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SAMOSPRÁVA

Úvodní slovo starosty
Nad Hrabovskými listy, které vycházejí od srpna loňského roku pod vedením
nového šéfredaktora, se
vedou nekončící polemiky. Na webech a facebooku
se kriticky probírá kvalita současného zpravodaje v porovnání s tím, který
vycházel do konce roku 2019. Propírá se vše,
co proprat lze, kritici se s tím nemažou a nenechají nit suchou.

Úvodník

A mají kus pravdy, ty staré Hrabovské listy byly
pestřejší a bylo v nich více zajímavostí. Zapomněli ale na to, že žijeme rok s Covidem, rok
zavření doma a rok bez toho, aby se konaly
jakékoliv kulturní a sportovní akce. V takovou
dobu psát poutavý zpravodaj není žádný med.
V roce 2016 prošly Hrabovské listy velkou obměnou. Šéfredaktorem se stal Petr Žižka, který jejich úroveň obrovským způsobem zvedl.
To, že skončil, se prostě stalo, na to měl právo. Své důvody sám sdělil, sám je komentoval

a nepřísluší nikomu, aby to dělal za něj. Častým
jevem poslední doby je, že se z jednoduchých
věcí vytváří nechutné kauzy se snahou na někoho ukázat a pošpinit ho. Nevím, k čemu je to
dobré a - jak praví klasik - komu to prospěje? Já
k tomu můžu říct jediné: Petře díky! A všechny
ostatní zúčastněné prosím: Věnujte svůj drahocenný čas něčemu bohulibějšímu než kritice
Hrabovských listů a jejich redaktorů.
Igor Trávníček

Z jednání rady 3. března a 17. března

Vážení čtenáři,
po dvou číslech určité improvizace
má toto číslo již definitivní vizuální
podobu, jak byla dohodnuta na společném jednání redakční rady s pracovníky tiskárny, na kterém jsme se
domluvili na určitých kompromisech. Již v minulém čísle jste si určitě
všimli změny vzhledu titulní stránky, pro kterou poskytl podkladovou
fotografii Vojtěch Žižka, talentovaný fotograf z Hrabové. U běžných
textových stránek pak na základě
požadavku grafika tiskárny bude
trochu rozvolněnější řádkování, ale
jednotlivé stránky jsou již takto připravovány a až na nezbytné výjimky
nebude tedy docházet k přechodu
článků na další stránky a ke kombinacím témat na stránce. Na druhé
straně jsou oproti původnímu vizuálu na základě našeho názoru zúženy
okraje na původní šířku. Doufám, že
v této podobě se Vám budou Hrabovské listy dobře číst.
Na redakční radě jsme se domluvili i na další zamýšlené novince, a to
rubrice "Poznáte je?". Spočívá v tom,
že můžete na adresu redakce poslat
nějaké naskenované staré fotografie
Hrabové, případně jejich osobností,
a necháme další čtenáře hádat, co
nebo kdo je na fotografii.
Své připomínky k obsahu a vzhledu
Hrabovských listů a samozřejmě také
příspěvky můžete stále posílat na
e-mailovou adresu:
redakce@ostrava-hrabova.cz.
Přeji příjemné čtení.
Jan Dvořák

► Rozhodnuto o zrušení zakázky malého rozsahu na „Štěrkový záhon v prostoru rondelu
ulice Paskovská“, který
byl původně vysoutěžen za 458 172,91 Kč bez DPH. Jelikož
městský obvod Hrabová nezískal na
tuto akci dotaci od statutárního města
Ostravy, bude se o výsadbě následně
jednat v orgánech městského obvodu.
► Rozhodnuto o výběru nejvhodnější
nabídky a o uzavření smlouvy o dílo
na realizaci „Celoroční údržby veřejných a vyhrazených travnatých ploch
na území městského obvodu Hrabová
2021-2022“ mezi statutárním městem
Ostrava, městským obvodem Hrabová a společností AWT Rekultivace a.s.
se sídlem Rychvaldská 2012, Petřvald.
► Odsouhlaseno převzetí stojanů na jízdní kola umístěných statutárním městem Ostrava v rámci III. etapy na pozemcích u hrabovského jezu, u parku
Hrabovjanka, naproti Budoucnosti, na
ulici Domovské u kostelíku, u kruhového objezdu Mostní x Paskovská a před
prodejnou Tesco v účetní hodnotě
52 562 Kč včetně DPH.
► Rozhodnuto o uzavření smlouvy na
„Novostavbu mateřské školy – technologie kuchyně“ s AMEREX trade s.r.o.,
Ostrava – Poruba, za 1 302 407 Kč bez
DPH.
► Rozhodnuto zaslat písemnou výzvu
k podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce hasičské zbrojnice“.
► Vzato na vědomí oznámení o provozu Mateřské školy „Klubíčko“ Ostrava
– Hrabová, Příborská 28, příspěvkové
organizace, v době hlavních prázdnin.
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► Odsouhlaseno udělení výjimky ze stanoveného počtu dětí v pěti třídách Mateřské školy „Klubíčko“, Ostrava-Hrabová, Bažanova 1106/6, příspěvkové
organizace, které budou ve školním
roce 2021/2022 naplněny v kapacitě
25 dětí na třídu.
► Rozhodnuto o objednávce Ing. Jiřímu
Barčovi, Hlučín, na zaměření polní cesty od Místecké k ulici K Pilíkům včetně
zákresu do katastrální mapy za cenu
19 000 Kč.
► Vzata na vědomí projektová dokumentace „Rekonstrukce veřejného osvětlení
oblast Viktora Huga“ předložená PTD
Muchová, s.r.o., bez připomínek,
► Vzata na vědomí zpráva o termínu zápisu dětí do Mateřské školy „Klubíčko“
pro školní rok 2021/2022 5. května 2021
v době od 9:00 do 11:00 hod. a od 13:00
do 15:00 hod.
► Vzat na vědomí záměr Family Parku
včetně občerstvení na pozemku parc.
č. 763/1 u cyklostezky Domovská a uloženo jej projednat v Komisi výstavby,
dopravy a ekologie.
► Rozhodnuto o výběru nejvhodnější
nabídky a o vystavení objednávky na
celoroční tisk Hrabovských listů společností KLEINWÄCHTER holding s.r.o.,
Frýdek-Místek.
► Tajemník informoval o testování zaměstnanců úřadu antigenními testy.
► Paní Kelnarová informovala o možnosti
zřízení skautské klubovny v mandlovně
na Šrobárově 22. Dále hovořila o své korespondenci s Ministerstvem životního prostředí ve věci znečištění ovzduší s tím, že ho předá Komisi výstavby,
dopravy a ekologie.
Jan Socha

duben 2021

ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU

Dotace městského obvodu spolkům v roce 2021
Dne 24. února 2021 Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová schválilo na svém
18. zasedání poskytnutí neinvestičních účelových dotací na základě „Programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava - městského
obvodu Hrabová na rok 2021“ do jednotlivých vyhlášených oblastí.
Žádosti byly přijímány od 30. října do
1. prosince 2020 a celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro tyto účely
byl stanoven ve výši 700 tisíc Kč. Městský
obvod obdržel celkem 17 žádostí, které byly v první řadě posouzeny pro svou

věcnou a formální správnost, kdy na základě tohoto posouzení byla jedna žádost
vyřazena, protože nesplňovala podmínky
vyhlášeného programu. Dále byly žádosti
předloženy finančnímu výboru, který každou žádost zhodnotil individuálně, zejména s ohledem na její prospěšnost a rozsah
činnosti pro občany Hrabové. Také byla
prověřena správnost a včasnost provedeného vyúčtování dotací za rok 2020 a navrženo rozdělení peněžních prostředků mezi
jednotlivé žadatele.

obvodu, která upravila navržené rozdělení
peněžních prostředků a v této navržené
výši byly schváleny zastupitelstvem. Jedná se o částku 378 tisíc Kč, kdy zbylá část
peněžních prostředků ve výši 322 tisíc Kč
bude ponechána v rozpočtové rezervě pro
případné další použití na individuální dotace a peněžité dary v průběhu roku 2021.
V průběhu března jsou s žadateli sepsány
veřejnoprávní smlouvy a do konce dubna
budou peněžní prostředky převedeny.

Následně byly tyto žádosti předloženy
k projednání na jednání rady městského

Jan Socha

Spolek

Dotace 2020

Požadavek 2021

Dotace 2021

Andria, z.s.

