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HRABOVSKÉ LISTY

Úvodník
Vážení čtenáři,
zima skončila a přichází jaro.
Jaro je vždy obdobím naděje, že už bude líp, ale letos je
to díky nekonečnému covidovému trápení naděje o to
větší.
Toto číslo Hrabovských listů
je březnové, ale připravuje
se v únoru, kdy prakticky
žádné veřejné akce nebyly.
Nicméně šťastnou shodou
okolností se zrovna v únoru
urodilo vícero materiálů
k dalšímu rozvoji Hrabové
a tak je toto číslo hodně zaměřeno do budoucna. Na
stránkách tak najdete články
k uvažované sportovní hale,
budování "srdce Hrabové",
dalšímu osudu obecního
rodinného domku č. p. 91,
další výstavbě v lokalitě Na
Farském, stavbě kanalizace na jižním konci Hrabové, osudu budovy bývalé
školky na ulici Viktora Huga
nebo přestavbě obřadní
síně na vítkovickém hřbitově, kde měl smuteční obřad
nejeden občan Hrabové.
V tomto čísle se také opět
věnujeme sociální oblasti
a také činnosti obou hrabovských škol. Ještě se však
vrátíme i k loňskému roku,
resp. činnosti TJ Sokol Hrabová a Klubu hrabovských
alkoholiků během něj.
Své připomínky k obsahu
a vzhledu Hrabovských listů
a samozřejmě také příspěvky můžete stále posílat na emailovou adresu redakce@
ostrava-hrabova.cz. Protože
se však ukazuje, že v Hrabové je mnoho šikovných fotografů (a zejména fotografek),
tak nově můžete posílat i fotografie. Pokud jich pošlete
šest nebo více, tak z nich
může vzniknout fotoreportáž, aby se na ně mohli podívat i další občané Hrabové.
Nechť Vám Hrabovské listy
poskytují příjemné čtení i na
stále ještě dlouhé březnové
večery.

SAMOSPRÁVA

Slovo starosty
Den ode dne ubývá množství
osob nakažených koronavirem, epidemie v Česku pomalu slábne. Po kulminaci
z konce ledna jdou počty
nakažených i hospitalizovaných strmě dolů. Klesá zátěž
nemocnic a vláda rozvolňuje
epidemiologická opatření.
Za poslední roky jsme to
už několikrát zažili, vždy ale
s tím, že se blížila další vlna
pandemie. Tentokrát snad
žádná nová mutace koronaviru není.
Ve chvíli, kdy bychom se
mohli radovat, že se vracíme

k normálnímu životu, přišla ohromná
rána v podobě války na Ukrajině. Je
nepochopitelné, že k takové bezdůvodné vojenské agresi mohlo dojít
a jeden člověk dokáže ve vteřině poničit životy statisícům lidí. A ne někde
daleko na opačném konci světa, ale ve
vyspělé Evropě, která se přeci už ponaučila z válečných hrůz dvou světových válek, kousek od našich domovů.
Donedávna jsem byl přesvědčen, že
žijeme v historicky nejlepší a nejbezpečnější době. Přeji Ukrajině rychlý
návrat k míru a suverenitě. Přeji nám
všem a především Ukrajincům, ať tato
hrůza co nejdříve skončí.
Text a foto: Igor Trávníček

Z jednání rady 26. ledna a 7. a 23. února
► Poskytnuty finanční dary Charitě Ostrava, dechovému souboru Deor a Mysliveckému spolku Hrabová, z.s., a finanční příspěvek Knihovně města Ostravy.
► Odsouhlaseno doporučit zastupitelstvu poskytnutí mimořádné individuální
investiční účelové dotace TJ Sokol Hrabová, z.s., ve výši 120 tisíc Kč na tvorbu
projektové dokumentace pro vybudování nové budovy zázemí TJ Sokol Hrabová
a finančního daru 50 tisíc Kč Římskokatolické farnosti Ostrava – Hrabová.
► Rozhodnuto o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavby „Parkovací plochy
u Základní školy Ostrava – Hrabová“ společnosti Hochbau, s.r.o., Ostrava – Stará Bělá, za cenu
3 441 278,61 Kč bez DPH.
► Rozhodnuto o uzavření dodatků č. 5 a 6 ke smlouvě o dílo „Přístavba úřadu městského obvodu
pro kulturní účely, Ostrava – Hrabová“, zahrnující mimo jiné provedení parkoviště u kulturního
sálu.
► Rozhodnuto zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci „Obnovy zeleně Šídlovec,
část: okolí knihovny, Ostrava – Hrabová“ společnosti PARKSERVIS s.r.o. za cenu 383 140,37 Kč
bez DPH.
► Rozhodnuto o koupi ojetého víceúčelového komunálního stroje Nilfisk City Ranger 3500 od
společnosti SDO Technika s.r.o., Šenov u Nového Jičína, za cenu 800 tisíc Kč bez DPH.
► Rozhodnuto o zadání studie umístění nové hasičské zbrojice v blízkosti areálu TJ Sokol Hrabová.
► Rozhodnuto zaslat opakovanou písemnou výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu na realizaci stavby „Chodník k hasičské zbrojnici“.
► Rozhodnuto zaslat písemnou výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
na dodávku stolů a židlí pro společenský sál přístavby úřadu městského obvodu pro kulturní
účely.
► Rozhodnuto zadat zpracování projektové dokumentace na antismykový povrch na ulici Paskovské v místě křížení s ulicí Domovskou, křižovatky s ulicí Na Potoku a křižovatky s ulicí Mezipolí.
► Vysloven nesouhlas se změnou provozní doby České pošty v Hrabové od 1. dubna.
► Vzato na vědomí oznámení o termínu zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v rámci Mateřské školy Klubíčko, Ostrava – Hrabová, Bažanova 6, příspěvková organizace, pro školní rok
2022/2023 ve dnech od 2. do 6. května 2022 prostřednictvím „Portálu předškolního vzdělávání“.
Jan Socha

Jan Dvořák
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ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU

Rozhovor se starostou Igorem Trávníčkem
1. Blíží se konec volebního období – jak hodnotíte z pozice starosty
uplynulé tři roky?
Odpověď na takovou otázku
by měla hýřit superlativy. Měl
bych vychválit své spolupracovníky, úřad
a především sám sebe. Dovolím si ale reagovat odlišně. Poslední roky byly poznamenané
epidemií koronaviru. Byla to doba, která se negativně podepsala na náladě ve společnosti
jednak spoustou omezujících epidemiologických opatření a také silným vlivem sociálních
sítí, které z neznámých příčin dobré zprávy šířit
neumí. V období lockdownů měly být našimi
pomocníky, ale výsledek byl opačný – rozdělovaly společnost a byly hlavním nástrojem
šíření dezinformací. Jak to tak vypadá, snad se
toto období chýlí ke konci a život se vrátí do
normálu, kdy facebookové fake news vystřídá
osobní kontakt a diskuze.

2. Co považujete za Váš největší úspěch
v tomto volebním období a co se naopak nepodařilo dle Vašich představ?
Úspěchem určitě je nová školka. O její potřebě
se začalo mluvit před necelými dvaceti lety
a teď konečně stojí. Postavili jsme ji v poslední
minutě před dvanáctou, protože po loňském
zdražení stavebního materiálu bychom teď na
ni peníze měli jen stěží. Poněkud napjatější je
to s dostavbou kulturního sálu, kde zhotovitel
musí řešit problémy finanční i termínové. Ať ale
nejsme upnutí jen k těmto dvěma stavbám –
proběhlo rozšíření hřbitova, z projektu revitalizace zeleně na Šídlovci je většina hotová a do
opravy místních komunikací jsme investovali
víc než obvykle. A stále jsme nesáhli hrabovské
pokladnici na dno – stále máme rezervu i díky
tomu, že na většinu prováděných akcí jsme
zajistili dotace. To, co se nepodařilo, je stavba
kanalizace. Zmiňuji se o tom v jiném článku
v těchto Hrabovských listech s tím, že jakési

světlo na konci tunelu je. Nechci ale zatím
předbíhat a o průběhu jednání s magistrátem
budu informovat.
3. Je ještě něco, co byste chtěl v tom
posledním půlroce tohoto volebního
období dosáhnout?
Před volbami mává každé politické uskupení
svým volebním programem a slibuje, co vše
v nadcházejícím období udělá, postaví a zajistí.
Na konci toho období by mělo dojít k rekapitulaci. Pokud vezmu program, se kterým jsme
šli do voleb v roce 2018, cítím, že jsme se moc
neposunuli s vybudováním centra obce. Před
pár lety jsem požádal o spolupráci Katedru
architektury Vysoké školy báňské-Technické
univerzity a z té spolupráce bohužel nic kloudného nevzešlo. Další postup jsem konzultoval
se společností, zajišťující urbanistickou koncepci města, a předpokládám, že v pár měsících nějaká studie vznikne.

Poplatek ze psů
Úřad městského obvodu Hrabová informuje, že poplatek ze psů je splatný do 31. března 2022. Sazby místního poplatku za psa zůstávají
stejné jako v roce 2021. Více informací získáte v příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 19/2019 o místním poplatku ze psů nebo na telefonních číslech 599 420 117 a 720 735 336.
Platbu lze provést:
► hotově nebo platební kartou na pokladně úřadu (v přízemí – kancelář č. 1)
► bezhotovostně na účet č. 19-1644935359/0800 s variabilním symbolem 1341 a číslo známky – do poznámky lze uvést jméno poplatníka nebo poplatek za psa
Dále upozorňujeme, že změny (úmrtí psa, změnu majitele nebo trvalého bydliště) je nutné hlásit do 15 dnů od vzniku změny.
Michaela Matuštíková

Měření kvality ovzduší v Hrabové a v Hrabůvce
6. až 16. září 2021 měřil Zdravotní ústav v Ostravě kvalitu ovzduší v Průmyslové zóně Hrabová a v Hrabůvce. V Hrabové byla měřící stanice
v nové části CTParku u ulice Na Rovince. V Hrabůvce byla měřící stanice umístěna na hřišti
mezi ulicí Mjr. Nováka a areálem Geologického
průzkumu, tedy těsně u hranice našeho městského obvodu. Cílem měření bylo porovnání
naměřených koncentrací základních škodlivin
se zákonnými limity zákona o ochraně ovzduší
(dále uváděna jen čísla z Hrabové) a porovnání
výsledků měření s naměřenými koncentracemi
na jiných měřících stanicích na území statutárního města Ostravy. Sledovány byly prašné aerosoly, oxid dusičitý, oxid siřičitý, oxid uhelnatý,
ozón, benzopyren, benzen a meteorologická
situace (směr a rychlost větru, teplota, relativní
vlhkost, tlak vzduchu). V době měření byl vítr
převážně jižní.

