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Společenské akce

Obecní ples 

8. 2. 2019

Zakončit první pracovní únorový týden tancem a hudbou není úplně od věci, řekla si Kulturní

komise  Rady  městského  obvodu  Hrabová  a  společně  se  zaměstnanci  Úřadu  městského

obvodu Hrabová připravila v kulturním domě K-TRIO v Hrabůvce v pořadí již 17. tradiční

ples. Vstupné nebylo nijak nadhodnocené, činilo 200 Kč. V pátek od 19 hodin začali do sálu

proudit  všichni  milovníci  dobré  zábavy.  Ples  zahájil  jako  obvykle  starosta  obce  Igor

Trávníček. Večerem plným a dobré nálady provázel zkušený moderátor Miroslav Houžvička.

Nejprve vystoupila  skupina půvabných mažoretek nazvaná Andrianky pod vedením Šárky

Kolébalové  a  Žanety  Balco.  Děvčata  připravila  speciální  číslo  pouze  pro  tento  večer.  

O hudební produkci se pak postarala tříčlenná skupina RAFAEL MUSIC BAND. Své umění

letos  ukázal  také  osmičlenný  soubor  BOlatičtí  BŘIcháči,  kteří  s  účinkujícím  senátorem

Parlamentu  České  republiky  Mgr.  Herberta  Pavery  předvedli  tance  a  zpěvy  z muzikálu

Mamma Mia připomínající legendární švédskou čtveřici Abba. Součástí programu plesu byla

pochopitelně také bohatá tombola. Zpívalo se, tančilo se, plesalo, lidé odcházeli spokojení,

byť jich mohlo přijít přeci jen mnohem více, ale stále zůstává nezodpovězená jedna otázka.

Kdy se Hrabová dočká vlastního kulturního domu? 

Ples Klubu českých velocipedistů v Hrabové 

9. 2. 2019

V sobotu  večer  proběhl  v  pořadí  již  druhý  spolkový  ples  členů  a  sympatizantů  místní

cyklistiky v klubu Alfa v centru Ostravy, na který se dostavilo asi 30 občanů. Zábavu můžeme

chápat  jako  návrat  k  tradici  a připomínku  krásných  prvorepublikových  časů,  kdy  všichni

gentlemani i jejich dámy netrpělivě očekávali  vrcholnou společenskou událost a pečlivě se

připravovali na ples svého spolku.

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


Vynášení Moreny

14. 4. 2019

Nedělní odpoledne bylo ve znamení staré lidové tradice,  která se konala v Hrabové patrně

vůbec  poprvé.  A  kde  jinde  se  loučení  se  zimou  mohlo  konat  než  v přírodním  parku

Hrabovjanka,  který je  pro takové slavnosti  naprosto ideální.  Na úvod v 15 hodin zazněla

skladba  Ostravo od  Jaromíra  Nohavici  v podání  hrabovského  občana  Václava  Fajfra

frontmana skupiny Acustrio.  Všechny přítomné zaujal  svou hrou na heligonku.  Písničkáře

vystřídal dětský pěvecký a taneční soubor Paskovjánek. Pak už děvčata z Tanečního studia

Mata  Hari  za  doprovodu několika  stovek místních  občanů vynesly symbol  zimy z obce.  

Na  nedalekém  mostě  přes  Ostravici  byla  Morena  zapálena  a  vhozena  do  řeky.  Zpátky  

do parku, kde program pokračoval,  se šlo za doprovodu zpěvu písně  Nesem jaro neseme,

větve krásné zelené. Děti mávaly zelenými ratolestmi s barevnými stuhami.  Jak bylo vidět

z tváří  účastníků,  nápad MUDr. Marcely a Ing. Miroslava Poláčkových, resp. Občanského

spolku MUDr. Marcely Poláčkové oživit  tento lidový obyčej  v Hrabové,  padl  na úrodnou

půdu. S přípravou jim pomohlo několik místních dobrovolníků. Ke zdaru celého odpoledne

přispělo i velmi slunečné počasí,  které přilákalo spoustu rodičů s dětmi.  Zda se tato akce,

která občany sbližuje, stane tradicí, ukáže teprve čas.

Pohádkový les

18. 5. 2019 

Občanský  spolek  MUDr.  Marcely  Poláčkové  s 30  dobrovolníky  připravil  pro  všechny

hrabovské děti  setkání s pohádkovými postavami. V sobotu přesně v 15 hodin  u restaurace

Zvonírna (původně objekt dětských jeslí) to vše vypuklo. Děti musely na jednotlivých deseti

zastaveních nacházející se v nedalekém lesíku a na blízké cyklostezce ulice Domovské plnit

úkoly  od  bytostí,  které  jsou  známy ze  světa  pohádek:  od  vodníka  a mořské  panny,  víly,

Karkulky s vlkem,  Sněhurky s trpaslíky  živými  i plyšovými, nemocné princezny,  Divošky,

Hejkala  a draka,  Čarodějky  Chvějky,  Klaunice  a Chechtalína  s míčky  a Aladina  s krásnou

Aišou. Pohádkového programu se za hezkého počasí zúčastnilo na 300 spokojených občanů,

což vypovídá o velké oblibě podniku u veřejnosti hlavně z řad našich dětí, kteří se toho dne

opravdu ,,vyřádili“. Velkou atrakcí byl nejen skákací hrad, ale tentokrát především dva poníci

Jolany  Pravdové  z hrabovské  farmy  Duběnka  na  Žižkově,  kteří  trpělivě  soutěživé  děti

povozili. Program zakončilo vystoupení taneční skupiny Mata Hari, ke kterým se přidaly jak



pohádkové bytosti, tak děti se svými rodiči. Nezapomnělo se ani na sladkou odměnu v cíli pro

všechny naše soutěžící.

Neckyáda

3. 8. 2019

Sbor dobrovolných hasičů v Hrabové připravil na sobotní odpoledne zajímavou podívanou  

na řece Ostravici. Také druhý ročník novodobé Neckyády přilákal na oba břehy řeky několik

stovek zvědavých diváků. Trasa závodu zůstala stejná jako vloni, měřila 1 500 metrů a vedla

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

železným mostem u Vratimova. Prezentace plavidel začala v 13:30 hodin a o hodinu a půl

později se už objevili na hladině řeky první stateční námořníci. Startovalo se jednotlivě podle

pořadí, které určili organizátoři.  Přece jen Ostravice není natolik široká, aby pojmula více

plavidel  současně.  Organizátoři  nezapomněli  ani  na  bezpečnost  nejmladších  účastníků.

Všechny osoby mladší 18 let musely mít během plavby přilbu a plovací vestu. Závodilo se 

na plavidlech vlastní výroby bez motorového pohonu. Fantazie neměla hranice. Všech deset

posádek šťastně a bez nehody doplulo do cíle.  Některé byly trochu pomačkané,  ale  s tím

muselo  počítat. Nejrychlejším  plavidlem  letošního  ročníku  se  staly  jednoznačně  klasické

necky,  zatímco  v kategorii  o nejoriginálnější  nápad  zvítězil  Hrabovar  znázorňující  místní

pivovar,  na  druhém  místě  skončil  tým  TORALI  3  představující  nevěstu  s  družinou,

následovaný modelem dobrovolných hasičů z Michálkovic.  Ke vší spokojenosti se zábavné

odpoledne podařilo, jen té vody mohlo být trochu více. Potěšitelné také bylo, že po skončení

akce  nezůstal  v  řece  a v blízkém  okolí  jejího  koryta  žádný  odpad.  Všechny  posádky

zodpovídaly za odvoz svého plavidla i jeho případných částí.

Letní kino v Hrabové

28. 8. – 31. 8. 2019

Obec sice nemá vlastní kino, přesto se jednou za rok na konci srpna koná na hřišti TJ Sokol

filmový festival pod širou oblohou. Zásluhu na tom má kulturní komise pod vedením její

předsedkyně  a  zastupitelky  Vladislavy  Kopitzové,  která  již  popáté  pozvala  do  Hrabové

projekci  Kinematografu  bratří  Čadíků.  Improvizované  hlediště  během čtyř  dnů přilákalo  

na  více  než  500  diváků  na  čtyři  české  snímky  takřka  všech  žánrů  –  drama,  pohádku,

dokument,  ovšem návštěvnickým tahounem letošního ročníku byla komedie  Po čem muži



touží, kterou v minulém roce režíroval Rudolf Havlík. Promítání začínalo každý den během

stmívání po 20 hodině. 

Program byl následující:

úterý 28. 8. – Hastrman

středa 29. 8. – Po čem muži touží

čtvrtek 30. 8. – Čertí brko

pátek 31. 8. – Trabantem tam a zase zpátky

Gulášfest

31. 8. 2019 

Téměř  přesně  po  roce  se  podařilo  na poslední  prázdninové  sobotní  dopoledne  přilákat  

na  hřiště  TJ  Sokol  všechny  milovníky  dobrého  guláše.  Zásluhu  na  tom  mají  především

schopní organizátoři, tedy Kulturní komise Rady městského obvodu Hrabové a místní spolek

TORALI.  Do  populární  soutěže  ve  vaření  bylo  původně  přihlášeno  13  týmů,  což  by

znamenalo  opravdu  velkou  konkurenci  a  slušnou  podívanou.  Ovšem  téměř  do  samého

zahájení  nebyl  jistý  počet  soutěžících,  neboť  během  posledního  týdne  před  zahájením

gastronomického svátku zrušily svou účast nečekaně hned tři týmy a z toho bohužel  dva  

ze spřátelené obce Hrabová na Šumpersku. Doslova na poslední chvíli byl složen jeden zcela

nový tým a atraktivitu akce změny nakonec nijak nepoznamenaly. Nezbytnou podmínkou pro

aktivní účast na letošním ročníku bylo, aby  členové jednotlivých týmů měli na sobě masku

různých zvířat.  Zájem ze strany veřejnosti byl také zásluhou dobrého počasí bez nadsázky

vskutku  obrovský.  Počet  občanů  zvědavých  na  kulinářské  umění  v Hrabové  činil  podle

odhadu na 800! V devět hodin začaly jednotlivé soutěžící týmy vařit v kotlích guláše podle

svého vlastního receptu a uvážení. Přibližně o dvě hodiny později byl zahájen jejich prodej

zvědavým návštěvníkům, přičemž cenu si určil každý tým sám. Každý strávník si přišel tento

den na své, protože kromě gulášů z hovězího, vepřového, kuřecího a krůtího masa, mohli lidé

díky vášnivému rybáři Františku Jochcovi z kulturní komise ochutnat guláš ze sumce velkého

jeden  metr  a  devadesát  centimetrů.  Vítězem  letošního  ročníku  se  stal  po  zásluze  tým

Čtyřlístku,  který  tvořili  Myšpulín,  Fifinka,  Pinďa  a  Bobík  (jedná  se  o  oblíbené  kreslené

postavy z dětského časopisu). Jejích dílo porota vyhodnotila jako nejlepší po stránce chuti,

vůni a vzhledu. Naopak nejvíce hlasů ze strany veřejnosti získal tým pod názvem Čmoudi.