5 000 Kč

75 000 Kč

5 000 Kč

Český svaz chovatelů

0 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

ZO Českého svazu žen

5 000 Kč

10 000 Kč

8 000 Kč

Klub českých velocipedistů v Hrabové

19 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

Maratón klub Seitl Ostrava, z.s.

20 000 Kč

50 000 Kč

30 000 Kč

Mateřské centrum Smíšek, z.s.

17 000 Kč

45 000 Kč

25 000 Kč

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

20 000 Kč

80 000 Kč

30 000 Kč

Občanský spolek MUDr. Marcely Poláčkové

10 000 Kč

52 050 Kč

25 000 Kč

Podané ruce – osobní asistence

10 000 Kč

20 000 Kč

10 000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů SHČMS

40 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

Spolek rodičů Jablíčko

18 000 Kč

30 000 Kč

20 000 Kč

TJ Sokol Hrabová, z.s.

121 000 Kč

200 000 Kč

150 000 Kč

Torali, z.s.

15 000 Kč

50 000 Kč

25 000 Kč

Zimní údržba komunikací 2020/2021
Zimní období začíná 1. listopadu a končí
31. března. Na komunikacích, po kterých je
vedena městská hromadná doprava, zajišťují zimní údržbu Ostravské komunikace, a.s.
Úkolem zimní údržby městského obvodu je
zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti na
ostatních místních komunikacích III. a IV. třídy, které vznikly povětrnostními vlivy, a čištění autobusových zastávek a přechodů pro
chodce.
Uježděná sněhová vrstva, ledovka a mrznoucí
déšť se odstraňuje na komunikacích III. a IV. třídy neprodleně. Sjízdnost musí být obnovena
na místních komunikacích III. třídy nejpozději
do 12 hodin a na chodnících do 24 hodin po
spadu sněhu, přičemž se zmírňováním závad
ve schůdnosti musí být započato přiměřeně
situaci neprodleně po vyhlášení zásahu.

Zima 2020/2021 patřila opět k těm méně náročným. Průběh zimní údržby se řídil Plánem
zimní údržby komunikací na období 2020 2021, který schválila Rada městského obvodu
Hrabová usnesením 49/1120 ze dne 26. října
2020. Zimní údržbu zajišťoval pan Jiří Janša,
který držel i dispečerskou službu. V pracovní
době od pondělí do pátku zajišťovaly dočištění vytipovaných chodníků, autobusových
zastávek a přechodů pro chodce Technické
služby. Počasí prověřilo naši připravenost od
půlky ledna, kdy napadlo až 20 cm sněhu.
Druhá únorová dekáda byla zase ve znamení
teplot až -17°C. Dodavatelem byly práce při
plužení a posypu zvládnuty. Výhodou bylo, že
sníh neroztál najednou, ale postupně. Veškeré
připomínky a požadavky občanů byly operativně řešeny.
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Celkové náklady na zimní údržbu 2020/2021
činily k 15. březnu 2021 290 400 Kč včetně
DPH (pro porovnání: celkové náklady činily za zimu 2019/2020 229 900 Kč a za zimu
2018/2019 729 421 Kč).
Text: Renáta Moskalová, Foto: Jan Socha
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Jak pokračují klíčové stavby obvodu

Stavba mateřské školy je ve vysokém stupni rozestavěnosti. V letošním roce se staví z 10 miliónů Kč dotace magistrátu a 24 miliónů
Kč je z našeho rozpočtu. Podle posledního uzavřeného dodatku je
konečná cena 71,7 miliónů Kč včetně DPH. Práce probíhají dle schváleného harmonogramu. Předpokládaný termín dokončení je první
týden v červenci. U parkoviště s největší pravděpodobností dojde
k posunu termínu.
Stavba kulturního sálu má podle posledního dodatku konečnou cenu
19,9 miliónů Kč včetně DPH a je plně kryta schváleným rozpočtem
na rok 2021. Stavba musela být z důvodu nevhodných klimatických
podmínek přerušena a pokud již počasí dovolí, tak bude dokončena
do konce roku.
Náklady na rozšíření hřbitova podle uzavřené smlouvy činí 3,2 milióny Kč včetně DPH a stavba je v letošním rozpočtu kryta 3 milióny Kč,
z čehož 2,6 miliónů Kč činí dotace magistrátu. Rozšíření hřbitova
je ve vysokém stupni rozestavěnosti. Stavba musela být z důvodu
nevhodných klimatických podmínek přerušena a pokud již počasí
dovolí, tak bude dokončena do konce dubna.

Text (dle podkladu Svatavy Králové) a foto: Jan Dvořák

Veřejná zakázka na výměnu oken Šrobárova 22
Městský obvod Hrabová vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Výměna oken včetně příslušenství v domě Šrobárova 22, Ostrava
- Hrabová“. Předmětem veřejné zakázky
je výměna výplní otvorů mimo vstupních
dveří do domu a sklepních oken. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky
malého rozsahu, požadavky na kvalifikaci a další podmínky této veřejné zakázky
jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.
Dodavatel je povinen před podáním cenové nabídky se řádně a úplně seznámit
s předmětem plnění veřejné zakázky,

prohlédnout si místo plnění veřejné zakázky a provést vlastní zaměření předmětu díla. Dům a jednotlivé byty budou zpřístupněny bytovým technikem
ve sjednaný čas dle předcházející telefonické dohody.
Nabídku v písemné formě v jednom vyhotovení doručte doporučenou poštou
v uzavřené obálce opatřené na uzavření
razítkem a označené: "Veřejná zakázka „Výměna oken včetně příslušenství
v domě Šrobárova 22, Ostrava - Hrabová“– neotvírat!" na adresu: "Městský
obvod Hrabová, odbor financí a správy
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majetku, Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava
- Hrabová" nebo osobně tamtéž, kancelář č. 3, 1. podlaží, telefon 599 420 126
(Patrik Weiss), v pracovních dnech pondělí až čtvrtek od 8:00 hod. do 12:00 hod.
a od 13:00 do 14:00 hod. a v pátek od
8:00 hod. do 11:00 hod., nejpozději však
do 30. dubna 2021 do 9:00 hod.
Vybízíme místní podnikatele, aby se zajímali o vypisované zakázky malého rozsahu zveřejňované pravidelně na oficiálním
webu www.ostrava-hrabova.cz v rubrice
Informace – Veřejné zakázky.
Jan Socha

duben 2021

UDÁLOSTI

Rozhovor s Miroslavem Houžvičkou:

Webové stránky Hrabové www.hrabova.ostrava.cz
Je pravdou, že budete pomáhat obvodu
se správou některých médií?

Jaké jsou vaše záměry – co byste chtěl dosáhnout, resp.
zrealizovat?

Ano, tato informace je podložena rozhodnutím rady, se kterou jsem se na této spolupráci dohodl. Jedná se o pomoc při naplňování rubriky „Aktuality“ na webu. Realizace již
probíhá, ale v současné době je zatím jen formou
dodávání příspěvků tajemníkovi, jelikož mi ještě nebyl předán
od zřizovatele webových stránek přístupový kód.

Představy a realizace jsou dva rozdílné pojmy, neboť ne vše,
co chce člověk udělat, se vždy dá rychle zrealizovat. Chtěl
bych dodat stránkám obvodu aktuálnost, tak aby občané měli
vždy na těchto „webovkách“ takové informace, které je přitáhnou k návštěvě těchto stránek. Když sleduji sociální sítě, tak
je zřejmé, že některé ani nenapadne, kde tyto informace mají
hledat a ptají se, resp. je hledají na soukromých stránkách.
Mou snahou bude docílit toho, aby ve spolupráci s kompetentními úředníky byly stránky obvodu pro občany přínosem
a našli zde aktuální odpovědi pro své otázky týkající se činnosti Úřadu městského obvodu Hrabová. Je to trochu delší
cesta, ale věřím v úspěch tohoto úkolu, který jsem si předurčil. Určitě se nebráním jakýmkoliv připomínkám a návrhům,
které mi budou slušnou formou doručeny a bude-li v mých
silách, resp. v rámci kompetence, je zrealizovat. Děkuji také
za první náměty, které mi už byly doručeny.

Máte s takovou činností nějaké zkušenosti?
V minulých letech byla na mém bývalém pracovišti tato činnost
povinná v rámci pracovního zařazení. Ve spolupráci s místním
informatikem jsem byl nejen „plnitelem“ webových stránek,
ale i jedním z koordinátorů jejich vzhledu a obsahu. Tenkrát
to bylo jednodušší, neboť stránky byly „naše“ a mohli jsme si
navrhovat, co jsme chtěli, tak aby webové stránky vyhovovaly
nejen nám, ale hlavně veřejnosti, pro kterou byly určeny. Nyní
je však vše podmíněno trochu zdlouhavějším schvalovacím
procesem mimo obvod Hrabové.

