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SAMOSPRÁVA

Slovo starosty

Úvodník
Vážení čtenáři,
sezóna akcí už pomalu odeznívá a tak se i Hrabovské
listy trochu začínají věnovat tématům, na která v létě
nebylo místo. Po omluvě
Petra Žižky za jeho výroky
k Hrabovským listům o to
radostněji.
V čísle ovšem samozřejmě
najdete především informace o akcích. Pro další
směřování naší země byly
nejdůležitější volby do Poslanecké sněmovny. Uskutečnilo se také několik akcí
pro děti – Stezka odvahy,
Putování se světýlky a také
náborová akce Skautu. Chybět nebudou také informace
o usneseních rady a zastupitelstva městského obvodu
a o přípravě rekonstrukce
hasičské zbrojnice. Podzim
je však charakteristický také
svou melancholií – nejdříve
zbarvením a opadáním listí,
mlhami a dešti a prodlužujícími se nocemi, které pak
prozáří připomínka našich
zesnulých. Na to reaguje jak naše "Fotoreportáž",
tak i rubrika "Zamyšlení".
Konečně se nyní dostává
i na rubriku "Historie" a v ní
vzpomeneme dlouholetého
hrabovského faráře Jakuba
Horáka. Více nahlédneme
také do činnosti hrabovských spolků i podnikatelských provozoven.

Po otevření nové školky nám
zůstaly dva objekty, u kterých
není stále rozhodnuto, jaká
bude jejich budoucnost. V budově na ulici V. Huga probíhá,
vzhledem k jejímu technickému
stavu, komplexní statické posouzení. Bývalá školka, která zvenku vypadá pěkně a bezproblémově má několik vážných závad - praskliny
v nosném zdivu, zvlněnou podlahu a vlhké stěny.
Problémy jsou to letité a už v roce 2018 byl vypracován technický průzkum, který řešil sanaci několika
prasklin a navrhoval, jakým způsobem je opravit.
Nevyloučil ale, že časem mohou vznikat další, a to
z důvodu špatných základů. Proto definitivní rozhodnutí, co s budovou dál, odkládáme až po provedení důkladného technického posouzení.

V Hrabovských listech z listopadu 2020 vyšla anketa,
kde jsme chtěli znát Váš názor na využití obou míst.
Anketních lístků se nám tehdy vrátilo velmi málo,
a proto Vás dnes opět žádám o Vaše návrhy, které
mi, prosím, zasílejte na e-mail itravnicek@ostrava
-hrabova.cz.
Igor Trávníček

Z jednání zastupitelstva 20. října
► Rozhodnuto o uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby„Zhotovitel mateřské školy“ mezi statutárním městem Ostrava – městským obvodem
Hrabová a společností MORYS s.r.o., Ostrava. Původní cena dle smlouvy o dílo
z 31. října 2019 činila 72 479 888,30 včetně DPH. Po uzavření 7 dodatků k této
smlouvě je konečná cena za stavbu Mateřské školy Bažanova 71 816 366,54 Kč,
což je o 663 521,76 Kč méně než byla původní vysoutěžená cena.
► I když se jednalo o mimořádné zastupitelstvo svolané za účelem vypořádání stavby nové školky,
byla poměrně bouřlivá debata jak v bodě „Připomínky občanů“, tak v bodech „Informace o činnosti rady městského obvodu mezi 21. a 22. zasedáním zastupitelstva“ a „Různé“, jak se sami můžete přesvědčit na videozáznamu z tohoto zasedání na YouTube pomocí odkazu https://youtu.
be/xuplurP-dBM, a tak se zasedání protáhlo na cca 4 hodiny.
Celé usnesení z jednání zastupitelstva a rady obvodu naleznete na www.ostrava-hrabova.cz.
Jan Socha

Výzva vlastníkům oplocených parcel
Vážení spoluobčané,

Své připomínky k obsahu
a vzhledu Hrabovských listů
a samozřejmě také příspěvky můžete stále posílat na
e-mailovou adresu redakce@ostrava-hrabova.cz.

v souvislosti s nastávajícím zimním obdobím je
nutné, aby byly průjezdní šířky (popř. výšky) místních komunikací řádně průjezdné. Dodavatelem
prací při zimní údržbě komunikací pro sezónu 2021
/ 2022 bude pan Jiří Janša. Ten nás poprosil o pomoc
a Vaši spolupráci.

Všem čtenářům přeji příjemný podzim, který nám
nabízí delší večery a právě
ty můžete trávit čtením Hrabovských listů. K tomu Vám
přeji příjemné čtení Hrabovských listů.

Žádáme Vás tímto, abyste si do 10. prosince 2021
ořezali veškeré živé ploty, túje, keře, popínavé
rostliny, stromy a podobnou okrasnou zeleň,
které před Vašim plotem zasahují do komunikací. Velký problém je např. na ulici Šolcově, kde
bude mít traktor s radlicí problém ulici prohrnout.
V tomto případě by mohlo také dojít k poškození
okrasné zeleně a to určitě nikdo z nás nechce.

Jan Dvořák

Před pár lety projevil CTPark zájem o zřízení podnikové školky v Hrabové. Tehdy ale nebyl žádný vhodný objekt, kde by to šlo zrealizovat. Teď jsem k tomu
záměru nabídl vedení průmyslové zóny prostor po
školce na ulici Příborské. A pro maminky ze Šídlovce, které mají problém s dopravou dětí do školky
k úřadu, bych rád rezervoval pár volných míst. Zatím
si vedení CTParku k tomu návrhu vyžádalo pár měsíců na rozhodnutí.

Další problém vzniká v křižovatkách ulice Paskovské,
zejména s ulicí Bělskou a Na Hurtě. Někteří tamní
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občasné si stěžují, že při výjezdu z těchto ulic je
špatný výhled na automobily projíždějící po ulici
Paskovské, a to z důvodu obrůstající zeleně na plotech. Může tak dojít ke kolizím situacím. Příchodem
zimy se bude tento problém sice minimalizovat,
přesto prosíme a vyzýváme všechny majitelé
nemovitostí v Hrabové, kterých se tato problematika týká, aby pomohli zajistit nejen sobě, ale
i ostatním spoluobčanům řádný průjezd po místních komunikacích a provedli si tak ořezy zeleně
před svými ploty. Pokud bude zeleň zasahovat do
komunikací či bránit údržbě nebo výhledu, bude
obec jakožto majitel komunikace nucena překážky
silničního provozu odstranit.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Renáta Moskalová
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Z jednání rady 29. září a 11. října
► Rozhodnuto o zadání zakázky malého rozsahu na aktualizaci
projektové dokumentace pro stavbu vedenou pod názvem
„Zřízení a modernizace specializovaných učeben Základní školy Paskovská“ společnosti DaF-PROJEKT s.r.o.

► Rozhodnuto v souladu se závěry kontroly Majetkového odboru
Magistrátu města Ostravy ze dne 30. září 2021 nekompenzovat
manželům H. pět měsíců nájemného za údajnou újmu způsobenou rekonstrukcí koupelny nájemního bytu č. 4, V. Huga
7 a seznámit s výsledkem šetření zastupitele Ing. Radomíra
Orkáče na jeho žádost.

► Rozhodnuto o zakoupení cykloservisní stanice pro základní
školu.

► Vzaty na vědomí návrhy občanů na pojmenování nově budované komunikace na hranici katastrálního území Hrabová
a katastrálního území Dubina a ukládá Komisi výstavby, dopravy a ekologie projednat navržené názvy.

► Odsouhlasen zápis do obecní kroniky za rok 2018.
► Paní Kelnarová informovala o opravě asfaltu před prodejnou
Hruška za finančního přispění městského obvodu.
► Radní uložili Mgr. Tajchmanové učinit poptávku na vánoční
osvětlení ulice Paskovské.

► Ředitel Základní školy Paskovská Mgr. Pollo informoval o přetížení elektrické přípojky, což způsobuje výpadky některých
fází v budově školy. Nechal vypracovat projekt a předpokládá
odstranění během podzimních prázdnin.