Odpolední program už patřil dětem, nejprve se vyřádili  na skákacím hradě a pak mohli si

zkusit malování na obličej. Pro všechny přítomné zahrála od 15 hodin kapela Nebratři.



Kateřinský lampionový průvod

23. 11. 2019 

Sobotní podvečer rozzářily Hrabovou světla. To místní spolek TORALI připravil pro děti  

a jejich rodiče tradiční lampionový průvod. Účastníci se shromáždili před objektem moštárny

v ulici Domovské. Odtud došli přes parkoviště ke kostelu sv. Kateřiny, aby pomohli vytvořit

podmínky  pro  časosběrné  snímky  vášnivých  fotografů  manželů  Hromádkových.  Pak  se

průvod vydal k     mostu na ulici K     Nadjezdu  , kdy bylo vypuštěno na velkou louži nacházející se

na louce asi 20 plovoucích lampionů ve tvaru lotosového květu z rýžového papíru se svíčkou. 

Kateřinská pouť

24. 11. 2019

Nedělní prosluněné dopoledne bez jediného mráčku na obloze přilákalo k prostranství kolem

kostela  sv. Kateřiny  Alexandrijské  stovky  hrabovských  obyvatel  všech  generací.  

Na oficiálním programu byly dvě svaté mše, a to v 8:00 a 10:30 hodin. Věž kostela nebyla

tentokrát během letošní prohlídky návštěvníkům zpřístupněna. To ovšem nezkazilo atmosféru

pouti.  Děti  potěšily  kolotoče,  vláček  a  nafukovací  skákací  hrad,  dospělé  punč  a  teplá

medovina. Nechyběl ani dechový orchestr DEOR. Lidé se procházeli mezi stánky, vzájemně

se zdravili a užívali dne. 

Rozsvícení vánočního stromu

1. 12. 2019

Kulturní  komise  Rady  městského  obvodu  Hrabové  připravila  na  nedělní  podvečer  před

budovou  obecního  úřadu  slavnostní  rozsvícení  vánočního  stromu.  Přesně  v 17  hodin  byl

zahájen oficiální program. O hudební vystoupení se postarali na improvizovaném jevišti žáci

hrabovské základní  školy pod vedením učitelek  Mgr.  Evy Janšové,  Mgr.  Karin Kaňovské

a Mgr. Simony Hališkové. Iva Svobodová a Andrea Juříčková z Lidové konzervatoře Ostrava

zazpívaly  vánoční  koledy.  Žádný div,  že se k nim připojili  i  mnozí  z občanů.  Tu pravou

adventní atmosféru pak podpořili svým recitálem s kytarovým doprovodem také dcery místní

floristky  Věry  Kročkové,  Marie,  Ludmila  a Alžběta.  Přítomné  občany  pozdravil  několika

slovy také starosta Igor Trávníček, zastupitel Miroslav Houžvička a vratimovský farář, resp.

hrabovský  administrátor  excurrendo  Adrian  Wykręt.  Nezapomnělo  se  ani  na  občerstvení

v podobě čaje s rumem a svařeného vína, které zajistili členové Sboru dobrovolných hasičů

https://mapy.cz/s/kebosomubo


Hrabová.  O  ozvučení  aparatury  se  postaral  zastupitel  Milan  Slíva.  Možná  to  jediné,  co

chybělo, byla sněhová nadílka. 

Kultura

Novoroční koncert 

13. 1. 2019

V pošmourném  nedělním  odpoledni  přineslo  do  obce  radost  a  krásný  umělecký  zážitek

tradiční  novoroční  hudební  vystoupení,  které  začalo  v  17  hodin  v kostele  sv. Kateřiny.

Přítomné občany na koncertě přivítal  a jednotlivé hudebníky představil  starosta obce Igor

Trávníček  a  zastupitel  Miroslav  Houžvička.  Kulturní  komise  Rady  městského  obvodu

Hrabová také tentokrát oslovila Lidovou konzervatoř v Ostravě. V rámci komorního převážně

smyčcového  orchestru,  vystoupila  např.  Alžběta  Kolářová,  Robert  Hellebrand,  Vlastimil

Samek, Tomáš Stejskal a Eva Czerná. Tuto neděli zazněla v Hrabové mj. skladba La Folia,

op. 5, č.  12 od italského barokního klasika  Arcangela Corelliho nebo  Glorious Kingdom  

od amerického skladatele  Stana Kentona.  Na závěr  koncertu předali  zástupci  obce ženám

z hudebního tělesa květinu růží. 

Noc kostelů 

24. 5. 2019 

Při  celorepublikové  květnové  akci,  kdy  jsou  otevřeny  veřejnosti  kostely,  nemohla  zůstat

stranou  ani  Římskokatolická  farnost Ostrava-Hrabové.  Náš  krásný  kostel  sv. Kateřiny

Alexandrijské otevřel svou bránu současně se zvoněním zvonů v pátek v 18. hodin. Nejprve

předvedly své dvacetiminutové hudební pásmo děti z místní scholičky  pod vedením Milady

Baluškové. Ve vstupní místnosti si mohly děti, a nejen ony vyrobit svůj růžencový korálkový

náramek.  Do  věže  kostela  mohli  zájemci  vstoupit od  18:30  hodin.  Mnohé  příchozí  zde

nepochybně zaujala  výstava růženců a fotografie  z doby, kdy se stavěla  replika shořelého

kostela. V sakristii byla připravena výstava liturgických předmětů. Během včera zazněly také

písně v podání scholy. Součástí programu byly dvě videoprezentace. Jedna přiblížila rok ve

farnosti, zatímco ta druhá nazvaná Jako Fénix z popela ukázala záběry z výstavby svatostánku

po tragické události, ke které došlo v dubnu 2002. Přibližně ve 22 hodin zahájil  místní farář

Adrian Wykręt společné modlitby a požehnání. Kostel se o půlnoci opět uzavřel.



Výstava drobného zvířectva

25. a 26. 5. 2019

Český  svaz  chovatelů  v Hrabové  pod  vedením  svého  předsedy,  hrabovského  zastupitele  

a  radního,  Petra  Balušky  pořádal  opět  po  roce  v areálu  TJ  Sokola  tradiční  víkendovou

výstavu, kterou zhlédlo celkově 418 občanů z toho 168 dětí. Obdivovat mohli 84 holubů, 80

králíků a 22 voliér s drůbeží a kamerunskou kozou. Velkou pozornost u návštěvníků vzbudil

králičí hop přes překážky a tzv. canisterapie pejska Haryho. V letošním roce představilo svá

chovná zvířata 34 občanů, a to nejen z naší obce, ale také z Klimkovic, Staré vsi, Štěpánova 

u Olomouce a Dolní Lutyně.  Během výstavy si lidé mohli  zakoupit  a také prodat některá

zvířata. Vítězem za nejlepší čtyřčlennou kolekci králíků se stal čestný předseda Josef Žebrák,

jenž  si  po  zásluze  odnesl  pohár  starosty Hrabové.  Tombolu  a  občerstvení  zařídila  ke  vší

spokojenosti  místní  floristka  Věra  Kročková.  Ani  počasí  nezklamalo,  neboť  po  období

dlouhých dešťů konečně zasvítilo v Hrabové Slunce. 

Koncert meditační hudby 

11. 9. 2019

Občanský spolek  MUDr.  Marcely  Poláčkové  pořádal  ve  středu od 18 hodin  v prostorách

svého  tanečního  studia  nacházející  se  v budově  obecní  knihovny  na  Šídlovci  koncert

čtyřčlenné skupiny Gor-Hari. Všichni příznivci netradiční alternativní hudby měli příležitost

také ochutnat  deset  exotických druhů nápojů a pokrmů pocházející  z daleké Indie,  Afriky

i blízkého Východu. 

Adventní koncert 

15. 12. 2019

V kostele sv. Kateřiny Alexandrijské se za velkého zájmu obyvatel obce konal od 17 hodin

adventní koncert pěveckého sboru Keep Smiling Gospel Orlová a skupiny Čarozpěv z Lidové

konzervatoře Ostrava. Svatostánek byl zaplněn do posledního místa a přinesl lidem tu pravou

vánoční atmosféru. 



Události

Plánovaná výstavba obytných objektů u Šídlovce

8. 1. 2019 

Úřad  městského  obvodu  Hrabová  obdržel  územní  rozhodnutí  o umístění  stavby  „Bytové

domy  Hrabová“  vydané  útvarem  hlavního  architekta  a stavebního  řádu  Magistrátu  města

Ostravy začátkem letošního roku. Tři obytné budovy určené pro seniory mají být vystavěny

na parcele č. 770/2, nacházející se v zatáčce poblíž točny autobusů mezi ulicemi Paskovská

a Domovská nedaleko Šídlovce. V každém objektu bude k dispozici 30 bytových jednotek.

Domy  jsou  navrženy  jako  čtyřpodlažní  s  obytným  podkrovím,  kolem  kterých  budou

parkovací  místa.  Investorem  je  společnost  Spa  Living  s.r.o.,  která  plánuje  zahájení

přípravných prací na pozemku v létě 2019 a kolaudaci domů koncem roku 2020. Přínosy pro

obec  budou  spočívat  v podobě  dostupného  bezbariérového  bydlení  pro  seniory  bez

jakéhokoliv  finančního  příspěvku  městského  obvodu Hrabová.  Některé  občany  Hrabové

zpráva o tomto projektu poněkud pobouřila a nešetřili kritikou vůči vedení obce, aniž by však

věděli,  že  dotyčný  pozemek  byl  v soukromém  vlastnictví  a  výstavba  bytových  domů  je

v naprostém  souladu  s územním  plánem  Statutárního  města  Ostravy.  Čelní  představitelé

Hrabové měli tedy velmi malý manévrovací prostor a nijak zvlášť nemohli výstavbě zabránit.

Přesto na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Hrabová vypracovala v druhé polovině

ledna 2019 vedoucí odboru stavebně správního Ing. Jana Faicová odvolání, které mj. uvádělo,

že  v zájmu  občanů  obce  je  zachování  Hrabové  pro  budoucí  generace  jako  bezpečného

příměstského sídla venkovského charakteru, příjemného pro obyvatele všech generací svým

urbanismem, komplexní technickou i dopravní infrastrukturou a dobrou dopravní obslužností.

Vedení obce se podařilo prosadit umístění podkroví pod sedlovou střechou i konečnou výšku

a vzhled domů se tak podobá zástavbě kolonie Šídlovec. 

Demolice hostince U Lípy

18. 1. 2019 

V pátek  byla  zahájena  úplná  demolice  jednoho  ze  symbolů  obce.  Široko  daleko  známá

hospoda U Lípy z druhé poloviny 19. století,  kterou provozovala po řadu generací  rodina

Černých, jde definitivně k zemi. Na jejím místě bude postaven nový objekt, který si srdce

místních obyvatel asi jen tak lehce nezíská. Hrabová tím ztratila část své původní identity. Inu

něco končí, něco začíná. 