Prašnost (26 nebo 14 μg/m3 dle typu částice) ani v jedné z lokalit nepřekročila zákonný
limit (50 nebo 20 μg/m3). Ani u oxidu dusičitého koncentrace (22 μg/m3) nepřekročily
roční ani hodinový limit (200 μg/m3), přičemž
jsou prokázány dopravní emise. Průměrné
koncentrace oxidu siřičitého byly pod měřitelnou mezí detekce (11 μg/m3) s výjimkou
počátečních a posledních dnů měření, ale ani
v tomto případě nebyly denní koncentrace
nadlimitní (125 μg/m3). Rovněž koncentrace
oxidu uhelnatého (377 μg/m3) byla podlimitní
(10 000 μg/m3), stejně jako u ozónu (53 μg/m3),
kde byly výsledky typické pro babí léto (limit
120 μg/m3). Koncentrace benzenu (0,7 μg/m3)
jsou typické pro nezatížené oblasti (limit 5 μg/
m3) a u benzopyrenu (0,04 ng/m3) jsou způsobeny směrem větru, rodinnými domy, dopravou a haldou (limit 1 ng/m3).
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V porovnání s ostatními stanicemi na území
statutárního města Ostravy jsou výsledky prašnosti v Hrabové mírně podprůměrné a v Hrabůvce nejnižší ze všech. V případě oxidu dusičitého jsou naopak výsledky v Hrabové nejhorší
ze všech stanic na území statutárního města
Ostravy a i v Hrabůvce mírně nadprůměrné.
V případě oxidu siřičitého jsou na celém území
Ostravy výsledky identické. U oxidu uhelnatého jsou výsledky v Hrabové mírně nadprůměrné a v Hrabůvce mírně podprůměrné. U ozónu
jsou výsledky v Hrabové podprůměrné a v Hrabůvce nejnižší z celého území statutárního
města Ostravy. Koncentrace benzenu a benzopyrenu jsou v Hrabové nejnižší z celé Ostravy
a také v Hrabůvce podprůměrné.
Text: Jan Dvořák (dle podkladu
Zdravotního ústavu v Ostravě), Foto upoutávky
na titulní stránce: Lucie Hellebrandová
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NOVINKY

Posouzení variant sportovní haly
Dlouho očekávaný materiál, který na základě
požadavku Úřadu městského obvodu Hrabová po dohodě s TJ Sokol Hrabová zpracoval Odbor školství a sportu Magistrátu
města Ostravy, je konečně na světě. Dvacetistránkový dokument zpracovali společně
Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu, a Ing. Karel Plunder, Ph.D., MBA,
vedoucí oddělení sportu.
Porovnávány byly dvě varianty. Variantou
1 je přístavba nové tělocvičny ke stávajícímu
objektu Základní školy Paskovská. Variantou
2 je vybudování nové sportovní haly v areálu
TJ Sokol Hrabová v blízkosti okružní křižovatky ulic Paskovské a Mostní. Nositelem
projektu by v obou variantách byl městský
obvod Hrabová.
Obě varianty byly posouzeny třemi metodami. První z nich bylo posouzení na základě
stanovených kritérií, především z hlediska podstaty projektu a jeho udržitelnosti
a z hlediska toho, kdo je nositelem projektu.
Druhou byla PESTLE analýza, která hodnotí
faktory politické, ekonomické, sociální, technologické, legislativní a environmentální.

Třetí byla SWOT analýza, tedy hodnocení silných a slabých stránek a příležitostí a hrozeb
projektu. Zároveň bylo provedeno i porovnání souladu variant se Strategickým plánem města Ostravy pro sport 2017 – 2025.
Na závěr bylo provedeno porovnání dvanácti
různých kritérií a u každé varianty bylo definováno, zda kritériu vyhovuje, nevyhovuje nebo
je neutrální.
Závěrem je, že obě varianty vyhovují těmto
kritériím:
► Dobrá dostupnost městskou hromadnou
dopravou;
► Dobrá dostupnost automobilem;
► Soulad s územním plánem.
Varianta 1 dále vyhovuje těmto kritériím:
► Vyvolání nutnosti velkých investic;
► Pozemek je ve vlastnictví nositele projektu;
► Umístění na reprezentativním místě;
► Nositel projektu již má kapacitu k zajištění
provozu.

Varianta 1 nevyhovuje těmto kritériím, kterým varianta 2 naopak vyhovuje:
► Možnost dostatečného dimenzování stavby;
► Možnost dalšího rozvoje.
Varianta 2 naproti tomu nevyhovuje tomuto kritériu:
► Vyvolání nutnosti velkých investic.
Obě varianty jsou neutrální ve vztahu
k těmto kritériím:
► Nositel projektu má prostředky k financování provozu;
► Nositel projektu je schopen zajistit prostředky pro realizaci.
Materiál neobsahuje jednoznačný závěr
– slouží pouze jako podklad pro rozhodnutí
orgánů městského obvodu.
Jan Dvořák (dle podkladu Odboru školství
a sportu Magistrátu města Ostravy)

K čemu bude sloužit dům č. p. 91 po rekonstrukci
Již v roce 2019 zakoupil městský obvod Hrabová rodinný domek č. p. 91. Klíčovým důvodem
pro koupi bylo to, že se nachází na strategickém místě, protože pozemek, na kterém se nachází, odděluje parčík před Úřadem městského obvodu Hrabová od Paskovské ulice. Bylo
v zájmu obvodu, aby nevzniklo v tom místě
něco nežádoucího – například pneuservis
nebo hospoda "16. cenové skupiny". V neposlední řadě se jedná o jeden z mála domků
v Hrabové, který je dochovaný víceméně v původní podobě a může tak velmi dobře dokumentovat vesnickou historii Hrabové.

by zde být umístěn i nějaký stánek s malým
občerstvením a možností posezení, počítá se
v centrální chodbě domu č. p. 91 s vybudováním zadního vchodu pro zpřístupnění objektu
ze strany od parčíku, aby návštěvníci občerstvení a akcí v parčíku mohli využívat sociální
zařízení v domě.

v podstatě vybudován znovu tak, aby zde
vznikl rozsáhlý prostor pro umístění různých
expozic – ať už z historie Hrabové nebo jiných
krátkodobých výstav. Po rekonstrukci se tak
dům č. p. 91 stane významným prvkem budování "Srdce Hrabové", tedy centra našeho
městského obvodu.

Rozsáhlý prostor podkroví by v rámci rekonstrukce měl být i vzhledem k jeho stavu

Jan Dvořák (dle podkladu
Úřadu městského obvodu Hrabová)

Domek v původní podobě však také znamená, že neprošel žádnou obnovou a pro jeho
nové využití je tedy nutné provést jeho rekonstrukci. Rada městského obvodu Hrabová dne
12. ledna projednávala zadání pro její projektovou dokumentaci.
Prostory v přízemí by měly být upraveny pro
klubovou činnost a zároveň sloužit i jako zázemí pro kulturní akce v parčíku před Úřadem
městského obvodu Hrabová, jakou je například Rozsvícení vánočního stromu. Z téhož
důvodu by zde mělo vzniknout také sociální
zařízení, které bude sloužit nejen pro účinkující
a pořadatele, ale také pro návštěvníky. Protože
se předpokládá, že by v parčíku mohla v budoucnu vzniknout i tzv. piazetta, kde by mohly
probíhat nejen akce pro veřejnost, ale mohl
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NOVINKY

V lokalitě Na Farském vzniká nová ulice
Možná už jste zaslechli šuškání, že po letech vzniknou v Hrabové dvě nové ulice. Fyzicky nových ulic v posledních letech vzniklo několik,
ale tyto nové ulice budou mít i svá nová jména. A obě vděčí za svůj vznik společnosti RD STYL a.s. O výstavbě první z nich na Žižkově jsme
již psali, a ta druhá vznikne na konci ulice Na Farském, kde se nová komunikace již staví. Na její jižní straně následně společnost RD STYL
postaví celkem osm rodinných domků přiléhajících k sobě po dvojicích garážemi, v jednom případě též boční stěnou. Bude se tedy jednat
o jednopatrové zděné "řadovky". Domy budou mít čtyři pokoje a kuchyňský kout. Celková zastavěná plocha každého z nich bude 86,5 m2
a podlahová plocha bude téměř 119 m2. Cena domu se pohybuje mezi sedmi až sedmi a půl milióny Kč. Šest z nich v současné době stále
čeká na svého kupce.

