdí tyto
vozy od roku 1982. Esteticky sice v porovnání s předchůdcem ŠM11 kvůli své
hranatosti příliš nevynikaly, ale přemístěním motoru dozadu poskytovaly
cestujícím nově přepravu bez nadbytečného hluku a vibrací. Od roku 1990

byla vyráběna také kloubová verze
těchto autobusů označená jako řada
740, která nahrazovala pomalé a nepohodlné Ikarusy. V roce 1997 proběhla inovace obou řad na řady 930/940,
které se vizuálně odlišovaly především zaoblením rohů vozidla a později i mírně sníženou podlahou. Od roku
2002 se pak vyráběly inovované řady
950/960 odlišující se především motorem Iveco, aby splňovaly emisní normy
Euro 3. První nízkopodlažní autobus
sice v Ostravě vyjel již v roce 1997, ale
vysokopodlažní autobusy se ještě deset let nakupovaly kvůli nižší pořizovací ceně oproti nízkopodlažním autobusům, které byly buď zcela nebo alespoň zčásti vyráběny v zahraničí. A vyšší
pořizovací cena článkových vozů byla
také důvodem, proč právě vysokopodlažní článkové autobusy skončily v Ostravě jako poslední.
Text a foto: Jan Dvořák

Mikuláš na Šídlovci
V  pátek 4. prosince navštívil Hrabovou Mikuláš se svou obvyklou družinou. I v této složité době a při dodržení všech bezpečnostních opatření mohlo naše Divadlo tety Chechtalíny potěšit
přihlášené rodiny s dětmi. Mikuláš se
s andělem a čertem usídlil na náměstí
před Budoucností, přistupovaly k němu
předem přesně načasované děti a po
probrání všech hříchů a dobrých skutků byly náležitě odměněny nadílkou.

Dostavila se i početná skupina z našeho dětského domova. Máme v Hrabové jen hodné děti ‒ čert nikoho do
pekla neodnesl, andělovi trošku namrzla křídla a Mikulášovi vousy. Těšíme
se na dobu bez opatření, kdy se budeme moci s hrabovskými rodinami sejít pěkně v teple, třeba v nové přístavbě kulturního domu u úřadu.
Text: Marcela Poláčková,
Foto: Ilona Hromádková

Velocipedistický advent
Protože jízda na kole nebyla omezována,
mohli se v prosinci velocipedisté scházet
alespoň k menším vyjížďkám. V sobotu
jezdíváme do Místku ke splavu pozorovat otužilce a každou neděli jezdíme do
Paskova pro chleba do místní pekárny.
V  naší klubovně jsme uspořádali malou besedu s hrabovskými pamětníky.
Promítali jsme film o oslavách 80 let

kopané v Hrabové. Na hospodu U Lípy
jsme zavzpomínali při filmu natočeném
na Plese fotbalistů v roce 2000. Nejstarší filmy, které jsme zhlédli, byly z oslavy
1. máje a 50 let Sokola. Viděli jsme průvod, který šel po ulici Šrobárově směrem ke škole a dále po Paskovské ulici
na sokolské hřiště, kde všechny věkové
kategorie cvičily, hrál se volejbal a pokračovala volná zábava. Velmi zajímavý byl film o výletu tramvají do Kyjovic uspořádaném k Mezinárodnímu dni
dětí v roce 1957. Trasa zachycená filmovou kamerou vedla od Výstaviště přes
staré Svinovské mosty a Porubou kolem řeky Porubky a „Oblouku“ na hřiště do Kyjovic. Zde se konaly sportovní hry. Je docela možné, že mnozí hrabovští občané tento výlet pamatují a na
filmovém dokumentu by sebe nebo své
známé poznali. V budoucnu plánujeme
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uspořádat vzpomínkové promítání pro
širokou veřejnost. Za poskytnutí fotbalové kroniky a alba fotografií děkujeme
našemu členu Láďovi Sumarovi.
Nejvýznamější událostí uplynulého měsíce však pro nás byl rozvoz světla z Betléma. Sešli jsme se 19. prosince jako vždy
u kostelíku. Projeli jsme kolem "tramvajky" na ulici Na Potoku, kde nás čekali
další členové klubu. Odtud jsme se společně vydali na vratimovské nádraží, kde
už stál početný dav lidí s lucernami a petrolejovými lampani. Po zapálení našich
luceren jsme se vyfotografovali a rozvezli světlo Hrabovou. Výlet byl sice krátký, ale díky pěknému počasí vydařený.
Všichni jsme byli rádi, že jsme se mohli
v této těžké koronavirové době alespoň
na chvíli sejít.
Text a foto: Pavel Žižka

novinky

Rozhovor s Patrikem Němcem ze společnosti Spa Living s.r.o.:
Pod Břehy již vyrostly nové bytové domy  
Můžete prozradit něco o průběhu výstavby bytových domů Rezidence Hrabová v lokalitě pod Břehy, např. o financování, zhotoviteli a aktuálně předpokládaném termínu dokončení?
Výstavbu bytových domů financujeme
z podstatné části z úvěru a nečerpáme
na ni žádné dotace ani příspěvky. Po několika letech příprav započala výstavba
bytových domů v únoru tohoto roku. Nemáme jednoho generálního zhotovitele, ale několik firem, specializovaných
na určitou činnost. Tyto společnosti jsou
převážně ze severní Moravy. Do harmonogramu výstavby bohužel negativně zasáhla omezení spojená s Covid-19 a tak
jsme byli nuceni posunout termín dokončení na léto 2021.
Jaké velikosti bytů v domech budou
a komu budou byty určeny?
Převažovat budou jednopokojové byty
s kuchyňským koutem s výměrami od
29 m2 do 38 m2 a menší počet dvoupokojových bytů s kuchyňským koutem nebo
kuchyní s výměrami od 49 m2 do 87 m2.
Byty budou určeny nájemníkům od
60 let. Slyšel jsem, že se mezi některými občany Hrabové šíří lživé informace o „bydlení pro nepřizpůsobivé“. Tyto
fámy musím vyvrátit. Šíření takových
„zpráv“ jenom ukazuje na neschopnost
nebo neochotu „šiřitelů těchto informaci“ z dostupných zdrojů dohledat naše
předchozí projekty. Pak by totiž museli
zjistit, že všechny již realizované projekty jsou nájemními byty převážně pro seniory. Žádný z nich nebyl, není a ani nebude určen pro bydlení problémových
skupin obyvatel.

