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Úvodník
Vážení čtenáři,
v úvodu se musím vrátit
k odezvám na minulé číslo.
Přišla mi reakce od jednoho
čtenáře, že Hrabová měla na
letošních olympijských hrách
svým způsobem ještě i další
zastoupení než jen pana Nedomu. V pozici lékaře atletické
reprezentace byl na olympiádě také MUDr. Petr Sikora,
který sice v Hrabové nebydlí,
ale z Hrabové pochází. A ta
druhá odezva? Dotyčný sice
prohlašuje, že Hrabovské listy nečte, ale ví, že je v nich
všechno špatně a že jsou drahé. Ale že jejich příprava vyjde
úřad levněji než v dobách, kdy
on sám byl členem mediální
komise, už samozřejmě zamlčuje. A taky nezmiňuje, že
na rozdíl od doby působení
jeho mediální komise nyní redakční rada dosud nezamítla
žádný opoziční článek.
V čísle najdete především
hodnocení nové školky, která
je již plná předškoláčků. Chybět nebudou také informace
o usneseních rady a zastupitelstva městského obvodu
a postupu dalších staveb obvodu. A protože začal nový
školní rok i na základní škole,
budeme se mu také trochu
věnovat. Seznámím Vás i s vydařenými akcemi uplynulého
měsíce, především s Gulášfestem a Dnem s hasiči.
Své připomínky k obsahu
a vzhledu Hrabovských listů
a samozřejmě také příspěvky
můžete stále posílat na e-mailovou adresu redakce@ostrava-hrabova.cz.
Všem čtenářům přeji příjemný podzim, který má také své
kouzlo, jak dokládá i titulní
fotografie. K tomu Vám přeji
příjemné čtení Hrabovských
listů.
Jan Dvořák

SAMOSPRÁVA

Slovo starosty
V posledních měsících jsme
všechnu pozornost soustředili
na dokončení školky. Vedly se
"smysluplné" diskuse o tom,
jestli to nebude spíše prodejna
aut, a nakonec se nová školka
zkolaudovala a slavnostně s nadšením otevřela. Dnes máme nadčasovou školku, která
nemá široko daleko konkurenta.
Ale až nám školkové děti povyrostou, přejdou do
školy. A neměly by si všimnout, že jsou najednou
v baráku o šedesát let starším. Před pár lety vznikl
projekt modernizace několika odborných učeben.

Krom počítačových tříd se jedná o učebny fyziky,
chemie a přírodopisu. Tehdy byl ten projekt součástí
žádosti o dotaci, kterou jsme nezískali. V tomto roce
začalo další programové období dotací z Evropské
unie a dá se očekávat, že i na vybavení škol se nějaký
ten peníz najde. A je potřeba se na to připravit. Proto
jsme zadali aktualizaci projektu tak, aby reflektoval
případnou změnu technologií či cen. Na magistrátu jsem se sešel s vedoucí Odboru školství a mám
přislíbenou podporu města. Tak snad to tentokrát
dopadne dobře.
Igor Trávníček

Výzva
Vážení občané,
zaregistroval jsem větší množství stížností na činnost České pošty. Připomínky čtu na facebooku
a několik jich přišlo e-mailem. Problém to není
nijak nový, akorát v poslední době Vašich podnětů přibývá a samotná pošta si s tím asi hlavu

moc neláme. Všechny Vaše zkušenosti, podněty
a stížnosti posílejte, prosím, na mou e-mailovou
adresu itravnicek@ostrava-hrabova.cz. Spolu
s požadavkem Úřadu městského obvodu Hrabová je předám nadřízenému orgánu České pošty.
Igor Trávníček

Z jednání zastupitelstva 16. září
► Vzata na vědomí „Zpráva o plnění a čerpání rozpočtu statutárního města
Ostravy – městského obvodu Hrabová za leden až červen 2021“.
► Vzata na vědomí veškerá rozpočtová opatření statutárního města Ostravy
i rozpočtová opatření městského obvodu Hrabová č. 8 až 13.
► Schválen „Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy - městského obvodu Hrabová na rok 2022“.
► Vzata na vědomí rozhodnutí Zastupitelstva města Ostravy nepořídit změny Územního plánu
Ostravy na rozvojových plochách č. B 216, B 221, B 224 a P 51 navrhované městským obvodem
Hrabová s tím, že na svých návrzích trvají s výjimkou plochy B 216.
► Z programu stažena žádost společnosti DIAMO, státní podnik, ze dne 3. srpna 2021 o stanovisko
k návrhu na změnu Územního plánu Ostravy na pozemku parc. č. 476/13 v k. ú. Hrabová. O tom,
zda se plocha s funkčním využitím „Lesy“ změní na funkční plochu „Krajinná zeleň“, se rozhodne
po dopracování projektu státním podnikem DIAMO.
► Přijat od fyzických osob dar parcel, které jsou užívány jako příjezd k rodinným domům na ulici
K Nadjezdu, aby po nabytí do majetku městského obvodu Hrabová mohla být ulice vybavena
veřejným osvětlením a povrch komunikace byl opraven.
► Uloženo starostovi, aby projednal s Dopravním podnikem Ostrava a.s. zřízení zastávky na znamení blíž Mateřské školy Bažanova a Úřadu městského obvodu.
Celé usnesení z jednání zastupitelstva a rady městského obvodu naleznete na
www.ostrava-hrabova.cz.
Dále jsme pro Vás zřídili oficiální facebookové stránky městského obvodu Hrabová https://www.facebook.com/ova.hrabova, díky kterým Vás budeme efektivněji informovat o dění v našem obvodě.
Skrze službu Mobilního rozhlasu Vás již informujeme. Bližší informace k této službě naleznete na
www.ostrava-hrabova.cz nebo https://www.mobilnirozhlas.cz/registrace. Ti z Vás, kdo nejste ještě
registrovaní, se stále můžete na těchto stránkách přihlásit k odběru informací do Vašeho telefonu.
Jan Socha
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Z jednání rady 30. srpna a 14. září
► Přijata dotace statutárního města Ostravy ve výši 176 tisíc Kč na
přemístění pietního místa, které je věnováno obětem 2. světové
války v rámci projektu „Rozšíření místního hřbitova“.

► Igor Trávníček a Ing. Radomír Orkáč odvoláni ze Školské rady při
Základní škole Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, p.o., a Igor Trávníček a Jiří Dolejška jmenováni na tato místa.

► Přijata dotace statutárního města Ostravy na činnosti sociálně
právní ochrany dětí ve výši 724 415 Kč.

► Vzata na vědomí Zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti
a účinnosti finanční kontroly městského obvodu Hrabová v roce
2021 a přijata k ní nápravná opatření.

► Přijata dotace statutárního města Ostravy 30 tisíc Kč na pořízení
cykloboxu, pump a stojanů na kola a koloběžky.

► Rozhodnuto zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Chodník k hasičské zbrojnici“.