Foto upoutávky na titulní stránce: Jan Dvořák

SUNGWOO HITECH
darovalo občanům
Hrabové respirátory
Dne 14. ledna obdržel městský obvod Hrabová darem od firmy SUNGWOO HITECH s.r.o., působící v Průmyslové zóně Hrabová, tisíc kusů
respirátorů třídy FFP2. Tyto respirátory na Úřadě městského obvodu
Hrabová převzala vedoucí odboru financí a správy majetku Ing. Ziobrová (viz foto nahoře).
Tím však pomoc této společnosti občanům Hrabové neskončila a dne
26. ledna převzal starosta městského obvodu od firmy SUNGWOO
HITECH s.r.o. další dva tisíce respirátorů v hodnotě 1,63 euro za kus
(viz foto dole).
Na jednání Rady městského obvodu Hrabová dne 17. února byl schválen podnět Ing. Ziobrové respirátory FFP2 vybavit občany Hrabové
starší 70 let.
Úřad městského obvodu Hrabová začal dne 25. února roznášet respirátory FFP2 do schránek hrabovských občanů starších 70 let.
Městský obvod Hrabová však zakoupil ještě dalších 3090 kusů respirátorů FFP2 a tyto byly v počtu dvou kusů na domácnost distribuovány
od 7. března spolu s Hrabovskými listy všem občanům.
Text: Jan Dvořák,
Foto: Jan Socha (nahoře), Martina Holubová (dole)
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Jak hodnotíte plnění svého volebního programu
v polovině volebního období?
Vladislava Kopitzová a Miroslav Houžvička,
Igor Trávníček
ODS
Volební program ODS měl pro toto volební období 12 bodů
a v mnohém se překrýval s volebními programy ostatních subjektů působících na našem hrabovském politickém kolbišti.
Má to své opodstatnění - co Hrabová potřebuje, všichni víme.
Jde jen o to, jak si seřadíme priority, jak je dokážeme prosadit
a uvést do života. V tomto směru jsou resty, o kterých vím. Donutit magistrát města, aby dokončil kanalizaci na jihu Hrabové,
se stále nedaří. Na druhou stranu nová školka už stojí, staví se
kulturák, rozšiřuje se hřbitov a zeleň na Šídlovci prochází obrovským omlazením. Díky dobudování Prodloužené Mostní výrazně
kleslo dopravní zatížení Paskovské. To přineslo méně hluku, emisí
a více bezpečnosti. Těším se, až se epidemiologická situace zlepší
a bude možné prezentovat práci studentů z katedry architektury,
kteří zpracovali návrhy nového centra Hrabové.

Petr Balušek
KDU-ČSL
Mám-li hodnotit dosavadní plnění volebního programu, tak
můžu říct, že částečně se nám ho daří postupně plnit ve spolupráci s místním úřadem, s některými politickými subjekty
a místními sdruženími. Staví se školka, začala přístavba kulturního zařízení k stávající budově úřadu, probíhá rozšíření místního hřbitova. Co bohužel ještě není splněno ani zatím v blízké
době nebude dokončeno, je zatím nepostavený kruhový objezd
u benzinky Shell ve směru na Vratimov, nedokončená kanalizace
na jižním konci vesnice, přesto věřím, že i tyto projekty se dají
brzy rychleji do pohybu, tak jak většina očekává, a usnadní nám
všem běžný denní život. Chci poděkovat všem, kteří jsou nápomocni věcnými, přínosnými i když kritickými připomínkami, ale
které nás společně posunují k dosažení společných nebo podobných cílů a zájmu k naší všeobecné spokojenosti. Tady u nás
v Hrabové za mě nejde jen o naplňování volebních programů,
ale také umět naslouchat novým možnostem a skutečnostem,
které během volebního období nově vyvstanou a na které je
potřeba reagovat.

Jiří Skalský
Hrabované

kandidovali za Změnu pro lidi + Ostravak
V současné době bez Ostravaka se z programu podařilo podpořit:
► budování moderního zázemí pro kulturní účely;
► pravidelné vydávání Hrabovských listů;
► otevřenou komunikaci s občany, i když je bohužel velmi ovlivněna
pandemií - podařilo se rozjet aktuálnější webové stránky městského
obvodu;
► v oblasti zeleně v roce 2019 a 2020 realizaci částí projektu “Obnova
zeleně Šídlovec“ z dotace od magistrátu − v letošním roce nám město
dotace zatím neposkytlo, ale budeme podporovat úpravu zeleně nejen
na Šídlovci, ale v celé Hrabové z prostředků městského obvodu;
► zachování venkovského charakteru obce úzce související s územním
plánem − zde je situace složitější, podpořili jsme vyhotovení hydrogeologického posudku, který bude jedním z podkladů pro možné změny
v územním plánu;
► ve školství stavbu školky a samostatný vstup do školní jídelny;
► činnosti seniorů, pro něž jsme uspořádali nultý ročník Sportovního klání
pro seniory, jenže pokračování této zdařilé akce zabránilo „covidové“
opatření − v plánu byla a stále ještě je spolupráce na dalších akcích,
bohužel z důvodu pandemie se senioři nedostali do divadla, na zájezd
a rovněž na akce paní Bořutové pro seniory.
Zdaleka nemáme body volebního programu splněny − např. jmenovité
hlasování členů rady, zklidnění dopravy v Hrabové a k diskusi je i transparentnost a využívání finančních prostředků městského obvodu.

Vítězslav Morisák
ČSSD
V úvodu je potřeba říci, že ČSSD ve volbách získala pouze jednu zastupitelku, která navíc není její členkou, a že za předchozí vládnoucí koalice
členům ČSSD s jednou výjimkou nebylo umožněno zastoupení v komisích,
takže plnění volebního programu bylo v prvním roce volebního období
skoro nemožné.
Přesto se především zásluhou paní Kelnarové, které pomáháme radami,
podařilo některé věci splnit. Staví se kulturní sál a nová školka, bohužel
trochu dražší. Zprovozněním Prodloužené Mostní I skončily kolony aut
na Paskovské a jízdy kamiónů Hrabovou. Do podoby hotového projektu se podařilo dovést také náš podnět k osázení kruhového objezdu na
křižovatce Mostní a Paskovské květinami. Alespoň trochu byl eliminován
zákaz jízdy na kole přes podchod u Benziny a vyrostla nová cyklostezka
do Nové Bělé. Podařilo se nám také rozhýbat přerod Pilíků v rekreační
zónu. V obvodu se objevily bezpečnostní kamery a je zakoupena fotopast.
Máme přehlednější web a Hrabovské listy přinášejí informace každý měsíc.
Funguje již také zasílání informačních e-mailů a SMS úřadem městského
obvodu. Formou ankety se občané mohli vyjádřit k využití prostorů po
školce a domku č. p. 91.

Naše hnutí se rozhodlo nezveřejňovat názor na zvolené téma.

Foto upoutávky na titulní stránce: Jan Dvořák
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nástěnkami o historii a významných osobnostech obce instalovanými
na chodbě úřadu. V kultuře se Občanské sdružení MUDr. Marcely Poláčkové prezentovalo svými veřejnými akcemi pro rodiny s dětmi s návštěvností cca 350 občanů (např. Pohádková cesta za zdravím) a velmi
zdařile obnovuje tradice v naší obci jako jsou Vynášení Moreny, Živý
Betlém atd. Pohybovými aktivitami v rozšířených prostorách kulturního
centra na Šídlovci pro děti, ženy a seniory zlepšujeme zdraví občanů
Hrabové. Naši členové MUDr. Gromnica a MUDr. Poláčková přispěli ke
zřízení zdravotní komise, která organizuje úspěšné osvětové přednášky, spolupracuje s úřadem v době pandemie a pravidelně publikuje
v Hrabovských listech. Spolupracovali jsme na projektu a smlouvě
přístavby kulturního sálu. Aktivně jsme se zajímali o stavby ohrožující
životní prostředí a komunikovali s MMO, KÚ MSK a Ministerstvem dopravy kvůli zrušení zpoplatnění D56 a instalaci protihlukových stěn.
Jako noví členové komise jsme uplatnili naše volební cíle do Strategie
rozvoje Hrabové do roku 2040.

