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Od:

Radomír Orkáč <radomir@orkac.cz>
7. března 2019 14:35
Socha Jan
Faicová Jana; kristinaospalikova;jirinakelnarova; rada
Re: 8. RMOb — roznos č.3b

Odesláno:
Komu:
Kopie:
Předmět:

Dobrý den,

nejprve poznámka na pana tajemníka, posílejte nám prosím emaily na ©osti'ava—hrabovacz,

nikoliv ©ghsostrava—hrabovacz
Jak jsem již opakovaně říkal a navíc i maily posílal... existují emaily radaKgDostrava-hrabovacz a
zastupitelstvo©ostrava—hrabova.cz
Možná by to již konečně mohl úřad po měsíci akceptovat.
Co se týká smlouvy s investorem bytových domů, tak jste k posouzení dali smlouvu, kterou sepsal sám
investor toho času na dovolené v zahraničí, byl jsem ve skryté kopii. Dokonce starosta nám poslal
smlouvu, jejiž tvůrce byl V metadatech právě pan Němec, čili V absolutně nezměněné podobě. Měl jsem za
to, že MY si máme sepsat požadavky a MY si máme navrhnout smlouvu, né že INVESTOR má za nás

stanovit požadavky a sepsat za nás smlouvu. Nepřekvapuje mě další selhání v této kauze, jestli jde za
starostou nebo stavebním odborem, to asi já nerozhodnu. Nicméně dle mého mají smlouvu připravovat
právníci, nikoliv investor.

Když to shrhnu, tak starosta se stavebním odborem mimo usnesení Rady souhlasí s umístěním stavby,
pak nám na Radě obce
paní Faicová lže, nepřipraví dobře materiály (důvodovou zprávu) a nakonec přes mou urgenci a přes
dohodu na Radě obce
nesepíše nikdo od nás smlouvu, ale nechá si ji úřad poslat investorem, aby záhy mohla jakákoliv dohoda
zhavarovat. To si starosta a úřad opravdu naivně mysleli, že investor něco připraví, aby to bylo ve prospěch
nás občanů???
Tohle byl poslední střípek do mozaiky, nyní po jednání Rady obce půjdu před veřejnost s pravdou ven,
včetně získaného dokumentu,
ze kterého je patrné, že starosta a stavební odbor se nezastávají občanů, ba naopak, jednají
prokazatelně proti nim a za zády ostatních.

Celou kauzu již prošetřuje kontrolní výbor, nemohl jsem si tento postup nechat pro sebe, přestože mi na
magistrátě radili, abych to dal na policii. Já si myslím, že veřejná ostuda je lepší než nějaké tahanice přes
trestní oznámení. Navíc si myslím, že se tak stalo v souladu s legislativou, bohužel v neprospěch občanů a
za zády tehdejších Radních. Jestliže má investor získat chybějící souhlas a získá ho od starosty během
jednoho dvou dnů, tak to smrdí a velmi těžce!

Kdo neví, o čem mluvím, zjistí to na jednání Rady obce. Prosím, aby se kontrolní výbor nechal na toto
jednání přizvat.
Podrazáctví, lži a házení klacků pod nohy opravdu tolerovat nebudu... !!! To se radši budu poroučet, což
sice oceníte, ale na křivárnách se podílet nehodlám.
čt 7. 3. 2019 V 13:57 odesílatel Socha Jan <JSochaícDostrava—hrabova.cz> napsal:
„_*-

Zveme Vás na 8. jednání RMOb ve středu 13.3. 2019 v 14:30 do kanceláře starosty MOb a zasíláme
materiály, roznos 3b.

Ing. Jan Socha

tajemník

Úřad městského obvodu Hrabová
Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava—Hrabová

T +420 599 420 109

M+725 940 318
E JSocha@ostrava—hrabova.cz

W www.05trava-hrabova.cz

13. 3.2019
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Areál (původně Tchas) na konci ulice Na
Farskěm ll
Vložil Radomír Orkáč dne 3.32019 v 14:14

Jak jsem již zde na Hraboválnto psal, zastupitelům MOb Ostrava—Hrabová přišel od rezidentů ulic
Na Farskem a Lužné email s předmětem (původně Tchas) na konci ulice Na Farske'm —
nesouhlas s zamýšleným využíváním areálu nebo jeho část/'. Přestože se může se zdát, že
občané v této véci u nás nenajdou oporu, opak je však pravdou, budeme to nyní hlídat...
Dostala se ke mně informace, že pan Richter (zástupce rezidentú) byl ve středu 27.2. 2019 na
Plánované akce

našem úřadě a předal tam na „podatelně“ velké množství dokumentůhnformací, které

MĚLY BÝT předány radním i zastupitelům.
Ve čtvrtek 28.2. 2019 jsem volal na úřad, jestli se tam mohu pro dokumenty zastavit, že bych se
s nimi chtěl co nejdříve seznámit. Dozvěděl jsem se však, že vše bylo předáno vedoucí
stavebního odboru, paní Faicové, na kterou se mě (nakonec neúspěšně) paní Haunerová
pokusila telefonicky přepojit. Paní Faicové jsem tedy obratem poslal níže uvedený email, ale
během chvíle mi paní Haunerová ještě volala, že paní Faicovou odchytila při cestě na oběd a že
mi naskenované dokumenty ještě ten den odpoledne pošle paní Faicová mailem. Nestalo se
tak...
Ještě ve čtvrtek 28.2. 2019 jsem v 16:43 hod. napsal paní Faicově následující email:

Omlouvám se, pokudjste ještě v práci a stále se na to chystáte, ale pokud ne,
tak bych velmi rád slyšel, proč nám dnes neby/o zas/ano požadované. Paní
Haunerová mi sdělila těsně po tom, co jsem odes/al tento email ( Viz níže), že
Vás zastihla před odchodem na oběd a že nemám chodit, protože vy to DNES

St 13.03.
St 13.03.
Čt 14.03.
So 16.03.

