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Zpravodaj městského obvodu Ostrava-Hrabová

Soutěž o nejhezčí velikonoční
výzdobu
čtěte na str. 6

Foto: Jan Dvořák

Život obyvatel Hrabové za
druhé světové války
čtěte na str. 12

K životu v Hrabové už
neodmyslitelně patří Klub
hrabovských alkoholiků
čtěte na str. 14

HRABOVSKÉ LISTY

Úvodník

SAMOSPRÁVA

Z jednání rady 31. března a 14. dubna
► Schváleno uzavření smlouvy na provádění nepřetržité havarijní služby pro domovní a bytový fond s firmou VODAŘ,
Ostrava – Poruba;

Vážení čtenáři,
zima už se po docela tuhém boji neubránila a jaro vstoupilo i k nám do
Hrabové. V tomto čísle si trochu ještě připomeneme Velikonoce, které
jsme museli trávit víceméně doma.
Ale díky letnímu času i teplejšímu
počasí můžeme aspoň trávit delší
odpoledne venku. Proto Vás Hrabovské listy prostřednictvím krásných fotografií Vojty Žižky zvou na
procházku Hrabovou. A taky se konečně můžeme těšit z toho, že tu
malou mršku, která nám už přes rok
ztrpčuje život, přece jen už postupně zdoláváme.
Čeká nás květen, na jehož počátku
slavíme výročí osvobození Hrabové v roce 1945. V Hrabovských listech si to připomínáme článkem o
tom, jak obyvatelé Hrabové trpěli
v době druhé světové války. Zmíněn
je i osud Kamily Vlčkové, jejíž jméno jakožto jediné občanky Hrabové je uvedeno i na seznamu obětí
holocaustu, který se nachází v areálu pražské Pinkasovy synagogy
(což dokládáme fotografií na titulní
stránce).
Skupinové akce se stále ještě nemohou konat, přesto se však hrabovské
spolky snaží i v těchto omezených
podmínkách něco dělat a tak o jejich činnosti informují i Hrabovské
listy.

► Zadána písemná výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci stavby „Výměna oken včetně
příslušenství v domě Šrobárova 22, Ostrava – Hrabová“;
► Rozhodnuto o odstranění oplocení pozemku parc. č. 771/1 u Zvonírny;
► Rozhodnuto realizovat opravu části místní komunikace IV. třídy v úseku od ulice
Poplužní po ulici Dubraviovu;
► Vzata na vědomí bez připomínek projektová dokumentace „Veřejné osvětlení
K Pilíkům“ od zpracovatele dokumentace společnosti PTD Muchová, s.r.o.;
► Odsouhlaseno řešení odvodu srážkových vod z vozovky Místecké ulice vytvořením
příčného žlabu na chodníku u zastávky „Benzina“ nad podchodem na ulici Šídlovecká;
► Rozhodnuto o snížení nájemného na 1 Kč za nebytový prostor na ulici Obchodní
595/6 (Restaurace Beskyd) nájemci P. P. s platností od 1. dubna 2021 po dobu trvání platnosti vládních nařízení v důsledku covidové pandemie;
► Rozhodnuto o zrušení zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce hasičské zbrojnice“, jelikož finanční náklady výrazně
převýšily rozpočtované náklady, a po projednání se Sborem dobrovolných hasičů
bude stanoveno nové zadání;
► Vzata na vědomí studie „Rozšíření tělocvičny Základní školy Paskovská“ a její veřejná prezentace 21. dubna 2021;
► Vzato na vědomí bez připomínek variantní řešení návrhu řešení chodníku podél
ulice U Řeky, Ostrava – Hrabová;
► Rozhodnuto o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Rozšíření místního hřbitova 1. etapa“ s termínem dokončení 31. července 2021;
► Odsouhlaseny Změnové listy č. 20 a 22 až 24 a návrh Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo
„Zhotovitel mateřské školy“;

Snad také oceníte novinku v rubrice o jubilantech, kde se po letech
opět u některých jubilantů uvádí
také jubileum, které slaví. Podařilo se mi totiž dohledat stanovisko
Úřadu pro ochranu osobních údajů,
které výslovně uvádí, že v obecních
zpravodajích je možno zveřejňovat
věk jubilantů, pokud k tomu dotyčný dá souhlas. Úřad mé prosbě vyšel
vstříc, a tak zároveň se souhlasem se
zveřejněním jména může jubilant
dát souhlas i se zveřejněním věku.

► Projednán seznam projektů a stavebních akcí městského obvodu schválených v rozpočtu městského obvodu Hrabová na rok 2021 a přehled jejich rozpracovanosti;

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.

► Vybrána společnost ČESKÁ REGIONÁLNÍ TELEVIZE s.r.o. na zajištění přímého přenosu ze zasedání zastupitelstva městského obvodu.
Podrobnosti z 64. jednání rady městského obvodu 26. dubna 2021 a zasedání zastupitelstva městského obvodu 28. dubna 2021, konaných po uzávěrce Hrabovských listů,
přineseme v příštím čísle.

Jan Dvořák

Jan Socha

► Schválen zápis do obecní kroniky za rok 2017;
► Projednáno s majitelem řešení opravy zpevněné plochy u prodejny Hruška;
► Odsouhlaseno poskytnutí mimořádné individuální investiční účelové dotace z rozpočtu městského obvodu Hrabová TJ Sokol Hrabová, z.s. ve výši 200 tisíc Kč na rekonstrukci parkoviště před areálem s tím, že konečné rozhodnutí učiní zastupitelstvo městského obvodu;
► Schválena pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová
28. dubna 2021;
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Práce redakční rady
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V. S.: Jak často se již v letošním roce sešla redakční rada Hrabovských listů?
Pořizují se z těchto jednání zápisy?
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Redakční rada je v Hrabové složena z členů Rady městského obvodu Hrabová. Rada městského
obvodu zasedá obvykle v pravidelných čtrnáctidenních intervalech a zabývá se problematikou Hrabovských listů zejména v době přípravy nového čísla. Přizván k jednání byl rovněž
šéfredaktor Hrabovských listů. Výstupy jsou zachyceny v zápisu. Jelikož jsou jednání rady
městského obvodu neveřejná, nejsou z těchto jednání zápisy zveřejňovány.
Jan Socha
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Matrika v Hrabové?
V. S.: Proč městský obvod Hrabová neusiluje o zřízení vlastní matriky? Ve Staré
Bělé, která je přibližně stejně veliká jako
Hrabová, ji mají.
Matriční úřady a jejich správní obvody jsou
stanoveny v příloze č. 1 vyhlášky č. 207/2001
Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o matrikách"), z čehož
vyplývá, že vznik nového matričního úřadu podléhá schvalovacímu procesu Ministerstva vnitra. Je tedy zřejmé, že žádost
o schválení nového matričního úřadu a jeho
zařazení do přílohy č. 1 zmíněné vyhlášky je
nutno náležitě odůvodnit. Důvodem by měl
být především vysoký nebo alespoň zvýšený počet matričních událostí, např. svateb,
je-li v městském obvodu oblíbené a často
využívané místo pro tyto účely, nebo počet
úmrtí, nachází-li se v obci např. léčebna pro
dlouhodobě nemocné nebo hospic. V těchto případech je zřejmé, že by byl matriční
úřad, resp. matrikář, plně vytížen.