Miroslav Poláček
STAN-KPH
Po rozpadu povolební koalice a odchodu Hrabovanů do opozice jsme
spojili síly v zastupitelstvu k prosazení naplánovaného průběhu stavby
mateřské školy a přístavby Úřadu městského obvodu pro kulturní účely,
které jsme měli jako zásadní body ve volebním programu. Sportovní
halu, jako další potřebnou stavbu pro sportovní vyžití hlavně našich
občanů, podpoříme až po vyhodnocení zpracovaných studií jejího
umístění na Sokole nebo u základní školy.
PhDr. Slepička se představil zajímavou publikací "Hrabová v čase první
světové války a formování Československa 1914-1919" a velkoplošnými

Aktuální stav v moderní léčbě pandemie
Urychlená vakcinace
je naší největší společnou nadějí pro
lepší budoucnost.
Zatím jsou schváleny
v České republice tři
přípravky od firem Pfizer/
BioNTECH, Astra Zeneca a Moderna,
kterými se již očkuje (ve dvou dávkách).
Těsně před schválením je jednorázová vakcína firmy Johnson and Johnson.
Očekává se v dohledné době schválení
vakcín od firem Novavax a Sanofi Pasteur. Pokud Evropská agentura pro léčebné přípravky po prozkoumání ruského
Sputniku V a čínské vakcíny Sinopharm
dá souhlas pro Evropskou komisi, nebude nic bránit ani jejich registraci pro trh
Evropské unie.
Laickou veřejností občas nadhodnocená očekávání jsou spojena s vývojem
klasických léčebných přípravků proti
Covidu-19. Situace se na tomto poli dynamicky mění v řádu týdnů vzhledem
k celosvětovému nasazení nejlepších vědeckých farmaceutických kapacit.
Remdesivir: Výrobek americké společnosti Gilead Sciences, který se podává
nitrožilně. Optimistická očekávání se nenaplnila, dnes je účinek přípravku označován jako méně významný.
Dexamethazon (kortikoid) a Isoprinosine: Starší známé přípravky běžně užívané v jiných léčebných indikacích. V některých případech mohou přinést jistý
podpůrný užitek u nemocných Covidem,
nelze je ale označit za lék volby.

Hydroxychlorochin, Lopinavir, Interferon: Experimentální léčba těmito přípravky u lidí nepotvrdila pozitivní účinek
při léčbě Ccovidové infekce.
Meflochin: Antimalarikum, které ruští
experimentátoři zkoumají při léčbě covidové infekce.
Kolchicin: Často užívaný lék proti artritickému onemocnění kloubů s mnoha nepříznivými vedlejšími účinky. Jeho
případný vliv na reprodukci viru Covid 19 zkoumají Kanaďané.
Krevní plazma od rekonvalescentů
po covidové infekci: Po optimistických
očekáváních se prokázal v praxi spíše
malý efekt, navíc nutno podat plazmu
výhradně v raných fázích, tj. v prvních
72 hodinách po nákaze, což omezuje
její využití.

Bamlanivimab: Lék vyvinutý americkou
společností Eli Lilly s nadějnými výsledky
na úseku zastavení replikace viru. O jeho
vyzkoušení a distribuci projevila zájem
EU, zejména Německo.
Regeneron: Lék stejnojmenné americké firmy, která zkombinovala dvě
monoklonální protilátky Casrivimab
+ Imevimab s předpokládaným účinkem zastavení replikace viru. Státní
ústav pro kontrolu léčiv v České republice dočasně dovolil experimentální použití Regeneronu pro vysoce rizikové
pacienty a jsou k dispozici jen první nadějné výsledky.

Ivermektin: Veterinární přípravek užívaný k léčbě parazitických onemocnění
ovcí a skotu. V Africe byl použit k léčbě
elefantiázy u lidí. Nyní se zkoumá jeho
vliv na covidovou infekci a experimentálně byl povolen v malém množství
i v ČR.

Od experimentálního podání zkoumaného preparátu malé skupině nemocných ke schválení do distribuce je dlouhá
cesta. Musí být prozkoumána Evropskou
agenturou pro léčebné přípravky a certifikována Evropskou komisí. Jen tak lze
zajistit maximální účinek, bezpečnost
a ochranu pacientů před případnými
vedlejšími účinky. Pozor na podvodníky
se zdravím a šiřitele fake news. Pandemie jim velmi nahrává. Na internetu se
v současné době nabízejí desítky „zázračných“ přípravků, které nemají certifikaci,
ale často ani schválení jako potravinový
doplněk na trzích Evropské komise. Jejich užití je vysoce nebezpečné. V medicíně dvojnásobně platí heslo: důvěřuj,
ale prověřuj.

Experimentální lék TR027: Jeho nadějný účinek proti krevním sraženinám
v průběhu onemocnění Covid-19 zkoumají intenzívně ve Velké Británii.

Rostislav Gromnica

Oxygenační terapie: Vysokotlaký kyslík má dobrý pomocný efekt léčby, hlavně u infekcí s dominantním postižením
dýchacích cest, plicního parenchymu
a vnitřních orgánů.
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Zkušenosti z distanční výuky na 1. stupni školy
Ve školním roce 2020/2021 začala výuka v plném rozsahu. Od začátku se učitelé snažili ve
výuce věnovat takovým dovednostem, aby
případný přechod na distanční výuku proběhl co nejsnadněji. Využívali metody vzdělávání rozvíjející samostatnost dětí, jejich studijní
autonomii, skupinovou spolupráci, počítačovou gramotnost, schopnost rozvrhnout
a zorganizovat si práci, stejně jako relaxovat
a aktivně trávit volný čas.
Z důvodů snížení epidemiologických rizik zařazovali mnohé vzdělávací aktivity ven – na školní zahradu, hřiště, do parku a okolí školy. Zde
realizovali nejen projektovou výuku a činnosti
v rámci výchovných předmětů, ale i některé
běžné rozvrhové hodiny. V době prezenční
výuky žáci zvládali dodržování hygienických
pravidel na jedničku. Nečinilo jim potíže nošení
roušek ani častější umývání a dezinfekce rukou.
Naopak, uměli si sami připomenout, když někdo na něco omylem zapomněl.
Bohužel se v říjnu, s příchodem tzv. druhé
vlny, musely školy opět zavřít a všechny ročníky přešly na distanční výuku. Povinnost
vzdělávat distančním způsobem byla pro
každého učitele velkou výzvou. Zkušenosti
nasbírané v jarním období epidemie však
vytvořily solidní základ, na kterém šlo stavět. Všichni žáci mají vytvořeny vlastní účty,
znají svá hesla a umí zacházet s komunikační
platformou, kterou škola zvolila. Oficiálním
komunikačním kanálem prvního stupně naší
základní školy je Google Meet, ale mnozí využívají i e-maily, WhatsApp a konzultace.

Početnější třídy si někteří učitelé rozdělili do
více skupin, neboť při počtu 20 až 30 dětí
může učitel jen s obtížemi zajistit pozornost
a porozumění všech účastníků. Protože synchronní výuka na 1. stupni by neměla trvat
déle než 1 hodinu, střídají se on-line setkání se samostatnou prací. Praktické, výtvarné a tělovýchovné činnosti jsou zadávány
formou dlouhodobých projektů, které žáci
posílají učiteli. Důležité je udržovat s žáky každodenní kontakt, pravidelně je povzbuzovat a zpětnou vazbou posilovat jejich vnitřní
motivaci k dalšímu pokroku, protože dlouhodobou izolací postupně motivace dětí klesá.
Distančním vzdělávání na 1. stupni ZŠ má
svá specifika. Vyžaduje důkladnou přípravu,
individualizovaný přístup a přizpůsobování
konkrétním okolnostem. Náročné je nejen
pro učitele, ale i pro žáky a jejich rodiče. Žáci
v tomto věku ještě obvykle nedosahují takové míry samostatnosti, digitální gramotnosti
a kompetencí k učení, aby mohli plně převzít odpovědnost za své vzdělávání. Učitelky 1. a 2. tříd zhodnotily distanční výuku na
podzim jako velmi náročnou, ale některým
dětem i pomohla, jelikož rodiče mohli vidět
rozdíly mezi dětmi a hodně rodičů bylo s dětmi doma, takže se jim mohli více věnovat
a u množství dětí došlo k výraznému zlepšení. Případné potíže s technickým zázemím
žáků řešila škola operativně.
Návrat do školních lavic v polovině listopadu pomohl zvláště prvňáčkům, kteří si učivo probrané doma s rodiči zopakovali pod