Jednání Rady IVIOb [14.30]

Ne 17.03.

O iíněm Honzovi [10.00]

Po 18.03.
Út 19.03.
St 20.03.
St 27.03.

Přerušení dodávky el. [07.30]

Den otevř. dveří v ZŠ [14.00]
Beseda P. Žižky [17.00]

CZ.-03.04.

Zápis do první třídy

St 03.04.
Čt 04.04.
St 10.04.

Jak vychovávat děti [10.00]

15:17.04.

Vývoz nebezpečného odpadu

Čt 25.04.

Kateřinský běh Hrabovou [17.00]

Senior bez nehod [16.00]
Beseda: Moje dítě je živé [15.00]

Lyžařský zajezd [06.15]

MŠ Klubíčko: Den 0. dv. [09.00]
Štafetova míle [17.00]

Jednání kulturní komise [16.00]

naskenujete a DNES pošlete.
Více V kalendáři„.

Prosím o vysvětlení... bezmezně věřím, že paní Haunerová neměla žádný
důvod informaci zkreslovat, protože mi proaktivně

Twitter

sama vola/a, že to šla za Vámi osobně zjistit. Za což ji patří upřímné
Tweety od uživatele @Hrabovalnfo

poděkování, děkuji.
Hrabová .Info

Děkuji za vysvětlení.
© Hrabovalnfo
SMS lntoKanál: Z důvodu nemoci je nakonec čtvrteční

veřejná beseda v mateřské škole „Klubíčko“ s paní

čt 28. 2. 2019 v 1 1:59 odesílatel Radomír Orkáč <radomir@orkac. 02> napsal:

Yvonou Moravcovou na téma „Moje dítě je živé“

zrušena. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

httpszllwww.hrabova.info/2019/03/03/areal-puvodne-tchas-na-konci-ulice-na-farskem-ii/
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Radomír Orkáč

Dobrý den,
13h.
včera všichni zastupitelé obdrželi informaci, že nám pan Richter posilal

dokumenty, ale příloha byla tak veliká, že se mail vrátil.

Hrabová .Info

© Hrabovalnto

Jelikož měl pan Richter dokumenty včera předat přes paní Haunerovou

SMS lnloKanál: Mateřská škola „Klubíčko“ pořádá pro
rodiče předškolních a mladších školních dětí veřejnou

Vašemu odboru, prosím o zaslání mailem.
besedu s paní Yvonou Moravcovou na téma „Moje

dítě je živé“, která se koná ve čtvrtek 14. 3. 2019 v

Děkuji, FLO.

15:00 hod. v budově V. Huga 20, třída Motýlci.
Radomír Orkáč

Paní Faicová se nejen neozvala, ale vyžádáné dokumenty bez vysvětlení neposlala ani
v pátek!
Celé mi to připadá, jakoby náš stavební odbor ani neměl zájem nám cokoliv sám od sebe (bez

Hrabová .Info
@ Hrabovalnlo

opakovaných žádostí) předávat nebo nás nedej bože informovat. Od voleb nás stavební odbor
SMS lnfoKanál: Komise pro děti a mládež Vás zve na

o ničem z této kauzy neinformoval a na příští Radě obce se budu ptát na to PROČ. Bohužel mi
poslední letošní lyžařský zájezd, který se koná již tuto

na to starosta nebude moci odpovědět, protože je následující tři týdny na dovolené.

sobotu 16.3. 2019. Vice informaci a online přihlášku
naleznete na hrabovalnio. Radomír Orkáč

Děkuji panu Richterovi, že přišel na jednání našeho Zastupitelstva a na celou kauzu tak
veřejně upozornil. Pokud ještě není pozdě (pro osud našeho stavebního odboru doufám, že

Hrabová.info — Informace z Hrab...

není), rozhodně se teď o to budu a budeme zajimat.

HrabovéJnfo jsou necenzurované...
hrabovainfo

Dle mých informací jde zítra Jiří Skalský, radní a předseda stavební komise, za paní Faicovou
a vyžádá si osobně informace před případnou návštěvou v zóně ze strany vedení obce.

18h

Hrabová .Info

Autor: Radomír Orkáč

© Hrabovalnfo
Tajemník úřadu v Hrabově Jan Socha: Po

víkendovém řádění větrů nechal MOb Hrabová
zkontrolovat a opravit střechu na Šrobárově 22.

