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HRABOVSKÉ LISTY

Úvodník
Vážení čtenáři,
jak dokládá i titulní fotografie, nezbývá než konstatovat
"léto budiž pochváleno". Přináší sice pro novináře "okurkovou" sezónu, ale přesto je
ve srovnání s dobou proticovidových opatření daleko
více o čem psát.
V čísle najdete informace
o novinkách z úřadu městského obvodu, především
o zřízení obvodního facebooku. Seznámím Vás také
s děním kolem Pilíků a obvodní kroniky. Snad zaujmou
i odpovědi na dotazy čtenářů k tématům, která občany
zajímají. Dále Vás Hrabovské
listy informují o tom, co se
na území městského obvodu včetně průmyslové zóny
chystá v nejbližší budoucnosti. Milým zpestřením prázdnin byla opět Neckyáda a tak
těm, kteří se nemohli jít podívat, ji aspoň přibližuji fotografiemi. Zmíněna je také
hrabovská stopa na letošních
olympijských hrách. Občané,
kteří potřebují sociální služby, zde najdou informace,
které jim pomůžou některé
z nich využít. Září bude na
dění pestřejší, takže pozvánek je trochu více. A nemůže
chybět ani informace k volbám do Poslanecké sněmovny, které nás čekají hned na
počátku října.
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 nástup do plného pracovního a výukového procesu, pokud možno již bez
přítomnosti malé potvůrky,
a k tomu příjemné čtení Hrabovských listů.
Jan Dvořák

SAMOSPRÁVA

Léto je u konce, prázdniny za námi
a začíná nový školní rok
Největší událostí roku, či spíše
několika posledních let, je
otevření nové mateřské školy.
Kolaudace proběhla v srpnu,
je za námi i slavnostní otevření a schází pouze vyset trávník
a nasadit stromy – to proběhne v nejbližších dnech.
Poslední dva měsíce nebyly určitě odpočinkové pro
zaměstnance školky. Vše zabalit, přestěhovat a připravit pro děti v nových prostorách bylo náročné a já
děkuji všem, že to tak brilantně zvládli.
První srpnové pondělí proběhlo další jednání ohledně obtěžujícího zápachu z naší průmyslové zóny. Typický zápach už není tak markantní, stále tady ale je
a komplikuje život místních obyvatel. Dohodli jsme,

že v tomto měsíci budou v obytné zástavbě umístěny
dva měřící vozy monitorující emise, dojde k prohlídce
některých provozů nezávislým odborníkem a k řešení bude přizvána Vysoká škola báňská-Technická
univerzita. Problém zápachu je především v tom, že
neexistuje způsob, jak ho měřit, ani legislativa, která
by tuto problematiku upravovala. Zástupci zúčastněných firem argumentovali obrovskými investicemi
do zlepšení a spoustou přijatých opatření. To je určitě
pravda a je to chvályhodné, na druhou stranu je ale
potřeba tato opatření také dodržovat – a tady, myslím, mezery jsou. Toto jednání bylo v pořadí druhé, na
dalším budeme znát výsledky měření a snad i návrhy
konkrétních opatření.
Igor Trávníček

Z jednání rady 11. a 18. srpna
► Vzata na vědomí zpráva o plnění a čerpání rozpočtu statutárního města Ostrava
- městského obvodu Hrabová za leden až červen 2021.
► Rozhodnuto o uzavření nájemní smlouvy na pronájem sklepního prostoru po bývalé mandlovně v domě Šrobárova 695/22 mezi statutárním městem Ostrava městským obvodem Hrabová a spolkem Junák – český skaut za účelem zřízení
klubovny pro skautský oddíl na dobu neurčitou od 1. října 2021 za nájemné 1 Kč.
► Rozhodnuto o výběru nabídky a uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Oprava povrchu komunikace
Dubraviova, Ostrava – Hrabová“ mezi statutárním městem Ostrava - městským obvodem Hrabová
a MDS Ostrava s.r.o., Ostrava – Nová Ves.
► Rozhodnuto o výběru nabídky a uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Oprava povrchu části komunikace Bělská, Ostrava – Hrabová“ mezi statutárním městem Ostrava - městským obvodem Hrabová
a JANKOSTAV s.r.o., Ostrava – Kunčice.
► Rozhodnuto zaslat písemnou výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zimní
údržbu místních komunikací III. a IV. třídy v městském obvodu Hrabová v sezóně 2021 / 2022 uchazečům dle předloženého návrhu.
► Schválen Plán zimní údržby místních komunikací III. a IV. třídy v městském obvodu Hrabová na období od 1. října 2021 do 31. března 2022.
► Rozhodnuto o výběru N. F. do bytu v projektu „Sociální bydlení ve městě Ostrava“.
► Připomínkován návrh Obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí a uloženo starostovi jednat s vedením statutárního města Ostravy o stanovení zvýšených koeficientů daně z nemovitostí i pro průmyslové areály.
► Rozhodnuto zaslat písemnou výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup
traktoru + přídavného zařízení“.
► Rozhodnuto o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo „Přístavba úřadu městského obvodu pro kulturní účely, Ostrava - Hrabová“ mezi statutárním městem Ostrava - městským obvodem Hrabová
a dodavatelem Dobré stavby s.r.o., Ostrava - Kunčice.
► Vzato na vědomí přidělení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt„Výstavba chodníku
podél ulice Paskovská k objektu hasičské zbrojnice“ ve výši 85% uznatelných nákladů, tj. 2 171 870 Kč.
► Informováno starostou o jednání svolaném Magistrátem města Ostravy dne 2. srpna 2021 v CTParku
k zápachu z Průmyslové zóny Hrabová. Výsledkem je, že v měsíci září bude na 14 dnů umístěn měřící vůz ve vybrané obytné zóně. Měřící vůz financuje statutární město Ostrava a provozuje Zdravotní
ústav se sídlem v Ostravě.
► Požádáno o zapsání nově vybudované Mateřské školy Bažanova do rejstříku škol a školských zařízení od 1. září 2021, aby mohl být zahájen provoz Mateřské školy „Klubíčko“ Ostrava - Hrabová, p. o.
v nových prostorech.
Celé usnesení z jednání rady městského obvodu naleznete na www.ostrava-hrabova.cz.
Jan Socha
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Jednání k Pilíkům
V červenci proběhlo jednání
s ředitelem odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO Ing. Petrem
Křížem, Ph.D., vedoucím
střediska Povrch Ing. Josefem
Jaškem a zástupci obvodu. Požádali
jsme závod ODRA o výpůjčku nebo pronájem
stezky pod Pilíky 3, 4 a 5, kterou bychom chtěli
po opravě zpřístupnit pro občany. Stezka by
navazovala na náš pozemek, na kterém se nachází účelová veřejně přístupná komunikace.

Po opravě této komunikace by došlo k propojení stezky od křižovatky „u Emila” až po Novou Bělou. Za tímto účelem jsme stezku pod
Pilíky nechali zakreslit a požádali závod ODRA
o výpůjčku nebo pronájem, a také o opravu
plotu podél stezky, případně o podílení se na
opravě stezky. Ing. Kříž nám sdělil, že je této
stezce nakloněn, přislíbil i případnou opravu
oplocení, ale vše se odvíjí od toho, zda Český
báňský úřad nevede Pilík 4 a 5 jako úložiště.
V případě, že je tomu tak, nemohou se občané
po této stezce pohybovat.

V současné době závod ODRA dává dohromady projektovou dokumentaci. I náš úřad byl
požádán o poskytnutí dokumentace, kterou
máme k dispozici. Ing. Kříž dále řekl, že nyní
je prioritní zrušení napojení odpadních vod
z území Paskova do Pilíku 4 s odtokem přes
Pilík 5 do vodního toku Ščučí. Přislíbil nám,
že k jednání, které budou vést s obcí, což je
v tomto případě statutární město Ostrava, budeme přizváni jako městský obvod, na jehož
území se nádrže nacházejí.
Vladislava Kopitzová

Mobilní rozhlas
Vážení občané,
spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky které vás nyní efektivně informujeme přímo do vašeho
telefonu. Přihlaste se k odběru informací a už nezmeškáte důležité novinky a upozornění z naší samosprávy.
Informace podle Vašich zájmů Vám budeme posílat e-mailem, krátké textové zprávy nebo jako zprávu do
aplikace. Služba je zdarma!