Text a foto: Jan Dvořák

Nová smuteční síň na vítkovickém hřbitově
Na hřbitově v ostravském městském obvodu Vítkovice začala 1. února demolice stávající smuteční síně. Výstavba nové, v celkové hodnotě 74,8 milionu korun včetně
DPH, by měla být dokončena v březnu
2023. Jde o jeden z největších projektů
realizovaných na území obvodu v posledních deseti letech.
„Nová smuteční síň bude splňovat veškeré
požadavky moderního pohřebnictví a bude
umožňovat důstojné a komfortní rozloučení se zesnulými. Podstatně také ovlivní ráz
vítkovického hřbitova, druhého největšího
v Ostravě.“ konstatoval starosta Vítkovic Richard Čermák, jenž 19. ledna v historické budově vítkovické radnice podepsal smlouvu
na provedení stavby s Jaroslavem Ševelou,
předsedou představenstva společnosti PSG
Construction. Tato firma bude realizátorem
zakázky, jejímž předmětem je výstavba smuteční síně, správního objektu a objektu kamenictví.
„Stavební práce budou započaty 1. února,
přičemž zhotovitel se zavázal provést dílo
do 31. března 2023,“ upřesnil v lednu starosta a dodal, že obvodu umožnila provedení
finančně náročné zakázky podpora ze strany vedení statutárního města Ostravy, která
pokrývá 60 procent nákladů. Jde o logické
rozhodnutí města – vítkovická smuteční síň

je hojně využívána obyvateli celé Ostravy.
I proto se tento projekt v následujících měsících výrazně promítne do organizování posledních rozloučení, která budou muset být
po dobu výstavby přesunuta do smutečních
síní v ostatních ostravských obvodech.
„Protože stávající smuteční síň neodmyslitelně patří k historii Vítkovic, rozhodli jsme
se detailně zaznamenat ráz této budovy
a v novém objektu vytvořit i pietní připomínku toho, jak vypadala. Právě zde se se svými
nejbližšími rozloučily desetitisíce ostravských
občanů, jejichž vzpomínky chceme zachovat
nejen prostřednictvím galerie snímků.“ nastínil Richard Čermák.
Nová vítkovická smuteční síň je navržena v místě stávajícího objektu,
který bude pro nevyhovující kapacitu a stav zbourán. Novostavba
respektuje současné prostorové
uspořádání a vstup do nového objektu je navržen na nároží v blízkosti centrálního vstupu na hřbitov.
Objekt bude obdélníkového půdorysu, tvořeného dvěma základními
budovami. Nižší část bude zahrnovat především pomocné prostory
provozu síně a podloubí navazující
na prostranství před smuteční síní.
Druhou částí je samotný prostor

smuteční síně vystupující nad nižší část. Smuteční síň bude dispozičně členěna na několik
častí. Na vstup pro smuteční hosty navazuje
hala a toalety, schodiště na balkón a samotný vstup do smuteční síně. Z haly pro hosty
bude možný také vstup do malé smuteční
síně. Na prostranství vstupu bude navazovat kryté podloubí a v blízkosti bude objekt
technického zázemí provozu hřbitova, jenž
společně s technickou částí smuteční síně
vytvoří manipulační dvůr. Při severní hranici
hřbitova, u vstupu z ulice Na Obvodu, bude
nově umístěn objekt kamenictví a plocha parkoviště rozšiřující stávající kapacitu.
Text: Lenka Gulašiová (redakčně zkráceno),
Vizualizace: PPS Kania

ZBOURÁNÍ SMUTEČNÍ SÍNĚ, NOVOSTAVBA SMUTEČNÍ SÍNĚ A VÝSTAVBA ZÁZEMÍ
VIZUALIZACE EXTERIÉRU
GSPublisherVersion 0.11.100.100
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Nová odlehčovací služba v Ostravě
Péče o blízké je náročná fyzicky i psychicky.
Statutární město Ostrava chtělo pro své obyvatele zajistit službu, která zde zatím chyběla.
Mobilní hospic Ondrášek zareagoval na potřebu a nová terénní Odlehčovací služba Ondrášek začala na území města Ostravy fungovat
1. ledna. Pomůže s běžnými denními činnostmi
těm, pro které jsou náročné.

► lidem v seniorském věku se sníženou
soběstačností;

► doprovod k lékaři, na zájmové aktivity či na
procházku;

► lidem pečujícím o tyto osoby.

► socioterapeutické či aktivizační činnosti
(trénování paměti, předčítání);

S čím vám pomůžeme:

► základní sociální poradenství (příspěvek na
péči apod.).

Komu budeme pomáhat:

► osobní hygiena (koupání, mytí vlasů, použití WC);

► lidem s vážným onemocněním v závěru
života;
► lidem se zdravotním postižením;

► péče o vlastní osobu (podávání jídla, oblékání, přesun na lůžko);

► vyřizování běžných záležitostí (jednání
s úřady);

Další důležité informace najdete na bit.ly/
Odlehčovací služba Ondrášek. Nebojte se nás
oslovit s dotazy nebo si rovnou službu objednat. Rádi vám pomůžeme či poradíme na telefonu 602 233 037 nebo e-mailu odlehcovaci@
mhondrasek.cz.
Jana Pastrňáková

Poradenství při péči o nemocné v domácím prostředí
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné
účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání
s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak
zvládnout domácí péči o člověka se sníženou
pohyblivostí či částečně nebo plně imobilního člověka a získáte související informace ze
zdravotní a sociální oblasti. Termín společ-

ného kurzu je 17. března od 14 do 17 hod.
v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská
785/8, Ostrava – Výškovice. Dle hygienických opatření proběhnou buď společný seminář, nebo individuální konzultace, které
je možné dohodnout i v jiných termínech.
Naučíte se nemocnému člověku podávat
stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či polohování jako prevenci vzniku
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proleženin. Proběhnou praktické ukázky
a jsou připraveny informace o možnostech
získávání příspěvku na péči nebo využívání
kompenzačních pomůcek, které pomáhají
při naplňování potřeb nemocného člověka.
Na kurz se přihlaste předem na kontaktu
Mgr. Alexandra Čubová, 731 534 002, e-mail:
hospicova.poradna@ostrava.charita.cz. Těšíme se na Vaši účast!
Dalibor Kraut

březen 2022
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Srdce Hrabové
V. S.: V Hrabovských listech č. 6/2021 pan starosta informoval, že jeho prosba
o zpracování urbanistického návrhu pro budoucí střed městského obvodu ("Srdce
Hrabové") u Katedry architektury Technické univerzity-Vysoké školy báňské byla
neúspěšná. Byla v této záležitosti oslovena jiná organizace? Když ano, s jakým
výsledkem?
Práce studentů architektury se zabývaly vším, jenom ne prostorem mezi kostelíkem
a úřadem. Navrhovaly například rybník západně od tohoto prostoru a zástavbu bytových domů severně od Úřadu městského obvodu Hrabová, samotnou plochu mezi
kostelíkem a úřadem městského obvodu však řešily jen minimálně.
Několikrát jsem kontaktoval fakultu, žádného hmatatelného vývoje
jsem se ale nedočkal.
Další institucí, kterou jsem oslovil s prosbou o pomoc při tvorbě
návrhu našeho centra, byl Útvar hlavního architekta Magistrátu
města Ostravy. Vedoucím odboru Ing. arch. Vltavským jsem byl
odkázán na Městský ateliér prostorového plánování a architektury
(MAPPA), který vznikl v posledních letech mimo jiné právě pro
potřebu města tvořit vize a urbanistické koncepce různých lokalit.
S vedením MAPPA jsem absolvoval pár schůzek, kde mi byl navržen
další postup. Zároveň jsem se s žádostí o finanční podporu při
projektové přípravě i následné realizaci obrátil na vedení města.
Text: Igor Trávníček,
Foto: nahoře Vojtěch Žižka, dole Renáta Moskalová

Kanalizace na jižním konci Hrabové
L. H.: Hrabovské listy již delší dobu neinformovaly o stavbě kanalizace v jižní části
Hrabové. Zajímá mě, jaké jsou problémy
s realizací, jak se řeší, kdo je řeší, kdy stavba začne a zda se jí vůbec dočkáme?
Máte pravdu, že jsme se tomuto tématu již
delší dobu nevěnovali. Není to ale tím, že
bychom na kanalizaci na jihu Hrabové zapomněli. O potřebě této rozsáhlé stavby se snažíme přesvědčit vedení města permanentně.
Jejich postoj je ale stále stejný a beze změny.
Na náš poslední dotaz reagoval Investiční
odbor magistrátu následovně: „Zastupitelstvo města schválilo dne 11. prosince 2019
„Plán financování obnovy vodovodů a kanalizace“, nicméně od roku 2019 vzešla celá
řada faktorů, která činí tento plán již značně
neaktuální a již v tuto chvíli se připravuje jeho
aktualizace, kterou bude opět schvalovat zastupitelstvo města. Poté budeme schopni
Vám dát ucelené informace k výhledovým
stavbám. Každopádně již dnes mohu konstatovat, že tyto kanalizace jsou rozvojovou
stavbou a vzhledem k řešení problematiky
volných výustí a tedy i nastaveným prioritám
se s těmito stavbami minimálně do roku 2025
nepočítá.“ Z takové odpovědi je zřejmé, že
ani termín posunutí začátku realizace stavby,
který byl jasně před půl rokem stanoven, už
zdaleka tak jasný není.
Pokusili jsme se s městem vyjednat to, že
by si Hrabová vzala úvěr a realizovala celou