Vložte komentář
Komentář

23h
Your Name *
Hrabová .Info

© H rabovalnlo
Na základě dotazů informuji veřejnost, že objednavku

Your Email *
plošného čištění Hrabové po zimní údržbě budeme

Your Website

Více mi na tajemník úřadu nechtěl napsat.
“Budete to mit na jednání RMOb. lng. Jan Socha,
tajemník“

Uložit do prohlížeče jméno, email a webovou stránku pro budoucí komentáře.
Za RMOb Hrabová,
Radomír Orkáč
11.3.2019

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů
zpracováváme..

Hrabová .Info
© Hrabovalnío

https://www.hrabova.info/2019/03/03/areal-puvodne-tchas—na-konci-ulice-na-farskem—ii/
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Vim/m 627% A zwei?
Socha Jan
m

Od:
Odesláno:
Komu:

Radomír Orkáč <radomir©orkac.cz>
5. března 2019 9:25
Socha Jan

Předmět:

Re: Kronika

út 5. 3. 2019 V 9:16 odesﬂatel Socha Jan <JSochaáT/ostrava-hrabova.cz> napsal:
Neříkám, ale nemůžete „pochybení“ 1 úředníka vztahovat na celý úřad. ing. Zíobrová má nemocné dítě, takže není

v práci a nemohu si to ověřit. Nechápu, co provedla ing. Zíobrová, která ví, že kroniku má zaplatit v březnu až
dubnu.

A dali jste to vědět paní Benkové?

Omlouvám se, ale pochybení jednoho úředníka? Ano, V této věci to je možná jen jeden, ale V těch věcí je
mraky.

JAK TO, ŽE NÁM je od 7.1. 2019 zadržována korespondence?
JAK TO, ŽE NÁM stavební úřad lže, že jsme nebyli účastníky řízení V bytových domech?
To je chyba jednoho úředníka?

Myslím, že by bylo vhodnější majitelku kroniky požádat o posečkání do doby návratu p. starosty. Usnesení bylo
závazné a nedostatky s financováním se do te' doby určitě vyřeší.

Takže klasika, úřad za nic nemůže a má to řešit Orkáč, že ano?
Omlouvám se, ale kroniku jsem předal Vám osobně a tím to pro mě skončilo.
Pokud nejste schopni zařídit realizaci odkupu a ani přes mou žádost o informování paní Benkové,
pak musím paní Benkové knihu vrátit.
Za předání kroniky zpět jsem zodpovědný zase já, protože já ji převzal od paní Benkove.
Prosím o nachystání kroniky, abych ji mohl paní Benkove' vrátit, je to její majetek aji nezajímá
laxní přítup úřadu.

ing. Jan Socha
tajemník

Úřad městského obvodu Hrabová
Bažanova 174/4, 720 OO Ostrava-Hrabová

T +420 599 420 109
|Vl+725 940 318
E JSocha@ostrava—hra bova.cz

W www.ostrava—hrabova.cz

From: Radomír Orkáč [mailto:radomir©orkac.cz]
Sent: Tuesday, March 5, 2019 9:08 AM
To: Socha Jan
Subject: Re: Kronika

Pochybeni vidim V tom, ze pred 14 dny se dotazovala pani Benkova nato, kdy ji to bude zaplaceno a jak je
zvykem na nasem urade, NIKDO se ji neozval, ani za posledních 14 dnu a ani za poslední 3 mesice. Na
jednani Rady jsem se vyslovene pani Ziobrove ptal, jestli se pani Benkove ozve, jasne a zretelne mi bylo
odpovezeno, ze ano!

Cili rikate, ze tohle vsechno ma resit Orkac, ano?

út 5. 3. 2019 V 9:05 odesílatel Socha Jan <.lSochaďDostrava-hrabovacz> napsal:
Dobrý den,

kde se nyní nachází kronika, nevím, neměl jsem ji k dispozici, nepředkládal materiál do Rady. Pokud to neví paní
Bollogová, pravděpodobvně se kronika nachází v kanceláři starosty a bez jeho souhlasu nechci prohledávat jeho
kancelář.
Co se týká nekvalitní práce úřadu (lng. Ziobrové?), musím uvést, že na vyčlenění financí na kroniku nepamatovali
zastupitelé při tvorbě rozpočtu a ani na radě nebylo schváleno rozpočtové opatření. Proto je v zápise z RlVlOb
z 9.1. uvedeno, že se odkup provede v měsících březnu až dubnu (viz níže). Jaké pochybení úřadu tedy vidíte?

14.) Pamětní kniha Dělnické tělovýchovné jednoty

Návrh usnesení:

4/109.) Rada městského obvodu Hrabová

18. 3. 2019

Reakce radního Orkáče na můj dnešníčlánek FŽÍZVHJÁ čti-72 L 23wa č

Hrabovské noviny
* hledal

Navigace: Vladimir Slávik > Reakce radního Orkáče na můj dnešní článek

Reakce radního Orkáče na můj dnešní článek

S panem Orkáčem si dopisuji již několik let. Jeho časté urážky a invektivy vůči me osobě neberu příliš vážně, pan
Orkáč nemůže za svou povahu. Pokud byl prostým občanem, pokládal jsem naši korespodenci za soukromou a nijak
jsem veřejně nereagoval. Ale po posledních volbách se situace změnila, pan Orkáč se stal místním politikem a já mám

právo (a možná i povinnost) informovat veřejnost ojeho postojích a názorech. A také tak budu činit.
Po zveřejnění mého článku o plánované výstavbě tří bytových domů v blízkosti Šídlovce mi pan Orkáč poslal
následující mail:

„Na vašem dnešním článku jde vidět, jak jste absolutně mimo a senilita u Vás propuká do všech koutku mysli.
Každopádně mě na tom všem těší, že Vás lidé nevolili, protože Vám nevěří, nevěří nikomu od Vás a toje sila,
která mě žene dále. Mimochodem, přehlížíte, že jste územní plán mohl kdysi změnit i vy a chyba se stala tedy o
dost víc za Vás než za minulého funkčního období. Ale tak je to ve vším od Vás, včetně Pilíků a Jižní tangenty.
Pozdě bycha honit, vy už ničeho nedosáhnete. Ale nebojte se, nás lidé volili, protože věděli, že se mohou o nás
opřít“.

Mýpane Orkáči. Mohu Vás ujistit, že se necítím senilnim. Ostatně otom vypovídá i obsah mého článku, který vzbudil
vaši nevoli. Nezmohl jste se na žádný konkrétní argument, pouze na několik invektiv a zmatených tvrzení.
Příkladně: „Územní plán jste mohl kdysi změnit i Vy“. To mi můj rozum nebere. Můžete mi sdělit, proč bych v roce
2014—15 mél důvod měnit tehdy čerstvě vyhlášený nový územní plán? Vždyť bydlím na Slínové ulici a ne na Šídlovoi. A
nebyl jsem ani zastupitelem ani členem komise VDE.

A dále: Můžete mi blíže vysvětlit důvod vaší výtky, že se zajímám o Pilíky a Jižní tangentu? Proč bych se oto neměl
zajímat, když zde bydlím?
Očekávám vaši reakci k mým dotazům, rád s vašimi názory seznámím čtenáře HN,

26.1.2019

V.S.
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Mateřské centrum Smíšek terčem kritiky
závistivých lidí
Vložil Radomír Orkáč dne 2622019 v 15:23

Přestože je jisté, že negativní kampaň proti spolku Smíšek zvedne „sledovanost“ Klubu přátel

Hrabové na jejich tacebooku, redakce Hraboválnto chce tímto vyslovit podporu paní lvanské
a jejímu Smíšku zde, na našem webu Pani Iveto, nedejte se, stojíme za Vámi a jsme rádi, že
Vás tady máme! 120 spokojených různých dětí týdně ve Vaší hemičce, to mluví za Vás...
Plánované akce
Mateřské centrum Smíšek Ostrava:
Po 18.03.

Přerušení dodávky el. [07.30]

Mile maminky, běžně tyto věci přele/Žím, jsou bohužel mezi námi i lidé

Út 19.03.

Den otevř. dveří v ZŠ [14.00]

závistlvía lstivrí Na facebooku klub přátel Hrabová ( ostrava—hrabem) se

St 20.03.

Beseda P. Žižky [17.00]

rozjela diskuse o tom, jak bereme peníze za nic a ublra'me jinemu spo/ku

So 23.03.

Jarní pohodová jízda [10.00]

St 27.03.

MŠ Klubíčko: Den 0. dv. [09.00]

z Hrabová za jejich bohu/ibou činnost. Jedná se o dotace na pomůcky pro
Ne 31.03.

Den otevř. dveří Šídlo [10.00]

vaše děti, které k nám do herny dochází. Pokud budete mít tedy zájem nás

Ne 31.03.

Jak se staví školička [16.00]

podpořit, budu ráda, za jakýkoliv komentáře váš názor přímo na facebooku

CZ.-03.04.

Zápis do první třídy

OSTRA VA—HHABOVÁ. Děkuji, že jste s nám/l,..

81 03.04,

Štaietová míle [17.00]

Čt 04.04.

Jak vychovávat děti [10.00]

Abyste mohli v uvedené tacebookové skupině Klubu přátel Hrabové (OstravaHrabová) něco
komentovat, musíte se stát jejími členy, což zvedne jejich sledovanost a správci skupiny docílí

So 06.04.

Gulášove hody

Pá 12.04.

Den otevř. dveří Šídlo [16.00]

toho, co chtějí... Pro přečtení agresivních a nevybíravých útoků lidí okolo Klubu přátel Hrabové
nemusíte být členy skupiny, stačí si zobrazit příslušný web,..

15.-17,04.

Vývoz nebezpečného odpadu

Čt 25.04.

Kateřinský běh Hrabovou [17.00]

httpszllwww.facebook.com/groups/ostravahrabova/

SO 27.04.

Vítání občánků

Více v kalendáři...

