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Zimní měsíce a hlavně leden se už dlouho v Třebovicích nevyznačují romantickými,
zasněženými výhledy na naše zahrady a přírodu vůbec. Co ale přichází v lednu naprosto
pravidelně, jsou chřipkové epidemie a záněty horních cest dýchacích, které pozlobí většinu
populace. Protože byl leden výrazně teplotně nad normálem, jen málokdy se posunuly teploty
pod bod mrazu, těšili jsme se, že v únoru od 25. 2. 2018 nastal arktický týden, kdy teploty
klesaly u nás pod – 15 oC, v některých částech republiky i k – 30 oC a viry a bakterie konečně
dostaly zabrat. Ale ani nachlazení nebo nic moc počasí, neodradilo ani letos 13. ledna,
milovníky dechové hudby od návštěvy první kulturní akce v Altánu, kterou je tradičně
koncert Dechové hudby Polanka a Hudebního sdružení Vítkovák. Dirigent Jiří Adamec a paní
Božena Turoňová přispěli k báječné atmosféře celého koncertu, že se ani posluchačům
nechtělo domů.

V lednu se občané Třebovic nejen bavili, ale volili i svého prezidenta. V prvním kole, ve
dnech 12. a 13. 1. 2018, přišlo k volebním urnám 1110 občanů z celkového počtu 1557
zapsaných voličů ve voličském seznamu, což představuje 71% účast. V tomto prvním kole
obdrželi kandidáti následující počet hlasů:
1. Ing. Miloš Zeman
2. prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.
3. Mgr. Pavel Fischer
4. MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.
5. Ing. Miroslav Topolánek
5. Mgr. Michal Horáček, Ph.D.
6. RNDr. Jiří Hynek
7. Mgr. Petr Hannig
8. Ing. Vratislav Kulhánek, Dr. h. c.

451
289
132
80
67
67
10
9
5

Druhé kolo, do kterého postoupili již jen dva kandidáti s největším počtem hlasů, se
uskutečnilo 26. a 27. 1. 2018. Tohoto volebního kola se zúčastnilo 1183 voličů z 1546 voličů,
zapsaných na voličském seznamu. Tentokrát byla účast 77%. V našem volebním okrsku bylo
umístění následující:

1. Ing. Miloš Zeman
2. prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.

620 hlasů
563 hlasů

Nejen v Třebovicích, ale i celorepublikově volby vyhrál Ing. Miloš Zeman a stal se tak na
příští volební období prezidentem republiky.
V sobotu 10. 2. 2018 se v Altánu uskutečnil také koncert, pravda účinkujícími nebyli umělci,
ale děti narozené v roce 2017, a když se jich sejde najednou hned patnáct a vezmou sebou
sourozence, rodiče a celé příbuzenstvo, vydá to za pořádnou kapelu. Z 15 narozených dětí
bylo 6 děvčátek a 9 chlapců. Tradičně byla slavnostnost celé akce podtržena slovy pana
starosty Františka Šichnárka, který děti přivítal mezi občany Třebovic a předal jim krásné
dárky. Všechny přítomné pak potěšilo vystoupení žáků Základní umělecké školy Heleny
Salichové, Markéty Fialové, Lucie Janků a Kristiána Číhalíka. Nezbývá, než si přát, aby se i
nadále počty nově narozených dětí zvyšovaly a Třebovice tak omládly.

Ojedinělý kulturní zážitek připravil pro občany Městský obvod Třebovice spolu s ŘK farností
Ostrava-Třebovice. Dne 8. 4. 2018 se v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Třebovicích
uskutečnil benefiční koncert na podporu hendikepovaných, s názvem Edith Piaf a muzikálové
árie.