Je však nutné podotknout, že v posledních
letech zaznamenáváme ze strany státu
spíše opačný trend, tedy tlak na snižování
počtu matričních úřadů s malým počtem
matričních událostí, a to z důvodu úspory
veřejných prostředků i kvality výkonu veřejné správy. Příkladem může být projekt
Ministerstva vnitra z roku 2018, výsledkem
jehož analytické části byl návrh optimalizace matričních úřadů spočívající v přesunu
matriční agendy a s tím spojeným návrhem
na zrušení více než 400 matrik v rámci České
republiky (bližší informace o tomto projektu
naleznete na webových stránkách Miniserstva vnitra České republiky). Ačkoli nakonec
k rušení matrik nedošlo a změnil se pouze
způsob financování matriční agendy, jsou
návrhy vzniklé z tohoto projektu dokladem
stávajícího trendu.
V souvislosti s výše uvedeným sdělujeme,
že podle evidence matričního úřadu Ostrava – jih, který vykonává matriční působnost pro městský obvod Hrabová, nastalo
v městském obvodu Hrabová v roce 2018

pouze 13 matričních událostí a v roce 2019
a 2020 pak po 20 matričních událostech. Pro
srovnání: matriční úřad Stará Bělá, který je
zmíněn ve Vašem dotazu, zaznamenává
každoročně kolem 60 matričních událostí
a vykonává matriční působnost pro městský
obvod Nová Bělá.
Co se týká postupu ze strany městského
obvodu, tak se žádostí o zřízení matričního úřadu ve správním obvodu Hrabové je
nutno se obrátit na Odbor všeobecné správy Ministerstva vnitra, a to po předchozím
souhlasu rady města v souladu s článkem
8 odstavci 1 a 3 obecně závazné vyhlášky Statut města Ostravy. Podle ustanovení
§ 2 odstavce 1 zákona o matrikách matriční
úřady a jejich správní obvod určuje Ministerstvo vnitra s tím, že zřízení matričního
úřadu nebo jeho zrušení, popřípadě změnu správního obvodu matričního úřadu, lze
provést pouze k počátku kalendářního roku,
nedojde-li ke změnám v územním členění
státu k jinému datu.
Zdeněk Viktorin

Prezentace rozšíření tělocvičny na sportovní halu
21. dubna proběhla pro zastupitele, členy Komise výstavby, dopravy a ekologie a zástupce TJ Sokol Hrabová, z.s. prezentace návrhu přestavby tělocvičny základní školy na sportovní halu, která byla také on-line přenášena občanům a záznam je dostupný na
webových stránkách obvodu, což je v historii obvodu unikátní počin.
Prezentaci uvedl pan starosta, který připomněl peripetie s přípravou sportovní haly v areálu TJ Sokol Hrabová a také sběr zkušeností
v jiných obvodech a obcích, kde nedávno budovali sportovní halu. Poté předal slovo Ing. Jiřímu Cigánkovi z firmy BYVAST pro s.r.o.,
který podrobně seznámil přítomné s návrhem. Poté následovala živá diskuse a celkově akce trvala téměř dvě hodiny. S návrhem
Vás s ohledem na redakční uzávěrku podrobněji seznámíme v dalších Hrabovských listech.
Jan Dvořák
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Bytový fond městského obvodu Hrabová
Bytový fond městského obvodu Hrabová
čítá v současné době 32 objektů určených k
bydlení s 221 bytovými jednotkami. Mimo
bytové domy jsou součástí bytového fondu
také dvě budovy domovů seniorů na ulicích
Bělské a Šrobárově. Každoročně probíhá
pravidelná údržba bytového fondu formou
odstraňování nahlášených závad, realizací
plánovaných oprav a revizí. Požadavky na
opravy může nájemce hlásit buď telefonicky
na číslo 599 420 126 nebo elektronicky na adresu bytového technika pweiss@ostrava-hrabova.cz. S platností od 1. května 2021 bude
nově uzavřena smlouva s firmou Vodař, která
bude zajišťovat nepřetržitou havarijní službu v oblasti elektroinstalace, rozvodů vody
a plynu a topení pro celý bytový fond obvodu. Závady, které lze považovat za havarijní,

jsou takové, které by bez včasného zásahu
mohly způsobit škody na majetku. Tyto závady je možné mimo běžnou pracovní dobu
oznámit na telefonní čísla havarijní služby
602 759 356 a 602 705 533. Služba není určena k odstraňování běžných závad a poruch
na bytovém fondu.
Při převzetí bytu je nájemce seznámen
s právy a povinnostmi, které se vztahují
k jeho osobě. Podmínky pro užívání bytu
jsou specifikovány mimo jiné ve směrnici
č. 2/2016, která především vymezuje životnosti zařizovacích předmětů, opravy, které
hradí pronajímatel nebo naopak nájemce,
postup při plánování stavební úpravy v bytě
a povinnosti nájemce při ukončení nájemního vztahu. Tato směrnice je k nahlédnutí
na Úřadu městského obvodu
Hrabová v kanceláři bytového
technika, případně může být
nájemci zaslána elektronickou cestou. Ve směrnici jsou
rovněž uvedeny standardní
ceny zařizovacích předmětů.
Požaduje-li při jejich výměně
nájemce nadstandard, hradí
pak po schválení částku, která převyšuje obvyklou cenu.
O realizaci veškerých stavebních úprav v bytě je nájemce
povinen informovat pronajímatele s žádosti o jejich
schválení.

Označování
budov
Již v minulosti jsme Vás upozorňovali na skutečnost, že dle zákona o obcích je povinností
vlastníka nemovitosti označit budovu čísly
určenými obecním úřadem a udržovat je
v řádném stavu. Jedná se o číslo popisné
a číslo orientační (v případě, že je přiděleno).

Text: Patrik Weiss,
Foto: Jan Dvořák

Jarní
jubilanti
Občané Hrabové, kteří oslavili
významné životní jubileum a souhlasili
se zveřejněním v Hrabovských listech:
Miroslava Kludková
Vilém Balík 		
Zdenka Kázmérová
Ladislav Bzonek		
Richard Nášel		
František Janša		
Jiří Vítek 		
Emilia Balážová
Jozefa Hrtúsová
Věra Chlupatá
Jana Vitoslavská

85 let
80 let
80 let
75 let
75 let
70 let
70 let

Všem jubilantům přejeme hlavně pevné
zdraví, štěstí a spokojenost.
Text: Zdeňka Haunerová,
Foto: Jan Dvořák

Vzhledem ke skutečnosti, že díky neúplnému nebo žádnému označení domů v městském obvodu Hrabová stále dochází k problémům (např. při doručování pošty a nově
také kvůli sčítání lidu), Vás vyzýváme, abyste ve vlastním zájmu označili své domy jak
číslem popisným, tak číslem orientačním.
Čísla je vhodné umístit u vchodu do budovy,
případně na oplocení.
Děkujeme.
Text: Jana Faicová,
Foto: Jan Dvořák

Požádat o přidělení bytu může kdokoliv na
základě žádosti o uzavření nájemní smlouvy
o obecní byt. Žádost bude evidována v evidenci nezávazných žádostí o obecní byty.
Z této evidence jsou pak vybírány jednotlivé
žádosti pro zařazení do pořadníku na základě
bodového systému. V současné době je schválený počet čekatelů v pořadníku stanoven na
30 osob. Nájemní smlouva k užívání bytu se
podepisuje na dobu šesti měsíců, následně
jednoho roku a pak opakovaně na tři roky.
Výše nájmu v obecních bytech se pohybuje
v rozmezí 30 až 40 Kč/ m2 pro domy určené pro
seniory a 50 až 60 Kč/m2 v bytových domech.
Cenu mimo jiné ovlivňuje i skutečnost, zda
v bytě byla provedena rekonstrukce a byt je
tak po celkových opravách.