M

Twitter

Autor: Radomír Orkáč

Tweety od uživatele ©Hrabova|nto
Hrabová .Info

22 komentářů

© Hrabovalnfo
SMS InfoKanáI: Zítra (18.3. 2019) od 7:30 do 15:30

Miroslava

2622019 V 17.59

Dobrý deň prajem
Chodíme do smisku už s druhým dieťaťom „sme spokojní...p.|vanska je úžasný človek..deti ju majú
rady a posluchaju ju viacej ako ani svojich rodičov..kažcle cvičeníe se snaží niečím ozivit..deti a am
maminka sa nenudil.

hod. dojde v Ostravě-Hrabové na uvedených
odběrných místech k plánovanému přerušení dodávky
elektřiny: Bělidla, Jezdiště, Mlynářské, Na Honech,

Paskovská, Šídlovecká, U Kotelny, U Řeky. Radomír
Orkáč

Je tam vzdy krásne čisto, hračky su pre deti všetkých kategórii
Ja som ráda za smišek a p.lvansku

14h

Odpovědět
Hrabová .Info
©Hrabovalnto
Martina Chotárová

26.2.2019 \f18í32

MC Smíšek bylo po zásluze finančně podpořeno, Takových míst v dnešni době je opravdu málo.
Paní lvanská je své práci oddaná až daleko za rámec povinností. Pořádá spoustu akcí i mimo
běžný

Včera (13.3. 2019) pracovníci veřejně prospěšných
prací uklizeli podel Paskovke a Mostm’ ulice. Přestože
je to nikdy nekončící boj s odpadky, především u
mostu mezi Vratimovem a Hrabovou to hned
prokouklo. Děkujeme jim za odvedenou práci.
I'

{6%-

..š—Klišmlllfý—CU ll
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provoz a děti i rodiče se tam rádi vracejí. Jen tak dále! O sdružení kolem Dr. Poláčkové informována
nejsem, ale ze závisti dělají lide různé věci.
;j Obecní úřední deska
Odpovědět
2019/37: Sdělení — zahájení správního řízení ve věci
změny druhové skladby nahradní výsadby - parc.č.
1539/16

28.2.2019v18:47

Veronika

Chodím do Smíšku s dcerou od loňského podzimu a jsme obě spokejeně. Dcera si užívá každou

2019/36: “Kanalizační řad kanalizace pro veřejnou

hodinu, naučila se spoustu nových věcí a našla si nové kamarády. Pani lvanska vede lekce
zábavnou formou, je milá, přátelská, ochotna, Za nás určitě doporučuji ":

potřebu statutár. města Ostrava“ l. Oznámení o
zahájení správního řízení, ll. Usnesení č. 263/19/VH,
lll. Vyjádření se k podkladům rozhodnutí a veřejná

Odpovědět
vyhláška
2019/33: Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva MOD

2622019 v18z49

Lucie

Dobrý den, chodila jsem do Smíšku postupně se všemi třemi dětmi a byl to úžasně strávený čas.
Bydleli jsme kousek od Smíšku a děti doteď vzpomínají, když jedeme kolem, na akce které se
Smíškem zažily.
Paní lvanská byla super ženská, pro děti měla vždy připravený skvělý program. A myslím, že i právě
díky Hrabové mohla mít ceny takové abych si to na mateřské mohla dovolit. Přála bych jí spoustu
dotací, protože to všechno investuje do našich dětí. Naopak masivní naborova kampaň paní, která
sídlí vedle, mě odpuzovala věčně polepenými stromy, lavičkami, sloupy atd. A když jsme byli s dětmi
na akci Hrabové kde vystupovala p. Polačkova tak to děti vubec nezaujalo. Takže za mě Smíšek

Hrabová dne 25.2.2019
2019/32: Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti
orgánů SMO-MOb Hrabová v oblasti poskytování
informací podle zák. č. 106/1999 Sb.,o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
20191021: Rozpočtová opatření lVlOb Hrabová
schválená v roce 2019

vede na celé čáře.
Odpovědět

C] ZŠ Hrabová
Karin Kaňovska, třídní učitelka 5. B, získala titul Zlatý

26.2.2019 v 18:49

ivana Válková Rottová

Dobrý den všem,
taky patřím mezi spokojené klienty Smíšku. Chodím s oběma syny. Se starším jsem začala před
dvěma lety, s mladším letos. Bydlím v Hrabové a jsem moc vděčná za toto centrum. Nevidím důvod,
proč by nemělo být zařazeno mezi dotační program v ramci Hrabově Když jsem hledala nějaké
centrum, kde je možná aktivita pro mámu už s půlročním dítětem, tak byl Smíšek jasná volba už

Ámos Moravskoslezského kraje

Školní kolo recitační soutěže pro 3. — 5. ročník

Zápis do 1. třídy 2. a 3. 4, 2019
Den otevřených dveří 19. 3. 2019

proto, že je právě v HRABOVÉ.
Upozornění ŠD
Samozřejmě souhlasím, že nárok na dotaci má třeba také Šídlo, mimochodem patříme mezi velmi
spokojené klienty této školičky.
Ovšem tohle není důvod. proč sebrat nebo nepřat dotaci Smišku.
Co se týče akcí pro děti, tak jsme se v rámci Smíšku taky účastnili dětského dne, pohádkového lesa,
lampionového průvodu Hrabovou a spoustu dalších akcí (Mikuláš. karneval. vánoční besídka).
Je to jen o tom. kolik maminek v Hrabové se rozhodne a kam se svým dítkem bude chodit.

