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Zpravodaj městského obvodu Ostrava-Hrabová

Úřad městského obvodu
Hrabová pomáhá ukrajinským
uprchlíkům
čtěte na str. 5

Foto: Jan Dvořák

Cesta k Pilíkům je opravena
čtěte na str. 6
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Vynášení Moreny a vítání jara
čtěte na str. 8

HRABOVSKÉ LISTY

Úvodník
Vážení čtenáři,
jaro je v plném proudu a tak
si užíváme přírody, společenského života a všeho, co
nám bylo v posledních dvou
letech zapovězeno.
Toto číslo Hrabovských listů
se toto vše snaží reflektovat.
Především si příchod jara
připomeneme reportáží ze
slavnosti Vynášení Moreny
a vítání jara, které se uskutečnilo skoro přesně dva
roky poté, co bylo naplánováno. Článků se sešlo opět
tolik, že ty, které neztratí aktuálnost, musím již podruhé
přesunout do dalšího čísla.
Jak je posláním zpravodaje
městského obvodu, informujeme o některých novinkách
z činnosti našeho městském
obvodu. Vlivem ruské agrese
na Ukrajině se k nám uchýlilo
již několik set tisíc uprchlíků,
a proto se i Rada městského
obvodu Hrabová rozhodla
nabídnout nevyužívaný byt
a objekty bývalé školky pro
jejich ubytování. Názory některých zastupitelů se vracíme k problematice trvalého
využití areálu staré školky
na ulici V. Huga. Nahlédneme spolu také do zákulisí
Školní jídelny Základní školy
Ostrava – Hrabová, která je
pro většinu občanů zahalena rouškou tajemství. A opět
zde najdete vícero článků
k sociálním službám.
Své připomínky k obsahu
a vzhledu Hrabovských listů
a samozřejmě také příspěvky můžete stále posílat na emailovou adresu redakce@
ostrava-hrabova.cz. Připomínám, že můžete posílat i své
fotografie v počtu šesti nebo
více, ať z nich může vzniknout fotoreportáž a mohou
se na ně podívat i další občané Hrabové. Nechť Vám Hrabovské listy poskytují příjemné čtení i při jarním posezení
na terase či balkóně.
Jan Dvořák

SAMOSPRÁVA

Slovo starosty
Všimli jste si možná, že okolí
úřadu se v posledních dnech
proměnilo. Přístavba kulturního domu finišuje a s ní i rozšíření parkoviště, společné
pro úřad, školku a poštu. Přibyly další parkovací místa, které
vyřeší problémy s parkováním především pro
rodiče dovážející ráno děti do školky. V rámci
plánovaného vybudování centra obce bude dalším krokem rekonstrukce starého domku, která
vzhledem ke stavu střechy a vlhkosti základů
nesnese odkladu. Časem by zde mělo být zázemí pro hrabovské spolky a technické a sociální

zázemí pro akce, které by se konaly ve venkovním prostranství mezi tímto domem a úřadem.
Další architektonické a urbanistické úpravy prostoru před úřadem konzultujeme se známým
ostravským architektem Davidem Kotkem, který
má za sebou spoustu zdařilých návrhů úprav
venkovních prostor (kromě jiného i v Paskově
či Vratimově). Shodli jsme se ale na tom, že samotná realizace úprav prostoru mezi kostelíkem
a úřadem bude záviset na možnostech získání
dotace. Stále existují v Hrabové problémy důležitější, jako např. kanalizace nebo hasičárna,
které je potřeba řešit přednostně.
Igor Trávníček

Z jednání rady 23. března a 6. a 20. dubna
► Rozhodnuto pro rok 2022 o fixaci výše nájemného v obecních bytech,
které jsou majetkem statutárního města Ostravy a svěřené městskému
obvodu Hrabová.
► Vzato na vědomí oznámení o provozu Mateřské školy Klubíčko, Ostrava –
Hrabová, Bažanova 6, příspěvková organizace, v době hlavních prázdnin.
Prázdninový provoz bude zajištěn ve dnech 1. až 31. července 2022. V době
od 1. srpna 2022 do 31. srpna 2022 bude mateřská škola uzavřena.
► Rozhodnuto o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb mezi statutárním
městem Ostrava – městským obvodem Hrabová a paní Beátou Philipp se sídlem Údolní
375/21, 747 17 Darkovice, IČ: 74638823, s účinností od 1. dubna 2022 dle předloženého
návrhu, kterým se cena zvyšuje z 35 Kč na 45 Kč za 1 km.
► Rozhodnuto nevyužít dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro stavbu „Výstavba
chodníku podél ulice Paskovské k objektu hasičské zbrojnice“.
► Vzata na vědomí informace, že Rada města Ostravy dne 15. března rozhodla o poskytnutí
neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí na realizaci projektu „Obnova zeleně
Šídlovec, Ostrava – Hrabová“ v maximální výši 436 214 Kč.
► Vzata na vědomí informace, že Rada města Ostravy dne 22. března schválila poskytnutí
investičního transferu ve výši 297 tisíc Kč pro městský obvod Hrabová na vybudování
urnových hrobů veřejného pohřebiště.
► Vzata na vědomí informace, že Rada města Ostravy dne 29. března rozhodla o poskytnutí
transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 118 tisíc Kč za účelem zabezpečení
prevence kriminality.
► Schválen hospodářský výsledek Základní školy Paskovská za rok 2021 301 208,13 Kč.
► Schválen hospodářský výsledek Mateřské školy Klubíčko za rok 2021 19 388,93 Kč.
► Rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo a smlouvy
příkazní na zpracování projektových dokumentací pro stavbu vedenou pod názvem
„Rekonstrukce rodinného domu Paskovská 91/86, Ostrava – Hrabová“ se společností
BYVAST pro s.r.o.
► Odsouhlasena bez připomínek zpracovaná projektová dokumentace ve stupni studie pro
stavbu „Chodník podél ulice U Řeky, Ostrava – Hrabová“.
► Odsouhlasena změna v rejstříku škol a školských zařízení u Mateřské školy Klubíčko, Ostrava –
Hrabová, Bažanova 6, příspěvková organizace, spočívající ve zvýšení nejvyššího povoleného
počtu dětí mateřské školy ze 125 dětí na 140 dětí s předpokladem od 1. září 2022.
► Vzata na vědomí petice občanů z 8. dubna 2022, kteří požadují opravu místních komunikací
Bělská a K Pilíkům z důvodů snížení prašnosti.
► Vzata na vědomí projektová dokumentace stavby „Kanalizace jednotná Kujelovi Hrabová“
umístěné mimo jiné na pozemku parc. č. 2547 (ulice K Pilíkům) v k. ú. Hrabová, svěřeném
do správy městskému obvodu Hrabová.
Jan Socha
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ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU

Odpověď na dotaz čtenáře k odbornému posudku
ke změně územního plánu na ploše Pilíku 3
V. S.: V lednových Hrabovských listech je zpráva, že na jednání zastupitelstva 15. prosince 2021 zastupitelé nesouhlasili se
změnou Územního plánu Ostravy na ploše rekultivované nádrže Pilík 3 a požadovali doplnění odborného posudku k požadované změně od Magistrátu města Ostravy a od DIAMO, s. p. Bylo by možné tyto odborné posudky alespoň ve stručné
formě zveřejnit v Hrabovských listech?
Žádné posudky se nevyhotovovaly, protože DIAMO, s. p., jednal s Odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy,
který změnu z „Lesy“ na „Krajinnou zeleň“ posoudil jako možnou.
Toto stanovisko bude předloženo na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová v červnu.
Text: Jana Faicová, Foto: Jan Dvořák

