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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
zima nás ve svém závěru potrápila nízkými teplotami, ale ani tyto mrazivé dny
nezpomalily pracovní tempo
firmy SIPOSAN s.r.o. na výstavbě garážového stání se
zázemím pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Třebovice, konkrétně
ve vnitřních prostorách této
stavby, viz foto.
Poděkování patří všem
voličům, kteří přišli k volebním urnám při prezidentských lednových volbách. Účast u nás v Třebovicích byla opět jedna
z nejvyšších ze všech městských obvodů Ostravy.
Přízeň velkého počtu posluchačů si taktéž získal Novoroční koncert v našem Altánu. Vzhledem k zájmu občanů o kultur-

ní akce, připravujeme na měsíc duben koncert operetních melodií. Více na straně 4.
Do finále pokročilo vypracování investiční studie včetně
geologického průzkumu území (kontrolní vrty) pro výstavbu
sportovní haly v Třebovicích. Stavba by se realizovala na asfaltové ploše vedle fotbalového hřiště SK Slavie Třebovice.
V tomto roce bychom chtěli projekčně připravit ještě další důležitou stavbu u nás, a tou je rekonstrukce budovy č. p. 5007
v Třebovickém parku. Stavba není podsklepena a stále se projevuje vliv vlhkosti ve vlastním zdivu. Dispozičně již neodpovídá požadavkům jak členům spolku chovatelů holubů, kteří ji
využívají pro svou činnost, tak potřebám výuky žáků Základní umělecké školy Heleny Salichové, která si tento objekt dlouhodobě pronajímá.
V závěru bych chtěl popřát nejen jménem svým, ale také jménem členů rady, zastupitelstva a zaměstnanců úřadu, krásné prožití velikonočních svátků.
František Šichnárek, starosta

POZVÁNÍ

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ
PRO JARNÍ ÚKLID V TŘEBOVICÍCH

na zasedání Zastupitelstva
městského obvodu Třebovice,
které se uskuteční

23. března 2018 2 ks ul. Kpt. Jaroše
2 ks ul. Kozinova
1 ks Sládkovičovo náměstí
1 ks ul. Na Valech
1 ks ul. Na Heleně
2 ks ul. Martinovská
(patrové garáže)

ve středu dne 18. dubna
2018 v 16.30 hodin
v zasedací místnosti v 1. patře budovy
radnice v Třebovicích, ul. 5. května,
č.p. 5027.
Program bude zveřejněn
na úřední desce ÚMOb Třebovice.

NEZAPOMEŇTE NA ÚHRADU MÍSTNÍHO POPLATKU ZA PSA
Obecně závazná vyhláška č. 17/2015, o místním poplatku
ze psů stanoví, že poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Poplatek se platí bez výzvy a bez vydání platebního výměru úřadu
městského obvodu příslušnému podle místa trvalého pobytu nebo
sídla držitele psa.
V městském obvodu Třebovice je sazba za:
 psa chovaného v rodinném domě 200,- Kč/rok, za druhého
a každého dalšího psa 500,- Kč/rok,
 psa chovaného v bytovém domě je sazba 1000,- Kč/rok,
za druhého a každého dalšího psa 2000,- Kč/rok.

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného
kalendářního roku. Lze jej uhradit hotově do pokladny Úřadu
městského obvodu Třebovice (úřední dny pondělí a středa
8.00 – 11.30 hod a 12.30 – 17.00 hod) nebo složenkou,
kterou si vyzvednete na podatelně našeho úřadu, případně
bezhotovostním převodem na příjmový účet městského obvodu
Třebovice u České spořitelny č. 19-1651079319/0800, jako
variabilní symbol je nutno uvést 27123 a Vaše číslo popisné.
POZOR! Bez uvedení čísla popisného ve variabilním symbolu,
nebude Vaše platba identifikována!
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VYBÍRÁME Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU
ROZHODLO