(vzor: nahoře číslo popisné,
dole číslo orientační)
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Jarní úklid Hrabové
Zima si s jarem podává ruce – nebo se spíše
přetahuje o svou nadvládu. Přestože už to
vypadalo koncem března, že přijde jaro,
druhý dubnový týden nás opět poškádlil
sněhem. No a s jarem také začíná úklid veřejných prostranství po zimě, čištění kanalizace, opravy výtluků, jarní vyhrabání listí,
první kosení zeleně a samozřejmě další práce.
Místní spolky se zapojili do akce "Ukliďme
Česko". Za hojné účasti obyvatel byly naplněny tři velkoobjemové kontejnery, které
na vytipovaná místa přistavilo OZO Ostrava,
s.r.o. Další pytle s vysbíraným odpadem pak
následně odvážely Technické služby. Na ulici
U Řeky, kde byly vysbírány odpadky počátkem března z vlastní aktivity pana Jakuba
Tomáše, je opět nepořádek. Lze se jen domnívat, že odpadky odhazují neukáznění řidiči, kteří si myslí, že toto místo je dostatečně
skryto a nikomu tam odpad nevadí.
V březnu byly provedeny odbornou firmou
drobné ořezy suchých a nebezpečných větví
na místech, které nahlásili občané již koncem
roku 2020 nebo v průběhu zimy. Budeme

i nadále pokračovat v ořezu suchých větví
v místech, kde se nedalo dojet těžkými mechanismy (Příborská 20) nebo kde parkovala
vozidla (Šrobárova 23).
Na náměstí na Šídlovci byly osazeny nové
betonové lavičky a odpadkové koše. V průběhu dubna bude proveden nákup nových
odpadkových košů. Již to nebudou koše betonové, ale plastové upevněné na tyči. Koše
budou postupně umístěny zejména na ulici
Domovskou a Mostní.
V průběhu května pak bude započato čištění místních komunikací na Šídlovci. Čištění
budou postupně po jednotlivých ulicích průběžně dle povětrnostních podmínek provádět pracovníci Technických služeb. Zde je
nutné podotknout, že těchto pět pracovníků
se nemůže věnovat pouze čištění komunikací. Technické služby pravidelně zajišťují
i výběr odpadkových košů, údržbu zeleně,
likvidaci odpadu a drobné opravy na majetku
městského obvodu Hrabová.
Rádi bychom Vás, obyvatele Hrabové, ujistili, že veškeré podněty a požadavky, které

Ukliďme Česko 2021
Skutečnost, že již skoro rok jsou většinou znemožněny jakékoliv aktivity
uvnitř budov, a že v předchozím měsíci byli obyvatelé měst dokonce
uvězněni na území své obce, přinesla znatelné zvýšení množství odpadků v městské zeleni. Proto je velmi dobře, že Spolek Ukliďme Česko
navzdory covidové pandemii zorganizoval opět celostátní akci "Ukliďme Česko" a jako hlavní jarní úklidový den stanovil sobotu 27. března.
Samozřejmě se spolek musel popasovat se zákazem shromažďování
a tak byla akce postavena na tom, že se dobrovolníci nesetkávají, aby si
rozdělili práci a úklidové pomůcky, ale zřídily se pytlomaty, kde si každý
zájemce mohl předem odebrat pytle. Lokální organizátoři úklidu pak
předem na webech zveřejnili, jaké prostory se mají uklízet.
V Hrabové se organizace úklidu ujali tradiční subjekty. Zelená Hrabová,
z.s. zorganizovala od 9 hodin úklid ploch zeleně v okolí podchodu
u Benziny a v okolí ulic Šídlovecké a Domovské a Torali, z.s. zorganizoval
od 15 hodin úklid podchodu pro zvěř pod Místeckou v blízkosti hřbitova. Pytlomaty byly v Hrabové zřízeny díky vstřícnosti majitelů budov
celkem čtyři: v prodejně zeleniny u prodejny Hruška, v květinářství
Kvítko, v lahůdkářství na Šídlovci a v Základní škole Paskovská. Počasí
dopoledne úklidu přálo, odpoledne již se bohužel obloha zatáhla.
Dopoledního úklidu se dle organizátorů zúčastnilo postupně téměř
50 účastníků, a to především díky zapojení dětí z Dětského domova
Ostrava – Hrabová. Odpolední části se zúčastnilo cca 20 účastníků,
kterým se podařilo značně znečištěný podchod (viz foto) zcela vyklidit
do přistaveného velkoobjemového kontejneru.
Text a foto Jan Dvořák
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obdržíme, řešíme operativně dle časových
a technických možností. Veškeré Vaše požadavky, závady a stížnosti na veřejnou
zeleň, ořezy, čistotu obvodu, dopravní
značení, odpadkové koše a opravy komunikací můžete sdělit přímo kompetentní
osobě nejlépe na e-mail: rmoskalova@
ostrava-hrabova.cz, popřípadě telefonicky na č. 599 420 113. Ubezpečujeme Vás, že
Váš e-mail v koši neskončí. Pokud nám nepřísluší majetkově, bude přeposlán na příslušného vlastníka. Ne vždy je v našich silách nebo
z důvodu úředních postupů možné uvést
vše na pravou míru ihned. Doporučujeme
všem e-mailovou komunikaci, jelikož je
možné se s dotyčným oznamovatelem
spojit, jeho požadavek si upřesnit a také
mu sdělit, jak nebo kdy bude záležitost
vyřešena. Tento způsob je také mnohem
lepší než např. využívání webu zmapujto.cz,
kde nejsou kontakty oznamovatelů uvedeny
a dochází k prodlení s doručením požadavku
na příslušného referenta.
Renáta Moskalová

HRABOVSKÉ LISTY

UDÁLOSTI

Máme nová krmítka a ptačí budky
Všimli jste si v posledních letech v okolí Domovské ulice přibývajícího počtu
hnízdních budek? Vždy od podzimu je
vyrábějí žáci Základní školy logopedické
jako součást aktivit spojených s ochranou
přírody.
Vše začalo před čtyřmi lety, kdy ve škole
vznikla snaha lépe poznat ptáky, kteří žijí
v okolí školy. Ve školních dílnách proto žáci
vyrobili první krmítka, která v lednu rozmístili
na školní zahradě a pak po celou zimu doplňovali. V dalším roce se celá aktivita prohloubila. Nejstarší žáci připravovali a řezali
materiál, mladší ročníky krmítka kompletovaly. Vzniklo jich takové množství, že bylo
možno krmítka rozmístit nejen na zahradě,
ale také v okolí ulice Domovské. V rámci

hodin přírodopisu pak sedmáci celou zimu
do krmítek nosili různé druhy semen, na která
společně vybrali peníze.
Ptačí iniciativa se dále rozšířila nákupem
ptačí fotopasti, díky níž jsme mohli sledovat
v přímém přenosu návštěvníky jednoho z krmítek na školní zahradě. Kromě pestré sbírky
zachycených zpěvných ptáků patřil k zajímavým záchytům například bažant, který se do
krmítka ve výšce snažil vtěsnat své velké tělo.
V posledních třech letech začali žáci vyrábět
také hnízdní budky. Nejprve se zaměřili na
budky pro malé ptáky, jakými jsou například
sýkorky. V letošním roce se soustředili na větší polobudky a v plánu pro další rok jsou také
hnízdní budky pro malé sovy, které byly na
školní zahradě již několikrát pozorovány.
Je dobré, že se v našich aktivitách můžeme
opřít o podporu obce, jejíž Technické služby nám ochotně pomáhají s rozmístěním
hnízdních budek ve výškách. Těší nás také,
že se v zimních měsících do našich aktivit
zapojují někteří občané, kteří sami krmítka
doplňují. I přesto, že se každoročně několik
krmítek a budek ztratí, jsme rádi, že spolu se
žáky můžeme přispívat k podpoře pestrosti
hrabovské přírody.
Text a foto: Lenka Zajícová

