
Kronikářský záznam za rok 2018 

Společenské akce 

Hasičský ples 

20. 1. 2018 

Rok se s rokem sešel a Sbor dobrovolných hasičů v Hrabové opět pořádal kulturním domě ve 

Vratimově svou taneční zábavu. K poslechu a tanci hrála kapela A – TRIO.  

 

Obecní ples 

16. 2. 2018 

Kulturní komise Rady městského obvodu Hrabová ve spolupráci s Úřadem městského obvodu 

Hrabová uspořádala v prostorách kulturního domu K-TRIO v sousední Hrabůvce v pořadí již 

16. tradiční ples. Možná proto byl zvolen 16. den v měsíci. Cena vstupenky činila 200 Kč a 

účast opravdu velká, neboť aktuálně řádila v celém Moravskoslezském kraji chřipková 

epidemie. Ples nezahájil nikdo jiný, než hlavní představitel obce, starosta Igor Trávníček, který 

ve své uvítací řeči vyslovil přání, aby se Hrabová v nejbližších letech konečně dočkala vlastního 

důstojného kulturního domu. A je to nabíledni, vždyť za plesy dojíždí občané do Hrabůvky už 

řadu let! Večerem plným pohody a dobré zábavy provázel Miroslav Houžvička. O tu správnou 

hudební atmosféru se postaral „show band“ Lady M, který přivedl na parket i ty méně tanečně 

nadané. Nicméně o úvodní tanec se postaral Lašský soubor písní a tanců Ondřejnica, ve kterém 

jsou zapojeni i občané z Hrabové. Po něm vystoupil ostravský nadějný zpěvák Radim Růžička 

a konečně třetí v pořadí, za velkého aplausu, své umění předvedli BOlatičtí BŘIcháči. Součástí 

programu plesu, jenž se nad míru vydařil, byla také hodnotná tombola.   

 

Jarní květinové vazby 

7. 3. 2018  

Kulturní komise Rady městského obvodu Hrabová připravila v zasedací místnosti budovy 

obecního úřadu na středeční odpoledne kurz pod názvem Jarní květinové vazby – pletení 

pomlázky. Vedla jej místní občanka, zkušená floristka Věra Kročková, nad jejíž ruční 

dovedností mohli lidé jen žasnout. Názorně všem přítomným předvedla, jak uplést pomlázku i 

jak si připravit jarní i velikonoční dekoraci. Také tímto způsobem lze přivolat jaro!  

Procházka v okolí hrabovských Pilíků 

https://www.hrabova.info/2018/02/18/bobri-plese-opet-zazarili/


29. 3. 2018 

Ve čtvrtek odpoledne se konala netradiční komentovaná procházka nazvaná Pilíky včera, dnes 

a zítra. Jak už z názvu vyplývá, byla věnována lokalitě na jižním konci Hrabové, o které lidé 

mnoho neví. Tento nedostatek napravil výklad aktivního seniora Ing. Vladimíra Slavíka z 

Klubu přátel Hrabové. Společně s ním se vydalo do přírody přibližně půldruhá desítka místních 

občanů. Prohlídka začínala u restaurace  „Ve Dvoře“ na jižním konci Hrabové; jejím cílem bylo 

seznámit všechny zájemce o tuto lokalitu se současnými problémy, které vznikly ukončením 

provozu uhelného prádla Dolu Paskov. Fundovaný průvodce svůj komentář o minulosti a 

přítomnosti oblasti doplnil ukázkou mapy z roku 1833. Přítomní se dozvěděli, že Pilíky byly 

po roce 1914 vysušeny a sloužily výhradně k zemědělským účelům. Zhruba v sedmdesátých 

letech 20. století začaly rybníky opět plnit funkci sedimentačních nádrží pro dočištění vody 

z uhelného prádla (s rybníkem Pilík, existujícím nejméně od první poloviny 16. století, neměly 

nic společného). Z původních pěti nádrží byly tři zasypány a zalesněny, do současné doby se 

tak zachovaly pouze dva. Během 90 minutové procházky zazněly i návrhy na jejich budoucí 

podobu. Poučnou procházku Ing. Vladimír Slavík zakončil u Mitrovické kapličky. 

 

Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici 

13. 4. 2018 

V pátek od 10 do 17 hodin přesně v den požární bezpečnosti si mohli všichni zájemci 

prohlédnout na vlastní oči prostory a technické zázemí naší hasičské zbrojnice. Ochotní členové 

Sboru dobrovolných hasičů v Hrabové zvědavým občanům ukázali zásahovou techniku a 

popsali postup při vyhlášení poplachu a výjezdu na místo zásahu, mimo to byly v sále 

promítány záběry v minulých let. Děti si vyzkoušely speciální disciplíny jako např. přeskočení 

překážky, prolezení tunelu nebo převrácení pneumatiky a údery v hamer boxu. Do zbrojnice 

nakonec přišlo více než 150 občanů z toho asi 100 dětí. 

 

Vítání občánků  

21. 4. 2018 

V sobotu v dopoledních hodinách přivítal starosta obce Igor Trávníček nové nejmladší občany 

Hrabové. Z technických důvodů se musela akce konat netradičně, zato ale symbolicky v budově 

Mateřské školy Klubíčko v ulici Viktora Huga na Šídlovci. Pravda, zatím si hraní a veselé 

dovádění s ostatními dětmi neužily, ale co za pár let to dozajisté doženou. Vždyť možná některé 

z nich budou chodit právě do této školky. O kulturní program se postaraly děti přímo z této 



mateřské školy. Jejích písničky a tanečky doprovázela na elektronické varhany ředitelka 

hrabovské školky Mgr. Alica Strnišťová.  

 

Pohádkový les 

12. 5. 2018  

Část Šídlovce se toto sobotní odpoledne proměnilo v místo plné pohádkových bytostí. Vlk se 

přetahoval o děti s červenou karkulkou, kolem tančily víly, zpívala Sněhurka s trpaslíky, 

ježibaba i se svou pecí, hejkal, divošky. Nemohli chybět ani vodníci a mořská panna, vždyť 

přece na místě dnešních domů byl původně rybník! Všichni kolemjdoucí se zastavovali. Co se 

to vlastně dělo? To občanský spolek MUDr. Marcely Poláčkové – Divadlo tety Chechtalíny za 

podpory komise pro děti a mládež a mnoha dobrovolníků uspořádali originální akci pro děti. 

Zážitek dětských radovánek umocnila Jolana Pravdová, jež ze své farmy Duběnka nacházející 

se na hrabovském Žižkově přivedla poníka s pohádkovou výzdobou. V 15 hodin byl 

v restauraci Zvonírna zahájen start. Děti s rodiči obdržely pokyny a kartičky, na který 

jim pohádkové bytosti daly po splnění úkolu razítko. Nutno říct, že zájem byl až nečekaně 

velký, rozdáno bylo na 130 kartiček. Trasa vedla po ulici Domovská až k podchodu Benzina 

a zpět. V cíli pak děti dostaly sladkou odměnu a mohly si zatančit s tanečnicemi Taneční škola 

Mata Hari a povozit se na poníkovi. Pouze asi 10 dětí uteklo domů bez odměny před prudkou 

bouřkou. Navzdory špatnému počasí na závěr se akce velmi vydařila.  

 

Malování na chodník  

26. 5. 2018 

Sobotní odpoledne rozzářilo od 15 hodin nejen slunce na obloze, ale i spousta sluníček 

a zvířátek na chodníku před obecním úřadem. Komise pro děti a mládež Rady městského 

obvodu Hrabová připravila pro všechny místní děti již tradiční akci. Mnozí z rodičů se do 

malování ke svým dětem připojila. Připraveny byly křídy i občerstvení pro všechny přítomné. 

 

Dětský den 

24. 6. 2018  

Nedělní proměnlivé počasí neodradilo rodiče s malými školáky i předškoláky, aby přišli na 15 

hodin na hřiště TJ Sokol Hrabová, které opět ožilo.  Bylo sice pod mrakem, sem tam i zapršelo, 

ale ve chvíli kdy klaun Hopsalín nafoukal dětem neposedné bubliny všech velikostí i sluníčko 

dostalo rozum a zasvítilo. „Rozloučení se školním rokem“ vydařilo, jak dokazovaly děti 



s balonkem v ruce a úsměvem. Akci připravila Komise pro děti a mládež Rady městského 

obvodu Hrabová. 

 

Otevření přírodního parku Hrabovjanka 

29. 6. 2018 

Svým způsobem jedinečnou představu dvou mladých místních občanek, Jany Batelkové a Bc. 