Budou byty nájemní a máte již orientační představu o výši nájmu, případně
prodejní ceně?
Stejně jako u našich předchozích projektů
budou byty určeny výhradně k pronájmu.
Dle našich zkušeností je o tento typ bydlení mezi seniory zájem. Jedná se bezbariérové bydlení s výtahem, byty jsou
vybaveny sprchovými kouty a v areálu
bude 24 bytů, které se dají lehce upravit
pro bydlení hendikepovaných nájemníků. Naše byty budou tedy vhodné i pro
seniory z Ostravy a okolí, kteří v současné
době bydlí ve starším bytovém domě bez
výtahu a díky např. špatné pohyblivosti se
stávají „vězni ve vlastním bytě“, protože
nejsou schopni překonat schody. Senioři,
kteří jsou stále velmi aktivní, mohou využít sousední cyklostezku, kulturní zázemí
obce i blízkost nákupních možností. Navíc
mají v oploceném areálu k dispozici dostatek parkovacích míst.
Celkové náklady bydlení, tj. nájemné včetně služeb (vodné, stočné, teplá
voda, vytápění atd.) předpokládáme od
6 500 Kč měsíčně.
Bude Vaše společnost trvalým vlastníkem domů a kde se mohou hlásit zájemci o bydlení v těchto domech?
Ano, i po ukončení výstavby zůstaneme
vlastníky nemovitostí. Tím můžeme garantovat, že byty budou využívány jako
nájemní byty pro seniory a že o byty,
stejně tak jako o celý areál, bude řádně pečováno.
Pro zájemce plánujeme v průběhu jara
2021 zprovoznění infolinky a webových
stránek www.RezidenceOstravaHrabova.cz s bližšími informacemi. Ve stejném

období by již měly být první byty připraveny k prohlídce pro zájemce.
Foto: Jan Dvořák,
Vizualizace: Patrik Němec

Obnova zeleně Šídlovec ‒  III. etapa
V  loňském roce jsme
zakončili projekt Obnova zeleně Šídlovec ‒
II. etapa plošným ořezem kulovitých javorů. V roce 2021 hned
z kraje roku budou
v rámci projektu „Obnova zeleně Šídlovec, Ostrava-Hrabová“
v oblasti Šídlovce pokáceny vytipované
břízy. Tyto byly odborně posouzeny dendrologem panem Dostálem a na základě
jeho posouzení bylo vydáno rozhodnutí

o kácení dřevin, dle kterého bude toto
kácení provedeno. Břízy na Šídlovci jsou
ve velmi špatném stavu a na některých
kusech je toto vidět i očima laika ‒ nelze
jen ořezat suché větve. Za poslední dva
roky jsem byla několikrát kontaktována
občany Šídlovce, kteří mě upozorňovali
na špatný stav bříz a dožadovali se jejich
odstranění vzhledem k obavám, že břízy
spadnou na přilehlé nemovitosti, parkoviště nebo občany procházející v blízkosti. Odhadované náklady na toto kácení jsou ve výši 320 tisíc Kč. Tuto částku

8

zahrneme do žádosti o dotaci z Fondu
životního prostředí města Ostravy pro
rok 2021. V rámci zmíněného projektu
bychom chtěli ještě v roce 2021 upravit
prostory za domem na ulici Viktora Huga
v blízkosti sportovního hřiště a u knihovny směrem k ulici Paskovské. I tyto činnosti bychom chtěli zahrnout do zmíněné žádosti o finanční dotaci. Mimo
oblast Šídlovce a mimo projekt Obnova
zeleně Šídlovec připravujeme ještě osázení kruhového objezdu na ulici Mostní.
Vladislava Kopitzová

vzdělávací organizace

Novinky z knihovny s vůní svíček
Vážení a milí čtenáři,
nastal čas na poslední příspěvek
z hrabovské pobočky Knihovny města Ostravy v tomto roce. Píšu ho pro
vás v čase předvánočních příprav, mezi pečením vanilkových rohlíčků a při vůni svíček, bez
kterých si krátké zimní dny s dlouhými
večery neumím představit. A věřte, že
ho píšu moc ráda. V posledních měsících se právě Hrabovské listy staly prostředníkem, jak vás všechny můžu oslovit a ujistit, že i v této nelehké době, kdy
nám stále se měnící epidemiologická
situace omezuje možnost si v knihovně chvíli spolu popovídat, jsou pro mne
vaše spokojenost a stálý přísun hezkých
knih důležité.
Nebudeme si nic nalhávat, rok 2020 byl
hodně náročný pro nás všechny. Nebyl to
ten nejlepší rok, který jsme si mohli přát,
avšak já se řídím rčením, že vždy může

být hůř, a proto se snažím zaměřit i na
všechny klady, které přinesl.
Nepochybně většinu z nás učinil pokornějšími a přemýšlivějšími, protože
jsme zjistili, že věci, které bereme za
samozřejmé, se mohou kdykoli změnit
a nám nezbyde nic jiného, než je přijmout a nějak se s nimi poprat. Také se
ukázalo, kdo z nás dokáže na chvíli vydržet pouze „sám se sebou“, pokud došlo k omezení pohybu, návštěv různých
společenských zařízení anebo k uvíznutí v karanténě. A nejednou jsem se ve
svém okolí přesvědčila, že to vždy snadné není. Naštěstí však máme „aspoň ty
knihy“. Ty nám nikdo nezakáže ani nevezme, a přestože to samozřejmě neřeší všechny problémy, které tento rok
přinesl, je to aspoň malá jistota a zpříjemnění, které můžeme mít k dispozici
každý den ‒ a to je moc fajn.
A o tom, že se v novém roce můžete těšit na další nadílku knižních novinek, která letos byla opravdu přímo vánoční, se
můžete přesvědčit na dalších řádcích.