Soutěž o nejhezčí velikonoční výzdobu
Jelikož stále trvá lockdown
a ani venkovní hromadné akce nejsou povoleny, vyhlásil Občanský
spolek MUDr. Marcely
Poláčkové především pro
rodiny s dětmi soutěž o nejhezčí fotografii s velikonoční výzdobou na Facebooku Ostrava – Hrabová. Jednoznačnými
vítězi s 39 lajky se stala rodina Veselkových
a pak následují fotografie rodin Poláčkových,
Gromnicových, Jaborníkových, Kladošových
a dalších. Vyhráli totiž úplně všichni, kteří se
zúčastnili, neb společné tvoření v rodinách je
to nejlepší, co nám v této době zbývá.
Text: Marcela Poláčková,
Foto: Petra Veselková, Marcela Poláčková,
Lenka Gromnicová, Markéta Jaborníková
Foto upoutávky na titulní
stránce Miroslav Poláček
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Distanční výuka na druhém stupni základní školy
Od doby, kdy byly školy z důvodu epidemiologické situace uzavřeny, probíhá výuka na druhém stupni základní školy distanční formou.
Oproti loňskému roku byli žáci i učitelé na tuto
situaci už lépe připraveni jak po stránce technického vybavení, tak i po stránce počítačové
gramotnosti, protože dochází k rozvíjení využití moderních technologií při distanční výuce
a k práci s různými on-line nástroji.
V současné době probíhá on-line výuka přes
aplikaci Google Classroom, přičemž se využívá
prostředí Google Meet. Osvědčilo se zadávání učiva jednotlivými vyučujícími na začátku
každého týdne. Tento plán každý žák objeví
ve své G-učebně a ví, co ho ten týden čeká,
a v případě nepřítomnosti na on-line hodině si
probrané učivo dohledá. Tímto způsobem dochází taktéž k zadávání úkolů, referátů a projektů a je poskytována zpětná vazba formou
kontroly ze strany učitele.
Učitelé ve svých předmětech mohou vysvětlovat učivo pomocí interaktivních učebnic a výukových programů Didakta, Taktik

a Škola s nadhledem. Pro bližší pochopení
látky učitelé pracují s podpůrnými materiály,
jako jsou videa, prezentace a pracovní listy,
a řeší zadané práce přes sdílené dokumenty,
testy či kvízy. V hodinách se osvědčila práce na společné tabuli Jamboard. Při řešení
grafů a lineárních rovnic se pracuje v aplikaci Microsoft Excel. Samostatně si doma žáci
mohou dle pokynů vytvořit různé fyzikální
hračky a provádět jednoduché fyzikální nebo
chemické pokusy.
Žáci se připojují pravidelně, protože pochopili, že se jedná nyní už o povinnou výuku
a v případě nepřítomnosti na on-line hodině
musí doložit třídnímu učiteli omluvenku od
rodičů. Žáci se zpočátku aktivně zapojili do
distanční výuky. Někteří mají však problém se
samostatným procvičením učiva a postupem
času u některých žáků začíná chybět větší důslednost a soustředěnost a naopak převládá
pohodlnost a lenost.
Ve všech třídách se učitelé snaží vyučovat
dle tematických plánů, ale je jasné, že díky

distanční výuce nebude probráno všechno
učivo na takové úrovni, jako kdyby probíhala
prezenční výuka. Učitelský tým pravidelně vyhodnocuje výuku a sdílí svoje postřehy z distanční výuky. Učitelé si navzájem vyměňují
své poznatky.
Čím déle distanční výuka probíhá, tím častěji
slyšíme názory žáků, že už by chtěli zpátky do
školy, a že se jim stýská po spolužácích i po
učitelích. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že žáci
ztrácí schopnost komunikovat, vyjadřovat se
a mají omezenější slovní zásobu. Všem chybí
sociální kontakt – možnost si o přestávce promluvit, povykládat, popovídat, pohovořit, povyprávět, prostě „pokecat“. Všichni chápeme,
že současná situace klade velké nároky nejen
na učitele, ale hlavně na žáky a jejich rodiče,
kteří k on-line výuce přistupují zodpovědně.
Proto pevně věřím, že rčení „Všechno zlé je
k něčemu dobré“ bude v tomto případě platit
na 100 % a brzy se uvidíme ve škole posíleni
novými zkušenostmi.
Alexandra Opletalová

Slunečnice i jarní sluníčko z knihovny
Vážení a milí čtenáři,
všechny vás zdravím
v květnovém čísle Hrabovských listů. Těší mě, že se
od 12. dubna můžeme opět
spolu potkávat v prostorách
knihovny. Po dlouhých týdnech půjčování
přes výdejní místo je vstup čtenářů do knihovny zase povolen. Sice zatím stále v omezeném
počtu osob i v omezeném režimu, tedy bez
možnosti využívat internet nebo si pohodlně
sednout a přečíst si noviny či časopis, přesto
je to zpráva radostná.

A jaké knižní novinky na vás v knihovně čekají? Zde jsou:

V dubnu jste si mohli v knihovně vyzvednout
originálně zabalená slunečnicová semínka.
Vaše pozitivní reakce mě moc potěšily. Kapsiček se semínky jsem vydala opravdu hodně.
Budu ráda, když se mi pochlubíte, jak vám
slunečnice krásně rostou. Knihovna města
Ostravy rozdávala semínka v rámci celoroční
kampaně „Darujme a nechejme se obdarovat“, kterou pořádá k výročí 100 let od svého
založení. V měsíci květnu darujeme našim čtenářům pohyb. Před jednotlivými pobočkami,
a samozřejmě i před tou naší hrabovskou,
bude připraven skákací panák. Neváhejte jej
použít – uděláte radost sobě i nám.

• Vlastimil Vondruška: Spiknutí oběšenců,

• Brian Freeman: Sama proti všem,
• Sibel Hodge: Zmizení,
• Ilaria Tuti: Spící nymfa,
• Hakan Nesser: Osamělí,
• Kristina Mc Morris: Prodám 2 děti,
• Mandy Robootham: Dítě třetí říše,
• Leisa Rayven: Pan Romantik,
• Sam Lloyd: Les vzpomínek,
• Saskia Sarginson: Lavička,
• Olga Krumlovská: Setkání s tajemnem,
• Naďa Horáková: Korálky z klokočí,
• Sandra Rokosová: Přišel jsi, když venku pršelo,
• Andrea Rimová: Chodba hrůzy,
• Alena Jakoubková: Pod každou lampou není vždy tma,
• Táňa Keleová-Vasilková: Julinčina pekárna.
A na závěr opět něco z historie. V roce 1921,
kdy byla Knihovna města Ostravy založena, registrovala 489 čtenářů a vypůjčila 9 875 svazků. Jen pro srovnání: naše hrabovská knihovna
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registrovala v loňském roce 385 čtenářů a vypůjčila 10 227 svazků. Užívejte si jarního sluníčka a buďte zdraví!
Martina Šalati

HRABOVSKÉ LISTY

KOMISE A VÝBORY

Výzva k vyplňování údajů do evidence zápachu
Komise výstavby, dopravy a ekologie na
svém jednání 13. března provedla revizi plnění úkolů, které se rozhodla sledovat. V rámci
toho se komise zabývala také problematikou šíření zápachu z průmyslové zóny. Firma Brembo Czech s.r.o. sice na základě tlaku
České inspekce životního prostředí provedla
úpravu technologie studené plazmy za účelem odstranění zápachu a inovovala systém
odvětrávání posílením filtračního systému,
zejména na slévárně, kde je nejvíce emisí, ale

přesto zápach z průmyslové zóny alespoň zatím úplně nevymizel. Někteří členové komise
se proto domnívají, že současný zápach může
pocházet také z firmy ITT Holdings Czech
Republic s.r.o., která sice již dříve provedla
opatření k odstranění zápachu, ale ten nikdy
zcela nevymizel. Určení původce zápachu je
přitom naprosto klíčová podmínka pro to,
abychom se zápachu zbavili. Z toho důvodu
jsme již v roce 2017 v Komisi výstavby, dopravy a ekologie po dohodě s Českou inspekcí