► Rozhodnuto o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na zakázku „Výměna oken včetně příslušenství v domě Šrobárova 22“, čímž se
ukončení díla firmou OKNOSTYL group s.r.o. posouvá do 29. října
vzhledem k pozdním dodávkám oken.

► Rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy
o dílo na realizaci „Zimní údržby místních komunikací III. a IV. třídy
2021/2022“ mezi městským obvodem Hrabová a fyzickou osobou
Jiřím Janšou.

► Uložen úkol bytovému technikovi panu Weissovi připravit projekt
na komplexní revitalizaci objektu Příborská 31.

► Rozhodnuto o realizaci úpravy plochy okolo spojovacího chodníku mezi ulicemi U Řeky a Na Potoku.

► Přidělen byt č. 6 v domě Příborská 484/15 vyčleněný pro projekt
„Sociální bydlení ve městě Ostrava“.

► Rozhodnuto o zakoupení traktoru s příslušenstvím pro Technické služby městského obvodu a o uzavření kupní smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu mezi městským obvodem Hrabová
a AGROSERVIS Opava, s.r.o.

► Rozhodnuta sankce vůči DUPLEX s.r.o., Ostrava – Moravská Ostrava, kvůli chyb projektu Mateřské školy Bažanova.
► Přijat postup v boji proti bílému jmelí na území Hrabové.

► Odsouhlasen nákup 8 ks Senior linek za cenu 81 240,80 Kč a převedení Městské policii Ostrava.

► Rozhodnuto realizovat opravu příjezdové plochy ke garážím na
parc. č. 3118 v k. ú. Hrabová a uzavřít smlouvu se společností KOVOMA – Mácha, s.r.o, Ostrava.

► Vzata na vědomí Výroční zpráva Základní školy Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, p.o., za školní rok 2020/2021.

► Rozhodnuto o vystavení objednávky Radovanovi Maxnerovi, Hlučín, k zajištění autobusové dopravy na zájezdu pro seniory dne
8. října 2021 za max. cenu 17 tisíc Kč.

► Připraveny jednotlivé body nadcházejícího zasedání zastupitelstva městského obvodu.
Jan Socha

Odpovědi na dotazy čtenáře k činnosti kronikáře
V. S.: Kdy a jakým usnesením byl zproštěn funkce kronikáře
městského obvodu Hrabová pan Mgr. Ivo Šupčík?
Pan Mgr. Ivo Šupčík 13. prosince 2019 na funkci kronikáře rezignoval.

V. S.: Bude zápis za rok 2017 zveřejněn na webových stránkách
městského obvodu?
Zápis do kroniky za rok 2017 byl odsouhlasen v Radě městského
obvodu Hrabová 14. dubna 2021 a kronikářský zápis za rok 2018 je
již kronikářem Mgr. Radomírem Seďou rovněž zpracován a bude
bezodkladně předložen k projednání v Radě městského obvodu
Hrabová. Nic nebrání tomu, abychom elektronické kronikářské zápisy
na oficiálním webu www.ostrava-hrabova.cz zveřejnili.
Jan Socha

V. S.: Kdy a jakým usnesením byl jmenován do funkce kronikáře městského obvodu Hrabová pan Mgr. Radomír Seďa?
S panem Mgr. Radomírem Seďou byl uzavřen pracovní vztah (dohoda o provedení práce) k 1. březnu 2020.

Dětské hřiště bývalé mateřské školy V. Huga
Když jsme přebírali klíče od objektů a zahrad
dnes již opuštěných areálů Mateřské školy Klubíčko na Příborské a V. Huga a uviděli krásnou
zahradu s herními prvky a pískovišti, napadlo
nás využít alespoň jednu ze zahrad zejména
pro malé děti v doprovodu rodičů (prarodičů) v období babího léta. Oplocená zahrada
uprostřed sídliště je podle nás ideální pro odpočinek a relaxaci. Zahrada je přístupná již od
20. září a měla by být otevřena do konce října
ve všední dny od 8 do 17:30 hodin a v sobotu
a v neděli od 13 do 17:30 hodin.

Návštěvní a provozní řád naleznete na oficiálním webu www.ostrava-hrabova.cz, popř. na
facebooku Ostrava – Hrabová. Areál bude
pod namátkovým dozorem a budou jej denně otevírat a zavírat pracovníci Technických
služeb městského obvodu Hrabová. Pokud by
přesto docházelo k nepřístojnostem a rušení
spoluobčanů křikem a hlukem, obraťte se na
Úřad městského obvodu Hrabová ke sjednání
nápravy.
Text a foto: Jan Socha
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ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU

Vítání občánků
Letošní vítání občánků proběhlo 18. září
v nové školce. Pan starosta přivítal 19 dětí,
přičemž převažovali chlapci a věkové rozpětí
vítaných dětí bylo od dvou měsíců až do jednoho roku. Slavnostní atmosféru jako vždy
podtrhlo vystoupení dětí z mateřské školy
a bylo zřejmé, že starším dětem se to hodně líbilo a dávaly to hlasitě „svou řečí“ najevo. Byly

chvilky, kdy projev dětí svou hlasitostí zastínil
řeč pana starosty, ale dle mého názoru to bylo
milé a všichni jsme to brali s úsměvem. I to
přispělo k pěknému zážitku. Děti jako tradičně dostaly malý dárek (knížky), pamětní list
a pamětní knížku a maminky dostaly květinu.
Text: Zdeňka Haunerová, Foto: Radomír Seďa

Vývoz nebezpečného odpadu
Úřad městského obvodu Hrabová zajistil ve dnech 11. října 2021 až 13. října 2021 v době od 12 do 17 hodin přistavení mobilní
sběrny na nebezpečný odpad.
Umístění:
► dne 11. října na ulici Paskovské u hřiště TJ Sokol Hrabová;
► dne 12. října na ulici Paskovské na parkovišti před farou;
► dne 13. října na ulici Šrobárově u výměníku tepla.
Do pojízdné sběrny na nebezpečný odpad lze přinést autobaterie, zářivková tělesa, oleje, kyseliny, zásady, plechovky od
barev, drobný chemický odpad a pod.
Jana Faicová

Vývoz velkoobjemového odpadu
Úřad městského obvodu Hrabová zajistil ve dnech 11. října 2021
až 13. října 2021 přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad (přistavení a odvoz bude vždy během dopoledne).

► ulice Paskovská v trojúhelníku u ulice Jezdiště;

Umístění:

► ulice Krmelínská před Geologickým průzkumem.

► ulice Na Hurtě;

Do velkoobjemových kontejnerů nepatří shrabky, smetky,
větve, popel, staveništní suť, autobaterie, léky, chemikálie
a pod.

