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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dětem skončily prázdniny a ke konci se blíží také letní období. Přesto, že
si zaměstnanci našeho úřadu postupně
vybírali dovolenou, věříme, že všechny svěřené agendy byly plněny ke spokojenosti Vás, občanů. Jsem rád, že přes
některá omezení vrcholí přípravy na letošní Třebovický koláč. Vzhledem k loňskému zrušení festivalu z důvodu rozšířené epidemie se letošní ročník nevyhnul určitým úpravám. Bohužel pořadatelé
byli tentokrát nuceni zvolit variantu jednotného vstupného, tzn. bez zlevněného vstupného pro seniory. Věřím, že to
bude jen na přechodnou dobu, týkající se letošního ročníku.

V prázdninovém období došlo ke zpětné montáži opraveného mramorového kříže na centrálním chodníku místního hřbitova. V neděli 15. srpna proběhlo jeho slavnostní požehnání.
Také nás v Třebovicích potrápilo větrné počasí letošního léta a jeho následky. Rozlomené stromy a polámané větve jsme odstraňovali několik dnů. Naštěstí památné stromy
v parku řádění větru přežily bez újmy.
Po jednání s Krajským pozemkovým úřadem o výpůjčce pozemku, jsme zahájili přípravy pro vybudování fitparku
u řeky Opavy. Dne 31. srpna proběhlo slavnostní otevření
rekonstruované budovy č.p. 5007 v Třebovickém parku. Vedení ZUŠ Heleny Salichové byly předány prostory určené
pro hudební výuku.

Při měsíčním vyúčtování služeb Senior expres Poruba
ze strany porubského úřadu je patrno, že naši senioři tuto
službu také využívají. V průměru se uskuteční sedm jízd měsíčně.
Závěrem přeji žákům a studentům hodně studijních úspěchů ve školním roce 2021 - 2022.
František Šichnárek, starosta
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VYBÍRÁME Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU
SCHVÁLILO

SCHVÁLILO

termíny zasedání Zastupitelstva městského obvodu TřeboZávěrečný účet se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření
vice na II. pololetí roku 2021, a to 8. září 2021, 20. října 2021
statutárního města Ostravy - městského obvodu Třebovice za rok
a 15. prosince 2021.
2020 včetně inventarizace majetku, závazků a pohledávek s tím, že
ROZHODLO
souhlasí s celoročním hospodaZASTUPITELSTVO
MĚSTSKÉHO
OBVODU
neuplatnit předkupní právo
řením bez výhrad.
k ½ vlastnického podílu garáSCHVÁLILO
že
v
majetku
soukromého
vlastníka,
na pozemku parc. č. 446/2,
vyúčtování hospodaření statutárního města Ostravy – městského
zastavěná
plocha
a
nádvoří,
o
výměře
38 m2 v k. ú. Třebovice
obvodu Třebovice za rok 2020.
ve Slezsku, obec Ostrava, v majetku statutárního města Ostravy
SCHVÁLILO
svěřeného městskému obvodu Třebovice.
plnění usnesení z předchozího zasedání Zastupitelstva městského
ROZHODLO
obvodu Třebovice.
neuplatnit předkupní právo ke garáži v majetku soukromého
SCHVÁLILO
vlastníka na pozemku parc. č. 705/9, zastavěná plocha a nádvoří,
účetní závěrku statutárního města Ostravy - městského obvodu Třeo
výměře 20 m2 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, v mabovice zpracovanou k rozvahovému dni 31. prosinci 2020 za účetní
jetku statutárního města Ostravy svěřeného městskému obvodu
období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.
Třebovice.
SCHVÁLILO
SCHVÁLILO
účetní převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (účet
rozpočtová opatření č. 8, 9, 10, 11 k rozpočtu statutárního města
431) vykázaný za účetní období roku 2020 ve výši 8.955.102,30 Kč
Ostravy
– městského obvodu Třebovice na rok 2021.
do výsledku hospodaření minulých období (účet 432).