stavbu sama. Jsme ale součástí
města, jedním z 23 městských
obvodů, a mnohá rozhodnutí,
a konkrétně i toto, nám magistrát musí schválit. Požádali jsme
o souhlas s čerpáním úvěru na
kanalizaci, bohužel výše, kterou
by nám magistrát povolil, by
pokryla zhruba pětinu nákladů
na celou stavbu. Taková částka
ale nic neřeší!
Kanalizace bude stát zhruba 100 milionů Kč. Vzhledem
k nárůstu cen stavebních materiálů není přesná cena momentálně k dispozici. Takový
objem financí nedá Hrabová
naráz dohromady. Jediná cesta,
kterou se můžeme vydat, je za
a) přesvědčit magistrát, aby
nám umožnil stavět si kanalizaci sami, a za b) stavět po
etapách. V tomto duchu jsem
požádal vedení města o projednání možnosti začít stavět.
Reakci zatím neznám, doufám
ale, že do dalšího čísla Hrabovských listů budu schopný Vám
nějakou konkrétní informaci
přinést.
Text: Igor Trávníček,
Foto: Jan Dvořák
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Stav budovy mateřské školy na ulici V. Huga
V. S.: Proč v radě městského obvodu nebo
v zastupitelstvu městského obvodu nebyla
projednána nabídka firmy Ateliér IDEA na
opravu budovy školky na ulici V. Huga?
Především je třeba si říct, že společnost
Ateliér IDEA nepředložila žádnou nabídku
na opravu budovy školky. V roce 2018 zpracovala tato společnost odborný posudek,
který se vyjadřoval k vzniklým trhlinám
v nosných obvodových stěnách budovy
a navrhoval možný způsob jejich sanace.
Průzkum konstatoval, že příčinou vzniku
několika trhlin jsou geomechanické změny
v základu budovy. Pokud bychom chtěli odstranit tyto příčiny poruch, museli bychom
základy situovat o několik metrů hlouběji
(tedy například vrtanou pilotáží), což je řešení technicky zvládnutelné, ale nesmírně
nákladné a v případě tohoto objektu neekonomické. Dále posudek říká, že je vhodnější

provést statické zajištění trhlin „sešitím“. Toto
ale neodstraní příčinu, jen minimalizuje její
projevy a nezamezí vzniku nových trhlin
v budoucnu. Znamená to tedy, že tento posudek nebyl nabídkou na opravu školky jako
celku – neřešil vlhkost, zvlněnou podlahu
a další problémy, se kterými se tato budova
potýkala a potýká.

V. S.: Na základě čeho prohlásil pan starosta v novinách Moravskoslezský den, že tato
školka "půjde k zemi“?
Kdo by chtěl bydlet v domě, kde praskají zdi,
kde nedokonalým základem vzlíná vlhkost
a tvoří se plíseň? Posudek firmy Ateliér IDEA
řekl, jak opravit pár prasklin a naznačil, že odstranění příčiny by bylo nepřiměřeně drahé.
To pro mě bylo dostačujícím argumentem na
to, abych vyjádřil svůj názor.

V. S.: K čemu bude sloužit nový stavebně
technický průzkum této budovy, objednaný u firmy MARPO?
K definitivnímu rozhodnutí, co s budovou po
mateřské škole na ulici Viktora Huga, respektive k rozhodnutí o demolici objektu, je potřeba více než jen výše uvedený původní posudek z roku 2018. Především proto, že tento
posudek neřešil budovu komplexně, ale jen
jeden problémový aspekt. Z toho důvodu byl
zadán stavebně technický průzkum objektu,
který se zabýval stavem základové konstrukce, vlhkostí zdiva, salinitou, vodorovnými
a svislými konstrukcemi a konstrukcí krovu.
Tento posudek je již k dispozici a ve svém závěru konstatuje, že provedení sanace všech
zjištěných nedostatků a poruch je neekonomické a doporučuje demolici objektu.
Igor Trávníček

Jak je to s omikronem?
V prvním letošním čísle vyšel můj článek s občany žádanou tématikou pandemie. Moderní věda
se ohledně koronaviru úžasně rychle rozvíjí. Co platilo dnes, nebude platit zítra. Jelikož jsem článek do tisku odevzdal na podzim roku 2021, k Vánocům již potřeboval doplnění a upřesnění, aby
obyvatelé Hrabové měli k dispozici nejnovější informace.
► Virus Covid-19 opět zmutoval, tentokrát do varianty zvané omikron. Poprvé byl detekován v Africe 11. listopadu 2021 a bleskově
se šíří celým světem. K 10. lednu 2022 již dominovala např. ve Spojených států amerických, Izraeli a Velké Británii. U nás se jeho
dominance nad deltou předpokládala do 10 dnů. Omikron se liší od dosavadní delty obrovskou rychlostí šíření. Oproti předchozí
variantě delta je tedy mnohem více nakažlivý. První příznaky se projevují klinicky už i dva dny po nákaze.
► V plicích se omikron množí méně a pomalu. Sídlí a množí se na sliznicích horních cest dýchacích. To je dobrá zpráva, jelikož téměř
nezpůsobuje velmi těžké virové zápaly plic.
► K dobrým zprávám rovněž patří, že podle nejnovějších vědeckých výzkumů omikron oproti deltě vyžaduje o třetinu méně hospitalizací a dokonce o dvě třetiny méně pobytů na jednotkách intenzívní péče a anesteziologických a resuscitačních odděleních pro
těžký stav. Nemocných tedy skokem přibylo, převládají ale lehčí klinické formy nákazy. Podíl hospitalizovaných na celkovém počtu
nakažených klesá. Zkrátila se rovněž doba karantény na pět dnů.
► Protilátky přestávají být u omikronu diskutovaným problémem. Protilátky přírodně vzniklé prodělanou předchozí infekcí starším
typem alfa nebo delta totiž proti omikronu nechrání.
► Přestaly být účinné rovněž monoklonální protilátky, které se dosud úspěšně používaly preventivně i léčebně u varianty delta.
► Na schválení Evropskou lékovou agenturou čekají modifikované vakcíny a nová tabletová antivirotika firmy Pfizer s předpokládanou
účinností kolem 90 %. Úspěšně pokračuje vývoj vakcíny s podáváním ve formě nosního spreje, který by měl nahradit injekci.
► Co proti omikronu dnes chrání? Dvě dávky očkování poskytují slabou ochranu – podle některých zpráv cca 20 %. Tři dávky očkování
(třetí dávka se nazývá booster) jsou účinné – chrání z cca 70 %. Jakákoliv naměřená hladina protilátek po prodělání infekce proti
omikronu nechrání.
► Po dvou letech pandemie poprvé vidím světlo na konci tunelu: pokud se celá lidská populace dostatečně rychle promoří (což se
nyní děje) a zároveň nevznikne mutací nějaká nová (horší) varianta koronaviru, mohlo by to znamenat postupný konec této zabijácké pandemie.
Toto sdělení je určeno pro čtenáře Hrabovských listů a veřejné internetové stránky Hrabové jako doplněk k článku „Jak je to s protilátkami u koronaviru“ z ledna 2022.
Rostislav Gromnica
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Zapojení Základní školy Paskovská
do projektu Světová škola
Naše základní škola se v letošním školním roce poprvé zapojila do
projektu Světová škola. Ten se od roku 2006 snaží o podporu výuky se
zaměřením na globální rozvojové vzdělávání. Jeho hlavním koordinátorem je organizace Člověk v tísni. Její program Varianty probíhá ve
spolupráci s dalšími českými neziskovými organizacemi. Projekt probíhá
za podpory České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí.

na několika výukových lekcích zamýšleli nad původem oděvů, které si
každý den oblékáme, a zda všichni, kteří se na jejich výrobě podílejí,
jsou spravedlivě oceněni. Dozvěděli jsme se také, jak velká je zátěž
výroby oděvů na životní prostředí. Na základě těchto informací jsme se
společně snažili zjistit, jaké jsou možnosti omezení dopadů módního
průmyslu na životní prostředí v rámci naší komunity.

Cílem projektu je vést žáky i učitele k porozumění světu, ve kterém
žijeme a zejména k jejich aktivnímu zapojení do veřejného dění v rámci
své komunity a k řešení vybraných místních problémů s globálním
přesahem.

Na měsíc duben plánujeme uspořádat v prostorách školy „Hrabovský
swap.“ Zde za symbolické vstupné budou moci účastníci přinést věci,
které již nenosí a nemají pro ně využití a naopak si odnést něco, co jim
padne do oka. Výtěžek ze vstupného chceme použít na nákup šicího
stroje pro školu, který bychom upotřebili na upcycling aneb přetváření
starých nepotřebných věcí na věci s vyšší užitnou hodnotou.

Vzhledem k tomu, že se naše škola prostřednictvím charitativních sbírek
a projektů již dlouhodobě snaží obsah globální rozvojové výchovy naplňovat, není tato problematika našim žákům cizí. Do projektu se s velkým
nasazením zapojila skupina 17 žáků čtvrtých až osmých ročníků. Jako
téma jsme si zvolili udržitelnou módu. Během prvního pololetí jsme se

Přijďte nás v dubnu na naši komunitní akci podpořit. Moc se na všechny těší akční tým Světové školy na Základní škole Ostrava – Hrabová.
Lenka Kudlejová

Jak se máme v Klubíčku
aneb zprávičky z naší mateřské školy
Tak už je za námi první pololetí tohoto školního roku.
Uplynulých pět měsíců nám
v naší nové školce sice uteklo
jako voda, bylo však naplněno
spoustou krásných událostí a zajímavých okamžiků, o které bychom se s Vámi
rádi podělili. Ale pojďme popořádku.
Hned v září uvítala krátkým pásmem písní
a básní skupinka klubíčkových dětí nově narozené děti naší obce. S radostí jsme přivítali
v naší nové školní jídelně hned dvě divadla
– divadlo Šamšula s pohádkou O Otesánkovi a divadlo Tety Chechtalíny s příběhem
O zdravých zoubkách. A bylo toho mnohem
víc. S Hopsalínem jsme si užili podzimní Broučkiádu a Karneval. Také nás navštívil Mikuláš
s nadílkou a společně jsme prožili jedno z nejkrásnějších období v roce – Vánoce.