O koncert byl obrovský zájem a kostel praskal ve švech. Hlavní aktéři tohoto koncertu, paní
Hana Fialová, nositelka ceny Thálie, Tomáš Savka a Lukáš Adam, představili písně
z muzikálů Evita, Edit a Marlén a Jesus Christ Superstar. A protože byl koncert pořádán na
podporu hendikepovaných, sledovali a tleskali spolu s občany Třebovic a okolních obcí i lidé
s tělesným hendikepem z díla „ Vstaň a choď “ a lidé s mentálním hendikepem z Čtyřlístku
v Třebovickém parku. Všechny sjednotila krásná hudba a texty, ale také společný cíl, totiž
pomoci lidem na invalidním vozíku a těm, kteří je doprovázejí. Při této akci se vybralo 87 tis.
Kč a po skončení jeden nadšený posluchač přidal ještě tři tisíce, aby byl podle jeho slov
„výsledek zaokrouhlený“. Všichni si odnášeli jedinečný kulturní zážitek i dobrý pocit, že
pomohli dobré věci.
O tom, že je lidová tradice stále živá a lidé s hendikepem si umí zábavy užít, dokazuje i
společenské dění ve „Čtyřlístku“ - Domova Třebovice - jehož součástí je tradice vítání jara a
s tím související „Pálení čarodějnic“. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk. Tomu
předchází období příprav, výroba atrap, oblečení, různých ozdob a také z proutí dělaných
košťat. Vyvrcholením je samotný obřad, který se odehrává v areálu LAŠA. Ten letošní se
zvláště vydařil, nejen příznivým počasím, ale i spontánním zapojením pečovatelek, které se
předvedly jako „divoženky“ což mezi klienty vyvolalo úžasnou atmosféru. Ozvučení
samotného místa děje přispělo k celkovému veselí, které lákalo k pohybu i tančení těch, kteří
nejsou závislí na vozíčku, zpívání se pak zúčastnili všichni. Součástí této akce bylo i grilování
buřtíků. Areálu Laša využívají klienti „Čtyřlístku“ kromě společenských akcí i k relaxačnímu
pobytu v této pěkné přírodní lokalitě. Naplňuje se tak spolupráce a družba s místním
Rybářským spolkem Laša a jsem ráda, že pan Jan Janulík pro nás všechna dění na Laši
zdokumentoval.

Zároveň nás informoval o tom, že v tomto roce slaví dvacetileté výročí trvání třebovický
Rybářský spolek Laša. Jeho vznik se váže na období, kdy pro svou činnost získává rybník a
část pozemku, kde původně fungovala a posléze ukončila svou činnost Čistička odpadních
vod OVAK. Stalo se to následně poté, kdy byla usnesením zastupitelstva Statutárního města
Ostravy tato část pozemku svěřena do péče Městského obvodu Třebovice, který ji pronajal
rybářskému spolku. Začalo zvelebování této významné krajinné oblasti obce a vytvořily se
tak podmínky pro sportovní rybolov. Rybářský spolek Laša po celou dobu svého trvání
vykazuje úspěšnou činnost.

Velkou měrou k tomu přispěl finanční příspěvek ve formě grantu od statutárního města
Ostravy, odboru životního prostředí, který byl určen pro výstavbu klubovny a skladu.
Městský obvod Třebovice se podílel na provedení inženýrských sítí a dalších stavebních
úprav. Nyní jsou vytvořeny podmínky pro lepší zajišťování veřejných akcí organizací, s nimiž
spolek uzavřel družební spolupráci. Jedná se zejména o Školní družinu ZŠ Porubská 832,
s níž letos proběhl již IX. ročník Rybářských závodů dětí s rodiči. Rybářský kroužek ČRS
„Hastrman“ využívá rybník nejen pro nácvik rybolovné techniky, ale také k poznávání všeho
živého ve vodě i mimo ni. Osvětovou činnost zajistil rybářský spolek i pro děti z MŠ Ostrava
- Přívoz a žáky s různým zdravotním postižením z 8. tř. ZŠ Ukrajinská 19, Ostrava - Poruba.
Přejeme hodně zdaru i do dalších let činnosti.
Milovníci operetních melodií se sešli opravdu v hojném počtu v kulturním domě Altán dne
14. dubna. V komponovaném pořadu „Když dva se rádi mají“ se představili sólisté Národního
divadla Moravskoslezského v Ostravě Eva Brožková a Peter Svetlík s klavírním doprovodem
Petera Katráka. Zazněly ty nejslavnější árie a dueta ze známých operet a jak jsem sledovala,
mnohý posluchač si potichu zpíval se zpěváky. Aplaus byl obrovský a samozřejmě se muselo
přidávat.