SCHVÁLILO

poskytovat náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkzápis a výsledek kontroly hospodaření s majetkem a finančními
ce neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Třeboprostředky městského obvodu Třebovice, kterou provedl finanční
vice, kteří jsou podnikající fyzickou
výbor Zastupitelstva městského obosobou nebo osobou provozující jivodu Třebovice dne 15. 11. 2017.
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO
nou samostatnou výdělečnou činnost,
SCHVÁLILO
OBVODU TŘEBOVICE
a to ve výši 0,- Kč/hod.
zápis a výsledek kontroly plnění
SCHVÁLILO
usnesení zastupitelstva a rady měststřednědobý výhled rozpočtu statutárního města Ostravy – městského obvodu, dodržování právních předpisů Úřadem městskéského obvodu Třebovice na léta 2019 – 2021, dle předloženého
ho obvodu Třebovice na úseku samostatné působnosti, kterou
návrhu.
provedl kontrolní výbor Zastupitelstva městského obvodu TřePOVĚŘILO
bovice dne 4. 12. 2017.
SCHVÁLILO
účetní Úřadu městského obvodu Třebovice provádět rozpis rozrozpočet statutárního města Ostravy - městského obvodu Třebopočtu, včetně technických změn rozpočtu.
vice na rok 2018, dle předloženého návrhu, a to jako vyrovnaný
STANOVILO
na straně příjmů - celkové zdroje 22.903 tis. Kč
svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc
na straně výdajů - celkové výdaje 22.903 tis. Kč.
s účinností od 1.1.2018 v následujících částkách:
SCHVÁLILO
člen zastupitelstva
800,- Kč
termíny zasedání Zastupitelstva městského obvodu Třebovice
člen rady
2.500,- Kč
na I. pololetí roku 2018: 14. 2. 2018, 18. 4. 2018 a 13. 6. 2018.
místostarosta
5.500,- Kč.
SCHVÁLILO

PROJEDNALO

výsledek kontroly výkonu samostatné působnosti provedené
na úseku komunálních služeb Úřadu městského obvodu Třebovice dne 6. 10. 2017 odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, dle protokolu č.j. SMO/410061/17/OŽP/Mar
ze dne 23. 10. 2017, bez vydání opatření.

plnění a čerpání rozpočtu statutárního města Ostravy – městského
obvodu Třebovice dle skutečnosti k 31. 12. 2017.

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHOVALA

této problematice tak věnují i v rámci preventivních besed
v mateřských a základních školách. Riziko poranění však hrozí
například i domácím mazlíčkům.
Pokud lidé naleznou odhozenou injekční stříkačku či jehlu,
neměli by s ní nijak manipulovat. Nejlepším řešením je zavolat
na linku 156 a nález oznámit městské policii. Strážníci jsou ke sběru
patřičně proškoleni i vybaveni. V loňském roce nalezli strážníci
v Ostravě-Třebovicích 36 kusů toho infekčního materiálu.

SCHVÁLILO

rozpočtová opatření k rozpočtu statutárního města Ostravy –
městského obvodu Třebovice na rok 2018.

Vodka na ex
Oznámení o muži, který v prodejně potravin v OstravěTřebovicích vypil láhev tvrdého alkoholu, přijali strážníci
18. února 2018 krátce před dvacátou hodinou. Muž posléze prošel
přes pokladní zónu, aniž by zkonzumované zboží zaplatil, poté
ulehl na lavičku a usnul. Z důvodu vysoké intoxikace alkoholem
byl hlídkou městské policie na místo přivolán zdravotnický
personál. Ten rozhodl o převozu 44letého muže do nemocnice.
Následně bylo zjištěno, že muž již byl za obdobný čin v posledních
třech letech odsouzen nebo potrestán. Pro podezření ze spáchání
trestného činu si tak celou událost převzala Policie ČR.
Přes tři tisíce sebraných jehel
Sběrem odhozených injekčních stříkaček se ostravští strážníci
zabývají celoročně v rámci běžné hlídkové činnosti, ale i při
cílených preventivně bezpečnostních opatřeních. V loňském roce
hlídky městské policie nalezly a předaly k likvidaci více než
3 300 kusů tohoto infekčního materiálu.
Strážníci se touto činností snaží předejít možnému nebezpečí,
kterému jsou vystaveny především děti. Náležitou pozornost