Rozhovor
s Mgr. Rostislavem Gromnicou
o správě obvodního Facebooku
Starosta našeho městského obvodu se
v březnu po konzultaci s radními z důvodu
určité nespokojenosti s činností dosavadního správce oficiální facebookové stránky
městského obvodu Tomáše Vojkůvky rozhodl jej nahradit novým správcem Rostislavem Gromnicou (nejedná se ovšem o zastupitele stejného jména, nýbrž o jeho syna)
a proto novému správci Hrabovské listy
položily v této souvislosti několik otázek:
1. Co Vás přivedlo k tomu, že jste se rozhodl ujmout funkce správce oficiální facebookové stránky městského obvodu
Hrabová?
Facebook (Meta) je široce rozšířená sociální
síť, kterou lidé využívají často více než klasické webové stránky. Myslím si, že tato služba
by měla být dostupná i občanům Hrabové.
Dosavadní pokusy o obecní facebook z různých důvodů nedopadly dobře. Když jsem se

dozvěděl, že nový facebookový obecní portál
nemá správce, tak jsem se nabídl, že se toho
ujmu, pokud bude zájem.
2. Jakou máte pro tuto práci kvalifikaci
a zkušenosti?
S facebookem jsem začínal před 13 lety pro
mého tehdejšího zaměstnavatele. Řadu let
spravuji facebook Matičního gymnázia, dále
skupinu Klubu přátel Hrabové a některé další.
Odborně jsem se komunikací v elektronickém
prostředí zabýval v rámci svého doktorského
studia na Ostravské univerzitě. Zajímavou zkušeností pro mě byla také práce na senátorské
kampani.
3. Jakou máte představu o obsahu a fungování facebookové stránky městského
obvodu Hrabová?
Cílem nejen facebooku, ale všech obecních
médií je informovat občany o dění v našem
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městském obvodu. Každá věková a sociální
skupina vyhledává informace jiným způsobem. Obecní facebook by měl být proto efektivně propojen s ostatními komunikačními
kanály, aby doplnil pestrou škálu možností,
kde získat aktuální informace. Vedle webových stránek a obecního rozhlasu se zde
nabízí prostor i pro méně oficiální a formální
zprávy a oznámení různého druhu s možností
sdílet fotografie, plakáty a pozvánky grafickou formou.
Foto: Tomáš Vojkůvka
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Rekonstrukce pomníku občanů Hrabové
padlých ve druhé světové válce
V rámci stavby „Rozšíření místního hřbitova“
bylo provedeno přemístění pietního místa
CZE8119-7998, které je věnováno obětem
druhé světové války. Na přemístění pietního
místa nám byly poskytnuty finanční prostředky
z Magistrátu města Ostravy ve výši 176 tisíc Kč.
V rámci této činnosti bylo provedeno umístění 30 destiček se jmenovkami obětí druhé
světové války řazenými dle abecedy do čtyř
řad pod sebou do stávajících bosovaných obdélníků dle jmenného seznamu, který nám poskytl PhDr. Martin Slepička. Seznam zahrnuje
všechny známé hrabovské rodáky a občany
dle dosavadního stavu poznání, kteří padli
násilně vinou nacistického aparátu a Wehrmachtu během druhé světové války. Mezi primární zdroje informací náleží především fond
Místní organizace Hrabová Českého svazu
protifašistických bojovníků v Archivu města
Ostravy, hrabovské obecní kroniky ve fondech
Archivu města Ostravy či historické publikace
o Hrabové.
Nově jsou tedy na pomníku umístěna tato
jména:
Antonín Adámek (* 17. 5. 1912 Hrabová u Vítkovic – † 29. 11. 1941 Mauthausen), Rudolf
Bosák (* 5. 5. 1898 Velká Hrabová – † 6. 2. 1943
Osvětim), Vladislav Čermák (* 9. 1. 1923 Hrabová u Vítkovic – † 3. 5. 1945 Fryčovice), Jindřich
Fluxa (* 8. 4. 1914 Hrabová u Vítkovic – † 11. 11.
1942 Osvětim), Karel Gajdošek (* 28. 3. 1895
Velká Hrabová – † 3. 2. 1943 Osvětim), Miroslav
Gajdošek (* 17. 10. 1926 Hrabová – † 1. 5. 1945
Moravská Ostrava), Josef Hranický (* 15. 3. 1914
Hrabová u Vítkovic – † 22. 7. 1942 Mauthausen),
Augustin Kijonka (* 9. 8. 1899 Velká Hrabová
– † 1. 7. 1943 Vratislav), Arnošt Klíž (* 24. 4.
1919 Hrabová u Vítkovic – † 1. 5. 1945 Moravská Ostrava), Vítězslav Klíž (* 4. 1. 1893 Velká

Hrabová – † 6. 2. 1943 Osvětim), Zdeněk Kuča
(* 4. 12. 1927 Hrabová – † 1. 5. 1945 Moravská
Ostrava), Oskar Linhart (* 11. 12. 1909 Hrabová
u Vítkovic – † 28. 10. 1942 Mauthausen), Adolf
Lýko (* 8. 6. 1908 Hrabová u Vítkovic – † 18. 9.
1942 Mauthausen), Arnošt Mutina (* 12. 1. 1909
Hrabová u Vítkovic – † 1. 12. 1941 Mauthausen),
Jan Olšanský (* 2. 6. 1875 Velká Hrabová – † 8.
2. 1942 Flossenbürg), Petr Olšanský (* 17. 10.
1893 Velká Hrabová – † 20. 2. 1942 Osvětim),
Antonín Pajorek (* 2. 5. 1911 Hrabová u Vítkovic – † 1. 5. 1945 Moravská Ostrava), František
Pánek (* 21. 6. 1903 Velká Hrabová – † 23. 2.
1943 Osvětim), Ferdinand Peřina (* 22. 11. 1901
Velká Hrabová – † 16. 3. 1943 Osvětim), Albín
Santarius (* 5. 1. 1922 Hrabůvka u Vítkovic –
† 4. 3. 1942 Osvětim), Alois Stibor (* 9. 4. 1919

Hrabová u Vítkovic – † 14. 4. 1942 Mauthausen),
Josef Svoboda (* 25. 11. 1911 Hrabová u Vítkovic – † 27. 5. 1942 Mauthausen), Cyril Šebesta
(* 5. 7. 1897 Velká Hrabová – † 14. 3. 1943 Osvětim), František Vašíček (* 26. 9. 1911 Vratimov
– † 19. 1. 1942 Tobrúk), Josef Vašut (* 9. 2. 1873
Velká Hrabová – † 1. 5. 1945 Moravská Ostrava),
Jaroslav Vavruška (* 14. 2. 1924 Hrabová u Vítkovic – † 1. 5. 1945 Moravská Ostrava), Kamila
Vlčková (* 12. 6. 1890 Velká Hrabová – † 20. 10.
1942 Osvětim), Josef Závada (* 28. 12. 1898
Velká Hrabová – † 19. 7. 1942 Mauthausen),
Karel Závada (* 23. 3. 1905 Hrabová u Vítkovic
– † 20. 5. 1942 Mauthausen), Augustin Zdražila
(* 3. 12. 1910 Hrabová u Vítkovic – † 25. 5. 1944
Vratislav).
Text: Svatava Králová, Foto: Jan Dvořák

Městský obvod Hrabová má nový čistící stroj
Rada městského obvodu Hrabová 7. února
letošního roku rozhodla 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. Tento čistící
stroj bude používán k čištění krajnic cest
a chodníků, jejichž čištění bude probíhat
dle potřeby. Jezdit s ním mohou čtyři
pracovníci Technických služeb. Součástí čistícího stroje je i vysokotlaká Wapp,
umožňující například čištění skleněných
autobusových zastávek.
Text a foto: Eva Davidová
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Úřad městského obvodu Hrabová
pomáhá ukrajinským uprchlíkům
Od začátku ruské agrese na Ukrajinu 24. února
2022 a s tím spojené uprchlické krize se městský obvod Hrabová i Úřad městského obvodu Hrabová zapojil do pomoci ukrajinským
uprchlíkům.
Po dohodě s Klubem seniorů městského obvodu Hrabová byla uvolněna jedna ze dvou
kluboven. Do tohoto prostoru na Šrobárově
22 velikosti bytu 1+1 byla umístěna úplná
mladá ukrajinská rodina. Byt jsme dovybavili
nábytkem a manželskou postelí darovanými
obchodním řetězcem IKEA, domácí spotřebiče věnovali zaměstnanci úřadu a radní.
Manžel a zároveň živitel rodiny pracuje na
území městského obvodu Hrabová ve společnosti JIP. S touto společností jsme předběžně vyjednávali o umístění dalších rodinných příslušníků ukrajinských zaměstnanců,
především žen a dětí. K těmto účelům jsme
vyčlenili prostory bývalé mateřské školky na
Příborské 28.