Jany Václavíkové, přeměnit zarostlý a nevzhledný les nacházející se na konci ulic Šídlovecká 

a Mlynářská mezi starými garážemi a potokem Zyf poblíž Šídlovce v nádherný přírodní park 

určený k odpočinku a hraní pro děti i dospělé se podařilo v tomto roce zrealizovat. Na tomto 

příkladu je vidět, že i běžná občanská iniciativa několika málo jednotlivců může dosáhnout 

svého cíle a mít velký ohlas. Zásluhou dvou Jan, občanek Šídlovce a zakladatelek spolku Zelená 

Hrabová, symbolizuje Hrabovjanka velmi příjemné místo - najdeme zde lavičky, altán z 

vrbového proutí, mnoho dřevěných prvků a prolézaček, stojany pro kola, houpačky pro všechny 

generace, lanovou dráhu, dřevěný chodník, kde se lidé mohou dovědět, jaké rostliny, ptáci a 

motýli v parku žijí. K dispozici je také test ,,poznáš kameny". Park byl vybudován na základě 

vypsaného dotačního programu na revitalizaci veřejného prostoru vypsaného odborem 

životního prostředí Magistrátu města Ostravy. Příslušná komise návrh vybrala a následně rada 

města vyčlenila na projekt 999 000 Kč. Finanční podporu poskytl také městský obvod Hrabová 

částkou ve výši 250 000 Kč a firma Brembo Czech s.r.o. působící v nedaleké průmyslové zóně 

darem ve výši 150 000 Kč. Nicméně bez pomocí dalších známých a přátel, kteří se od začátku 

nebáli přiložit svou ruku k dílu a věnovat svůj volný čas a energii by se to nepovedlo. Závěr 

letošního školního roku a zahájení letních prázdnin byl tak v naší obci ve znamení 

Hrabovjanky. V tento den, v pátek od 15 hodin se za krásného slunného počasí konalo její 

slavnostního otevření. Jak už bývá u takových společenských událostí zvykem, nemohla chybět 

ani veřejně známá osobnost. Byla jí známá zpěvačka Aneta Langerová, která se stala patronkou 

parku. Přítomná byla také autorka Hrabovjanky - zahradní architektka Ing. Iva Škrovová, 

místostarosta Hrabové Ing. Bohumil Rundt, náměstek primátora města Ostravy Ing. Zbyněk 

Pražák, David Kopecký z Nadace Partnerství a několik set občanů z Hrabové a sousedního 

odvodu Ostrava-Jih, kteří přišli svou účastí podpořit nový hrabovský park. Akci moderoval 

Roman Pastorek z ostravského studia České televize. Program byl zahájen přednesen vlastní 

básně paní Ludmily Batelkové pod názvem Hrabovjanka vás vítá! Po přípitku šampaňským na 

provizorním podiu a přestřihnutí žluté pásky za potlesku přítomných vysadila Aneta Langerová 



společně s Janou Batelkovou a Janou Václavíkovou hrabovjanskou Lípu Svobody, která 

symbolizuje, že sny jsou uskutečnitelné.  

 

Zájezd pro seniory 

27. 7. 2018 

Také v letošním roce pořádala Kulturní komise Rady městského obvodu Hrabová celodenní 

poznávací zájezd pro seniory tentokrát po krásách Hlučínska za symbolickou cenu 50 Kč. 

Autobus odjel v 8 hodin z točny na Šídlovci. Poutavý výklad připravil historik umění 

z Ostravské univerzity a patriot Hlučínska PhDr. Jiří Jung, Ph.D. Na programu byl kostel 

sv. Mikuláše v Ludgeřovicích, šilheřovický park, zámek a kostel sv. Bartoloměje v Kravařích, 

dále mauzoleum Lichnovských v Chuchelné a kostel sv. Jana Křtitele v Sudicích. Unavení, ale 

spokojení senioři se navrátili zpět do Hrabové ve večerních hodinách. 

 

Obnovení neckyády 

4. 8. 2018 

Odpolední hodiny první srpnové soboty patřily v Hrabové recesistické akci na řece Ostravici. 

Zásluhu na obnovení vodácké zábavy po dlouhých třiceti letech měl Sbor dobrovolných hasičů 

v Hrabové, v čele s nově zvoleným starostou Jaroslavem Mintělem. Na pomoc přispěchali také 

jejich kolegové ze sousedního Vratimova. Trasa závodu o délce 1 500 metrů vedla po proudu 

Ostravice v úseku od lávky u splavu, kde byl start. Cílem se stal prostor před železným mostem 

u Vratimova. Zájem o aktivní účast byl velký. Nakonec se přihlásilo 11 plavidel. Názvy 

některých týmů byly vskutku výstižné: Lítací jelen „C“, Mazáci, KOBRA11, Důl USH 

(Spojené státy Hrabovské), Hasiči USH, TORALI 1, TORALI 2, Ponorka, Veselý tým, 

FOTBALISTI a Lovci novinářských kachen. Závod začal v 15 hodin. Startovalo se jednotlivě 

podle předem určeného pořadí. Soutěžilo se o nejoriginálnější a nejrychlejší plavidlo vyrobené 

svépomocí bez motorového pohonu. Dbalo se i na bezpečnost, proto všechny osoby mladší 18 

let musely mít přilbu a plovací vestu. Invence některým posádkám opravdu nechyběla. K vidění 

bylo plovoucí hasičské auto, pirátská loď, lokomotiva i důlní věž s ,,havířskou partou“ Jirkou a 

Pavlem Koutnými, již se stali vítězi. Cestu si v horkém dni našly stovky diváků, kteří se 

nezdráhali hlasitě povzbuzovat své favority. Dnešní den nebylo důležité zvítězit, ale zmáchat 

se a pobavit sebe a ostatní! První obnovený ročník neckyády se podařil, jen té vody by mohlo 

být více.  

Letní kino v Hrabové 



29. 8. – 1. 9. 2018 

Konec letních prázdnin a zahájení nového školního roku se nesl v Hrabové opět ve znamení 

oblíbeného filmového festivalu pod otevřeným nebem. Hlavní zásluhu jeho realizaci má 

zastupitelka a předsedkyně kulturní komise Vladislava Kopitzová, které se podařilo dohodnout 

termín promítání Kinematografu bratří Čadíků na hřišti TJ Sokol. V Hrabové se jedná už 

v pořadí o čtvrtý ročník. Vstupné bylo dobrovolné a jeho výtěžek pomohl Kontu Bariéry a jeho 

klientům. V letošním roce se podařilo vybrat na bohulibé účely rekordní finanční částku a 

zásluhu na tom mají i obyvatelé Hrabové. Diváci zhlédli zpravidla české rodinné komedie, 

jejichž promítání začínalo každý den během stmívání po 20 hodině, kdy nastává ta nejlepší 

atmosféra pro kvalitní film.  

Program byl následující: 

úterý 29. 8. – Šťastná 

středa 30. 8. – Špunti na vodě 

čtvrtek 31. 8. – Hurvínek a kouzelné muzeum 

pátek 1. 9. – Bezva ženská na krku 

 

GulášFest 

1. 9. 2018 

Po dvou letech zavoněl opět na hřišti TJ Sokol Hrabová dobrý guláš a nejenom jeden, ale hned 

několik, konal se zde druhý ročník soutěže v jeho vaření. Konkurence byla opravdu velká, 

neboť soutěže o putovní pohár starosty obce Hrabové se zúčastnilo dvanáct předem 

registrovaných místních ambiciózních družstev: Kanci ze Šídlovce, Hasiči, Machálci, 

TORALI, Makro, Hrabovské listy, Čmeláci, Velocipedisté, Tým Přemka M., ČAFKA, Pat 

a Mat, Rybáři, které doplnili dva týmy z družební obce - Hrabová Šumperk I a Hrabová 

Šumperk II, navíc tým Zbojníci ze slovenské Terchové měli zásluhu na tom, že náš GulášFest 

má vskutku mezinárodní ohlas. Organizátoři tedy kulturní komise obce vybrala pro letošní 

ročník výstižný název „pohádkový guláš“, což prakticky znamenalo, že všichni členové 

jednotlivých týmů museli být v „pohádkových“ maskách, v opačném případě by platili 

startovné, a to každý člen týmu 100 Kč. Pravidla byla jasná. Každé družstvo si muselo 

svépomocí zajistit veškeré ingredience, kotlík, dřevo pro ohniště, zodpovídalo za úklid ohniště 

a jeho okolí. Jako minimální množství navařeného guláše bylo stanoveno 7 litrů. V 9 hodin 

začalo klání. Cibule se loupala, nože jen svištěly, maso všech druhů se krájelo a kotlíky se 

plnily. A jaký byl zájem veřejnosti? Pobavit se, podpořit kuchaře, ochutnat skvělé jídlo přišlo 



ten den přibližně sedm set občanů! Svou účastí svátek podpořil také starosta Hrabové Igor 

Trávníček. Kotlíky naplno klokotaly a lidé proudili všemi směry. Vařené guláše byl 

samozřejmě na prodej, výši ceny si určily samy soutěžící týmy. První guláše byly hotovy kolem 

poledne a všichni návštěvníci měli možnost vybrat ten nejlepší formou hlasovacího lístku. 

Strávnici nejlépe vyhodnotili guláš uvařený dobrovolnými hasiči převlečenými za čerty, 

zatímco podle odborné poroty sestavené z občanů naší obce (B. Šostáková, A. Sommerová, M. 

Holišová) i družební Hrabové byl nejlepší guláš ze sumce připravený týmem pod vedením 

Františka Jochce, který si odnesl putovní pohár. Hodnotila se nejen chuť, ale i příprava 

a celkový dojem. 

Po skončení gastronomické soutěže se mohli obyvatelé Hrabové těšit na další akce, a že jich 

tuto sobotu nebylo rozhodně málo. To dopoledne se běžel ještě Hrabovský půlmaraton, pro děti 

byl od 13 hodiny připraven u hřiště skákací hrad a malování obrázků na obličej, pro všechny 

přítomné zahrál a zazpíval od 15 hodin vynikající písničkář Václav Fajfr a o dvě hodiny později 

nastoupili naši fotbalisté TJ Sokol Hrabová ke svému mistrovskému zápasu. Celodenní byl 

zakončen promítáním filmu Bezva ženská na krku z dílny Kinematografu Bratří Čadíků. První 

zářijový den se stal důstojnou tečkou za letošními prázdninami a každý si přišel na své.  

 

Dýňové vyřezávání 

20. 10. 2018 

Komise pro děti a mládež Rady městského obvodu Hrabová se rozhodla uspořádat na pro 

širokou veřejnost, ale především však pro děti ,,tajuplné haloweenské“ odpoledne. K dispozici 

byly dýně všech velikostí, svíčky a fixy. Dýně sama vypěstovala na pozemku Šárka Olšáková, 

jelikož úroda byla tento rok vskutku veliká, musela komise pro dýně hledat skladovací místo. 

Nakonec pomohl Petr Novák ze Sokola. Z domova si museli zájemci o tuto výjimečnou aktivitu 

přinést pouze vlastní nástroje na vyřezávání a dlabání, tj. lžíce a nože. Ve 14 hodin to začalo. 