Díky štědrým dárcům pomůže Tříkrálová sbírka
lidem v nouzi v Ostravě.
Tříkrálová sbírka 2018 přinesla díky štědrosti Ostravanů, obyvatel
obcí v okolí a zapojení více než čtrnácti set dobrovolných koledníků
historicky nejvyšší částku 2.097.804 Kč. V městském obvodu Třebovice
se vybíralo do 9 pokladniček (9 kolednických skupinek) a vykoledovalo
se 94.359 Kč. Prostředky z veřejné sbírky využije Charita Ostrava
a Charita sv. Alexandra na podporu služeb pro klienty mobilního
a lůžkového hospice, mladé lidi ohrožené sociálním vyloučením, lidi
bez domova nebo lidi se zdravotním postižením v chráněných dílnách.

Všem lidem, kteří se jakkoli podíleli na úspěšné realizaci
Tříkrálové sbírky 2018, děkujeme!

BLÍŽÍ SE SPLATNOST DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

Koncem dubna a v průběhu května obdrží občané do svých
poštovních schránek složenku s předtištěnou částkou a číslem
účtu, k zaplacení daně z nemovitých věcí. Jedná se o speciální
daňovou složenku, u které se nehradí poštovné. Splatnost této
daně je 31. května (pro poplatníky s daní vyšší než 5.000,- Kč je
to termín 1. splátky daně). Složenka k zaplacení daně z nemovitosti bude informovat o stavu osobního účtu daně z nemovitostí
ke dni zpracování podkladů pro její tisk.

Úhradu daňových povinností lze provádět také následujícími způsoby:
Na pokladně finančního úřadu
úřední hodiny pokladny územního pracoviště Ostrava-Poruba
Po
8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:30 hod
St
8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:30 hod
Bankovním příkazem nebo Internetovým bankovnictvím
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KULTURNÍ RUBRIKA

ROK 2018 JSME ZAHÁJILI NOVOROČNÍM KONCERTEM

Již tradiční Novoroční koncert se konal v Altánu 13. ledna
2018. Posluchačům zvesela zanotovala Dechová hudba Polanka a Hudební sdružení Vítkovák. Zazněly populární melodie
a písně v úpravě pro dechový orchestr, který vystoupil se svý-

mi zpěváky. Všem muzikantům a dirigujícím Jiřímu Adamcovi
a Boženě Turoňové děkujeme za krásné vystoupení. Vám, kteří jste přišli, děkujeme za návštěvu koncertu.

MODELY LODÍ NA LAŠI
PODRUHÉ

POZVÁNÍ
V sobotu 14. dubna 2018 se v 17.30 hodin uskuteční
v třebovickém Altánu komponovaný pořad

V sobotu 9. června 2018
se na Třebovickém rybníčku LAŠA podruhé uskuteční
soutěž lodních modelů "TŘEBOVICKÝ PŘÍSTAV", kterou pořádá KUBIK-Team,
spolek přátel modelů lodí
z Poruby ve spolupráci s třebovickým spolkem LAŠA.
Pořadatelé si dovolují k zajímavému pokoukání pozvat všechny příznivce lodí a lodiček, obzvláště pak majitele plovoucích
modelů, aby se také zapojili do soutěže.
Zájemci, kteří svůj model ještě nemají, nemusejí zoufat. Členové KUBIK-Teamu jim rádi k soutěži své modely zapůjčí (technicky možných je maximálně 10 zápůjček). Podmínkou účasti, případně zápůjčky, bude včas podaná přihláška, kterou pořadatel potvrdí.
O přihlášky do soutěže a další informace k akci si můžete psát
na kubik-team@seznam.cz nebo volat na číslo 604 750 089.
Uzávěrka přihlášek bude 3. 6. 2018.
Akce začne 9. června v 8:30 hodin. prezentací soutěžících.
Nástup a zahájení soutěže bude v 9:15 hodin. Vyhodnocení soutěží se předpokládá odpoledne asi v 16 hodin. Soutěží se v šesti
kategoriích. Tři nejlepší závodníci v každé kategorii obdrží ceny
a vítězové titul TŘEBOVICKÝ LODIVOD.
Na Vaši účast se těší členové spolků KUBIK-Team a LAŠA