Vážíme si rovněž solidární pomoci našich
spoluobčanů, kteří nabídli a zajistili transport přímo z ukrajinských hranic, pomoc
s vyřizováním dokladů či poskytli ubytování
v soukromí. Po celou dobu jsme informovali
prostřednictvím obecních médiích o možnosti humanitární pomoci a sbírek.
Zdůrazňujeme, že naše nabídka uprchlíkům
není na úkor našich občanů a má mít dočasný
charakter bezprostřední pomoci.
Všichni si přejeme, aby byl válečný konflikt
co nejdříve ukončen a naši strádající uprchlíci
se mohli vrátit do své těžce zkoušené vlasti
nebo mohli svobodně rozhodnout o svém
dalším osudu.
Text: Jan Socha, Foto a kresba upoutávky
na titulní stránce: Jan Dvořák

Jelikož nakonec JIP nalezl pro uprchlíky jiné
ubytování, nabídli jsme prostory bývalé MŠ
Klubíčko k využití statutárnímu městu Ostrava. Proběhla fyzická kontrola objektu ze
strany statutárního města Ostravy a začlenění
objektu mezi vhodné nebytové prostory určené k hromadnému využití pro cca 25 osob.
V souvislosti s klesající uprchlickou vlnou a relativně dostatečné nabídky plnohodnotného
ubytování v Moravskoslezském kraji zřejmě
naše nabídka nebude využita.
Úřad je připraven kromě ubytování pomoci
též se začleňováním případných uprchlíků do
společnosti zajištěním lékařské péče, sociální
pomoci, vyčleněním školních kapacit či hledáním pracovního uplatnění na trhu práce.

Rozhovor s Darinou — uprchlicí z Ukrajiny
1.

Proč jste se rozhodla
odejít z původního bydliště a jaká byla cesta
do Česka?

Bydlela jsem v Poltavě a zejména když jsme uslyšeli houkat sirény, cítila jsem velké nebezpečí a bála
se o svého dvouapůlletého syna. Protože
jsme cítili, že válka je blízko, rozhodla jsem
se odejít.
Cestovali jsme 18 hodin přeplněným vlakem,
kde jsme se v sezení střídali s dalšími lidmi,
přes bombardovaný Kyjev do Lvova, kde jsme
spolu se spoustami dalších lidí čekali čtyři hodiny ve frontě na vlak do polského Chełmu,

ve kterém jsme pak dlouhých 12 hodin jeli ve
stoje. V Chełmu jsme strávili několik hodin
v uprchlickém centru, odkud nás dobrovolníci odvezli autem do Varšavy. Protože můj
manžel pracuje v Ostravě, rozhodla jsem se
jet dále vlakem za ním.
2. Jaké jsou Vaše pocity z Česka a přijetí zde?
První pocit z příjemného přijetí jsme měli již
na nádraží v Bohumíně, kde nám dobrovolníci dávali jídlo. Lidé z manželova zaměstnání kontaktovali Úřad městského obvodu
Hrabová a ten nabídl pro ubytování obecní
prostory. Od své matky se o nás dozvěděla
Radka Šimůnková a přinesla synovi hračky
a pomáhala nám se zde zorientovat. Její otec
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Roman Šimůnek nám pak pomohl pro syna
zajistit místo pro dítě ve školce. Chtěla bych
všem říct velké "Děkuji!".
3. Jak se Vám líbí v Hrabové?
Líbí se nám tu, protože je to tichý obvod
s dobrými lidmi. A velmi se nám líbí celá
Ostrava. Jen malému synovi je trochu těžko
– nerozumí jazyku a chybí mu dědeček s babičkou, kteří zůstali doma.
4. Jaké jsou Vaše plány do budoucna?
Po válce se určitě vrátím domů, protože tam
mám rodiče a byt se všemi věcmi. Ale líbí se
mi tady, takže pokud by to bylo možné, ráda
bych pak žila v Česku.

HRABOVSKÉ LISTY

NOVINKY

Cesta k Pilíkům je opravena
Aktivní občan Hrabové pan Slavík dlouhá léta
oprávněně upozorňoval na špatný stav přístupové cesty k Pilíkům. Celý problém vznikl
tím, že pozemek pod cestou od Paskovské se
restitucí dostal do soukromého vlastnictví
a nová majitelka odmítala zajistit její údržbu.
Úřad městského obvodu Hrabová tak mohl
akorát instalovat tabuli "Komunikace se neudržuje" a chodci a cyklisté se po dešti museli
brodit bahnem, které se v některých místech
nedalo ani obejít.
Po převodu areálu Pilíků z OKD a.s. na DIAMO,
s.p., se však začala situace měnit. Na jednáních
s obecními samosprávami byla otevřena i otázka přístupových cest a DIAMO, s.p., velkoryse
nabídl, že přístupovou cestu od Paskovské na
své náklady opraví a také vykoupí. Výkup se
kvůli finančním požadavkům paní majitelky
musel odložit na rok 2023, ale v březnu opravdu DIAMO, s.p., celý úsek od ulice K Pilíkům
po čerpací stanici vysypal hrubým kamenivem, následně jemným kamenivem (a někde
i šotolinou) a především zaválcoval. Stejným
způsobem byl opraven i úsek u ulice Paskovské
směrem k Pilíkům v místech, kde byla komunikace poškozena. Vzhledem k tomu, že úsek od
čerpací stanice po hráz Pilíků již byl v lepším

stavu, tak se dnes dá velmi komfortně dojet
i dojít "suchou (resp. čistou) nohou" k Pilíkům
od Paskovské či od ulice K Pilíkům.
Městský obvod Hrabová na rekonstrouvaný
úsek naváže a díky iniciativy paní místostarostky Kopitzové ještě letos opraví i krátký
úsek od Pilíků po mostek přes Lesní potok,
který je ve vlastnictví našeho městského obvodu. Naděje na brzké zlepšení existuje i pro
onen můstek, který má být vybudován nově
v rámci stavby "Zkapacitnění odlehčovacího
kanálu Ščučí". DIAMO, s.p., má totiž v letošním
rozpočtu peníze i na tuto stavbu, nicméně
bohužel ještě kvůli chybějícím souhlasům
vlastníků některých sítí stále ještě nemá stavební povolení na dva mostní objekty. I v tom
mu snad ale náš úřad městského obvodu vypomůže.
Opravou cesty však záslužná činnost DIAMO,
s.p., nekončí. Zároveň totiž probíhá komplexní
výměna oplocení kolem přívodního kanálu ze
strany odvalu, čímž se zcela vyloučí možnost
pádu zvěře do tohoto kanálu, které zpravidla
končilo její smrtí.
Text a foto včetně upoutávky
na titulní stránce: Jan Dvořák