Přes to, že byl lehce pošmourný říjnový den, se sešlo se na hřišti TJ Sokol spousta šikovných 

dětí, některým z nich pomáhali jejich rodiče. Nejkrásnější a nejpovedenější dýně přivezla 

Radmila Lysáková Balušková k večeru před budovu úřadu, ostatní ozdobily zahrady a okna 

některých domácností v obci. Nezapomnělo se ani na děti, které byly zrovna ve škole v přírodě. 

Jejich rodiče si mohli přijít pro dýni a pak si ji doma vyřezat podle svých představ. 

 

Drakiáda 

21. 10. 2018 

https://www.hrabova.info/2018/07/15/hrabovsky-pulmaraton-se-presune-k-pilikum/
http://www.acustrio.cz/show/gulas-fest-hrabova/


Vedoucí mladých hasičů uspořádali v neděli od 14 hodin Drakiádu. Místní děti se sešly 

u kostela sv. Kateřiny Alexandrijské. Bohužel počasí ten den příliš nepřálo, přesto několik 

draků vzlétlo. Někomu se podařilo jej dostat do velké výše, jiným tolik štěstí nepřálo, ale tak to 

již bývá, hlavní bylo, že se akce zdařila. K dispozici bylo pro účastníky připravené malé 

občerstvení a po skončení všechny děti dostaly diplom a účastnický list.  

 

Podzimní vazby 

22. 10. 2018 

Na říjnové pondělí připravila v zasedací místnosti budovy úřadu hrabovská kulturní komise po 

půl roce setkání s Věrou Kročkovou pod názvem Podzimní vazby. Od 16 hodin se mohli občané 

od zkušené květinářky přiučit ruční dovednosti. 

 

Setkání jubilantů 

29. 11. 2018  

Ve čtvrtek proběhlo v klubovně Sboru dobrovolných hasičů Hrabová setkání jubilantů. 

Seniorům zazpívaly a zarecitovaly děti z MŠ Klubíčko a také Václav Fajfr. 

 

Kultura 

Novoroční koncert 

21. 1. 2018 

Kulturní komise Rady městského obvodu Hrabové připravila na nedělní odpoledne pro všechny 

příznivce operní hudby vystoupení sólistů Slezského divadla Opava. V kostele sv. Kateřiny 

zazněly v podání sólistky opery a operety – soprán a nositelky ceny Opavské Thálie Zdenky 

Mervové a sólisty opery a operety – bas a nositele Státní divadelní ceny za rok 1999 Petera 

Soóse písně našich a světových skladatelů. Slovem a vlastními básněmi provázel básník, 

písničkář a výtvarník Oldřich Kolovrat. Na programu byly tyto skladby:  

• W. A. Mozart: La ci darem la mano (Podej mi ruku) 

• E. Curtis: Non ti scordar di me 

• I. Berlin: Bílé vánoce 

• E. Presley: Love me tender 

• F. Schubert: Ave Maria 

• J. Brabec: Chci žít 



• A. L. Webber: Máří Magdaléna 

• E. Presley: Cesta rájem 

• L. Cohen / G. Oswaldová: Desatero (Hallelujah) 

• Z. Borovec: Už z hor zní zvon 

 

Divadelní představení na Šídlovci 

19. 5. 2018 

Hostinec Beskyd přezdívaný mezi obyvateli Hrabové ,,U Hňupa“ bývá v sobotu zpravidla 

zaplněn místními štamgasty. Tentokrát lidé nepřišli na pivo, ale na premiéru divadelního 

představení Audience od dramatika, signatáře Charty 77, hlavního představitele sametové 

revoluce a prvního českého prezidenta Václava Havla v podání nadšených amatérských herců. 

Produkce se ujali Martin Machálek a Robert Chlupatý, režie Jiří Dolejška. Hospodské prostředí 

dodalo na náležité autenticitě hry. Odměnou hercům Tomáši Machálkovi (představitel sládka), 

Jiřímu Štěpánovi (představitel Vaňka), Danielovi Farskému (ztvárnil příslušníka Veřejné 

Bezpečnosti) a žákovi školy povinné Matyášovi Dolejškovi (hrál pionýra) byl potlesk hospody 

zaplněné do posledního místa a autogramiáda po skončení představení. Podaří se v Hrabové 

navázat na dráhu dnes už téměř padesát let zaniklého ochotnického divadelního spolku Vojan?   

 

Noc kostelů 

25. 5. 2018  

Opět po roce byl v pátek otevřen pro všechny zájemce kostel sv. Kateřiny Alexandrijské.  Lidé 

si mohli prohlédnout interiér kostela, zvonici a zvony, k vidění byla výstava pod věží s názvem 

Křesťanské motivy na mincích, v sakristii byla výstava liturgických předmětů. Po večerním 

zvonění vystoupily děti ze scholičky. I když nebyly v plném počtu, jejich zpěv příjemně započal 

„Noc kostelů“. Letošního ročníku se zúčastnilo 412 návštěvníků, z toho dobrá polovina 

vystoupala i do věže ke zvonům.  

Výstava drobného zvířectva  

26. – 27. 5. 2018 

Základní organizace Českého svazu chovatelů v Hrabové uspořádala v areálu TJ Sokol výstavu 

králíků, drůbeže a holubů. Občané měli možnost vidět zvířata na vlastní oči v sobotu od 8 do 

18 hodin a v neděli od 8 do 12 hodin. Pořadatelé zajistili pro návštěvníky občerstvení i tombolu. 

V rámci sobotního doprovodného programu probíhala od 13 hodin ukázka sportovní kynologie. 

Pořadatelé v čele s předsedou a hrabovským zastupitelem Petrem Baluškem zajistili pro 

https://www.hrabova.info/2018/05/11/vystava-drobneho-zvirectva-26-27-5-2018/


návštěvníky občerstvení i tombolu. Během výstavy bylo možné prodat a zakoupit některá 

chovná zvířata.  

 

TALENT Hrabové 2018 

23. 6. 2018 

Kulturní komise Rady městského obvodu Hrabová připravila na sobotní odpoledne soutěž 

místních talentů, do které se mohli přihlásit jednotlivci i skupiny, bez ohledu na věk. 

Vystoupení mohlo zahrnovat zpěv, tanec, či jiné talentové dovednosti, tedy vše, v čem dotyčný 

vyniká. Na hřiště TJ Sokola zavítaly od 13 hodin přes aprílové počasí stovky zvědavých 

obyvatel, včetně starosty obce Igora Trávníčka. A rozhodně neprohloupili. Akce, kterou 

moderoval Miroslav Houžvička z kulturní komise, určitě splnila jejich očekávání. Zpívalo se, 

tančilo se a skákalo na trampolíně. Talentem Hrabové se na základě rozhodnutí poroty stala 

dívka Nela Stárková s písní ,,Boky jako skříň“. Vítězka soutěže na závěr zazpívala árii z Romea 

a Julie, kterou tak ráda zpívá v Národním divadle Moravskoslezském.  

 

Hrabovská hudební zastávka 

23. 6. 2018 

Milovníci tvrdé rockové muziky si odpoledne a večer přišli na své na hřišti místního Sokola. 

Za pouhých 80 Kč se přibližně od 15 hodin na dvou pódiích vystřídalo sedm amatérských kapel: 

Prokerr, A šmytec, Hesy Lesy, Hlad-now, Erar Ešus, Marian 333. Vrcholem festivalu byla 

kapela Jakost z Hrabové, která po několika dlouhých letech předvedla hity jako Krysa Vasilisa, 

Traktor nebo Zabijačka a desítky fanoušků přivedla do varu. Pravda, konkurovat velkému 

festivalu Colours of Ostrava naše obec nemůže, ale kvalitní zábavu nabídnout určitě dokáže. 

 

Výstava hlodavců 

1. 7. 2018 

První prázdninový pátek v Hrabové v areálu TJ Sokol patřil všem milovníkům ušlechtilých 

potkanů. Pravda, ne každému jsou tato zvířata zrovna sympatická. Výstavu pořádala Barbora 

Veselá z dětského domova ze Šídlovce. Pro veřejnost byla netradiční výstava otevřená od 9:30 

do 16:30 hodin. Vyhlášení vítězů těch nejpozoruhodnějších potkanů proběhlo po 15:30 hodin. 

Jejich majitelé si odnesli modrostříbrné poháry a překrásné kokardy made by Ddus. 

 

Adventní setkání 



3. 12. 2018 

V pondělí od 17 hodin zavládla po roce opět ve školní jídelně základní školy v Hrabové vánoční 

atmosféra. Od 17 hodin vystoupil soubor žáků Základní umělecké školy Leoše Janáčka 

Ostrava-Vítkovice s učiteli ZŠ Ostrava-Hrabová. Společně zahráli a zazpívali překrásné 

vánoční skladby. Zazněla Tichá noc, Rybova Vánoční pastorela, Ave verum, Bílé Vánoce, 

Purpura a mnoho dalších. Na závěr koncertu si všichni společně zazpívali koledu Veselé 

Vánoce. 

 

Vánoční cinkání 

5. 12. 2018  

Ve středeční podvečer se na náměstí na Šídlovci rozsvítil vánoční stromeček. Od 16 hodin si 

občané Hrabové, rodiče s dětmi si zazpívali vánoční koledy a navodili atmosféru blížících se 

vánočních svátků, ale to nebylo vše. Nemalým překvapením pro mnohé bylo, když hasičským 

autem dorazil Mikuláš s andělem za doprovodu čerta. I po jeho odjezdu zůstal počet dětí 

v Hrabové nezměněn. Je vidět, že v Hrabové nemáme zlobivé děti. Zásluhu na konání akce měli 

zaměstnanci mateřské školy Klubíčko, komise pro děti a mládež Rady městského obvodu 

Hrabová, spolek TORALI z.s. a členové Sboru dobrovolných hasičů v Hrabové.  