► ulice Šrobárova u výměníku tepla;
► ulice Příborská za bývalou mateřskou školou;

► ulice Paskovská u hřiště TJ Sokol Hrabová;
► ulice Šolcova před potokem;
► ulice Paskovská na parkovišti před farou;

Jana Faicová
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Slavnostní otevření nové mateřské školy
Pátek 27. srpna byl pro Hrabovou významným
dnem, protože byla slavnostně otevřena největší stavba městského obvodu v posledních
letech – nová mateřská škola. Na slavnostní zahájení v 10 hodin se dostavilo celkem padesát
účastníků. Nejvzácnějšími hosty byli náměstek
hejtmana Moravskoslezského kraje Stanislav
Folwarczny, náměstci primátora statutárního
města Ostravy Andrea Hoffmannová a Zbyněk Pražák, starosta družební Hrabové Jiří
Linhart a vedoucí Odboru školství, mládeže

a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje Libor Lenčo. Dále byli přítomni všichni
zastupitelé městského obvodu až na dva
z řad Hrabovanů, tajemník a pracovníci úřadu městského obvodu, zástupci zhotovitele,
projektant a novináři. Hosty krátce přivítal
v předsálí školky starosta Igor Trávníček a za
asistence místostarostky Vladislavy Kopitzové slavnostně přestřihl pásku. Poté se hosté
přemístili do jídelny, kde pronesl projev pan
starosta, poté paní ředitelka školky Alica

Strnišťová seznámila hosty s historií školky od
jejího vzniku v roce 1941 a se stavbou nové
budovy a závěrečný projev přednesl také náměstek primátora statutárního města Ostravy Zbyněk Pražák. Po slavnostním přípitku se
účastníci odebrali pod vedením ředitelky Alice
Strnišťové a její zástupkyně Ivety Rakové na
důkladnou prohlídku nyní již zcela vybavené školky. V odpoledních hodinách pak měla
možnost prohlídky školky od 13. do 18. hodiny
také široká hrabovská veřejnost.

Text a foto včetně upoutávky na titulní stránce: Jan Dvořák

Stavby kulturního sálu a rozšíření hřbitova
Výrazným problémem stavby kulturního sálu
v průběhu prázdnin byla hrozba jejího pozastavení až přerušení v důsledku obrovského
nárůstu cen stavebních materiálů, jejich nedostatku a neschopnosti jednotlivých dodavatelů garantovat termíny dodávek. Z toho
důvodu bylo dokonce avizováno na 23. srpna
mimořádné zastupitelstvo. Protože se nám
nakonec podařilo se zhotovitelem další postup dohodnout, nebylo potřeba mimořádné
jednání svolávat a stavba pokračuje dál, jak
je vidět z fotografie. V průběhu podzimu již

bude bourána stěna mezi stávající zasedací
místností a kulturním sálem.
V rámci stavby „Rozšíření místního hřbitova,
Ostrava-Hrabová“ byl vybudován prostor pro
umístění 32 hrobových míst a 114 míst pro
urnové hroby a tento je ohraničen novým
oplocením. V novém prostoru byly vybudovány komunikace pro pěší, v rámci kterých
bylo realizováno přemístění pietního místa,
které je věnováno obětem 2. světové války.
Také bylo vybudováno veřejného osvětlení

a drenážní systém pro odvod dešťových vod
z chodníků a odvod přebytečných dešťových
vod z kosterních hrobů. Celkové náklady stavby činily 3 817 584,49 Kč včetně DPH. Z Magistrátu města Ostravy nám byla na stavbu
poskytnuta dotace ve výši 3 398 000 Kč a poskytnuty finanční prostředky na přemístění
pietního místa ve výši 175 361 Kč. V současné
době je tato stavba dokončena. Nad rámec
smlouvy bude do konce letošního roku ještě
provedena výsadba dřevin a opraven hlavní
vstup do centrální části hřbitova.

Text: Igor Trávníček a Svatava Králová, Foto: Jan Dvořák
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ANKETA

Splnila nová školka Vaše očekávání?
Igor Trávníček

Vladislava Kopitzová a Miroslav Houžvička,

ODS

kandidovali za Změnu pro lidi + Ostravak
Nová mateřská škola na ulici Bažanova naše očekávání splnila. Školka je
moderní, prosvětlená, prostorově velkorysá – řekli bychom nadčasová.
Zázemí pro personál je nadstandardní. Podle prvních reakcí dětí se jim
ve školce líbí a rychle si na nové prostředí zvykly.

Stavbu nové mateřské školky měla Občanská demokratická strana ve
svém programu. To, že se ji podařilo postavit, neberu jen jako splnění
volebního slibu, ale i jako obrovský posun v kvalitě života v Hrabové.
Spolu s budovaným kulturním sálem je to významný krok k realizaci
nového centra obce.

Zatím jsou dětem k dispozici jen terasy a pískoviště. O to víc je využíváno nejbližší okolí nové školky. Každý den vyrážejí děti na procházku
všemi směry a využíván je také parčík před úřadem. Zahrada je dostatečně velká, i když ještě není zcela dokončena – chybí vysetí trávníku
a vysazení stromů. Toto ale bude v nejbližší době realizováno.

V letošním roce došlo ke značnému zdražení stavebních materiálů,
které ohrozilo výstavbu nejen u nás, ale v celém světě. Naše stavba
skončila v řádném termínu a bez navýšení ceny. To je víc než splněné
očekávání – je to obrovský úspěch. K podobně významným investičním akcím patřila v minulosti stavba Domu s pečovatelskou službou
na Bělské či revitalizace základní školy.

Parkoviště v ranní a odpolední špičce zatím nepobere všechny rodiče
přivážející děti do školky, ale situace se určitě změní po dokončení celého parkoviště, kde přibude 12 parkovacích míst a dvě stání pro invalidy.

Poslední srpnový pátek proběhlo slavnostní otevření školky. Zúčastnili se ho zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Magistrátu města Ostravy i České školní inspekce a všichni do jednoho
nešetřili chválou. A jak jsem se potkával i ostatní návštěvníky a mluvil
s nimi, odcházeli nadšeni všichni.

Tyto nové prostory jsme i my rychle akceptovali, a tak když jsme se nyní
byli podívat na školku na ulici Příborské, museli jsme konstatovat, že
rozdíl ve vnitřních prostorách je nesrovnatelný. Tato stavba bude určitě
sloužit i dalším generacím, neboť splňuje náročné požadavky včetně
bezbariérového přístupu. Jsme rádi, že jsme byli při realizaci nové školky a mohli jsme ji na zasedáních zastupitelstva svými hlasy podpořit.

Všem, kteří se zasloužili o to, že nová školka stojí, děkuji a věřím, že
zhruba za půl roku zažijeme stejně dobrý pocit při otevírání nového
kulturního sálu.