Dlouho očekávané tituly
‒ Robert Bryndza: Mlha nad Shadow
Sands, Jo Nesbo: Království, Lars Kepler:
Zrcadlový muž
Oblíbené tipy
‒ Stina Jackson: Pustina, Elena Ferrante:
Prolhaný život dospělých, Sheryl Browne: Vzorná chůva, Lisa Reagan: Mizející dívky, Charlotte Link: Na konci mlčení, Jeffery Deaver: Komunita truchlících
Thrillery
‒ Jo Spain: S našim požehnáním, Nicolas
Beuglet: Ďábelský ostrov, Lucinda Berry:
Andílek (čtenáři Dětských zoubků)
Česká tvorba
‒ Lydie Romanská: Kletba podle Justiny,
Jana Poncarová: Alžběta a Nina
Osobní tip
‒ Delia Owens: Kde zpívají raci
Všem vám děkuji za ohromnou dávku
trpělivosti a ohleduplnosti, kterou jste
v letošním roce, plném stále se měnících
opatření a pravidel, projevili. Přeji hodně zdraví a přívětivých dní v roce 2021.
Martina Šalati

Základní škola logopedická je součástí Hrabové již 21 let
V sousedství dřevěného kostela sv. Kateřiny stojí na Paskovské ulici budova původní hrabovské obecné školy. I dnes slouží
vzdělávání dětí – navštěvují ji žáci druhého stupně Základní školy logopedické,
kteří pocházejí nejen z Hrabové, ale také
z jiných částí Ostravy a okolních obcí.

při rekonstrukci kladen důraz na zachování ducha historické budovy. Dodnes si
tak návštěvníci mohou povšimnout například replik původních dřevěných oken, restaurovaného schodiště a vnitřních dveří
a jiných zachovaných detailů. Výuka byla
v této budově zahájena v září roku 1999.

Z historie školy
Historie školy se začala psát v roce 1994,
kdy v Ostravě-Hrabůvce byla ve vile na ulici Aviatiků zahájena výuka žáků s rozšířenou logopedickou péčí, k níž brzy přibyla
další budova na ulici U Prodejny. S rostoucím počtem žáků a učitelů vznikla potřeba nových prostor. V roce 1997 byla
proto zakoupena zchátralá budova staré
obecné školy v Hrabové. Při následné rekonstrukci byly zanechány pouze obvodové zdi a škola byla celkově přestavěna.
Z důvodu blízkosti kostela sv. Kateřiny byl

Zaměření vzdělávání
V dnešní době výuka v Základní škole logopedické probíhá současně ve třech budovách a počet žáků vystoupal ke 150. Od
počátku se škola snaží vytvořit vhodné
prostředí rodinného typu, které by žákům
poskytovalo souběžně pod jednou střechou jak plnohodnotné základní vzdělání, tak odbornou logopedickou péči. Kromě žáků ji vyžadujících školu navštěvují
také žáci s vadami zraku, poruchami učení (např. dyslexie) nebo poruchami autistického spektra. Budovu druhého stupně
v Hrabové navštěvuje 60 žáků, kteří
se učí v osmi třídách.
Součástí obce
Škola se od svého vzniku aktivně
zapojuje do života obce. Mnozí občané Hrabové si zvykli na návštěvy tvořivých dílen s občerstvením
v rámci Svatokateřinské pouti (viz
foto vlevo). V  loňském roce byly
s podporou obce rozmístěny v okolí
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obecního úřadu hnízdní budky pro ptáky.
V lednu pravidelně žáci s učiteli rozmísťují v okolí školy a ulice Domovské krmítka,
která do března pravidelně doplňují. Velkým tématem školních projektů se stala ochrana hmyzu, která v loňském roce
vyvrcholila uspořádáním prvního ročníku
Dne hmyzu. Tato akce se setkala s velkým
zájmem hrabovských rodin s dětmi, které tvořily hmyzí domky (viz foto vpravo)
a seznamovaly se s včelařením a vytvářením hmyzích zahrad. Díky vstřícnosti
obce byl škole zapůjčen malý pozemek,
který je určen pro vytvoření biotopu přátelského životu hmyzu a plazů.
Mezinárodní aktivity
V roce 2019 získala škola díky svým projektům věnovaným ochraně hmyzu titul
Světová škola a v letošním školním roce
se stala také úspěšným žadatelem dvojice evropských projektů, díky kterým
žáci v následujících
dvou letech navštíví Finsko, Lotyšsko,
Španělsko, Slovensko, Itálii, Řecko
a Rumunsko.
Text a foto:
Lenka Zajícová

SPOLKY

Sokol byl, je a bude !!!
Rok 2020 byl, stejně tak
jako pro většinu z nás,
neobvyklý... Sportovní
činnost, která je klíčovou činností celé tělovýchovné jednoty, byla
virem Covid-19 značně
ovlivněna. Co se týče fotbalového oddílu, tak zde bylo omezení nejmarkantnější. Fotbalisté nejprve nemohli dohrát
soutěže ročníku 2019/2020, jelikož celá
jarní sezóna byla zrušena a ročník byl
ukončený. Po létě, které pro celou společnost, tedy i pro náš oddíl, vypadalo
velmi slibně, přišla další omezení a část
podzimní sezóny ročníku 2020/2021 byla
opět přerušena. Věříme, že situace na
jaře roku 2021 bude již jiná a dovolí nám
plnit sportovní "povinnosti". Pro ostatní
oddíly naší tělovýchovné jednoty (tenis,
základní a rekreační tělovýchova) znamenalo omezení sportování také problémy, nicméně tyto oddíly nemají organizované soutěže, tzn. jejich možnost přizpůsobení se byla v podstatě jednodušší.
Bohužel se tyto problémy ve společnosti kvůli již výše zmíněnému viru odrazily také po stránce finanční. Někteří naši
podporovatelé a sponzoři řešili své vlastní finanční problémy kvůli omezení a tudíž jim nezbyl prostor pro podporu tělovýchovné jednoty. Nicméně je třeba
i tak poděkovat všem sponzorům, kteří
jsou nám stále věrni a pomáhají v rozvoji naší sportovní činnosti. Díky jejich
finančním darům se také snažíme zvelebovat a opravovat areál tělovýchovné jednoty.
Tímto článkem bych také chtěl veřejně poděkovat všem kolegům a členům,
kteří aktivně pomáhají v naší činnosti.
Všichni, kteří pomáhají pracovat s mládeží, kteří se podílí na chodu tělovýchovné jednoty, kteří věnují spoustu
času bez finančních nároků, si zaslouží
mé obrovské "Děkuji". Obzvláště obdivuji všechny mládežnické trenéry, kteří se snaží z budoucí generace našich
dětí vychovat nejen fotbalisty, ale také
lidi. Děkuji jim a říkám to proto, že by
si všichni měli uvědomit, že naše činnost nespočívá pouze v kopání do balónu a naučení dětí fotbalového umu.
Úloha trenérů má mnohem větší sociální přesah. Díky jejich výchově a práce se děti učí respektu vůči autoritám
a sobě navzájem, odpovědnosti vůči
všem kamarádům kolektivního sportu