Cestopisná přednáška

30. 1. 2019 

O tom, že knihovny jsou centrem vzdělanosti a poznání každé obce, je všeobecně známo.

Lidé si do nich nechodí už pouze půjčovat časopisy a knihy, ale i kvůli jiným věcem, jak

ukázala  pobočka  knihovny  města  Ostravy  na  Šídlovci  pod  vedením  knihovnice  Martiny

Šalati, když na středeční odpoledne připravila přednášku s besedou nazvanou Svět plný barev.

Pomocí autorových krásných fotografií promítaných na plátně se asi 30 občanů seznámilo  

s osobními zkušenostmi šéfredaktora Hrabovských listů Mgr. Petra Žižky, které získal během

svých  poznávacích  cest  do  exotických  států  naší  zeměkoule.  Posluchači  ocenili  nejen

konkrétní zajímavosti a zážitky z jihoamerické Venezuely, africké Keni a východoafrického

ostrova Zanzibaru,  ale  také  poutavé a  zábavné vyprávění.  A aby přednáška byla opravdu

stylová,  jak se sluší  a  patří,  měl  Petr  Žižka  na sobě po celou  dobu oblečení  typické  pro

uvedené země. Nelze se divit, že na závěr besedy následovala celá řada dotazů od zvědavých

občanů. 

Obnova zeleně Šídlovce – etapa I.

7. 2. 2019

Žít a bydlet v krásném prostředí chtějí lidé odpradávna. Nejinak tomu je i v Hrabové, proto

Úřad městského obvodu Hrabová nechal kvůli  špatnému stavu veřejné zeleně na Šídlovci

zpracovat  v minulém  roce  dokumentaci  na  její  revitalizaci.  U  této  příležitosti  došlo

k vytvoření  pracovní  skupiny,  kterou  tvořila  místostarostka  obce  Vladislava  Kopitzová,

členové spolku Zelená Hrabová  Bc. Jana Václavíková a Jana Batelková a několik dalších

místních  občanů.  Celkové náklady na realizaci  rozvrženou na více  let  mají  dosáhnout  10

miliónů Kč. Projekt je rozdělen do tří etap. Objednávka na realizací té první zahrnující ulice

Obchodní,  Příborská  a  část  ulice  Viktora  Huga  byla  oficiálně  vystavena  a  zákonným

způsobem zveřejněna v registru smluv nyní. Už ve stejný den došlo k označení jednotlivých

stromů  určených  ke  kácení,  kvůli  jejich  špatnému  stavu.  O  měsíc  později  začalo  firmou

PARKSERVIS  Mareš  s.r.o.  jejich  ořezávání  a  kácení.  Všechny  vykácené  stromy  budou

nahrazeny novými stromy. Součástí první etapy, na jejíž provoz vyčlenila Rada města Ostravy

z fondu  životního  prostředí  1,5  miliónů  Kč,  je  také  výsadba  nových  keřů  a  založení

trvalkových záhonů. 



Rozloučení s Petrem Novákem

17. 2. 2019

V neděli  od  17  hodin  se  konalo  na  fotbalovém  hřišti  naší  obce symbolické  rozloučení

s fotbalistou,  dlouholetým  trenérem  mládežnických  fotbalových  oddílů,  uznávaným

předsedou  TJ  Sokol  Hrabová  a bývalým  zastupitelem,  který  nečekaně  zemřel  ve  věku

pouhých 47 let. Pietní akce se zúčastnily stovky občanů a jeho přátel, kteří na jeho památku

přinesli květiny a zapálili svíčky. S jeho odchodem ztratil obětavého člověka nejen Sokol, ale

celá obec. 

Beseda o Izraeli a Palestině

20. 3. 2019

Na  úspěšnou  lednovou  cestovatelskou  přednášku  navázala  beseda  Mgr.  Petra  Žižky  pod

názvem  Na kole  po  svaté  zemi.  Poslechnout  si  zajímavé  vyprávění  vášnivého cestovatele

přišlo do obecní knihovny v 17 hodin zhruba 20 převážně starších občanů. Ani tentokrát lidé

neodcházeli  zklamáni.  Dozvěděli  se  fakta,  která  nejsou  běžně  k dispozici.  Celkovou

atmosféru obohatil přednášející oblečený v arabském hábitu typickém pro Blízký východ. 

Ocenění učitelů

1. 4. 2019

Starosta Igor Trávníček opět po roce ocenil učitele z hrabovské mateřské a základní školy za

jejich dlouholetou pedagogickou činnost. V pondělí odpoledne přijali pozvání na obecní úřad:

- Mgr. Karin Kaňovská – učitelka ZŠ

- Mgr. Božena Zezulková – učitelka ZŠ

- Mgr. Alexandra Opletalová – učitelka ZŠ

- Ing. Romana Šebestová – učitelka ZŠ

- Miroslava Rupenthálová – učitelka MŠ

Ocenění ze strany obce jakožto zřizovatele se konalo u příležitosti Dne učitelů.  Všech pět

vybraných pedagogů  obdrželo  od  starosty  pamětní  list,  upomínkové  předměty  a  květiny.

Nechyběl ani slavnostní přípitek a občerstvení u kulatého stolu. Přítomna byla také ředitelka

mateřské školy Mgr. Alica Strnišťová a ředitel základní školy Mgr. Radek Pollo. Je vidět, že

dobrých pedagogů si vedení obce váží. O organizační stránku se postarala vedoucí sociálního

odboru ÚMOb Hrabová Mgr. Ivana Bollogová. 



Pietní akt na hřbitově 

30. 4. 2019

V den  před  výročím  osvobozením  Hrabové  Rudou  armádou  si  v úterý  od  15  hodin

představitelé vedení obce, zástupci zdejších spolků a politických stran důstojně připomněli  

na místním hřbitově oběti druhé světové války položením věnce, květin a zapálením svíčky 

na hrobech členů ilegální odbojové skupiny Záře Vladislava Čermáka a Jaroslava Vavrušky. 

O  hudební  doprovod  se  postaral  dechový  orchestr  DEOR,  v  jehož  podání  zazněla

československá  státní  hymna.  Krátký  projev  k přítomným  občanům  pronesl  starosta  Igor

Trávníček. 

Přednáška o Šídlovci

14. 5. 2019

V  úterý  od  17  hodin  se  v  zasedací  místnosti  Úřadu  městského  obvodu  Hrabová  konala

hodinová přednáška ostravského archiváře, historika a místního rodáka Mgr. Radomíra Sedi

pod názvem  K výstavbě a dějinám kolonie vítkovických železáren v Hrabové: k 80. výročí

zahájení výstavby Šídlovce za účasti asi třiceti obyvatel Hrabové. Podnět k ní vzešel od člena

Kulturní  komise  Rady  městského  obvodu  Hrabová  Mgr.  Martina  Slepičky.  Velkým

překvapením  pro  mnohé  posluchače  bylo  zjištění,  že  lidové  pojmenování

Šídlovce  ,,Kuchinkova  kolonie“  není  odvozena  od  údajného  architekta  rozsáhlého  areálu,

nýbrž  od  tehdejšího  německého  generálního  ředitele  Vítkovických  železáren  Ing.  Karla

Kuchinky. Přítomná byla také hrabovská rodačka, pamětnice paní Marie Starková bydlící ve

starší  části  obce s rodinnou zástavbou,  která  se v případě nesouhlasu neváhala ozvat a do

výkladu přednášejícího zasáhla.

Mimořádný úspěch Hrabovjanky

27. 5. 2019 

Projekt  přírodního  parku  hrabovských  občanek  Jany  Batelkové  a  Bc.  Jany  Václavkové

představený  veřejnosti  v červnu  loňského  roku  pod  patronací  zpěvačky  Anety  Langerové

získal  první  ocenění.  Ve  25.  ročníku  soutěže  Ostravská  stavba  roku  2018  pořádané

Magistrátem města Ostravy se Hrabovjanka umístila na výborném na druhém místě! Odborná

porota během dubna vybírala  z 15 nejrůznějších  objektů,  které  osobně navštívila.  V potaz

brala  i  hlasování  veřejnosti,  které  probíhalo  elektronickou  formou.  Ocenění  je  vzácnější,

protože vůbec poprvé se mohly do této soutěže zapojit  také stavby a úpravy ve veřejném



prostoru.  Kromě  toho  se  současně  podařilo  hrabovskému  parku  zabodovat  v o  nic  méně

prestižní  soutěži  Stavba Moravskoslezského kraje  2018. V rámci  jeho 13. ročníku obdržel

zvláštní cenu poroty za svépomocnou revitalizaci veřejného prostoru, resp. Čestné uznání za

občanské  a  osobní  nasazení  při  vybudování  lesního  parku  Hrabovjanka  v Ostravě.

Zrealizovaná myšlenka dvou Jan, jejíž význam překročil hranici katastru obce, přispěla nejen

k propagaci Hrabové, ale také k satisfakci všech zainteresovaných dobrovolníků za úsilí, čas 

a práci investovanou do tohoto originálního projektu.

Požár v průmyslové zóně 

31. 5. 2019

V ranních  hodinách  vypukl  na  jedné  střeše  průmyslového  objektu  se  vzduchotechnikou.

K zásahu byly povolány tři jednotky hasičů. Neštěstí si nevyžádalo žádnou oběť, zraněné byly

dvě osoby, které se nadýchaly kouře, další 184 muselo být preventivně evakuováno. Hmotná

škoda byla odhadnuta na jeden milion Kč. 

Den dětí

1. 6. 2019

Komise pro děti a mládež Rady městského obvodu Hrabová připravila výlet dětí na kolech na

přehradu  Olešná  s možností  koupání  a občerstvení.  Přesně  v 10  hodin  vyjeli  účastníci  od

železného  mostu  u Vratimova  po cyklostezce  kolem  řeky  Ostravice.  Tomu  předcházelo

školení o správné technické výbavě kola a o bezpečném pohybu na silnici. Zpátky domů do

Hrabové se děti vrátily v odpoledních hodinách.

Pamětní deska

14. 6. 2019

V pátek v 19:45 hodin došlo na travnaté ploše v  ulici Obchodní  před hostincem Beskyd na

Šídlovci  k odhalení  pamětní  desky  recesistického Klubu hrabovských alkoholiků a stromu

slívy u příležitosti 10letého výročí úmrtí občana Vladimíra Paličky, který po celý život bydlel

a spoluorganizoval kulturní a sportovní akce pro občany městského obvodu Hrabová. Podnět

vzešel od občana Martina Machálka. 