Petr Balušek

Jiřina Kelnarová

KDU-ČSL

kandidátka ČSSD

Jsem velice potěšen, že se podařilo školku zdárně podle plánu a v termínu dokončit, stavba byla včas a řádně zkolaudována a předána
k plnému provozu a užívání. Všem, kteří se na stavbě podíleli, patří
poděkování za jejich práci. Neumím si vůbec představit (a ani nechci),
co by se stalo v současné době a společenské situaci, kdyby se stavba
byť jen na chvíli z různých důvodů přerušila nebo pozastavila.

Novou mateřskou školu jsem měla možnost si prohlédnout v několika
fázích jejího budování. Konečný výsledek mne potěšil. Moderní, vzdušná, světlá budova, kde se jistě cítí dobře děti i personál. Když jsem se tří
dětí ptala, zda se jim v nové školce líbí, dostávala jsem kladné odpovědi.
A co se jim ve školce líbí nejvíce? Byly to odpovědi: mikroskop, paní
učitelka a pískoviště.

Jestli se její stavba podařila, to musí především zhodnotit zaměstnanci
školky, rodiče a děti, které ji navštěvují a budou navštěvovat.

Já jsem hlavně ráda za to, že děti jsou ve zdravém prostředí, neohrožované plísněmi. Konečně nebudeme muset stále řešit nějaké problémy
s původní budovou školky.

Můj názor je, že se povedla a věřím, že vše potvrdí již samotný provoz
školky. Třídy jsou prostorné, přirozeně prosvětlené v závislosti na počasí venku, případně jsou prosvětlené dle norem vyhovujícím umělým
světlem. Také zázemí pro personál odpovídá dnešním hygienickým
požadavkům. Moderně a účelně je také vybavená kuchyně s jídelnou.

Těší mně, že jsme nakonec na výstavbu mateřské školy dostali dotaci z Magistrátu města Ostravy. Mrzí mně, že nevyšla původní žádost
o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Nyní nám z toho vyplývá jen
poučení co dělat, abychom příště byli úspěšnější ve svých žádostech.

Venkovní prostory jsou vhodně doplněné hracími prvky a dají se podle
potřeby upravovat a obnovovat. Přeji všem, kteří v naší hrabovské
školce pracují, ať jsou spokojeni a vytvářejí co nejlepší prostředí pro
vzdělávání a rozvoj dětí.
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Zájem byl skutečně veliký. Druhým příjemným překvapením pro mě
bylo podařené skloubení moderní koncepce a nového vybavení s hojně užitými přírodními materiály. Třetím pak bylo seznámení s mladým
a erudovaným personálem, který bude bezpochyby pomáhat rozvíjet
děti v duchu moderních pedagogických zásad. Není divu, že naše
školka vzbudila velký zájem i u mimohrabovských rodičů a také,
že otevření přilákalo do Hrabové řadu médií včetně České televize.

Rostislav Gromnica,
STAN-KPH

Považuji za správné, že první velký investiční počin v Hrabové po
mnoha letech byl věnován právě dětem a budoucím generacím.
Pro lepší dostupnost by bylo podle mého názoru ještě dobré posunout k rodícímu se srdci obce krytou zastávku městské hromadné
dopravy.

Jako otec dvou malých dětí jsem byl velmi zvědavý, proto jsem
k prohlídce využil Dne otevřených dveří, který se konal 27. srpna. Návštěva naší nové školky mě mile překvapila hned třikrát.
Poprvé, když jsem potkal množství lidí, kteří si přišli školku prohlédnout.

Rozhovor s paní učitelkou Monikou Taškovou:
Jaké jsou zkušenosti s novou školkou?
1. Jak se líbí nová školka
dětem?
Za vším stály právě děti. Pro
ně a s ohledem na ně se celá
naše nová mateřská škola
budovala. A ony samy si ji nyní
mají možnost každý den užívat.
Pokud se zeptáme samotných dětí, co se jim na
naší nové mateřské škole líbí nejvíce, jsou to názvy
a barvy tříd a jejich loga. A také spousty různých
hraček. Dovídáme se také, že zde chodí rády, což
je pro nás všechny důkazem, že se to celé povedlo.
2. Jak se v nové budově školky pracuje pedagogům a dalšímu personálu?
Každá velká změna, která nás v životě potká,
bývá doprovázena očekáváním, těšením se, jakož
i obavami. A stěhování se do nové mateřské školy
nebylo v tomto ohledu výjimkou. Přestože jsme
teprve na začátku našeho společného prvního
školního roku, již nyní je patrné, že jsme se všechny kolegyně, pedagožky i správní zaměstnankyně
v naší nové mateřské škole zabydlely. Působení na
jedné společné budově se ukazuje být výhodou,
zejména z pohledu efektivní komunikace a posílení vzájemných vztahů. K pohodě a spokojenosti při
vykonávání pedagogické činnosti přispívá rovněž
skutečnost, že si kolegyně měly možnost své třídy
samy vybavit a uspořádat. Pokud máme zmínit
nejčastěji řečená pozitiva, jsou to především velké,
otevřené prostory tříd se spoustou přirozeného
světla, prostorná a přehledná knihovna, kvalitní
personální zázemí a plně vybavená pracovna speciálního pedagoga. Za zmínku stojí rovněž prostředí kuchyně, jejíž součástí jsou moderní spotřebiče
a další vybavení.
3. Je přece jen něco, v čem se Vám stýská po
původních budovách školky?
Pokud se nám stýská, tak to jen z nostalgie.
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Úspěšnost žáků v přijetí na střední školy
Všech 47 žáků devátých tříd
dokončilo školní docházku
a bylo přijato na střední školy. Na maturitní obory bylo
přijato 39 žáků (83%), z toho
osm na gymnázia. Na učební
obory nastoupilo osm žáků (17%).

Z pátých tříd, kde bylo 37 žáků, se na osmiletá
gymnázia hlásilo šest žáků a nastoupilo jich
pět. Ze sedmého ročníku se hlásil na střední
školu jeden žák, ale nakonec nenastoupil.
Celkově nastoupilo osm žáků na čtyřletá gymnázia, pět žáků na osmiletá gymnázia, pět
žáků na školy pro informační a komunikační

technologie, čtyři žáci na elektrotechnické
obory, dva žáci na umělecké školy, čtyři žáci na
autoopravárenské obory, tři žáci na zemědělské školy a tři žáci na obory kuchař a cukrář. Na
soukromé školy nastoupilo celkem jedenáct
žáků z devátých tříd a dva žáci z pátých tříd.
Radek Pollo