životního prostředí iniciovali vznik monitorovacího systému, kam občané mohou hlásit svá zjištění zápachu včetně nezbytných
konkrétních údajů. Tato evidence se nachází
na webových stránkách hrabova.ostrava.cz
v sekci Občan a podsekci Služby. Z výše
uvedených důvodů také současná komise
vyzývá občany, aby údaje do této evidence
vyplňovali.
Jan Dvořák

Alergická rýma
(přetrvávající), kdy příznaky trvají déle než čtyři dny v týdnu po dobu čtyř týdnů a více. Podle
závažnosti příznaků alergologové rozeznávají
stupeň lehký, střední a těžký. V dětském věku
je alergická rýma třikrát častěji spojena se
středoušním zánětem. U dětí i dospělých je
ve 35 % spojena se záněty nosních dutin.
V České republice má alergickou rýmu v závislosti na ročním období cca 30 % populace.
Podle Světové zdravotnické organizace (WHO)
žije v Evropské unii na 100 miliónů pacientů
s alergickou rhinitidou (rýmou). Tito pacienti
mají třikrát až čtyřikrát větší riziko onemocnění průduškovým astmatem v průběhu života
oproti běžné populaci.

Alergickou rýmou, průduškovým astmatem,
lékovou a potravinovou alergií nebo atopickým ekzémem trpí v současnosti 30 % obyvatel Evropy. Často mívá jeden člověk souběh
těchto onemocnění. Nezřídka bývají alergiky
i nejbližší příbuzní pacientů, protože alergie
jsou geneticky podmíněné. Alergie začínají
převážně v dětském věku, provázejí nás celý
život a způsobují výrazné snížení kvality života nemocným. Alergická rýma je nejčastější
chronické neinfekční onemocnění dýchacích
cest. Alergické procesy dosti často pokračují
z nosní sliznice až do dolních dýchacích cest
a působí průduškové astma.
Podle nové klasifikace se alergická rýma dělí na
intermitentní (dočasnou) nebo perzistentní

Spouštěči onemocnění jsou pyly, roztoče,
domácí prach, plísně (jejich spory) a zvířecí
alergeny (kočka, pes, peří). Češi jsou milovníci
zvířat. Chováme cca 1,5 miliónů psů a milión
koček. Alergizující jsou především jejich sliny,
šupinky kůže a moč. Rizikový pro alergiky je
rovněž pobyt v průmyslových aglomeracích
(Hrabová je z hlediska alergií nepochybně riziková oblast) a vdechování tabákového kouře
včetně expozice pasivnímu kouření.
Podrobná diagnóza patří do rukou odborníka, nejlépe alergologa. Ten provede jednoduché kožní testy pomocí kontaktů s alergeny
na vnitřní straně předloktí s vyhodnocením za
15 minut po aplikaci.
Z léků první volby se ordinují především celková a lokální antihistaminika, tj. léky potlačující účinek hlavního mediátoru (histaminu).
U těžších forem se podávají nosní steroidy
k potlačení zánětu sliznice, které zlepší i oční
příznaky. K dispozici jsou i moderní kombinované preparáty s obsahem nosního antihistaminika a kortikosteroidu.
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Méně se používají tzv. kromony – zejména
u dětí k potlačení zánětu. Nevýhodou je nutnost častého podávání – až šestkrát denně.
Dekognestiva, léky proti otoku sliznic při
neprůchodnosti, jsou velmi účinné, ale lze je
podávat maximálně 10 dnů, neboť poškozují
sliznici nosu.
Alergenová imunoterapie je nejmodernější metodou. Mění vlastní imunitní odpověď
organismu alergika. Provádí se formou imunoterapie alergenovými vakcínami v injekční
formě nebo kapkami pod jazyk, u dětí pak
tabletami. Je vhodná od pěti až šesti let.
Ovlivní nejen příznaky alergické rýmy, ale
i omezení rozvoje astmatu. Doba užívání je
minimálně tři roky. Léčba je finančně poměrně náročná.
Diagnostický test vytvořila Česká iniciativa
pro astma (ČIPA). Lze ho bezplatně vyhledat
na internetové adrese www.cipa.cz/hodnoceni-alergicke-rymy. Jeho pozitivita je signálem k návštěvě lékaře-specialisty.

Rostislav Gromnica

duben 2021

PODNIKATELÉ

Z ordinace MUDr. Aleše Menšíka
MUDr. Aleš Menšík
působí v Hrabové
jako praktický lékař
pro dospělé od roku
2016. Má v péči cca
1800 pacientů od
18 do 95 let, přičemž
nejpočetnější je skupina od 50 do 55 let.
Stále je možno se v rámci obvodu Hrabová
a okolí k němu přihlásit.
MUDr. Aleš Menšík je zapojen do programu
očkování proti Covidu-19, ale bohužel dosud žádné vakcíny neobdržel. K registraci
se ale k němu mohou pacienti přihlásit již
nyní na níže uvedené e-mailové adrese.

Preference pořadí bude dle obecně platných předpisů – věk nad 65 let, závažné
choroby, profese. Předpokládá se dodání
vakcín Astra Zeneca a Johnson & Johnson.
Ordinační doba:

MUDr. Aleš Menšík doporučuje se objednávat
nejen na očkování, ale na každou předpokládanou návštěvu, aby se nekumulovali pacienti v čekárně. Maximální počet v čekárně jsou
vzhledem k její velikosti čtyři lidé. Provoz ordinace však není ani v této době omezen. Proto
nezanedbávejte preventivní prohlídky ani řešení jakýchkoli zdravotních problémů. Ordinace
MUDr. Aleše Menšíka se těší na Vaši návštěvu.
Text: Marcela Poláčková,
Foto: Aleš Menšík

Pondělí 7:00 - 14:00
Úterý

7:00 - 13:00

Středa 13:00 - 19:00
Čtvrtek 7:00 - 13:30
Pátek

7:00 - 11:30

Kontakty:
Telefon:
596 734 172

E-mail:
amensik@email.cz

Lékárna Na Šídlovci pro Vás
Pan šéfredaktor mě oslovil
s prosbou napsat pár řádků o lékárně Na Šídlovci.
V hloubi duše doufám,
že lékárnu nemusím příliš
představovat, neboť je většině Hrabovanů důvěrně známa.
Jde o lékárnu rodinného typu – svým pacientům se snažím vždy vyhovět a dobře a odborně
poradit. Dovolím si tvrdit, že k pacientům mám
poměrně osobní vztah a přístup, jelikož se za
těch 13 let, co lékárnu provozuji, docela známe. Snažím se zajistit, aby pacienti přicházející
od lékaře měli své léky k dispozici, popřípadě
jim je ráda objednám – pak si mohou většinou
léky vyzvednout ještě týž den. Pacientům je
též umožněno vyzvednout si léky na občanský
průkaz, což jistě mnozí ocení. Jde o jednodušší
a rychlejší způsob jak pro pacienty, tak pro lékárníky, neboť již nemusíme zápasit s mobilním
telefonem a hledat, která z mnoha možných
zpráv je ta pravá! Lékárna samozřejmě funguje
i v současné nestandardní době, která je pro
všechny jistě velmi náročná. Rozhodně však

dělám vše proto, aby se pacienti cítili v lékárně bezpečně – dodržuji veškerá opatření, na
táře mám nainstalované plexisklo, používám
ochranné pomůcky, prostory lékárny pravidelně dezinfikuji a dezinfekci poskytuji i pacientům. To vše, aby se lékárna neproměnila
z centra zdraví v centrum nemocí.
Doufám, že tato doba, která je
jen málo lidem příjemná, však
již brzy pomine. Ono světlo na
konci tunelu jistě představuje
očkování, ve které v souladu
s názory odborníků vkládám
velkou naději. Věřím, že s pomocí vakcinace se budeme
pomalu vracet do normálního
života, který nám už tolik chybí.
Rozhodně by však bylo chybou
zcela přejít tuto výjimečnou
dobu, která nám dává příležitost vzít si mnohá ponaučení:
pečujme o své zdraví, i když
se o to třeba zrovna nehlásí,

dodržujme základní hygienická pravidla, ať
se nejen dostaneme ze současné krize, ale
předejdeme i těm dalším, neboť je vždy lepší
problémům předcházet, než je pak muset řešit. Ať už jim předcházíte či už je musíte řešit,
máte dveře do lékárny stále otevřené!
Text a foto: Pavla Linhartová