Ani v tomto roce jsme nezapomněli uctít památku padlých spoluobčanů a vzpomenout na již
73. výročí osvobození Třebovic. Občané spolu se zástupci obce, 28. dubna, položili kytičky
k pamětním deskám na budově radnice, kostele, Orlovně a památníku osvobození
v Třebovickém parku. Za účast všem poděkoval místostarosta Ing. Marek Gajovský.

Po roce se opět sešli dne 12. 5. 2018 všichni zájemci o poznání ptačí říše v Třebovickém
parku, aby se zúčastnili tradiční populární akce České společnosti ornitologické s názvem
„Vítání ptačího zpěvu“. Ti, kteří přišli, neudělali chybu. Mohli tak sledovat a poslouchat jak
zdejší běžné druhy jako jsou sýkory, hřivnáči, kosi, brhlíci, pěnice nebo špačci, kteří tradičně
pro své hnízdění zabírají památný platan, ale také krmení páru lejsků bělokrkých, kteří
obsadili jednu z mnoha vyvěšených budek. Perličkou pak byla možnost prohlédnout si krásně
vybarveného rehka zahradního nebo nahlédnout přímo „do bytu“ rodince modřinek a spočítat,
kolik potomků rodiče krmí. Bylo to nádherné ráno a vřelý dík manželům Tošenovským, že
nám tyto zážitky připravují.

V sobotu 9. června uspořádal Spolek přátel modelů lodí KUBIK-Team z Poruby
v třebovickém areálu Laša první oficiální ročník soutěže lodních modelů o titul „Třebovický
lodivod“. Soutěžilo se v pěti kategoriích, ve kterých soutěžilo 55 startujících. Nejpočetnější
byla výprava lodního kroužku z Hukvald, nejvzdálenější účastník přijel až z Pardubic. Mezi
jednotlivými závody byly předváděny atraktivní modely historických lodí. Poslední jízdy a
vyhlášení výsledků proběhlo odpoledne až po bouřce, která ale nic nezkazila na jedinečném
dojmu ze závodů. S největším bodovým ziskem v tomto prvním ročníku zvítězil a
LODIVODEM lodivodů se stal pan Pavel Ševčík z Krásného Pole.
Výrazný úspěch zaznamenali naši hasiči. Třebovičtí dorostenci Michal Frič, Jakub Volák,
Michal Šretr a Miroslav Musiol úspěšně reprezentovali Ostravu a Moravskoslezský kraj na
Mistrovství ČR dorostu v Plzni ve dnech 4. - 5. 7. 2018.