 

Mikulášská besídka v restauraci Na Vyhlídce 

13. 12. 2018  

Zásluhou taneční skupiny Mata Hari založené v roce 2009 pod vedením zkušené lektorky 

MUDr. Marcely Poláčkové zavítaly ve čtvrtek do oblíbené restaurace namísto mnohých stálých 

hostů děti předškolního věku se svými rodiči. Od v 16:30 hodin vypuklo spoustu zábavy 

provázené tancem a soutěží s Mikulášem, který uměl vykouzlit dobrou náladu jak u našich 

nejmenších, tak u dospělých.  

 

Živý Betlém  

16. 12. 2018 

Občanský spolek MUDr. Marcely Poláčkové ve spolupráci s dobrovolníky z Klubu přátel 

Hrabové připravili v odpoledních hodinách na hlavním náměstí na Šídlovci živý Betlém a 

představili biblický příběh o narození Ježíše Krista. Nechyběli ani tři králové, kteří se přišli 

poklonit malému jezulátku. Navzdory mrazivému počasí přišlo několik desítek lidí s dětmi 

https://www.hrabova.info/2018/12/10/mikulasska-besidka-v-restauraci-na-vyhlidce-13-12-2018/


a všichni společně si zazpívali známé vánoční koledy. Akci svou účastí podpořil také starosta 

Hrabové Igor Trávníček. Nezapomnělo se ani na občerstvení v podobě teplého nápoje. 

 

Adventní koncert 

16. 12. 2018 

Ve vánočně nazdobeném kostele sv. Kateřiny se uskutečnil v podvečer za přítomnosti starosty 

Igora Trávníčka předvánoční koncert. Tentokrát tu pravou adventní atmosféru vytvořili sólisté 

opery Slezského divadla v Opavě Peter Soos a Zdenka Kotková. Dvojice zazpívala spokojeným 

posluchačům písně jako Ave Maria nebo Bílé Vánoce. Nechyběly ale ani skladby českých 

klasiků Leoše Janáčka a Antonína Dvořáka. Nedělní zážitek umocnil básněmi a vyprávěním 

příběhů Oldřich Kolovrat. Děti nejvíce zaujal pochopitelně dřevěný Betlém. 

 

Živý Betlém  

30. 12. 2018 

Spolek MUDr. Marcely Poláčkové společně s dětskými i dospělými ochotnickými herci 

a zpěváky, připravili na nedělní odpoledne v kostele sv. Kateřiny živý Betlém. Biblický příběh 

starý více než 2 000 let doplněný známými koledami přilákal tolik lidí, že kostel byl zcela plný 

a některé děti seděly i na zemi. Půl hodinové představení začalo v 16 hodin. Asi největší 

pozdvižení vzbudil ,,velbloud“ vytvořený zručným Ing. Miroslavem Poláčkem, což pro 

dřevěný kostel v Hrabové byla premiéra. 

 

Události 

Tříkrálová sbírka 

6. 1. 2018 

Tento rok vyrazilo popřát obyvatelům Hrabové štěstí, zdraví a dlouhá léta hned deset skupin 

malých tříkrálových koledníků. Každá z nich měla přesně stanovený svůj úsek. První skupinka 

dětí prozpěvovala lidem na statku, poslední v ulici Krmelínská. Sbírka vynesla 87 333 Kč, tedy 

o 15 933 Kč více než se podařilo vybrat v minulém roce. Takového výsledku by se nepodařilo 

dosáhnout bez štědrosti našich občanů a hlavní organizátorky akce Kateřiny Zieglerové. Dříve 

než se všichni koledníci vydali mezi lidi v naší obce, byla v kostele sv. Kateřiny od 8 hodin 

sloužena mše svatá s požehnáním pro Tříkrálové koledníky. Koleda obnovuje starou lidovou 

tradici předávající radostnou zprávu o narození spasitele světa v Betlémě. A komu vlastně 



občané Hrabové pomohli? Výtěžek ze sbírky putoval na projekty Charity Ostrava a Charity 

sv. Alexandra, konkrétně se jedná o podporu osob v Mobilním hospici a ošetřovatelské službě 

sv. Kryštofa, v Hospici sv. Lukáše (pořízení průmyslové pračky), peníze byly také určeny na 

provoz Šatníku Charity Ostrava, na provozní zařízení chráněných dílen Charity sv. Alexandra, 

dále na rekonstrukci rozvodů a elektřiny Charitního střediska M. Magone a nezapomnělo se ani 

na podporu bezdomovců v rámci terénních programů Charitního domu sv. Benedikta Labre.   

 

Hrabovský kostel na televizní obrazovce 

7. 1. 2018 

Celostátní Česká televize odvysílala v pořadu Toulavá kamera samostatnou reportáž o třech 

dřevěných církevních stavbách na Ostravsku, jednou z nich byl také kostel sv. Kateřiny 

Alexandrijské. V pořadu zazněla slova z básně Petra Bezruče, který obdivoval jeho krásu. 

Reportérka uvedla, že přesné okolnosti jeho vzniku nejsou známé a prý mohl být dle lidové 

pověsti z konce 18. Století do Hrabové dovezen. To ovšem v rozhovoru kategoricky odmítla 

místní farnice Marie Sněhotová, která dále připomněla požár kostela z dubna 2002.   

 

Přednáška historika PhDr. Jana Saheba, Ph.D. 

24. 1. 2018 

První vzdělávací přednášky v tomto roce, kterou zorganizovala letopisecká komise pod 

vedením Bc. Martina Slepičky, se ujal zkušený pracovník Zemského archivu v Opavě PhDr. 

Jan Saheb, Ph.D. Pro obyvatelé naší obce zajímající se o dějiny naší obce, není toto jméno úplně 

neznámé, neboť pan archivář je autorem jedné kapitoly v knize o historie Hrabové, která vyšla 

v minulém roce. V 17 hodin začala v zasedací místnosti úřadu jeho přednáška věnovaná 

Hrabové a okolí v době „umírajícího času“ a za třicetileté války (1614–1648). Výklad byl velmi 

erudovaný a pro posluchače jistě zajímavý.   

 

Přednáška doc. PaedDr. Ivy Málkové, Ph.D. 

21. 2. 2018 

O měsíc později připravila v přízemních prostorách zasedací místnosti obecního úřadu pro naše 

občany na středeční odpoledne Komise letopisecká Rady městského obvodu Hrabová 

přednášku pod názvem Kdo byl Vilém Závada? Stereotypy výkladů, a poznání z archivů 

a básnického díla. Velmi poutavý a zajímavý výklad o životě a tvorbě našeho nejznámějšího 

rodáka přednesla doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D., z Katedry české literatury a literární vědy 



Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Přednáška za účasti starosty Igora Trávníčka 

s následnou diskuzí proběhla v rámci širšího cyklu představující známou i méně neznámou 

historii Hrabové v 13.–21. století. Pro mnohé posluchače byly některé podrobnosti neznámé. 

Paní docentka svůj výklad doplnila čtením vybraných Závadových veršů, které se vztahovaly 

k jeho rodnému kraji.  

 

Ocenění učitelů 

28. 3. 2018 

Symbolicky přesně na Den učitelů ocenil starosta Hrabové Igor Trávníček během středečního 

odpoledne v budově městského úřadu devět vybraných pedagogů z místní mateřské a základní 

školy:  

- Mgr. Alica Strnišťová (praxe 35 let z toho 21 let v Hrabové) – ředitelka MŠ 

- Bc. Ilona Funioková (praxe 19 let) – učitelka MŠ 

- Ludmila Vojtovičová (praxe 22 let) – učitelka MŠ 

- Mgr. Radek Pollo – ředitel ZŠ 

- Mgr. Jaroslava Naďová (praxe 22 let) – učitelka na prvním stupni ZŠ 

- Mgr. Eva Janšová (praxe 20 let) – učitelka na prvním stupni ZŠ 

- Mgr. Vladimír Janků (praxe 27 let) – učitel na druhém stupni ZŠ 

- Mgr. Alena Gomolová (praxe 22 let) – výchovná poradkyně ZŠ 

- Šárka Tomíčková (praxe 20 let) – vychovatelka školní družiny ZŠ 

Za svou dlouholetou a tvůrčí pedagogickou činnost obdrželi všichni výše uvedení pamětní list, 

upomínkové předměty, květiny a publikaci Historie obce Hrabová. O zdařilou organizaci a 

důstojný průběh slavnostní akce se postarala Mgr. Ivana Bollogová vedoucí sociálního odboru 

ÚMOb Hrabová.  

 

Tragická nehoda 

16. 4. 2018 

Před polednem došlo v ulici Frýdecké k dopravní nehodě, která si vyžádala lidský život. 

Jedenasedmdesátiletý řidič osobního vozidla Opel zemřel po srážce s nákladním vozem, poté 

co z neznámého důvodu přejelo do protisměru. Po nehodě byla rušná komunikace v obou 

směrech uzavřena.  

 

Vzpomínková akce na Jaromíra Šavrdu 



2. 5. 2018 

U příležitosti výročí třiceti let od úmrtí ostravského rodáka, novináře, spisovatele, disidenta 

a signatáře Charty 77 Jaromíra Šavrdy, který byl pohřben v Hrabové, se na jeho památku 

uskutečnil důstojný pietní akt. U jeho hrobu položilo květiny a zavzpomínalo na tuto osobnost 

čtrnáct jeho kamarádů. Úvodní projev přednesl chartista a novinář Jan Král, několik slov pak 

připojil i tehdejší mluvčí Charty 77, hlavní představitel Občanského fóra na Ostravsku, 

poslanec Sněmovny lidu a Sněmovny národů a polistopadový ministr vnitra Tomáš Hradílek. 

V závěru vzpomínkové akce zazpívali všichni přítomní českou státní hymnu.  