a základním lidským pravidlům, kterými by se měla
celá společnost řídit. Na zastávkách autobusů s cigaretou v puse nebo u počítače se těmto charakterovým
vlastnostem nenaučí.
Bohužel tato naše snaha
bývá občas po zásluze potrestána. Na konci tohoto
roku jsme bohužel čelili pomluvám, které se u piva šíří
Hrabovou. Rád bych tímto
dementoval všechny tyto fámy, které nás
velmi poškozují v očích veřejnosti. Jedná
se především o lživou informaci, že vedení tělovýchovné jednoty odprodalo
část pozemků zahrady v areálu. Tento
pozemek byl pouze pronajat. Je stále ve
vlastnictví spolku a o prodeji se neuvažuje, jelikož naší snahou je vybudovat
víceúčelovou halu pro potřebu občanů
Hrabové, ke které potřebujeme veškeré pozemky v našem vlastnictví a současně jedná obec o výkupu pozemků,
které by pomohly záměr výstavby haly
zrealizovat.
Zároveň musím vyvrátit nepravdivou informaci, že by případná realizace stavby
haly měla jakkoli ohrozit některé oddíly
a jejich fungování. Hala by v našem uvažování neměla zmenšit prostor pro volný
pohyb lidí uvnitř areálu, tzn. jakkoli nabourat nynější volný prostor, který slouží jak všem návštěvníkům, tak také pro
pořádání sportovních či kulturních akcí.
Bohužel vždy se najdou lidé, kteří budou
chtít z různých důvodů škodit i tam, kde
by měli spíše pomáhat.
Musím však ještě zmínit jednu smutnou informaci týkající se sokolského
života v roce 2020. Na podzim tohoto
roku odešel do fotbalového nebe bývalý
dlouholetý předseda Josef Vašíček. Věřím, že se na nás kouká a fandí i nadále.
Abychom nekončili takto
smutně, je třeba také zmínit, co se v roce 2020 podařilo. Zejména se jedná
o dokončení celkové rekonstrukce sociálního zařízení.
Rekonstrukce se povedla
na výbornou a myslím, že ji
všichni velmi oceňují a jsou
z ní nadšeni.
Ve chvíli, kdy vzniká tento
článek, se provádí další rekonstrukce. V  létě tohoto
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roku jsme požádali na Magistrátu města Ostravy o investiční dotaci na opravu
sprch a toalet uvnitř budovy a na opravu oplocení podél ulice Mostní. Dotaci
jsme získali, avšak pouze pro potřeby
rekonstrukce sprch a toalet. Nové sprchy budou dokončeny ještě dříve, než
vyjde tento článek. Toalety jsme se kvůli udržitelnosti dotace (10 let) rozhodli navrhnout a zrealizovat jako mobilní
přístavbu na betonový plácek u basketbalového koše.
Věříme, že oplocení, které je ve velmi špatném stavu a hyzdí pohled na areál z Mostní ulice, opravíme ihned, jakmile na ně seženeme dostatek finančních prostředků.
Další investicí, na kterou momentálně
nemáme finanční prostředky a jejíž neutěšený stav nás trápí, je parkoviště před
areálem. Rádi bychom parkoviště zpevnili
zámkovou dlažbou, popř. asfaltovým povrchem. Díky těmto úpravám a také uspořádáním odpadových kontejnerů bychom
mohli parkoviště o pár míst zvětšit. Uvidíme, zda se nám finančně podaří dohodnout třeba i s obcí, jelikož právě velká a těžká nákladní auta, která pravidelně jezdí
vyvážet obecní odpadové kontejnery, jsou
největším "ničitelem" povrchu parkoviště.
Děkujeme všem za přízeň v roce 2020
a budeme se na Vás těšit v roce 2021.
Text a foto: Daniel Nováček

historie

Šachy v Hrabové
Šachy v Hrabové se
určitě hrály v rodinách
a po hospodách, ale
v Hrabové žádný šachový klub nikdy nebyl.
V  letech 1979 ‒ 1980
a potom kolem roku
2002 ale fungoval úspěšně šachový
kroužek na Základní škole Paskovská.
V  dnešní době se do projektu „Šachy
do škol“ zapojila Mateřská škola Viktora
Huga. Budoucnost ukáže, jestli z tohoto
podhoubí mladých šachistů vyroste nějaký velký hráč. V tomto článku jsem se
pokusil sepsat vzpomínky šachistů z Hrabové, kteří hrají nebo hráli závodně.
Petr Alexandr ‒ hraje teď za ŠK Bystrc
Oilers; dříve hrál za TJ NHKG Ostrava
(poznámka redakce: NHKG = Nová huť
Klementa Gottwalda) a po dvacetitileté
pauze za TJ Slovan Ostrava, přičemž dosáhl maximální Elo (poznámka redakce:
hodnocení výkonnosti šachisty) 1749
(momentálně 1686):
“Zkusím zavzpomínat, ale co si vybavuji,
tak jsme začali hrát v družině já, Tomáš
Vavřička, Standa Hruška a pak se k nám
přidal i Zdeněk Neuschl. Vyhráli jsme
i nějaký turnaj základní školy. A trénovali jsme pak na NHKG v Tatranu."
Stanislav Hruška ‒ dlouholetý hráč TJ
Ostrava kolem Elo 1900, který hostoval
v HTJ Odra Ostrava či hrál 1. ligu v Irsku
za Bray, ale dnes již aktivně nehraje:
“Vzpomínám na šachový kroužek v Základní škole Paskovská, který vedl pan
Ing. Wojnar ‒ něco jsme se tam naučili.
Hrávali jsme i přebor škol v bývalé Romovce a společně s Bielikem a Synkem
jsme vyhráli putovní pohár. Hrabovou
mám rád, asi tam i strávím důchod, pokud mě do té doby „nejebne“ z roboty.“
Rudolf Kaminský ‒ hraje za TJ Slovan
Havířov; dříve hrál extraligu za TJ VOKD
Ostrava (poznámka redakce: VOKD =
Výstavba Ostravsko-karvinských dolů)
(v letech 1968 až 1969 4. místo, v 60. až
80. letech vítěz mnoha bleskových turnajů), za TJ NHKG Ostrava (působil též
jako trenér), TJ Hutní montáže Ostrava,
hostoval v Pohradní Lhotě, Rajnochovicích či německém Obernau a dosáhl
maximální Elo 2192 (ale hrál hodně
dobře již před zavedením klasifikace
Elo) a německé maximální Elo 2203
(momentálně má Elo 2050); k 70 letům
dostal ocenění od Moravskoslezského
krajského šachového svazu za aktivní
činnost v šachovém hnutí:

“V Hrabové na Šídlovci žiji od roku 1979.
Šachový klub v Hrabové nikdy nebyl, ale
hodně silný šachový klub vedený Karlem Pastorem byl při Dole Paskov, kde
se hrály zápasy v sestavě Čempel, Trombík a Lys v bývalém kulturním domě při
Dole Paskov. Další šachový klub byl ve
Vratimově a ten vedl Tomáš Malina.“
Zdeněk Neuschl ‒ hraje za TJ Ostrava
(dříve TJ NHKG Ostrava, TJ NH Ostrava, TJ Mittal Ostrava ‒ ale pořád stejný
klub) a dosáhl maximální Elo 2149 (momentálně 2113):
“Táta přivezl ze služební cesty do Moskvy krásné dřevěné šachy. Sám je hrát
neuměl, strýcové ale ano a naučili mě
tahat figurkami. Po přestěhování do
Hrabové jsem v první třídě v roce 1979
začal chodit do družiny, kde starší kluci
hrávali šachy. Když byl výběr ze zájmových kroužků, šachy byly jasná volba.
Tehdy vedl kroužek na Základní škole
Paskovská Eduard Wojnar. V šachovém
kroužku, případně v družině, kam také
chodili Stanislav Hruška, Petr Alexandr
nebo bratři Tomáš a Petr Vavříčkovi,
jsme se naučili základům šachů. Na Základní škole Paskovská jsme se účastnili i přeborů družstev základních škol,
které pořádal šachový klub Romo Ostrava. Standa Hruška pak začal hrát závodně za TJ VŽKG Ostrava (poznámka
redakce: VŽKG = Vítkovické železárny
Klementa Gottwalda) a časem stáhl do
oddílu i mě.“
Jindřich Ryška ‒ dnes již aktivně nehraje;
hrál za TJ Slovan Ostrava a o 20 let dříve
za šachový oddíl TJ Důl Stachanov a dosáhl maximální Elo 1722; organizátor jediného oficiálního turnaje v Hrabové na
Sokole v roce 2010 (hodně silného turnaje se zúčastnil
jeden mezinárodní mistr, jeden mistr FIDE /poznámka redakce: FIDE
= Mezinárodní šachová federace/
i pět kandidátů
mistra a rozhodoval ho mezinárodní rozhodčí
Jaroslav Kořínek),
ze kterého bohužel asi neexistují
žádné fotografie,
ale dochovala se
výsledková listina
(viz foto):
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“Šachy jsme hrávali U  Lípy. Domlouval
jsem s majitelem i možnost vytvoření šachového klubu a hraní v prostorách hospody U Lípy, kde by hráli nejnižší soutěž
místní nadšenci. Než se nápad zrealizoval, hospoda se uzavřela nadobro.“
Lukáš Ryška ‒ dnes již aktivně nehraje;
hrál za TJ Ostrava a dosáhl Elo okolo
1900.
Oldřich Studník ‒ dnes již aktivně nehraje; hrál za TJ Ostrava a TJ Mariánské
Hory a dosáhl maximální Elo 1878.
Martin Veselý ‒ hraje za TJ Ostrava;
hostoval za HTJ Odra Ostrava a dosáhl maximální Elo 2202 (momentálně
2082):
“Šachy mě naučil hrát táta, ale hodně
jsem hrával i s dědou než umřel. Na
Základní škole Paskovská ale pravděpodobně už v té době šachový kroužek nebyl, takže jsem se k hraní šachů závodně dostal oklikou. Ve třídě
na základce jsme hrávali šachy hodně
s Radovanem Svobodou a Broníkem
Střížem, který je bratrancem Standy
Hrušky. Chodili jsme hrát tenis na asfaltové hřiště na Ščučím a tam jsme se
Standou potkávali. Když pršelo, tak se
místo tenisu hrály šachy. Standa vycítil u mě talent, zval mě do šachového
klubu a zároveň mě hodně učil. Do šachového klubu jsem vstoupil až někdy
v 17 letech a baví mě hrát šachy dodnes. Kolem roku 2002 jsem dva roky
vedl šachový kroužek na Základní škole
Paskovská. Mezi šachisty je znám pojem Veselá zahrada (letos už 16. ročník), ale to je na jiný článek.“
Text a foto: Martin Veselý
(údaje v článku jsou k říjnu 2019)

fotoreportáž

Vzpomínka na osoby z počátků Úřadu městského obvodu Hrabová

Nahoře zleva: paní Matějová, Ing. Faicová, paní Kopitzová
Dole zleva: paní Petrová, paní Kelnarová, paní Kořínková

Nahoře zleva: paní Matějová, Ing. Faicová
Dole zleva: paní Petrová, paní Kelnarová, paní Kořínková

Zleva: pan Strniště, paní Haunerová, paní Kopitzová, Ing. Rundt,
paní Bochňáková, pan Balušek, slečna Bochňáková

Zleva: paní Haunerová, paní Kopitzová, pan Balušek,
paní Bochňáková, slečna Bochňáková, paní Nováčková

V popředí: paní Kopitzová a děti z Mateřské školy Klubíčko
V pozadí zleva: paní Strnišťová, paní Svobodová, paní Bochňáková

Foto poskytla Vladislava Kopitzová
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fotoreportáž

Proměny Hrabové v průběhu roku

Kouzlo dlouhých večerů

Předjarní velké vody

Trocha jarního kouzlení

Po letní bouřce

Malá botanická zahrada

Podzimní nálada

Foto: Věra Kročková
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zamyšlení