Á,..l Farnost

Naléhavý úmysl apoštolátu papeže Františka na
měsíc březen 2019

Odpovědět
Pořad bohoslužeb na měsíc duben 2019
Pořad bohoslužeb na měsíc březen 2019
26.2.2019 v19:45
me velmi spokojeni. Za mě je určitě správně, že se MC

Víte, že... Publikace () hrabovskem dřevěném kostele

anska je člověk na správném místě, vždycky je pro děti

je vyprodána?

ička je udržovaná v čistotě. hraček je zde mnoho. Děti se zde

ízení je v dnešní době málo, tak proč je finančně nepodpořítil!

Pořad bohoslužeb na měsíc únor 2019

;_l Hasiči
26.2.2019 V 20:02

Odstranění nebezpečných stavú

Andrea
Dobrý den,
dovolte, abych se také vložila do diskuze k MC Smíšek.
Toto centrum navštěvujeme od jejího počátku, kde jsme před lety chodili se synem. Paní lvanská je
člověk, který všechno vybudoval od začátku, postupně, vždycky se 100% nasazením. Spravedlivě
se chová ke všem, ať jste z Hrabove', její znamy nebo rodinný příslušník. Děti mají „tetu Ivetu“ moc
rády. .Je neošidíte, cítí, kdo je jen takový hodinový lektor a kdo je člověk se srdcem na dlani
a zájmem o každého jednotlivého človíčka. V případě p. Ivanskě se jedná přesně o odborníka na

Výcvik a školení
Focení pro CzerwoneSamochodycom
Vítkovice >< Hradec Kralove
Požár kompaktoru

svém místě, který klade důraz na každé dítě přesně tak, jak je schopno zvladnout. Nesrovnává,
nekritizuje, nema přechytřelé připomínky. Je profesional na slovo vzatý. Dava maminkám podněty
k zamyšlení, ale vždy jen pro dobro dětí. Velice si vážím jejího přístupu k dětem i k rodičům. Zná
každé dítě podle jeho jména, mnohdy i zdrobnělín, jak mu říkají doma. Děla spoustu věcí navíc, ani
by nemusela, ale nedá jí to, prostě je taková. Máme skvělou skupinu ve Smíšku Těšíme se tam
a pro děti má cvičení a nácvik s kolektivem ohromnou váhu pro jejich start do světa mimo rodinu.
Syn měl mnohem hladší vstup do školky ataky mezi ostatními dětmi se lépe uměl zařadit, hrát si,
respektovat, komunikovat, domluvit se, ustoupit.
Vyzkoušeli jsme i jine aktivity, ale nedá se to srovnat.
Na stupnici od 1-10 hodnotím 10+
Odpovědět

26.2.20191/ 20:03
Zuzana Maschke
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Nestačím se divit, co závist dokáže. Najít v dnešní době aktivity pro nejmenší děti není vůbec
jednoduché a proto by paní lvanskou měli na rukou nosit, za to, jak je své práci s dětmi oddaná
a nejen to. Pro děti i rodiče připravuje akce nad rámec svých „povinností“. Všichni by si jí měli vážit
a její práci ocenit ne hanit a hledat jakékoli chyby . . Se synem do Smišku chodíme už dva roky
a těším se na každou hodinu a s dalším dítětem budu opět dochazet do Smiškul Paní lvanská držte
se, stojíme za vámiL ;
Odpovědět

Nela

25.2.2019 v 20:51

Chodíme do Smíšku už skoro rok, a sme moc spokojní. Malý si to uživa, zabaví sa. Ja sa na každý
piatok teším. Článek pani Poláčkovej ml pride hodne závistlivý, Obyčejný útok na konkurenciu. Pani
Ivanská si zažiadala o dotácie, splnila podmienky, tak ich proste dostala, V podmienkach dotácie je
napisane, že na ne majú nárok organizácie, ktoré svoje projekty realizujú na území Hrabúvky. A to
Smíšek splňuje. Ak sa pani Poláčkovej nepáčili podmienky prisudzovania dotacií, mala sa obrátit' na
urad, který o nich rozhoduje a nie písat taký článok. Ja pevne verím. že na úrade Hrabúvka vidia, že
Smíšek funguje a deti a rodicia sú s nim spokojni a dotacie dostane aj ďalšie roky "5

Odpovědět

Zrniková

26.2.20191/ 21:03

Dobrý den, nejsem sice z Hrabová, ale začala jsem chodit do Smišku po předchozí špatné
zkušenosti z jiného centra. Paní Ivanské jsem vděčná za vlídně přijetí a pěkně chování k dětem,
které mě dceři vrátilo Úsměv na tvář. Myslím, že si zaslouží jakoukoliv podporu i finanční dotaci.
Odpovědět

Martina Bojkova

26.2.2019 v 21:13

Do MC Smíšek jsem chodila se synem 1 rok do jeho nástupu do školky. Pobyt zde hodnotím
veskrze positivně, dítě zábavnou formou rozvíjí dovednosti a zvyká si na kolektiv dalších dětí, což je
důležité pro školku. Útok na MC Smíšek nechápu, zejmena tvrzení, že centrum má být pouze pro
děti z Hrabová, protože se zde nachází. Jsem přesvědčena o tom, že ti, kteří tento nesmysl
prohlašuji, se stejnou vehemencí vykřikují ve škole, u lékaře nebo v nemocnici, že mají právo si
vybrat, Takja jako rodič mám také právo si vybrat, co považuji za nejlepší pro své dítě, proto jsem
dojížděla až z Poruby.
Mimochodem, MUDr. Marcela Poláčková není v seznamu lékařů uveřejněném Českou lékařskou
komorou, což znamená, že nepraktikuje medicínu, tak má jistě mimořádný zájem na dotacích pro
své podnikání.
Odpovědět