Naše mateřská škola se také stále aktivně
zapojuje do různých projektů. Se staršími
dětmi jsme již dvakrát navštívili stanici přírodovědců Korunka v Ostravě – Porubě, kde
měly děti možnost užít si živá zvířátka a také
se něco nového dozvědět. V letošním školním
roce se naše mateřská škola poprvé zapojila
do projektu Se Sokolem do života se zaměřením na rozvoj pohybových dovedností dětí,
pořádaným tělovýchovnou organizací Sokol.
Mezi projekty, které jsme již v minulých letech
realizovali a v tomto školním roce máme opět
tu možnost, jsou Šachy do škol, Numeráčci či
Malý řemeslník. Projekt Šachy do škol vznikl
za podpory Šachového svazu České republiky
a jeho myšlenkou je všestranným způsobem
rozvíjet nejen myšlení, ale také sociální dovednosti dětí. Naše děti hrají šachy jednou
týdně po celý školní rok a nutno podotknout,
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že s velkým nadšením a viditelnými pokroky. Jedním z nejoblíbenějších mezi dětmi
je bezesporu projekt Malý řemeslník. Pod
vedením lektorů ze Světa techniky Ostrava
si děti v průběhu pěti lekcí samy vyrobí pět
dřevěných výrobků. Kroužek hry na flétnu se
stal již naší tradicí.
Děti se účastní všech projektů a akcí zdarma.
A to jen díky podpory našeho zřizovatele, tedy
městského obvodu Hrabová, a poskytnutím
finančních příspěvků z programu podpory
školství statutárního města Ostravy. Závěrem
bych ráda řekla, že ať je doba jakákoliv, v naší
mateřské škole zkrátka nezahálíme, radujeme
se společně s dětmi z každého prožitého dne
a již teď se těšíme na to, co nám přinesou další
společné měsíce.
Text a foto: Monika Tašková
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Novinky pro období naplnění snu o jaru
Vážení a milí čtenáři,
zdravím vás v měsíci březnu
– v době, kdy se náš zimní
sen o jaru začíná pomalu
naplňovat a stává se skutečností. Březen však není pouze
obdobím, kdy už většina z nás toužebně
vyhlíží přívětivé sluníčko, ale je také měsícem čtenářů. V Knihovně města Ostravy se
právě v tomto měsíci tradičně zaměřujeme
i na začínající čtenáře, a to v rámci akce Týden prvňáčků. Letos bude probíhat hned po
jarních prázdninách, tedy od 7. do 11. března.
Přestože žáci prvních ročníků základní školy
mají možnost bezplatné registrace do knihovny po celý školní rok, v tomto týdnu mohou
využít slavnostnější atmosféry, která jej vždy
doprovází. K registraci je samozřejmě nutný
doprovod rodiče s platným občanským průkazem. V naší hrabovské knihovně se s dětmi
obou prvních tříd Základní školy Paskovská
sejdeme také v rámci školní výuky ve středu
9. března. Pro prvňáčky bude připraveno „Pohádkové povídání“ a seznámení s knihovnou,
pro některé z nich možná první.

Co se týče knižních novinek,
mám pro Vás připraveny následující:
Detektivky a thrillery
Bolton S. J.:
Prasklina
Cross Georgina:
Nevlastní dcera
Dán Dominik:
Břemeno minulosti
Ellis Joy:
Čtvrtý přítel
Marsons Angela:
První krev
Patterson James:
19. Vánoce
Romány z období 1. a 2. světové války
Bjergfeldt Annette:
Kodaňská Píseň písní
Givney Rachel:
Tajemství mého otce
Izquierdo Andreas:
Stíny světa
Radulić Hana:
Esterčini otcové
Thompson Gill:
Oceán mezi námi
Romány pro ženy
Cartland Barbara:
Howell Hannah:
Jefferies Dinah:
Kearney Fionnuala:
Lewis Susan:
Lovering Carola:
Pawlowská Halina:
Steel Danielle:

Zoufalá volba
Když tě miluje Skot
Zmizelá sestra
Kniha lásky
Mé lži, tvé lži
Třetí polovička
Milý Bene
Bod zlomu

Loni jsme rozšířili náš fond o elektronické
knihy, letos jsme už zpřístupnili hudební databázi Naxos Music Library a nyní zavádíme
další online služby – registrace a prodloužení registrace do knihovny. Mohou se hodit
zejména v situaci, kdy není fyzická návštěva
knihovny čtenáře z jakéhokoli důvodu možná.
Upozorňuji, že v souvislosti s novými službami jsme po deseti letech upravili registrační

poplatky. Od 2. března jsou rozlišeny pouze
dvě placené kategorie. Poplatek pro děti do
15 let je 50 Kč a poplatek pro čtenáře od 15 let
je 200 Kč. Senioři nad 70 let a držitelé průkazu
ZTP nebo ZTP/P registrační poplatek neplatí.
Registrační poplatek má platnost 365 dnů.
Přeji Vám krásné březnové dny.
Text: Martina Šalati, Foto: Jan Dvořák

Příspěvek na vzdělání v rámci
Univerzity třetího věku pro občany starší 60 let
Rada městského obvodu Hrabová svým usnesením č. 84/1736 ze dne 12. ledna 2022 rozhodla poskytnout občanům s trvalým pobytem v Ostravě – Hrabové starším 60 let příspěvek na vzdělání v rámci Univerzity třetího věku ve výši 500 Kč za každý semestr.
Příspěvek na vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku bude vyplacen na základě písemné žádosti a po předložení potvrzení
o studiu nebo dokladu o zaplacení.
Žádost je k dispozici na https://hrabova.ostrava.cz/cs/obcan/prispevek-na-vzdelani-v-ramci-univerzity-tretiho-veku nebo na Úřadu městského obvodu Hrabová – Odboru sociálním, organizačním a vnitřních věcí u Mgr. Jany Tajchmanové, DiS., kancelář č. 11.
Jana Tajchmanová
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Činnost TJ Sokol Hrabová v roce 2021
Naše hlavní tři činnosti, které vždy pečlivě plánujeme
a posléze realizujeme, jsou
činnost sportovní, kulturní
a budovatelská.
Začněme činností sportovní. Rok 2021 naší
sportovní činnosti opět nepřál. Jarní fotbalové zápolení bylo nakonec zrušeno všem
našim týmům, tzn. soutěže se nedohrály.
Léto však již bylo přívětivější a druhá polovina roku již probíhala ve znamení fotbalového
zápolení. Naši muži se opět zapojili do zápolení v 1.B třídě skupiny B. Zřejmě se v létě
dobře připravili, jelikož se jim podzimní část
velmi povedla a přezimovali na 4. místě tabulky. Kromě mužů se do soutěží na podzim
zapojily také týmy starších a mladších žáků
a mladší přípravky. Všechny děti se statečně
praly o každý gól a se střídavými úspěchy zápolily proti svým soupeřům. Smutnou zprávou pro nás bylo rozpadnutí týmu dorostu.
Sousední Stará Bělá nám doslova „vyplenila“
drtivou většinu hráčů dorostu a díky tomu
jsme byli nuceni minimálně na rok družstvo
dorostu rozpustit. Jako důležitý, avšak těžký, cíl jsme si stanovili v létě roku 2022 tým

dorostu opět obnovit. A děláme vše proto,
aby se nám to podařilo.
I díky náhodě a nedohodě ohledně konání
tradičního turnaje starších žáků v sousedním
Vratimově jsme se tento turnaj rozhodli pořádat u nás v Hrabové. Bylo to úžasné zápolení
osmi týmů z blízkého okolí a tak se nám zalíbilo, že se vážně zabýváme myšlenkou navázat
na tento počin a pravidelně v letním období
pořádat turnaj mládežnických kategorií pod
záštitou naší tělovýchovné jednoty.
Co se týče kulturní stránky našich aktivit,
nebylo toho rozhodně málo. Náš areál opět
hostil spoustu kulturních akcí pořádaných naší
obcí, dobrovolnými hasiči, externími firmami
a samozřejmě také námi. Jako hlavní událost
můžeme opět zmínit Sokolský den, který navázal na našeho oslavy výročí 90 let založení.
A můžeme slíbit, že co se týče akcí v areálu
tělovýchovné jednoty, tak v roce 2022 to rozhodně nebude jiné.
A činnost budovatelská? Spoustu toho jsme
již zmínili v minulých číslech Hrabovských
listů a není potřeba se opakovat. Novinkou
a výbornou zprávou pro všechny členy, hráče,

činovníky a také návštěvníky je získání dotace
na vyhotovení projektové dokumentace nové
budovy pro sportovní, technické a sociální zázemí. Tuto dotaci jsme získali ve vypsaném dotačním titulu Magistrátu města Ostravy. Práce
na projektové dokumentaci začínají v těchto
dnech a věříme, že po dokončení projektové
dokumentace se budeme úspěšně ucházet
také o dotační podporu pro realizaci celé
stavby. Je třeba však jít postupnými krůčky
a hlavně dobře celou budovu naprojektovat,
aby nejen pro nás, ale také pro příští generace
vzniklo něco, co bude dobře a funkčně sloužit
další desítky let.