INZERCE

VYŘEŠ VŠE

SE MNOU
Poskytnu Vám kvalitní a odbornou péči a zajistím
Vám výhodnou nabídku pojištění a finančních
produktů na míru. Nabízím také zdarma revizi
Vašich stávajících pojistných či finančních smluv.
POJIŠTĚNÍ
Auto
Majetek
Odpovědnost
Život
Podnikání
Cesta

FINANCE
Penze
Stavebko
Úvěry
Investice
Hypotéky

Pro více informací mne kontaktujte:
Renáta Menšíková
604 143 214
renata.mensikova@iallianz.cz
Ostrava – Hrabová
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FOTOREPORTÁŽ

(Nový) Hrabovský kostelík

Novotou svítící kostelík
v důstojné společnosti
naší radnice

Věž našeho kostelíku

ohled
Boční p dnice
u od ra
ze směr

Tajemn
ý star ý

hřbitov

Honosný čelní pohled

Pohled od starého hřbitova

Foto: Vojtěch Žižka
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FOTOREPORTÁŽ

Procházka Hrabovou

Šídlovecké střechy

Domovská
– hrabovské korzo

„Stará k
olonka“
na Šídlo
vci

pna
ravní te
p
o
d
–
á
Místeck ející Hrabovou
h
c
pro áz

Krásný dub – dominanta
parčíku na Šídlovci

I v průmyslové zóně
se nacházejí pěkná zákoutí

Foto: Vojtěch Žižka
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Život obyvatel Hrabové za druhé světové války
Nezvladatelná touha po
moci Adolfa Hitlera,
který svým zvráceným
charismatem dokázal
přesvědčit převážnou
vě t ši nu n ě m e cké h o
obyvatelstva k honbě za
ovládnutím světa a k mlčenlivému schvalování genocidy na celých národech, zapříčinila na konci třicátých let 20. století vypuknutí
největšího krvavého konfliktu v dějinách
lidstva známého pod označením druhá
světová válka. Přestože si občané Hrabové
každoročně prvního května stále připomínají další a další výročí vyhnání nacistických
okupačních vojsk z Hrabové příslušníky sovětské Rudé armády, zdá se, že drtivá většina
z nich již ve světle nepříjemných koronavirových opatření dávno zapomněla na válečnou generaci našich předků, která musela
snášet ještě těžší omezení a někteří navíc
do nebe volající příkoří. V následném textu
se proto pokusím blíže charakterizovat každodenní strasti obyvatel Hrabové za druhé
světové války, jež ne úplně zřídka končily
smrtí v několika vybraných koncentračních
táborech rozesetých po německé "Třetí říši".
Životní prostor Hrabovanů se začínal proměňovat ještě před německým útokem na
Polsko na počátku září roku 1939, který je
považován za začátek druhé světové války.
Československo již o rok dříve přišlo v důsledku ujednání velmocí v Mnichově o pohraniční území s převážným německým,
maďarským i polským osídlením, následkem čehož muselo uprchnout do vnitrozemí množství českých rodin. Několik z nich,
původem ze sousedního Těšínska a nedalekého Hlučínska a Opavska, se usadilo
i v Hrabové, kde je místní obyvatelé přijali
za sousedy a dokonce pro ně uspořádali
sbírku. Bohužel netrvalo dlouho a nacisté
zničili i trosky původního bohatého Československa. Již 15. března 1939 pochodovalo

odpoledne Hrabovou až dvě hodiny pěší
vojsko německého Wehrmachtu. Právě tudy
totiž vedla strategická silnice z Moravské Ostravy do Místku, tudíž byli místní občané po
více než šest následující let častými svědky
německých praporů.
Ačkoliv druhá světová válka začala až v září
1939, v Hrabové již půl roku před tím začaly
nové pořádky. Na hrabovské poště a četnické stanici zavlál zdaleka viditelný nacistický
prapor s hákovým křížem demonstrující německou nadvládu nad Protektorátem Čechy
a Morava. V Hrabové skončil rovněž dosavadní bohatý společenský a kulturní život.
Jedinou povolenou organizací s politickým
podtextem se stalo Národní souručenství,
kam se přihlásilo 945 hrabovských mužů.
Tedy ještě více lidí než jich bylo zapsáno
v posledních voličských seznamech, což
bylo dáno novými přistěhovalci. Právě tato
místní organizace se snažila uchovat život
Hrabové, k čemuž jí sloužily jako prostředek společenské plesy či jen různé zábavy
po místnostech, které zůstaly na rozdíl od
různých průvodů či lidových shromáždění
povoleny. Tak se například z dochované pozvánky dozvídáme o velkém společenském
plesu konaném v bývalém hostinci U Lípy
14. ledna 1940, kde si za vstupné pět korun bylo možno zatancovat a vyslechnout
místní kapelu. Štěstím obyvatel v prvních
letech války byla pokračující činnost tělovýchovných spolků Sokol, Orel a Dělnické
tělovýchovné jednoty. I když činnost Sokola a Orla byla roku 1941 zakázána, Dělnická
tělocvičná jednota pokračovala v omezené
činnosti po celou druhou světovou válku. Na
životě obce se podíleli taktéž místní hasiči.
Válečné události se neblaze podepsaly i na
životě místní římskokatolické farnosti pod
vedením faráře Jakuba Horáka. Kromě rekvizic zvonů z místního chrámu svaté Kateřiny došlo po roce 1941 k úplnému zákazu