Kateřina

26.2.2019v 21:22

I my chodíme k paní Ivanské už rok a moc si to užíváme, malá je ve svém živlu. Hodiny jsou dobře
promyšleně, šité na míru danemu věku děti, hernička je čistá a dobře vybavená. Dotace jsou určitě
na místě, nechápu tu závist, vždyť je to pro děti.
Odpovědět

Míša

26.2.2019 V 22:25

Dobrý den, do Smíšku chodim už s druhým dítětem a jsem opravdu spokojená. já i děti. Lekce jsou
velmi dobře vedené. rozdělené jak pohybově , hudebně tak i k procvičení motoriky a samovolneho
hrani. Herna je dobře vybavená a především je na p. Ivanske vidět, že je na pravém místě a svou
práci dělá od srdce.
Odpovědět

Lenka Švidmoch Konečná

27.2.2019 13:38

Dobrý den,
Také bych ráda přispěla. Každý člověk má volbu, kde a jak bude provozovat své aktivity. Dovolím se
dotknout narážky. že do MC Smíšek chodí maminky s dětmi z jiných obvodůTak by mě zajímalo,
jestli občané Hrabove nenavštěvuji jine aktivy mimo Hrabovou?Napriklad maminky z Hrabové
nenavštěvují jiná dětská hřiště v jiných obvodech, které byly také postavený z dotací daného
obvodu?Promiňte, ale tohle mi přijde směšně a ubohé osočování. MC Smíšek je skvělá práce
s dětmi a nevidím jediný důvod proč by neměl být podpořen obcí a už je jen každého volba kam
bude choditPanl lvanske přeji mnoho sila pozitivní energie, aby se nenechala těmito lidmi odradit
od práce, kterou tak skvěle zastáváTimto jí moc děkuji a doufám, že MC Smíšek budeme
navštěvovati nadále.
Odpovědět
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Ještě mě napadla jedna vše k osočování toho, že MC Smíšek navštěvují hlavně děti z jiných
obvodů, proto mu neměla být přiznána dotace. Diky MC Smíšek máme přátelé právě z Hrabove a to
díky tomu, že jsme se ve Smíšku seznámili. Diky tomu jsme navštívili par akcí pořádaných obvodem
Hrabove, z jedné z nich zmíním například Kateřinskou pout“ a pokud si dobře pamatuji, nikdo nám
občanské průkazy nekontroloval, odkud jsme přijeliUtratili jsme tam s dětmi nemálo peněz.....a to
pravděpodobně nikomu nevadilo, že....proto nechápu, proč útok na MC Smíšek a dle mě právem
uznanou dotaci.
Odpovědět

Diana Kraus

27.2.2019 v 16:49

Jsme se synem klienty Smíšku a jsme moc spokojení. Paní lvanská se dětem maximálně věnuje
a program je bohatý Hernička účelná, čista, se spoustou hraček, Vítáme i akce ,jako jsou
lampionový průvod, Mikulášská besídka, Maškarní.„opět se spoustou her a drobných dárečků pro
děti.
Myslím, že plně obsazené skupinky jednotlivých věkových kategorii jsou důkazem toho, že děti
i rodiče jsou spokojeni a rádi se vracejí.
Odpovědět

Barbora HAVRLANTOVÁ

2722019 v 2242

Dobrý den,
k p. lvanskě chodíme se synem nepřetržitě již rok a půl, od jeho 3 měsíců. Na každou hodinu se
těšíme, program je velive pestrý, sestavený vždy ideálně pro aktuální věk děti, metodiku cvičení má
p. lvanská pečlivě nastudovanou a připravenou. Jsem moc ráda za to, že jsme právě centrum
Smíšek objevili.
Odpovědět

Michaela

28.2.2019 v 8:27

Dobrý den, s dcerkou do Smisku moc rádi chodíme. Pokaždé se mala na cvičení těší,užívá si ho
a s dětmi si krásně hraje. Mám kamarádky a také jsem ji toto cvičení doporučila.
Odpovědět

Lucie Krumpoloova

1342019 V 11357

Ja měla také příležitost navštěvovat s dcerkou MC SMÍŠEK a paní Ivanskou všem doporučuji. Vše
co dělá, činí s čistým svědomím a hlavně s výsledky. které ocení nejen děti, ale především jejich
rodiče, Je přece radost vidět děti šťastné. Paní lvanská je velice trpělivá, ochotná, každá jednotlivá
lekce je pečlivě připravená a hlavně užitečná a prospěšná s viditelnými výsledkylll