Začátek letošního školního roku v základní škole
Milé paní učitelky a páni učitelé, milí zaměstnanci školy, vážení rodiče a žáci, vážení
občané,
letní prázdniny jsou již minulostí, nový školní rok je v plném proudu a mílovými
kroky uhání vstříc dalším deseti měsícům povinné školní docházky. Prvňáčci poprvé zasedli do školních lavic, starší děti se vrátily do svých známých tříd a deváťáci
odešli na střední školy – generacemi prověřený kolotoč, který se každoročně
opakuje. Ačkoliv by se to mohlo zdát jako nudný stereotyp, každý školní rok je
jiný, neopakovatelný a svým způsobem unikátní. Ten letošní se od toho loňského
liší ještě poněkud více.
Specifické bylo již samotné zahájení školního roku. Děti se ihned po příchodu do
školy podrobily antigennímu testování. Odlišná situace nastala jen u žáků prvních
tříd. Ti byli společně s rodiči slavnostně uvítáni v jídelně školy za přítomnosti paní
místostarostky Vladislavy Kopitzové. Antigenní testování je čekalo až následující den. Dle nařízení vlády proběhlo testování ještě v dalších dvou termínech
– 6. a 9. září. S ohledem na současnou hygienickou situaci dbáme na dodržování
nařízených opatření. Podařilo se nám upravit režim výuky tak, aby nedocházelo
k mísení kolektivů, tříd a jednotlivých skupin. Za vytvoření bezpečnějšího prostředí
také velice děkuji všem zaměstnancům školy, kteří se nechali naočkovat. Věřím, že
dodržováním hygienických opatření se vyhneme distanční formě výuky, na kterou
jsme však v případě vyhlášení karantény plně připraveni.
V souvislosti s loňským průběhem školního roku zjišťujeme během měsíce září stav
znalostí a vědomostí žáků po absolvování distančního vzdělávání, abychom mohli
přizpůsobit výuku v jednotlivých předmětech. Plánujeme podzimní doučování
žáků ohrožených školním neúspěchem v hlavních předmětech.
Pro zkvalitnění učebního procesu jsme také vybavili počítačovou učebnu novými
počítači s moderním systémem klientských pracovišť. Vyučování by rovněž mělo
probíhat v příjemném prostředí jak pro žáky, tak i zaměstnance školy. Přes prázdniny jsme tedy nechali vymalovat chodby školy do pozitivních, světlých barev.
Paní kuchařky zase budou moci používat v kuchyni novou multifunkční pánev.
Činorodí jsme i v poskytování nadstandartních aktivit. Pokračovat budeme v realizaci projektu "Čtení a psaní nás baví", rozvíjíme čtenářskou gramotnost na prvním
stupni. Zapojíme se rovněž do nových projektů "Pěšky do školy", "Světová škola"
nebo "Šablony III". Ve spolupráci s Nadačním fondem Lindy Tekeliové uspořádáme
nadační běh. Rozběhly se již některé kroužky pro děti a stálicí zůstává spolupráce
se základní uměleckou školou. Začne probíhat praxe studentů Ostravské univerzity. Některé projekty se často objeví až v průběhu roku a na ty pak reagujeme
v rámci aktuální situace.
Jak jsem již v úvodu předeslal, každý školní rok začíná podobně, ale nikdy není
stejný. Pevně doufám, že nedojde k plošnému uzavření škol a všichni si tak budeme moci splnit očekávání, která na prahu nového školního roku máme. Přeji
Vám všem spoustu zdraví, odhodlání, úspěchů a pevné vůle k dosažení svých cílů.
Text a foto: Radek Pollo
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Podzim v knihovně
Vážení a milí čtenáři,
Knihovna města Ostravy se
tradičně zapojila do mezinárodní kampaně „Evropský
týden mobility“, která se koná
vždy od 16. září do 22. září. V těchto
dnech byl pro návštěvníky knihovny připraven
pestrý program ve všech jejich pobočkách.
Společnou akcí bylo malování putovních kamínků, které probíhalo i v naší hrabovské pobočce. Zájem projevily především děti a jejich
rozmanité výtvory byly vskutku kouzelné.
Dále pokračujeme v celoroční kampani „Darujme a nechejme se obdarovat“, kterou
Knihovna města Ostravy pořádá k výročí
100 let od svého založení. V říjnu věnujeme
čtenářům originální pohlednici. Potěší nás,
když nám na oplátku darují přání nebo svou
vzpomínku na knihovnu, které uchováme pro
příští generace. Pohlednici můžete použít také
jako záložku do knížky.
Pro děti je připravena např. zcela nezaměnitelná postavička a její nový příběh Ovečka
Shaun cestuje.
Na závěr děkuji všem čtenářům z řad seniorů,
kteří si v knihovně vyzvedli a vyplnili dotazníky
v rámci projektu Agentury pro zdravotnický
výzkum „Podpora zdravého stárnutí: využití
vzdělávacích a psychosociálních intervencí pro

JISTĚ SI VYBERETE Z BOHATÉ NABÍDKY KNIŽNÍCH NOVINEK,
Z NÍŽ DOPORUČUJI TYTO TITULY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abriel Anit:
Cussler Clive:
Čermák Petr:
Dutka Edgar:
Falwey Patricia:
Gillerová Katarína:
Granger An:
Grebe Camilla:
Howell Hannah:
Child Lee:
Kinsley Erin:
Lester Natasha:
Maccalister Greer:
Marsons Angela:
Mayne Andrew:
Ohlsson Kristina:
Olsen Gregg:
Ragnar Jónasson:
Robinson Steve:
Svernström Bo:
Weaver Tim:
Whitton Hana:

Světlo po válce
Tyrani ze stínů
Člověk Kellner
Letní valčíky
Dívky z Titaniku
Dívka v zrcadle
Nebezpečná zvědavost
Lovec stínů
Když tě zachrání Skot
Ochránce
Nalezený
Skříň plná Diora
Žena číslo 99
Dětské duše
Dívka pod hladinou
Henryho tajemství
Lež vedle mě
Příšeří
Žena obchodníka s příběhy
Kdo je bez hříchu
Ztracené střípky
Adam ze Zbraslavi a případ královského levobočka (1. část)

udržení mentálního zdraví, prevenci a včasnou
diagnostiku deprese, úzkosti a kognitivních
poruch u seniorů v komunitě“. Dotazníky byly
předány zástupcům Lékařské fakulty Ostravské
univerzity, která je řešitelem projektu.
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Mějte se krásně, užijte si podzim a nenastydněte.