KDYŽ DVA SE RÁDI MAJÍ…

Poslechněte si nejznámější operetní melodie a nahlédněte
do života reálných postav, které si dřív nebo později uvědomí, že ve dvou se to lépe táhne. Zazní díla skladatelů:
Johann Strauss, Emerich Kálmán, Franz Lehár, v podání
předních sólistů Národního divadla moravskoslezského v
Ostravě Evy Zbrožkové a Petera Svetlíka. Slovem doprovází Alena Bastlová, klavírní doprovod Jozef Katrák, Regina Bednaříková.
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KULTURNÍ RUBRIKA

Zveme Vás tímto na pietní akt Kladení kytic u příležitosti 73. výročí osvobození
Třebovic, který se uskuteční v sobotu dne
28. dubna 2018. Sraz je v 10.00 hodin před
budovou radnice v Třebovicích a dále budeme pokračovat na památná místa Třebovic.
Zde budou položeny kytice k uctění památky třebovických občanů padlých ve druhé
světové válce a při osvobozovacích bojích.

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
Přijďte v sobotu 12. 5. 2018 v 8:00 hodin
na ranní procházku Třebovickým parkem,
sraz u hlavního vstupu u kult. domu Altán.
Čeká Vás procházka starým zámeckým parkem s několika památnými stromy, v průběhu povídání (nejen) o ptácích, určování
ptáků podle hlasu a kontroly ptačích budek
- vhodné zejména pro rodiny s dětmi (dalekohled s sebou!). Pro zájemce možnost pokračování delším výletem do PP Turkov
a PR Štěpán. Pořádá Česká společnost ornitologická ve spolupráci s Úřadem městského
obvodu Třebovice, provede Evžen Tošenovský (tel.: 777 771 196, e-mail: tosenovsky@
birdlife.cz) a Monika Tošenovská.

NA LAŠI BUDOU I LETOS

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Rybářský spolek Laša v Třebovicích zve všechny
rybáře i širokou veřejnost na JARNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY O CENY, které se konají v areálu Laša v Třebovicích „Na Heleně“ v sobotu
7. dubna 2018 a 21. dubna 2018 od 7.00 hodin.
Závodníci si mohou ponechat jednoho kapra od
50 - 60 cm. Cena povolenky pro jeden den je
150,-- Kč. Veřejnost má vstup volný. Předprodej
povolenek den předem od 13 hodin. Pro všechny účastníky je připraveno občerstvení včetně
specialit. Od 10 hodin „KOLO ŠTĚSTÍ“ s živými kapry a tolstolobiky.
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ŽIVOT S HENDIKEPEM
Protože pocházím z Hrabyně, už od mala jsem se
potkával s lidmi na vozíku. Když jsem byl dítě, spíše
jsem se jich bál. Byl to takový strach z neznámého.
Nejednou jsem si kladl otázku, jaké by to bylo, kdybych
na tom vozíku celý život seděl já, a snažil jsem se tu
myšlenku zaplašit…
Chápu tedy, že člověk, který je na vozíku, může
zakoušet určité sociální vyloučení. Mnoho lidí neví,
jak k němu mají přistupovat. Co si mohou dovolit
a co už ne. Rád bych, aby se život neseparoval na ty
s tělesným hendikepem a ty bez něho. Pojďme stavět
mosty těchto světů!
Proto jsem rád, že jsem byl pozván do iniciativy
„Vstaň a choď“ (www.vstanachod.cz). Název vznikl
z biblického citátu a je výzvou nejen pro hendikepované,
dalo by se říci:„buď iniciativní, vezmi život do svých
rukou, rozhýbej se!“
Jedenkrát ročně, na konci srpna, pořádáme v Sedlištích
u Frýdku-Místku týdenní duchovní pobyt pro lidi na vozíku
a mladé lidi, kteří je chtějí poznat a doprovázet. Během roku
se potom scházíme jednou měsíčně v Brně, Olomouci a Ostravě.
Ostravské setkávání probíhá právě u nás na faře v Třebovicích.
Vnímám, že život hendikepovaného se může stát velkou
životní školou pro každého člověka. Najednou si můžeme
uvědomit, že každý z nás má ten svůj hendikep, který možná ani
není vidět. Ale ať už viditelný či neviditelný, hendikep se nemůže
stát překážkou k prožívání smysluplného života!
Přikládám svědectví jednoho účastníka letního setkání:
„Naše oči vidí jen fyzickou schránku, ve které se skrývá člověk.
Ve společenství „Vstaň a choď“ jsem měl možnost se s těmito lidmi
nejen setkat, ale i lépe je poznat a přehodnotit zkreslené představy
o nich. Změnilo to nakonec můj pohled na všechny kolem mě.“
A jak toto téma souvisí s Velikonocemi? Na Velký pátek
si připomínáme ukřižování Krista. Vše se tehdy zdálo být