Verze pro iOS

Přihlášení do Mobilního rozhlasu přináší:
► Upozornění na krizové události - výpadky energií, blížící se vichřice, dopravní uzavírky, varování před
podomními prodejci apod.;
► Novinky a důležitá upozornění z úřadu - poplatky, obecní zpravodaj, digitalizovaná hlášení z amplionů;
► Pozvánky na kulturní a sportovní akce;
► Mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými funkcemi.

Verze pro Android

V registračním procesu si sami můžete nastavit, jaké typy informací vás zajímají (např. kultura, majitelé
zvířat). Doporučujeme vyplnit Vaše telefonní číslo a ulici, abychom Vás mohli rychle varovat v případě
nečekaných událostí (např. havárie vody). Vaše údaje jsou v bezpečí a v souladu s Obecným nařízením
o ochraně osobních údajů.
Přihlaste se k odběru informací na www.ostrava-hrabova.cz. Registrovat se můžete také osobně přímo
na našem úřadu v kanceláři č. 11 u vedoucí Odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí - rádi vám
pomůžeme. Oficiální aplikaci si můžete stáhnout přímo na App Store nebo Google Play - poté si stačí
přidat Ostrava - Hrabová a budete mít informace vždy po ruce.
Jana Tajchmanová

Pozvání na zastupitelstvo 16. září
► Připomínky občanů.
► Zpráva o plnění rozpočtu městského obvodu Hrabová za 1. pololetí 2021.
► Rozpočtová opatření Zastupitelstva městského obvodu Hrabová v roce 2021.
► Majetkoprávní záležitosti.
► Informace o činnosti Rady městského obvodu Hrabová mezi 20. a 21. zasedáním Zastupitelstva městského obvodu Hrabová.
► Různé.
Igor Trávníček
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Rozhovor s Radomírem Seďou:
Jak pokračují práce na hrabovské kronice
1. Co Vás přivedlo k tomu, že jste se rozhodl stát se kronikářem městského
obvodu Hrabová?
Nabídka stát se kronikářem se ke mně dostala v prosinci 2019 od Martina Slepičky,
jenž mě doporučil u vedení obce. Do funkce
jsem byl ale oficiálně jmenován až v květnu
následujícího roku. Když jsem uvažoval, zda
přijmout tuto pozici, byla pro mně hlavním
kritériem znalost obce a můj osobní vztah
k ní. Nemalou roli hrála skutečnost, že jsem
s Martinem v roce 2017 spolupracoval na
vzniku publikace Historie obce Hrabová. Pro
mně je práce při tvorbě chronologických zápisů do kroniky nová zkušenost, díky které
jsem mnohem více poznal dění a některé
lidi v Hrabové. Navíc jako vystudovaný historik a dlouholetý pracovník podnikového
a univerzitního archivu mám k takové práci
velmi blízko.

2. V jakém stavu jste obecní kroniku převzal?
S kompletními zápisy kroniky můj předchůdce skončil k 31. prosinci 2016. Nějaký koncept
pro rok 2017 měl rozepsaný, ale jednalo se
jen o stručné a velmi mezerovité poznámky.
Nezbývalo než se pustit do práce. Zápisy za
rok 2017 jsem panu starostovi a tajemníkovi
odevzdal v dubnu letošního roku, konkrétně
šlo o 31 stran. Možná si někdo řekne, že je to
zbytečně moc, ovšem je třeba si uvědomit,
že událostí, ať již v kultuře, místní politice,
ve výstavbě, veřejném dění, spolkovém životě či sportu, je opravdu hodně. Hrabová je
obec, která žije, a bydlí v ní hodně aktivních
a schopných lidí. Aktuálně dokončuji zápisy
za léta 2018 a 2019, které následně pošlu ke
korektuře Martinovi Slepičkovi. Jsou věci,
které mi mohou uniknout, a jsem rád, když
je mám s kým konzultovat. V dlouhodobém

horizontu bych s Martinem rád spolupracoval. Také považuji za důležité uvést, že své
krásné fotografie pro kroniku poskytli ochotně a zcela nezištně manželé Hromádkovi, kterým tímto děkuji.
3. Jak se Vám daří práce na kronice a na
jaké problémy při tom narážíte?
Do jaké míry se mi práce daří, musí posoudit
až čtenáři. Sám sebe hodnotit nebudu. Každým dnem očekávám konečný výstup z tiskárny týkající se zápisu za rok 2017. K tomu se
pak mohou vyjádřit zastupitelé a ostatní občané obce. Pokud jde o nějaké problémy při
tvorbě kroniky, tak problémem je nedostatek času na psaní. Jinou stránkou věci je mít
osobní zkušenost s konkrétní událostí. Pro
mě je mnohem lepší ji prožít, než když ji mám
zprostředkovanou. To se týká retrospektivních zápisů dění za léta 2017 až 2019, u kterého jsem nebyl a informace dohledávám.

Rozhovor s Tomášem Vojkůvkou:
Facebook městského obvodu Hrabová
V době, kdy čtete tyto Hrabovské listy, by již měla
fungovat žhavá novinka
- poprvé v historii má náš
městský obvod svou oficiální facebookovou stránku
https://www.facebook.com/ova.hrabova.
Stalo se tak zásluhou Tomáše Vojkůvky
a proto mu Hrabovské listy položily v této
souvislosti několik otázek:
1. Co Vás přivedlo k tomu, že jste se rozhodl ujmout funkce správce oficiální facebookové stránky městského obvodu?
Narodil jsem se v Hrabové, mám tam rodiče
a často hraju volejbal na Sokole i v tělocvičně. Došel jsem k závěru, že v Hrabové chybí
férová komunikace o problematice správy
městského obvodu - a té neférové je naopak
přespříliš. Hrabová je atraktivní místo k bydlení a řada mladých lidí se sem stěhuje, obvod
neznají a zejména pro tyto lidi by obvod měl
zajistit kvalitní komunikaci, která by je o všem
informovala. Proto jsem e-mailem oslovil pana

starostu s nabídkou pomoci obvodu v komunikaci s veřejností - což je dnes zejména Facebook. Pan starosta na nabídku zareagoval
pozitivně a byl jsem pozván na schůzku se
starostou, místostarostkou a tajemníkem,
kterých pak následovalo více. Nakonec rada
městského obvodu dne 14. července rozhodla, že budu provozovat oficiální facebookové
stránky městského obvodu.
2. Jakou máte pro tuto práci kvalifikaci
a zkušenosti?
Studoval jsem dva roky obor Marketingová
komunikace na Univerzitě Tomáše Bati ve
Zlíně. V roce 2017 jsem začal podnikat na
živnostenský list v oboru audiovizuální tvorby a marketingu. Posléze jsem v roce 2018
založil firmu Clown Media&Marketing s.r.o,
která se věnuje marketingu a tvorbě audiovizuálních materiálů (videospoty, reklamní
spoty, reklamní a propagační fotografie).
Děláme pro velké firmy (např. to byl Arcelor
Mittal Ostrava), pořadatele akcí (např. Colours
of Ostrava), ale i pro státní instituce (např.
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Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České
republiky), krajské instituce (např. Moravskoslezský kraj, Moravskoslezské investice
a development) i politické strany.
3. Jakou máte představu o obsahu a fungování facebookové stránky městského obvodu Hrabová?
Stránka by měla především informovat o dění
v obvodu, jako jsou akce pro veřejnost, přerušení dodávek elektřiny, uzávěry pozemních
komunikací či změny jízdních řádů městské
hromadné dopravy. Dále by měla sloužit
k propagaci pozitivních událostí, jako jsou
např. dokončení nové stavby či rekonstrukce nebo vítězství sportovců či žáků v nějaké
soutěži. Chci dát stránce hezkou grafiku a doplnit ji pěknými fotografiemi. Taky by zde měl
existovat prostor pro dotazy občanů, které se
ve splupráci s obvodem budu snažit co nejrychleji zodpovědět.
Foto upoutávky na titulní stránce:
Tomáš Vojkůvka
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Vytvoření centra obce u úřadu
M. D.: Vedení městského obvodu oslovilo
Vysokou školu báňskou-Technickou univerzitu (jen chválím - s panem starostou jsme
o této možnosti diskutovali) a obdrželo nějaké návrhy, o kterých se domnívá, že jsou
moc nadčasové a až nerealizovatelné, a vyslovuje názor, že je nutné je dopracovat, tj.
věnovat tomu ještě hodně práce. Nebylo
by vhodné návrhy uveřejnit na webových
stránkách městského obvodu a nechat i občany se vyjádřit? Jsem přesvědčen o tom,
a tvrdí to i zákony, že výkon samosprávy
a státní správy je službou veřejnosti, a ta by
měla být tím posledním hlasem, který bude
určovat směr vývoje. Období samozvaných
architektů typu Klaus a Bém, kteří rozhodovali o knihovně pana architekta Kaplického, je snad už za námi?!