 

Krupobití v Hrabové 

3. 5. 2018 

Ve čtvrtek v podvečerních hodinách zasáhly Hrabovou přívalové deště, které doprovázelo 

místy velmi silné krupobití. Předpovědi meteorologů se naplnily.  

 

Zvelebení kruhového objezdu u Makra 

7. 6. 2018 

Členové místní organizace České strany sociálně demokratické se také v letošním roce rozhodli 

zvelebit kousek Hrabové. Tentokrát si zvolili kruhový objezd poblíž obchodního domu 

MAKRO, uprostřed kterého vysadili aksamity, které vypěstovala doma Radmila Lysáková 

Balušková. Ani tato okrašlovací činnost se neobešla bez administrativy, neboť souhlas k úpravě 

pozemku musel dát jeho vlastník Ředitelství silnic a dálnic. Informován musel být policejní 

dopravní inspektorát i Správa silnic Moravskoslezského kraje. Na druhou stranu tento příklad 

ukázal, že i s nulovými náklady se dát udělat nemálo.  

 

Primice našeho rodáka 

6. 7. 2018 

Je to možná trochu paradox, ale právě v den výročí upálení církevního reformátora Jana Husa 

sloužil v kostele sv. Kateřiny v Hrabové náš občan a farník Mgr. Jan Jurečka, čerstvý absolvent 

Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, svou první mši coby 

novokněz, tedy primici. Tomu předcházel průvod v trojstupu několika desítek kněží včetně 

vratimovského faráře Adriana Wykreta (hrabovský administrátor excurrendo) od budovy 

farnosti, kteří společně vstoupili do božího svatostánku. Kázání sváteční bohoslužby se ujal 

ředitel Teologického konviktu v Olomouci Alfréd Volný. Krátkou promluvu měl i starosta Igor 



Trávniček a náměstek primátora města Ostravy Zbyňek Pražák, který také novoknězi i jeho 

rodičům daroval coby výraz díků památeční dary města Ostravy Oba popřáli novému 

církevnímu služebníkovi hodně síly a vše dobré v jeho působení. V závěru mše svaté, které se 

zúčastnily desítky místních občanů, udělil novokněz všem přítomným požehnání. Pak přišel 

čas i na malou zábavu vedle kostela, když náš primiciant ,,dostal hobla“. Jelikož duchovní 

vstupuje do kněžského stavu pouze jednou za život, chytli jej ostatní kněží za ruce a za nohy a 

slavnostně vyhazovali do vzduchu. K dispozici u tak významné páteční události byl pro 

všechny zúčastněné stánek s občerstvením (koláče, cukroví, čepované pivo). Jako jedinou vadu 

na kráse lze označit pouze deštivé počasí.   

 

Tragédie na řece Ostravici 

21. 7. 2018 

Tento sobotní den se zapíše do dějin naší obce černým písmem. U splavu pod vratimovským 

mostem si chtěl v Ostravici v horkém počasí zaplavat jednatřicetiletý muž. V řece rozvodněné 

po několikadenních deštích se ale začal topit. Sám se nedokázal vrátit se na břeh, naštěstí se mu 

podařilo alespoň zachytit o kus plovoucího dřeva. Na pomoc mu přispěchal jeho o čtrnáct let 

starší kamarád, kterého však strhl silný proud vody a odnášel ho po proudu. Tonoucího u splavu 

zachránil až příjezd ostravských policistů, kteří jej vytáhli na břeh pomocí házecího pytlíku. 

Měl jen drobné oděrky a převoz do nemocnice odmítl. Druhého z dvojice se statečným 

policistům podařilo vytáhnout z řeky až ve vzdálenosti 1 700 metrů od splavu, kdy už nejevil 

žádné známky života. Přítomní dobrovolní hasiči z Vratimova začali okamžitě s resuscitací. 

Nakonec se jim podařilo po třiceti minutách obnovit pravidelný srdeční rytmus. 

Pětačtyřicetiletého muže v kritickém stavu transportovali záchranáři okamžitě na urgentní 

příjem ostravské Fakultní nemocnice. Přes velkou snahu lékařů muž na druhý den zemřel. Za 

uplynulých osm let to je již pátý případ utonutí na tomto nebezpečném jezu v Ostravici. 

O tragické události informovaly celostátní stanice TV Nova a Česká televize. 

  

Podzimní úklid v obci 

15. 9. 2018 

Již počtvrté spojilo v sobotu dopoledne několik místních dobrovolníků své síly, aby zbavilo 

přírodu od nepořádku. Letošní podzimní ročník byl zaměřen na oblast kolem garáží v blízkosti 

parku Hrabovjanka a cyklostezku směrem k řece Ostravici, dále dočištění potoku Zyf k soutoku 

s potokem Ščučí. Hlavním organizátorem bylo místní spolek TORALI z.s. Dobrou věc 



podpořili členové dalších spolků Zelená Hrabová z. s., Klub českých velocipedistů, myslivci, 

farníci, ale také představitelé automobilky Brembo Czech s.r.o.  Stranou nezůstal ani úřad 

městského obvodu, který poskytl krabici sběrných pytlů a zajistil odvoz nasbíraného odpadu 

do sběrného dvora OZO. A že toho bylo! Navzdory překvapivě nízké aktivní účasti občanů se 

podařilo shromáždit na jeden a půl tuny odpadků všeho druhu. Největší kuriozitou byl nález 

průkaz poslance národního výboru města Ostravy.  

 

Nový nátěr střechy kostela sv. Kateřiny Alexandrijské  

1. 10. 2018 

Hrabovský kostel získal po šesti letech nový ochranný nátěr. Práce probíhaly během srpna 

a září. Pro tento účel použila příslušná firma téměř 550 litrů, tedy 11 barelů hmoty. Zpočátku 

byla tato renovace financována ze sbírek farníků, to pochopitelně nestačilo, navíc původně 

neplánovaný třetí nátěr zvedl náklady o dalších 64 tisíc Kč na celkových 422 000 Kč, proto se 

sháněly peníze, kde se jen dalo. Např. statutární město Ostrava přispělo částkou 137 632 Kč. 

Úřad městského obvodu Hrabová musel nakonec požádat o poskytnutí dotace 199 000 Kč 

z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 

 

Beseda o knihovně 

3. 10. 2018 

U příležitosti 110. výročí od vzniku obecní knihovny proběhla společenská akce nazvaná 

Pojďme si povídat o knihovně, kde jinde než přímo v jejich prostorách s její dlouholetou 

zaměstnankyní Martinou Šalati. Věrní čtenáři měli příležitost si prohlédnout staré fotografie 

a zajímavé dokumenty z kronik, které byly pro tento den vypůjčeny z centrální městské 

knihovny v Ostravě u Sýkorova mostu. Na setkání přišla také bývalá knihovnice Dana Gurecká, 

která v hrabovské pobočce pracovala v osmdesátých letech 20. století. Všichni přítomní si 

s sebou přinesli dobrou náladu a mnozí také pohoštění z domova.  

 

Nová publikace o Hrabové a přednáška prof. PhDr. Aleše Zářického, Ph.D.  

12. 10. 2018 

V pátek od 16 hodin byla v prostorách zcela zaplněné zasedací místnosti Úřadu městského 

obvodu Hrabová představena nová kniha Hrabová v čase první světové války a formování 

samostatného Československa 1914–1919, kterou nenapsal nikdo jiný než mladý hrabovský 

historik Mgr. Martin Slepička, a to u příležitosti výročí 100 let od vzniku samostatného 



Československa. Přítomný byl také starosta obce Igor Trávníček a místní kněz Adrian Wykręt. 

Poté co byla publikace pokřtěna, následovala poutavá přednáška ředitele Centra pro 

hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity prof. PhDr. Aleše 

Zářického Ph.D. věnovaná aspektům válečného konfliktu v Evropě pod názvem První světová 

válka, příčiny a důsledky. Přednáška trvala přibližně jednu hodinu a nebylo žádným 

překvapením, že se na přednášejícího obrátila řada posluchačů se svými dotazy.  

 

Rozloučení s hostincem U Lípy 

13. 10. 2018 

V sobotu přesně v 16 hodin a 59 minut začala tryzna za jeden z tradičních symbolů naší obce. 

Nebude snadné se smířit se ztrátou současné podoby hostince, jehož začátky spadají do roku 

1909! Jeho noví majitelé (manželé Kovářovi) si vyžádali vypracování odborného posudku, 

jehož výsledkem je nevyhnutelnost demolice objektu s odůvodněním špatné statiky. Řeči šířící 

se Hrabovou, že parcela bude sloužit k parkování stavebních strojů firmy pana Kováře, se 

podařilo vyvrátit přímo u starosty. Naopak záměrem je v horizontu několika málo let postavit 

na stejném místě restauraci s kulturním sálem a s bowlingovou dráhou. Program smuteční 

slavnosti zahrnoval vystoupení vratimovských mažoretek před hospodou, dechového orchestru 

DEOR, který v Lípě měl zkušebnu a také zde hrával na plesech, na závěr se zde odehrála 

poslední divadelní hra, kterou uvedl Jiří Dolejška. Jednalo se o absurdní drama Audience, 

jejímž autorem byl disident, československý a posléze českého bývalého prezidenta Havla. Oba 

amatérští herci Tomáš Machálek jako pivovarský sládek a Jiří Štěpán jako Ferdinand Vaněk, 

resp. Václav Havel, zahráli své role naprosto přesvědčivě. Starou dobu připomenul jeden občan 

v uniformě Veřejné bezpečnosti a jeden hoch s pionýrským šátkem. Ve výčepu se točilo pivo a 

prodávaly se utopenci i bramborové placky. Poslední rozloučení proběhlo velmi důstojně. Na 

hostinec U Lípy budou nejen místní obyvatelé vzpomínat jako na místo, kde popíjeli nejlepší 

pivo široko daleko, a kde se hrávalo divadlo a konaly plesy. 