V OZO Ostrava začíná léto

— pokud jde o provoz sběrných dvorů a svoz zeleně
Sběrné dvory společnosti OZO Ostrava,
které jsou na území města Ostravy, přecházejí v pátek 1. dubna na letní provoz. K tomuto datu přechází na letní čtrnáctidenní
režim také svoz zeleně z hnědých nádob.
„Pět největších sběrných dvorů v Kunčicích,
Přívoze, Porubě, Třebovicích a Zábřehu bude
otevřeno denně od 8 do 20 hodin, a to včetně
víkendů. Sběrné dvory v Mariánských Horách,
Radvanicích, Slezské Ostravě a ve Staré Bělé
budou mít od 1. dubna otevřeno od pondělí
do pátku od 9 do 19 hodin a v sobotu od 8
do 14 hodin. Letní provoz se týká i sběrného

dvora v Krásném Poli – ve středy a pátky zde
bude otevřeno od 14 do 19 hodin a v soboty
od 8 do 14 hodin. Pouze sběrný dvůr v Polance
nad Odrou je celoročně otevřen beze změn ve
středu a pátek od 14 do 18 hodin a v sobotu od
8 do 12 hodin.“ upřesňuje Vladimíra Karasová
z OZO Ostrava a připomíná, že občané Ostravy
mohou využívat kterýkoli z ostravských sběrných dvorů, a to i v jiném městském obvodu,
než sami bydlí. Sběrné dvory v Ostravě však
nejsou určeny pro odpad z firem ani pro mimoostravské domácnosti.
Text a foto: Lenka Gulašiová

Nové
otvírací hodiny
hrabovské pošty
Česká pošta od 1. května 2022 mění
otevírací dobu na pobočce Ostrava 20,
Bažanova 4, Ostrava – Hrabová – viz tabulka:
Den

Dopoledne Odpoledne

Pondělí 10:00 – 12:00

13:00 – 18:00

Úterý

09:00 – 12:00

13:00 – 15:00

Středa

10:00 – 12:00

13:00 – 18:00

Čtvrtek 09:00 – 12:00

13:00 – 15:00

Pátek

09:00 – 12:00

Sobota

Zavřeno

Zavřeno

Neděle

Zavřeno

Zavřeno

13:00 – 15:00

Jana Tajchmanová

6

květen 2022

UDÁLOSTI

Vítání občánků
V sobotu 2. dubna 2022 proběhlo v nové mateřské škole tradiční
vítání nově narozených dětí.
Vítání se zúčastnili rodiče a rodinní příslušníci se čtyřmi děvčátky
a devíti chlapci.
K rodičům promluvil starosta obvodu Igor Trávníček a děti ze školky
rozzářily svým vystoupením podmračené a chladné sobotní dopoledne. Rodiče jako vždy dostali pro své dítě pamětní knížku, pamětní
list a dárek a maminky navíc kytičku.

Text a foto: Zdenka Haunerová

Jarní jubilanti
Občané Hrabové, kteří oslavili významné životní jubileum a souhlasili se zveřejněním v Hrabovských listech:
Josefa Faicová

90 let

Ivan Novotný

Věra Chalcařová

85 let

Václav Boček

Marie Stiborová

85 let

Miloslava Kmoščáková

PhDr. Miroslava Tichopádová

75 let

Jan Marmol

Břetislav Dedek

70 let

Otto Vřeský

Všem jubilantům přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenost.
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70 let

Text: Zdenka Haunerová, Foto: Jan Dvořák
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Jarní "Ukliďme Česko" v Hrabové
V krásnou sluneční sobotu 26. března v 9 hodin
proběhla v Hrabové opět úklidová brigáda v rámci celostátní akce "Ukliďme Česko".
Hlavní místo úklidu bylo letos zvoleno zcela
netradičně — jednalo se o odbočku komunikace k haldě bývalého Dolu Paskov z Paskovské
ulice. Této akce se zúčastnili také hrabovští

myslivci v počtu osmi, kteří úklid provedli
v okolí myslivecké chaty, pod dálnicí a z jižní
strany ulice Mostní. Již 11. března vychovatelé David Wysoudil a Jiří Uhl s pěti dětmi z Výchovného ústavu Ostrava — Hrabůvka nasbírali
v ulici U Řeky cca 12 pytlů odpadů.
Text: Jan Dvořák, Foto: Bedřich Chlupatý

Vynášení Moreny a vítání jara
O vpravdě aprílové neděli 10. dubna od
15 hodin pořádalo Občanské sdružení
MUDr. Marcely Poláčkové v parku Hrabovjanka krásnou akci Vynášení Moreny a vítání jara,
navazující na folklórní tradice. I když nebylo
zrovna moc teplo a kromě sluníčka účastníci zažili také déšť či sněžení, nikdo z více než
stovky diváků účasti určitě nelitoval.
V úvodu hlavní organizátorka Marcela Poláčková představila Morenu a také jejího mužského
partnera Mařáka, což malé "mataharky" secvičené Zorou Šimíkovou doplnily svými tanečky. Poté se odebral průvod vedený Marcelou
Poláčkovou na jejím vozítku za doprovodu

lidových melodií harmoniky Václava Švidrnocha směrem k Ostravici. V čele průvodu byla
Morena s Mařákem v doprovodu dětí a za ní
hrabovští velocipedisté. Na lávce přes potok
Ščučí pak byla za dohledu místních dobrovolných hasičů Miroslavem Poláčkem zapálena
a vhozena do potoka nejprve Morena, následovaná Mařákem. Pak se průvod odebral zpět
do Hrabovjanky, kde děti zatančily další tance
na motivy lidových písní. Účastníci si pak mohli
opéct špekáčky nebo dát pivo či čaj, opět za
doprovodu příjemné harmoniky.
Všem pořadatelům patří velké díky za více než
hodinu a půl krásného zážitku.

Text a foto (mimo foto uprostřed) včetně upoutávky na titulní stránce: Jan Dvořák, Foto uprostřed: Marcela Poláčková
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Knihovna pro krásné kvetoucí dny
Vážení a milí čtenáři,
druhou květnovou neděli slavíme Den matek
a 15. května Mezinárodní
den rodin. Knihovny přirozeně patří mezi prorodinné
organizace, proto se i Knihovna města Ostravy, stejně jako v předchozích ročnících, opět
zapojí do Dnů Fajne rodiny, které budou letos
probíhat od 15. května do 19. června. Ve vybraných pobočkách Knihovny města Ostravy
budou připraveny pestré aktivity pro děti, rodiče i prarodiče. Například pobočka na ulici
Dr. Martínka v Ostravě — Hrabůvce připravila
program „Fajna knihovna“, soutěže s možností
nahlédnout do zázemí knihovny v prodloužené výpůjční době do 21. hodiny, v rámci
dne otevřených dveří dne 20. května. Britské
centrum ústřední knihovny bude od 16. do
22. května pořádat pátrací outdoorovou hru
„Záhada ukradených spisů Dr. Watsona“. Informace o jednotlivých aktivitách jsou uvedeny na
webových stránkách knihovny www.kmo.cz.
Dny Fajne rodiny budou zakončeny kulturním
festivalem Ostravský kompot. Také zde bude
mít knihovna svůj stánek, přijďte se za námi
podívat.
V hrabovské knihovně nabízíme rodičům populárně-naučné knížky na téma rodičovství
a výchova dětí, příručky s návody ke tvoření i k hrám. Půjčujeme také stolní hry, které
mohou zpříjemnit a rozradostnit společné
rodinné chvilky.
Knihovna nadále hledá možnosti, jak pomoci
lidem, kteří utekli před válkou na Ukrajině. Na
svých webových stránkách soustřeďuje různé
důležité odkazy. Pro ty z vás, kdo jsou s uprch-

líky, zejména s dětmi, v kontaktu, doporučuji
platformu Ukrajina.knihovny.cz, kde lze stahovat pohádky v ukrajinštině v elektronické

podobě i k poslechu, online slovníky, písničky,
filmy, dále různé pracovní listy, omalovánky
a další materiály.