► Paní Kopitzová informovala o akcích v roce 2022 k doplnění
do obecně závazné vyhlášky o rušení nočního klidu.

► Radní jednali o možnostech využití uvolněných budov Mateřské školy Klubíčko na ulicích Příborské a V. Huga a o možném
využití domku č. p. 91 u Úřadu městského obvodu Hrabová.

► Vzat na vědomí prázdninový provoz školní družiny a školního
klubu Základní školy Ostrava – Hrabová, Paskovská 46.
► Rozhodnuto o zrušení zakázky na realizaci stavby vedené pod
názvem „Chodník k hasičské zbrojnici“, neboť se žádný dodavatel nepřihlásil. Zakázka bude vyhlášena znovu, čímž o státní
dotaci nepřijdeme.

► Radní byli informováni o výsledku voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Hrabové.
► Starosta informoval o jednání s Magistrátem města Ostravy
a Dopravním inspektorátem ve věci zřízení autobusové zastávky na znamení u Úřadu městského obvodu Hrabová.

► Rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření
smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Oprava části příjezdové
plochy ke garážím na ulici Šídlovecká, parc. č. 3118“ se společností PORR, a.s., Praha 10 – Strašnice.

► Starosta informoval o jednání s projektantem a zástupci Sboru
dobrovolných hasičů Hrabová o potřebě modernizace hasičské zbrojnice.

► Rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření
smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Oprava křižovatky Poplužní x K Pilíkům“, mezi městským obvodem Hrabová a firmou KOVOMA-Mácha, s.r.o., Ostrava – Zábřeh.

► Paní Kelnarová informovala o první schůzce zájemců o založení Skautu 1. října 2021 na Šrobárově 22.
Jan Socha

Co dál s naší hasičskou zbrojnicí?
Hasičská zbrojnice byla v Hrabové postavena
v roce 1924, kdy místní Sbor dobrovolných
hasičů oslavil již 28 let své existence. Na svou
dobu to byla stavba moderní a prostorná se
zbrojnicí, hospodářským skladištěm, bytem
pro zbrojíře a sálem, kde jednu dobu zasedalo i obecní zastupitelstvo. V průběhu let
docházelo k různým přestavbám a úpravám
objektu tak, aby vyhovoval aktuálním potřebám. V roce 1957 se postavila hasičská věž se
sušárnou hadic, v roce 1968 byla provedena
rekonstrukce objektu a v roce 1989 byla zahájena rozsáhlá oprava objektu a realizována
přístavba kuchyňky.
Doba, kdy do garáží zbrojnice pohodlně vešla dvojkolová stříkačka, je dávno pryč a dnes
stojíme před rozhodnutím, co s hasičskou
zbrojnicí dál. Všichni známe z filmů záběry,
kdy hasiči sjíždí po nerezové tyči do garáží,
naskakují do vozidel a s hlukem sirén vyjíždějí rychle k zásahu. U nás to vypadá poněkud

jinak. Řidič, který se úzkou štěrbinou kolem
zdi garáže protáhl do vozidla, popojede před
budovu, narovná zrcátka a naloží zbytek osádky, která uvnitř garáží prostě pro nedostatek
prostoru nenasedne. Ještě náročnější manévr
nastává po návratu z akce při couvání zpět do
garáže. A toto není jediný problém současné
hasičárny. Po provedeném statickém posouzení objektu konstatoval mykolog přítomnost
dřevokazných škůdců ve střešní konstrukci
a v podlaze půdy.
Náš hasičský sbor není jen spolek dobrovolníků, kteří sdružují mládež a starají se o smysluplné využití jejich volného času, anebo
provozují hasičský sport – mimochodem
s velmi dobrými výsledky. Hasiči především
zachraňují naše životy a náš majetek. Proto
musí být akceschopní, a to je v současných
prostorách stále obtížnější. Byl jsem při otevírání nových hasičáren v Bílovci, v Mošnově
či v Jablunkově a dokážu si proto představit,
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jak má moderní hasičárna vypadat a co pro
svůj provoz potřebuje. Pro radu, jak se tomu
alespoň přiblížit, jsem se vydal za vedením
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, kde jsme probírali možné
finanční i technické řešení. Finanční řešení
znamená možnost získání dotace na stavbu
nebo rekonstrukci, a to za splnění jasně daných podmínek. Možnosti technického řešení jsou tři: rekonstruovat stávající objekt, na
stejném místě postavit nový anebo postavit
novou hasičárnu jinde. K takovému závěru
jsme dospěli i s vedením našich hasičů a k odbornému zvážení, kterou cestou se vydat,
jsme přizvali projektanta, který s Hasičským
záchranným sborem spolupracuje a zná požadavky a potřeby hasičů. Posouzení, která
cesta je nejvhodnější, je na něm, ale rozhodnutí pak bude na vedení obce.
Igor Trávníček
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Beseda o první pomoci
V pátek 22. října o půl čtvrté pořádala Zdravotnická komise Rady městského obvodu Hrabová
v jídelně nové Mateřské školy Klubíčko besedu
na téma poskytování první pomoci při úrazech.
Přednášel MUDr. Menšík, který sám jako záchranář působí, takže kromě poskytování zdravotnické
pomoci se v úvodu věnoval i tzv. technické pomoci,
tedy vyhledávání, vyprošťování a převozu zraněných
osob. Přednáška se setkala s velkým zájmem občanů v čele s panem
starostou i některými dalšími členy rady.
Text a foto: Jan Dvořák

Slavný psychiatr varuje
Radkin Honzák (1939)
je populární psychiatr
a publicista, který je stále aktivní v ambulantní
péči. Přibližuje moderní
psychiatrii laické veřejnosti.
Psychopat (a jeho soft verze sociopat) je slovo
výstižné a dle mého soudu užitečné, nicméně
zavrhli jsme je, protože to prý jejich nositele
uráželo. Korektnost dotažená za hranice vkusu.
Americký psychiatr Ari Kiew (1934 – 2009) jako
první na světě vyslovil tezi, že všude na světě
se ve společnosti nachází asi 1 % psychopatů.
V důsledku této deviantní dispozice odlišně vnímají a prožívají kritické situace než
běžná populace. Aby bylo jasno, řeč je o těch,
kteří podle dnešních pravidel splňují kriteria
dissociální poruchy osobnosti s kódem F60.2
v MKN-10. Nejlépe je charakterizoval kanadský
profesor psychologie Robert Hare (Hare Psychopath Checklist). Protože si myslím, že rozpoznat psychopata dřív, než se staneme jeho
obětí, je docela zajímavé a užitečné, představuji
zde ve stručnosti Hareho kriteria k identifikaci
psychopata pro běžnou praxi:
► Má pocit grandiozity, narcismus, sebestřednost, představu o své nebetyčné ceně, významnosti a důležitosti. Nejčastěji používá
slovo „já“. Chce druhé oslnit. „Říkají o mně,
že neuznávám žádná pravidla. Není to pravda, uznávám. Ale jenom svá vlastní.“, prohlásila osoba s těmito rysy.
► Má potřebu neustálého vzrušení, jinak je
ohrožován nudou. Lidi rozděluje na své
stoupence a nepřátele (do této skupiny patří všichni, kteří nesdílí jeho názory, polemizují s ním nebo ho převyšují ve znalostech,
v oblíbenosti a respektu komunity). Nesnáší
úspěch druhých, má nutkavou potřebu je

pomlouvat, psát vymyšlená udání a intrikovat.
► Je patologickým lhářem. Umí fabulovat
historky o vlastní velkoleposti, o svých
plánech vyhlížejících navenek altruisticky,
uvnitř však zcela prázdných, bezobsažných
a nereálných. Na dotaz, zda snadno lže, odpověděla jedna žena se smíchem: „Jsem
v tom nejlepší. A myslím, že to je proto, že
na sebe občas prásknu něco nepěkného
a oni si pak myslí, že když jsem schopná tohle přiznat, tak ostatní musí přece být také
pravda.“

V anamnéze objevíme již od školních let
patologické lhaní, záškoláctví, šikanování,
krádeže, chce o všem rozhodovat, neustále
na sebe strhává pozornost a ruší ostatní.
Adolescence bývá nezřídka poznamenána
kriminalitou. Chybí mu odpovědnost za
vlastní činy, viníkem je vždy okolí.

