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Základní údaje  
Název: Zelená Hrabová, z.s.  
Sídlo: Šrobárova 529/15, Hrabová, 720 00, Ostrava  
IČ: 061 45 655  
Právní forma: spolek, zapsaný ú Krajského soudu v Ostravě, pod spisovou značkou L15989  
 
Činnost spolku  
 
Spolek Zelená Hrabová, z. s. v roce 2020 opět velmi pečlivě a svědomitě zajišťoval údržbu a správný 
provoz Lesního parku Hrabovjanka. Provedli jsme základní úkony, které jsou v takto veřejném 
prostoru v podobě parku naprosto samozřejmé (revize herních prvků, foukání listí, sečení trávy, 
zalévání vrbového altánu místními hasiči, hnojení altánu, střih vrbového altánu, drobné ořezy stromů 
a keřů, pravidelný úklid celé plochy parku, dovoz dřeva pro ohniště, čištění ptačích budek, doplnění 
štěpky, nátěr herních dřevěných prvků atd).  
Kromě pravidelné údržby jsme také řešili věci, které nespadaly do běžné péče. Nechali jsme vyrobit a 
nainstalovat dřevěný kompostér vedle ohniště pod dubem pro koncentraci popelu a dalších 
organických odpadů. Výsledkem revize byly pokyny, které jsme se snažili v průběhu roku plnit 
(instalace dřevěného zábradlí nad průlezkou, oprava a utažení provazových lan v místě lanového 
koutku, oprava vodní hry atd).  
 
Žádali jsme také o finanční dar (formou reklamy) společnost OZO Ostrava s.r.o. pro nákup vlastní 
motorové pily, křovinořezu, foukače listí a dalších drobných nářadí, které k údržbě parku 
potřebujeme.  
 

 
 
 
MO Hrabová nám poskytl na celoroční práce v parku Hrabovjanka dotaci ve výši 30 000, Kč. Finanční 
prostředky pochopitelně nebyly dostačující, proto jsme žádali o finanční dar také Brembo Czech 
s.r.o., od které jsme peněžní prostředky ve výši 100 000,- Kč skutečně obdrželi (v důsledku 
koronavirové krize v ČR jsme finance obdrželi až v prosinci 2020, do té doby jsme zajišťovali většinu 
prací nad rámec dotace MO Hrabová zcela zdarma). 
MO Hrabová nám také poskytl jednorázovou dotaci ve výši 15 000,- Kč na nákup sekačky. 
Z řad našich členů došlo rovněž k profesionálnímu nafocení parku (fotografové manželé Hromádkovi) 
pro účel kvalitních fotek pro naše webové stránky. I v tomto roce došlo k jejich úpravě a správě. 



Zakoupili jsme dřevěné cedulky s nápisem, aby nedocházelo k odhazování cigaretových nedopalků 
v celém parku Hrabovjanka. 
 
V roce 2020 jsme se museli ve spolupráci s ÚMOb Hrabová také vypořádat s větrnou kalamitou, která 
vyvrátila několik menších stromů a keřů v parku Hrabovjanka. 
 
V neposlední řadě jsme vytvořili projekt na výsadbu keřů a květin v parku Hrabovjanka, na který jsme 
dostali dotaci SMO ve výši 32 000,- Kč. O květinové zahrádky se v rámci spolku staráme a budeme 
pokračovat i v dalších letech.  
 
 

 
 
 
I v roce 2020 jsme úpěnlivě a trpělivě hlásili ÚMOb Hrabová nejrůznější podněty z pohledu zeleně  
a veřejného prostoru z území Ostravy-Hrabové. Rádi bychom zmínili např. zmapování neudržovaných 
obecních vitrín na území obce, abychom podnítili jejich údržbu ze strany obce/spolků, iniciovali jsme 
umístění odpadkového koše před obchodem Budoucnost na Šídlovci, vyřešili jsme odstavený 
autovrak (kamion) v k.ú. Hrabová, zajistili a zakoupili roušky pro Dětský domov v Hrabové a naše 
místní hasiče, vystopovali jsme příčinu znečištěného potoku Zyf, upozornili na velmi špatný stav 
obecních cest u garáží, abychom problematiku přednesli obci s prosbou o řešení, soustavně jsme 
upozorňovali na nutnost pečlivě udržovat Šídlovec, který je svojí velikostí jednou z největších 
obecních ploch v katastru obce (pravidelné ořezy, čištění parkovacích míst, odstraňování plevele  
na chodnících, celoroční práce s projektem Obnova zeleně na Šídlovci, redukce nežádoucích klepačů 
a sušáků na Šídlovci atd). V neposlední řadě jsme se zasloužili o několik dobrovolnických brigád 
(Ukliďme Česko, čištění potoku Zyf, nahodilé úklidy v průběhu celého roku).  