 

Sbírka potravinové pomoci  

18. - 19. 10. 2018 

Úřad městského obvodu Hrabová se v pátek a sobotu připojil u příležitosti Mezinárodního dne 

za vymýcení chudoby do sbírky potravinové pomoci pro Potravinovou banku v Ostravě, z.s. 

Na výzvu reagovalo také několik místních empatických občanů, kteří do budovy úřadu přinášeli 

zejména trvanlivé potraviny. Zároveň zaměstnanci úřadu v Hrabové v čele s Mgr. Ivanou 



Bollogovou projevili svou solidaritu s dobročinnou organizací Moment zorganizováním 

veřejné sbírky oblečení, obuvi, elektroniky, hraček a menšího nábytku určených pak k prodeji 

v obchodech charity.  

 

Výročí vzniku Československa   

20. 10. 2018 

Samostatný československý stát vznikl sice 28. října 1918, ovšem naše obec věrná tradici, že je 

ve všem popředu, si připomněla toto velkolepé kulaté výročí už o osm dnů dříve. Program 

sobotních oslav sta let od založení samostatné Československé republiky připravila pečlivě 

kulturní komise ve spolupráci s komisí pro děti a mládež. Oslavy začaly tradičním 

vydlabáváním dýní od 14 hodin na hřišti TJ Sokol Hrabová. O hodinu později proběhla 

v zasedací místnosti obecního úřadu přednáška zastupitele Ing. Radomíra Orkáče, které se 

zúčastnilo na dvacet místních občanů všech generací, věnované genezi spolkového 

a společenského života v naší obci doplněné prezentací z pamětní knihy místní Dělnické 

tělovýchovné jednoty, objevené v pozůstalosti jednoho z místních pamětníků. Po jejím 

skončení se všichni přítomní přemístili před budovu úřadu za tónů lidových písní dechové 

kapely DEOR. Hudební vystoupení vyvrcholilo Československou státní hymnou, načež se v 16 

hodin ujal slova starosta Hrabové Igor Trávníček, který na louce před obecním úřadem zasadil 

pamětní strom, a aby byl tento okamžik nanejvýš symbolický, tak pochopitelně jaký jiný, než 

habr. Nebyl na to sám, neboť mu pomohl malý chlapec, jenž jak se zjevil, tak zase zmizel. 

Starosta v doprovodu zaměstnankyně obecního úřadu Ing. Ivana Bollogové poté položil věnec 

se stuhou v národních barvách s nápisem MOb Hrabová před kamenem, na kterém byla 

umístěna deska se státním znakem Československa. Tento akt doprovázela hudba dechového 

orchestru. V průběhu oslav vypustili představitelé obce několik bílých holubic. Občané zahřáti 

čajem od členů dobrovolných hasičů mohli obdivovat umění jízdy Františka Janši na velocipédu 

a prohlédnout si starou hasičskou stříkačku a historickou tatru. U této příležitosti byl k prodeji 

pamětní kalendář pro rok 2019 s tematickými fotografiemi z Hrabové, připravený kulturní 

komisí ve spolupráci se starostou obce. 

Velkou zásluhu na přípravě oslav výročí, jejich organizaci a zdařilém a důstojném průběhu 

měla kulturní komise, kapela DEOR, úřednice Ivana Bollogová, starosta Igor Trávníček, 

šéfredaktor Hrabovských listů Petr Žižka, zastupitel Milan Slíva, Petr Balušek, manželé 

Hromádkovi, Jan Kohoutek, dcerky majitelky prodejny květin Věra Kročková a sbor našich 



dobrovolných hasičů z Hrabové, v čele se starostou Jaroslavem Mintělem, kteří akci podpořili 

drobným občerstvením i svou technikou. 

 

Cykloboxy v Hrabové 

11. 12. 2018 

Nejen děti školou povinné si všimly, že před hlavním vstupem do základní školy byly umístěny 

dva uzamykatelné cykloboxy. Každý slouží k přechodné úschovně dvou jízdních kol. Největší 

zásluhu na tom mají její dva bývalí žáci Jan Kovařčík a Daniel Slíva, kteří se zapojili do 

celostátní iniciativy spolku AutoMat pod názvem  Do školy na kole. Svou účastí totiž pro 

hrabovskou školu jeden cyklobox získali. Vstříc této myšlence vyšlo i vedení Úřadu městského 

obvodu Hrabová a škole zakoupilo ještě jeden navíc. O montáži a dodávce boxů firmou 

VšeProObce – Michal Zbořil za cenu nejvýše přípustnou 76 071 Kč rozhodla Rada městského 

obvodu Hrabová v září tohoto roku. 

 

Počet obyvatel 

31. 12. 2018 

K poslednímu dni v roce měla Hrabová oficiálně 3 780 obyvatel, z toho 1 864 mužů (268 do 

patnácti let) a 1 916 žen (250 do patnácti let), což je o 3 osoby více, než tomu bylo před rokem.  

 

Spolky 

TJ Sokol Hrabová  

Do sezóny 2017/2018 vstupoval tým našich fotbalistů s jasným cílem, a to nejen udržet se po 

skvělém minulém ročníku v šesté nejvyšší soutěži tedy v I. A třídě mužů sk. B, ale hrát v ní 

s novými soupeři důstojnou roli. Naši hráči z šestadvaceti zápasů dokázali získat 35 bodů, deset 

utkání vyhráli, v pěti získali za remízu jeden bod a jedenáct prohráli a nakonec obsadili 10. 

místo, což na nováčka soutěže není úplně špatný výsledek, ačkoli si předseda TJ Sokola Petr 

Novák před zahájením sezony vytýčil cíl hrát ve středu tabulky. Produktivita a forma hráčů sice 

nebyla na takové úrovni jako před rokem, ale vše se dá dohnat. Ovšem na druhou stranu je 

namístě zmínit, se amatérský fotbal se v posledních letech posunul hodně daleko včetně 

nezbytné administrativy. 

 

Sbor dobrovolných hasičů   

https://www.dopracenakole.cz/18935/do-skoly-na-kole-2018


V letošním roce vyjela naše jednotka do akce celkově 89 x. Stejně jako v minulém roce to bylo 

především kvůli likvidaci vosího hnízda v obytných a veřejných prostorech, takových případů 

bylo celkově 59. Hasiči zasahovali také v ostatních čtvrtích Ostravy: v Porubě, Svinově, 

Hrušově, Muglinově, Hošťálkovicích aj. Uvedené události představují pouze základní výběr 

akcí, u kterých členové Sboru dobrovolných hasičů v Hrabové zasahovali. 

 

9. 4. 2018 

Na bývalé haldě v Ostravě-Kunčičkách zasahovali při hašení požárů trávy, keřů, dřevin 

a různého odpadu, jednalo se o plochu 5 hektarů.  

 

27. – 28. 4. 2018 

Naše jednotka prováděla hašení požáru tříděného odpadu - papíru, lepenky, plastů a dalších 

materiálů v areálu firmy FCC ČR ve Vratimově kromě toho zajišťovali dálkovou dopravu vody, 

odběr vody na dvou místech a řídili dopravu. Jednalo se o poměrně dost náročný zásah. Hasiči 

byli v terénu celkem 14 hodin. 

 

28. 5. 2018 

V poledních hodinách zasahovali členové Sboru dobrovolných hasičů v Hrabové při záchraně 

čapího mláděte, jež podle všeho vypadlo z hnízda při jednom ze soubojů čapího páru s cizími 

mladými čápy. Na pomoc byli nakonec povoláni profesionální hasiči z Ostravy-Jihu se 

speciální plošinou, pomocí které se mládě podařilo vrátit do hnízda. Při zásahu bylo zjištěno, 

že letošní čapí pár je jiný, než ten, který zde hnízdil v předchozích letech.  

 

17. 8. 2018 

Ušetřen od nebezpečného hmyzu nebyl ani kostel sv. Kateřiny v Hrabové. U bočního vchodu 

si vosy postavily své hnízdo, které ohrožovalo farníky dokonce při bohoslužbách a muselo být 

neprodleně odstraněno. 

 

22. 10. 2018 

V pondělí po půl sedmé ranní byl nahlášen požár přízemní dřevěné chatky v Ostravě-Hrabové 

o půdorysu 8 × 8 metrů v ulici Na Rozvodí. Škoda byla odhadnuta na 300 tisíc Kč, naštěstí 

nebyl nikdo zraněn. Někteří hasiči zasahovali v dýchací technice. Oheň se jim podařilo uhasit 

a dostat pod kontrolou za hodinu a čtvrt, dalších 50 minut jim zabralo dohašování. Kromě Sboru 



dobrovolných hasičů Hrabová zasahovaly na místě dvě jednotky Hasičského záchranného 

sboru Moravskoslezského kraje ze stanic Jih a Zábřeh.  

 

Občanský spolek MUDr. Marcely Poláčkové  

1. 9. 2018 

Počínaje novým školním rokem získal spolek zahrnující Taneční a pohybové studio Mata Hari 

a Divadlo tety Chechtalíny od obce nové větší prostory v budově knihovny v Paskovské ulici. 

Nutno říci, že stavební úpravy si spolek zařídil svépomocí. Změnu k lepšímu ocenili všichni 

milovníci pohybu, tance a cvičení všech generací. Nácvik choreografie tak může být mnohem 

velkorysejší a pestřejší, než doposud. Lze už cvičit s kmitacími tyčemi, většími balony používat 

owerbaly, rollery a jiné pomůcky. Podstatné je, že na své si přijde každá žena, neboť spolek 

nabízí nejrůznější taneční žánry: havajské, indické, latino, zumbu atd. Nejedna žena se v lekcích 

zbavila bolesti zad a nadváhy.  