ztraceno. Zůstala jen marnost. Strach. Ale toto všechno bylo
překonáno oné velké noci vzkříšení, od které pochází název
„Velikonoce“. Život zvítězil nad smrtí. Mentalita života kéž
vždy vyhraje nad mentalitou marnosti. Člověk má nakonec
na vybranou – buď se uzavře ve svém hendikepu, čili ve svém
„velkém pátku zoufalství“, anebo bude žít s nadějí a velkou
radostí. I člověk s hendikepem se může stát „velikonočním
člověkem“.
Stavějme mosty mezi lidmi na vozíku a těmi bez vozíku. Proto
jsem rád, že ve spolupráci s radnicí chystáme 8. dubna v 16.00
hodin benefiční koncert „Edith Piaf a muzikálové árie“, ve kterém
budou účinkovat známé osobnosti Hana Fialová a Tomáš Savka,
držitelé ceny Thálie. Koncert je určený právě na podporu díla
Vstaň a choď. Bližší informace jsou na plakátku.
Díky za podporu a přeji krásně prožité velikonoční svátky!
P. Lukáš Engelmann

VELIKONOČNÍ SVÁTKY V NAŠÍ FARNOSTI
25. 3.
730
930
1400 - 1700
1700

29. 3.

Květná neděle
mše svatá
mše svatá s průvodem s ratolestmi
možnost zpovědi před Velikonocemi (4 zpovědníci)
křížová cesta dětí

Zelený čtvrtek

900
"Missa Chrismatis" v ostravské katedrále
1730
mše svatá s umýváním nohou
1830 - 2100 možnost adorace v Getsemanské zahradě (boční kapli)

30. 3.
800
1000
1500
od 1630

31. 3.
800
do 1800
2000
2230

1. 4.
730
930

2. 4.
730
930

Velký pátek
modlitba ranních chval a četby v kostele
křížová cesta ulicemi Třebovic
velkopáteční obřady
adorace u Božího hrobu (boční kaple)

Bílá sobota
modlitba ranních chval a četby v kostele
adorace u Božího hrobu (boční kaple)
slavnostní mše svatá - vigilie Zmrtvýchvstání Krista
agapé na faře

Velikonoce - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
mše svatá se žehnáním pokrmů
mše svatá se žehnáním pokrmů

Pondělí velikonoční
mše svatá
mše svatá
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číslo 1/2018  e-mail: posta@trebovice.ostrava.cz