Už je to více než dva roky, co jsem se sešel
s vedoucí Katedry architektury ostravské
Vysoké školy báňské-Technické univerzity.
Tehdy jsme se dohodli, že vybere pár talentovaných studentů, kteří v rámci své studijní
práce zpracují návrh úpravy prostoru před
naší radnicí tak, aby zde jednou vzniklo
funkční centrum obce – to tzv. Srdce Hrabové. Dohodli jsme si přibližné finanční podmínky i časový průběh.
No a pak přišel Covid a zavřel školy. Pár studentů se k nám přijelo podívat, řekli jsme si
představy a po opravdu dlouhé době a několika urgencích jsem dostal náhled tří prací, které
samotný prostor před radnicí řešily minimálně
až vůbec a na druhou stranu navrhovaly například rybník západně či spoustu bytových

domů severně od úřadu. S tím, že studie spíše
než park před úřadem řeší prostor, který není
náš a nebyl předmětem zadání, jsem se obrátil
na fakultu a bylo mi sděleno, že se jedná o pracovní polotovar, který ještě bude dopracován,
a že si nepřejí jeho zveřejnění.
Určitě si neosobuji právo rozhodovat sám.
Kdysi jsem návrh vzniku centra Hrabové
prosazoval a prezentoval s tím, že se na něm
musíme většinově shodnout všichni - a to
znamená, že s ním budou všichni seznámeni.
Momentálně pouze ctím požadavek fakulty,
který je legitimní už jen proto, že za zaslané
práce jsme nezaplatili ani korunu a nejsou
tudíž naše.
Igor Trávníček

Stěhuje se sport od TJ Sokol k hrabovské škole?
M. D.: Po přečtení rozhovoru pana Žižky
s panem Skalským mám následující otázky:
Určitě se všichni shodneme na tom, že to
nejlepší chceme pro svoje děti (viz výstavba mateřské školy, a to vůbec nemyslím
pejorativně!). Umíte si představit, že tělocvikář bude přes celou vesnici „stěhovat“ třídu na hodinu tělocviku do areálu
TJ Sokol?
Pan Skalský upozorňuje na to, že stavba
haly u základní školy „nesplňuje přesně
definované parametry…“, a to osobně pokládám za zástupný a řešitelný problém –
pojďme si sednout ke stolu, říct si co konkrétně, a věřím, že je to řešitelné! Navíc

poznámku, že v příštích sedmi letech se
nepočítá s žádnou finanční podporou na
úpravu stávajících tělocvičen pokládám
za účelovou – na nové objekty jsou dotace
přislíbeny, resp. vypsány?
Co se týče sportovní haly, je stav následující:
Tím, že vznikla druhá studie, tentokrát haly
u základní školy, došlo i ke vzniku dvou skupin zastánců jedné či druhé varianty. V minulém čísle Hrabovských listů jsem v anketě psal
o tom, že jsem pozval na konzultaci vedoucí
Odboru školství a sportu Magistrátu města
Ostravy, a že jsme za přítomnosti zástupců
Sokola i školy dohodli další postup. Prvním
krokem je pověření někoho nestranného

a zároveň odborně zdatného k definování
všech kladů a záporů jednotlivých variant,
kde využití haly dětmi ze školy bude určitě
jedním z nejsilnějších argumentů. Dalším
krokem bude veřejné projednání. Co se
týče dotací, je situace nepřehledná. Zrovna
ta dotace Národní sportovní agentury na
sportovní infrastrukturu nad 10 miliónů Kč,
o které se zmiňuje pan Skalský, že má ty přesně definované parametry, je už zrušená. Zda
a čím bude v budoucnu nahrazena, to se ještě
s jistotou neví. Hlídáme si vyhlašované výzvy
z ministerstev či sportovní agentury, protože
je jasné, že halu bez dotací nepostavíme – ať
už u školy, nebo na Sokole.
Igor Trávníček

Zkušební provoz
výrobny energetické drcené směsi
V. S.: Jaká je současná situace v provozování zařízení pro výrobu energetické drcené směsi v průmyslovém areálu Tajga? Jak dopadl
zkušební provoz? Potvrdily se obavy občanů ze zvýšené prašnosti a hlučnosti?
Provozovatelé „drtírny“ požádali o prodloužení zkušebního provozu. Tuto záležitost neřeší zdejší stavební úřad, ale Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy. Sousedé si dosud nestěžovali, že by je provoz nějak obtěžoval hlukem či prachem.
Jana Faicová
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Škola v přírodě na chatě Liptov na Ostravici
V letošním školním roce se děti setkaly s náročnou distanční výukou, odloučením od kamarádů a sníženým sportovním vyžitím. Z tohoto
důvodu jsme byli velmi rádi, že se nám podařilo v těchto podmínkách uskutečnit školu
v přírodě. Vše jsme měli pečlivě nachystáno
a jen jsme čekali, za jakých podmínek budeme
moci na Ostravici odjet.
Vedle krásného výhledu nabízí chata Liptov
sportovní vyžití v podobě antukového hřiště,

na kterém děti hrály týmovou vybíjenou. Dále
se v areálu nachází bazén, který jsme za slunečného počasí navštívili velmi rádi. Chata se
nachází asi 1 km od lanového bludiště Opičárna a 3 km od přehrady Šance. Některé děti
Opičárnu navštívily poprvé a všichni si odnesli
nevšední zážitek v podobě překonávání překážek v korunách stromů. Byly velmi obratné
a vše zakončily padesátimetrovým sjezdem
na laně. Tamní příroda je bohatá na zajímavá

místa, proto jsme vyrazili na Satinské vodopády, Lysou horu a peřeje na řece Ostravici. Na
děti čekaly také projektové dny.
Školy v přírodě se zúčastnily třídy 2.B, 4.A,
4.B a 5.B. Děti si užily společné chvíle se svými
kamarády a snad se jim podařilo zapomenout
na několikaměsíční odloučení. Velký dík patří
všem pedagogickým pracovníkům.
Text a foto: Petra Nytrová

Školní rok začíná i v knihovně
Vážení a milí čtenáři,
prázdniny opět uběhly
jako voda a léto se pomalu chýlí ke konci. Doufám,
že jste si všichni odpočinuli
a načerpali síly na dlouhé období chladnější
části roku. V knihovně byly prázdniny už tradičně pracovní a plné příprav na další školní
rok. Na jeho začátku jsem opět zaslala místní
základní škole v Hrabové nabídku lekcí informačního vzdělávání a besed pro žáky prvního
i druhého stupně. Žáci prvních tříd se mohou
seznámit s knihovnou v rámci Týdne prvňáčků. Nabídka pro další ročníky pak zahrnuje
především literárně vzdělávací témata, která
slouží jako doplněk k probíranému učivu pro
jednotlivé ročníky. Pro druháky je připravena
beseda Bajky, pro třetí třídy Pověst a pohádka. Vývoj knihy od prvotního nápadu až
po okamžik, kdy máme možnost odnést si ji
z knihkupectví domů, poznají čtvrťáci na besedě s názvem Jak se vaří kniha. Páťáci se
dozví něco o minulosti i současnosti Ostravy
v rámci besedy s ukázkou starého ostravského
nářečí Tady jsem doma. Pro žáky druhého
stupně jsou určeny besedy Komiks, Horor sci-fi - fantasy, Jaroslav Seifert a Ota Pavel.
Učitelé mají samozřejmě možnost domluvit se
v průběhu školního roku i na dalších tématech
dle aktuálních potřeb.