► Má zcela prázdný emoční život, navzdory
předstírané vřelosti a občas dramaticky
předváděným afektivním projevům trpí
emoční chudobou. Jeho city jsou ploché
a krátkodobé. Oplakává-li svého psa, oplakává ve skutečnosti ztrátu majetku a symbolu statutu, nikoliv přítele. Je sobecký. Nemá
sebemenší empatii. Ostatní lidi včetně
partnerek považuje za svůj majetek.

Psychopaty lze odborně identifikovat pomocí Hare Psychopath Checklist. Léčit je nelze,
protože oni problém nemají a ani tvrdé vězení
v Thajsku je nenapraví. Vysvětlování, výchova,
dobré příklady, apelování na slušnost a empatii
– to vše je k ničemu. Nejlépe je s nimi omezit
komunikaci, nenechat se zatáhnout do spolupráce (zneužijí toho), nebýt jim za nic vděční.
Stačí jim podat prst a už se ho nezbavíte. Rádi
se obklopují osobami s nízkým egem, které
zmanipulují, aby za ně vykonávali část špinavé
práce. Rada Radkina Honzáka: chovat se k nim
jako k drátům na zem spadlým nebo utéct.
Psychopati milují veřejný prostor (internetové
sítě, politiku, školství, uniformy, organizaci hromadných akcí a sportu). Derou se nevybíravě
do popředí, intrikováním, lží a manipulací přesvědčují lidí o své výjimečnosti. Do kriminálu
se dostane podle Hareho cca 20 % agresivních
a mentálně slabších psychopatů. Zbytek běhá
po svobodě a prospívá nebo naopak škodí
podle poměru altruismu a antisociálních
rysů. Zvláště v období voleb se maximálně
aktivizují. Představují totiž pro ně neodolatelnou výzvu prodrat se do čela a demonstrovat
veřejně svou jedinečnost a nadřazenost. V souvislosti s blížícími se několika volbami je užitečné se zamyslet nad varovnými slovy slavného
psychiatra: „Je obzvláště důležité psychopaty
a sociopaty nikdy a nikam nevolit!“

► Je impulzívní a má nedostatečnou kontrolu vlastního chování, a to od dětství.

Rostislav Gromnica
(podle Radkina Honzáka – Lékařské listy)

► Má neobyčejně vyvinuté manipulativní
schopnosti. Přesvědčivě předestírá své
plány, do nichž vplétá ostatní osoby. Je-li
konfrontován se zcela odlišnou pravdou,
dovede se z toho bleskově vylhat. Nic ho
nevyvádí z míry, naopak, výsledkem řady
navzájem si odporujících prohlášení je nakonec zmatené okolí.
► Zcela postrádá pocity lítosti nad čímkoliv, co
udělal, chybí pocity viny, jakkoliv důsledky jeho činů mohou být tragické. Naprosto
klidně a chladně prohlašuje, že se necítí
vinen, necítí ani potřebu se událostmi nějak zabývat. Litovat dokáže jedině sebe
a vinu nachází pouze na okolí.
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Parlamentní volby
v Hrabové
V pátek 8. října a sobotu 9. října se v České republice konaly volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Konání voleb
v koronavirové době jsme si nacvičili již v minulém roce a tak to letos
byla "rutina". Novinkou naopak byly jmenovky členů volební komise
s uvedením toho, kdo je nominoval. Účast 68 % voličů byla i v Hrabové vyšší než v případě jiných voleb a tak volební komise nezahálely.
Výsledky voleb v celé Hrabové i v jednotlivých volebních okrscích jsou
popsány v níže uvedené tabulce.
Strana

Okrsek 2001
Nový Šídlovec

Okrsek 2002
Starý Šídlovec + Žižkov

Okrsek 2003
Střed

Okrsek 2004
Jižní konec

Celkem
Hrabová

Strana zelených

0,23 %

1,15 %

0,38 %

0,47 %

0,57 %

Švýcarská demokracie

0,00 %

0,19 %

0,38 %

0,47 %

0,28 %

Volný blok

0,47 %

2,11 %

1,16 %

2,36 %

1,62 %

Svoboda a přímá demokracie

10,82 %

10,21 %

11,21 %

8,21 %

9,98 %

Česká strana sociálně demokratická

4,70 %

3,85 %

3,28 %

3,79 %

3,86 %

Aliance národních sil

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Trikolóra Svobodní Soukromníci

2,11 %

2,11 %

2,90 %

2,68 %

2,48 %

Aliance pro budoucnost

0,00 %

0,19 %

0,38 %

0,00 %

0,14 %

Hnutí Prameny

0,23 %

0,19 %

0,00 %

0,00 %

0,09 %

Přísaha Roberta Šlachty

6,58 %

5,97 %

5,80 %

6,00 %

6,06 %

Spolu – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

27,05 %

23,31 %

20,50 %

27,96 %

24,78 %

Senioři 21

0,00 %

0,19 %

0,38 %

0,47 %

0,28 %

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

0,23 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,04 %

Koruna česká

0,00 %

0,19 %

0,00 %

0,31 %

0,14 %

Piráti a Starostové

13,41 %

12,52 %

13,34 %

11,05 %

12,46 %

Komunistická strana Čech a Moravy

2,82 %

3,85 %

3,09 %

4,42 %

3,62 %

ANO 2011

30,82 %

32,75 %

36,17 %

31,27 %

32,76 %

Otevřeme ČR normálnímu životu

0,23 %

0,38 %

0,19 %

0,15 %

0,23 %

Moravané

0,23 %

0,77 %

0,77 %

0,31 %

0,52 %

Text, foto včetně upoutávky na titulní stránce a tabulka: Jan Dvořák

Cyklojízda starostů
Ve druhé polovině září se uskutečnil již 23. ročník cyklojízdy ostravských starostů. Smyslem této akce, kterou pořádá ostravský cyklokoordinátor, je prezentovat nově vzniklé cyklotrasy na území města.
Tento ročník startoval u nás v Hrabové – v průmyslové zóně, kde se
dokončuje cyklistická stezka Na Rovince. Jedná se trasu plánovanou od
roku 2014, která možná více než mnoho ostatních zajistí bezpečnost
cyklistů dojíždějících do CTParku za prací. Letité průtahy, které přípravu
stavby provázely, byly způsobeny problémy při výkupu potřebných
pozemků. Samotné vyprojektování trasy bylo komplikováno existencí
mnoha podzemních inženýrských sítí, kterým se stezka musí vyhýbat.
Realizace této cyklostezky minimalizuje riziko střetu cyklistů se spoustou nákladních aut, které zónou neustále projíždějí a navazuje na síť
stávajících ostravských cyklotras.
Text a foto: Igor Trávníček
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Stezka odvahy
V sobotu 25. září se po covidové přestávce uskutečnil další ročník Stezky odvahy. Zájem byl velký – přišlo cca 250 návštěvníků. Start byl o půl
sedmé večer u moštárny, kde již čekala předsedkyně pořádající Komise pro děti a mládež(ve spolupráci se spolkem Torali) Radmila Lysáková Balušková převlečená za čarodějnici, navíc se strašidlem s blikajícíma očima na zádech. Odtud se v několikaminutových rozestupech vydávaly menší
skupiny dětí s rodiči na cca čtyřicetiminutový okruh po ulicích Domovská, K Nadjezdu a Bažanova se dvanácti stanovišti obsazených strašidly.