Komentovaná přednáška o Hrabové

16. 6. 2019

V neděli 17 hodin konala za pěkného počasí komentovaná procházka určená všem zájemcům

o  dějiny  Hrabové.  Mnohdy  se  stává,  že  průvodci  nemají  k dotyčné  lokalitě,  o  kterém

přednášejí žádný osobní vztah. V tomto případě tomu tak nebylo, jelikož zkušený průvodce 

a popularizátor historie Mgr. Tomáš Majliš v Hrabové pracuje řadu let jako učitel na Základní

škole logopedické s.r.o. Jeho výklad, zahrnující období od středověku do poloviny 20. století,

trval zhruba hodinu a půl a poslechnout si jej přišlo na 30 zvídavých občanů. Společně prošli

prakticky celou obec. Lidé se dozvěděli mnoho zajímavostí o kostele sv. Kateřiny, o minulosti

místních  škol,  rybnikářství,  hrabovském  mlýnu,  hasičské  zbrojnice  a sboru  dobrovolných

hasičů, ale nezapomnělo se ani na kolonii Šídlovec, na dnes již neexistující tramvajovou linku

nebo na vraždu strážmistra Janhuby a pomník připomínající tuto tragédii.

Přednáška o Svaté zemi

26. 6. 2019

Ve středu v 15 hodin zahájil hrabovský rodák žijící na Šídlovci, farník a člen kulturní komise

Mgr. Martin Slepička ve spolupráci se společenstvím seniorů hrabovské farnosti pod vedením

Marie Sněhotové v prostorách místní římskokatolické fary cestopisnou přednášku o poutních

místech  a starověkých  i křižáckých  památkách  v Izraeli.  Inspiraci  mladý  historik  načerpal

osobně během letošního zájezdu  farnosti  v  Ostravě-Zábřehu do Svaté  země.  Přibližně  20

hrabovských občanů se seznámilo s dějinami osmi biblických míst na základě vlastnoručně

pořízených  fotografií  (Ein  Gedi,  Kumrán,  Jordán,  Nazaret,  Galilejské  jezero,  Kafarnaum,

Betlém,  Jeruzalém),  které  doplnily  konkrétní  citáty  z Bible  vztahující  se  k uvedeným

lokalitám. 

Výročí vzniku ČAFK 

29. 6. 2019

Tělovýchovná jednota Sokol Hrabová oslavila ve svém areálu 90 let od svého založení. Klub

byl založen 22. 11. 1929 pod názvem Český atletický a fotbalový klub (ČAFK). V roce 1952

došlo  v souvislosti  s centralizací  sportovních  klubů  v tehdejším  československém  státě

k přejmenování  na  TJ  Sokol  Hrabová.  Jednota  kladla  důraz  na  rozvoj  mužského  fotbalu.

Během své existence se věnoval výchově vlastní mládeže, z níž vzešlo několik talentů, kteří

se dokázali prosadit i na profesionální úrovni. Předseda fotbalového výboru Daniel Nováček



proto se svými spolupracovníky připravil na sobotní odpoledne u příležitosti tohoto jubilea

důstojnou oslavu. Oficiální program byl koncipován tak, aby pokud možno oslovil všechny

generace Hrabovanů. Krásné slunečné počasí nakonec přilákalo do sokolského areálu několik

stovek občanů.  O hudební  produkci  se postaral  oblíbený písničkář  a  místní  rodák Václav

Fajfr. Pro děti byl připraven skákací hrad, skluzavka, malování na obličej a ukázka hasičské

techniky.  V 15  hodin  začalo  nejprve  přátelské  utkání  žáků  mezi  Hrabovou  a sousedním

Vratimovem. O hodinu a půl později se utkaly stejné týmy starých gard, které bezpochyby

potěšily všechny pamětníky. Jelikož 90 let je na sportovní klub již docela dlouhá historie,

rozhodlo se jeho současné vedení ocenit deset vybraných významných osobností hrabovského

fotbalu za jejich přínos na rozvoj TJ Sokola. Většinou se jednalo o bývalé funkcionáře nebo

trenéry. Všechny veřejně a osobně ocenil trikem a slivovicí starosta obce Igor Trávníček. Pak

už ve večerních hodinách následovala hudební zábava pod vedením kapely VIZE, jejíž písně

přilákaly  na  taneční  parket  mnohé  přítomné.  K dispozici  bylo  i  občerstvení  v podobě

grilovaného  vepřového  masa,  čepoval  se  Ostravar  i  Radegast,  naléval  se  Jägermeister.

V jednom ze stánků si občané mohli zakoupit výroční předměty.

Klání seniorů

20. 7. 2019

Sobotní počasí přálo setkání seniorů na hřišti hrabovského TJ Sokola, které připravila kulturní

komise našeho úřadu. Nejednalo se, jak by si mohl snad někdo myslet o setkání absolventů

základní školy po letech, nýbrž o první ročník soutěžního klání seniorů naší obce, z přátelené

Hrabové na Šumpersku,  Vratimova,  Paskova, Staré Bělé  a Nové Bělé v disciplínách jako

házení šipek, ruské kuželky, běh s vajíčkem na lžičce, stříkání hasičskou stříkačkou na cíl  

a skládání obrázků z puzzle. A že i zajímavý program v Hrabové dokáže zaujmout, dokládá

přítomnost náměstka primátora města Ostravy Ing. Zbyňka Pražáka Ph.D. Celkovým vítězen

se sice stal tým ze Staré Bělé, ale pokud ale budeme hodnotit úroveň zábavy, zvítězili všichni.

Naším dříve narozeným občanům v podvečer zahrál Dechový orchestr – DEOR. 

Prodloužená Mostní

22. 8. 2019

Ve čtvrtek přesně od 15 hodin začaly po moderní silniční komunikaci spojující Paskovskou

ulici  procházející  středem Hrabové s dálnicí  D 56 a  nedalekou průmyslovou zónou jezdit

první automobily. Ovšem první, kdo si tento nový úsek dlouhý 1,3 kilometru vyzkoušeli, byli



členové místního Klubu českých velocipedistů se svými historickými koly. Tomu předcházelo

slavnostní  stříhání  pásky významných  představitelů  politického  života  v čele  s hejtmanem

Moravskoslezského  kraje  prof.  Ing.  Ivo  Vondrákem,  CSc.  starostou  naší  obce  Igorem

Trávníčkem, náměstkem ostravského primátora Mgr. Radima Babince a náměstkem hejtmana

Moravskoslezského  kraje  pro  finance  a  investice  Ing.  Jaroslavem  Kaniem  v 10  hodin

dopoledne.  Přítomný byl také oblastní ředitel  Ing. Jiří Malík ze společnosti  Strabag, která

cestu  zhotovila.  Prodloužená  Mostní  stála  celkově  132  milionů  Kč,  z toho  necelých  104

milionů tvořily prostředky Evropské unie, Moravskoslezský kraj, jenž byl investorem, přispěl

necelými  16  miliony,  stejnou částkou ve  výši  6  milionů  přispělo  Ministerstvo  pro  místní

rozvoj a statutární město Ostrava. Nová komunikace výrazně ulevila přetížené Paskovské od

kamionů a zklidnila život v obci, na druhou stranu několika lidem, kteří bydlí v bezprostřední

blízkosti, vadí, i přesto, že velkou většinou silnice lemuje protihluková zeď, stromy a keře.

Nutno  dodat,  že  podle  původních  plánů  měla  být  stavba  prodloužené  Mostní  dokončena

někdy  začátkem  září,  termín  se  podařilo  zkrátit  o  dva  týdny.  Podle  rozhodnutí  Rady

městského  obvodu  Hrabová,  se  starosta  Igor  Trávníček  zavázal  projednat  s Policií  České

republiky a Městskou policií zvýšený dohled na dodržování zákazu vjezdu veškerých vozidel

těžších více než 12 tun na Paskovskou ulici. 

Vloupání do kostela

1. 9. 2019

V neděli  obdrželi  policisté  hlášení  o  vloupání  do  kostela  sv.  Kateřiny  Alexandrijské

v Hrabové. Když dorazili na místo, všimli si prchajícího člověka. Duchapřítomně a svědomitě

se zachovala náhodně kolemjdoucí místní farnice a hasička Hana Doležálková, jež jednomu

policistovi zapůjčila na požádání své jízdní kolo, což vedlo k rychlému zadržení podezřelé

osoby.  Jak  ukázalo  další  vyšetřování,  zatčený  devětatřicetiletý  muž  byl  v minulosti  už

odsouzen  za  několik  krádeží  v rekreačních  chatách  na  Ostravsku  a  v  kostele  ve

Václavovicích. Občanský přístup ženy ocenil ve čtvrtek 5. září ředitel Městského ředitelství

policie  v Ostravě plk. Mgr. Vladimír Štalmach i starosta obce Igor Trávníček, od kterých

převzala ocenění. Tento příklad ukazuje, že mezi námi stále žijí lidé, kterým není lhostejné,

co se kolem nich děje. Díky svědomité občanky se ukradené věci vrátily zpět na své místo.



Podzimní úklid v obci

21. 9. 2019

Hrabovské spolky TORALI a Zelená Hrabová připravily na sobotní dopoledne opět po roce

společně  v rámci  celorepublikové  akce  Ukliďme Česko  úklid  veřejných  prostor  v obci  od

odpadků  všeho  druhu.  Tentokrát  se  jejich  cílem  stala  problémová  ulice  U Řeky  a  okolí

průmyslové zóny Tajga.  Úřad městského obvodu poskytl krabici sběrných pytlů a následně

zajistil odvoz nasbíraného odpadu do sběrného dvora OZO.

Návštěva Petra Závady

26. 9. 2019

Významné osobnosti  mnohdy proslaví obec, ve které se narodili  a tvořili  své životní dílo.

Úctu k nim jejich spoluobčané projevují po letech tím, že na počet slavného rodáka pojmenují

ulici, náměstí, park, či naučnou stezku, případně na dům, ve kterém bydlel, umístí pamětní

desku  nebo  o  něm vydají  samostatnou  publikaci.  Ale  respekt  a  uznání  lze  projevit  také

pozváním jeho potomka do rodné obce.  Ve čtvrtek,  na začátku astronomického podzimu,

zavítal  do  Hrabové z Prahy syn básníka  a  spisovatele  Viléma Závady  vědecký  pracovník

Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky Mgr. Petr Závada, CSc., DSc., i se svou

manželkou Kateřinou. Společně se starostou Igorem Trávníčkem a zastupiteli Milanem Slívou

a  Miroslavem Houžvičkou  si  prohlédl  kostel  sv.  Kateřiny  Alexandrijské,  místní  naučnou

stezku a zavzpomínal na své dětství.

 

Vítání občánků

12. 10. 2019

Komise pro občanské záležitosti  pořádala v sobotu dopoledne v prostorách obecního úřadu

přivítání  nově  narozených  dětí  s trvalým  pobytem  v městském  obvodu  Hrabová.  Lze  už

hovořit o místní tradici, neboť se letos jednalo v pořadí o 21. ročník. Celkově bylo přihlášeno

23 dětí, 13 chlapců a 10 děvčat, což bylo dosud nejvíce za celou dobu, proto museli být rodiče

se  svými  dětmi  rozděleni  do  tří  skupin.  Akci  moderovala  pracovnice  úřadu  Zdeňka

Haunerová, k přítomným rodičům promluvil starosta Hrabové Igor Trávníček.