Snad budou moci akce v knihovně probíhat, a to nejen pro školy, ale i pro veřejnost.
V říjnu, kdy nás čeká Týden knihoven, bych
se velmi ráda vrátila k pořádání přednášek
se zajímavými hosty - v tuto chvíli však není
možné předbíhat. Pokud to epidemiologické
podmínky dovolí, včas se vše dozvíte. Určitě budeme pokračovat v celoroční kampani

„Darujme a nechejme se obdarovat“, kterou
Knihovna města Ostravy pořádá k výročí 100
let od svého založení. Říjnový dárek ovšem
zatím neodtajním, nechejte se překvapit.
A nakonec opět nabídka nových knižních titulů, které si již můžete v hrabovské knihovně
vypůjčit:

A NAKONEC OPĚT NABÍDKA NOVÝCH KNIŽNÍCH TITULŮ,
KTERÉ SI JIŽ MŮŽETE V HRABOVSKÉ KNIHOVNĚ VYPŮJČIT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Benková Jana:
Černucká Veronika:
Češka Stanislav:
Dán Dominik:
Dean Abigail:
Frennstedt Tina:
Hunter Cara:
Janečková Klára:
Jonesová Sandie:
Kallentoft Mons:
Lapena Shari:
Läckberg Camilla:
Logan T. M.:
Lombardo Claire:
Maiová Pauline:
Nikolai Maria:
Patterson James:
Roberts Nora:
Sarah A. Denzil:

Volavka
Dům na konci cesty
Zapomenutá smrt
Ve stínu
Dívka A
Nezvěstná
Někdo blízký
Francouzský manžel
Nevlastní sestra
Dívej se, jak padám
Její konec
Stříbrná křídla
Skvělá známost
Nejhezčí dny našich životů
Štěstí má barvu levandule
Čokoládovna
Jasný cíl
Úkryt
Tiché dítě

Mějte se krásně a užijte si babí léto.
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Stavba cyklostezky
v ulici Na Rovince
Po více než ročním odkladu zahájil Magistrát města Ostravy stavbu
"Cyklistické řešení ulice Na Rovince". Projektovou dokumentaci pro
tuto stavbu zpracovala společnost Haskoning DHV Czech Republic,
spol. s r.o. Jedná se o dopravní stavbu, která propojí cyklistické trasy
mezi Hrabůvkou a Průmyslovou zónou Hrabová. Součástí stavby
je také úprava a rekonstrukce stávajících komunikací včetně jejich
příslušenství, přeložka celkem šesti sloupů veřejného osvětlení z důvodu doplnění stávajícího chodníku o cyklistickou stezku a úprava
protihlukové stěny podél ulice Prodloužené, která se v místě vyústění stezky v délce 14 metrů rozebere. Délka novostaveb cyklistických
stezek je jeden kilometr a 86 metrů.
Stavba se skládá ze tří oddělených úseků a mezi nimi budou cyklisté využívat stávající komunikace, které jsou pro cyklistický provoz
vyhovující. První úsek přestavovaného chodníku, který získá povrch
z cementového betonu, začíná u areálu Gymnázia Františka Hajdy
a končí v místě, kde začíná dětské hřiště mezi sídlištěm Dubina
II a areálem Geologického průzkumu. Dále bude využit stávající
chodník kolem dětského hřiště a příjezdová komunikace k bývalému
areálu Hraboss, kde nyní staví domy RD Styl. Druhým přestavovaným úsekem je chodník mezi ulicemi Krmelínskou a Prodlouženou,
který slouží mimo jiné k přístupu ze Žižkova k Tescu a bude doplněn
o cyklostezku ze zámkové dlažby. Pak budou cyklisté využívat již
existující cyklistické pruhy na okrajích ulice Prodloužené směrem
ke kruhovému objezdu u Makra. Nejdelší přestavovaný úsek bude
podél ulice Na Rovince v úseku od ulice Prodloužené po ulici Podnikatelskou, kde v souběhu s chodníkem vznikne cyklostezka z červeného asfaltového betonu.
Text, foto a nákres s využitím mapy.cz: Jan Dvořák

Staví se nová řadovka na ulici U Řeky
Na ulici U Řeky (kde mimochodem již měsíc od zastupitelstva, které
schválilo návrh tajemníka k tomu, kde vzít peníze na opravu komunikací, není žádná stopa po "tankodromu", který zde předtím byl)
dosud byly pouze objekty lehkého průmyslu nebo zeleň. To se ale
změní, protože u křižovatky s ulicí Na Potoku se staví nová řadovka.

Jedná se celkem o pět patrových (ale nepodsklepených) bytových
jednotek se třemi pokoji a kuchyňským koutem, jejichž obytná plocha
dosahuje 76 m2. K jednotkám náleží také pozemek o výměře 170 m2
a parkovací místa. Dokončení stavby investor předpokládá již na konci
letošního roku.

Text a foto:
Jan Dvořák
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Zástavba volné plochy za Makrem

Poslední velká nezastavěná plocha v Průmyslové zóně Hrabová se nachází mezi obchodním centrem Makro a areálem firmy
DEK. Dnes je zde louka vypadající jako někde
mimo města. Po dvou neúspěšných záměrech
z minulosti se zde však již připravuje zástavba. Vyrůst zde má stavba Administrativního,
obchodního a logistického centra firmy PTÁČEK - správa a.s., pro kterou již bylo vydáno

územní rozhodnutí. Hlavní objekt bude sloužit
jako sklad pro firmu PTÁČEK, která se primárně
věnuje vybavení koupelen. Kromě toho zde
vzniknou dva objekty, které budou sloužit
obchodu nebo výrobě a budou pronajímány
jiným firmám.
Text, foto včetně upoutávky na titulní stránce
a nákres s využitím mapy.cz:
Jan Dvořák

V Hrabové vznikne
servisní stojan pro kola
Statutární město Ostrava se rozhodlo v rámci
dotačního projektu FAJNOVA finančně podpořit nápady spolků i jednotlivých občanů.
První bruslařský klub Buď Inline Ostrava navrhl
zajímavý projekt "Dotáhni kolečko". V rámci
tohoto projektu bude na území statutárního
města Ostravy pořízeno pět servisních stojanů
pro opravy jízdních kol, koloběžek nebo in-line bruslí. A jeden z těchto stojanů budeme mít

i v Hrabové, a to u jezu v blízkosti odpočívky na
cyklostezce podél Ostravice. Stojan bude vybaven základním nářadím, jako jsou imbusové
klíče, šroubováky, páky na vytažení duše a potřeby k zalepení duše. Budou zde i základní náhradní díly - šroubky, osičky, použitá kolečka
a ložiska. Principem projektu je to, že se na
něm bude podílet i veřejnost, a to právě tím,
že bude stojany doplňovat o náhradní díly,

8

které mají lidé doma a nepotřebují je. Stojany
mají být vybudovány již během podzimu. Věřme tomu, že dobře míněný projekt bude také
v reálném provozu fungovat a stojany budou
trvale poskytovat vybavení pro pomoc cyklistům v nouzi.

