
Klenotem ostravského obvodu Hrabová je dřevěný kostel svaté
Kateřiny Alexandrijské. Píše o něm ve své básni i Petr Bezruč.
Hrabované si letos připomínají 720 let od první nezpochyb-
nitelné zmínky o své obci. Největší oslavy výročí se uskuteční
o tomtovíkendu. Jisté ale je, že lidé tady žili a hospodařili ještědříve.
Dnešní Hrabová je součástí průmyslové Ostravy a přitom místem,
které tvoří podbeskydskou krajinu. Potkáte tady stáda pasoucích
se koní, řeka Ostravice láká k procházkám. To vše s vyhlídkami na
Lysou horu.
V Ostravě-Hrabové kvete spolkový život. Není snad týdne, aby se
nekonala nějaká společná akce.VHrabové to zkrátka žije.

OstraVa-HrabOVá,
vesnice na kraji města

Obec,
kde to žije

http://ostrava-hrabova.cz/
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PARTNER PRO VŠECHNA DOBRODRUŽSTVÍ

AUTOBOND GROUP a.s.
Ostrava - Hrabová, Krmelínská 762/12 - Tel.: 599 505 405
www.autobond.cz
Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně
k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Kombinovaná
spotřeba3,2-4,4 l/100km,kombinovanéemiseCO285-100g/km.NabídkafinancováníNissan
Smart 0%: Cena vozu Nissan Micra 1,0 l Visia 259 000,- Kč, délka úvěru 60 měsíců, výše úvěru
129 370,- Kč, poplatek za uzavření smlouvy 0,- Kč, výpůjční úroková sazba 0 % p. a., RPSN
včetně havarijního pojištění 9,4 %, měsíční splátka 2 156,- Kč, měsíční splátka včetně
havarijního pojištění a povinného ručení 2 999,- Kč, celkové platby za vozidlo včetně
havarijního pojištění a povinného ručení 309 570,- Kč. Nissan Finance znamená financování
poskytované společností RCI Financial Services, s. r. o.

JIŽ OD 2 999 KČMĚSÍČNĚ

INZERCE

ALENA VELIČKOVÁ

P
oprvé ji zmiňuje listina z roku
1229, je tak vůbec nejstarší
písemně doloženou částí Ostra-
vy. Dnešní Slezská Ostrava pak
láká k návštěvě spousty rozlič-

ných památek. Zavede vás k nim naučná
stezka Slezská Ostrava, která nevynechá
haldu Emu, zoo, Slezskoostravský hrad
ani radnici. Je pravda, že kousek naučné
stezky sice leží na Moravě, její větší část
vás ale provede právě Slezskem.
Naučná stezka začíná a končí u tramva-

jové zastávky Černá louka. Odtamtud se

po žluté turistické značce můžete vydat
dvěma směry k zoo: přes most Miloše
Sýkory, nebo přes Slezskoostravský hrad.
Každá trasa měří asi 3,5 kilometru, je
tudíž nenáročná a vhodná pro putování
s celými rodinami. Zvládnout se však
zajisté dá i celý okruh najednou.
Jestliže zamíříte nejprve směrem ke

Slezskoostravském hradu, dostanete se
hned v úvodu trasy na hradní lávku. Ocit-
nete se tak na soutoku řek Ostravice
a Lučiny, které pramení v Moravskoslez-
ských Beskydech, a zároveň překročíte
pomyslnou zemskou hranici z Moravy
do Slezska. Když se pozorně rozhlédnete,

spatříte i pozůstatky pilířů z nedaleké
lávky pro pěší, kterou se kdysi chodilo
i na zápasy legendárního fotbalového
klubu FC Baník Ostrava.
Následně dorazíte na Slezskoostravský

hrad. První písemná zmínka o něm je
stará více než 700 let.Má za seboupohnu-
tou historii, dlouhé chátrání, ale nakonec
i rekonstrukci, která jej doslova za pět
minut dvanáct zachránila.
Dnes se tam konají akce pro celé rodi-

ny – od výstav a jarmarků až po Festival
dřeva či hojně navštěvované Letní shake-
spearovské slavnosti. Rušno pak bude na
hradě i po celý podzim.

Slezská Ostrava láká
na nespočet památek.
K haldě Emě či
Slezskoostravskému
hradu, dvěma
z dominant obvodu,
se dostanete také
po naučné stezce.

Na haldu
Emu i hrad
po stezce