Text: Jan Dvořák,
Foto: Radmila Lysáková
Balušková (2x nahoře vlevo),
Ilona a Libor Hromádkovi
(2x nahoře vpravo),
Jan Dvořák (uprostřed
a dole včetně upoutávky
na titulní straně)
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Zájezd pro naše seniory
Celodenní zájezd pro seniory pořádal Úřad
městského obvodu Hrabová ve spolupráci
s Kulturní komisí dne 8. října 2021. Cílem cesty
byla návštěva státního hradu Šternberk a města Prostějova. Zájezdu se celkem zúčastnilo
48 seniorů. Starosta městského obvodu Hrabová Igor Trávníček před odjezdem z Hrabové
účastníky přivítal a popřál jim krásný výletní
den. Za městský obvod Hrabová po celý den
seniory doprovázela vedoucí Odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí Jana Tajchmanová a za Kulturní komisi její předseda
Miroslav Houžvička. Dopoledne byla předem
domluvená prohlídka hradu ve Šternberku

s průvodcem. Po prohlídce jsme přejeli na
společný oběd do restaurace „Hostinec u Havlů“ v Dolanech, kde se podával kuřecí řízek
se šťouchanými brambory. Po obědě jsme
se přemístili do Prostějova, kde následovala
procházka po centru, posezení v místních kavárnách. Návrat do Hrabové byl v pozdních
odpoledních hodinách. Řidič autobusu byl tak
laskavý a zastavoval pro výstup účastníkům
zájezdu na jejich přání.
Děkujeme všem za zájem a účast. Těšíme se
na podobný zájezd v příštím roce.
Text a foto: Jana Tajchmanová

Putování se světýlky
V pátek 15. října od 16 hodin uspořádalo Občanské sdružení MUDr. Marcely Poláčkové ve
spolupráci se Spolkem rodičů Jablíčko pro děti
z Mateřské školy Klubíčko i ostatní hrabovské
děti akci "Putování se světýlky". První fází akce
byl průvod dětí (zpravidla v čarodejnických
úborech) parčíkem před Úřadem městského
obvodu Hrabová, kde se na pěti stanovištích
představily čarodějné bytosti. Pak si děti v parčíku společně zatančily na písně "Jožin z bažin"
a "Bububu, bububu, já se báti nebudu". A poté
už si více než hodinu děti samostatně plnily
úkoly na stanovištích – u čaroděje shazovaly
míčkem plechovky, u dvou bílých paní házely
kroužky na tyčku, u dvou lesních žínek procházely slalom mezi kužely s obřím okem na
lžičce, u Jožina z bažin procházely strašidelnou
bránou a dvěma čarodějnicím házely polínka
do pece. Přestože vál studený vítr, tak se akce
zúčastnilo 150 dětí a s rodiči i dalším doprovodem tedy celkem 400 lidí, kteří všichni odcházeli plně spokojeni.
Text a foto: Jan Dvořák
(foto vlevo dole Alena Zátopková)
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Podzimní radosti z knihovny
Vážení a milí čtenáři,
velmi mě potěšil váš zájem
i radost z originálních pohlednic, které jsme během
října rozdávali v rámci naší
celoroční kampaně „Darujme
a nechejme se obdarovat“ ke 100. výročí založení Knihovny města Ostravy (KMO). Pokud
máte chuť, můžete nás i vy potěšit tím, že
nám na oplátku věnujete své přání knihovně
anebo vzpomínku na něco hezkého, co jste
v knihovně zažili. Na pohlednici je již natištěná adresa, stačí jen napsat pár řádků, přilepit
známku a vhodit do poštovní schránky, nebo
ji odevzdat v kterékoli pobočce KMO. Pohlednici si však můžete také ponechat na památku
a použít ji třeba jako záložku do knihy a své
přání nebo vzpomínku zapsat přímo v knihovně na speciální arch k tomu určený. Vzhledem
k tomu, že jsme pro vás připravili pohlednice
ve větším množství, bude tato akce pokračovat až do vyčerpání zásob.
Výroční kampaň poběží také v listopadu.
V tomto měsíci budeme společně s vámi obdarovávat ty, kteří se ocitli v obtížné životní
situaci. Kdo se bude chtít přidat a podpořit
dobrou věc, bude moci do knihovny přinést
čepice, šály a rukavice, které pak předáme

A protože se dny krátí a meluzína bude číhat
za okny čím dál častěji, dovoluji si vám nabídnout
další zásobu knižních novinek, které na vás už čekají v knihovně:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Berry Lucinda:
Caine Rachel:
Carter Chris:
Cartland Barbora:
Cimický Jan:
Colgan Jenny:
Gibney Patricia:
Griffin Laura:
Harrod-Eagles Cynthia:
Hepworth Sally:
Hülsmann Petra:
Childs Jill:
Jacobs Anne:
Langan John:
Perks Heidi:
Seeck Max:
Simon Teresa:
Tremayne Peter:
Valentini Emanuela:

Útěk ze světa
			
Pod hladinou
			
Napsáno krví, Jeden za druhým, Sochař smrti
Domluvený sňatek 		
Opuštěné nádraží 		
Knihkupectví u jezera			
Nebezpečná místa 		
Na život a na smrt 		
Příslib naděje, Za války 1918
Tchyně
Život není skákací hrad
Jessičin slib
Panský dům IV. díl
Rybář
Vrať se pro mě
Krutá hra
Lilie pro nevěstu
Noc světlonoše
Zaříkávačky

potřebným. Vzhledem k tomu, že se blíží zima,
přinese tato kampaň spoustu užitku lidem,
kteří se ve svých životech potýkají s existenčními problémy, které si my šťastnější, mnohdy
ani nedokážeme představit. Podmínkou jsou

samozřejmě nepoškozené věci v dobrém stavu, čisté a určené k dalšímu nošení.
Přejí vám krásný a barevný listopad.

Skaut v Hrabové se stal realitou
1. října skauti v Hrabové oficiálně zahájili svou činnost,
a to prvním setkáním dětí a jejich rodičů.
Sešli jsme se za slunečného počasí na hřišti, které se
nachází v blízkosti naší klubovny na ulici Šrobárova.
Přišlo okolo 20 zvídavých dětí ve věku 1. až 5. třídy
v doprovodu rodičů. Povídali jsme si o tom, co je to skauting, co se mohou děti naučit, jak vypadají schůzky apod. Děti si zahrály hru s navlékáním korálků, přičemž využily i moderní technologie
a místo dřevěné kostky házeli kostkou na mobilu.
Pravidelné schůzky jsme rozjeli v pondělí 11. října a momentálně máme
v oddílu 25 dětí. Z důvodu nedostatku vedoucích nebudeme již přibírat tento školní rok další děti. Pokud by měl někdo ve věku nad 15 let
zájem zapojit se do vedení oddílu, je určitě u nás vítán. Rádi zaškolíme
a pomůžeme. V celoročním plánu mimo pravidelné schůzky, které
jsou vždy v pondělí od 16 do 18 hodin, jsou i jednodenní a vícedenní
výpravy, a to již od listopadu.
Kontakty na vedoucí:
Hana Mamčařová, 732 265 141
Martina Hořínková, 732 478 357
Jiří Horníček, 736 749 752.
Text a foto: Hana Mamčařová
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Fidorka
Každý rok koncem prázdnin pořádají městská zastupitelstva
Opavy a Krnova cyklovýlet pro rodiny s dětma nazvaný „Do
Opavy na Fidorku, do Krnova na Kofolu“. Startuje se z Opavy
a z Krnova součastně. Trasa vede po cyklostezce číslo 55, projíždí se několika stanovišti, na kterých plní účastníci, zejména děti,
různé úkoly. V cíli čeká všechny sladká odměna. Náš klub se již zúčastnil této akce počtvrté. Ve dvou stanech jsme vystavovali dvanáct
kol plášťových, tři kola vysoká a jedno dvojkolo. Jízdu na našich kolech si mohli
všichni vyzkoušet, největší zájem byl o jízdu na vysokých kolech. Dále jsme pro
účastníky jízdy „Fidorka“ připravili krátký vědomostní test, ve kterém se seznámili
s historií cyklistiky, kdy a kým bylo kolo vynalezeno a jaké pomůcky kdysi cyklisté
používali. Účastníky jsme také seznámili s vývojem osvětlení jízdních kol. Velký
zájem vzbuzovala zejména karbidová lampa. Za správné odpovědi byli účastníci
odměněni drobnými dárky z BESIPu. Během dne se u stánku zastavili téměř
všichni účastníci vyjížďky. Všichni se seznámili s naším klubem, mnozí z nich
nás znali už z minulých let a jeden z účastníků nám dokonce ukázal zápisník, ve
kterém měl pečlivě uschováno naše razítko z předešlých let. Závěrem akce jsme
si našli trošku času a podnikli jsme vyjížďku parkem k nejbližší restauraci. Naše
jízda vzbudila u návštěvníků parku značný zájem a mezi ovacemi jsme zaslechli
pokřikování: „Krása, první republika jede!“ Všechno však neprobíhalo zcela bez
potíží a radost z celého dne nám pokazil Ferdyšův pád z vysokého kola. Snad
zranění nebudou vážná a bude zase fit do další vyjížďky. Tři členové našeho
klubu projeli trasu z Opavy až do Krnova. Měli štěstí, že se vyhnuli roji sršňů,
který před Krnovem zaútočil na cyklisty. Dva cyklisté byli převezeni sanitkou
do nemocnice, roj likvidovali přivolaní dobrovolní hasiči a ostatní pobodaní
cyklisté byli ošetřeni. Část trasy byla uzavřena a musela se objíždět přes okolní
pole. V Opavě bylo vydáno 504 účastnických karet, v Krnově 267 účastnických
karet, celkem tedy bylo 771 účastníků.
Text a foto: Pavel Žižka