Text a foto nahoře: Daniel Nováček, Foto dole a foto upoutávky na titulní stránce: Jan Dvořák

Nová skautská klubovna
V září loňského roku se podařilo hrabovskému Skautu zahájit svoji činnost.
O skauting je z řad dětí velký zájem. Skauti se scházejí v budově Šrobárova
22 v prostorách po bývalé mandlovně. Před Vánocemi jsme s panem starostou skauty v jejich klubovně navštívili. Po schůzce přišel pan starosta
s myšlenkou nové klubovny, a to v bývalé mateřské škole na Příborské ulici.
Nyní se tento prostor vyklidí a předá k užívání skautům. Věříme, že tímto
získají skauti kulturnější prostředí, kde se jim bude líbit.
Text: Jiřina Kelnarová, Foto: Jan Dvořák
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Klub hrabovských alkoholiků v roce 2021
Jak se stalo hezkou tradici,
hrabovské spolky zveřejňují
v Hrabovských listech zprávu
o své činnosti za minulý rok
a to, co je čeká v roce letošním. Tak co nám KHA loni dalo
a vzalo? Buďme na sebe hrdí: hodně
dalo a nic nevzalo.
Bylo zorganizováno mnoho podnětných akcí,
které významným způsobem obohatily kulturní a sportovní život v Hrabové. Namátkou
„První dopolední reprezentační ples KHA“ –
velmi zdařilá akce nad jejímž příštím ročníkem převzal záštitu na základě vynikajících
mezinárodních ohlasů slavný ples ve vídeňské
opeře.
Naší malí příznivci byli obdarováni Mikulášem
a vystrašeni čerty v rámci divadelního představení, které bylo uspořádáno v restauraci
Zvonírna. Ohlas veliký a úspěch takový, že další představení se uskuteční v Mekce divadla
malých forem Frýdku-Místku a potom snad
i ve zlaté kapličce.
Jako již 98krát před tím byl zorganizován běh
na počest naších slavných rodáků Hanče s Vrbatou. Z toho vyplývá, že jedním z letošních
vrcholů bude už stý ročník ročník tradičního
Hrabovského kritéria v běhu na lyžích „O hůlku Václava Vrbaty a Bohumila Hanče“, který
je věnován památce našeho kamaráda Jirky.
A co nás čeká dál? Jedním z dalších významných počinů, který nás čeká, jsou oslavy našeho předsedy, který oslaví poloviční výročí.

Za posledních 50 let toho pro Klub hrabovských alkoholiků a život v Hrabové udělal tolik,
že by to naplnilo klidně let sto! A o kom je řeč?
Chytrému napověz, hloupého trkni: narozeniny oslaví 4. dubna chlapík, který je svým způsobem ještě napůl dítětem – ale podle roků je
to muž, kterému snad už nikdo neřekne jinak
než Wasyl. A že jeho životopis je v Hrabové
zapsán pořádně tučným písmem, to má svou
logiku – tak jen namátkou: Byl jedním z těch,
kteří oživili zašlou slávu hrabovských běžců na
lyžích Bohumila Hanče a Václava Vrbaty, kteří
umrzli při závodě v Krkonoších, kdy se během
chvíle jarní počasí změnilo ve smrtonosnou
past, ve které hrabovští rodáci uvízli. Právě
na jejich počest se na Šídlovci běhá tradiční
memoriál – ovšem v létě, aby se předešlo další
tragédii. Myslím, že se nebudu pohybovat po
tenkém ledě, když si troufnu tvrdit, že Wasyl
je takový hrabovský Bohouš Císař – postava
ze seriálu Chalupáři, kterou jedinečně ztvárnil
Pepíček Kemr. Wasyl si prostě ví rady se vším.
Téměř každé ovoce či zeleninu dokáže zkvasit,
aby vznikla lahodná kořalka. Téměř vše dokáže
opravit a když si neví rady, dokáže se obrátit
na toho, kdo si ví rady, aby jeho rady Wasyl následně využil. O jeho kuchařských schopnostech nemá cenu ani spekulovat, kdejaká vyhlášená kuchařinka by se z jeho umění mohla
nechat inspirovat – ovšem zde bývá Wasyl i tajemný, ne vše prozradí. Důvod je prostý: chce
si ponechat jedinečnost některých receptů
jen pro své kuchařské umění. A když jsme
zrovna v pomyslné kuchyni, zde je potřeba
zmínit Wasylova vejce. Nejedna hospodyňka

po jeho vejcích touží, protože jsou poctivé
domácí – zkrátka je to i velkochovatel slepic.
A dříve to byly i ovečky, kravičky a tak dále.
Zkrátka každé zvíře svým způsobem toužilo
být vychováno Wasylem, následně Wasylem
zabito, poté Wasylem kulinářsky upraveno
a následně i spapáno. Dokonaly majstrštyk
se Wasylovi povedl několik let nazpátek, kdy
zorganizoval se svým týmem jednodenní
znovuotevření legendární „Lípy“. Stovky lidí
si naposledy užily jedinečnou atmosféru sálu,
který ten den patřil nejen divadlu, ale i muzice
a tanci. O několik týdnů později již z hospody
byla jen hromádku sutin. Snad je to hříčka
osudu, ale v Hrabové právě vrcholí práce na
novém kulturním domě a zde Wasyl živí jeden ze svých snů – aby první reprezentační
akcí v nových prostorách byla právě oslava
jeho 50. narozenin. A že se o jeho kulatinách
mluví i za hranicemi kraje, je asi každému jasné. Dokonce i v městečku u Kladna si někteří
Pražané na něj vzpomněli. Například Zdeněk
Svěrák již poslal svůj dárek – Wasylovi věnoval pivní láhev z filmu Vratné láhve, na které
je ještě i otisk nebožtíka Pavla Landovského.
K originálnímu dárku se odhodlali rovněž
Petr Kotvald a Standa Hložek. Uvědomili si,
že holky z jejich legendárního hitu již dospěly
a Wasylovi poslali seznam všech holek včetně
jejich telefonních čísel – nechybí Majka, Lenka
a Apolenka, prostě celá parta. Na závěr nutno
zmínit Wasylovo aktivní členství v Klubu Hrabovských alkoholiků, který mu touto cestou
přeje hlavně to zdraví!
Tomáš Machálek

Novoroční jízda
Každoroční první akcí klubu je Novoroční jízda. Místo
srazu je u kostelíku v jednu hodinu po poledni. Trasa
není vžda stejná, ale cíl je vždy v teple restaurace Beskyd. Letos se nás sešlo celkem osmnáct členů klubu.
Navzájem jsme si popřáli všeho dobrého do nového
roku a seřadili jsme se k pořízení památeční fotografie.
Po fotografování jsme vyjeli po cyklostezce směrem k Hrabůvce. Účelem vyjížďky byla návštěva a zapálení svíček u hrobu Inocence Březiny
na hřbitově ve Vítkovicích. Inocenc Březina byl posledním předsedou
a ochráncem praporu klubu před nuceným ukončením činnosti klubu
v padesátých letech minulého století. Zapálili jsme svíčky, uctili jsme
jeho památku chvílí ticha a vzpomínáním, jak to bylo s nalezením klubové vlajky z roku 1921. Vyfotili
jsme se a vyrazili jsme na zpáteční cestu. Na zpáteční jízdě se
nestalo nic mimořádného až do
chvíle, kdy jsme projížděli podchodem do Hrabové. Zde na
nás obdivně pokřikovali čekající
cyklisté a několik z nich vyslovilo

přání, vyfotit se u vysokého kola. Nebylo jednoduššího novoročního
přání k jeho splnění. Pozvali jsme je k prohlídce klubovny, kde se také
vyfotografovali u vysokého kola. Díky pěknému počasí se akce vydařila.
Text: Pavel Žižka, Foto: Jiří Axmann
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Rozhovor s Tomášem Biernatem o Večerce po ruce
1. Co Vás přivedlo k myšlence obnovit
na Šídlovci večerku?
Jsem mimo jiné nájemcem obecního bytu.
Důvodem obnovy večerky byl nedostatek
potravinové pohotovostní pomoci na Šídlovci. O víkendu není k dispozici čerstvé pečivo
a pokud v domácnosti pochybí jedna či dvě
věci, ať už drogistického či potravinového
charakteru, není zde možnost to rychle řešit
a člověk musí navštívit nějaký velký obchodní
řetězec zbytečně vzdálený od místa bydliště. Protože již máme zkušenost s prodejem,
rozhodl jsem se nabídnout občanům rychlé
řešení těchto problémů „Večerkou po ruce“,
kterou jsem si vzal do pronájmu v domě
V. Huga 8.
2. Jaký sortiment zboží nabízíte
ve večerce?
Především nabízíme čerstvé, mražené, trvanlivé a konzervované potraviny, kompotované
ovoce (jahody, broskve, mandarinky, ananas),
sterilizovanou zeleninu (hrášek, kukuřice,

mrkev), mléčné výrobky, sladkosti (i bez
cukru), alkoholické a nealkoholické nápoje,
tabákové výrobky, čaje značky Teekanne
(různé druhy) a nově na vyžádání zákazníka
nabízíme brambory a cibuli. Z drogistického
zboží nabízíme prozatím prostředky potřebné pro ženskou hygienu, toaletní papír, vlhčené ubrousky, kapesníky a zubní pasty. Dále
máme konzervované krmivo pro psy a kočky
(kapsičky a vaničky) s možností objednání
granulí pro psy, písku pro kočky a podestýlky.
Na objednání zákazníka je možno objednat
hotová jídla ve fóliích.

5. Uvažujete o nějakém rozvojovém
záměru s večerkou do budoucna?
Zlepšujeme stále – zavedli jsme třeba možnost
platby kartou. Kdyby obec povolila pergolu na
dvoře, chtěl bych zrealizovat malou kavárnu
s posezením u zákusků a cukrovinek. Taky by
se mohl dle přání zákazníků rozšířit sortiment.

3. Ve večerce nabízíte i kávu s sebou jaký sortiment kávy nabízíte?
Nabízíme s sebou espresso kávu značky Lavazza a čaj značky Teekanne včetně cukru,
citronu a medu.
4. Jaká je otevírací doba večerky?
Otevírací doba je od úterý do soboty od 16
do 21 hodin a v neděli od 9 do 11 hodin a od
16 do 21 hodin.