Tříkrálové zamyšlení
Vánoční svátky už jsou pomalu minulostí a čeká nás
nový rok 2021. Jeho počátek na nás ještě dýchne vánoční atmosférou – slaví se
totiž svátek sv. Tří králů, v církvi nazývaný
Zjevení Páně. Kromě slavnostních bohoslužeb nám Tři krále připomenou malí
koledníci, kteří trpělivě navštěvují hrabovské byty a domy, aby požádali o příspěvek pro méně šťastné spoluobčany.
Tříkrálová sbírka organizovaná Charitou
České republiky přináší důležité finanční
prostředky a připomíná nám, že je třeba pomoci těm, kdo podporu potřebují.
Nahlédněme na chvíli do Matoušova
evangelia, jež obsahuje biblickou zprávu o Třech králích. Možná někoho překvapí, že se malému Ježíškovi přišli poklonit „mudrci“, doslova „mágové“, zřejmě z Babylónie. Jako znalí hvězdopravci
šli neomylně za betlémskou hvězdou, do
Betléma pak dorazili se vzácnými dary:

zlatem, kadidlem a myrhou. Za „krále“
byli označeni mnohem později a jejich
jména Kašpar, Melichar a Baltazar jsou
doložena až v 6. století. Na překrásné
mozaice z ravennského chrámu sv. Apolináře jsou příhodně zobrazeni (viz foto).
Zajímavý a tajemný tříkrálový příběh vybízí k zamyšlení. Mnoho lidí dnes věří astrologům a myslí si, že hvězdy jim ukáží
budoucnost. Jiní už ani k obloze nehledí, drží se při zemi, hledí si svého a do
Betléma je nic neláká. Otázka cíle naší
životní cesty není vůbec jednoduchá –
často hledáme a tápeme. Na pomoc nám
může přijít nadčasový příběh Tří králů,
kteří dobře věděli, kam a proč jdou. Tak
jako oni i my putujeme k cíli, každý z nás
ho však vidí někde jinde. Pohled k obloze nás přesvědčí, že naše kroky nejsou
spojeny jen se zemí, ale také s něčím,
co je nad námi, mimo nás. Dávní mudrci to věděli, vydali se na úspěšnou cestu
a splnili svůj úkol. I my, lidé 21. století,
je můžeme napodobit. Výhled
nám zakrývají falešní proroci,
různí „majitelé pravdy“ přesvědčující nás o tom, že máme zůstat
na zemi, nebo o tom, že se nemáme dívat k nebi. Betlémská
hvězda ukázala cestu Třem králům a ukazuje ji i nám. Dívejme
se a následujme její světlo. Nemůžeme zabloudit...
Text a foto: Jiří Slepička

Procházka
Vzala jsem foťák a vyšla ven.
Zas jeden mrazivý lednový den.
Sníh vrže pod botou, jemně se třpytí.
Sluneční paprsky vybízí k bytí.
Cestou ke hřbitovu pěkně se šinu.
Pak dál pod dálnici a na pěšinu.
I když je velký mráz, sluníčko láká...
Dovede zahřát snáz – i bez "panáka".
A přímo na nadjezd nohy mě vedou,
kde pole, stromy jsou, kroky mé svedou.
Přes čočku foťáku často se dívám, starost i žal v srdci tiše ukrývám.
Myslivna zčmáraná – zvláštní to "umění"... Není to lidičky moc pěkné k vidění.
A pak jsem spatřila – tam, mezi dálnicí,
ubohé stádečko srneček ležící.
Pohled mi ustrnul. Studánka? Hrůza! Remízek? Vývraty! Plasty a blůza...
Těžko se odchází, akáte nádherný...
Ty jsi tu jediný v zeleni oděný.
Břečťan ti ozdobil vrásčitou kůru.
Koruna vznešená – pohlédni vzhůru.
A nazpět přes pole okolo lipek
přeběhl zajíc, pár bažantích slípek.
Slunce už zapadá, šero se vkrádá.
Ke spánku tiše se všecko ukládá.
(Jestlipak studánku viděla rada?
Stav její žalostný opravu žádá...)
Věra Kročková

Problematika přemnožených koček
Kočka domácí je domestikované zvíře, podobně
jako pes, i když si zachovala spoustu přirozených instinktů, jako je třeba lov.
Kvůli tomu si ji vlastně původně člověk připoutal ke svým domovům, aby mu pomohla v boji proti obtížným hlodavcům. Ve starém Egyptě byla
kočka posvátné zvíře a chránila domovy
nejen před hlodavci, ale i hady, štíry, pavouky a jedovatým hmyzem. Nepleťme
si prosím kočku domácí (evropskou) i tu,
která žije volně bez domova, s kočkou
divokou – to je jiný poddruh, téměř vyhynulý, ale jediný, který patří do volné
přírody.
Naše domácí kočka už do volné přírody nepatří, tam sice stále loví hlodavce,
ale i ptáky a drobná mláďata, což zejména myslivci nelibě nesou. Každá kočka by
tedy měla mít majitele, který je povinen

se o své zvíře starat. Základem péče je
kastrace, pokud tedy majitel nemá chovnou stanici s vyšlechtěnými kočkami. Proč
je kastrace to nejdůležitější, co jste povinni pro svou kočku i kocoura udělat? Protože přece nechcete mít za pár let z jedné kočky stovky dalších. Kočka může mít
koťata už ve čtyřech měsících a několik
porodů ročně. A může žít i více jak dvacet
let. A co pak s nechtěnými koťaty? Někteří lidé se dopouštějí velmi nehumánních
činů a koťátka topí. Dnes už je takové
barbarství na nevinném tvoru hodnoceno jako trestný čin, stejně tak jako odložení koťat bez pomoci někde u popelnice nebo prostě vypuštění kdekoli. Část
jich přežije a tak vzniká "kočka sídlištní
popelnicová". Ano, je i užitečná, zbavuje okolí nežádoucích hlodavců, ale velmi
živoří, trpí chorobami, mrazem, parazity,
které pak roznáší po všech pískovištích.
A hlavně se množí geometrickou řadou
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dál! Takže pak problém neřeší ten původní nezodpovědný majitel kočky, ale hodní
lidé a různé charitativní organizace, které
se třeba přes Feliti postarají o kastraci, léčení a znovu vypuštění kočky do původního místa. Dále ji pak krmí a léčí eventuální choroby. Je nás takových v Hrabové
hodně, ale stále to nestačí. Proto apeluji
na občany Hrabové: Kastrujte svoje kočky
a kocoury! Buďte zodpovědní ke svému
zvířeti i k ostatním lidem. Útulky praskají ve švech a o Vaše nechtěná koťátka se nemá kdo postarat. Postarejte se
tedy Vy sami o své zvíře. Teď na podzim
je k tomu nejvhodnější čas a veterinární ordinaci máme zde přímo v Hrabové.
Jsou tam na kastrace velmi dobře připraveni. Děkuji.
Text a foto:
Marcela Poláčková