Text a foto: Martina Šalati
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Gulášfest 2021
V sobotu 28. srpna se uskutečnil další ročník
již skoro tradičního hrabovského Gulášfestu. Po letních vedrech měla akce naprosto
ideální počasí a to se projevilo také v účasti
až 700 návštěvníků. Na startu se na hřišti TJ
Sokol Hrabová sešlo celkově 16 týmů, které
si s sebou přivezly kotlíky a veškeré další vybavení a suroviny. Guláše byly dovařovány
postupně od 11 do 13 hodin a kromě prodeje
návštěvníkům musel každý tým také odevzdat
vzorek porotě, kterou vedla místostarostka
Vladislava Kopitzová. Kromě toho zde byl také
důmyslný systém hlasování veřejnosti pomocí

skleněných kuliček vkládaných do misek příslušného čísla.
Vítězným týmem se stali "Čmoudi" s Gulášem
čtyř barev, jehož podobnost názvu se stejnojmenným asijským pokrmem nebyla náhodná.
Druhý skončil tým "Mikeska" se svým Gulášem
z hovězích líček. Na třetím místě pak skončil
tým "Paskov.net" s prostě jen Poctivým hovězím gulášem. Diváci však ohodnotili jako
nejlepší guláš Hovězí rozkoš, nepochybně také
zásluhou originálních úborů kuchařek a prodavaček týmu "Kiosex", inspirovaných "holkami z Perlovky". Ceny předával pan starosta

Igor Trávníček spolu s paní místostarostkou
Vladislavou Kopitzovou a zástupcem spolku
Torali Ing. Orkáčem.
Program dne tím ovšem zdaleka neskončil.
Od 15 hodin k poslechu hrála kapela Super
Fox, kterou v 17 hodin vystřídala kapela
Nebratři. Od 20. hodiny se pak lidé mohli
ještě podívat na film Kinematografu bratří
Čadíků. Poděkování za vydařenou akci patří
především Kulturní komisi Rady městského
obvodu Hrabová, ale také spolupořádajícímu spolku Torali a našemu Sboru dobrovolných hasičů.

Text a foto včetně upoutávky na titulní straně: Jan Dvořák

Hrabovský půlmaratón
V sobotu 4. září pořádal Maratón klub Seitl další Hrabovský půlmaratón. Po ranní prezentaci na hřišti TJ Sokol se běžci odebrali na start u Domu
s pečovatelskou službou na Bělské ulici. Před sebou měli buď 3 okruhy směrem k Mitrovicím o délce 10,5 km nebo 6 okruhů o délce 21,1 km. Vítězem nejtěžší kategorie se stal Oldřich Kokošek a z žen Petra Pastorová.

Text: Jan Dvořák, Foto: Radomír Seďa
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Návštěva v Hrabové

Zářijoví jubilanti

Do Hrabové dne 10. srpna přijela na pozvání šéfredaktorka celostátního časopisu Magazín Senior paní
Lucie Lepařová. Tento magazín vychází jako měsíčník ve 14 krajích s regionální přílohou. V ní seznamuje širokou veřejnost s aktivitami seniorů v kraji.
Na neformální schůzce s členkami Českého svazu žen,
s účastnicemi Sportovního klání seniorů, zástupcem Kulturní komise a populární místní fotografkou se v několikahodinové
debatě probírala různá témata. Mimo jiné se zajímala o aktivity seniorů
v naší Hrabové a jejich kulturní a společenský život. Schůzka proběhla
k oboustranné spokojenosti. Na závěr byla dohodnuta spolupráce
na zveřejňování dodaných článků a fotografií, což bylo uskutečněno
hned v zářijovém vydání.

Občané Hrabové, kteří oslavili významné životní jubileum a souhlasili se zveřejněním v Hrabovských listech:
Alice Kubecová

– 91 let

Josef Kroček

– 75 let

Šárka Kolibáčová – 70 let
Všem jubilantům přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenost.
Text: Zdeňka Haunerová, Foto: Renáta Moskalová

Text a foto: Miroslav Houžvička

Výstavka "Muzeum jde do ulic"
V období od 2. do 16. září zavítala i do Hrabové putovní výstavka "Muzeum jde do ulic", kterou zorganizovalo v různých ostravských obvodech
Ostravské muzeum. To expozici využilo jednak ke své propagaci, ale především zde byly na jedenácti exteriérových panelech prezentovány
nově vzniklé ostravské městské parky. A to je také důvodem, proč byla tato výstavka i v Hrabové – neboť i zde z dotace statutárního města
Ostravy vyrostl nový park Hrabovjanka.

Text a foto: Jan Dvořák
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Sbor dobrovolných hasičů oslavil 125. výročí
4. září 2021 proběhly oslavy 125. výročí založení našeho sboru. Oslavy začaly mší svatou
v kostele svaté Kateřiny Alexandrijské. Po mši
následovala slavnostní řádná valná hromada
k příležitosti 125. výročí Sboru dobrovolných
hasičů v Hrabové. Valné hromady se zúčastnili
vzácní hosté – ředitel Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje plk. Ing. Radim
Kuchař, místostarostka městského obvodu Hrabová Vladislava Kopitzová, delegace z okolních
hasičských sborů a z hrabovských spolků.
Po státní hymně, přivítání hostů a odeslání
čestné stráže k položení kytice na hrob padlých k uctění jejich památky přednesl starosta

sboru Jaroslav Mintěl zprávu o činnosti sboru
za posledních pět let, ve které zhodnotil pestrou činnost členů sboru ve všech oblastech
jeho činnosti. Po zprávě o činnosti sboru byla
předána ocenění jednotlivým členům Sboru
dobrovolných hasičů za jejich aktivní činnost
pro sbor (věrnostní stužky a dary) a blahopřání jubilantům. V diskusi vystoupil ředitel
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje plk. Ing. Kuchař, který zmínil
potřebu výstavby nové hasičské zbrojnice
v Hrabové, která by nahradila současnou již
nevyhovující budovu. Paní místostarostka
Vladislava Kopitzová přítomné seznámila
s kroky, které úřad podniká pro výstavbu

nové hasičské zbrojnice. Po zdravicích hostů
a následném obědu se členové sboru přemístili do prostor hasičské zbrojnice, kde oslavy
pokračovaly.
Text: Jaroslav Mintěl,
Foto: Vladislava Kopitzová

Den s hasiči
V rámci oslav 125. výročí založení uspořádal
hrabovský Sbor dobrovolných hasičů v sobotu
18. září od 14 hodin na hřišti TJ Sokol Hrabová
Den s hasiči. Probíhaly zde ukázky výzbroje
integrovaného záchranného systému, ale také
třeba módní přehlídka (ovšem hasičské výstroje) nebo tombola.