A NA ZÁVĚR OPĚT BOHATÁ NABÍDKA KNIŽNÍCH PŘÍRUSTKŮ,
KTERÉ SI BĚHEM MĚSÍCE KVĚTNA UŽ MOŽNÁ BUDETE MOCI
UŽÍT PŘI POSEZENÍ NA SLUNÍČKU.
Romány
Douglas Louise:
Caplin Julie:
Neeley Robyn:
Rollins David:
Rayven Leisa:
Cartland Barbara:
Keleová-Vasilková Táňa:
Kubíková Karla:
Harmel Kristin:

Dům na pobřeží
Chata ve Švýcarsku
Blázzznivé námluvy
Až navěky
Profesor Sympaťák
Tajemná služebná
Slzy a smích
Hájovna
Kniha ztracených jmen

Krimi a thrillery
Clarke Amy Suiter:
Edvinsson Anki:
Minier Bernard:
Seddon Holly:
Paris B. A.:
Hunter Cara:
Grisham John:

Odpočítávač
Sněžný anděl
Lov
Jsi na řadě
Terapie
Celá pravda
Vražda na ostrově Camino

Audioknihy
Nesbø Jo:
Sveistrup Soren:
Paris B. A.:
Klevisová Michaela:

Království
Kaštánek
Přiveď mě zpátky
Drak spí

Krásné kvetoucí dny a na shledanou v knihovně.

Martina Šalati

Žáci Základní školy Ostrava — Hrabová
v budoucnu rádi využijí novou moderní sportovní halu
Vážení občané Ostravy —Hrabové, vím, že Vám není lhostejné
žádné nové dění v obci ani
plány jejího rozvoje. Je velmi
chvályhodné úsilí všech, kteří
projevují jakoukoli snahu o vznik
nové, kryté sportovní plochy v obci. Dovolím si
se souhlasem redakční rady Hrabovských listů
sdělit svůj názor a přiblížit pohled žáků a zaměstnanců školy na vznik nové sportovní haly.
Stále se hovoří o prospěšnosti pohybu dětí
a rozšíření hodin tělesné výchovy žáků. Projekt, který by řešil přestavbu stávající tělocvičny na sportovní halu o minimálních rozměrech

36m/18m, považuji za velmi přínosný. Žákům
by umožnil sportovat ve velmi kvalitních, moderních a standardních podmínkách, které
by vyhovovaly většině sportů. Nové prostory
by sloužily nejen školní mládeži, ale i široké
veřejnosti, která využívá současné tělocvičny
neustále. Realizací tohoto projektu se zvýší
komfort a pohodlí všech, k jejichž životnímu
stylu sport neodmyslitelně patří. Současně se
vyřeší závažný problém nynější tělocvičny, a to
zatékání dešťové vody střešní krytinou, která je
již na konci své životnosti, což přináší nemalé
finanční náklady na její dílčí opravy. Rekonstrukce střechy z důvodu nejen bezpečnosti
bude nezbytná.
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V případě návrhu sportovní haly u TJ Sokol
Hrabová je nutné zdůraznit, že by se nacházela
ve větší vzdálenosti od školy, a pokud by ji žáci
využívali k výuce tělesné výchovy, museli by
za hodinami „dojíždět“, což by bylo pro školu
časově a finančně náročné a pro žáky nekomfortní a nepraktické.
Sport k naší škole neodmyslitelně patří a já
věřím, že jedině společnými silami všech zúčastněných se městský obvod Hrabová dokáže
posunout a vytvořit sportovní stánek, jaký si
zaslouží.
Radek Pollo
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Představujeme
Školní jídelnu Základní školy Ostrava — Hrabová
Pracuji na Základní škole Ostrava – Hrabová
jako vedoucí školní jídelny. V současné době
v naší školní kuchyni pracuje čtyřčlenný tým.
Jsou to tři kuchařky a jedna pomocná síla.
Naše kuchyně je vybavena dvěma konvektomaty, které vlastníme od roku 2004. Tyto
konvektomaty jsou už zastaralé. Vzhledem ke
stáří a každodennímu použití dochází často
k poruchám a tím se zvyšují náklady na opravy,
zatím však fungují. Další součástí naší kuchyně
jsou tři nahřívací vany, plynový kotel o obsahu
100 litrů a myčka na nádobí. V srpnu roku 2021
byla instalována do naší kuchyně nová multifunkční pánev o obsahu 100 litrů. Tato pánev je
u nás v kuchyni plně využitá, jelikož má úsporu
energie, úsporu vody a možnost nočního vaření, kdy výtěžnost masa při normálním vaření
byla 45 % až 50 %, ale při vaření v multifunkční
pánvi je až 90 %. Tím bych také chtěla poděkovat panu starostovi Trávníčkovi a našemu
panu řediteli, že nám tuto pánev zakoupili.
V letošním roce bychom si ještě rádi pořídili
nápojový automat a salátový bar, protože toto
zařízení je nedílnou součástí vybavení. Chtěli
bychom, aby i naši strávníci si konečně mohli
čepovat nápoje a nabírat ovoce nebo zeleninu
sami dle toho, kolik kdo zkonzumuje.
Jídelníček sestavujeme podle receptur školního stravování a výživových norem. Používáme
čerstvé maso, zeleninu, ovoce, ryby, drůbež,
mléčné výrobky a luštěniny tak, aby byl jídelníček pestrý a nutričně vyvážený. Touto cestou bych chtěla jako vedoucí kuchyně vyzvat
všechny rodiče, aby svým dětem podávali pestrou stravu a doma měly děti možnost ochutnat všechny základní potraviny. Doporučila
bych jim, aby také doma společně stolovali.
A taky aby v případě, když dítě přijde domů
s tím, že mu oběd nechutnal, zjistili, co mu
nechutnalo a pak mi dali vědět.

rizika a stanovení kritických kontrolních bodů
(HACCP). Tato hygienická pravidla jsou stanovena Ministerstvem zdravotnictví.
Naši školní jídelnu navštěvuje denně zhruba
280 strávníků a při plném počtu až 300 strávníků. V naší jídelně se také stravují senioři a cizí
strávníci z firem. V poslední době se k nám přihlašují také strávníci, kteří se nastěhovali do
nových bytů na ulici Paskovské, a za to jsme
velmi rádi.
V naší školní jídelně také pořádáme různé akce.
Už dvakrát za sebou o letních prázdninách
v měsíci srpnu naše kuchařky vařily a připravovaly celodenní stravu pro zhruba 150 účastníků, pedagogů a lektorů, kteří měli na naší
škole akci Hejného metody. Tohle školení probíhá vždy od pondělí do pátku. Pro zpestření
žáků a rodičů prvních tříd a ostatních dětí jsme
na začátku školního roku připravily společně
s kuchařkami občerstvení na naší nově zrekonstruované zahradě, a to ve formě opékání
špekáčků a pitného režimu. Věřím, že tato akce
se rodičům a dětem líbila a chtěli bychom ji
i letos opakovat. Na začátku ledna jsme si do
naší školní kuchyně pozvali pana šéfkuchaře Ondřeje Štalmacha z firmy LA Food s.r.o.
a připravili jsme společně s kuchařkami pro
naše strávníky jídlo zdravě a chutně. Zaměřili
jsme se zejména na ryby, luštěniny, zeleninu
a zdravý moučník. Dále jsme se chystaly na
další akci v naší školní jídelně 31. března — informativní schůzku pro předškoláky a jejich
zákonné zástupce. Proto jsme se rozhodly, že
jim připravíme pohoštění formou pečeného
dezertu a jednohubek. Doufám, že nás ještě
letos čekají další akce, které rádi přivítáme.