Podzimní Ukliďme Česko
Podzimní část akce Ukliďme Česko (mimochodem součásti globální iniciativy Celosvětový úklidový den) letos v Hrabové pořadatel
posunul mimo celostátní termín na neděli
26. září v 16 hodin. Ukázalo se však, že termín
nebyl úplně šťastný, protože počasí v ten den

bylo přímo nádherné a lidé vyrazili za rekreačními aktivitami. Nicméně i tak se na ulici
U Řeky uklízelo. Je třeba ale také uvést, že
pojetí akce počítalo i s individuálním úklidem
v jiných termínech i místech – stačilo si pouze
vyzvednout pytle, které byly k dispozici na

9

čtyřech místech v Hrabové. Odvoz nasbíraného odpadu již následujícího dne jako vždy
zajistily Technické služby městského obvodu
Hrabová.
Jan Dvořák
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Hrabovské ženy mají svoje sdružení
Je to už pěkná řádka let, kdy v Ostravě působilo hned několik organizací Českého svazu
žen, které sdružovaly ženy všech věkových
kategorií a vyvíjely činnosti v různých oblastech. Někteří lidé neznalí věci se mohou
mylně domnívat, že se jednalo vždy především o organizaci politicky zaměřenou
s budovatelskými cíli. Podstata však spočívá

úplně v něčem jiném. Dnes se jednotlivé organizace napříč celou republikou věnují volnočasovým aktivitám, dobročinným akcím,
spolupracují s obcemi, ale i jinými spolky,
podporují a aktivizují seniory i děti, pořádají
poznávací zájezdy a výlety, ale především vytvářejí platformu pro ženy, které chtějí svůj
volný čas trávit aktivně nebo jen nechtějí zůstávat samy doma. Jelikož i v našem městském
obvodu máme spoustu
aktivních žen, ale i žen,
které žijí osaměle a rády
by se setkávaly s ostatními, vznikla po vzoru
žen v sousedící Nové
Bělé myšlenka založit
obdobnou organizaci
také v Hrabové. Od myšlenky nebylo daleko
k činům, a tak dnes už
i Hrabová má více než
tři roky svou registrovanou základní organizaci Českého svazu

žen, která se stále rozrůstá o nové členky,
provozuje své vlastní aktivity, spolupracuje
s kluby seniorů, pořádá výstavky vlastních
rukodělných výrobků, účastní se obecních
akcí a reprezentuje Hrabovou také na krajské
úrovni. Stejně jako v předchozích letech, tak
i v letošním roce měly hrabovské ženy opět
své zastoupení na již tradičním Gulášfestu
i Sportovním klání seniorů, a také díky dotaci
z prostředků městského obvodu uspořádaly
konečně po pandemické odmlce další velmi
pěkný výlet na podzimní Floru do Olomouce
spojený s návštěvou Svatého Kopečku a Starého Jičína, a to nejen pro členky svazu, ale
také zájemkyně z řad místních občanek.
Hrabovská organizace Českého svazu žen, jakožto nezávislé občanské sdružení pro ženy,
je otevřeno všem ženám starším 18 let, které
mají zájem a chuť se zapojit do společných
aktivit. Bližší informace a přihlášky vám poskytne předsedkyně Ivana Bollogová (telefon:
776 868 758, i.bollogova@seznam.cz) nebo
místopředsedkyně Šárka Bořutová (telefon:
773 642 293).
Text a foto: Ivana Bollogová

Centrum pro rodinu a sociální péči
Nezisková organizace Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. již
28 rokem na Ostravsku a okolí podporuje rodiny, manželství,
mezilidské vztahy, děti a mladé lidi se zdravotním postižením
a pečující osoby.
FANDÍME RODINĚ!
Spokojená rodina není samozřejmostí! Holka nebo kluk, rodina nám není fuk! To jsou
hesla, kterými se při své práci řídíme v rámci Střediska RODINA. Vnímáme důležitost
rodiny pro každého jejího člena, tak pro
rodinu jako celek i pro celou společnost.
Poskytujeme podporu rodin již před jejich
vznikem i v průběhu trvání vztahů; podporujeme vztahy mezi manželi, rodiči i dětmi.
Realizuje preventivní programy na školách
na prvním i druhém stupni, organizujeme
přednášky, kurzy a poskytuje Poradnu pro
vztahy a rodinu, nabízíme rodinné konzultace a mediace. Aktivity připravujeme také pro
seniory s cílem rozvoje jejich společenských
kontaktů a prevenci osamělosti. Velká část
aktivit je věnována pěstounům, poručníkům
a dětem v pěstounské péči.

„Žít běžný život“ – pro někoho nudná fráze,
pro jiného zázrak! Pomoc dětem a mladým lidem se zdravotním postižením je cílem celého
Střediska VÝZVA. Pro usnadnění života dětí
a lidí s handicapem, nabízíme a poskytujeme
následující sociální služby: odborné sociální
poradenství RODINNÝ PRŮVODCE, odlehčovací služba RESPIT, osobní asistence OASA
a sociálně aktivizační služba BRÁNA. Dalšími aktivitami Střediska Výzva jsou REHAST
rehabilitační asistence v domácím prostředí
a půjčovna pomůcek (polohovacích, rehabilitačních, kompenzačních a sportovních).
Jako první Vám představujeme PORADNU
PRO VZTAHY A RODINU
Již delší dobu žijeme v době plné nejistoty
s různými druhy obav. K duševní pohodě nepřispívá ani skutečnost, že řada aktivit, které nám
zajišťovali rozmanitost života, nás z ničeho nic
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stáhly do našich domácností. Doba, která nepřeje společenským kontaktům, nahrává často
mezilidským i osobním problémům. A proto
jsme tady my – Poradna pro vztahy a rodinu. Naše služba je určena každému ve věku od
16 let, kdo prožívá těžkosti ve vztahu k druhým
nebo k sobě samému a má pocit, že si s nimi
neporadí sám. Nabízíme podporu při jejich
zvládání jak jednotlivcům, tak párům. Možná
jsme tu tedy i pro Vás. V takovém případě se
na nás neváhejte obrátit. Každý všední den od
8 do 14 hodin nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 775 244 291, kde Vám pomůžeme
dojednat schůzku s jedním z našich poradců.
Pokud pomoc nepotřebujete, těší nás to. Pokud ji oceníte, budeme poctěni, když ji najdete
u nás. Více informací o naši činnosti se dozvíte
na www.prorodiny.cz.
Lenka Sládková

listopad 2021

PODNIKATELÉ

JIP – Jídlo i Pití na doma i pro profíky
Nákup malý, velký, rychlý, domů, před dovolenou, pro restauraci, obchod… Tolik druhů
a tolik variant. Pro většinu lidí je nákup celkem
stereotypní záležitost, kterou si musí jednou
za čas odbýt. Zkuste si ale představit svět, ve
kterém to nuda nebude. Svět potravin, kde
bude vždycky něco, co vás překvapí, ale najdete tam i zaručené jistoty. Přesně takový je
v Ostravě – Hrabové. Moderní, ale stále osobitý, velkolepý, přesto útulný, s nepřebernou,
ale přehlednou nabídkou.