Dorostenci SDH Třebovice spolupracují dlouhodobě s SDH Nová Ves, pod jehož hlavičkou
reprezentovali Ostravu v postupových soutěžích dorostu. Po loňském 9. místu následovalo
vítězství v okresním i krajském kole a i na samotném mistrovští ČR stáli na „bedně“. Obsadili
krásné třetí místo. Velká gratulace.
Třešničkou na dortu kulturního dění ve Třebovicích je třídenní festival v našem parku
„Třebovický koláč“. Slezský soubor Heleny Salichové i tentokrát zajistil skvělou podívanou a
jedinečný kulturní zážitek. V pátek 14. 9. se divákům představily skupina BG Styl a AG Flek,
cimbálová muzika DANAJ a Michal Hrůza s kapelou. Začátek sobotního programu už
tradičně patří dětským souborům, které v pásmu „Od jara do zimy“ předvedly mnohdy již
zapomenuté zvyky a tance. Letos se 15. 9. 2018 tohoto úkolu ujaly Dětský soubor Heleny
Salichové a soubory Hlubinka a Úsměv. V programu následovalo vystoupení Stanley’s Dixie
Street Bandu a pak už měl slovo opět folklor. V pásmu „U muziky su ja chlap“ se představily
soubory Břeclavan, Bystrančan, Ondřejnica, Fogáš a Slezský soubor Heleny Salichové.
Skutečně se bylo na co dívat. Program pokračoval vystoupením kapely Šajtar, vyvrcholením
sobotního večera bylo pásmo taneční umělecké skupiny Čarovné ostrohy „ROCKOM
KROKOM“. Dopolední mše svatá v Třebovickém parku zahájila 16. 9. 2018 nedělní program
festivalu. Následovalo vystoupení cimbálové muziky LIPKA, která vyplnila dobu do zahájení
nedělního odpoledního programu. Přesně ve 14.00 vystoupila Schola brněnské mládeže,
kterou vystřídaly soubory Bystrančan, Hlubina a Mentalica. Zlatým hřebem celého třídenního
maratonu bylo koncertní vystoupení houslisty Pavla Šporcla a skupiny Gipsy Way Ensemble.
Patnáctý ročník je šťastné za námi, jsme bohatší o krásný kulturní zážitek a nemohli si
stěžovat nejen diváci, ale i všichni prodejci občerstvení, kde hlavně ti noví byli spokojení, že
zájem o jejich výrobky a dobroty byl nebývalý. Těšme se, co nového přinese 16. ročník.

Největším trhákem podzimu ovšem byly volby do zastupitelstev městských obvodů a
Zastupitelstva města Ostravy. Ve dnech 5. a 6. 10 2018 proběhly volby v našem volebním
okrsku. Z 1579 voličů, zapsaných ve volebním seznamu, přišlo k urnám 895 voličů tj. 57%.
Výsledek voleb a složení Zastupitelstva městského obvodu pro volební období 2018 – 2022 je
následující:

1. místo - 8 mandátů SNK Evropští demokraté
František Šichnárek
David Gelnar
MUDr. Taťána Kuzníková
Ing. Marek Gajovský
Ing. Šárka Pojerová
Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
Ing. Dagmar Juřenová
Ing. Martin Flíbor
2. místo - 3 mandáty Občanská demokratická strana
Jiří Volný
MUDr. Kateřina Pražáková
Mgr. Bc. Lukáš Volný
3. místo - 3 mandáty KDU-ČSL a nezávislí kandidáti
PharmDr. Vít Sommer
Marie Kovalská
Ing. Petr Zicháček
4. místo – 1 mandát Třebovické sdružení Komunistické strany Čech a Moravy
a nezávislých kandidátů
Ing. Jiří Priesol
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva městského obvodu Třebovice byla zvolena dne
31. 10. 2018 rada, která bude pracovat ve složení:
František Šichnárek - starosta
Ing. Marek Gajovský - místostarosta
David Gelnar - člen rady
MUDr. Taťána Kuzníková - člen rady
PharmDr. Vít Sommer - člen rady
Přeji za všechny občany všem nově zvoleným zastupitelům hodně úspěchů v práci a dobrá
rozhodnutí ku prospěchu našeho obvodu.
Výsledky voleb do Zastupitelstva města Ostravy jsou následující:
Voleb se zúčastnilo 895 voličů z 1579 voličů, zapsaných ve volebním seznamu, což je 57%.
Hlasy jednotlivých občanů se rozdělily do všech 15 volitelných subjektů, z těch uvedu 7
nejúspěšnějších subjektů:
1. místo - ANO 2011
2. místo - Občanská demokratická strana
3. místo - KDU-ČSL a nezávislí kandidáti
4. místo - Ostravak
5. místo - Česká pirátská stana
6. místo - Komunistická strana Čech a Moravy
7. místo - Svoboda a přímá demokracie
- Tomio Okamura (SPD)

11963 hlasů
6920 hlasů
5523 hlasů
4219 hlasů
3258 hlasů
2954 hlasů
2734 hlasů

Od zastupitelů města si přeju, ať nezapomínají, že Městský obvod Třebovice existuje a jsou
k nám štědří.