NA LAŠI BUDOU RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

POZVÁNÍ
na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Třebovice, které
se uskuteční

ve středu dne 20. října
2021 v 16.30 hodin
v zasedací místnosti v 1. patře budovy
radnice v Třebovicích, ul. 5. května,
č.p. 5027, případně v KD Altán
v Třebovickém parku.

Rybářský spolek Laša v Třebovicích zve všechny rybáře i širokou veřejnost na RYBÁŘSKÉ ZÁVODY O CENY, které se konají v areálu Laša v Třebovicích „Na Heleně“ v sobotu 25. září
2021 od 7:00 hodin.
Závodníci si mohou ponechat jednoho kapra od 50 - 60 cm.
Cena místenky je 150,- Kč. Veřejnost má vstup volný. Předprodej místenek den předem od 13 hodin. Pro všechny účastníky je
připraveno občerstvení včetně specialit. Od 10 hodin „KOLO
ŠTĚSTÍ“ s živými kapry.
Výbor Rybářského spolku Laša.

Program bude zveřejněn
na úřední desce ÚMOb Třebovice.

PŘIPOMÍNÁME OČKOVÁNÍ
PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

PODZIMNÍ ÚKLID
Oznámení o přistavení velkoobjemových
kontejnerů pro podzimní úklid v Třebovicích
1. října

Jak jsme již avizovali v předchozím vydání, očkování psů a koček
proti vzteklině se uskuteční již tuto sobotu 11. září 2021 tentokrát
dopoledne od 10:30 do 12:00 hodin v prostorách dvoru za třebovickou radnicí (za každého počasí). Cena vakcíny bude 120,- Kč.
Lze využít i nabídku kombinované vakcíny proti 6 psím chorobám, včetně vztekliny, za cenu 450 Kč.
Očkování je povinné dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby předvedení psi byli
opatřeni náhubkem a doprovázela je dospělá osoba.

2 ks
2 ks
2 ks
1 ks
1 ks
2 ks

ul. Kozinova
ul. Kpt. Jaroše
Sládkovičovo nám.
ul. Na Valech
ul. Na Heleně
ul. Martinovská
(patrové garáže)

Upozorňujeme, že do těchto kontejnerů nelze v žádném případě ukládat
stavební suť ani jiný stavební odpad, k tomu slouží sběrný dvůr
na ul. Provozní.
K úklidu zeleně a rostlinných zbytků ze zahrádek slouží našim občanům
celoročně hnědé BIO popelnice. Pro větší množství „zeleného odpadu“
můžete využít velký kontejner ve sběrném dvoru.
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INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech,
v pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Hlasování probíhá na území České republiky, a to ve 14 volebních
krajích. Hlasuje se i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních
úřadech ČR. Volič hlasuje v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský
průkaz nebo voliči nacházející se v době voleb v nemocnici, ústavu sociální péče nebo jiném obdobném zařízení.
Voličem je občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021
dovrší věku 18 let.

▪ platným občanským průkazem,
▪ nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.
Průběh hlasování
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku
opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu
hlasovacích lístků.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední
obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému
z nich dává přednost (udělení preferenčního hlasu).
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden
hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný.
Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací
lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv
však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit
do volební schránky.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici
samostatně.
Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí a koalic musí být
ve všech volebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem.
Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu nemusí hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou číselnou
řadu a sada hlasovacích lístků tak nemusí obsahovat všechna čísla.
Na hlasovacím lístku těch politických stran, politických hnutí
a koalic, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo na hlasovacím lístku, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené.
Příslušnost kandidáta k určité politické straně nebo politickému
hnutí je na hlasovacím lístku vyjádřena zkratkami uvedenými
v přiložené informaci. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajského úřadu.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (5. října 2021). Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou zveřejněny
ve volební místnosti.