vepřového z farmářského
„přeštíka”, větší rodina pak
balení nasekaných vepřových kotlet. Každému máme
co nabídnout. Vlastní bourárnu masa i otevřené lednice,
ve kterých jsou denně absolutně čerstvé suroviny, mají
pod palcem zkušení řezníci,
kteří zákazníkům maso na
přání naporcují.

Jednotlivé úseky nabízejí tisíce druhů zboží –
za zmínku můžeme například vybrat:

Nejen milovníky zdravého
stravování překvapí rozsáhlý
výběr ZELENINY A OVOCE.
Téměř tři stovky položek,
které se mění podle ročního období a pěstitelských sezón. Jablka, hrušky, brambory,
mrkev, cibule, kořenová nebo košťálová zelenina a mnoho dalšího – jednoduše potraviny,
které k naší krajině patří, pocházejí od českých
pěstitelů. Vedle toho se ale nenechá zahanbit
ani exotické ovoce a zelenina.

PEČIVO – fenomén, na který si jako národ
potrpíme, a proto mu je v ostravské prodejně
věnována náležitá pozornost. Z vlastní opravdové pekárny (pozor, žádné rozpékárny!) jdou
na ostravský pult staré dobré klasiky, jejich
zdravější alternativy, ale i výrobky, které jinde
nepotkáte.
ŘEZNICTVÍ – zde si každý přijde na to své.
Podnikatel pro svou restauraci třeba balení
celých šálů za výhodnou cenu, mladý pár zase
porci BIO hovězích steaků nebo křehkého

Víme, že zákazník chce nakoupit kvalitně, rychle a pohodlně. Proto atmosféra a atraktivita

INZERCE
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prodejny musí jít ruku v ruce s funkčností.
Všechny nové prodejny koncipujeme tak, aby
maximálně splňovaly všechna tato kritéria.
Prodejna JIP v Ostravě – Hrabové na Frýdecké
ulici svou prodejní plochou, šíří sortimentu,
službami i vzhledem posunuje zážitek z nakupování na novou úroveň. Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme vám příjemné nakupování.
Text a foto: Martin Bednárek

HRABOVSKÉ LISTY

HISTORIE

Když v noci nemohl spát,
chodil pěšky až k mlýnu a modlil se za Hrabovou
(k životním osudům faráře Jakuba Horáka,
duchovního správce nejstarší generace Hrabovanů)
Tento významný římskokatolický kněz a arcibiskupský rada olomoucké
arcidiecéze, činný za
první Československé republiky, německé okupace
i komunistického režimu, vešel do dějin Hrabové pod označením „páter
Jakub Horák“. V Hrabové za sebou zanechal
nesmazatelnou stopu nejen u místních praktikujících katolíků, ale i mezi dalšími občany.
Jakub Horák se totiž stal mezi hrabovskými faráři skutečně nepřehlédnutelným „rekordmanem“, neboť po více jak osmatřicet roků působil v rozmezí let 1934 až 1972 na hrabovském
již zaniklém sídelním farářském místě. Horák
se snažil pozitivním příkladem své osobnosti
ovlivňovat celou hrabovskou farnost a v duchu evangelizačních snah i širší veřejnost.
Ne nadarmo se dodnes, již coby jistá pověst
mladšího data, mezi místními občany traduje,
že když farář Jakub Horák v noci nemohl spát,
opouštěl faru na Paskovské ulici a procházeje
se obcí, často až na konec dnešní Mlynářské
ulice, se modlil za Hrabovou a všechny její zlé
a rozhádané obyvatele. Jaký však byl Horákův
životní příběh a čím se v Hrabové tento horlivý
kněz proslavil?
Jakub Horák se narodil se 22. srpna roku 1896
v Srbcích nedaleko Kojetína v rodině rolníka
Jiřího Horáka. V celém jeho dalším životě se
projevovala skutečnost, že osiřel již v dětském
věku. Po smrti obou rodičů jej vychovávala
jeho teta Marie Mikolášová (rozená Horáková), s jejíž pomocí se mohl po první světové
válce vydat na kněžskou dráhu a s obtížemi
vystudovat katolickou teologii. Zásadní přelom v Horákově životě přišel zjevně roku 1923,
kdy definitivně zanechal světského života
a byl postupně vysvěcen na podjáhna, jáhna
a kněze včleněného do rozsáhlé olomoucké
arcidiecéze, k níž až do konce 20. století patřila
i hrabovská farnost.
Dle vlastního autobiografického líčení patřil
zmiňovaný kněz Jakub Horák zřejmě k studijně nejslabším bohoslovcům, což mohla zapříčinit absence úplného rodinného a dobrého
finančního zázemí. Patrně vzhledem ke studiím proto vystřídal po svém vysvěcení coby