JAK SE BRÁNIT NEKALÝM OBCHODNÍM PRAKTIKÁM
Pokud nechcete změnit dodavatele energií,
ERÚ DOPORUČUJE:

kulaček energií prostřednictvím internetu /děti, známí/), za samozřejmé je třeba považovat i přesné zjištění doby ukončení
stávající smlouvy s dodavatelem tak, aby bylo předejito možnosti vyúčtování smluvní sankce ze strany obchodníka, většinou z důvodu nedodržení sjednané doby smlouvy.
7. Mějte na paměti, že nikdy nikdo nic nikomu nedává zadarmo, proto od nikoho nepřebírejte žádné dárky jako drobné pozornosti, např. sadu žárovek (ani za zvýhodněnou cenu, např.
1,- Kč), apod., pokud nechcete uzavřít smlouvu.
8. Pokud jste něco podepsali, nebojte se informovat své blízké
o podpisu čehokoliv tak, byste případně mohli od uzavřené smlouvy včas a řádně odstoupit (analogicky u sjednávání smlouvy telefonickou formou).
9. Při reklamačních řízeních u jednotlivých držitelů licencí
na obchod s elektřinou nebo plynem využijte všech stupňů
reklamace, tj. počínaje od tzv. call centra až po ombudsmany
společností, mají-li je zřízeny.
10. V případě, kdy nejste úspěšní s výsledkem reklamačního řízení s obchodníkem, obraťte se na Energetický regulační úřad.
Při podání na ERU připojte k žádosti důkazy KOPIE rozhodných písemných materiálů prokazujících skutkový stav,
zejména stávající smlouvu, dosavadní korespondenci s obchodníkem/distributorem, ev. jiné materiály.

1. Mějte na paměti, že v první řadě jde obchodníkovi/podomnímu prodejci jenom a pouze o vaše peníze.
2. Nikoho cizího nevpouštějte do bytu (ani lidi, kteří se představí jako zaměstnanci úřadů s povinností zkontrolovat správnost
vyúčtování energií).
3. Obecně vyžadujte prokázání totožnosti od všech osob včetně prokázání jejich oprávnění k výkonu konkrétních prací související s elektroenergetikou nebo plynárenstvím (např.
výměně měřícího zařízení) a jejich totožnost si následně ověřte u firmy, která je k takovému úkolu zmocnila; v případě
pochybností informujte o pohybu podezřelých osob obecní/
městský úřad či státní/obecní policii, stejně postupujte v případě, kdy je v obci zakázán podomní prodej.
4. Nikomu neukazujte, nepředkládejte žádné doklady o stávajících dodavatelích energií, o jejich vyúčtování, nepředkládejte doklady SIPO nebo případně osobní doklady, uvědomte si, že stávající dodavatelé mají veškeré doklady a údaje o vás jako o spotřebiteli k dispozici a nepotřebují je proto
vyžadovat.
5. Nepodepisujte nic na místě (nenechte se zmanipulovat: tato
výhodná nabídka platí pouze dnes) a vše si řádně rozmyslete,
v případě, že vás nabídka obchodníka zaujala, sjednejte si následnou schůzku (analogicky platí pro telefonické hovory).
6. Před podpisem smlouvy si řádně ověřte veškeré rozhodné skutečnosti a zvažte, zda je pro vás změna dodavatele energie
výhodná a zda vůbec něco ušetříte (možnost využít např. kal-

KONTAKTY:
Korespondenčně: Energetický regulační úřad, Masarykovo nám. 5,
586 01 Jihlava
e-mail: podatelna@eru.cz Telefon: 564 578 666 - ústředna
Ostravské pracoviště: Energetický regulační úřad, Provozní 5491/1,
722 00 Ostrava – Třebovice

ŽENY, NEZAPOMÍNEJTE
NA PREVENCI!

Každé nepravidelné krvácení a zvláště v období přechodu a po něm, je důvodem k vyšetření. Preventivní prohlídky nejsou jen pro pracující, ale jsou důležité pro celé období života ženy. S výhřezem rodidel ani s únikem moči se nemusíte smířit.