Hlasování na voličský průkaz
Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním
okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním
okrsku v zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu
nelze vydat duplikát.
Kde lze o voličský průkaz žádat
U obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřadu městské části hlavního města
Prahy) v místě trvalého pobytu voliče. Volič zapsaný v zahraničí
do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.

Informace o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta
Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání
se kandidatury nebo odvolání kandidáta (pokud krajský úřad obdržel prohlášení do 48 hodin před zahájením voleb). Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového
kandidáta nepřihlíží.
Prokázání totožnosti
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní
občanství České republiky
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KULTURNÍ RUBRIKA

PODZIMNÍ KONCERT SOPRANISTKY
BARBORY ČECHOVÉ A JEJÍCH HOSTŮ
Po koronavirové pauze se do Třebovického altánu vrací sopranistka Barbora Čechová, která
zde se svými hosty v minulých letech vystoupila při příležitosti stého výročí republiky nebo
s programem operetních duetů.
Pro letošní koncert, který se uskuteční ve středu 29. září v 18. hodin, zvolili spolu s barytonistou Adamem Grygarem a klavíristkou Reginou Bednaříkovou program složený převážně
z operních pokladů v podobě duetů pro soprán a baryton skladatelů Donizettiho, Thomase nebo
Hollanda. Zazní také árie od Verdiho a Pucciniho, nebude chybět ani Oskar Nedbal. Můžete se
těšit na dramatické situace, lyrickou romantiku i komické scény z manželského života.
Vstupné je dobrovolné.

POZVÁNKA NA MODELY LODIČEK

MEZINÁRODNÍ NOC
PRO NETOPÝRY
V sobotu 25. září 2021 od 19:30 do 21:00 hodin proběhne
v Třebovickém parku Mezinárodní noc pro netopýry.
Program je následující:
● noční procházka starým zámeckým parkem s památnými
stromy
● povídání o životě a ochraně netopýrů
● ukázky moderní techniky používané při výzkumu, kterou
si účastníci budou moci sami vyzkoušet
● prezentace živých netopýrů formou odchytu do sítí a ukázek
handicapovaných netopýrů ze záchranné stanice
Sraz účastníků u vstupu do parku u Altánu.

Podvakrát coronavirus vyloučil z našeho lodičkářského setkání
na LAŠI diváky. Potřetí se mu to již nepodaří. Musíme však dodržet
v tu dobu platná hygienická opatření.
Zveme Vás tedy 9. října do Ostravy-Třebovic na rybníček LAŠA,
kde spolek KUBIK-Team uspořádá v době od 9:00 do 16:00 hodin
soutěž modelů lodí „Podzimní slalomky 2021“. Soutěžit se bude
v šesti kategoriích.
Zájemci o soutěžení s půjčeným modelem si o bližší informace napíšou pořadateli do 29. září 2021 na e-mail kubik-team@seznam.cz
nebo zavolají na mobil 604 750 089.
Přijďte nás podpořit! Na Vaši účast se těší členové spolku KUBIK-Team z Ostravy-Poruby.
https://kubik-team.estranky.cz/

Nutná předchozí registrace
na emailu s uvedením počtu
účastníků a telefonickým
kontaktem.
Akce probíhá v rámci projektu
ČESON spolufinancovaného
SFŽP ČR na základě
rozhodnutí ministra životního
prostředí.
Kontakt: tosenovsky@birdlife.
cz, tel. 777 771 196

TŘEBOVICKÝ BAZAR NEJEN OBLEČENÍ 2021
KDE:

PÁTEK

24. 9. PŘÍJEM OBLEČENÍ

Akce proběhne v ORLOVNĚ v Ostravě - Třebovicích, ulice Na Valech 307, naproti kostela. Zastávka
autobusů 35, 39, 51.
INFO: Přijímáme max. 40 ks oblečení na osobu, nepoškozené, čisté, všechny kusy řádně označeny dvěma
cenovkami (páska na koberce, papír přelepit izolepou) s přiděleným registračním číslem.
NE:
spodní prádlo, plyšové hračky, plavky, župany pro
dospělé