výpomocný kooperátor (farní vikář) za následujících jedenáct let hned devět různých farností v čele s Tištínem, sousedním Paskovem
či Dobromilicemi u Prostějova. Po nečekaném
dobrovolném odchodu hrabovského faráře
Aloise Stratila do Velké Polomi roku 1933, který
zřejmě zavinila neaktivní a nábožensky vlažná
farní obec, a po přechodném administrování Antonína Hráčka byl na uvolněné farářské
místo do nechvalně proslulé Hrabové, kam
dle líčení nejstarší hrabovské farní kroniky ani
nadvakrát žádný z kněží nechtěl jít, přesunut
olomouckou arcibiskupskou konzistoří poslušný, ač zklamaný, kněz Jakub Horák. Ten
byl záhy slavnostně uveden 18. února 1934
ostravským děkanem Tomášem Kubíčkem do
úřadu duchovního správce Hrabové. Je jisté,
že tehdy nikdo, ani sám Jakub Horák, netušil,
že zde prožije celý svůj další život a stane se
historicky nejdéle sloužícím hrabovským farářem, který navíc jako jeden z mála duchovních
během svého úřadu v úctě zemře.
Horákův příchod znamenal pro hrabovskou farnost veskrze pozitivní impuls. Nový farář plný
entuziazmu ještě během zbytku třicátých let
20. století zahájil novou éru pastorační činnosti,
která se vyznačovala nejen důrazem na časté
poutní cesty farníků doprovázených svým farářem (Velehrad, Svatý Kopeček, Hostýn, Stará
Boleslav aj.), ale zejména upřímnou snahou
o zahájení obtížné duchovní obnovy farnosti,
poznamenané dlouholetými spory o výstavbu
nového zděného chrámu, odtržením farnosti
v Hrabůvce, boji s vedením obce, Církví československou i Sdružením bezvěrců. Při té příležitosti Jakub Horák navázal spolupráci především
s nově vzniklými ostravskými salesiány v čele
s energickým duchovním Štěpánem Trochtou, pozdějším mučedníkem komunistického
režimu, litoměřickým biskupem a kardinálem.
Salesiáni mnohokrát vedli v Hrabové tzv. misie sloužící k prohloubení duchovního života.
Trochta navštívil hrabovský chrám několikrát
a na přelomu listopadu a prosince roku 1935
dokonce vedl celé týdenní misie s množstvím
katechezí, mší a pobožností za pomoci deseti
dalších duchovních z Ostravska.
Ani po obsazení Hrabové německou armádou
a vypuknutí válečných hrůz druhé světové
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války Jakub Horák nerezignoval na své svědomité a pečlivé vedení bohoslužeb, bohužel
se však musel vyrovnávat s těžkými vnějšími
okolnostmi. Sledovaný duchovní se sice snažil
o zachování bohatého náboženského života,
ale pod tlakem úřadů byl nucen omezovat
evangelizační aktivity napříč obcí. Po roce
1941 byly zakázány tradiční průvody o Velikonocích či Božím těle, ránu představovaly
i konfiskace dvou zvonů. Za výrazné Horákovy
úspěchy během poslední světové války považujeme záchranu starého barokního zvonu
„Maria“ z roku 1660, jenž visel ve věži kostela
až do požáru roku 2002, a rovněž záchranu
všech cenností kostelního interiéru před přicházející východní frontou.
Po skončení druhé světové války a pietním vyrovnání se se všemi padlými Hrabovany farář
Jakub Horák s novou energií navázal na svou
předválečnou činnost a snažil se opět klást
důraz na četné poutní zájezdy, které utužovaly pouto mezi farníky a jejich duchovním
správcem. Největší Horákův úspěch představovala farní duchovní obnova, respektive
redemptoristické misie na přelomu října a listopadu 1945, jichž se účastnil dosud nejvyšší
počet farníků, dalších občanů i přespolních.
Zakončující slavnostní průvod celou obcí
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HISTORIE
11. listopadu s neseným monumentálním
misijním křížem je možno pokládat za vůbec
nejpočetnější za celou dobu takřka pětisetleté
existence hrabovského chrámu. Život farnosti
v krátkém období třetí republiky Horák v zásadě vrátil do plodných předválečných kolejí.
Třeba jen v roce 1946 se vyjma obvyklých činností farnosti konaly celkem čtyři farní poutě
na Svatý Kopeček, na Hostýn, do Frýdku a na
Velehrad, což hodnotíme v kontrastu s nepohodlnou a tehdy nepříliš rozvinutou veřejnou
dopravou jako poměrně úctyhodný počet.
Únorový komunistický převrat roku 1948
dopadl na život hrabovské farnosti dosti negativně. Jakub Horák, který na Moravě prožil
všechny dosavadní režimy 20. století, tedy císařství, demokratickou republiku i německou
okupační správu, byl nucen se vyrovnat i s nastupujícím režimem komunistickým. Zvládl
to se ctí, byť s těžkým srdcem sledoval státní
omezování veřejného života církve a potlačování jejich představitelů. Jen coby divák tak
mohl roku 1949 sledovat rozhodnutí obce pod
vedením komunistické strany, které znamenalo bolestivý konec záměru vybudovat vedle
dosavadního dřevěného kostela nový kostel
zděný, jehož výstavbu za pomoci osobních
obětí prosazovali zejména farníci Klára Chlupatá a František Adámek. K 31. prosinci 1949
přestala úředně existovat Jednota pro stavbu
nového kostela a hrabovský farář Jakub Horák

přestal vybírat peníze na stavbu (do 1949 bylo
vybráno 121 813 korun). Nový kostel v Hrabové tak ani po 110 letech od prvního známého
vzniku této myšlenky (1839) nebyl postaven.
Dále bylo znemožněno biřmování farníků,
o poutích nesměl kázat cizí kazatel, docházelo k omezování i zákazům výuky náboženství
a všechny církevní průvody obcí byly od roku
1956 zcela zakázány.
Horák jen bezmocně sledoval nové pořádky
a jeho negativní postoj ke komunistickému
režimu, který se nezměnil až do jeho smrti,
dobře vysvítá zejména na stránkách nejstarší
hrabovské farní kroniky, kde tu a tam kritizoval nové uspořádání společnosti, bránění
konání prvního svatého přijímání či nesvobodné volby. Navenek nekonfliktní postoj
a Horákova obliba mezi místními občany mu
umožnily zůstat na místě hrabovského faráře i nadále. Dalšímu snižování počtu věřících
a postupující sekularizaci v hrabovské společnosti, podporované oblíbeným „házením
klacků pod nohy“ místními komunistickými
představiteli, se v padesátých a šedesátých
letech snažil čelit svou pastorační aktivitou,
o níž můžeme říci, že neuvadala ani s přibývajícím věkem. Na ideál dobrého aktivního kněze nechtěl rezignovat. Považujeme za nutné
zmínit coby Horákovy významnější aktivity,
kromě desítek uskutečněných farních poutních zájezdů, zejména novénu pobožností
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a katechezí k Panně Marii (1954), připomínku
1100. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na
Moravu (1963), připomínku čtyřsetleté existence hrabovského chrámu (1964), biřmování
68 farníků (1967), novénu k Panně Marii (1968),
uctění 1100. výročí smrti sv. Cyrila (1969) a farní
duchovní obnovu (1971). Není proto divu, že
se stal také arcibiskupským radou a začal se
tak v konzistoři podílet na správě olomoucké
arcidiecéze.
V Hrabové prožil Jakub Horák na místě faráře
více než 38 let, přičemž se vždy snažil dobře
starat o svěřenou farnost nejen po stránce materiální, ale též duchovní. Ještě v září roku 1972
vehementně přemlouval bojácné farníky, aby
své děti přihlásily k výuce náboženství, ale od
počátku prosince 1972 se Horákovi začal prudce zhoršovat zdravotní stav vinou zanedbané
cukrovky a špatného stavu ledvin. Poslední
řádný hrabovský farář Jakub Horák (následovali již jen administrátoři) zemřel 29. prosince
1972 ve věku 76 let ve vítkovické nemocnici
na selhání ledvin. Slavný pohřeb pod vedením prorežimního olomouckého kapitulního
vikáře Josefa Vrany se konal v hrabovském
kostele ve středu 3. ledna 1973 v 10 hodin. Jakub Horák byl pohřben na hřbitově ve Skalici
u Frýdku-Místku.
Text: Martin Slepička,
Foto: Marie Stárková
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Podzimní den v Hrabové

Hřbitov u kostelíku
za měsíčního svitu

Podzimní krásy
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Někdy ovšem
kostelík zakrývá mlha

Nízké sluníčko
v mlžném hávu

Foto: Renáta Moskalová (nahoře), Věra Kročková (dole)
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Památka zesnulých a konečnost lidského údělu
Druhého listopadu se v celém křesťanském světě
slaví jedinečný svátek.
V občanském kalendáři
se označuje jako Památka
zesnulých, v církevním kalendáři figuruje jako Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. V katolické církvi
je to den, kdy se věřící modlí za zesnulé. Lidové
označení Dušičky nám připomíná, že podle
víry předků duše zemřelých očekávají svou
spásu. Lidé v tento den vzpomínají na své
blízké a více než kdy jindy navštěvují hroby,
pokládají na ně květiny, zapalují svíčky jako
symbol života a myslí na ty, kteří již z tohoto
světa odešli.
Modlitby za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se však koná
při každém slavení bohoslužby. Východní
i západní křesťanská liturgie věnuje zvláštní
vzpomínce na všechny zemřelé i konkrétní
den. Na Západě se tato výroční vzpomínka na
všechny věrné zemřelé slaví druhý listopadový
den. Její slavení zavedl v roce 998 sv. Odilo,
benediktinský opat kláštera ve francouzském
Cluny. Brzy se rozšířilo i mimo benediktinské
kláštery, od 14. století i do Říma a Aragonie.
Papež Benedikt XIV. tento zvyk v roce 1748
potvrdil a rozšířil pro všechny kněze ve Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe. V roce
1915 bylo tento obyčej zaveden pro celou církev. Při bohoslužbách nosí kněz fialový ornát,