Jan Dvořák

září 2021
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Jízdy Ostrava - Olomouc a zpět plné překvapení
Máme za sebou 4. ročník
jízdy Ostrava - Olomouc
- Ostrava. Přestože se jízda koná pokaždé ve stejné
roční době a po stejné trati,
nikdy nevíme, co nás na trase
překvapí. První ročník se jel za neuvěřitelného
horka a pochyběla nám voda na pití a osvěžení.
Druhým rokem jsme vezli vody dostatek. Na
zpáteční cestě nás však zastihnul prudký déšť,
který měl na svědomí nejen, že několik jezdců
ukončilo jízdu předčasně, ale také, že zásoby
vody v kanystrech jsme dovezli domů téměř
netknuté. Další rok jsme se vybavili tak, aby nás
déšť nepřekvapil. Mobily a cyklopočítače jsme
zabalili do igelitů a někteří si dokonce namontovali blatníky. Ten rok však ani nekráplo. Každý
rok nás překvapí uzavřené silnice a objížďky. Při
konání prvního ročníku dokončili opravu silnice mezi Kozlovem a Potštátem den před naší

jízdou a my jsme jeli po úplně novém povrchu,
další rok odfrézovali na jiném místě silnici den
před naší jízdou. Letos rozbili betonové plotny
u obce Kozlov. Ubyly nám sice dva nepříjemné
kopce, ale trať se protáhla o celých patnáct kilometrů. Z Oderských vrchů jsme museli sjet
do Hranic. Podél řeky Bečvy jsme dojeli po
cyklostezce do Lipníku. Byla to příjemná jízda
loukami a krajem lesa. Občas jsme nad námi
zahlédli hrad Helfštýn. O to nudnější a zdlouhavější jízda nás čekala z Lipníku do Olomouce,
kdy jsme drncali po staré betonce. Všichni ale
dojeli až k první tabuli "Olomouc". Následovalo
fotografování a zastávka v restauraci „U Matýska“. Na zpáteční cestě cyklisté překonali
uzavřený úsek silnice v Kozlově. Doprovodná
vozidla ale musela uzavřený úsek objíždět.
Setkali jsme se v Potštátě, odkud jsme již dojeli do Ostravy společně. Během čtyř ročníků
s námi do Olomouce dojelo několik účastníků

na koloběžkách. Daneček jezdí pravidelně na
kole z roku 1935, bez možnosti změny převodu.
Ostatní se snaží dodržet pravidlo, že kolo musí
být vyrobeno do roku 1980. Největší obdiv si
ale dle mého názoru zaslouží Dušan, který jezdí
tuto trať na vysokém kole. Za celou dobu se na
start postavila necelá stovka jezdců. Letos ze
14 jezdců ujelo celou trasu sedm. Určitě někoho napadne otázka, proč tuto těžkou, dlouhou
a kopcovitou trať jezdíme. Odpovědí může být
několik: zavzpomínáme na staré časy, provětráme stará závodní kola, projedeme se pěknou
krajinou a setkáme se se stejně postiženými
kamarády-milovníky cyklistiky. A když už nám
to nejede, nastoupíme do auta a necháme se
odvézt domů, přesvědčeni o tom, že letos jsme
jeli určitě naposled. Příští rok ale zase všichni
budeme stát na startu! Statně vpřed!
Text: Pavel Žižka, Foto (na straně 8) Jiří Fiala

Hrabová zastoupena na olympiádě
Určitě můžeme být pyšní na to, že i náš malý městský
obvod měl svého zástupce na XXXII. letních olympijských hrách Tokio 2020 (to není překlep, ale oficiální
název). Byl jím Bc. Petr Nedoma, šéftrenér reprezentace České republiky ve stolním tenisu a reprezentační trenér žen v této disciplíně. Proto ho Hrabovské
listy požádaly o odpovědi na několik otázek:
1. Jaká byla Vaše profesní cesta až na olympiádu?
Již v roce 1983 jsem jako třináctiletý přešel z Blanska do
Střediska vrcholového sportu pro stolní tenis při TJ Vítkovice. Po mládežnických kategoriích jsem se roku 1987
stal v podstatě "profesionálním" prvoligovým hráčem
TJ Vítkovice. Od roku 1995 jsem se začal věnovat i trénování mládeže a po pár letech přijal nabídku pozice trenéra
reprezentace starších žákyň a poté juniorek. V těchto
letech jsem zároveň denně trénoval ve Sportovním centru mládeže při tehdejším TJ Mittal Ostrava. Po návratu
z úspěšného angažmá v německé Bundeslize vroce 2006
jsem si dal pauzu od profesionálního sportu a trénoval
pouze individuálně, abych nakonec v roce 2018 přijal
nabídku na šéftrenéra reprezentačních družstev.
2. Jak probíhala cesta do Tokia a jaké Vás tam čekalo
přivítání?
Cestoval jsem známým vládním speciálem pro olympioniky a dokonce jsem seděl vedle MUDr. Voráčka, který
byl hned na tokijském letišti pozitivně testován na Covid-19. Z letiště mě a mých sedm kolegů místo do olympijské vesnice odvezli i přes očkování a negativní testy
do izolačního hotelu jakožto blízké kontakty pozitivního případu Covidu-19. Nikdo nám nevysvětlil, co s námi

bude, a netušili jsme, že v izolačním hotelu strávíme celý
desetidenní pobyt. Náš volný pohyb byl omezen na patro
hotelu, kde jsme byli ubytováni, a cestu do recepce, kde
se vydávalo jídlo.
3. Jak tedy v těchto podmínkách probíhal trénink
a jak jste na olympiádě uspěli?
Čtyři dny po příletu se do toho hotelu dostali i další členové výpravy stolního tenisu jako následné blízké kontakty.
V hotelu nebyla žádná možnost tréninku. Pořadatelé nás
na tři dny odstřihli od tréninku a všichni naši hráči trénovali až v den utkání nebo den před utkáním, a to po
absolvování speciálního PCR testu v olympijské vesnici.
Krátká návštěva olympijské vesnice byla velmi příjemná
a navodila nepopsatelný pocit, že jsem už opravdu "tam",
mezi nejlepšími z nejlepších. Tento pocit se ještě více
umocnil následující den při vstupu do hrací arény. Moje
svěřenkyně bohužel svůj úvodní zápas v olympijském
turnaji prohrála a vzhledem k vyřazovacímu systému soutěže se tím s turnajem rozloučila. Další den jsme využili
možnosti, že nás Japonci propustí z karantény, a odletěli
jsme pravidelnou linkou domů. Z Tokia jsme neviděli skoro nic kromě cesty z letiště do hotelu a z hotelu do haly,
kdy jsme měli možnost pozorovat rušný život v ulicích.
4. Jaký je Váš vztah k Hrabové?
V Hrabové bydlím od roku 2013. Postavili jsme si s manželkou a dcerami domeček a moc se nám tu líbí. Velmi pozorně sleduji sportovní dění v Hrabové i současné diskuse
o projektu sportovní haly. Třeba zde budou podmínky
pro založení stolnětenisového klubu...
Foto: Petr Nedoma
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Neckyáda 2021
V sobotu 7. srpna se uskutečnil již třetí ročník
obnovené Neckyády. Po dnech dešťů bylo
skvělé třicítkové počasí a přitom v Ostravici zcela optimální množství vody. Na startu v 15 hodin u Starého splavu se za přítomnosti více než
stovky diváků sešlo celkem osm plavidel, které
po zahájení Vodníkem (tedy Petrem Žižkou) vyplouvaly v pětiminutových intervalech.
V cíli hlavní rozhodčí Ivo Šupčík dohlížel na
správné měření časů, protože letos plavidla

nenarážela na mělčiny a na cestu do cíle před
mostem do Vratimova jim stačilo jen něco málo
přes čtvrthodinku s malými rozdíly mezi nimi.
Nejrychlejší posádkou byla nakonec elegantní čistě dívčí posádka Torali Kids s gumovým
člunem "Challenger", která doplula do cíle za
15 a půl minuty. Druhá skončila "Italská gondola"
s časem 16 minut a 20 sekund a na třetím místě pak plavidlo "Koupelna" (s vanou v gumovém člunu) v čase 16 a půl minuty. Diváci však
hodnotili také nejoriginálnější plavidlo a tuto

kategorii vyhrály "Necky". Za zmínku však
stojí i další krásná plavidla - "Komín Strakáč"
připomínající nedávno zbořený krásný komín
i s jeho typickým barevným kouřem, zastřešený "Drastich", "Plachetnice s totemem" nebo
autíčko "Hippies" i s vílou na přídi.
V cíli na závodníky a diváky čekaly buřty či utopenci s pivem nebo limonádou. Poděkování za
vydařenou akci patří našemu Sboru dobrovolných hasičů.