09.00-16.00

PRODEJ OBLEČENÍ

12.00-19.00

SOBOTA 25. 9. PRODEJ OBLEČENÍ

09.00-14.00

NEDĚLE 26. 9. Výdej oblečení, výplata 09.00-10.00

Do komisního prodeje oblečení pro dospělé a děti, obuv (max.
3 páry), hračky, sportovní vybavení (lyže, brusle, přilby,
sportovní potřeby, koloběžky, odrážedla, sáně, boby), knihy,
dětské postýlky, ohrádky, houpačky, maškarní kostýmy, dětský zahradní nábytek, vánoční ozdoby, aj.

Pro registraci napište své jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo na e-mail luckajecmen@seznam.cz nebo SMS na tel.
č. 776 66 19 17. Registrační poplatek je 50 Kč. Počet registrací je omezen.

Součástí bazaru je charitativní sbírka oblečení pro obchůdky ADRA v Ostravě.
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FOTBAL V TŘEBOVICÍCH
Tak se nám opět rozběhla nová sezona, která začala zápasy mužů
již 15. srpna 2021 – zápasem v Bohuslavicích, kde bohužel naši
muži z Třebovic prohráli 4:1. Další zápasy mužů, veteránů a mládeže najdete v rozpise Sportovního klubu Slavie Třebovice z.s.
(viz níže – změny termínů zápasů vyhrazeny). Také nás můžete sledovat na facebooku – SK Slavie Třebovice, nebo na webu
www.slavietrebovice.cz. Tímto bychom vás rádi pozvali na naše
domácí, ale i venkovní zápasy.

Rozpis muži A – 2021/2022 – podzim - CANIS I.B třída
Datum
15.08.
21.08
28.08.
05.09
11.09
18.09.
25.09.

Čas
16:00
16:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:30

Domácí
Bohuslavice
Záblatí
Třebovice
Šilheřovice
Svinov
Klimkovice
Třebovice

Hosté
Třebovice
Třebovice
Krásné Pole
Třebovice
Třebovice
Třebovice
Chuchelná

Datum
02.10.
09.10.
17.10.
23.10.
30.10.
06.11.

Čas
14:00
15:00
14:30
14:30
14:30
14:00

Domácí
Hosté
Ostrava JIH
Třebovice
Třebovice
Hať
Strahovice
Třebovice
Třebovice
Hrabová
Třebovice Slavoj Rychvald
Darkovice
Třebovice

Čas
14:00
09:00
09:30
09:00
09:00
10:00

Domácí
Hosté
Ostrava Jih
Třebovice
Třebovice
Heřmanice
MFK Vítkovice B Třebovice
Třebovice
Město Albrechtice
Třebovice
1 FC Poruba
MFK Bruntál
Třebovic

Rozpis starší žáci – 2021/2022 – podzim
Datum
28.08.
01.09.
05.09.
11.09.
15.09.
19.09.
25.09.

Čas
09:00
17:00
09:00
09:00
18:00
09:00
09:00

Domácí
Hosté
Třebovice
Slavia Opava B
Břidličná
Třebovice
Dolní Benešov Třebovice
Třebovice
Kravaře
Petřkovice
Třebovice
Polanka n. Odr. Třebovice
Třebovice
Hlubina

Datum
03.10.
09.10.
17.10.
23.10.
30.10.
07.11.
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SBĚRNÝ DVŮR OD LISTOPADU
V ZIMNÍM PROVOZU
Provozní doba (listopad - březen): Po - Ne 8 – 18 hodin

Sběrné dvory jsou stálými sběrnami odpadu z ostravských domácností a místy zpětného odběru elektrospotřebičů. Množství odpadu, které lze ve sběrném dvoře odevzdat: 2 m³ (vejde se na přívěsný vozík za osobní automobil).
Větší množství odpadu mohou občané Ostravy bezplatně odevzdat jen ve sběrném dvoře v Ostravě - Kunčicích! (V případě využití stěhovací služby je při předání odpadu ve sběrném dvoře nutná přítomnost občana Ostravy, z jehož domácnosti odpad pochází.)