stejně jako při pohřbech a zádušních mších.
Černé roucho se již neužívá.
Úcta k zesnulým a modlitba za ně patří k nejstarší křesťanské tradici provázené lidovými
pověrami a zvyky. Věřilo se, že duše v předvečer Dušiček vystupují z očistce, aby si odpočinuly od útrap. Na svátky se pekly „dušičky"
či „kosti svatých", což byly bochánky nebo
rohlíky ve tvaru kostí, jimiž se obdarovávali
pocestní, žebráci či chudí lidé, zvláště u kostela. Dodejme ještě, že v anglosaských zemích
je oslava památky zesnulých spojena s tradičním svátkem Halloween, má však zcela jiný
charakter.
Vzpomínce na zemřelé předchází hned první
listopadový den slavnost Všech svatých. Vychází z historické události zasvěcení římského Pantheonu (původně pohanského chrámu všech bohů) Panně Marii a všem svatým
mučedníkům 13. května 609. Od 8. století se
v Irsku, v Anglii, u Keltů a Franků začal slavit
svátek Všech svatých (nejen mučedníků) 1. listopadu. Jeho slavení se brzy rozšířilo, v Římě se
slavil pravidelně od 9. století. Jde o společnou
slavnost lidí, kteří již vstoupili do „nebe“, podle křesťanské víry našli štěstí ve společenství
s Bohem. Tajemství společenství se samotným
Bohem přesahuje lidské chápání i představivost. „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač
člověk nikdy ani nepomyslil, to všechno Bůh
připravil těm, kdo ho milují.“ (1Kor 2,9).
Text: Jiří Slepička, Foto: Vojtěch Žižka

Podzymek

Čvrteční ráno

Po fajnem babim letě tu fčil
mame podzymek sychravy a studeny. Místo oskara
co chvilu poscava a mali
pazgřivci-bacyly obchazaju chalupy a byty. Nachcypanych přibyva jak hub po dešťu, marod je
aji Marunka.

Marunky se dále vznaša česnekovy oder, bo
s nim včil robim aji babovku, ku temu sa ešče
bezinky na imunytu topja v rumu a zazvor
je lepši ve vodce. Chyběť něsmi ani šalvějovica na krk a spaleni červa, na lepši spanek
meduňkove vino. Jak to na sebe všecko
aplikuju, hned je mi o cosyk lepši a stonani
neni tak zle.

Do doktora rači něidu, bo jak sem zmerčila
ty narvane čekarni, bych ešče beztak chytila
cosyk ineho ku temu. A tak si namisto tabletek ordinuju svoju medicinu z domacych
zdroju – lichořežišnicu možu zobat čerstvu
přymo z parapeta, echynaceu jsem vykupala v lihu, tak si ju po ranu kapu do tepleho šipkoveho čaja s medem a cytronem,
proti kašlu jsem si v letě nasušila tymianu,
bezu, mateřidušky s lipu a slezem, ložnica
mi smrdi po cebuli na lepši dychani, kolem

Společnosť mi přy tym kuryrovaňu robila
enem televiza, jak všudě vysilali volebni študya. No, povim vam, lepši jak dětektyfka, jak
sa to přelevalo. Koněc dobry, snaď už skonči
zadlužovani našich harantu, bo to sa vrati
na stara kolena jak bumerang. Každy ať si
vybira, co je mu mile, enem mja mrzy, že
třetině ludi je buřt, jak to tu budě vypadať.
Je jim lino zvednuť zadek a došpacyrovať
ku volbam.
Maruna Cholewowa
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Z nebe se kapičky pomalu řinou
a my tu ležíme pod peřinou.
Obloha ponurá, měsíček není.
Asi jel s hvězdami na školení.
Plačtivě ševelí spadané listí.
Jaký dnes bude den? Kdopak nám zjistí?
Deštivo? Poklidno? Či vítr západní?
A slunce bude mít dnes volno náhradní?
Kosi se hádají a křičí na sebe.
"Děkujem za sprchu!" volají do nebe.
No, však se uvidí. Dýchá se těžce.
Vítat den ve čtyři ještě se nechce.
Věra Kročková
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Pozvánky

Pořad bohoslužeb na měsíc listopad
Den

Hodina Liturgická oslava

Mše svatá

Pondělí 1. 11.

16:30

Slavnost Všech svatých

za †† Vlastimilu Břenkovou, manžela, dceru Vlastu,
vnuka Pavla a celou † rodinu

Úterý 2.11.

16:30

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

za všechny věrné zemřelé a čtení otčenášků

Neděle 7. 11.

8:00

32. neděle v mezidobí

za oběti komunismu

Pátek 12. 11.

16:30

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

za † Václava Kolačka a za živou a † rodinu

Neděle 14. 11.

8:00

33. neděle v mezidobí
Měsíční sbírka na kostel

za †† Libuši Janšovou, manžela a rodiče

Pátek 19. 11.

16:30

Pátek 33. týdne v mezidobí

za †† Juliuse Gorola a syna Milana

Neděle 21. 11.

8:00

Slavnost Ježíše Krista krále
Pouť sv. Kateřiny Alexandrijské,
panny a mučednice

za †† Emilii Doležálkovou, manžela, syna, zetě Vladimíra,
rodiče a sourozence z obou stran,
za †† kněze, učitele, představené a spolužáky

Neděle 28. 11.

8:00

1. neděle adventní
Žehnání adventních věnců

za †† Bohuslava Staňka, manželku Marii a rodiče

Plán akcí pro veřejnost v příštím měsíci
Den

Hodina

Místo

Akce

Program

Středa 17.11.

10:00

Příborská

Běh 17. listopadu

prezentace hřiště ZŠ, běh 10 km + lidový

Neděle 21.11.

8:00

Jestřábského

Kateřinská pouť

stánky s občerstvením a prodejem zboží

Neděle 28.11.

17:00

park před ÚMO Hrabová

Rozsvícení vánočního stromu

koncert žáků, konzervatoristů a V. Fajfra

Plán akcí Klubu seniorů v příštím měsíci
Den

Hodina

Místo

Aktivita

Téma

Pondělí 1.11.
Čtvrtek 4.11.

14:00

Klubovna Bělská 28

Kreativní kroužek

Malování obrazů akrylem

14:00

Klubovna Šrobárova 22

Společenské deskové hry

Karty + Člověče, nezlob se!

Pátek 5.11.

14:00

Klubovna Bělská 28

Kreativní kroužek

Malování obrazů akrylem

Pondělí 8.11.

14:00

Klubovna Bělská 28

Kreativní kroužek

Malování obrazů akrylem

Pátek 12.11.

14:00

Klubovna Bělská 28

Kreativní kroužek

Malování obrazů akrylem

Pondělí 15.11.

14:00

Klubovna Bělská 28

Kreativní kroužek

Malování obrazů akrylem

Pátek 19.11.

14:00

Klubovna Bělská 28

Kreativní kroužek

Výroba vánočních přání

Pondělí 22.11.

14:00

Klubovna Bělská 28

Kreativní kroužek

Výroba vánočních přání

Čtvrtek 25.11.

14:00

Klubovna Šrobárova 22

Společenské deskové hry

Karty + Člověče, nezlob se!

Pátek 26.11.

14:00

Klubovna Bělská 28

Kreativní kroužek

Výroba vánočních přání

Pondělí 29.11.

14:00

Klubovna Bělská 28

Kreativní kroužek

Výroba vánočních obálek

Čtvrtek 2.12.

14:00

Klubovna Šrobárova 22

Společenské deskové hry

Karty + Člověče, nezlob se!

Pátek 3.12.

14:00

Klubovna Bělská 28

Kreativní kroužek

Malování obrazů akrylem

Pondělí 6.12.

14:00

Klubovna Bělská 28

Kreativní kroužek

Malování obrazů akrylem

Čtvrtek 9.12.

14:00

Klubovna Šrobárova 22

Společenské deskové hry

Karty + Člověče, nezlob se!
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