tradičních průvodů místních katolíků obcí,
jež se pravidelně konaly o Velikonocích, na
svátek Božího Těla či o takzvaných křížových
dnech. S přibývajícími válečnými léty se hrabovských občanů stále více a více dotýkalo
povinné noční zatemňování domů i vozidel
či přídělový systém na základní potraviny,
oděv, mýdlo, pohonné hmoty, tabák či krmiva. Byly zavedeny tzv. bezmasé dny. Místní
rolníci museli odvádět až na samozásobitelské dávky veškerou úrodu pro válečné
hospodářství.
Nástup jednoho z nejmocnějších nacistů
a strůjce holokaustu Reinharda Heydricha
do funkce zastupujícího říšského protektora znamenal vyhlášení stanného práva
s účinnými nástroji – rychlými tresty smrti
či četným odesíláním do koncentračních
táborů, které až do konce války přežil jen
málokdo. Tzv. první heydrichiáda se dotkla
i hrabovských odbojářů Obrany národa
Adolfa Lýka, Aloise Stibora a Karla Závady, kteří za svou činnost zaplatili životem
v koncentračním táboře Mauthausen. Do
nastíněné situace hrabovských občanů silně
vstoupily i události v Praze, kde byl 27. května 1942 spáchán atentát na Reinharda Heydricha. Hned o několik dní později, v neděli
31. května, provedla ve večerních hodinách
nacisty ovládaná policie za účasti příslušníků SS (Schutzstaffel) důslednou prohlídku
všech domů a osob po celé Hrabové, na jejímž katastru byly hledány všechny podezřelé osoby, které by mohly mít vazbu na
pražský atentát. I když se na území Hrabové
zřejmě žádná vyložená nacistická brutalita neuskutečnila, zatýkání gestapem bylo
v této době smutnou každodenností.
Ke konci války život obyvatel Hrabové vzhledem k blízkosti Vítkovických železáren narušovaly mimo jiné stále častější nálety spojeneckých letadel a z nich padající bomby.
Vysvobození přinesl až průchod východní
fronty Hrabovou 1. května 1945.
Závěrem shrnuji, že za účast v protinacistickém odboji bylo v koncentračních táborech
umučeno nejméně 18 hrabovských občanů a další pak padli při průchodu fronty či
v zahraničí. Z dlouhého seznamu perzekvovaných se však v každém případě vymyká
jméno 52-leté matky dvou dětí Kamily Vlčkové, která pro svůj židovský původ zemřela
v říjnu roku 1942 v Osvětimi.
Text a foto včetně upoutávky
na titulní stránce: Martin Slepička
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Květen - měsíc Panny Marie
Měsíc květen máme všichni rádi. Jaro už je v plném
proudu, příroda ožívá
a svět se jeví o něco
krásnější. Nejstarší generace si ho spojují s koncem druhé světové války v roce
1945. V katolickém prostředí je májový čas
tradičně zasvěcen Panně Marii. Je příležitostí
k prohloubení modlitby na její přímluvu – oblíbená je zejména modlitba růžence.
Proč právě květen? Roku 1785 vyšla kniha „Mariin měsíc“ jezuity Alfonsa Mozzarelliho. Autor
uvádí, že Maria si zvolila květen jako měsíc
krásy a sama je nejkrásnějším květem celého Božího stvoření. Panna Maria je pro věřící
křesťany, zvláště katolíky, opěrným bodem
lásky k Bohu i bližnímu a vzorem intenzívní
modlitby.
Tento měsíc si také připomínáme 104. výročí zjevení Panny Marie v portugalské Fátimě
13. května 1917, kdy se třem dětem zjevila
Panna Maria v Cova de Iría při pastvě dobytka. Dvě děti, František a Hyacinta, zemřely
v raném věku a dnes jsou již prohlášeny za
svaté. Další dítě, řeholní sestra Lucie, zemřelo
13. února 2005. Papež Jan Pavel II. nikdy nepochyboval, že přímluvě Matky Boží vděčí za
záchranu života po atentátu, k němuž došlo
v den svátku Panny Marie Fátimské 13. května
1981. Jedna z kulek, které měly Svatého otce
zabít, je v současné době v korunce zdobící

Jarní

sochu Panny Marie Fátimské. Věřící poutníci
míří do portugalského poutního místa často,
Matku Boží prosí o přímluvu a prohlubují svůj
vztah k Bohu.
Nejdůležitější modlitbou spjatou s mariánskou
úctou je růženec. Jedná se o meditativní opakovací modlitbu, velmi rozšířenou a katolíky
značně oblíbenou. Růžencem nazýváme také
pomůcku, která má podobu šňůrky s navlečenými korálky a křížkem. Slouží k tomu, aby se
modlící se člověk nemusel rozptylovat počítáním jednotlivých dílčích modliteb.

Pochvaliť je třeba taki naše pajtašky, že plňa
svoje programove sliby, bo je postarane do
buducna o všecki generacie – nova školka už
stoji, krchov sa rozšiřuje a dava do richtiku
a nakoněc aji nějaka ta mistni zabava budě
ve vlastnich kulturnich prostorach, jak situace kolem kovida dovoli. Ešče by byla fajnova

A Ježíš Kristus z mrtvých vstává,
potřebnou naději lidstvu dává.
Naději znovu se volně nadechnout,
přítele bez obav pevně obejmout.
Zpívat a tančit v trávě bosí
jako ti rozjaření kosi.
Marcela Poláčková

Zajímavé je, že růženec můžeme často zahlédnout v interiérech automobilů, omotaný kolem vnitřního zpětného zrcátka nebo i jinde.
Jako i jiné předměty náboženské úcty může
kněz růženec požehnat. S požehnáním se pojí
o prosba o pomoc Boží a Panny Marie. Nejen
řidiči mohou čerpat duchovní posilu. Ale pozor: žádný posvěcený růženec na zpětném
zrcátku našeho auta nás před nehodou neuchrání, když jezdíme nebezpečně. Růženec
nám však může připomenout Pána Boha, který pro nás chce jen dobro, a tedy i bezpečné
dosažení cíle naší cesty.
Kam chceme dojet? Představa křesťanského
nebe dává jasný životní cíl a smysl všem věcem, které jsou kolem nás. Pozemská cesta
každého z nás jednou skončí, přizveme-li k ní
Pannu Marii, půjde se nám lépe. Víra našich
předků nás o tom ujišťuje.

Foto: pixabay.com

Jiří Slepička

Posčitana Maruna ku klebeťařu
Tak už sme všici pomalu posčitani, tuž sem
zvědava, jak vypadaju
čysla v Hrabove, esli nas
přybyva něbo ubyva. Ale
snaď nebudě tak zle, snaď sa
tu na tym kovid něpodepsal. Tymto chcu poděkovať za nahubki obci a aji Korejcum, jak
sem sa dočitala. Fčil přyhodny darek.

Jaro už zahání poslední mrazíky
a všechno začíná znovu od píky.
Slunce si sedlo do zlatého kočáru
a tahá ze země tu zelenou nádheru.
Ptáci zas skládají svoje symfonie
nemajíc tušení, co je pandemie.

cukrarna, aby se na špacyru dalo cosyk ztlaskať, jak začne člověk byt paskudny.
Ale němožem enem chvaliť, bo v anketě v klebeťařu sa jedna partyja z opozyce rozhodla
nepsať, jak naplňuju program. Tuž sem si ho
přečitala znovu, opakovani matka mudrosti,
a hneď mi svitlo: to su ti, co robili možne i němožne, aby školka pro gizdy a kulturak něbyly,
a to v programě hlasali: „Navázání na projekty
zahájené minulými zastupitelstvy a dokončit je (zejména nová školka a kulturní dům)“.
A přitem chtěju investovať obecni chechtaki do sukromych projektuv, o kerych u nich
v programě něni ani řadka. Tuž v tym aby sa
čert vyznal!
Maruna Cholewowa
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Touha
Kapky mé touhy jak krůpěje rosy
o jeho něhu stále jen prosí.
O dotek lásky v Adamově rouše,
o voňavé vlásky i humor, co kouše.
Je jaro a v srdci žár už jako v létě.
Spaluje, žhne a křičí, jak chce Tě.
Něžnými prstíky probírá hebký vlas,
s toužebným pohledem vidět je tisíc krás.
K vrcholu společně vystoupat pohoří,
nahoře vychladlí, však oheň se rozhoří.
V rozkoši seskočit střemhlavě dolů.
Hlavně, že budeme, lásko má, spolu..
Věra Kročková

HRABOVSKÉ LISTY

SPOLKY

K životu Hrabové už neodmyslitelně patří KHA
KHA – jednoduchá
zkratka, na kterou jsou
členové právem hrdi.
Klub hrabovských alkoholiků (KHA) je spolek,
jehož prioritou je kulturně-společenský život v obci
se zapojením široké veřejnosti. Sport samozřejmě není výjimkou. A hlavně: díky svému
nasazení se zatím dokáže obejít bez finanční
podpory obce.
Z činnosti spolku určitě stojí za zmínku červnový memoriál v běhu na lyžích – Memoriál
Hanče a Vrbaty. Běhá se na počest dvojice
slavných hrabovských rodáků, která tragicky
zahynula 24. března 1913 u Labské boudy během mezinárodního závodu v běhu na lyžích,
když se náhle extrémně zhoršilo počasí. Zde
možná stojí za zmínku, že KHA již tradiční memoriál Hanče a Vrbaty plánoval delší dobu
před tragickým skonem obou běžců, kteří
tak rádi trénovali na hrabovské haldě. Ovšem
z úcty k nim počkali a až po jejich smrti pořádali 1. ročník tohoto memoriálu – což bylo
v červnu 1913. Od té doby se na šídlovecké
návsi běhalo téměř každý rok – výjimkou
byla válečná léta, spartakiády, chladné počasí a podobně. Letos v červnu je přesto na
programu již 98. ročník populárního závodu.