Konec další etapy Hrabovských listů

11. 11. 2019

V pondělí  vyšlo poslední  číslo  tištěného hrabovského zpravodaje  pod vedením zkušeného

šéfredaktora,  absolventa  Fakulty  žurnalistiku  Univerzity  Karlovy, Mgr.  Petra  Žižky.  První

číslo  Hrabovských novin  ve formě dvouměsíčníku  vydal  1.  3.  2016.  Více  než  tříletá  tak

spolupráce  skončila.  Toto  obecní  periodikum vycházející  šestkrát  ročně  si  většina  občanů

oblíbila pro svou obsahovou náplň, formální stránku, objektivitu i osobní styl odstupujícího

šéfredaktora.  Pro vedení  obce nastává nyní nelehký úděl  najít  minimálně stejně nadaného

novináře, který má k Hrabové opravdový vztah, neboť laťka je nasazená hodně vysoko.   

Přednáška o roce 1989

16. 11. 2019

V sobotu od 15 hodin se v zasedací místnosti  Úřadu městského obvodu Hrabová konala  

u příležitosti  30.  výročí  sametové revoluce přednáška historika a kronikaře města Ostravy

PhDr.  Martina  Juřicy  Ostrava  v  roce  1989.  Přednášce  předcházelo  vystoupení  tajemníka

ÚMOb Hrabová Ing. Jana Sochy, spoluzakladatele Občanského fóra ve Štramberku, jenž se

podělil  o  své osobní vzpomínky na změnu společenských poměrů ve společnosti.  To vše

doprovázela výstava Hrabová v letech 1945–1989, kterou tvořily dobové materiály a kroniky.

Přednáška zorganizovaná Kulturní komisí Rady městského obvodu Hrabová, kterou inicioval

Mgr.  Martin  Slepička,  proběhla  za  účasti  přibližně  třiceti  místních  občanů.  Na závěr  se

ujal neplánovaně mimo program slova šéfredaktor Hrabovských listů Mgr. Petr Žižka, jenž

ukázal  ze  svého  osobního  archívu velmi  zajímavé  fotografie  vztahující  se  k období

komunistického režimu v Československu a zahraničí i k samotné sametové revoluci.

Vražda na Šídlovci

15. 12. 2019

V neděli  v  podvečerních  hodinách  došlo  v ulici  Viktora  Huga  465/12  v druhém  patře

k násilnému trestnému činu. Osmačtyřicetiletá žena zaútočila během hádky nožem na svého

partnera, který utrpěl přibližně padesát bodných a bodnořezných ran na krku, hlavě a hrudníku

a na místě podlehl. V tomto případě sehrál negativní roli alkohol. Kromě kriminální policie

ČR, zdravotní  služby se na místo tragédie dostavil  také starosta  Hrabové Igor  Trávníček.

Obviněnou  odsoudil  Krajský  soud  v Ostravě  k šestnácti  a  půl  letům  odnětí  svobody  se

zvýšenou ostrahou. Verdikt po odvolání potvrdil Vrchní soud v Olomouci.



Betlémské světlo 

21. 12. 2019

Členové  Klubu  českých  velocipedistů  v Hrabové  se  také  letos  ujali  rozvážení  světla

z biblického města Betléma. Po jeho převzetí od skautů z vlaku ve Vratimově si jej občané

obce mohli přinést domů. V restauraci Na Ščučím od 11 hodin, na Šídlovci po 12 hodin, dále

také v klubovně spolku nacházející se v ulici Viktora Huga 599/8 a v restauraci Beskyd od 13

hodin.

Počet obyvatel

31. 12. 2019

K poslednímu dni v roce měla Hrabová oficiálně 3 832 obyvatel, z toho 1 899 mužů (279 do

patnácti let) a 1 933 žen (253 do patnácti let),  což je o 52 osob více, než tomu bylo před

rokem. 

Kriminalita 

Služebna Městské policie v Hrabové zaznamenala v letošním roce celkově 111 nejrůznějších

událostí, nejčastěji, resp. 47 x se jednalo o případy, kdy strážnici asistovali v obci při zásahu

Policie ČR, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Dopravního podniku

Ostrava nebo Rychlé zdravotnické pomoci. 32 x musela řešit drobné krádeže v obchodech,

zejména  v hypermarketu  Tesco,  dále  16  osob  předvedla  na  služebnu  Policie  ČR.  Ovšem

nejvíce strážníci řešili dopravní přestupky, těch bylo 437. Hlavně šlo o překročení rychlosti 

a záležitostí cyklistů, např. absence povinné bezpečnostní výbavy. Další přestupky se týkaly

konzumace  alkoholu  na  veřejných  místech  zakázaných  vyhláškou,  volného  pohybu  psů  

a poškození majetku. 

Spolky

Klub českých velocipedistů v Hrabové 

První jízda

23. 3. 2019 

V sobotu dopoledne tři dny poté, co začalo astronomické  jaro (jarní rovnodennost), zahájil

klub první letošní vyjížďkou svou sezónu. Počasí na kolo příliš nebylo, ačkoli obloha byla

jasná. Sluneční paprsky ještě tolik nehřály, to nijak nevadilo 40 cyklistům, z nichž mnozí se



dostavili v dobovém oblečení, aby se společně vydali od kostela sv. Kateřiny k cíli, což byla

restaurace Coolárna ve Sviadnově. 

K poctě hudebního skladatele

12. 8. 2019 

Přesně v den 90. výročí úmrtí hudebního skladatele Leoše Janáčka připravil klub hrabovských

velocipedistů  ve  spolupráci  s operou  Národního  divadla  Moravskoslezského  mimořádnou

celodenní slavnostní vyjížďku z Hukvald do Ostravy nazvanou  Životní pouť Leoše Janáčka

aneb Od lišky  k Lišce.  Program začal  v 10  hodin  dobovým piknikem v hukvaldské  oboře

poblíž  oblíbené  sochy  lišky  v Hukvaldské  oboře.  Lidé  obdivovali  nejrůznější  cyklistické

technické skvosty z celého někdejšího Československa, vyzkoušeli  si jízdu na historických

kolech nebo se zapojili do tradičních dobových kratochvílí jako pomalé jízdy nebo závodů

s obručí.  Odpoledne  se  pak  všichni  vydali  do  Ostravy.  Cesta  vedla  malebnou  scenérií

Moravskoslezského kraje s častými občerstvovacími zastávkami i doprovodným programem

včetně koncertu, varhanního recitálu a hraného programu pro děti. K aktivním účastníkům se

mohla připojit i širší veřejnost včetně rodin s dětmi. Jedinou podmínkou bylo, aby disponovali

vlastními bicykly. Cesta byla zakončena symbolicky na Jiráskově náměstí (přezdívané Kuří

rynek) u nové sochy Leoše Janáčka s liškou Bystrouškou, kde program dále pokračoval. 

Mezinárodní sraz

31. 8. 2019 

Na poslední prázdninovou sobotu uspořádal klub setkání velocipedistů z celé České republiky

a ze zahraničí. Začátek i konec akce se konal na hřišti TJ Sokol Hrabová. Uskutečnila se jízda

do překrásného Poodří a obce Jistebník, kde byla na programu prohlídka vystavených obrazů

a soch u rybníka a návštěva cyklistického veterána pana Rybičky. Závěr  srazu se nesl  ve

znamení bohatého pohoštění na hrabovském hřišti v podobě guláše, pikniku, ochutnávku vín 

a swingový koncert.

Přednáška pro děti

20. 9. 2019

Zástupce  klubu  navštívil  místní  základní  školu,  kde  žákům  na  druhém  stupni  přiblížil  

o historii cyklistiky. Přednáška měla ohlas také mezi členy pedagogického sboru.



Nová spolková místnost

17. 11. 2019

V neděli po 10. hodině došlo pod vedením předsedy Jiřího Axmanna k slavnostnímu otevření

nové  zasedací  místnosti  v  ulici  Viktora  Huga  599/8  na  Šídlovci  za  přítomnosti  15  členů

spolku a jeho sympatizantů, kteří po přestřižení pásky vstoupili dovnitř majíce na sobě bílá

trika se znakem klubu na levé straně. Na všechny přítomné milovníky velocipedistické zábavy

čekalo  občerstvení.  Interiér  klubovny  byl  vyzdoben  velmi  stylově,  členové  vystavili

cyklistické  dresy,  zasklené  vitríny  s novinovými  články,  tablo  členů  z roku 1931,  kdy se

konaly  oslavy  25.  výročí  od  založení  klubu  a  police  s vystavenými  pamětními  listy

 a nejrůznějšími součástkami a vybavením pro spolehlivou jízdu. Obnovený klub navazuje na

stejnojmenný spolek, jehož dějiny se začaly psát v srpnu 1906, kdy se konala ustavující valná

hromada v hostinci U Lípy. K velkému rozvoji činnosti došlo během dvacátých a třicátých let

20.  století.  Po  skončení  druhé  světové  války  se  podobně  jako  v případě  jiných  sdružení

nepodařilo navázat na prvorepublikové období a spolek nakonec v roce 1950 zcela zanikl.

Vypadalo to, že Hrabovští velocipedisté zůstanou navždy jen zavátou vzpomínkou na dávné

časy. Ovšem zásluhou tří  nadšenců Jiřího Axmanna, Václava Gerolta a Františka Janši se

podařilo spolek obnovit. Dne 20. ledna 2013 společně sepsali v hostinci U Milky v Nové Bělé

žádost o založení občanského sdružení nazvané Klub českých velocipedistů v Hrabové. Po

jeho schválení ministerstvem vnitra se přešlo ke konkrétní aktivní činnosti. O tři roky později

se  sdružení  přeměnilo  na  regulérní  spolek,  jehož  cílem  je  sdružovat  všechny  zájemce  

o  historii  jízdních  kol  v Hrabové  a  širším  okolí,  propagovat  cyklistiku  na  společenských

akcích  a  rozvíjet  ji  v duchu  vlastenectví.  V roce  2019  měl  spolek  více  než  30  členů,

pocházející převážně z Ostravy. Zásluhou jednoho z nich, kronikáře Ostravy-Jihu Petra Lexy

Přendíka, vznikl v letošním roce klub velocipedistů také v sousední Hrabůvce. 