 

Politika, úřad 

V roce 2018 zasedalo zastupitelstvo sedmkrát, konkrétně v termínech: 

• 31. 1., účast 15 zastupitelů a 13 občanů 

• 26. 3., účast 14 zastupitelů a 10 občanů 

• 11. 6., účast 13 zastupitelů a 11 občanů 

• 18. 7., účast 12 zastupitelů a 9 občanů 

• 24. 9., účast 14 zastupitelů a 16 občanů 

• 29. 10., účast 15 zastupitelů a 25 občanů 

• 17. 12., účast 13 zastupitelů a 11 občanů 

 

31. 1. 2018 

Začátek jednání: 16:08 hodin 

První letošní zasedání zastupitelstva mělo hned v prvním bodě programu téma, které jak tehdy 

asi nikdo předem netušil, bude rezonovat v Hrabové několik budoucích let a stane předmětem 

kontroverzí: umístění nové mateřské školy. Na minulém zasedání zastupitelé rozhodli 

o pozastavení projektování školky na Šídlovci v ulici V. Huga, která nemá dobrou statiku 

a dosluhuje. Nyní by mělo padnout rozhodnutí o zahájení projekčních prací na nově vybraném 

pozemku – betonové prostranství – poblíž budovy Úřadu městského obvodu Hrabová. 



Starosta Igor Trávníček upozornil, že se nezapomíná ani na dopravní dostupnost a tento 

stavební projekt na sebe naváže zřízení nové autobusové zastávky, která bude sloužit nejen 

školce, ale rovněž pro obecní úřad, poštu, v budoucnu i pro plánovaný kulturní dům! Mimo to 

se přemístění školky k úřadu přispěje ke snížení silničního provozu na Šídlovci, zvolené 

prostory poskytují možnost zřízení dvakrát větší zahrady než je tomu u mateřské školy v ulici 

Viktora Huga. Nicméně zazněly i argumenty od zastupitele Ing. Milan Orkáče, který navrhl, 

aby se před volbami s tak důležitým rozhodnutím nespěchalo. Konstatoval, že preferuje 

pozemky developera u základní školy a vidí výhody spojení MŠ a ZŠ s tím, že k dispozici je už 

školního hřiště. Klíčové hlasovaní dopadlo ve prospěch umístění MŠ u ÚMOb Hrabová 

v poměru: 13 hlasů pro a proti byli dva zastupitelé Ing. Dvořák a Ing. Orkáč. 

Během jednání přišla řeč i na další plánovanou výstavbu v obci, a sice tří výškových budov 

u točny. Někteří občané se obávají zhoršení dopravní bezpečnosti. Starosta uvedl, že MOb 

Hrabová má v této věci omezené kompetence, neboť se vyjadřuje pouze 

k přípojkám energií, vody a kanalizace. O stavbě samotné rozhodne Magistrát města Ostravy.  

Konec jednání: 19:42 hodin 

 

26. 3 2018 

Začátek jednání: 16:05 hodin  

Dnes se mj. rozhodovalo o stanovení počtu členů Zastupitelstva městského obvodu Hrabová 

pro volební období 2018–2022. Zastupitel Ing. Petana CSc. navrhoval snížit počet zastupitelů 

na 13 s tím, že by nebyla Rada MOb a zastupitelstva by se konala častěji. Hlasovaní zastupitelé 

neschválili, podpořili jej pouze 3 (Ing. Petana, Ing. Dvořák a Ing. Orkáč), proti bylo 9 

zastupitelů a zdrželi další 3 (pan Lyčka, Mgr. Šumbera a Ing. Hrabovská). Počet zastupitelů 

bude v dalším volebním období 15. 

Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová dnes rozhodlo poskytnout na rok 2018 níže 

uvedeným subjektům neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy, 

městského obvodu Hrabová:  

na sportovní činnosti v tělovýchově a sportu dětí, mládeže a dospělých: 

BoKolobka tým Ostrava, TJ Sokol Hrabová, MK Seitl Ostrava, Klub českých velocipedistů v 

Hrabové spolek,  

na kulturní a volnočasové aktivity: 



Občanský spolek MUDr. Marcely Poláčkové, Spolek rodičů Jablíčko, Spolek rodičů a přátel 

školy ZŠ Ostrava – Hrabová, o.s., TORALI z.s., Český svaz chovatelů, základní organizace 

Ostrava – Hrabová, Platoš Václav, Myslivecký spolek Hrabová, z.s., MC Smíšek, z.s. 

Konec jednání: 19:45 hodin 

 

11. 6. 2018 

Začátek jednání: 16:08 hodin  

Na červnovém zasedání řešili zastupitelé vesměs ekonomická témata: výsledky hospodaření, 

rozpočet a účetní závěrky za minulý rok. Prostředky k rozdělení k 31. 12. 2017 činí 34 milionů 

Kč. Je třeba si uvědomit, že naspořené peníze nejsou za poslední rok, ale za delší dobu. Jak tedy 

s přebytkem naložit? Poskytnout je místním spolkům, jak to bývalo v minulosti? Zastupitelka 

Vladislava Kopitzová nesouhlasila s vyjádřením starosty, že finance jsou k rozdělení, neboť 

obec v horizontu 5 let čekají velké investice. Za účetní 

období roku 2017 disponuje obec přebytkovou částkou ve výši 10 656 535,24 Kč. Další dnešní 

významnou oblastí byla rozpočtové opatření Statutárního města Ostravy a našeho městského 

obvodu za rok 2018. Kromě toho starosta informoval zastupitele o činnosti Rady městského 

obvodu Hrabová, která jednala např. o plánu vybudovat cyklostezku do průmyslové zóny, 

zmíněn byl špatný stav restaurace U lípy a návrhu statika na demolici objektu, načež úřednice 

Mgr. Bollogová podrobně prezentovala službu Senior TAXI. Posledním bodem jednání bylo 

,,různé“, kdy občané otevíraly aktuální problémy jako nesprávně nasvícený kostel, špatně 

zabezpečený kanál u Pilíků, kde pak zbytečně hyne zvěř. 

Zazněla i kritika práce Městské policie v souvislosti s přestupkovou činností, případy 

vandalismu a krádeží, starosta uvedl, že je to dáno nízkým početním stavem jejich příslušníků. 

Konec jednání: 19:45 hodin 

 

18. 7. 2018 

Začátek jednání: 16:08 hodin  

Toto zasedání bylo svým způsobem mimořádné. Jednak termínem (v období prázdnin) a jednak 

kratším trváním. Během letních měsíců byla na programu realizace dětského hřiště v areálu TJ 

Sokol Hrabová a jeho financování. Jak bylo zjištěno, možnosti dotace z MŠMT aktuálně 

k dispozici nejsou a TJ Sokol bohužel nezískal dotaci z Nadace ČEZ, což zas až tak překvapivé 

nebylo, jelikož naše tělovýchovná jednota odebírá elektrickou energii od jiného distributora. 



Mnohým zastupitelům se zdál přístup Sokolů nekoncepční, nicméně po výměně názorů 

zastupitelé rozhodli ve velké většině poskytnout investiční účelovou dotaci ve výši 800 000 Kč 

z rozpočtu městského obvodu Hrabová pro TJ Sokol Hrabová, z.s., na vybudování dětského 

hřiště. Zdrželi se dva zastupitelé (Ing. Chlupatý a Mgr. Šumbera). 

Konec jednání: 16:59 hodin 

 

24. 9. 2018 

Začátek jednání: 16:08 hodin  

Během v pořadí 25. a zároveň posledního zasedání zastupitelstva před obecními volbami se 

diskutovalo zejména o rozpočtu a prodeji několika pozemků. Ovšem tím hlavním bodem byl 

bezesporu dokument týkající se strategie rozvoje městského obvodu Hrabová – Hrabová 2040. 

Starosta stručně shrnul práci 12 členné komise pod vedením Ing. Vavrečky, která na něm 

pracovala od ledna do září 2018 a po veřejné besedě s občany 4. 9. 2018 byly dopracovány 

poslední připomínky. Navíc vznikl napříč politickým spektrem a je výsledkem kompromisů. 

Materiál se bude postupně dopracovávat. Polemika se vytvořila nad otázkou, zda dokument má 

schválit toto zastupitelstvo nebo až to, které vzejde z nových voleb. Nemluvě o tom, že by se 

mohl stát předmětem politického boje. Nakonec členové zastupitelstva městského obvodu 

Hrabová dokument schválili, proti byl pouze Ing. Milan Orkáč. 

Za zmínku stojí také kontroverze kvůli žádosti římskokatolické farnosti o finanční dar na 

provedení třetího nátěru střechy kostela sv. Kateřiny Alexandrijské. Vždyť Magistrát města 

Ostravy každým rokem poskytuje příspěvky na kulturní památky, navíc církev obdržela štědré 

restituce, přesto zastupitelstvo odhlasovalo poskytnutí daru ve výši 64 000 Kč na třetí ochranný 

nátěr jižní a západní strany kostela. Proti tomu byl pouze Ing. Orkáč. 

Konec jednání: 19:55 hodin 

 

29. 10. 2018 

Začátek jednání: 17:01 hodin  

Po skončených komunálních volbách se konalo první zasedání zastupitelstva městského 

obvodu Hrabová v novém složení. Jednání zahájil dosavadní starosta Igor Trávníček. Na úvod 

zazněla česká státní hymna, po které následovalo složení slibu všech zvolených členů 

zastupitelstva, kdy každý pronesl slovo ,,slibuji“ směrem k přítomným občanům a podepsal 

připravenou listinu obsahující celý slib. Pak se přešlo k samotné práci. Nejprve byl schválen 

jednací řád a volební řád, pak se přistoupilo k volbě členů volební komise pro volbu starosty, 



místostarosty a členů Rady městského obvodu Hrabová. Těmi se stali Mgr. Alica Strnišťová, 

Petr Balušek a Miroslav Houžvička. Volby nebyly tajné, jak by se možná dalo očekávat, ale 

veřejné. Dosavadní počet členů Rady zůstal nezměněn, i nadále jich bude 5. Zastupitel Jiří 

Dolejška navrhl na funkci starosty Igora Trávnička a na místo místostarosty Vladislavu 

Kopitzovou. Všichni zastupitelé vyslovili hlasováním souhlas, zdrželi se pouze dotyční 

kandidáti. Dalšími členy Rady městského obvodu Hrabová byli tento den zvolení: Ing. Radomír 

Orkáč, Ing. Jiří Skalský a Jiří Dolejška. Předsedou finančního výboru se stal Ing. Bohumil 

Rundt a předsedou kontrolního výboru Ing. Kristina Ospalíková.  