A když jsme U Lípy – každý Hrabovák ví, že
zde hrával Inocenc Březina, bodrý to Ostravák
z filmu Anděl na horách. A právě přátelství
členů KHA s Inocencem Březinou, se kterým
tak rádi sedávali a poslouchali jeho vyprávění, objevilo v členech KHA jejich divadelní
sklony.
Ale nejen hraní se KHA věnuje – ve svých řadách má tak silné osobnosti, že začíná pracovat na svých hrách od napsání samotného
scénáře a v přípravě jsou dokonce i kabarety,
které zaštiťuje svou zkušeností Honza Prokeš.

Líbí-li se vám náplň KHA, tak věřte, že dveře spolku jsou otevřeny i dalším zájemcům.
A jak člena KHA poznáte? V brzké době
v jednotném spolkovém tričku. Dále má rád
kulturu, sport a společnost. A hlavně se drží
hesla přítele Inocence Březiny, jímž byl sám
národní umělec Jaroušek Marvan, který pravil: „Kde se jí, jez! Kde se pije, pij! Kde se dělá,
nezavazej!“
Text: Tomáš Machálek,
Foto: Kateřina Dolejšková

KHA má blízko i k divadlu. Jen namátkou:
kdo by si nevzpomněl na uvedení hry Vency
Havla Audience, kterou zdejší herci sehráli
pod režijním vedením Jirky Dolejšky nejen
U Hňupa, ale i v restauraci U Lípy při velkolepém loučení s tímto zařízením, které KHA
sám organizoval.

Tablo k oslavě stoletého jubilea vzniku klubové
vlajky velocipedistů
V roce 1931 se Klub českých cyklistů z Hrabové u příležitosti oslav
25-tiletého jubilea založení klubu odhodlal
k vytvoření tabla členů
spolku. 36 členů klubu vyfotil a tablo vytvořil fotograf studia FOTOGOLÁB ze Zábřehu nad Odrou. Dnes už
nevíme, zda se podařilo tehdy vyfotit a na
tablu zvěčnit všechny členy klubu. Nevíme
ani, kde byly fotografie vyfoceny. Jediné,

co víme, je to, že se tablo dochovalo až do
dnešních dní a že je ozdobou pracovny našeho pana starosty.
Protože do kulatého výročí vzniku klubu
nám ještě nějaký rok chybí, hledali jsme
jiné jubileum vhodné k vytvoření tabla.
A jak už to tak bývá, pomohla nám náhoda.
Byla nám darována původní klubová vlajka
a ta, jak jsme zjistili, byla vyrobena právě
před sto lety. Nebylo nic „jednoduššího“
než oslovit všechny členy klubu, pozvat je
do klubovny a vyfotit. Jak jsme však záhy
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poznali, domluvit se v čem se budeme fotit
a přesvědčit všechny členy, aby se nechali
vyfotit, vůbec nebude nic jednoduchého.
Stálo nás to hodně úsilí a času.
Po několika úpravách a připomínkách vzniklo tablo, které se snad také někdy stane ozdobou něčí pracovny. Nakonec se podařilo
přesvědčit téměř všechny členy klubu a tak
mohlo vzniknout tablo s 39 členy a členkami
klubu. Doufáme, že se tablo bude líbit i vám
a že nám nadále zachováte přízeň.
Statně vpřed!

květen 2021

SPOLKY

Text: Pavel Žižka, Foto: Vojtěch Žižka
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POZVÁNKY

Pořad bohoslužeb na měsíc květen
Den

Hodina

Liturgická oslava

Mše svatá

Neděle 2. 5.

8:00

5. neděle velikonoční

za †† Jaroslava Ovesného, rodiče Olgu a Františka Brázdila a † rodinu

Pátek 7. 5.

16:30

Pátek po 5. neděli velikonoční
První pátek v měsíci

na poděkování za 80 let života Anny Kolačkové, dar zdraví, Boží
požehnání, ochranu Panny Marie a za †† Boženu a Františka Bialých,
Jarku Denglerovou, Annu a Tomáše Vítkovi a duše v očistci

Neděle 9. 5.

8:00

6. neděle velikonoční – Den matek
Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům

za †† Libuši Baluškovou, sourozence, rodiče a duše v očistci

Čtvrtek 13. 5.

16:30

Slavnost Nanebevstoupení Páně

za †† Oldřicha Ličku, zetě a celou † rodinu

Neděle 16. 5.

8:00

7. neděle velikonoční
Měsíční sbírka na kostel

za †† Miroslava Mikesku, manželku, Oldřicha Samce a rodiče z obou
stran a za †† Zdenku Laníkovou, manžela a duše v očistci

Pátek 21. 5.

16:30

Pátek po 7. neděli velikonoční

za †† Břetislava Černého, manželku, rodiče vnučku,
Marii Černou a sourozence, a za † Břetislava Křístka

Neděle 23. 5.

8:00

Slavnost Seslání Ducha Svatého
Svatodušní sbírka na Diecézní charitu

za †† Marcelu Černou a celou † rodinu

Pátek 28. 5.

16:30

Pátek 8. týdne v mezidobí

za †† Albína Stárka, manželku a syny

Neděle 30. 5.

8:00

Slavnost Nejsvětější Trojice

za †† Rudolfa Volného, bratra, švagrovou a rodiče z obou stran

Text: Alica Strnišťová, Foto: Iveta Raková

Ostravské sběrné dvory přešly na letní provoz
1. dubna přešly sběrné dvory OZO Ostrava
s.r.o. na letní provoz. Největší sběrné dvory
v Kunčicích, Přívoze, Porubě, Třebovicích a Zábřehu budou otevřeny denně od 8 do 20 hodin. Občané Ostravy mohou využívat kterýkoli
ze sběrných dvorů. Přivážet sem mohou například objemný nábytek, elektrospotřebiče, nebezpečné odpady i zelený odpad. Ostravané
sem mohou za poplatek přivézt i stavební suť.
Sběrné dvory v Ostravě však nejsou určeny pro

odpad z firem ani pro mimoostravské domácnosti. Od letošního roku sběrné dvory v Ostravě nepřijímají pneumatiky. Přestože loni
otevřené Reuse centrum OZO Ostrava s.r.o. je
z důvodu vládních opatření i nadále zavřeno,
občané mohou do sběrných dvorů stále přivážet i předměty určené k opětovnému použití.
Ve sběrných dvorech jsou nově instalovány
sběrné boxy, v nichž jsou předměty v suchu
a bezpečí uskladněny až do převozu do Reuse

centra. Ze sběrných dvorů OZO Ostrava s.r.o.
si mohou Ostravané naopak odvézt zeminový substrát balený v 18-ti litrových pytlích.
Ti, kteří ho potřebují víc, mohou zajet přímo
do kompostárny v Hrušově, kde je kompost
prodáván nebalený. S prací na zahrádkách
souvisí i dubnové zahájení pravidelného svozu zeleně ve čtrnáctidenních intervalech.
Lenka Gulašiová
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