Jistě víte, že Česká republika má stále co dohánět oproti
vyspělejším Evropským státům. A to bohužel například platí i o výskytu zhoubného nádoru hrdla děložního. Jeho výskyt
je u nás asi 3x tak větší než třeba v severských státech Evropy. A není to bohužel způsobeno špatnou zdravotní péčí v ČR,
ale malou účastí žen na preventivních gynekologických prohlídkách.
Již dávno je známa příčina tohoto zákeřného onemocnění lidský papilomavirus. Projevy tohoto nádoru mohou být velmi pozdní i několik let od vzniku, kdy už i špičková lékařská péče nic nezmůže. A přitom lze ve většině případů odhalit
už přednádorové změny, které jsou snáze řešitelné. Ale pokud
tyto změny nejsou včas odhaleny, mohou pozvolna dospět až
ke zhoubnému nádoru. Dnes již máme i možnost očkovat proti onemocnění papilomaviry.
Preventivní prohlídky by měly začít nejpozději od 15 let
věku a jsou prováděny 1x ročně. Preventivní prohlídka může
odhalit mnoho závažných ženských onemocnění v každém
věku, například vrozené vady, poruchy menstruačního cyklu,
zánětlivá onemocnění a eventuálně nádorová onemocnění.
Součástí preventivní prohlídky od 45 let je i odesílání ke screeningovému vyšetření zhoubného nádoru prsu co 2 roky, od 50
let screeningové vyšetření zhoubného nádoru tlustého střeva.
Preventivní prohlídky nekončí přechodem, protože v tomto období je vyšší výskyt zhoubných nádorů dělohy, vaječníků a později zevních rodidel.

Nečekejte! Nemáte to daleko.
Všechny potřebné informace k objednání naleznete na internetové
adrese: www.gynelis.cz, kde se lze i přímo objednat anebo na tel.
čísle 596 965 677 v ordinační době, popřípadě dotazy na info@
gynelis.cz.
Gynekologická ambulance Gynelis s.r.o., Ostrava Třebovice,
V Mešníku 5088 je tu pro Vás.
Výskyt zhoubného nádoru děložního hrdla
v roce 2013
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BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
V I. čtvrtletí 2018 slaví svá významná
životní jubilea tito naši občané:
Zdeněk Bučko
Karel Robenek
Šárka Bestová
Eva Priesolová
Hana Ivancová
Alexander Andrle
Milan Bauer
Táňa Zemánková
Bohumila Možiešiková
Zdeněk Rosypal
Hana Sedláčková
Eva Honcová
Jiří Pindur
Miloslava Michalková
Jaromír Gelnar
Jitka Ottová
Jan Koehler
Petr Hermann
Antonín Šichnárek
Karel Novák
Alenka Řezníčková
Milada Sálusová
Marie Dostálová
Alfred Dostál
Zdenka Šebestová

Jaroslava Neubertová
Anna Šigutová
Hilda Hajduková
Marie Gallusová
Milan Ševčík
Ludmila Jůzová
Maxmilián Bernard
Jiří Stříbrný
Marie Dybová
Milan Urbaník
Zdeněk Šebela
Zdenka Fialová
Jiří Martínek
Eduard Ovčáček
Anna Šodková
Jiří Bubela
Ladislav Jarošek
Eva Sommerová
Miroslava Kaločová
Anna Matějová
Lumír Sommer
Antonie Ječmenková
Eva Gallusová
Libuše Obrusníková
Irena Honová

Jubilantům přejeme vše nejlepší, pevné zdraví,
štěstí a spokojenost do dalších let.
Jména jubilantů jsou zveřejňována bez jejich předchozího souhlasu, jsou uváděna bez hodností a titulů. Pokud si zveřejnění nepřejete, sdělte nám tento Váš
požadavek ústně nebo písemně na Úřad městského obvodu Třebovice.