Odpovědět

Sabina Došková

232019 v 12:09

Dobrý den,take chodím se s svou vnučkou do MC Smišek.CHodime tu už druhým rokem a jsme
velice spokojeni, Nevím proč nenecháte paní lvanskou na pokoji at se může své práci věnovat
s takovým nasazením jako to doposud dělá a nemusí čelit takový útokům,plýtvat svojí energií,kterou
tak ráda s velkým nasazením venuje dětem! Všichni víme jak práce s dětmi je náročná a co kolik
stoji. Myslým si,že tady jsou dotace na místě a měly by být samozřejmostí.
Odpovědět

Lucie BGZFUČOVá

5.3.2019 ‘/ 161013

Dobrý den. Nejsem si jistá. že tyhle útoky na Smíšek jsou oprávněné. To je jako by jste napadli
např. Colours of Ostrava že to město dotuje ale přijedou [ lide ž ciziny. Tohle mi příjde na hlavu.
Když má provozovnu v Hrabove tak odkud by měladostavat dotace? a;. o.
Jinak jsme se Smíškem maximálně spokojeni. Syn se pokaždé těší na kamarády a na nove
aktivity,kterých je vždy plno. Jsem venku ráda, že tohle centrum funguje. Moc si každou návštěvu
uživáme:) a doufáme, že budeme moct i nadále.
Odpovědět

10.3.2019 V 13:25
Eva
Do MC Smíšek jsem chodila s dcerou velmi ráda Dcera to hlavně potřebovala. Paní lvanska je milá
a věnuje se dětem velmi dobře. Víc takových míst. S druhým dítětem také planuji, že budeme chodit
a těším se na to.
Odpovědět
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Pia tomm? L genu ?
Socha Jan
Od:

Radomír Orkáč <radomír©orkac.cz>

Odesláno:

7. března 2019 11:11

Kopie:

zastupitelstvoHrabova; Socha Jan

Předmět:

Re: Reakce zastupitele na článek na soukromém webu

Vážení kolegové,

paní Iveta Ivanská se necítí dotčena diskuzi na zastupitelstvu, ale diskuzi na sociálních sítích
(Facebooku), kde byla ona a její spolek dehonestována lidmi z Klubu přátel Hrabové, Včetně
zastupitele pana Gromnici.
C0 se týká hlasování na zastupitelstvu, tak nejprve jsem dal protinávrh, aby se jednalo o doporučení, které
vypracoval finanční výbor a V zápětí jsem byl jeden z osmi zastupitelů, kteří zvedli ruku pro návrh, který
vzešel z Rady obce. Upozorňuji všechny, že SMÍŠEK navštěvuje i vnučka místostarostky a V minulosti
navštěvoval i vnuk starosty. Čtyři z pěti radních tak měli nebo mají někoho na cvičení SMÍŠKu. Dokládá to
pouze to, že je tento spolek hojně občany Hrabová navštěvován.

Ostatně SMÍŠKu se na hrabováintb zastaly desítky lidí, dnes včetně pana V. Petany a Milana Slívy.
Mimochodem na jednání Rady obce jsem byl jediný, který pro podobu výše dotace nehlasoval (zdržel
jsem se), protože i tam jsem souhlasil s návrhem finančního výboru - nedávat tak velkou dotaci spolku
MUDr. Poláčkove'. Nejenže nedodali položkový rozpočet, ale dokonce odmítli poskytnout informace, kolik
osob týdně navštěvuje jejich cvičení - dle mých informací by se ten počet dal spočítat na prstech
nešikovného dřevorubce ato by tam byla započítána má teta s mojí sestřenicí a manželka Milana Slívy!

Finanční výbor neměl pochyb o výši dotace pro Smíšek, ale pouze zpochybnil výši dotace pro MUDr.
Poláčkovou a na žádost myslivců ponížil jejich dotací o 2000, to byly jediné dvě změny... . Když to tak
shrnu, tak jsem byl ten, co nakonec jako jeden z osmi souhlasil s návrhem Rady obce. Ostatní se zdrželi...
Více to komentovat nechci, protože na FB Klubu přátel Hrabove' nechodím a viděl jsem pouze screenshoty
toho, co napsal pan zastupitel Gromnica. Dokonce jsem ani nečetl původní text od paní Poláčková, který
měla na FB zveřejnit. Jejich FB se úspěšně vyhýbám a dneska slavím 38. den bez návštěvy.
Za nehoráznost považuji stížnost pana Gromnici, že by se měl někdo zabývat mým informováním
veřejnosti, že zemřel můj přítel Petr Novák. Nejenže informace pocházela od Renči Novákové přes
vedení Sokolu, ale dokonce jsem si před zveřejněním ověřil informaci u švagrové Petra. Také jsem byl
ten, co zorganizoval poslední rozloučení na Sokole a byl jsem jediný, kdo na své náklady zakoupil pro
rozloučení kytici... (za Sokol). To jen na doložení nesčetných útoků pana zastupitele Gromnici. Pro ty,
kteří neví o co se jedná... buďte rádi, jedná se o hyenismus velkého kalibru.

To co předvádí pan Gromnica jsou cílené útoky, které jsou sice mířeny na mou osobu, nicméně odnáší to v
tuto chvíli kontrolní výbor a někteří občané, jako například manžele Hromádkovi, kteří užívají pro naše
fotku MOb znak Hrabová...
Na případnou další reakci pana zastupitele z této "kauzy" nebudu reagovat.
S pozdravem, R.O.
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