Dodržujeme základní hygienická pravidla ve
školním stravování, která se řídí vyhláškou č.
137/2004 Sb., o hygienických požadavcích
na stravovací služby a o zásadách osobní
a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ČSN 56 9606 Obecné principy hygieny potravin a Systémem analýzy

Text a foto: Pavlína Nytrová
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První jarní jízda Klubu českých velocipedistů
Z ahájení jar ní s e zó ny
a první jarní jízda klubu
se uskutečnila 26. března. U kostelíku se sešlo
celkem devatenáct velocipedistů. Trasa vedla cyklostezkou kolem Coolárny
k železničnímu nádraží v Paskově. K první
zastávce jsme se jarním sluníčkem nechali
zlákat u občerstvení na písečné pláži u cyklostezky. Vyhřívali jsme se na sluníčku,
občerstvení bylo ještě zavřeno, tak jsme se
občerstvili z vlastních zásob. Další zastávka byla v zahradě paskovského zámku. Po
fotografování u zámečku jsme pokračovali zámeckým parkem směrem k vyhlášené

cukrárně. Zastávka se trošku protáhla, neboť
nikdo nedokázal odolat a každý okusil alespoň jeden z nabízených zákusků. O další
neplánované zdržení se postarala letošní
první píchlá duše. Martin z cukrárny musel
k další plánovanému zastavení v pivovaru
dojít pěšky vedle kola. Na nádvoří pivovaru
jsme opravili píchlou duši a vydali jsme se
na další cestu. Stoupání k větrnému mlýnku
v Řepišti jsme všichni svorně vyšlapali vedle
kola. Odtud již nebylo daleko k cíli našeho
putování — vodojemu ve Vratimově. Bohužel jsme byli postiženi dalším defektem
a Alešovi se podařilo těsně před cílem ulomit levou kliku. U vodojemu jsme si opékali
špekáčky, vyhřívali jsme se na jarním slunci,

vzpomínali na zážitky z minulých vyjížděk
a spřádali plány do budoucna. Doufejme,
že další vyjížďky se obejdou bez poruch
a píchlých duší.

Text a foto: Pavel Žižka

Charita pro Ukrajinu
Charita Česká republika realizuje veřejnou
sbírku na podporu Ukrajiny a její výtěžek
využívá na zajištění základních životních
potřeb lidí zasažených válečným konfliktem – potravin, vody, léků, zdravotnického
materiálu, přístřeší a psychosociální pomoci.

Ke sbírce se můžete připojit on-line na webu
https://www.darujme.cz/projekt/1205923
nebo darem na sbírkové konto Charity
Česká republika u České spořitelny číslo
55660022/0800, variabilní symbol 104.
Velice děkujeme za veškeré projev y
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solidarity k Ukrajině a jejím občanům. Další
informace k možné pomoci na webu www.
charita.cz nebo https://svet.charita.cz/aktuality-svet-charita/6-nejcastejsich-otazek
-k-pomoci-ukrajine.
Dalibor Kraut
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Poradna radí bezplatně v životních obtížích
Poradna Charity Ostrava poskytuje odborné sociálně-právní poradenství zaměřené na rodinné právo, sociální zabezpečení, bydlení,
zaměstnání, majetkoprávní vztahy, dluhovou problematiku, spotřebitelské právo atd. Služby jsou anonymní a bezplatné pro občany starší
18 let. Konzultace poskytujeme telefonicky, emailem nebo osobně. Po
domluvě možná návštěva i u klientů doma (například ze zdravotních
důvodů). Objednávat se můžete na níže uvedených kontaktech.
Kontakt:
Poradna Charity Ostrava,
telefon: 599 526 906, 731 625 767,
email: poradna@ostrava.charita.cz;
web: https://ostrava.caritas.cz/poradenske-sluzby/poradna-charity-ostrava.
Text a foto: Dalibor Kraut

Varování:
Falešní "vnuci" a "doktoři" okrádají seniory o úspory

Podvodníci vydávající se za vnuky, ošetřující
lékaře, notáře nebo právníky zastupující vnuky či syny svými výbornými komunikačními
schopnostmi každý rok obalamutí desítky seniorů a připraví je o milióny korun. Z vyjádření
Policie České republiky vyplývá, že například
v roce 2020 se pokusili vylákat z důvěřivých
seniorů až 48 miliónů korun.
JAK PODVOD OBVYKLE PROBÍHÁ
Podvodníci vyhledávají seniory podle pevných linek a křestních jmen obvyklejších
u starších lidí v on-line telefonním seznamu
nebo v jiných dostupných zdrojích kontaktů
(např. bazary, sociální sítě).

Potom na vybrané číslo volají a pozdravem
„Ahoj, dědo — hádej, kdo ti volá!“ se pokouší
zjistit jméno pravého vnuka. Nebo se představí jako lékař či advokát, který zastupuje vnuka,
s důmyslně vymyšlenou historkou, proč vnuk
nemůže s prarodičem mluvit osobně. Vždy
však volají s naléhavou žádostí o finanční pomoc z důvodu nehody nebo výhodné koupě,
která se nebude opakovat. Žádají stále vyšší
částky – od desetitisíců až po statisíce. Domluví si s vyděšeným dědečkem nebo babičkou
způsob předání peněz – přes prostředníka
nebo rovnou převodem na účet.
JAK PODVODNÍKŮM NENALETĚT
► Zrušte souhlas s uvedením čísla své pevné
linky ve veřejném telefonním seznamu.
► Telefonní čísla svých příbuzných si uložte
do paměti telefonu. Pojmenujte si je pro
rychlé rozpoznání volajícího.
► Pokud vám volá neznámé číslo a volající
tvrdí, že je váš vnuk/
syn, oslovte ho vymyšleným jménem. Když
pokračuje v hovoru
a nediví se, jak mu říkáte, pravděpodobně
je to podvodník. Hovor ukončete a volání
nahlaste na linku 158
Policie České republiky.
► Po skončení hovoru zavolejte svému vnukovi
nebo jeho rodičům
na číslo, které máte
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uložené, a ověřte si, zda se opravdu nachází v nouzi. Nikdy nevolejte zpět na
číslo, ze kterého vám volal neznámý!
► Na papír k telefonu si napište, jak budete
v případě neobvyklého volání reagovat,
napište si i vymyšlené jméno, které použijete místo pravého jména svého vnuka.
► Pokud si s „vnukem“ dohodnete předání
peněz, ihned kontaktujte policii na lince 158
a postupujte podle pokynů policistů. Pomůžete zadržení pachatele přímo při činu.
► Nikdy nedávejte ani neposílejte peníze
cizím lidem, ať vám říkají cokoli.
► Pomozte svým blízkým lidem v seniorském věku ochránit se podle výše uvedených pokynů. Seznamte je s tím, jak
podvody probíhají.
Zabraňovat podvodům pomáhají policistům
i samotní operátoři linky, kteří nahlašují podezřelá vyhledávání telefonních čísel, a pracovníci bank a pošty, kteří ověřují účel výběrů
a převodů vyšších částek. Několik případů
ohlásili i taxikáři, které podvodníci najali na
vyzvednutí peněz od seniorů. Přesto jsou
podvodníci stále velmi úspěšní! Nejdůležitější ochranou tedy je žádné peníze nedat
a o telefonátu informovat Policii České republiky.
Odkaz na web Bezpečnější Ostrava, kde
jsou detailní informace k těmto podvodům:
https://bezpecnejsi.ostrava.cz/falesni-vnuci
-okradaji-seniory.
Text: Lena Michálková,
Foto poskytla Helena Kuzníková
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Návrh využití areálu školky V. Huga pro bytový dům
Nejprve bych se chtěl na
chvíli pozastavit a vzpomenout, kolik spokojených generací dětí,
učitelů a ostatních pracovníků tuto školku na
V. Huga za téměř sedmdesát
let své existence absolvovalo. Zároveň mám
respekt, úctu a obdiv k tomu, jak naší předkové objekt školky v tehdy poválečné době
při možnostech dostupnosti stavebních materiálů postavili.