vedením pedagoga. Další kolo distanční
výuky od 1. března rovněž nebylo něco nového. Žáci se vcelku rychle zapojili do výuky
přes Google Meet. Paní učitelky využívají nejen přímý kontakt s dětmi ve skupinách, ale
výuku oživují pouštěním výukových videí,
prezentací a her. Kontrolou zasílaných samostatných prací získávají žáci i rodiče zpětnou
vazbu o tom, jak se jim daří a co je třeba ještě
vylepšit, ale celkově vyzdvihují pokrok v samostatnosti dětí, který je znát a je všem ku
prospěchu.
Vzhledem k tomu, že další fáze distanční
výuky přišla na přelomu 2. pololetí, je velkým přínosem, že děti už znají systém úkolů
a cvičení. Dokáží se již samy orientovat na
stránkách a chápou úlohy, které mají řešit.
Velkou výhodou je sdílení on-line učebnic na
obrazovce, kdy žák přesně vidí dané cvičení
a může si tak i kontrolovat postup své práce.
V současné době žáci až na výjimky zvládají
výuku bez asistence rodičů. Rodičům patří
velké poděkování za domácí pomoc s učivem, neboť jejich je velká část úspěchu dětí,
jelikož se jim věnují a často hned vidí, s čím
dítě potřebuje pomoci v upevnění a procvičení učiva.
Vzdělávání distančním způsobem nemůže
zcela nahradit běžnou výuku se všemi jejími
aspekty včetně socializační role. Přes těžkosti při jejím zavádění a realizaci má distanční
výuka potenciál pro rozvoj klíčových kompetencí a digitální gramotnosti.
Jana Slamiaková

Krásně jarně z knihovny
Vážení a milí čtenáři, zdravím vás v krásném čase
jara a Velikonoc. Příroda se
probouzí, květiny předvádějí svou barevnou krásu
a slunce vídáme na rozdíl od
zimního období čím dál více.
A právě ve znamení slunce se nese i měsíc
duben v Knihovně města Ostravy. Jak už jsem
zmiňovala v předchozích Hrabovských listech, letos 19. února oslavila Knihovna města
Ostravy 100 let od svého založení. Své výročí
si připomínáme celoroční kampaní Darujme
a nechejme se obdarovat. Čtenáři, návštěvníci a další příznivci knihovny se mohou každý
měsíc těšit na milé překvapení. V únoru jste
mohli knihovníky zahlédnout v rouškách
s úsměvem a v březnu jste si odnášeli dárek
z projektu Druhý život knih v podobě knihy
se srdíčkovým logem výročí knihovny.

Na měsíc duben jsme pro vás připravili originálně zabalená semínka slunečnic jako symbolu Slunce. Jejich vypěstováním podpoříte udržitelný rozvoj. Společně obdarujeme
naši planetu, která slaví svátek 22. dubna.
Myslím, že v této době si to naše planeta
obzvláště zaslouží. Pojďme všichni společně
do toho! Kdo nemá zahrádku, nevadí, postačí i květináč.
A nyní pár knižních tipů na deštivé jarní dny
anebo třeba ke čtení na terásce, když bude
hezky:
Tomáš Třeštík: Po povrchu
Kelly Rimmer: Utajená dcera
Ed James: Bez příčiny
Rick Mofina: Ztracená
Agnés Martin-Lugard: Štěstí na dně silné
kávy
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Gilly MacMillan: Po pravdě:…každý lže
Cara Hunter: Není úniku, V temnotě
Kim Hjedžin: Vše o mé dceři
Jonathan De Shalit: Zrádce
Daniel Silva: Řád
Robin Cook: Geneze
Bernard Minier: Údolí (dlouho očekávané
a vím, že se moc těšíte)
Na závěr ještě malá douška historie. Knihovna města Ostravy byla založena v roce 1921.
O 20 let později se její součástí stala také
knihovna v Hrabové, která zde fungovala
již od roku 1908. Možná ji navštěvovali i vaši
předkové…
Mějte se krásně jarně a stále na sebe dávejte
pozor!
Martina Šalati

duben 2021
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Snažíme se, rekonstruujeme - a jde to!!!
Areál tělovýchovné jednot y je neskutečný,
svým způsobem se dá
říct je v Hrabové výjimečný. Vyrostly tady tisíce a desetitisíce kluků
a holek. Sportovali tady,
bavili se, vyrostli tady. Již
dlouhou dobu patří k nejnavštěvovanějším
místům v Hrabové a možná si to ani spousta
lidí ani neuvědomuje. Za tu dobu, co je součástí naší Hrabové, samozřejmě stárne. Stárnou budovy, ploty, interiéry a prostě vše.
Hlavní činností tělovýchovné jednoty je činnost sportovní. Vychováváme nové hráčky
a hráče, pracujeme s nimi a učíme je sportovním dovednostem. Nicméně si uvědomujeme, že naše zodpovědnost není jen ve
zmíněné sportovní činnosti. Chceme, aby
areál vzkvétal. Chceme, aby z něj bylo příjemné prostředí pro všechny návštěvníky.
Proto se už více než dva roky snažíme rekonstruovat a opravovat nejen zevnějšek areálu, ale také jeho útroby. Nemá smysl mluvit

o všem, co se nám již povedlo (tolik prostoru
v tomto článku ani nemáme), ale je potřeba
informovat o aktuálních změnách. V roce
2020 jsme požádali o investiční dotaci na
Magistrátu města Ostravy na stavbu nového
plotu podél ulice Mostní a opravu sociálního
zázemí (sprchy a toalety). Byli jsme úspěšní tak napůl, ale i tak si toho moc vážíme.
Obdrželi jsme dotaci ve výši 800 000 Kč na
opravu sociálního zázemí.
Kontaktovali jsme manžele Kovářovy, kteří
nám byli velmi nápomocni v rekonstrukci
sociálního zázemí již v minulém roce. Paní
Kovářová nám zpracovala projekt na nové
sprchy a toalety a pan Kovář pomohl se
vším v rámci realizace. Dnes můžeme říci,
že je celá akce u konce a fotky jsou toho
důkazem. Po mnoha desetiletích se mohou
všichni sportovci osprchovat v důstojných
podmínkách a také úroveň toalet je dnes
také jinde. Současně nám nové toalety pomohly zvýšit celkovou kapacitu návštěvníků
masových akcí na sokole (píši malé s, jelikož
jak píše madam Maruna, nejsme pravý Sokol

– tedy členy obce sokolské). Pokud by měl
kdokoli z Vás jakékoliv dotazy nejen k této,
ale k jakékoliv investici, rekonstrukci, chodu
nebo budoucích záměrech v tělovýchovné
jednotě, neváhejte se na nás obrátit nebo
přijít na naši valnou hromadu. Hospody jsou
totiž zavřené a většinou se tam lže. Opět děkujeme všem, kteří nás jakkoliv podporují.
Vážíme si Vás.
Text: Daniel Nováček,
Foto: Jan Dvořák

Z historie závodů na "plošině"
V minulých Hrabovských
listech končila rubrika
o velocipedistech zmínkou o cyklistických velodromech a o tom, jak
jsou tyto velodromy důležité pro rozvoj závodní
cyklistiky. První cyklistické
závody začaly okolo roku 1868, tedy zhruba
50 let od vynálezu draisiny − předchůdce
jízdního kola. Protože tehdejší veřejné cesty
neposkytovaly dostatečně hladký povrch
vhodný pro zvyšování rychlosti, začaly být
budovány speciální cyklistické dráhy, zpočátku jen ploché s udusaným hliněným
povrchem. První cyklistické závodiště na
našem území vzniklo roku 1883 na pražské Invalidovně. V tomto roce se zúčastnilo
závodu na vysokých kolech 80 závodníků,
mezi nimiž nechyběl ani známý Josef Kohout.
V roce 1890 byla v Kroměříži slavnostně otevřena první cyklistická dráha na Moravě.
Podle dostupné literatury vzniklo na našem
a slovenském území asi 16 oválů, z nichž se
do současnosti dochovalo v provozu pouze šest. Ostrava opravdový cyklistický ovál
nikdy neměla. Podle vyprávění pamětníků
se v Ostravě jezdila tzv. "plošina", což byla
klasická škvárová běžecká dráha. Jezdilo se
v několika lokalitách: na Staré střelnici u Slezskoostravského hradu, na Stadiónu Odborářů
(dnes Futurum), v areálu tehdejší Lokomotivy