Říjen 2018 byl výjimečný tím, že uplynulo 100 let od vzniku samostatné Československé
republiky. V Třebovicích oslavy započaly již 26. 10. 2018 slavnostním pěveckým koncertem
Barbory Čechové a Adama Grygara, které na klavír doprovázela Regína Bednaříková.
V úvodu zazněla československá státní hymna v podání Barbory Čechové a pak již
následovaly skladby českých a slovenských autorů. Výběr skladeb, ať už lidových písní,
klasiky B. Smetany a A. Dvořáka, až po staré taneční sklady jako je Slunečnice nebo Jen pro
ten dnešní den stojí za to žít… dojaly posluchače, kteří celý program ocenili dlouhotrvajícím
potleskem.

Oslavy vzniku republiky pokračovaly v neděli 28. října 2018, kdy po slavnostní mši svaté
v našem kostele byl položen věnec u pomníku padlých v první světové válce, po kterém
následovaly projevy starosty Františka Šichnárka a P. Lukáše Engelmanna. U hlavní hřbitovní
brány pak byla vysazena lípa stříbrná, která bude dalším generacím tyto oslavy připomínat
jako „Lípa republiky“.

Rozsvěcení vánočního stromu proběhlo před zahájením adventu již v pátek 30. 11. 2018.
Mikuláš, čerti ale i vystoupení dětí z Dětského souboru Heleny Salichové nemohli chybět.
Přítomné děti dostaly určitě první mikulášskou nadílku a o to byla vzácnější. Zazpívali jsme si
koledy, někteří i připili na zdraví a s úsměvem se rozešli do svých domovů. Na Štědrý den se
tradičně spousta občanů sejde odpoledne v kostele, kde si mohou zapálit a přenést domů
Betlémské světlo.

V pátek 28. 12. 2018 se sešly více než dvě stovky občanů na Sládkovičově náměstí a malí i
velcí začali putování k Betlému. Pořadatelem této akce byla třebovická farnost, za podpory
krojovaných členů souboru Heleny Salichové. Jejich kroky směřovaly do Třebovického
parku, kde proběhlo několik zastavení s průvodním slovem, písněmi i tanci. Zakončení
putování bylo u živého betlému, kde nechyběly ani ovečky. Na závěr si všichni spolu s členy
souboru zazpívali nejznámější koledy a měli možnost se i posadit, zahřát se a popovídat si
v prostorách Altánu.
Závěrem bych chtěla shrnout, co se letos podařilo. Bylo vybudováno nové garážové stání se
zázemím pro naše dobrovolné hasiče a byla provedena oprava částí komunikací ulic Karla
Hynka Máchy a Čapajevova.

V plném proudu je i příprava výstavby sportovní haly v Třebovicích. Tato stavba má být
zhruba umístěna v prostoru dnešní asfaltové plochy za šatnami SK Slávie Třebovice.

Projekčně bude řešena projektovou organizací PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. O rozsahu
stavby a jejím řešení budou občané průběžně informováni.

Úplně nakonec chci poděkovat za práci nejen starému zastupitelstvu a všem pracovníkům
úřadu za jejich vstřícný přístup k našim problémům v roce 2018, ale i všem pracovníkům
udržujícím čistotu a pořádek v obci. Novému zastupitelstvu pak přeji hodně pohody a
pracovního nadšení v novém funkčním období.