zamyšlení

Víceúčelová hala - jak je to opravdu
Nápad postavit na nynějších pozemcích
TJ Sokol Hrabová víceúčelovou halu pro
občany Hrabové vznikl před několika lety
v hlavě tehdejšího předsedy Petra Nováka. Tuto myšlenku jsme začali spolu a také
s panem starostou Igorem Trávníčkem
rozvíjet. Před volbami do zastupitelstva
v roce 2018 byla tato myšlenka podpořena všemi kandidujícími stranami jako jedna z priorit jejich volebních programů do
následujících let. Veřejnost byla také nakloněna a dokonce ji dala na druhé místo
pomyslného žebříčku, co by si přáli v Hrabové vybudovat. Dostala se tak do strategického plánu Hrabové a současně figuruje ve Strategickém plánu města Ostravy.
Důvodem tohoto článku je občanům přinést pravdivé informace o tomto záměru,
jelikož se všude čile diskutuje a překrucují
fakta, která TJ Sokol Hrabová staví do pozice, ve které může být nelichotivě vnímána. Bohužel už i Maruna Cholewowa
(resp. ten, kdo se za ní vydává) skrze svůj
občany obohacující blog v Hrabovských
listech šíří nepravdivé informace.
Je třeba hlavně zmínit, že tělovýchovná
jednota nechce po obci, aby pro ni halu
vystavěla. Pravda je taková, že podporujeme myšlenku obecní víceúčelové haly,

která by plnila sportovně-kulturní funkci
pro celou obec. Tělovýchovná jednota je
jedinou organizací v obci, která aktivně
vychovává a vede ke sportovní činnosti
naše děti. Jelikož jsou naše možnosti zatím omezené pouze na fotbal, jedná se
přibližně o 80 dětí, se kterými se potkáváme. Myslím si, že obec velikosti Hrabové by si zasloužila i jiné organizované
sportovní možnosti vyžití dětí než jen to
fotbalové.
Nabízí se spousta možností, pokud by
byly prostory, kde tuto činnost provozovat. Jsem si jist, že spousta rodičů a prarodičů, kteří dnes vozí své děti napříč Ostravou, by ocenilo, kdyby oddíly florbalu,
stolního tenisu, aerobiku, házené, volejbalu nebo dalších sportů byly dostupné
v místě jejich bydliště. Nabídli jsme se, že
v případě realizace obecní haly na Sokole
jsme nápomocni s provozováním haly co
se týče jejího využití. Z hlediska zkušeností a kontaktů, které máme, umíme mnohem lépe halu pronajímat tak, aby co nejméně zatížila obecní pokladnu z pozice
provozních nákladů. Jedná se především
o kontakty a známosti na svazech a u jednotlivých sportovních klubů. Samozřejmě
by hala také měla sloužit široké veřejnosti

pro účely "rekreačního sportu", jako jsou
badminton, futsal atd. Samotná hala se
dá jistě naprojektovat také pro účely kulturního rázu.
Současně bych chtěl vyvrátit fámu, že tělovýchovná jednota chce postavit halu za
desítky miliónů z obecní pokladny. Celou
dobu je totiž jasně nastaveno případné
financování, které by mělo být v případě
realizace zajištěno dotačně z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrátu města Ostravy a dokrytím městským
obvodem Hrabová.
Určitě je třeba také zmínit, že stavbou
haly bychom určitě nijak nezmenšili užitný prostor v areálu tělovýchovné jednoty pro širokou veřejnost ‒ pro konání
jak soukromých, tak obecních kulturních
akcí. Určitě bychom nijak neomezovali ani
tenisový a fotbalový oddíl.
Pokud by kdokoliv stál o informace k tomuto záměru, jsme připraveni zodpovědět jakýkoliv dotaz. Vše ostatní, co uslyšíte u piva v hospodě, jsou nepodložené
informace, které někdo záměrně (nebo
nechtěně) může překroutit.
Daniel Nováček,
výbor TJ Sokol Hrabová

Perly z uřada
Posledni rok chodi čim dal tim meně ludi
na zasedani pajtašku. Něda se jim diviť,
idě o mnohahodinove šichty bulvarniho
charaktera a fčil už je uroveň horši jak
v pate cenove skupině, když litaju debilove. Tuž to sem čumjala jak ščur do ryny.
A to ve svatečni vanočni čas. Pro ty, co na
to nemaju čas ani nervy, přinašim zparu
postřehu, co mja zaujalo.
Už to, že su v Hrabove individua proti
nove školce pro haranty, je mistni špecialita. Ale že ista naplava, co prodava baraki

v zatopovych mistach, budě na magistratu agitovať proti dotacii, co Hrabova dostala, tak z teho mě braly mory!
Už sem pisala, že je fajne, že zas chodi do
schranki hrabovski klebeťař. Ešče k temu
každy měsic. Ale aji to je někerym solou
v očach, bo s tim musja vyrukovať veřejně. Pikantni je pak žaloba za tři amaterske fotki z mobila v klebeťařu... Je viděť,
že někerym šrame v pale.
Aby to nebylo take smutne, dřystalo se
aji o užitečnych věcach, na Prodluženu

Mostni navaže nove řešeni křižovatky za
vratimovskym mostem – budě tam velki
rondel. Tuž to je fajne, bo se tam dělaju
kolony, a tym vice, jak je kusek ta nova
velka samoška.
Tuž tolik ku temu, inač na dotaz čtenařu,
kdo je Marunka, každy sa može domaknuť, že stara od Jury Cholewy.
Maruna Cholewova
(poznámka redakce: texty a fotografie
v okolí těchto blogů s jiným uvedeným
autorem jsou opravdu od někoho jiného)

Užitečná telefonní čísla
List1

Havárie plynu
innogy Zákaznické služby – pohotovost
Poruchy dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce – ohlašovna poruch
Poruchy dodávky pitné vody
Ostravské vodárny a kanalizace – dispečink
Poruchy kanalizace
Kanalizace Duda – dispečink
Poruchy dodávky tepla
Veolia Energie ČR – ohlašovna poruch
Poruchy internetu
Hrabova.net – dohled sítě (pouze SMS)
O2 Czech Republic – ohlašovna poruch ADSL
OVANET – zákaznická podpora (PD 7:30 – 16)

1239
840 850 860
800 202 700
596 237 736
731 326 809
800 800 860
774 413 675
800 184 084
555 135 050
731 621 050

Zimní údržba komunikací
hlavní: Ostravské komunikace – dispečink
596 622 922
vedlejší + chodníky: rmoskalova@ostrava-hrabova.cz

Policie České republiky
služebna Hrabůvka
Dopravní inspektorát
Městská policie
Zelená linka
služebna Hrabová
služebna Ostrava – Jih
ředitelství
Sbor dobrovolných hasičů
hasicihrabova@gmail.com
Povodně
Povodí Odry – dispečink
Česká pošta
Pošta Ostrava 20
Veřejné osvětlení
Ostravské komunikace – dispečink