VZDĚLÁVÁNÍ V KOMUNIKAČNÍCH
TECHNOLOGIÍCH PRO SENIORY
Máte-li zájem o vzdělávání v kurzu ICT, chcete se naučit pracovat s počítačem, notebookem, internetem… a to všechno v místě svého pobytu, v malé skupince seniorů, zdarma, projevte tento
svůj zájem do 24. 9. přihlášením na ÚMOb Třebovice,
úsek sociální (Miroslava Nováková ) tel.: 599 422 108
úsek podatelny (Markéta Zezulková) tel.: 599 422 103

Rozpis mladší žáci – 2021/2022 – podzim
Datum
28.08.
01.09.
05.09.
11.09.
15.09.
19.09.
25.09.

Čas
10:45
15:30
10:45
10:45
16:30
10:45
10:45

Domácí
Hosté
Třebovice
Slavia Opava B
Břidličná
Třebovice
Dolní Benešov Třebovice
Třebovice
Kravaře
Petřkovice
Třebovice
Polanka n. Odr. Třebovice
Třebovice
Hlubina

Datum
03.10.
09.10.
17.10.
23.10.
30.10.
07.11.

Čas
12:30
10:45
11:15
10:45
10:45
11:45

Domácí
Hosté
Ostrava JIH
Třebovice
Třebovice
Heřmanice
MFK Vítkovice B Třebovice
Třebovice Město Albrechtice
Třebovice 1. FC Poruba B
MFK Bruntál
Třebovice

Rozpis VETERÁNŮ – 2021/2022 – podzim – MěS – nad 45 let
Datum
30.08.
10.09.
18.09.
20.09.
01.10.

Čas
19:00
17:00
15:30
17:00
17:00

Domácí
Hosté
Polanka
Třebovice
Třebovice
Pustkovec
VOLNO
Třebovice
Ostrava Oldies Třebovice
Třebovice
Dolní Lhota

Datum
08.10.
11.10.
22.10.
29.10.
05.11.

Čas
16:30
16:30
16:00
16:00
15:00

Domácí
Třebovice
Pustkovec
Třebovice
Dolní Lhota
Třebovice

Hosté
Polanka
Třebovice
VOLNO
Třebovice
Ostrava Oldies

Rozpis starší přípravka – 2021/2022 – podzim – MěS (5+1) – sk. A
Datum
03.09.
07.09.
15.09.
22.09.
29.09.

Čas
16:30
17:00
16:30
16:30
16:30

Domácí
Třebovice
Petřkovice
Třebovice
Poruba
Třebovice

Hosté
Ostrava Lhotka
Třebovice
Baník dívky
Třebovice
Rychvald

Datum
05.10.
13.10.
18.10.
27.10.

Čas
16:00
16:30
16:00
16:00

Domácí
Hosté
Hlubina
Třebovice
Třebovice
Vítkovice
Ludgeřovice Třebovice
Třebovice
Heřmanice

Informační a komunikační technologie, zkráceně ICT (Information and Communication Technologies), česky nazývané IKT, zahrnují veškeré informační technologie používané pro komunikaci a práci
s informacemi.
V současné době, která je postavena téměř ve všech oblastech života především na komunikaci, informacích a práci s nimi, chceme
umožnit také seniorům využívat technologie, které jim mohou zpříjemnit a usnadnit komunikaci a získávání informací.
Katedra informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty Ostravské
univerzity proto vyškolila lektory - seniory pro výuku seniorů v komunikačních technologiích.
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