Postupem let jsem měl možnost se seznámit
s technických stavem školky osobně, nejen
ze zpráv dřívějších zastupitelů, a také s odbornými posudky, které potvrdily praskliny
v obvodových stěnách ve větší míře z jižní
a východní strany budovy, nadměrnou vlhkost celého objektu, způsobenou patrně již
nefunkčními nebo zcela chybějícími izolacemi,
a postupné zvednutí některých části základů.
Školka byla za dobu svého provozu několikrát
opravována, byly to ovšem jen rychlé a nutné
akutní opravy.

Můj názor je, že objekt již bývalé školky dosloužil pro jakékoliv bezpečné využívání a měl
by být zbourán. Na tomto místě jsem pro postavení bytového domu se zdravotnických
zařízením v přízemí budovy, sloužícího především hrabovským občanům všech věkových
kategorií tak, aby zapadnul co nejvhodněji
do stávající architektury Šídlovce. V žádném
případě nepodpořím na tomto místě stavbu
jen samotného parkoviště pro jiné účely než
pro účely budovy. Toto je stanovisko také celé
rady.

Text: Petr Balušek, Foto: Jan Dvořák

Návrh využití areálu školky V. Huga na zdravotní středisko
Rozhodnutím předchozího zastupitelstva byla
nová školka umístěna
mimo Šídlovec. Její větší kapacita byla příčinou
zrušení obou původních
školek. Zastupitelstvo bude
tedy řešit problém, co s opuštěným areálem
na ulici V. Huga. Pro mne osobně i nostalgie
bývalého předškoláka tehdy moderní a krásné
školky.

Klub přátel Hrabové má v otázce využití pozemku jasno už od voleb. Uvítali bychom
výstavbu ambulantního zdravotnického
zařízení pro obyvatele Hrabové. Ordinace
praktického a dětského lékaře by disponovaly oddělenými vchody i čekárnami a čekárna
pediatra by měla být rozdělena na infekční
a neinfekční děti. Místo by se určitě našlo
i pro kočárkárnu, další zdravotnické služby
(rehabilitace a jiné) a pro vyhrazené parkoviště. Stavba by musela splňovat moderní

standardy pro výstavbu a vybavení zdravotnického zařízení.
Šídlovec je významná lokalita Hrabové s koncentrací mladých rodin a seniorů. Poté, co jsme
z našeho sídliště odstranili obě školky, dlužíme obyvatelům sídliště investici, vedoucí ke
zvýšení jejich uživatelského komfortu. Klub
přátel Hrabové pokládá moderní občanskou
vybavenost v oblasti zdravotnictví za důležitou a bude při její realizaci spolupracovat se
subjekty s obdobnými prioritami.

Text: Rostislav Gromnica, Foto: Jan Dvořák
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Morana je pryč a jaro tu
Zimu už z Hrabove vyhnali
ludi druhu aprilovu nedělu a to tak, že fest
— viděť to je na tych prvych hycach. Všecke sa
to seběhlo, jak je už fčil
dobrym zvykem, v Hrabovjance. Davy ludi tam lynčovali
něbohu Moranu a tež Mařaka, kery ku temu
přišel jak slepy k huslim. U teho si lude pozpěvovali, o hudebni doprovod sa postaral fajny
harmonykař. Kulturni program zařidili mladežnici z grupy zvane Mata Hari v čele s velitelku
Marcelu Polačkovu.
Nasledně, to už byli mnozi starši posilněni grogem, sa zběsily dav plny očekavani vydal ku
řece. Jakoby teho lynčovaňa něbylo dosť, vlačel něbohu symbolicku Moranu aji s chlopem.

U řeky je nějdřyv upalovali a pak hodili do
vody. Chuděra Morana. A na to všecke krom
harantuv dohliželi zastupci z řad četniku a hrabovskich hasyču i s požarnickym autem, kere
si mohli děcka prošmejdiť a vyzkušať, co robi
ruzne knofle.
Nakoněc všeci opekali buřty a radovali sa
z jara, nehledě na to aprilove počasi, bo chvilu
svitil oskar, chvilu z něba kapalo a nakoněc aji
padalo bile svinstvo. Je fajne, že se po kovidovych rokach zasek možu take udalosti slaviť
a akce konať. A budě to ešče lepši, bo fčil už
finišuje dostavba kulturaku, takže lidi budu
miť kaj chodiť za zabavu aji pod střechu... Nic
proti našemu krasnemu parku, ale u takych
akcyji se tam neni gdě schovať, když luchne,
nebo napřyklad kaj zajit na hajzlik.

Koncert
Zní tóny v sále koncertním
a na mne splín zas padá,
že nejsem "časopánem" svým
a s tím, koho mám ráda.
A písně z úst už vlastně slečen
mi ženou slzy do očí.
A jako by byl člověk svlečen,
když city na něj útočí.
Já nechávám vše vyšší moci,
a i když častokrát jsem sama
a probrečím polštář v noci,
pak uteču za holkama.
A zase slunce z rána vyjde.
A zas je proč se pousmát.
Nový den s novou silou přijde
a mohu z lůžka znovu vstát.
Chodit, žít a... pracovat.
Věra Kročková

Maruna Cholewowa

První máj
"Byl pozdní večer, první máj. Večerní máj, byl
lásky čas." — kdo by ty Máchovy verše neznal.
Pojetí května jako měsíce lásky je zjevné.
Příroda je plna nové mízy k velkému letnímu rozpuku a lidé jako její součást nemohou stát stranou. Ostatně kvetoucí stromy,
zejména pověstné třešně, k polibkům pod
nimi přímo vybízejí. Tento zvyk je ale starý
jen něco přes sto let — předtím se oslavy
projevovaly stavěním májky a jejím hlídáním, vyléváním cestiček mezi domy milenců
vápnem a malováním srdcí či zamilovaných
nápisů na vrata.
Jak ale došlo k tomu, že právě tento den si
připomínáme jako svátek lidské práce? V roce
1886 se 1. května konala v Chicagu stávka
dělníků za zavedení osmihodinové pracovní

doby. Asi by se na zapomnělo, kdyby se dva
dny na to nekonala demonstrace dělníků, při
níž bylo několik dělníků policií zastřeleno.
1. května 1888 se již konaly stávky a demonstrace po celých Spojených státech amerických.
V roce 1889 rozhodla tzv. II. internacionála,
tedy sdružení sociálně-demokratických stran
celého světa, že se 1. květen stane každoročním Svátkem práce. A ten se od roku 1890
slavil po celém světě. I u nás se již v roce 1890
svátek slavil mnohde volnem poskytnutým
některými zaměstnavateli a manifestacemi,
jak ostatně popsal i slavný spisovatel Jan Neruda. Oslavy pak byly každoročně organizovány
odděleně jednotlivými politickými stranami.
Nejedná se tedy o žádný "komunistický"
svátek, i když v období socialismu byla jeho

oslava základní ikonou tohoto zřízení. Povinná účast na masových manifestacích, která
byla kontrolována zaměstnavatelem nebo
školou, všechny v té době hodně štvala. Paradoxně však prvním u nás, kdo První máj slavil masovými manifestacemi s alegorickými
vozy (nákladní auta vyzdobené k propagaci),
byl velkoprůmyslník Tomáš Baťa. Poprvé se
takto velkolepě organizovaně slavil Svátek
práce ve Zlíně 1. května 1924. Paradoxně byl
První máj slaven jako Svátek práce i německými nacisty.
Možná je ta kombinace svátků lásky a práce
podivná, ale každopádně je milé mít volno
z důvodu Svátku práce a využít ho k oslavě
lásky.