Text: Jan Dvořák, Foto: Radomír Seďa,
Foto upoutávky na titulní straně: Tomáš Vojkůvka
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Pohodová vyjížďka
Letošní vyjížďky 11. září, nazvané „Velocipedisté v Ostravě 2021“, se zúčastnilo
54 velocipedistů. Přijeli kamarádi z Bílovce, Šenova,
Brna, Jeseníku a Frýdku-Místku.
Sešli jsme se na hřišti, kde byla pro účastníky
připravena snídaně. Z hřiště jsme vyjížděli
v 10 hodin. Zastavili jsme u kostelíku, kde jsme
se, jak nám velí tradice, vyfotili a pokračovali
jsme na náměstí na Šídlovci. Obkroužili jsme
několikrát náměstí, navštívili naši klubovnu
a pokračovali po cyklostezce směrem na Frýdek. První zastávka byla v Paskově na pláži.
Od rána bylo horko, a v takovémto případě je
nutno pravidelně doplňovat tekutiny. Další
zastávka byla až ve Frýdku u památníku tří
školáků, kteří zahynuli v roce 1932 při nálezu
útočného granátu z první světové války. Poté

jsme navštívili baziliku Navštívení Panny Marie
a katakomby v jejím podzemí. Z příjemného
chladu baziliky jsme se přesunuli k zámku na
Frýdeckém náměstí. Museli jsme překonat
prudké stoupání, během něhož se Radimovi
ulomila klika na vysokém kole. Kolo tímto bylo
nepojízdné a Radim dojel na náhradním kole.
Prohlédli jsme si zámecké podzemí a rozešli
jsme se k samostatné prohlídce náměstí. Někteří si vyšlapali osmdesát metrů vysokou věž
kostela sv. Jana Křtitele a část se nás usadila
v zámecké kavárně, kde nalévali výborný burčák. Sešli jsme se na frýdeckém náměstí u cukrárny a protože všichni už měli hlad, rozhodli
jsme se, že vynecháme návštěvu Židovského
hřitova a pojedeme nejkratší cestou do Coolárny ve Sviadnově, kde pro nás byl přípravený
guláš. Poslední naše zastávka před cílem trasy
byla v Panském pivovaru v Paskově. Odtud
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jsme kolem sodovkárny vyjeli na poslední
úsek vyjížďky. Na hrabovské hřiště jsme přijeli těsně po ukončení fotbalového zápasu
a vydrželi jsme zde v příjemné atmosféře až
do pozdních nočních hodin. Závěrem je nutno
poděkovat všem kteří se na úspěšném zvládnutí vyjížďky podíleli. Zvláštní poděkování
si zaslouží průvodce Jaromír Polášek a vodič
Martin Veselý. Můžeme být rádi, že za celou
vyjížďku jsme měli jen malé technické problémy a jeden vážnější, v podobě ulomené
kliky na Radimově vysokém kole. Bezohlednost ostatních cyklistů se podepsala na pádu
Pavly, když ji na cyklostezce mezi retardéry
srazil cyklista jedoucí v protisměru. Padesátka
účastníků vyjížďky je v dnešním provozu bez
asistence policie na samé hranici bezpečnosti.
Text: Pavel Žižka,
Foto: Jan Dvořák, Lucie Hýžová (jen dole)
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Momentky z Hrabové

Východ slunce za kostelíkem

Šnek
na vycházce k Pilíkům

oparu
mlžném
v
e
c
n
Slu

Turistic
ká znač
u odleh
ka
čovacíh
o kanálu

Jsou dny,
kdy už krajinu zakrývá mlha

Sluníčko již zapadá

Foto: Renáta Moskalová (nahoře), Věra Kročková (dole)
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Svatý Jan XXIII. – papež, který svolal koncil
Říjnový kalendář nabízí řadu
podnětných osobností křesťanských dějin. Důležité
místo zaujímá papež Jan
XXIII., který byl kanonizován
27. dubna 2014 společně s Janem Pavlem II. Jeho památka se
slaví 13. října, v den zahájení II. vatikánského
koncilu v roce 1962.
Narodil se se jako Angelo Giuseppe Roncalli
roku 1881 ve městě Sotto il Monte v italské
provincii Bergamo. Již od mládí tíhnul k duchovní službě. Na kněze byl vysvěcen roku
1904. V roce 1905 si ho jako svého sekretáře
vybral nový bergamský biskup Mons. Giacomo Radini-Tedeschi. O rok později začal Roncalli vyučovat v místním kněžském semináři.
Po vypuknutí první světové války mu byla
roku 1915 svěřena duchovní péče o raněné
vojáky v bergamských nemocnicích. Dobře
poznal, co je to utrpení. V červenci 1918 souhlasil s tím, že bude pečovat o vojáky nakažené tuberkulózou, ač riskoval vlastní život.
Ve dvacátých letech vstoupil do diplomatických služeb Svatého stolce a roku 1925 přijal
biskupské svěcení. Působil v Bulharsku, Turecku a Řecku, tedy v zemích, kde katolíci neměli

lehký život. Během druhé světové války dokázal zachovávat přísnou neutralitu, což mu
umožnilo efektivně napomáhat jak tisícům
Židů, které tak zachránil před smrtí, tak hladovějícím obyvatelům Řecka. Od roku 1944
působil jako apoštolský nuncius ve Francii.
Papež Pius XII. jej jmenoval kardinálem a v roce
1953 ustanovil do úřadu benátského patriarchy.
Jeho působení v čele diecéze charakterizovalo značné pastorační úsilí. Když byl Roncalli
28. října 1958 zvolen papežem, vybral si jméno Jan XXIII., snad aby napravil pošramocené
jméno svého středověkého jmenovce, který
byl papežem v letech 1410 až 1415. Od počátku
pontifikátu uplatňoval zcela nový styl vycházející z povahy jeho lidské a kněžské osobnosti.
Zintenzívnil například kontakt s věřícími při
návštěvách farností, nemocnic a vězení.
Dne 25. ledna 1959 ohlásil Jan XXIII. svolání
Druhého vatikánského koncilu. Cílem sněmu
nebylo vyhlašovat nové pravdy víry, ale vyjádřit tradiční učení církve způsobem odpovídajícím moderní době. Jan XXIII. povzbudil církev
k tomu, aby před odsuzováním a opozicí vůči
okolnímu světu dala přednost milosrdenství
a dialogu s obnoveným vědomím, že její poslání zahrnuje všechny lidi.

Všemožně usiloval o podporu míru, což je
obsahem encykliky Pacem in terris („Mír na
zemi“) z roku 1963. V době tzv. kubánské krize na podzim roku 1962 se zasloužil o mírové
řešení konfliktu. Svatý papež Jan zesnul večer
3. června 1963 a zpráva o jeho smrti bolestně
zasáhla celý svět. V koncilním díle pokračoval v letech 1963 až 1978 jeho nástupce Pavel
VI. Otevřeností a pravdivostí na něj navazuje
i současný papež František.
Text: Jiří Slepička
Foto: https://cs.wikipedia.org

Z blogu Maruny
Ze všeckeho, co sa ku koncu
leta udalo, mja nejvic zaujala nova školka pro male
gizdy. Dřystali o tym aji ve
zpravach v bedně, v člankach na internetě, tuž aji ja,
coby zvědava Maruna, sem tam
musila na čumendu. Ku temu byl idealni deň
rozlapenych dveři pro veřejnosť. Ludi všude
jak much, harantu jakbysmet – a to ešče před
ofycialnim začatkem školniho roka.
Školka velika, moderni a přitem mnohe ze dřeva, tuž fajne. Žadny šedy kvader. „Pančelki“

vysmate – no ja, když maju všecke pěkne,
nove a fajnove. Nahoře logopedyja, tuž to
za našich času něbyvalo, to by se přytem aji
neska někerym mym byvalym spolužakum
šiklo. Neni divu, že hrabovska chlouba je pro
letošek komplet plna. Je fajne, že přednosť
mjali děcka z Hrabove a zbytek sa dopěchoval z četnych zajemcu z okola. No mam z teho
enem radosť, bo se zrobilo cosyk pro buduci
generacie, tak snaď nas pak hneď nenarvu do
LDNek. Je dobře, že je to už fertig, ačkoliv par
pajtašku robilo možne i němožne, aby školka
něbyla. Asyk němaju radi fakaňata.