974 725 791
974 728 401
974 725 259
800 199 922
720 735 135
724 943 328
599 414 156
599 414 157
599 414 158

Lékaři
všeobecný – MUDr. Menšík
dětský – MUDr. Bendová
zubní – MUDr. Viková
rehabilitace Bipedia, s.r.o.
rehabilitace – Sejkorová
Lékárny
Lékárna Na Šídlovci
Lékárna Benu v Tescu
Veterinární ordinace
MVDr.Petr
Úhyn ptactva nad 5 ks
Krajská veterinární správa

596 612 222
954 272 000
596 622 922
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Psí útulek

596 734 172
596 734 151
604 258 588
596 768 549
596 782 835
596 734 175
703 462 213
596 735 228
596 788 604
596 781 910

599 455 191
602 768 795
Úřad městského obvodu Hrabová
hrabova.ostrava.cz
Útulek Třebovice

Úřad městského obvodu Hrabová
ústředna
599 420 101
starosta
599 420 100
bytová evidence
599 420 125
bytový technik
599 420 126
posta@ostrava-hrabova.cz
Základní škola Paskovská
ředitel
599 507 122
zástupce ředitele
599 507 123
tajemník
599 507 121
ekonom
599 507 120
školní jídelna
599 507 124
školní družina
599 507 125
vrátnice
599 507 133
Mateřská škola Klubíčko
budova Příborská 28
596 734 178
budova V. Huga 22
596 734 436
Knihovna města Ostravy
knihovna Hrabová
602 199 326

POZVÁNKY

Pořad bohoslužeb na měsíc leden

Nájemné za pozemek
a poplatek za psa  

Den

Nájemné za pozemky pod garážemi a ostatní pozemky je
splatné do 31. ledna 2021.

Pátek
01. 01.

Poplatek za psa je splatný do 31. března 2021. Sazby místního poplatku za psa zůstávají pro rok 2021 stejné jako
v roce 2020. Pokud má poplatník povinnost platit místní
poplatek ve výši 1200 Kč, má možnost zaplatit jej na dvě
splátky, a to k 31. březnu a 30. září.

Neděle
03. 01.

Platbu lze provést buď hotově nebo platební kartou na
pokladně úřadu (v přízemí kancelář číslo 1 u paní Matuštíkové – telefon 599 420 117, 720 735 336) nebo bezhotovostně na účet číslo 19-1644935359/0800 (pronájem pozemků – variabilní symbol 3639, poplatek za psa
– variabilní symbol 1341 a číslo známky).
Michaela Matuštíková

Tříkrálová sbírka
letos bez koledníků
Bohužel se obavy pořadatelů naplnily a vzhledem k nařízeným
opatřením Tříkrálová sbírka letos proběhne bez koledníků v ulicích. Tři pokladničky budou rozmístěny od 1. do 22. ledna v Zelenině vlevo od prodejny Hruška, v květinářství Kvítko a v Lékárně Na Šídlovci. Můžete ale také v tomto období přispět do
on-line pokladničky, tedy na číslo účtu 66008822/0800 s variabilním symbolem 77708013. Každá koruna pomáhá k realizaci
projektů Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra.

8:00

Mše svatá

Slavnost Matky
Boží, Panny Marie
Oktáv Narození Páně
Světový den modliteb
za mír

za + pátera Jakuba
Horáka

2. neděle
po Narození Páně

za ++ Margitu
a Ignáce Adamusovi,
jejich rodiče
a sourozence, syna
Františka a dceru Hildu,
zetě Imricha
a živou rodinu

Středa
06. 01.

16:30

Slavnost Zjevení Páně

Neděle
10. 01.

8:00

Svátek Křtu Páně

za ++ Břetislava Stárka
a živou rodinu

Neděle
17. 01.

8:00

2. neděle v mezidobí
Měsíční sbírka na kostel

za ++ Milana Laníka,
manželku, syna Jarka
a snachu Zdenku

3. neděle v mezidobí

za ++ Vlastimilu
Smolkovou
k nedožitým
100. narozeninám,
+ manžela, jejich
sourozence a rodiče

4. neděle v mezidobí

za ++ Otakara Lyčku,
manželku Marii, rodiče
z obou stran, syna
Otakara, dceru Zdeňku,
živou a + rodinu

Neděle
31. 01.

Mobilní rozhlas

8:00

Liturgická oslava

za ++ Drahomíru
Čakanovou, manžela,
sestru, švagra, Antonii
Hynečkovou,
manžela a + rodinu

Neděle
24. 01.

Jan Dvořák

Hodina

8:00

8:00

Jak se zaregistrovat:
► přes webovou stránku https://
ostrava-hrabova.mobilnirozhlas.cz/registrace;
► přes mobilní aplikaci Mobilní
rozhlas / Zlepšeme Česko;
► vyplněním přiloženého registračního letáku a předáním na
podatelnu Úřadu městského obvodu Hrabová.

Vážení spoluobčané,

spustili jsme pro vás službu Mobilní rozhlas, díky které s vámi
nyní můžeme komunikovat moderně a efektivně. Občané, kteří se do Mobilního rozhlasu zaregistrují, od nás budou dostávat důležité informace o dění v městském obvodu Hrabová, a to prostřednictvím SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace.
Co vám přinese registrace do Mobilního rozhlasu:
► novinky z úřadu přímo do telefonu;
► upozornění na krizové situace - výpadky energií, blížící se
vichřice, dopravní uzavírky atd.;
► pozvánky na sportovní a kulturní akce;
► účast ve veřejných anketách.

Snadné nahlašování závad v městském obvodu přes obecní aplikaci:
Společně s moderním způsobem komunikace jsme zavedli také
systém na hlášení podnětů od občanů. Pokud na území našeho
obvodu narazíte na nepořádek, černou skládku, rozbitou lavičku nebo třeba nesvítící lampu, stačí problém vyfotit a jednoduše nahlásit přes aplikaci Mobilní Rozhlas / Zlepšeme Česko.
My se postaráme o to, aby byla závada co nejdříve vyřešena!

Registrace je zdarma! V registračním procesu si můžete nastavit, jaké informace vás zajímají. Vaše údaje budou v bezpečí v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

TIRÁŽ

Děkujeme všem, kteří mají zájem o městský obvod Hrabová! Podrobnější informace k Mobilnímu rozhlasu se dočtete na www.
ostrava-hrabova.mobilnirozhlas.cz.
Igor Trávníček
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