Konec jednání: 17:45 hodin 

 

17. 12. 2018 

Začátek jednání: 16:05 hodin  

Adventní zasedání zastupitelstva mělo na programu především ekonomické záležitosti. 

Zastupitelé vzali jednomyslně na vědomí bez větších výhrad zprávu o plnění rozpočtu 

statutárního města Ostrava nebo městského obvodu Hrabová za leden až září 2018, dále 

rozpočtové opatření statutárního města Ostravy a rozpočtové opatření městského obvodu 

Hrabová. Jednotně byl rovněž schválen návrh vyrovnaného rozpočtu městského obvodu 

Hrabová na rok 2019, kdy celkové příjmy a celkové výdaje činí 83 583 tisíc Kč i následný návrh 

střednědobého rozpočtového výhledu městského obvodu Hrabová na léta 2020–2022, o kterém 

starosta prohlásil, že byl připraven zodpovědně, byl akceptován jednohlasně. Na závěr 

zastupitelé jednomyslně schválili návrh měsíčních finančních odměn neuvolněným členům 

zastupitelstva s účinností od 1. 1. 2018. 

Konec jednání: 17:10 hodin 

 

Prezidentské volby 

12. a 13. 1. 2018 



V první kole voleb měli občané výběr z devíti kandidátů. Vítězem v Hrabové se stal Miloš 

Zeman, jenž obdržel 894 hlasů (44,57 %), s velkým odstupem se na druhém místě umístil Jiří 

Drahoš, jemuž věřilo 510 voličů (25,42 %). Mladý Marek Hilšer získal 186 hlasů (9,27 %), na 

čtvrtém místě skončil Pavel Fischer se 140 hlasy (6,98 %). Pětiprocentní hranici překonal 

Michal Horáček (136 hlasů, resp. 6,78 %). Velkou důvěru mezi obyvateli Hrabové neměl 

expremiér Mirek Topolánek, když mu svůj hlas odevzdalo jen 98 voličů (4,89 %). Jako naprosto 

neúspěšné lze hodnotit kandidáty Jiřího Hynka (27 hlasů = 1,35 %), Vratislava Kulhánka 8 

hlasů = 0,40 %) a Petra Hanniga (7 hlasů = 0,35 % ).   

 

26. a 27. 1. 2018 

Také v druhém kole prezidentských voleb měl u obyvatel Hrabové největší důvěru Miloš 

Zeman. Získal 1 202 hlasů (55,93 %), zatímco druhý kandidát Jiří Drahoš obdržel 947 hlasů 

(44,07 %).  

 

Beseda se starostou 

4. 9. 2018  

V úterý od 16 hodin se v zasedací místnosti obecního úřadu konala diskuze se starostou Igorem 

Trávníčkem. Všichni občané obce měli příležitost vyjádřit svůj názor ke strategickému plánu 

rozvoje Hrabové na základě výzvy uveřejněné v červencovém čísle Hrabovských listů. Své 

podněty a připomínky mohli zaslat také předem v písemné podobě do konce srpna. Otevřeně 

se hovořilo o tom, jak si lidé představují místo, které považují za svůj domov. Pravda, kolik 

lidí, tolik názorů, každý člověk vidí skutečnost ze svého úhlu a nikdy se nelze zavděčit všem, 

nicméně, po letech vzniká v Hrabové skutečná, konkrétní a ucelená představa o podobě obce. 

Jen škoda, že taková debata s veřejností proběhla po dlouhých dvaceti letech, možná bychom 

se nemuseli vracet k tomu, proč je zde to či ono nebo proč zde naopak to či ono už není 

či nebude. 

 

Komunální volby 

5. a 6. 10. 2018 

V tyto dny rozhodovali občané městského obvodu Hrabová o složení obecního zastupitelstva 

na další čtyři roky. O volby byl poměrně velký zájem (účast 48,05 %). Jejich vítězem se stala 

pravicově konzervativní Občanská demokratická strana, které dalo hlas 5 265 hlasů (26,71 % 

= 5 mandátů), druhým nejsilnějším politickým subjektem se stalo Sdružení nezávislých 

https://volby.idnes.cz/prezidentske-volby-2018.aspx?k=vysledky-prvni-kolo&t=8&o=3&kandidat=pavel-fischer
https://volby.idnes.cz/prezidentske-volby-2018.aspx?k=vysledky-prvni-kolo&t=8&o=2&kandidat=michal-horacek
https://volby.idnes.cz/prezidentske-volby-2018.aspx?k=vysledky-prvni-kolo&t=8&o=1&kandidat=mirek-topolanek
https://volby.idnes.cz/prezidentske-volby-2018.aspx?k=vysledky-prvni-kolo&t=8&o=4&kandidat=jiri-hynek
https://volby.idnes.cz/prezidentske-volby-2018.aspx?k=vysledky-prvni-kolo&t=8&o=6&kandidat=vratislav-kulhanek
https://volby.idnes.cz/prezidentske-volby-2018.aspx?k=vysledky-prvni-kolo&t=8&o=5&kandidat=petr-hannig


kandidátů Hrabované (získalo 4 041 hlasů, resp. 20,5 % hlasů = 3 mandáty), své voliče měla i 

koalice Ostravak a Změna pro lidi (2 865 hlasů = 14,53 % hlasů = 2 mandáty), následovaná 

politickým hnutím Starostové a nezávislí – Klub přátel Hrabové (1 746 hlasů = 8,86 % hlasů = 

1 mandát). Svůj voličský elaborát má v obci také KDU-ČSL a nezávislí kandidáti (1 612 hlasů 

= 8,18 % hlasů = 1 mandát) a Česká strana sociálně demokratická (1 597 hlasů = 8,1 % hlasů 

= 1 mandát). Pěti procentní hranici ještě překročila Svoboda a přímá demokracie – Tomio 

Okamura (1 452 hlasů = 7,37 % hlasů = 1 mandát) a Komunistická strana Čech a Moravy (1 

136 hlasů = 5,76 % hlasů = 1 mandát).  

Členy zastupitelstva se stali:  

- za ODS – Igor Trávníček (524 preferenčních hlasů), Ing. Bohumil Rundt, Mgr. Alica 

Strnišťová, Jiří Doleška a Ing. Kristina Ospalíková 

- za Sdružení nezávislých kandidátů Hrabované – Ing. Radomír Orkáč, Milan Slíva a Ing. 

Jiří Skalský 

- za Ostravak a Změna pro lidi – Vladislava Kopitzová a Miroslav Houžvička  

- za Starostové a nezávislí - Klub přátel Hrabové – MUDr. Rostislav Gromnica  

- za KDU-ČSL a nezávislí kandidáti – Petr Balušek 

- za ČSSD – Jiřina Kelnarová  

- za SPD – Milan Pospěch 

- za KSČM – Roman Šimůnek 

 

Sport 

Kateřinský běh  

26. 4. 2018 

Ve čtvrtek v 17 hodin byl odstartován jubilejní 10. Kateřinský běh Hrabovou. Akci pořádal 

Maraton Klub Seitl Ostrava za finanční podpory Úřadu městského obvodu Hrabová. Závod je 

součástí Moravskoslezského běžeckého poháru a běžeckého poháru „Hrabovské běhy“. 

V letošním roce se rozhodlo zdolat 5 km trať 87 závodníků. Startovné činilo 80 Kč, pro předem 

přihlášené, na místě pak 120 Kč. Občasné, kteří prokázali své trvalé bydliště v Hrabové, platit 

nic nemuseli. První Hrabovankou v cíli byla Bára Uhrová s časem 21:57 minut a prvním mužem 

z naší obce, jenž doběhl, se stal Tomáš Lukeš s časem 19:48 minut. Oba v rámci věkové 

kategorie do 39 let. První tři v každé věkové kategorii obdrželi cenu. Muži měli pět kategorií, 

zatímco ženy pouze dvě. Děti měly svůj závod na běžeckém oválu v areálu základní školy. Také 



menší sportovci byli rozděleni do tří věkových kategorií. Uběhnout ale museli 125, 250, resp. 

500 metrů. Pro všechny menší sportovce byla připravena sladká odměna.  

 

Štafetová míle  

5. 9. 2018  

Poblíž kostela sv. Kateřiny se ve středu v odpoledních hodinách konalo finále 3. ročníku 

běžeckého štafetového závodu dvojic míle na 6 x 1 609 m v kategorii muž, žena a mix o pohár 

obce Hrabová, kterému předcházely tři jarní kola. Celková délka závodu měřila 9 654 m. 

Pořadatelem běhu byl Bokolobka tým Ostrava a Úřad městského obvodu Hrabová. Konkurence 

byla velká, vždyť jen na první kolo se přihlásilo 27 štafet. Startovné uhrazené předem činilo na 

osobu 100 Kč, na místě 130 Kč.   

 

Silvestrovský běh 

31. 12. 2018 

Poslední den roku 2018 se v Hrabové završil jubilejním 30. ročníkem již tradičního 

silvestrovského běhu, kterého se zúčastnilo 178 závodníků. Vítězem se stal Matouš Vrzal 

s časem 32:00 minut, nejrychlejší ženou byla Simona Vrzalová s časem 32:50 minut (oba ze 

SSK Vítkovice). Kvůli velkému zájmu účastníků se start posunul o 15 minut. Nutno 

podotknout, že během třiceti let se této sportovní akce zúčastnilo neuvěřitelných 3 323 běžců. 