Foto: Tomáš Biernat

Rozhovor s porotcem StarDance Zdeňkem Chlopčíkem
1. Dozvěděl jsem se, že mládí jste prožil
v Hrabové – můžete o tom něco prozradit?
Po mém narození v roce 1957 jsem bydlel
s rodiči cca dva roky na ubytovně na Horní
ulici v Ostravě – Hrabůvce. Pak jsme se ale přestěhovali na tehdejší ulici Noskovu (nyní Obchodní) naproti hospody "U Hňupa" a v roce
1967 pak do nového bytu na Paskovské ulici
naproti školy, do které jsem také chodil. Mé
vzpomínky na Hrabovou jsou luxusní. V raném dětství jsme si s kamarády chodili hrát
na dvorek nebo na kusy železa na haldě, v létě
se koupali ve "struze" pod haldou a v zimě na
ní hráli hokej. Podél struhy jsme také s rodiči
často chodili za dědečkem a babičkou do Hrabůvky. Po přestěhování do druhého bytu jsem
nejčastěji chodil hrát fotbal na hřiště u kotelny.
Odstěhovali jsme se pak někdy v roce 1978
do Zábřehu. Dodnes však chodím na srazy se
spolužáky ze základní školy.
2. Jaká byla Vaše profesní kariéra?
Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu
strojní v Ostravě – Vítkovicích a poté Strojní
fakultu Vysoké školy báňské. Po škole jsem
začal pracovat jako projektant ve vítkovických železárnách. Po změně politických
poměrů jsem si v roce 1990 založil soukromou taneční školu Elán (nyní Taneční škola

Chlopčík). Ta své kurzy provozuje od počátku
v kulturním domě Akord v Ostravě – Zábřehu.
Do roku 1996 jsem také sám aktivně tancoval a dvakrát jsem se stal mistrem republiky
v latinskoamerických tancích a deseti tancích.
Veškerou manažerskou a administrativní činnost pro taneční školu vykonávám sám spolu z manželkou ze svého současného domu
v Malenovicích. Chce-li se někdo dozvědět
více, může si v knihkupectví koupit mou autobiografii "Protančit se "životem", která vyšla
právě před Vánoci.
3. A jak jste se vlastně dostal jako
porotce do StarDance a jak tu pozici
vnímáte?
V roce 2006 jsme byli v létě v Německu na
návštěvě u sestry mé ženy a zrovna tam v televizi běžela soutěž StarDance. Moje žena
byla také profesionální tanečnice a tak ji její
sestra hecovala, aby se přihlásila. Po návratu
v Česku zrovna probíhal konkurz na porotce, a tak má manželka zase vyhecovala mně,
ať se přihlásím – a byl jsem vybrán. Časově
se to dá dobře zvládnout – soutěž probíhá
vždy dva roky po sobě (letošní rok ale bude
výjimka) od října do prosince, a tak to znamená jen v tomto období být v soboty cca
pět hodin v Praze. Je to příjemné a vždy se
těším na setkání s kolegy porotci a štábem.
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Velmi se učím od profesionálního přístupu
technicko-organizačního štábu soutěže, jak
mají vypadat dokonalé podmínky pro taneční soutěž. Kromě toho jsem se také třikrát
jako porotce zúčastnil soutěže Let´s Dance
na slovenské televizi Markýza – oslovili mně
kvůli mé zkušenosti ze StarDance.
Foto včetně upoutávky
na titulní stránce: Jan Dvořák
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Ščučí – mrtvý potok
Napříč Hrabovou protéká potok Ščučí. Dříve
to byl potok plný života. Žili zde raci, škeble,
žáby a spousta ryb.
Když v loňském roce došlo k hromadné otravě
ryb v řece Bečvě, bylo to právem označeno
za ekologickou katastrofu. Pohled na ryby
plovoucí břichem vzhůru zamrazí. Jenže nejedná se jen o ryby. Jedná se o veškeré vodní
živočichy, kteří byli otráveni. Vysazení ryb je
jen částečným řešením.

Ščučí je svým rozsahem jen malou vodotečí,
ale důsledky jsou v poměru srovnatelné. V tichosti došlo ve Ščučí k otravě všech vodních
živočichů. Rozdíl je jen v tom, že se nehledá
viník. A asi by se nenašel. Přesto je potřeba se
zamyslet nad tím, jak přispět ke zlepšení životního prostředí, např. i co nejekologičtějším nakládáním s odpadními vodami v domácnosti.
Nejen kyanidy jsou totiž jedy.
Text: MVDr. Václav Hruška, Foto: Jan Dvořák

Řešení problematiky Pilíků?
V zápise z jednání Komise pro
výstavbu, dopravu a ekologii, konaného dne 26. dubna
2021 je napsáno: „Ing. Jana
Faicová zjistí u společnosti
DIAMO aktuální situaci s rozbory vody, které přitékají do sběrného kanálu pod Pilíky s ohledem na možnost
vypouštět tyto vody přímo do Ostravice bez
nutnosti přečerpávání do Pilíků.“
Nápad je to zajímavý. Pokud by tyto vody odtékaly do Ščučí a následně do Ostravice, bylo
by možné zasypat průsakový kanál, mnou nazývaný „vřed Hrabové“. Zrušil by se nejenom
kanál, ale i čerpací stanice Pilík 3, trafostanice
a vedení vysokého napětí. Vzniklou plochu
(cca 1 500 m2) by bylo možno zatravnit nebo
dokonce zalesnit. Toto území by získalo opět
svou dřívější estetickou hodnotu. Již nikdy
by zde v bahnité vodě kanálu nekončil život
srny nebo srnce.
I když od uvedeného jednání komise uplynulo devět měsíců, stále se nic neděje. Návrh

komise nebyl projednán ani v Radě městského obvodu, ani se zástupci firmy DIAMO, ani
s majitelkou tohoto pozemku (jde o soukromý
pozemek paní Zdráhalové, přičemž kanál s čističkou nemají stavební povolení).
Pokud jde o kvalitu vody, zde asi žádný problém nebude. V podstatě jde o průsakovou
dešťovou vodu. Horší by to bylo s náklady na
realizaci. Škoda, že tuto úpravu nepožadoval
městský obvod Hrabová v roce 2018 při jednáních o hodnocení vlivu odstranění následků
důlní činnosti Dolu Paskov na životní prostředí
OV9187. Tehdy by tyto práce zaplatily OKD.
Tehdy dokonce představitelé městského obvodu Hrabová požadovali zachování tohoto kanálu. Nevědělo se totiž, do jaké míry je
na tomto zdroji závislá vodní bilance Pilíků.
Vyjasnit to měl odborný posudek. Bohužel
městský obvod Hrabová nikdy nepožadoval
u OKD jeho zpracování. Je to neuvěřitelné, ale
je tomu tak. Nikdy ho nepožadovala ani Komise pro výstavbu, dopravu a ekologii, ať již pod
vedením Ing. Dvořáka nebo Ing. Skalského.
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Podle Závazného stanoviska výše uvedeného
hodnocení vlivu na životní prostředí z května
2018 by tento posudek měl vyjasnit:
► zda pro zachování rybníků stačí přečištěná odpadní voda přitékající do nádrže
č. 4 z bytových domů a z dalších objektů
z území Paskova;
► zda pro zachování rybníků je nutná existence průsakového kanálu včetně čerpací
stanice Pilík 3;
► zda pro zachování rybníků bude nutné
jejich napojení na další zdroj vody, např.
na Lesní potok.
Na Zastupitelstvu městského obvodu Hrabová byla v září 2018 schválena Strategie rozvoje
městského obvodu do roku 2040. Počítá se
v ní i s využitím Pilíků pro rekreaci a volný čas.
Od tohoto rozhodnutí již uplynulo 40 měsíců
a pro naplnění uvedeného cíle se neudělalo
vůbec nic.
Text: Vladimír Slavík, Foto: Jan Dvořák
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Blyska sa na lepši časy
Žima se pomalu bliži ku
svojimu koncu, lisky už
kvitnu, narcysy se tlaču
ze země a v travniku se
na mě smjala i prvni sedmikraska. Ve vzduchu čuju
jaro – to mi letos to zimni lenošeni skonči
skoro. Ale něž to vypukne v plne syle, ešče
furt mam dost časa na přemyšlani o važnych tematach.
Každy by měl cosyk robiť pro lepši životni
prostředi. Ni kfuli pohlupavemu gryndylu,
ale aby sa nam tu lepši žilo. A začiť musim
pozitivně, bo Hrabovane poctivě třiďa odpad a dokonca zas přibylo dalšich barevnych popelnic. Tuž jak se to ešče nauča aji
někere menši firmy, že si maju za odvoz
platiť a nězasirat obecnich podle hesla
„neni duležita barva, ale kam sa ešče cosyk napěchuje“, tak to budě uplně idealni.
Dalši dobra zprava je, že už začaly kontroly vyvaženi zengrub aji u nas. Tuž konečně

něpujdu srač.. (teda splaški), chemie a ine
svinstva do země a pak do vody v Hrabove. Snaď už budě konec podivnych přepadu, smradlavych potoku a mist, kam
sa radši něchodi. No a pajtašci by sa mjali
zaměřiť na dobudovani kanalizace a pak
nebudě třeba shaňat hovnocucy.
S tim jak odešel aji zbytek sněha, tak su
viděť i meně pozitivni věci. Na travnikach
leži fura odpadku, marasa a žďorbu, na
stromach jako „ozdoby“ vlaju mikrotenove sački, něuklizene a zarostle su misty
aji chodniky, evrgrynem su čika a žvykačky. V Hrabove sa často dřysta o smradu
z prumyslove zony či o hluku z dalnice.
S tim ale jediněc moc nězmože. S vyše
uvedenym však je fčil třeba cosyk zrobiť.
Neni ale samospasne robiť akcyu "Ukliďme fšecko" a jednu za rok sa ohaňat s nafasovanu lopatu, pytlem a cosyk pošolichať. Hlavni je něrobiť kolem sebe burdel.