Ostrava u ulice Muglinovské a Sokolské třídy, na asi třistametrovém oválu v blízkosti
dnešního Městského stadiónu ve Vítkovicích
a na Stadiónu TJ NHKG v Zábřehu. Závodilo
se dvěma různými způsoby − bodovacím
a vylučovacím. V bodovacím závodě se bodoval průjezd cílovou páskou jednotlivých
okruhů a vítězem se stal jezdec, který nasbíral nejvíce bodů. Při vylučovacím závodě
musel při každém projetí cílem odstoupit ze
závodu poslední jezdec na pásce. Poslední
tři jezdci spurtovali o konečné pořadí v závodě. Podívaná to byla zajímavá − předjetí
soupeře v zatáčce bylo prakticky nemožné,
téměř každá rovinka se musela jet naplno
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a nebyla ani nouze o pády. Velmi úspěšným
účastníkem těchto závodů byl v letech 1956
až 1962 pan Jindřich Tesarčík z Hrabové, který
nám poskytl rozhovor a mnoho novinových
výstřižků a fotografií. Jeden novinový výstřižek s fotografií je ze závodu konaném o přestávce fotbalového zápasu Baníku Ostrava
s Rudou hvězdou Bratislava. Ve fotbalovém
utkání zvítězil Baník 1:0 a na škvárovém oválu
pan Tesarčík. Na léta strávená v Hrabové rád
vzpomíná a vrací se k nám.
Text: Pavel Žižka,
Foto: Jindřich Tesarčík
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Předjarní procházka kolem Ostravice

Hrabovský most

Stromy u Tajgy
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Zimující vodní ptactvo

Šídlovecká lávka

tranu

Foto: Jan Dvořák
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Bobři v Ostravici

Ne, bobra zde nenajdete
– je plaché zvíře

A lesníkům
asi mnoho radosti neudělá
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Porazit strom
pro jeho zuby není problém

Ale cíle dosaženo
- základ bobří hráze je

Foto: Jan Dvořák
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Jak by mohlo vypadat centrum Hrabové
Anketa o využití domku č. p. 91 úzce souvisí
s dalším záměrem, který obsahuje Strategie
Hrabové − vybudování centra obvodu. Konkrétní řešení přinese až studie, ale bude na
volených orgánech obvodu, aby rozhodly
o jeho konkrétní podobě.
Asi nikdo nezpochybní, že přirozeným jádrem
Hrabové jsou radnice a kostel svaté Kateřiny
− tedy i parčík mezi nimi. Myšlenka nového

centra (srdce Hrabové) se objevila poprvé
v souvislosti se stavbou nové školky, i když
zrovna takový objekt není typickým pro centra obcí. K tomuto se ale následně přidal také
kulturní sál − a to už typický prvek centra samozřejmě je. Oba objekty byly následně vyprojektovány včetně společného parkoviště
a v současné době se již staví, takže nezbývá
nic jiného než přijmout fakt, že tato část centra
bude takto vypadat. Každý prostor ale musí
být vymezen ze všech stran. Příčně je
centrum určitě ohraničeno objektem
květinářství Kvítko s k němu přilehlým
pozemkem a na opačné straně Paskovskou ulicí. A zde právě klíčovou
roli sehrává onen domek č. p. 91, což
bylo také důvodem, proč jej městský
obvod odkoupil.
Anketa ukázala, že myšlenka expozice o historii Hrabové má mezi občany
podporu. Poměrně velkou podporu
má také návrh využití pro volnočasové aktivity a pro služby, zejména
nějakou formu občerstvení. Dobrou

zprávou určitě je, že dispozice domku umožňuje tam mít toto všechno dohromady. Přízemí je rozděleno chodbou, přičemž vpravo
jsou tři menší místnosti vhodné pro expozici
a vlevo větší místnost s malou místností za ní,
kde by mohla být řekněme cukrárna. Dále
má domek rozsáhlou půdu, kde by mohla
být velká klubovna, třeba pro vznikající skauty. V anketě zmíněné využití pro garážování
techniky Technických služeb už v podstatě
funguje a může být trvale. Zrušení oplocení domku by otevřelo prostor parčíku směrem k Paskovské. Nic nebrání tomu, aby i při
zachování domku zde byl vybudován záliv
autobusové zastávky, což se v anketě také
objevilo. Přes zahradu by mohl vést přímý
chodník od radnice směrem k počátku ulice
Jestřábského a v návaznosti na provozovnu
občerstvení by zde mohlo vzniknout i venkovní posezení. Parčík asi nikdo nebude chtít
příliš upravovat, ale bylo by hezké, kdyby se
zde podařilo vybudovat nějaký vodní prvek
− malou fontánku nebo aspoň jezírko.
Text: Jan Dvořák, Foto: Věra Kročková

Ladovská zima v Hrabové
Máme za sebou po dlouhé době opět ladovskou
zimu. I já jsem zavzpomínal při procházkách Hrabovou na staré pohlednice
s obrázky Ladových Hrusic,
kde v zasněžené krajině stoupající černý dým z komínu, který i v dnešní těžké
covidové době evokuje představu tepla rodinného krbu a celé rodiny shromážděné kolem
praskajícího ohně v krbu. Pak jsem se, ale zarazil, když jsem si vzpomněl na různé emisní
normy kotlů, kotlíkové dotace a pod dojmem
hrozivých zpráv v médiích o nedostatečné
kapacitě krematorií v naší zemi jsem se lekl,
že mi uniklo nějaké nové opatření vlády, která

třeba v rámci současné tíživé situace rozhodla
umožnit domácí kremace. Po prostudování zákona číslo 256/2001 Sb., o pohřebnictví, jsem
se ale uklidnil a oddechl si. Nic takového není
možné. Došlo mi, že někteří naší spoluobčané po vzoru babičky Boženy Němcové, která
i ve svém požehnaném věku pro pírko přes
plot skočila, se rozhodli pomoci naší přírodě
a své kapse a pálí co jim přijde pod ruku. Nenechají na rozdíl od ostatních ležet prázdnou
polyetylénovou láhev nebo sjetou pneumatiku ladem, ale šup s ní do kotle a už se můžou
těšit na spokojené úsměvy svých rodinných
příslušníků, kteří si užívají pohody vyhřátého domova. I já jim děkuji. Díky vám jsem se
vrátil, alespoň místy, do svých dětských let,

kdy Ostrava byla dýmající industriální srdce
republiky a byla radost pohledět na dýmící
komíny všude kolem nás. To už dnes není pravda. Emisní limity, zlá Evropská unie a otravové
dožadující se snesitelných životních podmínek
nás o to připravili. Proto vám za sebe děkuji
a pokud potřebujete na příští zimu nějaký
ten plast a bordel, dejte vědět. Rád pro vás
schovám nějakou tu prázdnou petku či sjetou
pneumatiku a budu se těšit, až opět nasněží
a já se budu moci procházet malebnou Hrabovou, sledovat černý stoupající dým z komínu
a společně s Pavlem Bobkem si broukat melodii "Pojď stoupat jako dým".

Aj tak školka pro male gizdy budě stať už ku
podzimku a ešče zme dostali jakesyk chechtaki
od Ostravy. Jo a kulturak taky − maly, ale naš!

Zaujalo mi tež čitani o Pilikach. Hrabova ma
svoje pěkne mista, třeba Hrabovjanku, ale
i něpěkna – nězbytne plechove budy ku
montovnam v prumyslovych zonach, kere
navic smrdi a něide přitem nič změřiť. Piliki
však fčil už malokery zna. Přitem maju potencyal byť taku druhu špacyrovu zelenu zonu,
raz snaď vhodnu aji ke kupaňi a rachani. Tuž
to by bylo fajne!
Maruna Cholewowa

Jiří Dolejška

Blba doba
Tuž sem po druhy raz přečitala březnovy klebeťař,
bo to je fčil skorem jediny
kontakt, kery mam. Špacyry enem po Hrabove s nahubkem na gzychtě a pomali
s lejstrem, kaj Marunka idě, tuž to
mi něbavi. Už ani jest mi něchutna a u onlajn
zasedani pajtašku sem zachrapala, bo tam jeden pajtašek furt mlel jak kolovratek to svoje.