TJ Sokol Hrabová 

Letošní sezóna 2018/2019 našim fotbalistům bohužel vůbec nevyšla. Po slibném začátku se

nepodařilo navázat na dobré výsledky a v dalších kolech tým pod vedením kapitána Michala

Šimona  a  jeho  asistenta  Jana  Krokera  sčítal  většinou  porážky.  Hráči  si  přestali  věřit  a

postupně jim odešla forma. Dosavadní účastník I. A třídy skončil v šesté nejvyšší soutěži na

posledním  čtrnáctém  místě,  a  spadl  po  dvou  letech  o  patro  níž  zpátky  do  I. B třídy

Moravskoslezského kraje sk. B. Na nízké produktivitě a slabších výkonech se nepochybně

podepsal úzký kádr, na kterém se každé zranění projevilo sníženou kvalitou hry a menší účastí

https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravskoslezsk%C3%BD_kraj


na trénincích. Klubem otřáslo i únorové nečekané úmrtí předsedy TJ Sokol a místopředsedy

fotbalu Petra Nováka, což vedlo ke změně vedení. Z celkových 26 zápasů se podařilo zvítězit

jen 5 x, nerozhodně skončily 3 zápasy a 18 x mužstvo podlehlo. Nejlepšími střelci se stali Ivo

Forman  a  Daniel  Nováček,  oba  vstřelili  8  gólů.  Celkové  skóre  branek  činilo:  37:76.

Doufejme,  že příští  sezóna bude jiná,  mnohem lepší  a  kádr se podaří  stabilizovat,  což se

projeví na výsledcích a celkovém herním projevu. Během letní přestávky získal klub několik

nových  posil  do  kádru,  což  zvýšilo  zdravou  konkurenci  mezi  hráči.  Na  druhou  stranu

zaznamenal  TJ Sokol Hrabová v roce 2019 také úspěchy, když se mu podařilo  složit  tým

dorostenců.  Nové  mladé  mužstvo  pod  vedením  Petra  Liptáka  a  Antonína  Doležala  bylo

zařazeno do městského přeboru. 

Sbor dobrovolných hasičů Hrabová

V letošním roce vyjela naše jednotka do akce  celkově 65 x. Nejčastěji to bylo hlavně kvůli

likvidaci  nebezpečného  hmyzu v obytných a  veřejných prostorech;  takových případů bylo

celkově 31. V šesti případech hasiči působili jako technická asistence během prvoligových

zápasů  v Ostravě-Vítkovicích.  Uvedené  události  představují  pouze  základní  výběr  akcí,  

u kterých členové Sboru dobrovolných hasičů v Hrabové zasahovali.

9. 4. 2019 

Na cyklostezce poblíž Ostravice došlo k odstranění nakloněného a nalomeného stromu, jenž

mohl kdykoliv ohrozit svým pádem občany.

15. 4. 2019

V jednu  hodinu  v noci  byl  nahlášen  v ulici  U Kotelny  na  Šídlovci  požár  Thují,  který  se

podařilo záhy zlikvidovat.

1. 5. 2019

Ve středu večer začala hořet střecha firemního objektu v Hrabové v Krmelínské ulici. Hustý

kouř  byl  viděn  z dalekého  okolí.  Na  místě  zasahovaly  nejen  čtyři  ostravské  jednotky

Hasičského  záchranného  sboru  Moravskoslezského  kraje  ze  stanic  Jih,  Zábřeh,  Slezská

Ostrava a Fifejdy, ale také dvě jednotky dobrovolných hasičů, a to z Hrabové a sousedního

Vratimova. Jejich společný rychlý a profesionální zásah zabránil větším hmotným škodám 

a  zachránil majetek nejméně za jeden milion Kč. Oheň se podařilo dostat pod kontrolu za



necelou hodinu; dohašování a rozebírání střešní krytiny a dřevěných trámů trvalo půldruhé

hodiny.  Poškozená  střecha  byla  dočasně  zakryta  plachtou. Požár  se  naštěstí  obešel  bez

zranění, předběžná škoda byla odhadnuta na 200 tisíc Kč.

V sezóně 2018/2019 zaznamenala mládež Sboru dobrovolných hasičů velmi dobré výsledky.

V okresní  soutěži  Plamen  se  mužstvo dorostenců  umístilo  na  třetím  místě.  Velký úspěch

dosáhly dorostenky Lucie Kučerová a Věra Namyslová, když obě postoupily z prvního místa

do krajského kola. Druhé zmíněné se podařilo opět z prvního místa dostat na celorepublikové

mistrovství České republiky! 

Politika, úřad
V roce 2019 zasedalo zastupitelstvo osmkrát, konkrétně v termínech:

 25. 2., účast 15 zastupitelů a 8 občanů

 6. 5., účast 15 zastupitelů a 14 občanů

 17. 6., účast 12 zastupitelů a 9 občanů

 3. 7., účast 12 zastupitelů a 11 občanů

 16. 9., účast 14 zastupitelů a 17 občanů

 7. 10., účast 14 zastupitelů a 15 občanů

 31. 10., účast 14 zastupitelů a 22 občanů

 16. 12., účast 14 zastupitelů a 17 občanů

25. 02. 2019

Začátek jednání: 16:05 hodin

Zásadním  bodem  prvního  letošního  zasedání  bylo  projednání  záměru  vykoupit  pozemky

(parcela č. 902/9 o výměře 34 m² a parcela 2550/4 o výměře 326 m²) v ulici Bažanova určené

k výstavbě mateřské školy nacházející se poblíž budovy Úřadu městského obvodu Hrabová,

což zastupitelé jednohlasné schválili.  O vydání předchozího souhlasu požádal starosta Igor

Trávníček Radu města Ostravy. 

Povinností vyplývající ze školského zákona byla volba chybějícího člena šestičlenné školské

rady, kterou běžně tvoří dvě osoby z řad zaměstnanců školy, dvě osoby zastupující rodiče  

a  dvě  osoby  ze  strany  zřizovatele,  tj.  Statutárního  města  Ostrava  –  městského  obvodu

Hrabová,  protože  Mgr.  Šumbera  nebyl  v posledních  komunálních  volbách  zvolen



zastupitelem,  zůstal  ve  funkci  pouze  Igor  Trávníček,  kterého  na  návrh  Rady  městského

obvodu Hrabová doplnil zvolený zastupitel Ing. R. Orkáč. 

Posledním bodem zasedání byly dotazy z řad přítomných občanů. Slovo si vzal občan Richter,

který zde vystoupil jménem obyvatel bydlící v ulici Na Farském. Na vedení obce se obrátil

v záležitosti  průmyslového areálu  nacházející  se  na  konci  zmíněné  ulice.  Občané  se  totiž

obávají,  že logistické prostory budou přeměněny na provozy drcení energetických směsí a

technologie odmašťování, což by mělo bezesporu negativní vliv na život místních lidí, co se

týče hluku a znečištění vzduchu. Starosta ubezpečil tazatele, že Rada obce městského obvodu

Hrabová je na straně občanů. Nicméně zastupitel Ing. R. Orkáč doplnil, že městský obvod

jakožto  účastník  řízení  nemusí  sice  souhlasit,  ale  rozhodující  slovo  má  Magistrát  města

Ostravy. Každopádně firmy nemohou spustit nové provozy bez povolení příslušného úřadu.

Prozatím byla záležitost  ukončena s tím,  že vedoucí  odboru stavebně správního Ing.  Jana

Faicová sepíše všechny možnosti a pravomoci, kterými disponuje vedení Hrabové.

Konec jednání: 17:50 hodin

6. 5. 2019

Začátek jednání: 16:05 hodin

Prvním  bodem bylo  schválení  celoročního  hospodaření  obce  za  rok  2018  včetně  zprávy

auditora, který nezjistil žádné závady; všechny nedostatky z minulých dob byly odstraněny.

Dále byla na programu volba dvou nových členů orgánu zastupitelstva - kontrolního výboru,

došlo tedy k jeho rozšíření ze tří na pět členů. Zvoleni byli bez větších komplikací zastupitelé

MUDr. Rostislav Gromnica Ph.D. a Milan Slíva. 

Na  tomto  zasedání  zastupitelé  jednomyslně  podpořili  schválením  finančního  příspěvku  

ve výši 40 000 Kč. na základě uzavřené darovací smlouvy se spolkem Zelená hrabová, z.s.

výrobu dřevěného oplocení kolem odvodňovacího kanálu v lokalitě Pilíky. 

V otevřené diskuzi zaznělo více témat – petice proti umístění provozu odlakovny a drtičky

v ulici  Na  Farském,  umístění  silničních  retarderů  na  ulicích  U  Kotelny  a  Šrobárova,

propagace Hrabové na sociální  síti  facebook,  pravidelná  aktualizace  oficiálních webových

stránek obce, zastřešení autobusové zastávky Kostelík ve směru na jižní část obce, oprava

všech  stávajících  zděných  autobusových  zastávek,  ale  i  výsadba  květin  na  kruhových

objezdech u Makra a ulici Paskovská, nebo údajná výstavba nového supermarketu v obci. 

Konec jednání: 18:22 hodin



17. 6. 2019

Začátek jednání: 16:03 hodin

Červnové  zasedání  mělo  na  programu  8  jednotlivých  bodů.  K těm  nejdůležitějším  patřil

výsledek hospodaření obce za rok 2018, který byl přebytkový ve výši 15 653 257,44 Kč.

S jeho schválením neměl nikdo ze zastupitelů žádný problém. 

Hned dva další body se týkaly stížnosti obyvatel na vznik nových průmyslových provozů na

konci  ulice  Na  Farském.  Zastupitelé  projednali  petice  nazvané  ,,STOP  kyselině  sírové

v Hrabové“ a ,,STOP drcení odpadů v Hrabové“, které podepsalo 1 092 občanů s výsledkem,

že jsou připraveni hájit jejich zájmy a výstavbu nepřipustí. 

Na konci zasedání byl dán prostor občanům. Témata byla různá, od požadavku na zajištění

měření hlučnosti z Místecké silnice na Šídlovci, přes dotazy ohledně oprav cest kolem Pilíků,

zřízení „sdílených kol“ v Hrabové, až po aktuální stav dotace na mateřskou školu. Starosta

Igor  Trávníček  konstatoval,  že  odvolání  proti  rozhodnutí  neposkytnout  v této  záležitosti

subvenci ze strany státu obci bylo zamítnuto. Zastupitelka Mgr. Alica Strnišťová se vyjádřila

ve smyslu, že o dotaci lze žádat i 3 roky zpětně. Řeč přišla také na výstavbu kulturního domu

v Hrabové;  momentálně  je  hotová  dokumentace  pro  územní  řízení.  Zaznělo,  že  pokud se

nakonec přeci jen podaří získat dotace na školku, lze příští rok zahájit kroky k jeho veřejné

zakázce.

Konec jednání: 18:35 hodin

3. 7. 2019

Začátek jednání: 16:05 hodin

Také na začátku letních prázdnin mimořádné zasedalo zastupitelstvo obce. Starosta považoval

za vhodné neodkladně projednat zakázku „Stavební úpravy ZŠ Paskovská – rozšíření školní

družiny“.  Příslušná vítězná stavební společnost totiž výrazně navýšila původně stanovenou

cenu  z cca  12  miliónů  Kč  na  16 618 958  Kč  včetně  DPH.  Toto  zjištění  bylo  nemilým

překvapením už pro Radu MOb Hrabová. Tajemník Ing. Socha proto navrhnul hlasování  

o  tom,  že  zastupitelstvo  tuto  zakázku  ruší,  s  čímž  všech  12  přítomných  zastupitelů

jednohlasně souhlasilo. 