Krásný večer
Bílý list papíru přede mnou leží.
"Co napsat?" honí se hlavou.
Kde klubko rozmotat vím jen stěží,
myšlenky v peřejích plavou.
Klid, který tady je,
zvláštní a tichý,
naděje vzbuzuje
a odpouští hříchy.
Sálavé teplo z krbových kamen
kouzelně barví naše tváře.
A než řeknem v postelích svoje ,,amen‘‘,
v duši nám uvízne kus jeho záře.
Část tepla z něj
vleze až někde k srdci.
Teď větře klidně věj...
Pojďte blíž, vlci...
Duše je srovnaná, usínám tiše...
Teplo mám u srdce, v těle i břiše.
Věra Kročková

Maruna Cholewowa

Vzpomínka na smutné březnové dny
Nikde v kalendáři ty dny nenajdete. Nemohou být totiž svátkem, nýbrž spíše dny národního smutku. Přesto byly v naší historii
velmi významné, i když s fatálně negativním
dopadem.
Myslím tím 14. a 15. březen 1939. V těchto
dnech totiž zaniklo poprvé Československo,
tehdy ovšem již psáno Česko-Slovensko.
A v těch dnech všeobecné beznaděje nikdo
netušil, že jen na šest let. A přesto se našlo
mnoho statečných, kteří věřili v návrat svobody a začali pro to ihned něco dělat.
Pro pochopení tehdejšího dění se musíme
vrátit ještě o půl roku zpět – do září 1938.
Tehdy se totiž představitelé Velké Británie
a Francie dohodli s Hitlerem na tom, že může
k Německu připojit pohraniční oblasti obývané Němci, tzv. Sudety. To ve svém důsledku
znamenalo nejen to, že Československo přišlo
o rozsáhlé území se třemi milióny obyvatel,
ale také přišlo o hospodářsky nejrozvinutější
oblasti, téměř celé své pracně vybudované
pohraniční opevnění i těžkou výzbroj armády, a také byly přeťaty hranicí i klíčové železniční tahy. V říjnu pak přišlo o část pohraničí
obývaného Poláky a v listopadu i část pohraničí obývaného Maďary. Stát přestal být
schopný hospodářsky prosperovat a vojensky se bránit.

Toho využili slovenští a podkarpatoruští nacionalisté a začali se (nutno říct, že oprávněně)
domáhat dvacet nesplněného slibu autonomie pro své země. Získali ji – jenže Hitler chtěl
Československo zničit úplně a proto naléhal
na slovenské nacionalisty, aby vyhlásili formálně nezávislý Slovenský stát, který by
byl ovšem pod vlivem Německa. To se pak
14. března 1939 stalo.
Tím se zbytek Československa vlastně rozdělil
na dvě části – na Čechy a Moravu a na Podkarpatskou Rus. Večer 14. března 1939 pozval
Hitler k "jednání" do Berlína československého prezidenta Háchu, kde mu oznámil, že buď
bude souhlasit s vojenským obsazením dobrovolně nebo k tomu dojde válkou. Jestliže
v roce 1938 bylo Československo schopné
se minimálně několik týdnů bránit, v březnu 1939 bez žádných spojenců již nemělo
nejmenší šanci a proto prezidentu Háchovi
nezbylo než se podvolit a souhlasit s okupací
dne 15. března 1939 a následným vznikem
Protektorátu Čechy a Morava 16. března 1939.
Tragické následky tohoto období známe.
Je ovšem mylné tvrzení, že se československá armáda vůbec nebránila. Protože
zrovna Ostrava byla pro Německo důležitá kvůli těžkému průmyslu potřebnému
pro zbrojení, Hitler nečekal ani na jednání
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s prezidentem Háchou a Ostravsko začal obsazovat již 14. března 1939 večer. V hodinách
všeobecného zmatku se československé
orgány domnívaly, že německá armáda jen
projíždí na Slovensko, a proto nebyl kladen
ozbrojený odpor. Světlou výjimkou se stal
armádní 6. pěší pluk v Místku, jehož velitel
se rozhodl ctít vojenskou přísahu a několik
hodin se pluk jen lehkými zbraněmi úspěšně
bránil obsazení svých kasáren. Nebyl však
zdaleka jediný. Zbylou část Československa,
Podkarpatskou Rus (byť tamní nacionalisté již už v tu chvíli vyhlašovali její nezávislost) už 14. března 1939 začali obsazovat
maďarští vojáci. A protože se tak stalo bez
jakéhokoliv právního podkladu, považovaly
jednotky československé armády na Podkarpatské Rusi za povinnost bojovat a boje
úplně ustaly až 23. března 1939. Tyto boje se
sice z dnešního pohledu odehrávaly "daleko" na východě, ale těmi, kdo tam bojovali,
byli zejména Češi – a jsou dnes tak trochu
zapomenuti.
Ale i následně se našlo mnoho těch, kteří se
s německou okupací nesmířili a angažovali
se v odboji doma nebo v zahraničí. Bohužel
však právě ti se naplnění cíle svého úsilí často
nedožili.
Jan Dvořák
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Pozvánky

Pořad bohoslužeb na měsíc březen
Den

Hodina

Liturgická oslava

Mše svatá

Středa 2. 3.

16:30

Popeleční středa
Popelec

za †† Marii Ličkovou, manžela a syna Pavla

Neděle 6. 3.

8:00

1. neděle postní
Popelec

za † † Jana Šebestu a † rodiče

Pátek 11. 3.

16:30

Pátek po 2. neděli postní – 1. pátek v měsíci
16:00 Pobožnost křížové cesty

za živé a † členky živého růžence

Neděle 13. 3.

8:00

2. neděle postní
Sbírka na Celostátní setkání mládeže

za † † Josefa Dráždila, Adolfa Bráta a za živou rodinu

Pátek 18. 3.

16:30

Pátek po 3. neděli postní
16:00 Pobožnost křížové cesty

za † † Karlu Hoškovou, manžela Miroslava, Andělu Svrčkovou, manžela, Žofii Hoškovou
a celou živou † rodinu

Neděle 20. 3.

8:00

3. neděle postní
Měsíční sbírka na kostel

za † rodiče Annu a Miloslava Jurečkovy, Jiřího a Marii Michnovy a živou rodinu Jurečkovou

Pátek 25. 3.

16:30

Slavnost Zvěstování Páně
16:00 Pobožnost křížové cesty

za živou a † rodinu Vyvialovou a Ryšanovou

Neděle 27. 3.

8:00

4. neděle postní
Laetare – neděle radosti

za † † Pavla Staňka, Josefa Břenka, rodiče, sourozence, manželku, dceru Vlastu a na jistý
úmysl

Plán akcí pro veřejnost v příštím měsíci
Den

Hodina

Místo

Akce

Program

Středa 16. 3.

14:00

budova býv. MŠ V. Huga

Zastupitelstvo měst. obvodu

viz samostatný článek

Sobota 26. 3.

9:00

před kostelem sv.Kateřiny

Jarní jízda

jízda po cyklostezkách v okolí Hrabové

Z programu zastupitelstva 16. března
► Plnění rozpočtu 2021, poskytnutí účelových dotací a daru z rozpočtu
městského obvodu a rozpočtová opatření 2022.

► Návrh na pojmenování ulic.

► Odpis pohledávky J. L. a uzavření darovací smlouvy s Mateřskou školou
Klubíčko a Mateřskou školou Klimkovice.

► Jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Hrabová.

► Záměr těžby štěrkopísků.

► Zpráva o realizaci Strategie rozvoje městského obvodu Hrabová v roce
2021.

► Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022 až 2026
a termíny zasedání zastupitelstva v roce 2022.

► Prodej parc.č. 2590/3, 21 a 182/1, dar parc.č. 706/18 a výkup parc.č.
2041/32, 2041/1, 2041/25, 2041/26 a 2041/27.

Igor Trávníček

Plán akcí Klubu seniorů v příštím měsíci
Místo

Aktivita

Téma

Čtvrtek 3. 3.

Den

Hodina
14:00

Klubovna Šrobárova 22

Společenské deskové hry

Karty + Člověče, nezlob se!

Pátek 4. 3.

14:00

Klubovna Bělská 28

Kreativní kroužek

Drátování stromečku štěstí

Pondělí 7. 3.

14:00

Klubovna Bělská 28

Kreativní kroužek

Drátování stromečku štěstí

Čtvrtek 10. 3.

14:00

Klubovna Šrobárova 22

Společenské deskové hry

Karty + Člověče, nezlob se!

Pátek 11. 3.

14:00

Klubovna Bělská 28

Kreativní kroužek

Malba na plátno technikou Decor paint

Pondělí 14. 3.

14:00

Klubovna Bělská 28

Kreativní kroužek

Malba na plátno technikou Decor paint

Čtvrtek 17. 3.

14:00

Klubovna Šrobárova 22

Společenské deskové hry

Karty + Člověče, nezlob se!

Pátek 18. 3.

14:00

Klubovna Bělská 28

Kreativní kroužek

Malba na plátno technikou Decor paint

Pondělí 21. 3.

14:00

Klubovna Bělská 28

Kreativní kroužek

Malba na plátno technikou Decor paint

Čtvrtek 24. 3.

14:00

Klubovna Šrobárova 22

Společenské deskové hry

Karty + Člověče, nezlob se!

Pátek 25. 3.

14:00

Klubovna Bělská 28

Kreativní kroužek

Malba na plátno technikou Decor paint

Pondělí 28. 3.

14:00

Klubovna Bělská 28

Kreativní kroužek

Malba na plátno technikou Decor paint

Čtvrtek 31. 3.

14:00

Klubovna Šrobárova 22

Klubové posezení

Hudba a čtení knihy autobiografie M.Donutila

Pátek 1. 4.

14:00

Sál DPS Bělásek N.Bělá

Velikonoční výstava

Velikonoce

Pondělí 4. 4.

14:00

Klubovna Bělská 28

Kreativní kroužek

Malba krajiny na plátno akrylovými barvami

Čtvrtek 7. 4.

14:00

Klubovna Šrobárova 22

Společenské deskové hry

Karty + Člověče, nezlob se!

Pátek 8. 4.

14:00

Klubovna Bělská 28

Kreativní kroužek

Malba krajiny na plátno akrylovými barvami
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