Jak tak čitam o čyslach k poskytovani informaci (106), Hrabova ma svuj rekord – 85 libesbrifu. Z teho 71 od jedneho pisatela.
Asyk něma co robiť něbo o Hrabove nic něvi,
či enem tak prudi a zaměstna dalši uřednicu
navic.
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Univerzální poselství Velikonoc
Milí přátelé!
Opět zde máme Velikonoce! I když se tyto jarní
svátky opakují v našem životě každým rokem
znovu a znovu, přece jen pokaždé je to jiné.
Hluboký a univerzální odkaz Velikonoc je totiž
v tom, že i my jsme pokaždé jiní! Jsme o rok
starší, o rok zralejší a o dalších čtyřicet dní
postního snažení zřejmě i trochu zkušenější.
A možná taky o nějaké pády, poranění a radosti bohatší. A v této konkrétní životní situaci se
nás chtějí dotknout i letošní Velikonoce, aby
opět z našich srdcí vykřesaly nadějný pohled

do budoucnosti našich životů, které byly už
dávno zachráněny slavnou událostí, kterou
si jako křesťané v těchto dnech připomínáme
a slavíme. Radost z vítězství života nad smrtí
a naděje, kterou nám velikonoční poselství
přináší, jsou skutečně nade vše! Je to univerzální poselství, převyšující veškerá omezení,
hranice a hlavně všechny naše obavy!
Přeji Vám všem, ať nám dobře prožitá velikonoční radost rezonuje v našem nitru, a to ještě
velmi dlouho po těchto svátcích. K tomu nás
určitě přivede hluboké prožívání biblických

událostí nadcházejících velikonočních dnů.
A prosím, nevyhýbejme se hledání uspokojivé
a hluboké odpovědi na tyto otázky: Co tyto
slavné události pro mne osobně znamenají?
Co nového může vnést do mého osobního
života pašijový a velikonoční příběh Ježíše
Nazaretského?
S jarním pozdravem
Adrian Wykręt,
Foto upoutávky na titulní straně (Jeruzalém):
Jan Dvořák

„Velká noc“ přináší vzkříšení a život
Jako malé dítě jsem rád
trávil prázdniny u babičky na Slovensku. Jako
věřící žena často mluvila
o „Veľkej noci“. Chvíli mi
trvalo, než jsem jako Čech
či spíše Moravan z Ostravy
pochopil, že řeč je o Velikonocích. V českém
pojmenování svátku se původní význam
sousloví malinko ztrácí.
Historický pohled nám říká, že Velikonoce,
„svátky jara“, jsou původně židovským svátkem. Jeho obsahem zůstává oslava Boha
− Zachránce, Spasitele. Židé si dodnes připomínají záchranu z egyptského otroctví
a slavné Vyjití (Exodus) z Egypta. Bůh vysvobodil Izraelity řadou mocných činů. Na
znamení Boží ochrany každá izraelská rodina
obětovala Bohu beránka, který musel být bez
vady. Beránkovou krví pak potřela rám dveří
svého domu. Izraelité tak byli uchráněni před

zkázou, ta kolem nich přešla bez povšimnutí. Odtud pochází židovský název Velikonoc
– Pesach (uchránění, ušetření, také přejití).
Mužem, který Židy z Egypta vyvedl, byl Mojžíš. Celé vyprávění najdeme v biblické knize
Exodus. Z mnoha filmových zpracování doporučuji verzi z roku 1995 v hlavní roli s Benem Kingsleym – dvoudílný film vznikl jako
součást projektu Biblické příběhy.
Náboženský význam Velikonoc umocnilo křesťanství. Starozákonní předobrazy
a proroctví o spáse došly svého naplnění
v postavě Ježíše Krista, jehož jméno v hebrejštině znamená „Bůh zachraňuje, Bůh je
spása". Ježíš sám zaujímá místo velikonoční
oběti a stává se Spasitelem a Vykupitelem
člověka. Jako Boží syn vzal na sebe hřích
i jeho důsledky: utrpení, nemoci, bolest
a smrt. Jeho smrt na kříži byla tou největší
obětí. Jak víme z novozákonních evangelií,
Ježíš byl poté vzkříšen a otevřel tak cestu

k definitivnímu "exodu" – vyjití z tohoto
světa zotročení a smrti do světa Božího.
Události Zeleného čtvrtku, Velkého pátku,
Bílé soboty i neděle Zmrtvýchvstání Páně si
každoročně připomínáme po prvním jarním
úplňku – o Velikonocích.
Velikonoce znamenají, že láska a život jsou silnější než smrt, že hrob není konečnou stanicí
života, že pouta, která brání rozvoji našeho
života, se rozvazují. Skrze Kristovo vzkříšení
můžeme objevit nový život, my sami můžeme k životu probouzet i druhé. Tato cesta je
otevřena pro každého z nás a jistě stojí za to
ji nastoupit.
K velikonočním tradicím jistě patří i překrásné lidové zvyky včetně pomlázky, na kterou
se těší především chlapci a muži. Kropení dívek a žen pak připomene vodu jako symbol
života i křtu.
Jiří Slepička

Svatá místa velikonočních událostí
Není jiného místa, které by umožnilo tak intenzívně prožít velikonoční příběh jako Jeruzalém, kde máte kolem sebe místa vlastně
známá. Getsemanská zahrada s olivovníky

pamatujícími Ježíše Krista. Nad ní Olivová
hora s krásným výhledem na město, kam také
Kristus rád chodil. Snad jen Golgota, kde byl
Ježíš Kristus ukřižován, Vás zklame − žádná
hora, jen malá vyvýšenina
uvnitř Chrámu Božího hrobu
(viz foto), jenž ve své nejnižší
části ukrývá vlastní Boží hrob.
Na závěr perlička typická pro
zdejší náboženský spletenec:
držitelem klíčů od nejposvátnějšího křesťanského chrámu
je již 800 let muslimská rodina.
Text: Jan Dvořák,
Foto: Lenka Vašíková (vlevo),
Martin Slepička (vpravo)
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Rok 2020 v družební Hrabové
Rok 2020 byl u nás v Hrabové stejně tak jako
v celé republice ve znamení útlumu vlivem
pandemie Covidu. Všeobecně platná opatření
měla zcela devastující vliv na
kulturní a společenský život. Pro Hrabovou,
díky tomuto proslavenou v širokém okolí
a která v roce 2014 dokonce získala Modrou
stuhu za společenský život v soutěži Vesnice
roku Olomouckého kraje, to bylo skličující.
Z celé palety kulturních událostí se od jara
do podzimu konaly jen dvě, a to Dožínky pořádané spolkem Hraběnky a Sraz motorkářů
v režii místních milovníků motorek.
Ačkoli společenský život ustrnul, obec se
snažila alespoň zrealizovat čtyři připravené investiční akce. Narážela však při tom na
problémy dodavatelských firem potýkajících se s nedostatkem pracovních sil vlivem
nemoci či nařízené karantény, ale všechno
se nakonec podařilo dotáhnout do úspěšného konce.
Nejvýznamnější investiční akcí byla dostavba Komunitního domu pro seniory, který byl
spolufinancován Ministerstvem pro místní
rozvoj. Stavba sice byla dokončena již v srpnu, nepříznivá epidemiologická situace nám
však neumožnila uspořádat slavnostní otevření. Aby občané a široká veřejnost mohla
nahlédnout do útrob bytového domu, byla
pořízena virtuální prohlídka domu přístupná
na webu obce www.obechrabova.cz. V současnosti je všech dvanáct
nových bytů obsazeno.

rozšíření. Cílem je dále pokračovat v rozšíření komunikace výše až po odbočku
k nové výstavbě.
Čtvrtou a nejvíce „propíranou“ investicí byla
rekonstrukce hasičské zbrojnice. Tato investice byla taktéž dotována Ministerstvem pro
místní rozvoj. Byla dokončena na konci roku.
Investice zahrnovala celkovou rekonstrukci
budovy včetně odizolování podlah a stěn
proti vodě. Byly provedeny nové podlahy
a leštěné betony v dílně a garážích. V horním
patře je klubovna, nová kuchyňka, toalety,
umývárna, sprchy, sklad a šatna. Budova je
temperována tepelným čerpadlem. Před
samotným zahájením realizace investice
starosta vyzval členy místních hasičů, jež
jsou současně členy zastupitelstva, aby sami
vznesli požadavky a potřeby, které by rekonstrukce měla zohledňovat a byli nápomocni
projektantovi při přípravě projektové dokumentace. V průběhu rekonstrukce se však
zjistilo, že stav nemovitosti je v některých
ohledech horší, než se očekávalo a bylo nutné na tuto skutečnost reagovat tak, aby rekonstrukce měla smysl a kýžený efekt. Hasiči
a někteří zastupitelé však viníka vzniklých
vícenákladů spatřovali v osobě projektanta.
Došlo k několika jednáním projektanta, hasičů, zastupitelů a dodavatele stavby s cílem
vyčíslit výsledné vícepráce a méněpráce. Listopadové jednání zastupitelstva nakonec
eskalovalo v rozhodnutí starosty obce Jiřího
Linharta vzdát se funkce. Ačkoli se dá jeho
rozhodnutí lidsky pochopit, členové jeho