Text a foto: Jan Dvořák
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Chovatelská výstava opět po dvou letech
Český svaz chovatelů v Hrabové pořádá ve
dnech 21. až 22. května 2022 místní výstavu
drobného zvířectva v prostorách Tělovýchovné jednoty Sokol. Výstava bude otevřena v sobotu od 9 do 18 hodin a v neděli

od 8 do 12 hodin. V sobotu od 9 hodin bude
probíhat komentované posuzování zvířat za
účasti široké veřejnosti. Je zajištěno občerstvení, tombola a možnost nákupu chovných
zvířat. Prodej zvířat bude zahájen v sobotu

od 13 hodin. Vstupné pro dospělé bude
30 Kč a děti do 18 let mají vstup zdarma. Na
vaši návštěvu se těší pořadatelé.
Text: Petr Balušek, Foto: Ilona Hromádková

Kompost opět v prodeji
O výrobky kompostárny společnosti OZO
Ostrava je rok od roku větší zájem. Vloni
byl kompost i zeminový substrát vyprodán už koncem jara. A protože výroba
kompostu z biologicky rozložitelných
odpadů ze zeleně trvá několik měsíců,
až teď, na začátku vegetační sezony, je
kompost v hrušovské kompostárně opět
k dispozici. Zeminový substrát volně ložený bude k dispozici koncem měsíce. Na
sběrné dvory už společnost rozvezla první zásoby pytlovaného substrátu.
„Oba zmíněné výrobky byly loni nedostatkovým zbožím. Lidé se v souvislosti s koronarivovou krizí a s opatřeními s ní spojenými více soustředili na zvelebování zahrad
a kompost i substrát bleskově vykoupili,“

připomíná Vladimíra Karasová ze společnosti OZO Ostrava a líčí, jak zahrádkáři loni vzali
hrušovskou kompostárnu doslova útokem.
„Teprve teď uzrál nový kompost, vyrobený
během loňského roku, takže jsme na nadcházející zahrádkářskou sezonu připraveni.
Volně ložený kompost a pytlovaný substrát můžeme nabídnout už teď, zeminový
substrát ve větším množství, o který mají
zájem firmy i jednotlivci, bude k dispozici
na kompostárně pravděpodobně koncem
března, až sušší počasí umožní jeho míchání,“ oznamuje.
Kompost i substrát jsou v hrušovské kompostárně vyráběny ze zeleně, která sem putuje
z hnědých biopopelnic a ze sběrných dvorů, nebo kterou sem po úpravách veřejné
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zeleně svážejí technické služby ostravských
obvodů. „Ročně zpracujeme 12 až 15 tisíc
tun zeleně, více nedovoluje kapacita naší
kompostárny. Během rozkladu rostlinného
materiálu se odpaří velké množství vody,
takže z celkového množství navezeného
bioodpadu jsou vyrobeny přibližně 4 tisíce
tun kompostu. V současné době lze tunu
kompostu pořídit za 544,50 korun, tuna
substrátu stojí 786,50 korun a osmnáctilitrový pytel substrátu ve sběrných dvorech
je za 40 korun,“ dodává Vladimíra Karasová
a připomíná, že kompost je hnojivo, které
je nutno zapracovat do půdy, zatímco zeminový substrát už je určen přímo k osévání
či osazování.
Lenka Gulašiová
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Pořad bohoslužeb na měsíc květen
Hodina

Liturgická oslava

Neděle 1. 5.

Den

8:00

3. neděle velikonoční

za živé a † členy Sboru dobrovolných hasičů Ostrava – Hrabová

Mše svatá

Pátek 6. 5.

16:30

Pátek po 5. neděli velikonoční
První pátek v měsíci

za † Michala Blanára a celou živou rodinu

Neděle 8. 5.

8:00

4. neděle velikonoční – Den matek
Měsíční sbírka na kostel

za † † Libuši Baluškovou, rodiče sourozence, a za živou rodinu

Pátek 13. 5.

16:30

Panna Marie Fátimská

za † † Jiřinu a Jaroslava Michalíkovy a † Barboru Šidovou

Neděle 15. 5.

8:00

5. neděle velikonoční
Měsíční sbírka na kostel

za † † Zdeňku Laníkovou, manžela a duše v očistci

Pátek 20. 5.

16:30

Památka sv. Klementa Marie Hofbauera

za † † Marii Křístkovou, rodiče, manžela, Marii Černou a sourozence, a celou † rodinu

Neděle 22. 5.

8:00

6. neděle velikonoční
Sbírka na pomoc pronásledovaným
křesťanům

za † † Albína Stárka, manželku a syny

Čtvrtek 26. 5.

16:30

Slavnost Nanebevstoupení Páně

za † † Rudolfa Ryšana, rodiče z obou stran a duše v očistci

Neděle 29. 5.

8:00

7. neděle velikonoční

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

Plán akcí pro veřejnost v příštím měsíci
Den

Hodina

Místo

Akce

Program

Neděle 1. 5.

9:00

Kostel sv. Kateřiny

Jízda do Komenského sadů

Návštěva Památníku osvobození

Pondělí 2. 5.

17:00

býv. Mateřská škola V. Huga

Nové centrum Hrabové

beseda s architektem Kotkem

Neděle 8. 5.

17.30

Podchod u zastávky Benzina

Komentovaná prohlídka

Halda Hrabůvka a vítkovické náhony

Sobota 21. 5.

9:00

Kostel sv. Kateřiny

Frýdek-Místek na kole

Cyklojízda k přehradě Olešná

Sobota 21. 5.

9:00

Hřiště TJ Sokol Hrabová

Výstava drobného zvířectva

Posuzování zvířat a od 13:00 prodej

Neděle 22. 5.

8:00

Hřiště TJ Sokol Hrabová

Výstava drobného zvířectva

Výstava

Neděle 22. 5.

16:00

Park Hrabovjanka

Hrabovské kosy

Soutěž v kosení trávy

Plán akcí Klubu seniorů v příštím měsíci
Den

Hodina

Místo

Aktivita

Téma

Pondělí 2. 5.

14:00

Klubovna Bělská 28

Kreativní kroužek

Malba moře na plátno

Čtvrtek 5. 5.

14:00

Klubovna Bělská 28

Kreativní kroužek

Kreativní malba

Pátek 6. 5.

14:00

Klubovna Bělská 28

Kreativní kroužek

Malba moře na plátno

Čtvrtek 12. 5.

14:00

Klubovna Bělská 28

Společenské deskové hry

Karty + Člověče, nezlob se!

Pátek 13. 5.

14:00

Klubovna Bělská 28

Kreativní kroužek

Malba krajiny na plátno akrylovými barvami

Pondělí 16. 5.

14:00

Klubovna Bělská 28

Kreativní kroužek

Malba krajiny na plátno akrylovými barvami

Čtvrtek 19. 5.

14:00

Klubovna Bělská 28

Společenské deskové hry

Karty + Člověče, nezlob se!

Pátek 20. 5.

14:00

Klubovna Bělská 28

Kreativní kroužek

Malba krajiny na plátno akrylovými barvami

Pondělí 30. 5.

14:00

Klubovna Bělská 28

Kreativní kroužek

Malba krajiny na plátno akrylovými barvami

Čtvrtek 2. 6.

14:00

Klubovna Bělská 28

Společenské deskové hry

Karty + Člověče, nezlob se!

Pátek 3. 6.

14:00

Klubovna Bělská 28

Kreativní kroužek

Malba krajiny na plátno akrylovými barvami

Pondělí 6. 6.

14:00

Klubovna Bělská 28

Kreativní kroužek

Malba krajiny na plátno akrylovými barvami

Čtvrtek 9. 6.

14:00

Klubovna Bělská 28

Společenské deskové hry

Karty + Člověče, nezlob se!

Pátek 10. 6.

14:00

Klubovna Bělská 28

Kreativní kroužek

Malba krajiny na plátno akrylovými barvami

Nabídka práce
Úřad městského obvodu Hrabová hledá brigádníky na správcovství venkovního veřejného hřiště u Základní školy Paskovská. Případní
zájemci hlaste se na tel. 725 940 318 a e-mail tajemníka úřadu jsocha@ostrava-hrabova.cz. Nástup možný ihned.
Jan Socha
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