No a okrem teho maju za sebu naši pajtašci
dalši rekord – po nejdelšim fčil nejkratši zasedani ... 11 bodu na programě stihnuť za hodinu
a pul, a to včetně dotazu občanu – tuž dobre.
Jasne, zapřyčiněne tež specielni zestavu, bez
monologu... Holt někery raz miň je vic. Enem
mja mrzi mala učasť ludi. V Hrabove ale iděme
z dobu, a tak jak mjali haranti školu on-lajn, tak
aji jednani je na jutubu. Dotazy byly zaslane
přymo hlavnimu pajtaškovi, odpověděl hneď
z kraja, a pak to šlo jak na dratkach. Nova doba,
nove metody!
Maruna Cholewowa

Každý pes jiná ves – změníme to?
Sídliště Šídlovec v době svého vzniku tvořilo
architektonicky zajímavou lokalitu, a to jak
v jeho staré části, tak i v nové části. Jedním
ze základních rysů tohoto sídliště bylo to, že
domy měly stejné barvy omítek. Asi může
být sídliště barevnější, ale každopádně by
to mělo mít nějaký řád a barevně k sobě

ladit. Domy se privatizovaly po jednotlivých
vchodech a o opravách každého vchodu rozhoduje jeho společenství vlastníků. A tak
máme v jednom bloku jeden vchod oranžový, vedle něj žlutý a pro změnu vedle něj
šedý. Nebylo by moudřejší, kdyby se ti, co si
chtějí dělat novou omítku domu například
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po zateplení, nejdřív podívali, jakou barvu
má opravený sousední vchod a podle toho
zvolili fasádu svého vchodu? Příklad jednoho domu na Šídlovci ukazuje, že když se
chce, tak to jde.
Jan Dvořák
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Pozvánky

Pořad bohoslužeb na měsíc říjen
Den

Hodina Liturgická oslava

Mše svatá

Pátek 1. 10.

16:30

Památka Svatých andělů strážných
První pátek v měsíci

za † † Libuši Sommerovou, manžela, rodiče a sourozence z obou stran

Neděle 3. 10.

8:00

27. neděle v mezidobí

za † † Ludvíka a Marií Foltovy, dceru Jarmilu Rundtovou
a za † † Mojmíra Rozehnala, syna Luďka, živou a † rodinu

Pátek 8. 10.

16:30

Pátek 27. týdne v mezidobí

za † † Aničku Petrovou, manžela Jaroslava, živou a † rodinu

Neděle 10. 10.

8:00

28. neděle v mezidobí

za † † Jaroslava Olšáka, manželku, syna a rodiče

Pátek 15. 10.

16:30

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

na jistý úmysl

29. neděle v mezidobí
Měsíční sbírka na kostel
30. neděle v mezidobí - Den modliteb za misie
Sbírka na světové misie

Neděle 17. 10.

8:00

Neděle 24. 10.

8:00

Pátek 29. 10.

16:30

Pátek 30. týdne v mezidobí

za † Olgu Rydlovou (k nedožitým 81 letům)

8:00

Slavnost výročí posvěcení kostela
Přechod na zimní čas

za † † Karla Juráně, stavitele našeho kostela, a jeho živou a † rodinu

Neděle 30. 10.

za † † Žofii a Bohumila Baluška, děti a za živou rodinu
za † † Anastázii Bartošovou, manžela, syna Vladimíra a rodiče

Plán akcí pro veřejnost v příštím měsíci
Den

Hodina

Místo

Akce

Program

Pátek 1.10.

15:00

Šrobárova 22 – z boku

Nábor do Skautu

informace o Skautu

Pátek 15.10.

16:00

Před MŠ Bažanova

Putování se světýlky

průvod menších dětí s rodiči a světýlky

Středa 20.10.

16:00

Školní jídelna ZŠ

Zastupitelstvo obvodu

závěrečné vyúčtování stavby MŠ Bažanova

Pátek 22.10.

15:30

Jídelna MŠ Bažanova

První pomoc při úrazech

přednáška MUDr. Menšíka (Zdrav. komise)

Hromadné očkování psů
14. října proběhne v Hrabové očkování psů proti vzteklině, a to od 15:15 do 15:45 hodin na Šídlovci před prodejnou Budoucnost a od
16:00 do 16:30 hodin na hřišti TJ Sokol Hrabová. Cena je 110 Kč.

MVDr. Václav Petr

Plán akcí Klubu seniorů v příštím měsíci
Den

Hodina

Pátek 1.10
Pondělí 4.10.
Čtvrtek 7.10.
Pátek 8.10.
Pondělí 11.10.
Čtvrtek 14.10.
Pátek 15.10.
Pondělí 18.10.
Čtvrtek 21.10.
Pátek 22.10.
Pondělí 25.10.
Pondělí 1.11.
Čtvrtek 4.11.
Pátek 5.11.
Pondělí 8.11.

14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00

Místo

Aktivita

Téma

Klubovna Bělská 28
Klubovna Šrobárova 22
Klubovna Bělská 28
Klubovna Bělská 28
Klubovna Šrobárova 22
Klubovna Bělská 28
Klubovna Bělská 28
Klubovna Šrobárova 22
Klubovna Bělská 28
Klubovna Bělská 28
Klubovna Šrobárova 22
Klubovna Bělská 28
Klubovna Šrobárova 22
Klubovna Bělská 28
Klubovna Bělská 28

Kreativní kroužek
Kreativní kroužek
Společenské deskové hry
Kreativní kroužek
Kreativní kroužek
Posezení při hudbě
Kreativní kroužek
Kreativní kroužek
Posezení při hudbě
Kreativní kroužek
Kreativní kroužek
Kreativní kroužek
Společenské deskové hry
Kreativní kroužek
Kreativní kroužek

Pletení šňůr – parakord náramek č. 1
Pletení šňůr – parakord náramek č. 1
Karty + Člověče, nezlob se!
Pletení šňůr – parakord náramek č. 2
Pletení šňůr – parakord náramek č. 2
Luciano Pavarotti + společenské hry
Pletení šňůr – parakord náramek č. 3
Pletení šňůr – parakord náramek č. 3
Babouci + společenské hry
Pletení šňůr – parakord náramek č. 4
Pletení šňůr – parakord náramek č. 4
Malování obrazů akrylem
Karty + Člověče, nezlob se!
Malování obrazů akrylem
Malování obrazů akrylem
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