 
 
Rok 2020 byl pro nás velice činorodý a aktivní. Ačkoli celou naši zemi sužovala koronavirová krize,  
my přesto museli fungovat na 100%, protože „zeleň a údržba“ nepočká. Velmi nás těší, že jsme 
dokázali díky finančním darům a dotacím zakoupit zahradní nářadí, díky kterému můžeme 
samostatně údržbu parku zajišťovat. V neposlední řadě jsme velmi rádi, že naším tlakem a apelem se 
veřejný prostor na území Ostravy-Hrabové (Šídlovec) vyvíjí k lepšímu a ÚMOb Hrabová pochopil 
důležitost naší spolupráce.  
 
Chceme poděkovat všem členům spolku a jejich rodinným příslušníkům za jejich aktivní přístup,  
ať již v podobě práce v parku Hrabovjanka, či zajišťování fotografií nebo hlášení podnětů. Rovněž 
velké díky patří všem finančním partnerům a podporovatelům, protože bez nich bychom naše aktivity 
nemohli realizovat a tvořit.  
 
Zelená Hrabová, z.s. 
 

 



Údaje o hospodaření za rok 2020 
 
Příjmová část  
 
Neúčelový dar p. Ing. Hrabovská         5 000,- Kč  
Neúčelový dar BREMBO CZECH s.r.o.    100 000,- Kč  
Dotace ÚMOb Hrabová       15 000,- Kč  
Dotace ÚMOb Hrabová       30 000,- Kč  
Dotace SMO         32 024,- Kč 
OZO propagace        20 000,- Kč 
Prodej šrotu              264,- Kč 
Celkem příjmy       202 288,- Kč  
 
Výdajová část 
 
Materiál a služby        50 730,40 Kč 
Mzdové výdaje        40 341,00 Kč 
Režijní výdaje            4 692,41 Kč 
Celkem výdaje         95 783,81 Kč 
 
Výdaje z účelové neinvestiční dotace SMO 1311/2020/OŽP, poskytnuto 32 024,- Kč 

 1 383,- Kč, nákup květin 

 10 156,- Kč, nákup květin 

 2 720,- Kč, nákup substrátu 

 6 200,- Kč, vypracování návrhu na výsadbu rostlin 

 11 565,- Kč, zhotovení ohraničení květinových záhonů 
 
Výdaje z účelové dotace ÚMOb Hrabová, poskytnuto 30 000,- Kč 

 3 000,- Kč, DPP – pravidelný úklid parku 

 7 500,- Kč, DPP – sečení trávy 

 2 900,- Kč, kropení altánu 

 3 530,- Kč, DPP – ořezy stromů a keřů 

 11 870,- Kč, DPP – ořezy altánu 

 1 200,- Kč, DPP – foukání listí 
 
Výdaje z mimořádné individuální dotace ÚMOb Hrabová, poskytnuto 15 000,- Kč 

 15 000,- Kč, nákup nářadí pro lesopark Hrabovjanka 
 
 
Stav pokladny k 31. 12. 2020 je 2 400,- Kč. 
Stav bankovního účtu k 31. 12. 2020 je 87 667,92 Kč. 
Spolek nemá k 31. 12. 2019 evidovaný žádný dlouhodobý nehmotný nebo hmotný majetek.  
Spolek nemá k 31. 12. 2019 evidovány žádné pohledávky ani závazky. 
 
Ostravě 30. 4. 2021  
Jana Batelková, předsedkyně spolku 