Text a foto včetně upoutávky na titulní straně: Jan Dvořák

Poznávací výlet
V pátek 9. července 2021 se senioři z klubu Ostrava
– Hrabová vydali na výlet do nedaleké obce Staříč,
kde se nachází nádherné přírodní miniarboretum
u Holubů. Všechny zúčastněné oslovila kouzelná
zahrada, která je nejen balzámem na oči, ale i na
duši. Místo plné květin, dřevin a krásných zákoutí.
S péčí udržovaný celek, kvetoucí v průběhu celé sezóny.
Jedná se o místo na relaxaci a jako tip na krásný rodinný výlet ho
senioři z klubu Ostrava – Hrabová vřele doporučují.
Text a foto: Šárka Bořutová
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Hippokratova přísaha – mýty a skutečnost
V dnešní rozjitřené době, kdy
se lékaři vyslovují k pandemii způsobem, který nekonvenuje s veřejným míněním,
bývají laickou veřejností nezřídka napadáni, že nedodržují
(nebo přímo zrazují?!) Hippokratovu přísahu.
Měli ji údajně složit na závěr studia medicíny
při promoci. Jedná se o poměrně rozšířený
mýtus, který neodpovídá skutečnosti.
Stáří Hippokratovy přísahy dle historiků je
2 400 let. Vznikla tedy ještě před naším letopočtem v období starověké antiky. Text se
dochoval a my víme, že vlastní přísaha začíná
vzýváním boha Apollóna, slavného starověkého lékaře Asklepióna, Hygie, Pontaklína
a ostatních dnes už pozapomenutých bohů
a osobností za svědky, že slibující adept medicíny bude přísahu dodržovat. V další kapitole
přísaha uvádí: „Toho, kdo mě naučil lékařskému umění, si budu vážit jako svých rodičů a budu ho ze svého zajištění podporovat, když se dostane do nouze, dám mu
ze svého, stejně i jeho potomkům.“ Jako
bývalému externímu učiteli na lékařské fakultě mi zní tento slib velmi nadějně, ale bohužel
se mí bývalí žáci o své výdělky a majetek se
mnou jaksi nedělí. Budoucí lékaři dále slibovali: „Potomky svého učitele (myšleno jen syny,
ženy tehdy nestudovaly) naučím veškerému

umění lékařskému bez odměny a zápisu.
Nikomu nepodám léku smrtícího, ženě nepodám škodlivého čípku.“ (myšlena tehdejší metoda k přerušení těhotenství) „Nebudu
nikdy vyjímat kamene (řez na kámen v močovém měchýři), ponechávaje tento výkon
mužům tohoto zaměstnání. Nebudu řezat
lidské tělo.“ Z uvedených citací tedy vyplývá,
že Hippokratova přísaha diskvalifikuje operační obory - byly považovány za podřadné
a nehodné k výkonu samotných lékařů. „Cokoliv uvidím nebo uslyším v léčení, vše smlčím, považuje tyto věci za tajemství.“ Jedná
se o zachování lékařského tajemství. V rámci
mezioborových konzultací při léčbě a povinným hlášením všech úkonů pojišťovnám jde
o nesplnitelný závazek, který nenarovná ani
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
Během staletí prošly přísahy a sliby adeptů
lékařských věd mnoha změnami. Zachoval se
například slib pražských mediků z roku 1622.
V té době jezuité obnovili činnost lékařské
fakulty. Přísahalo se na neposkvrněné početí.
To bylo později zrušeno osvíceným císařem
Jozefem II. Nově se přísahalo na královský
majestát a na příslušnost k univerzitě. V závěrečné formulaci se slibující dovolával Boží
pomoci. Určitě ji často potřeboval. Ke sjednocení všech lékařských titulů až k jednomu univerzálnímu MUDr. (Medicinae Universitae
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Doctoris) došlo až v novém
rigorózním řádu 15. dubna
1872. Nositelé titulu MUDr.
jednotně skládali nový slib,
který ovšem z původní Hippokratovy přísahy obsahoval jen nepodstatné
zlomky (Svobodný, P.: Dějiny Univerzity Karlovy
I, Praha, 1995). Jak medici přísahali po druhé
světové válce v období socialismu? Slibovali
jsme budovat socialistické zítřky a vykročit
radostnou cestou ke komunismu, ve kterém
nemoci neměly právo existence.
Současná přísaha mediků je k dispozici na
jejich alma mater (lékařské fakultě) a je všeobecně dostupná. Hippokratovo jméno se v ní
nevyskytuje. Chybí rovněž zmínka o eutanázii,
o interrupcích, o předurčení medicíny pouze
pro muže, nejsou diskriminovány operační
obory a specializace. O sociální zabezpečení lékařů-učitelů se nestarají jejich žáci, ale
stát. Doporučuji veřejnosti laické (a někdy
i odborné) ujasnit si základní historická fakta
a pojmy. Ve sdělovacích prostředcích a především v diskuzích na internetových sítích čteme
odkazy na Hippokratovu přísahu v souvislosti
s libovolným děním ve zdravotnictví. Jsou anachronismem a nemají s vědeckou medicínou
nic společného.
Rostislav Gromnica (Zdroj: Tempus medicorum)
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Co chystá Charita Ostrava
Komunitní centrum pro seniory zve na zajímavé aktivity
V Charitním středisku Gabriel – komunitním
centru pro seniory v Ostravě - Zábřehu poskytuje Charita Ostrava sociálně aktivizační služby. Lidé starší 55 let nebo lidé se zdravotním
postižením zde mohou v příjemném prostředí
G-centra u náměstí Slovenského národního
povstání trávit čas v rámci pravidelných aktivit jako jsou lekce němčiny, angličtiny nebo
práce s počítačem, kondiční cvičení, výtvarné
činnosti, práce s keramikou a dalšími materiály.
Probíhají rovněž společné vycházky a výlety,
zajímavé přednášky, besedy, vernisáže obrazů a fotografií v galerii G. Vernisáž 14. září
od 17 hodin uvede fotografie paní Ludmily
Janouškové. Od září bude v nabídce komunitního centra také muzikoterapie, duchovní
setkávání nebo „pánská klubovna“. Všechny
aktivity jsou poskytovány bezplatně. Zájemci
mohou centrum Gabriel navštívit každý všední
na adrese Čujkovova 3165/40a v Ostravě - Zábřehu nebo kontaktovat personál střediska na
e-mailu gabriel@ostrava.charita.cz či telefonu
731 131 951.
Dny otevřených dveří v Charitě Ostrava
Možnost seznámit se s poskytovanými službami v domovech pro seniory, hospicu, denních
centrech, poradnách nebo azylových domech
Charity Ostrava mají zájemci z široké veřejnosti v rámci Dnů otevřených dveří u příležitosti
30. výročí vzniku této neziskové organizace
ve čtvrtek 16. září v době od 9 do 17 hodin.
Srdečně zveme a těšíme se na Vaši návštěvu!
Miro Žbirka, Hana Fialová a Sima Magušinová pro lidi bez domova
Miro Žbirka, Hana Fialová s komorním orchestrem Jakuba Žídka a Sima Magušinová vystoupí 23. září od 19 hodin v ostravském Trojhalí na
Karolině v rámci benefice na podporu Charitního domu sv. Benedikta Labre u příležitosti
30. výročí založení Charity Ostrava. Celý výtěžek vstupného podpoří v rámci veřejné sbírky pokračující rekonstrukci objektu v Ostravě
-Vítkovicích, kde Charita Ostrava provozuje
služby sociální prevence pro ženy a muže bez
domova v obtížné životní situaci. Nízkoprahové denní centrum poskytuje lidem v nouzi
bezpečné zázemí, základní nasycení, možnost
osobní hygieny, poradenství směřující ke zlepšení sociální situace a v chladných zimních
obdobích nouzový nocleh. V charitním domě
má dispečink i služba Terénní programy, jejíž

personál pracuje s lidmi bez domova přímo ve
vyloučených lokalitách. Předprodej vstupenek
bude zahájen v srpnu 2021 prostřednictvím
Ostravského informačního servisu www.ostravainfo.cz. Akce se uskuteční dle podmínek
aktuálních epidemiologických opatření.
Charita Ostrava zajišťuje poradenství při
péči o blízké a zve na kurz nebo konzultace
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti
na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního
hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout
domácí péči o člověka se sníženou pohyblivostí, částečně nebo plně imobilního člověka
a získáte související informace ze zdravotní
a sociální oblasti. Termín společného kurzu je
23. září od 14 do 17 hodin v budově Hospice
sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Dle hygienických opatření proběhnou
buď společný seminář, nebo individuální
konzultace, které je možné dohodnout i v jiných termínech.
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Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu
či polohování jako prevenci vzniku proleženin.
Proběhnou praktické ukázky, jsou připraveny
informace o možnostech získávání příspěvku
na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které pomáhají při naplňování potřeb
nemocného člověka. Na kurz se přihlaste předem na kontaktu níže. Pro zájemce poskytujeme konzultace vedené zdravotními sestrami
v rámci telefonických hovorů každou středu
(nebo dle domluvy). Těšíme se na Vaši účast!
Kontakt: Charita Ostrava - Charitní hospicová
poradna, Mgr. Alexandra Čubová, 731 534 002,
e- mail hospicova.poradna@ostrava.charita.cz
Hledáme zdravotníka do týmu mobilního
hospice
Charita Ostrava hledá do týmu Mobilního hospice sv. Kryštofa zdravotní sestru (bratra), které
jsou blízké myšlenky hospicové péče, smysluplná
práce a samostatnost. Podrobnější informace na
webu http://ostrava.charita.cz/volna-mista.
Text a foto: Dalibor Kraut
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Když v Hrabové začíná den