Další investiční akcí byl
sběrný dvůr, na jehož realizaci plynuly prostředky
ze Státního fondu životního prostředí. Stavba byla
zkolaudována na konci
listopadu a v prosinci zpřístupněna občanům. Díky
této investici se nejen
významně zlepšil systém
sběru a recyklace odpadů
v obci, ale také se rozšířila
paleta druhů sbíraných odpadů a služeb pro občany.
Třetí investicí byla realizace první etapy rozšíření
komunikace v Záhumení.
Akci se podařilo dotáhnout
do konce především díky
pochopení majitelů zahrad, kteří byli ochotni odprodat obci část ze svých
pozemků potřebných pro
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volebního uskupení na něj apelovali, aby
přehodnotil své rozhodnutí, ve snaze zabránit tak následné nestabilitě ve fungování
obce a ustrnutí dalšího rozvoje. Starosta se
nakonec rozhodl ve funkci setrvat.
Obecnou pravdou je, že neustále je co zlepšovat, je nutné se rozhlížet kolem sebe, vnímat a naslouchat. Proto zastupitelstvo na
listopadovém jednání schválilo vypracování projektu na multifunkční hřiště. Vznikne
na místě starého tenisového kurtu, bude
prostorově zvětšeno a jeho povrch bude
bezúdržbový. Rozšíří se tak paleta možností
volnočasového vyžití v obci.
Pomyslným strašákem obce se stává čistička
odpadních vod. Ve stávající podobě funguje více než dvacet let. Poměrně razantně
se však projevuje její kapacita a účinnost.
Zastupitelstvo již schválilo záměr její intenzifikace.
Na podzim byly zahájeny práce na projektové dokumentaci pro vybudování inženýrských sítí pro nové zástavbové území „Pod
Lihovarem“. Realizace výstavby sítí bude
financována z prodeje stavebních pozemků.
Přejme si všichni, aby se v blízké době podařilo pandemii eliminovat, vše se vrátilo
do normálu a naše životy se opět staly plnohodnotnými.
Text: Petr Moťka, místostarosta
(sepsáno na podnět Miroslava Houžvičky)
Foto: Ilona Hromádková, Libor Hromádka

duben 2021
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Vývoz velkoobjemového odpadu
Úřad městského obvodu Hrabová zajistil ve dnech 12. až 14. dubna 2021 přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad. Kontejnery budou
přistavovány a odváženy vždy během odpoledne v těchto lokalitách:
► ulice Na Hurtě;

► ulice Paskovská v křižovatce s ulicí Jezdiště;

► ulice Paskovská u hřiště Tělovýchovné jednoty Sokol Hrabová;

► ulice Šrobárova u výměníku tepla;

► ulice Šolcova u potoka;
► ulice Paskovská na parkovišti před farou;

► ulice Příborská za mateřskou školou;
► ulice Krmelínská před areálem Geologického průzkumu.

Do velkoobjemových kontejnerů nepatří
shrabky, smetky, větve, popel, staveništní suť,
autobaterie, léky, chemikálie a pod.
Text: Renáta Moskalová,
Foto: Jan Dvořák

Vývoz nebezpečného odpadu
Úřad městského obvodu Hrabová zajistil ve dnech 12. až 14. dubna 2021 v době od 12:00 hod. do 17:00 hod. přistavení mobilní sběrny na
nebezpečný odpad, která bude umístěna v těchto lokalitách:
► Dne 12. dubna na ulici Paskovské u hřiště
Tělovýchovné jednoty Sokol Hrabová;

► Dne 13. dubna na ulici Paskovské na parkovišti před farou;

► Dne 14. dubna na ulici Šrobárově u výměníku tepla.

Do pojízdné sběrny na nebezpečný odpad lze přinést autobaterie, zářivková tělesa, oleje,
kyseliny, zásady, plechovky od barev, drobný chemický odpad a pod.

Renáta Moskalová

Zápis žáků do 1. tříd na Základní škole Paskovská
Vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci v souvislosti s onemocněním
Covid-19 dochází ke změně v organizaci zápisů k povinné školní docházce pro
školní rok 2021/2022. Zápisy k povinné

školní docházce proběhnou v souladu
s právními předpisy, ale s upuštěním
od některých tradičních postupů. Zápis
bude probíhat ve dnech 7. až 21. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve

škole. Podrobné informace pro zákonné
zástupce k organizaci zápisu a příslušné
formuláře žádostí o přijetí k povinné školní docházce nebo její odklad najdete na
www.zshrabova.cz.
Radek Pollo

Oprava přejezdu na ulici Buničité ve Vratimově
Ve dnech 20. dubna až 1. května 2021 je plánována z důvodu opravy uzavírka přejezdu P7399 ve Vratimově. Objížďka povede po Místecké,
Rudné, Šenovské a přes Horní Datyni (ve Vratimově sice existuje ještě přejezd na paskovském zhlaví nádraží, ale tam bude vjezd zakázán
s výjimkou autobusů a dopravní obsluhy).
Jan Dvořák (dle podkladu z Úřadu městského obvodu Hrabová)
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Pořad bohoslužeb na měsíc duben
Den

Hodina

Neděle
4. 4.
Pondělí
5.4.

Neděle
11. 4.

Liturgická oslava

Mše svatá

8:00

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Velikonoční sbírka na kněžský
seminář

za †† Vojtěcha Olšáka a rodiče
z obou stran

8:00

Velikonoční pondělí

za †† Jaroslavu Berkovou,
manžela, rodiče a bratry

2. neděle velikonoční
Božího Milosrdenství
Měsíční sbírka na kostel

na poděkování za 60 let manželství
Jaroslava a Marie Linhartovy
s prosbou o dar zdraví, ochranu
Panny Marie do dalších let
společného života a 83 let života
Jaroslava Linharta

8:00

Pátek
16. 4.

16:30

Pátek po 2. neděli velikonoční

za †† Hedviku Babišovou
(2. výročí úmrtí), Drahoslava Babiše
a † rodiče z obou stran

Neděle
18. 4.

8:00

3. neděle velikonoční

za †† Janu Janšovou
a celou † rodinu

Neděle
25. 4.

8:00

4. neděle velikonoční

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

Pátek
30. 4.

16:30

Pátek po 4. neděli velikonoční

za †† Viléma Doležálka, manželku,
syna, zetě Vladimíra a celou † rodinu

Pozvánka

na zastupitelstvo
obvodu 28. dubna
► Připomínky občanů;
► Rozpočtová opatření zastupitelstva MOb Hrabová v roce 2021;
► Seznámení s projekty a stavebními
akcemi MOb v roce 2021;
► Majetkoprávní záležitosti;
► Zpráva o průběhu realizace Strategie rozvoje městského obvodu
Hrabová − Hrabová 2040 za rok
2020;
► Informace o činnosti Rady městského obvodu Hrabová mezi
18. a 19. zasedáním Zastupitelstva
městského obvodu Hrabová;
► Různé.
Igor Trávníček

Sčítání lidu, domů a bytů
Již od roku 1869 probíhá na našem území každých deset let sčítání lidu a v roce 2021 nastane další opakování této významné události.
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů
na území České republiky. Rozhodným okamžikem pro údaje sčítání je půlnoc z 26. na
27. března 2021. Sčítání 2021 je připraveno primárně jako on-line, a to vůbec poprvé v historii naší země. Od 27. března do 11. května
2021 se lidé mohou sečíst jednoduše a bezpečně přes internet na webu scitani.cz nebo
v mobilní aplikaci. Zákonnou povinnost tak
mohou snadno splnit z domova bez nutnosti
kontaktu se sčítacím komisařem nebo návštěvy kontaktního místa sčítání. Kdo se nesečte
on-line, má zákonnou povinnost od 17. dubna
do 11. května 2021 vyplnit a odevzdat listinný
formulář. Distribuci formuláře budou zajišťovat sčítací komisaři. Činnost sčítacích komisařů
a kontaktních míst bude v součinnosti Českého statistického úřadu a České pošty upravena tak, aby došlo k výraznému omezení
fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři

a obyvatelstvem za dodržení aktuálních hygienických opatření. Více informací naleznete na
https://hrabova.ostrava.cz/cs/o-hrabove/

aktualne/scitani-lidu-domu-a-bytu nebo
www.scitani.cz.
Jana Tajchmanová a Jan Socha
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