Dalším bodem bylo navýšení kapitálových a běžných výdajů. Ty kapitálové ve výši 250 tisíc

Kč poslouží na výrobu přístřešku autobusové zastávky Kostelík, zatímco částka 50 tis. Kč

běžných  výdajů  je  poskytnuta  ve  formě  neinvestiční  účelové  dotace  pro  rekonstrukci

historického vozu tramvaje na ulici Domovská, kterou na svém pozemku umístil hrabovský



rodák Jan Kohoutek. Dojde tak k obohacení naučné stezky Viléma Závady. Plánuje se, že po

dokončené rekonstrukci bude objekt tramvaje přístupný veřejnosti pomocí branky, která se

bude na noc zamykat. 

Starosta  Igor Trávníček  informoval všechny přítomné o aktuálním stavu dotace na zřízení

mateřské školy: Firma, která zpracovávala žádost o její udělení, obdržela bohužel zamítavé

stanovisko a nepomohlo ani,  když se odvolala.  Další odvolání proto vyhotovila  advokátní

kancelář a podepsal starosta Hrabové. 

Diskuze  mezi  zastupiteli  a  občany  se  naplno  otevřela  až  během  projednávání  bodu  pod

názvem ,,Různé“. Nejprve se hledalo optimální řešení problematiky nepovoleného navážení

odpadů v ulici Krmelínská v Hrabové-Žižkov, ať již se jedná o nejrůznější stavební materiál

firem nebo o neprodané zboží zelinářů. Možným východiskem, jak odhalit viníky, se jevila

instalace  fotopasti.  Zastupitel  Ing.  R.  Orkáč  preferuje zapojení  kamer.  Starosta  souhlasil  

a doplnil, že řešením je kamerový systém společnosti Ovanet a.s. Vyskytly se i názory, že

postačí umístit ceduli s nápisem „monitorováno“, případně namontovat pouze atrapy kamer,

což snad odradí další znečišťovatele.

Pak se probírala vyhrocená situace v družině základní školy, kde několik vychovatelek dalo

výpověď kvůli jejich nadřízené Šárce Tomíčkové. Na druhou stranu ji ale několik občanů

během jednání zastupitelstva vyjádřilo podporu. Navíc asi 60 rodičů podepsalo žádost, aby

zůstala na své pozici. Reakce zastupitelů nebyla nijak překvapivá, vcelku shodně konstatovali,

že personální záležitosti jsou plně v kompetenci přítomného ředitele školy Mgr. Radka Polla,

který ji sám označil za člověka na svém místě a jako kompromis navrhl, aby stanula v čele

školního klubu.

Na  závěr  byl  zmíněn  stav  plánované  výstavby  chodníku  k hasičské  zbrojnici.  Stavební

povolení je už vydáno, k realizaci se snad přistoupí v roce 2020.

Konec jednání: 17:45 hodin

16. 9. 2019

Začátek jednání: 16:05 hodin

Na dnešním jednání rozhodli zastupitelé po zevrubné debatě o poskytnutí finančního daru pro

TJ Sokol Hrabová na provedení celkové rekonstrukce sociálního zařízení, které je ve velmi

špatném stavu. Přítomný byl také předseda fotbalového klubu Daniel Nováček, který svou

žádost náležitě zdůvodnil. Navíc sportovní areál neslouží přece pouze místnímu Sokolu, který



nemá  dostatek  finančních  prostředků,  aby  opravu  provedl  svépomocí,  ale  využívá  jej

prakticky celá obec při konání nejrůznějších společenských a kulturních akcí. 

Pak se přešlo k bodu ,,Různé“.  Nejprve starosta  oznámil  ke spokojenosti  občanů konečný

výsledek jednání s majitelem průmyslového areálu v ulici Na Farském. Žádný nový provoz

zde nevznikne. Ovšem špatnou zprávou bylo oznámení o odložení výstavby kanalizace v jižní

části Hrabové o 6 let (!), jelikož Magistrát města Ostravy s novým vedením přehodnotil své

priority…Zastupitel  MUDr.  Rostislav  Gromnica  Ph.D.  pak  sdělil  přítomným,  že  občan

Miroslav Poláček přijal úkol vytipovat v obci nové ulice a lokality k jejich pojmenování po

významných  rodácích  Hrabové.  Nato  zazněla  otázka,  zda  je  či  není  kulturní  komise

nástupcem zrušené letopisecké komise, dle místostarostky Vladislavy Kopitzové nikoli. Řeč

přišla i na současný stav vedení obecní kroniky, resp. poslední digitální  a ruční zápis. 

Na  konci  zasedání  vyzval  občan  Orkáč  zastupitelstvo  ke  konání  referenda  o  odtrhnutí

Hrabové od Ostravy, které osobně sám podporuje. 

Konec jednání: 19:25 hodin

7. 10. 2019

Začátek jednání: 18:03 hodin

Večerní  jednání  zastupitelstva  přineslo  rozhodnutí  uzavřít  veřejnoprávní  smlouvu  

o  poskytnutí  mimořádné  individuální  investiční  účelové  dotace  ve  výši  600 000  Kč  na

celkovou rekonstrukci sociálního zařízení v areálu TJ Sokol Hrabová. Zástupci spolku nejprve

podali žádost o dotaci na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy a Magistrátu města

Ostravy, ovšem neúspěšně. Nezbylo než oslovit vedení obce. Mezi občany se ozývaly hlasy

poukazující na neprofesionální způsob projednávání, neboť s projektovou dokumentací nebyli

zastupitelé  seznámeni  předem, ale  až při  15minutové přestávce během dnešního zasedání.

Další  kritika se týkala údajné chybějící  celkové koncepce sportovního areálu hrabovského

Sokola, starosta všechny přítomné ubezpečil, že vize místního Sokola byla předložena už před

dvěma lety. Přesto zastupitelé vyjádřili souhlas s rekonstrukcí.

Poté  se  přešlo  k bodu  ,,Různé“,  kdy  zazněly  informace  ohledně  budoucích podstatných

stavebních  počinů  na  území  Hrabové,  které  ovlivní  život  mnohých  občanů,  tedy  záměr

vybudovat na jižním konci obce kanalizaci, plánovaná výstavba kruhového objezdu v místě

napojení  silničních komunikací  Frýdecká a Mostní poblíž  mostu přes řeku Ostravici  mezi

Vratimovem a  Hrabovou,  ale  hlavně výstavba  nové mateřské  školy.  Pochopitelně  občany

zajímal důvod, proč obec nezískala dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, o kterou žádala 

a kdo za to nese odpovědnost. Starosta Igor Trávníček pak popsal samotný postup žádosti  



o dotaci  z evropských fondů.  Podle  něj  se  jednalo  o administrativní  překážku  či  zádrhel.

Uvedl,  že  na  ministerstvo  psal  vícekrát  několikastránkový  dopis  o  přezkoumání  žádosti.

Bohužel  ani  to  situaci  nezměnilo.  Žádost  patrně  nesplňovala  všechny  podmínky,  protože

neobsahovala společné stavební povolení, jež nenabylo právní moci ani do druhé výzvy. Úřad

městského obvodu Hrabová požádal o toto stavební povolení na školku v říjnu 2018, ovšem

jak  to  vypadá,  nedodal  bohužel  vše  nezbytně  potřebné,  tudíž  celé  řízení  muselo  být

pozastaveno a obec byla tak v březnu 2019 vyřazena z řad uchazečů o dotaci. Nezbývalo než

se obrátit na ostravský magistrát, který sice předběžně přislíbil projekt podpořit částkou ve

výši 29 miliónů korun, ovšem jelikož žádost o financování výstavby školky byla podána až

v říjnu tohoto roku, lze příslušné finance vyčlenit z rozpočtu Magistrátu města Ostravy až za

rok 2021. Takové zpoždění si Hrabová nemůže dovolit! Tato nepříznivá situace může mít za

následek ohrožení jiných investičních akcí v obci v dalších letech. 

Konec jednání: 20:43 hodin

31. 10. 2019

Začátek jednání: 16:03 hodin

Mimořádné zasedání zastupitelstva obce mělo na programu sice jen čtyři body, ovšem dva

z nich vzbudily nemalé emoce a měly za následek dramatický průběh jednání. Konec října

totiž přinesl rozhodnutí o postavení nové školky v Hrabové, resp. Smlouva o dílo na realizaci

veřejné zakázky s názvem ,,Zhotovitel Mateřské školy“. Tento investiční projekt se ukazuje

jako  nezbytný  pro  budoucí  rozvoj  obce,  jelikož  obě  stávající  školky  na  Šídlovci  mají

dlouhodobě plnou kapacitu, navíc budovu mateřské školy v ulici Viktora Huga 667/20 trápí

spodní  voda.  Proto,  aby  splňovala  provozní  podmínky,  musí  do  ní  obec  stále  neustále

investovat.  Každoroční  náklady  se  kvůli  odvodňování  a  malování  navyšují  i  o  několik

statisíců  korun.  Za  jejího  zhotovitele  vybralo  vedení  obce  ostravskou stavební  společnost

MORYS,  s.r.o.  Zodpovědným projektantem je  Ing.  Arch.  Dušan Rozsypal  ze  společnosti

DUPLEX s.r.o. Finančním zdrojem pro tuto investici se mají stát kromě vlastních prostředků

z obecní pokladny a rezervy bytového fondu zejména dotace z Integrovaného regionálního

operačního  programu,  který  nabízí  Ministerstvo  pro  místní  rozvoj nebo  příslušná  dotace

z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Pokud by obec dotaci neobdržela, musela by

se obrátit na Magistrát města Ostravu (přislíbeno je dosud 29 miliónů Kč). V následné diskuzi

vystoupil kriticky zastupitel Ing. Radomír Orkáč, který vznesl řadu dotazů týkající se např.

ceny interiéru, zapojení stavby do strategického plánu obce, resp. prodiskutování záležitosti

s občany. Současně navrhl, aby tento bod byl z jednání stažen a zastupitelstvo o tak důležité



věci definitivně rozhodlo až na příštím jednání na základě písemně předložených podkladů 

o způsobu financování školky. Podrobný rozpočet postrádali také zastupitelé Milan Slíva a

Jiřina Kelnarová. Na druhou stranu celou záležitost schválil na společném dlouhém zasedání

kontrolní a finanční výbor, navíc samotnou smlouvu obdrželi jednotliví zastupitelé před 10

dny. Bod se nakonec nepodařilo odložit na příští schůzi, a naopak zastupitelstvo hlasováním

rozhodlo o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby ,,Zhotovitel Mateřské školy“ s firmou

MORYS, s.r.o. v poměru pro: 10, proti: 0, zdrželo se 5 zastupitelů (Ing. R. Orkáč, M. Slíva,

Ing. J. Skalský, Ing. Ospalíková a J. Kelnarová). Podle smlouvy činí rozpočet 80 miliónů Kč,

jedná se o největší investiční projekt v novodobé historie Hrabové. Na realizaci je stanoveno

574 dnů. Podle předběžných odhadů by se mateřská škola měla dětem otevřít ve školním roce

2022/2023. První krok k realizaci hlavní priority strategického plánu z minulého roku byl tedy

učiněn.