Noc pomalu střídá den
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Obloha nad bytovkou
ještě bez sluníčka

A sluníčko pomalu
stoupající na oblohu

Foto: Věra Kročková
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Svatý Václav se svatou Ludmilou
na úsvitu českého státu
Na konci září si budeme jako
každý rok připomínat Den české
státnosti spojený s osobností
svatého Václava. Václav (asi 907
až 935) byl synem českého knížete Vratislava a Drahomíry. Jeho
výchovy se ujala babička Ludmila, matka knížete
Vratislava. Václavovi se dostalo na tehdejší dobu
mimořádného vzdělání ve slovanském i latinském
jazyce, vzděláván byl mimo jiné na přemyslovském hradišti Budeč (viz foto). Po smrti knížete
Vratislava v roce 921 se ujala vlády Václavova
matka Drahomíra. Zdá se, že Václav a jeho mladší
bratr Boleslav zůstali v péči Ludmily. Mezi Drahomírou a Ludmilou ale vznikl spor o vládu v zemi.
Ten skončil Ludmilinou vraždou – zabili ji členové
Drahomířiny družiny na Tetíně 15. září 921.
Právě letos slavíme 1100 let od Ludmiliny smrti.
Národní svatoludmilská pouť se na Tetíně uskuteční ve dnech 17. až 19. září. Jejím duchovním
vrcholem bude slavnostní bohoslužba, kterou
bude celebrovat v sobotu 18. září od 11 hodin
papežský legát. Těšit se můžeme i na přenos
České televize.
Václav se ujal vlády zřejmě roku 925, kdy nechal
převézt ostatky své babičky sv. Ludmily z Tetína
do Prahy. Jako panovník přijal Václav strategii

upevňování knížectví ve stávajících hranicích
než expanzivní politiku. Ve vztazích k sousednímu
Sasku volil smírné řešení, které spočívalo v placení
tributu výměnou za mír, jak bylo ve středověku
obvyklé. Václav byl také křesťanským panovníkem,
legendy mluví o mnoha skutcích dobročinnosti.
Přibližně roku 930 postavil na pražském hradišti
kostel zasvěcený svatému Vítu. Svatý Václav byl
zabit ve Staré Boleslavi svým bratrem Boleslavem
a jeho družiníky. Stalo se tak 28. září, pravděpodobně roku 935. Zemřel poměrně mlád, přesto byl
jeho život smysluplný, našel a naplnil své povolání
a poslání.
Svatý Václav byl považován za ideálního vládce,
za světce vyznačujícího se ryzí křesťanskou vírou,
za mučedníka a zároveň svatého panovníka. Karel
IV. později ustanovil, že svatý Václav je trvalý panovník, zatímco aktuálně vládnoucí král je jeho zástupcem. To symbolizoval i fakt, že koruna českých
králů spočívala na Václavově lebce a král si ji mohl
jen vypůjčit na den své korunovace. Svatováclavský chorál plnil z novodobého pohledu funkci
státní hymny a naši předkové ho vděčně zpívali:
„Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš,
pros za nás Boha, svatého Ducha! Kriste, eleison.“ Dnes zaznívá nejčastěji při bohoslužbách.
Text a foto: Jiří Slepička

A fčil trochu važněji
Už osmym rokem to tu cele kormydluje Slovak. A skorem každemu musi byť jasne, že lip už
bylo. Neidě to furt tahnuť na
sekyru a s kovidem nas to fofrem
dohaňa. A jak to suvisi s Hrabovu?
Třeba tak, že mladi něseženu bydleni ani v Hrabove - když už je cosyk vubec volne, tak aji tu stoji
maly novy barak, řadovka či slušny byt pro familyju
6 milionu a vic. Kaj na to maju vzať? To budu dědične pujčki či jak? A budě huř, bo ceny dřeva, železa
a inych potřebnych bebechu idu hore, jak rtuť na
teploměře v červencu.
To sa tyka aji obecniho stavjani. Eščeže na nove
školce pro male gizdy už je fčil vše zrobene. Rozšiřeni krchova sa snaď tež dotahně do konca, ale co
budě s kulturakem? Nebyla by to fčil prvni stavebni
partyja, co z teho bude chtit cofnuť a naši pajtašci
z teho ešče budu miť vraski na čelach. Da sa očekavať, že sa asi brzy dovime.