Tou druhou dnešní zásadní událostí byla rezignace dosavadních dvou členů Rady městského

obvodu Hrabová na svou funkci. Ing. R. Orkáč své rozhodnutí vyjádřil už 23. října písemnou

formou.  K němu se  v průběhu jednání  připojil  Ing.  Jiří  Skalský.  Oba z místního  sdružení

nezávislých kandidátů Hrabované. Tím došlo k rozpadu dosavadní koalice tvořené ODS (Igor

Trávníček, Jiří Dolejška), Změna pro lidi + Ostravak (Vladislava Kopitzová) a Hrabované

(Ing. R. Orkáč, Ing. J. Skalský). Starosta konstatuje,  že je žádoucí zvolit  ještě dnes jejich

nástupce.  Po  5minutové  technické  přestávce  jednání  pokračovalo  s tím,  že  předsedkyni

volební komise se stala Mgr. Alica Strnišťová, která vyzvala přítomné zastupitele k podání

návrhu kandidátů na obsazení uvolněných pozic v radě. Navržených osob bylo nakonec 5:

Petr  Balušek  (KDU-ČSL),  Jiřina  Kelnarová  (nestraník  za  ČSSD),  Miroslav  Houžvička

(Změna  pro lidi  +  Ostravak),  Milan  Slíva  a  Ing.  Radomír  Orkáč  (Hrabované).  Každý ze

zastupitelů mohl do volební urny hodit hlasovací lístek maximálně s dvěma zakroužkovanými

kandidáty. Po skončení 8minutové přestávky bylo oznámeno, že v prvním kole tajné volby

byl 10 hlasy zvolen za člena rady Petr Balušek, ostatní uchazeči o post nezískali potřebný

počet hlasů. Jelikož M. Slíva a Ing. R. Orkáč se svou volbou pro druhé kolo oba nesouhlasí,

rozhodovalo se mezi M. Houžvičkou a J. Kelnarovou. Po 4minutové přestávce byl oznámen

výsledek: Pětičlennou radu obce doplnila po zisku 8 hlasů zmíněná J. Kelnarová. 

Konec jednání: 19:31 hodin



16. 12. 2019

Začátek jednání: 16:07 hodin

Letošní poslední zasedání zastupitelstva bylo zahájeno uctěním památky zesnulého starosty

Hrabové Rostislava Nadě (v čele obce v letech 2006–2015) a obětí tragédie šíleného střelce

ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě.

Pondělní program čítal 16 bodů. Stěžejní byly zejména finanční záležitosti.  Zastupitelé vzali

jednomyslně  na  vědomí  bez  větších  výhrad  zprávu  o  plnění  rozpočtu  statutárního  města

Ostrava nebo městského obvodu Hrabová za leden až září  2019, dále rozpočtové opatření

statutárního  města  Ostravy a  rozpočtové  opatření  městského obvodu Hrabová.  Zastupitelé

dále  schválili  návrh  rozpočtu  městského  obvodu Hrabová  na  rok  2020  jako  vyrovnaný,  

tj. výdaje a příjmy budou činit 108 491 tisíc Kč. Klidný průběh ukončil až návrh kapitálových

výdajů  na  příští  rok.  Zastupitel  Ing.  R.  Orkáč  vnesl  dotazy  týkající  se  např.  o  zastřešení

autobusové zastávky Mostní, rozšíření hřbitova a kolumbária, zřízení bezbariérového vstupu

základní  školy,  revitalizace  pomníku  II.  světové  války.  Na  řadu  přišla  i  otázka  získání

finančních  prostředků  na  stavbu mateřské  školy,  ať  již  od  města  Ostravy  nebo ve  formě

dotací. Starosta je přesvědčen, že Hrabová na tuto investici stejně jako na výstavbu obecního

kulturního domu plánovanou jako přístavbu k budově úřadu nezůstane sama. Zastupitel Ing.

R. Orkáč vyjádřil  pochybnosti  o možnostech získání  dotací (Hned na druhý den proto ve

spolupráci  s dalšími  zastupiteli  –  Ing.  Jiřím  Skalským,  Jiřinou  Kelnarovou,  Kristinou

Ospalíkovou  a členkou  finančního  výboru  Ing.  Květoslavou  Hrabovskou  odeslal  datovou

schránkou žádost o pomoc státu s financováním školky určenou přímo premiérovi ČR Ing.

Andreji Babišovi).

Nezapomnělo se ani vyplácení peněžních darů za letošní činnost členům Sboru dobrovolných

hasičů Hrabová včetně mládeže, výborů zastupitelstva a komisím Rady městského obvodu

Hrabová. Zastupitel Ing. R. Orkáč navrhnul, aby vedení obec vyplatilo odměnu manželům

Liborovi  a  Iloně  Hromádkovým,  kteří  získávají  fotografický  materiál  z jednotlivých  akcí

nejrůznějšího charakteru v Hrabové. 

S účinností  od 1.  ledna  2020 zastupitelstvo  schválilo  výši měsíčních  odměn neuvolněným

členům:

- Neuvolněný starosta – 17 898 Kč

- Člen rady městského obvodu – 3 978 Kč

- Předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady – 1 989 Kč

- Člen výboru zastupitelstva nebo komise rady – 1 658 Kč

- Člen výboru zastupitelstva – 994 Kč



Dalšími body jednání bylo shrnutí celoroční činnosti Finančního výboru (v čele Ing. Rundt) 

a Kontrolního výboru (v čele Ing. Ospalíková). Výměna názorů nastala během projednávání

Informací o činnosti Rady městského obvodu Hrabová, kdy zastupitel Ing. R. Orkáč vnesl na

starostu otevřený dotaz, zda bude stavět dům v ulici Na Farském. Někteří přítomní občané to

považovali za příliš osobní, což není vhodné, ovšem podle zastupitele M. Slívy to bylo na

místě, jelikož se podle něj jedná o střet zájmů. Ing. R. Orkáč k tomu dodal, že firmu TEFCO

CZ, a.s., která vlastní pozemky v ulici Na Farském řídí člen ODS. Další spor mezi starostou

Ing. I. Trávníčkem a zastupitelem Ing. R. Orkáčem se týkal problematiky strategického plánu,

tj. informování o setkání strategické skupiny v lednu 2020. Starosta uvedl, že na webových

stránkách obce je k dispozici  projektová dokumentace,  nicméně zastupitel  trvá na tom, že

nedostává důležité podklady.

Konec jednání: 18:57 hodin

Volby do Evropského parlamentu

24. a 25. 5. 2019

V celé České republice rozhodovali  občané v těchto dnech o složení parlamentu Evropské

unie. V Hrabové, kde byly zřízeny čtyři volební okrsky, se vítězem voleb stalo hnutí ANO

2011 Andreje Babiše, jež dokázalo získat důvěru 241 občanů (25,83 %). Na druhém místě

skončila konzervativní Občanská demokratická strana se 169 hlasy (18,11 %), následovala

liberální  Česká  pirátská  strana,  kterou podpořilo  116 voličů  (12,43 %).  Svoboda a  přímá

demokracie pod vedením Tomia Okamury obdržela hlas 78 občanů (8,36 %), v těsném závěsu

následovala Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová se 73 hlasy, což

činilo 7,82 %. Pětiprocentní hranici ještě překonala Komunistická strana Čech a Moravy (61

hlasů = 7,82 %) a Koalice STAN a TOP 09 (53 hlasů = 5,68 %). Naopak špatně dopadly

volby v Hrabové pro levicovou Českou stranu sociálně demokratickou (32 hlasů = 3,42 %).

Zajímavým postřehem těchto voleb je,  že v jednom okrsku (část  Šídlovce)  zvítězila  ODS.

Volební účast dosáhla v obci 30,52 %, což bylo více, než činil celorepublikový průměr (28,

72 %).

Základní škola 
K 30. 6. 2019 měla škola 16 tříd, 23 pedagogů, 2 asistenty pedagoga, 342 žáků, 21,38 žáků na

třídu, 14,87 žáků na učitele. Školní družina měla k dispozici 4 oddělení, 4 učitelky, 103 žáky,

tj.  25,75  žáků  na  oddělení.  Školní  klub  disponoval  1  oddělením,  1  učitelkou  a  20  žáky.



Školská radu založenou 24. 01. 2006 tvořilo 6 osob; za zřizovatele to byl starosta Hrabové

Igor Trávníček a zastupitel Ing. Radomír Orkáč, za zákonné zástupce žáků Roman Šimůnek 

a Martin Krejčíček, pedagogické pracovníky zastupoval Mgr. Martin Němec a Mgr. Lenka

Kudlejová.  Do její kompetence patří  schvalování školního řádu, řádu školní jídelny, školní

družiny a pravidel pro hodnocení žáků na školní rok a výroční zpráva školy. Školská rada

projednala společně s ředitelem Mgr. Radek Pollem několik podnětů na finanční podporu ze

strany zřizovatele  týkající  se školních projektů,  třídních zájezdů a modernizace vnitřních  

a vnějších prostor školy, jak po stránce technické, tak estetické. 

Sport

Silvestrovský běh

31. 12. 2019

Poslední  veřejnou  akcí  v obci  v tomto  roce  se  stal  31.  ročník  tradičního  silvestrovského

běhu Hrabovou.  Závod  v 10:30  hodin odstartoval  na  silnici  Paskovská  nedaleko  od  ulice

Mezipolí starosta Igor Trávníček.  Startovné určené na uhrazení nákladů a občerstvení činilo

pro dospělé účastníky 100 Kč dospělí,  pro mládež 50 Kč.  Počasí vcelku přálo, sníh nebyl

žádný, nebylo náledí, nemrzlo, obloha byla téměř zatažena, teplota vzduchu byla +2 °C, na

druhou stranu ale všem 149 běžcům, kteří se dnes rozhodli zdolat úsek dlouhý 9 550 metrů,

komplikoval  jejich odhodlání jen silný a studený vítr.  Dary a finanční odměny pro vítěze

zajistil  letos  Budějovický  Budvar.  Také  zástupci  Hrabové,  resp.  tajemník  úřadu  Ing.  Jan

Socha společně se zastupitelem Ing. Radomírem Orkáčem nezůstali  stranou a nechali  pro

sportovce  vyrobit  jako  upomínku  medaile  s motivem  kostela  sv.  Kateřiny  a nápisem

Silvestrovský běh v Hrabové 31. 12. 2019. Kategorie mužů byla rozdělena podle věku do čtyř

skupin a celkovým vítězem se stal Lukáš Chvistek ze SSK Vítkovice, zatímco kategorie žen

měla skupiny dvě. Jako první doběhla do cíle  Simona Vrzalová rovněž ze SSK Vítkovice.

Mládež do 15 let genderově rozdělena nebyla a běžela jen jeden okruh. 
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