S tym stavjanim v Hrabove potvrdil aji hydrogeologicki pruzkum to, co mistni, co trajdaju po Hrabove,
věďa už davno. Idě o vodu. Ať u Piliku, podla Ščuči
či kolem Prodlužene Mostni su po dešťu jezera, co
dluho něvsakuju. I tak sa stavi dal, přespolni se pak
divja, že jim plave zahrada a dom sa musja zetřykrat
do roka brodiť. Neidě stavjať na dnu rybnika, ale to
oni něvěďa.
Posledni, co mja zaujalo v minulym klebeťařu tak,
že k temu přydam zparu svojich dřystu, byla anketa
mezi partyjama pajtašku ku sportovni hale z tělocvičny u školy. Moc mudra sem z tych odpovědi
něbyla. Třy zvolene partaje na čtenaře dlabu uplně,
pět statečnych sa vyjadřylo až na jedinu vyjimku
tajemně, jak by šlo o hrad v Karpatach. Zkusim čuť
mezi řadkami – buď su tak„diplomatičti“, aby něpřynasrali moc ludi, aněbo něchcu řycť na plnu hubu,
že na to fčil stejnak něbudu chechtaki.
Maruna Cholewowa
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Zázrak
Hned ráno - brzy, časně,
když slunce teprv vstává,
vídám jak je krásně
zarosená tráva.
Zdá se, že moje oči
vedou mě ke štěstí.
A hlava se mi točí.
Osika tiše šelestí.
A srna kouká na mě.
Vůbec se nebojí.
Stojící v mokré trávě,
jindy zas ve chvojí.
Sleduje moji cestu
a každé ráno ví,
že utíkám městu to srdce napoví.
A velký zázrak krásný
se nedávno mi stal.
K východu pohled jasný
do očí zablýskal.
Jen kaluž obyčejná
odrazem sluníčka
nebyla náhle stejná,
však zlatá celičká.
Tři vrabečci se slétli
k jiskřivé koupeli,
a že mi hlavu spletli,
určitě viděli.
V tu chvíli zastavil se čas
a v úžasu jsem oněměla.
Měl by to zažít každý z nás,
jak ráda bych všem pověděla.
Perutě paprsky prozářené
jakoby ohněm plály
a kapky kolem rozprášené
mě uvnitř rozehřály.
Stála jsem tiše, nehnutě.
A chtělo se mi brečet taky.
A než dnes vejdu na kutě,
věřím už zase na zázraky.
Věra Kročková
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Informace k volbám do Poslanecké sněmovny
Ve dnech 8. a 9 října se v České republice uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 8. října 2021 probíhá
hlasování v době od 14 do 22 hodin a 9. října 2021 probíhá hlasování v době od 8 do 14 hodin.
Voličem pro tyto volby je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Volič hlasuje osobně po předložení platného občanského průkazu, platného cestovního, diplomatického nebo služebního pasu České republiky nebo cestovního
průkazu. Volič může ze závažných důvodů (zejména zdravotních) požádat o hlasování do přenosné volební schránky v místě trvalého
pobytu. Požádat předem lze osobně, písemně nebo telefonicky na telefonním čísle 599 420 101 (Zdeňka Haunerová).
Volič, který nebude moci hlasovat ve svém stálém okrsku, může požádat o vydání voličského průkazu:
► osobně na úřadě v Hrabové nejpozději 6. října 2021 do 16 hodin v kanceláři číslo 10;
► písemně, kde bude úředně ověřen jeho podpis a uvede, jakým způsobem si jej převezme;
► zasláním do datové schránky Úřadu městského obvodu Hrabová a uvedením způsobu převzetí.
Voličské průkazy lze vydávat nejdříve 23. září 2021:
► osobně voliči;
► osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče;
► zasláním voliči na adresu uvedenou v žádosti o vydání voličského průkazu.
Pokud se rozhodne volič hlasovat ve svém volebním okrsku, musí voličský průkaz odevzdat volební komisi. Za ztracený nebo poškozený voličský průkaz nelze vystavit duplikát.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2001 je volební místnost v budově Základní školy Paskovská 46, určená pro voliče
s trvalým pobytem v ulicích Bělidla, Na Rozích, Paskovská do čísla orientačního 43 včetně, Šrobárova, Reymontova a U Kotelny.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2002 je volební místnost v budově Základní školy Paskovská 46, určená pro voliče
s trvalým pobytem v ulicích Hradeckého, Jezdiště, Krmelínská, Mlynářská, Obchodní, Paskovská od čísla orientačního 46 do čísla orientačního 75 včetně, Pod Břehy, Příborská, Šídlovecká, V. Huga a Výjezdní.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2003 je volební místnost v budově Úřadu městského obvodu Hrabová (Bažanova
4), určená pro voliče s trvalým pobytem v ulicích Bažanova, Božetěchova, Domovská číslo orientační 18 a dále od čísla orientačního
29 do čísla orientačního 49, Hešova, Jestřábského, Jezerní, K Nadjezdu, Krčínova, Lužná, Na Farském, Na Honech, Na Potoku, Na Ščučím
čísla orientační 29 a 39, Na Zvoničce, Nešverova, Paskovská od čísla orientačního 78 do čísla orientačního 147a a dále čísla orientační
149a, 149b, 149c, 151, 169, 171 a 173, Perunova, Šolcova, Šurova, Vodanova a Závadova.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2004 je volební místnost v budově bytového domu Bělská 28, určená pro voliče
s trvalým pobytem v ulicích Bělská, Cementová, Domovská od čísla orientačního 2 do čísla orientačního 17 a dále čísla orientační 19,
21 a 25, Dubraviova, Frýdecká, Joštova, Klasná, Kolumbova, K Pilíkům, Krašická, Mezipolí, Na Brázdě, Na Hurtě, Na Janošku, Na Konečné, Na Luhu, Na Rozvodí, Na Šajaru, Na Ščučím od čísla orientačního 16 do čísla orientačního 24 a od čísla orientačního 45 do čísla orientačního 49, Paskovská čísla orientační 148, 148a, 150, 158, 158a, 160, 162, 168 a od čísla orientačního 174 do čísla orientačního 339,
Poplužní, Slínová, Šlejharova, Včelí a Ve Stromoví.
Zdeňka Haunerová

Zájezd pro seniory
Podobně jako každý rok se Úřad městského obvodu Hrabová ve spolupráci s Kulturní komisí Rady městského obvodu Hrabová rozhodl uspořádat
zájezd pro naše starší spoluobčany. Tentokrát je možné se podívat do Státního hradu Šternberk a navštívit město Prostějov.
Zájezd se uskuteční 8. října 2021. Účastnický poplatek je 130 Kč. Pro přihlášky a více informací si prosím přijďte osobně ve středu
20. září 2021 od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin na Úřad městského obvodu Hrabová k Janě Tajchmanové, kancelář číslo 11, telefon
725 996 475.
Těšíme se na Vaši účast.
Jana Tajchmanová
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Pozvánky

Pořad bohoslužeb na měsíc září
Den

Hodina Liturgická oslava

Mše svatá

Pátek 3. 9.

16:30

Památka sv. Řehoře Velikého,
papeže a učitele církve
První pátek v měsíci

za † Vladimíra Foltu, † rodinu Doležálkovou, za † † Leopolda Firka a rodiče

Sobota 4. 9.

9:00

Sobotní památka Panny Marie

za živé a † členy Sboru dobrovolných hasičů Ostrava - Hrabová u příležitosti 125 let od
založení sboru

Neděle 5.9.

8:00

23. neděle v mezidobí

za † † Ludmilu a Bedřicha Chlupatých a rodiče z obou stran

Pátek 10. 9.

16:30

Pátek 23. týdne v mezidobí

za † † Valentina Olšanského, manželku Reginu, syna Jaroslava, vnuka Jaroslava, zetě Tomáše Šupčíka

Sobota 11. 9.

11:00

Sobotní památka Panny Marie

Svatba: David Polášek – Kristýna Zieglerová

Neděle 12. 9.

8:00

24. neděle v mezidobí
Měsíční sbírka na kostel

za † † Aloise Silbra, manželku Elišku, dceru Miluši, za zetě Josefa a celou † rodinu

Pátek 17. 9.

16:30

Pátek 24. týdne v mezidobí

za † Ludmilu Lyčkovou, živou a + rodinu

Neděle 19. 9.

8:00

25. neděle v mezidobí
Sbírka na církevní školy

za † † Vojtěcha Janšu, manželku a rodiče

Neděle 26. 9.

8:00

26. neděle v mezidobí

za † rodinu Laryšovou, Koutnou, Nováčkovou a Širokou

8:00

Slavnost sv. Václava, mučedníka,
hlavního patrona českého národa

za † † Marii Doležálkovou, manžela, syna, snachu, rodiče a rodinu Měrkovu

Úterý 28. 9.

Plán akcí pro veřejnost v příštím měsíci
Den

Hodina

od 2. do 16.9.

stále

Místo

Akce

Program

Příborská u Budoucnosti

Muzeum jde do ulic

výstavka outdoorových panelů

Sobota 4.9.

10:00

DPS Bělská

Hrabovský půlmaratón

běh (prezentace do 9:30 na hřišti TJ Sokol)

Sobota 11.9.

10:00

Hřiště TJ Sokol Hrabová

Pohodová vyjížďka KČV

prohlídka Frýdku-Místku, Panský pivovar

Čtvrtek 16.9.

16:00

Zasedací místnost ZMOb

Zastupitelstvo obvodu

viz strana 3

Sobota 18.9.

14:00

Hřiště TJ Sokol Hrabová

Den s hasiči

ukázka hasičské techniky

Neděle 19.9.

9:00

Ulice U Řeky

Ukliďme Česko

úklid okolí ulice

Pátek 1.10.

16:00

Šrobárova 22 - vchod z boku

Nábor do Skautu

informace o Skautu

Plán akcí Klubu seniorů v příštím měsíci
Den

Hodina

Čtvrtek 2.9.
Pátek 3.9.
Pondělí 6.9.
Čtvrtek 9.9.
Pátek 10.9.
Pondělí 13.9.
Čtvrtek 16.9.
Pátek 17.9.
Pondělí 20.9.
Čtvrtek 23.9.
Pátek 24.9.
Pondělí 27.9.
Čtvrtek 30.9.
Pátek 1.10
Pondělí 4.10.
Čtvrtek 7.10
Pátek 8.10

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

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

Karty + Člověče, nezlob se!
Výroba zdobných dárkových krabiček na čaj
Výroba zdobných dárkových krabiček na čaj
Karty + Člověče, nezlob se!
Výroba zdobných dárkových krabiček na čaj
Výroba zdobných dárkových krabiček na čaj
Beatles
Výroba ozdobných pouzder na čokolády
Výroba ozdobných pouzder na čokolády
Relaxační hudba + Malování mandal
Výroba ozdobných pouzder na čokolády
Výroba ozdobných pouzder na čokolády
Relaxační hudba + Malování mandal
Pletení šňůr – parakord náramek č. 1
Pletení šňůr – parakord náramek č. 1
Karty + Člověče, nezlob se!
Pletení šňůr – parakord náramek č. 2
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