TŘEBOVICKÝ BAZAR OBLEČENÍ
PÁTEK

27. 4. 2018 PŘÍJEM OBLEČENÍ
8.30-16 hod
PRODEJ OBLEČENÍ
12-21 hod
SOBOTA 28. 4. 2018 PRODEJ OBLEČENÍ
9.30-15 hod
NEDĚLE 29. 4. 2018 Výdej oblečení, výplata 9.30-10.30 hod
Do komisního prodeje vybíráme jarní a letní oblečení pro dospělé a děti, obuv (max. 3 páry), hračky, sportovní vybavení (kola,
brusle, přilby, sportovní potřeby, koloběžky, odrážedla), knihy,
dětské postýlky, ohrádky, houpačky, maškarní kostýmy, dětský
zahradní nábytek.
KDE: 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 a pyžama
pro dospělé

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 20 Kč. Součástí bazaru je charitativní sbírka oblečení pro obchůdky ADRA v Ostravě, které
za vydělané peníze z prodeje podporují lidi v nouzi.

číslo 1/2018  e-mail: posta@trebovice.ostrava.cz

Fotbalový oddíl SK Slávie Třebovice
MUŽI “A“ – Městský přebor – JARO 2018
Datum
so 24.3.
ne 1.4.
so 7.4.
so 14.4.
so 21.4.
so 28.4.
so 5.5.

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

Domácí
Vítkovice
Hlubina B
Třebovice
Pustkovec
Třebovice
Koblov
Třebovice

Hosté
Třebovice
Třebovice
Krásné Pole
Třebovice
Hrabová B
Třebovice
Hošťálkovice

Datum
so 12.5.
so 19.5.
so 26.5.
ne 3.6.
so 9.6.
so 16.6.

Čas
15:00
17:00
17:00
10:30
17:00
17:00

Domácí
Hosté
Polanka B
Třebovice
Třebovice
Hrušov
Třebovice
Rychvald
Vratimov
Třebovice
Slovan Ostrava Třebovice
Třebovice
Michálkovice

MUŽI “B“ – Městská soutěž – JARO 2018
Datum
ne 25.3.
ne 1.4.
ne 15.4.
ne 22.4.
ne 29.4.
ne 6.5.

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

Domácí
Třebovice B
Šenov B
Ostrava Lhotka
Třebovice B
Třebovice B
Markvartovice

Hosté
Řepiště B
Třebovice B
Třebovice B
Lokomotiva
Hrabůvka
Třebovice B

Datum
ne 13.5.
ne 20.5.
st 23.5.
ne 27.5.
ne 10.6.
so 16.6.

Čas
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Domácí
Třebovice B
Třebovice B
Řepiště B
Třebovice B
Třebovice B
Lokomotiva

Hosté
Vřesina B
Slovan B
Třebovice B
Šenov B
Ostrava Lhotka
Třebovice B

MLADŠÍ ŽÁCI – Městský přebor – JARO 2018
Datum Čas
ne 8.4. 13:00
so 14.4. 10:00
ne 22.4. 13:30
ne 29.4. 14:00
ne 6.5. 09:00
pá 11.5. 16:30

Domácí
Třebovice
Vratimov
Třebovice
Třebovice
Václavovice
Velká Polom

Hosté
Polanka
Třebovice
Vítkovice
Rychvald
Třebovice
Třebovice

Datum Čas
ne 19.5. 12:15
po 21.5. 16:30
ne 3.6. 14:30
so 9.6. 10:00
ne 17.6. 14:30

Domácí
Ostrava Jih
Pustkovec
Třebovice
Řepiště
Třebovice

Hosté
Třebovice
Třebovice
Darkovice
Třebovice
Krásné Pole

ST. PŘÍPRAVKA – Městská soutěž sk.A – JARO 2018
Datum
čt 19.4.
út 24.4.
út 1.5.
po 7.5.

Čas
16:30
16:30
16:00
16:00

Domácí
Vítkovice, d.
Třebovice
Svinov
Vřesina

Hosté
Třebovice
Hlubina
Třebovice
Třebovice

Datum
út 15.5.
út 22.5.
út 29.5.

Čas
16:30
16:30
16:30

Domácí
Třebovice
Třebovice
Poruba

Hosté
Ludgeřovice
Václavovice
Třebovice

ML. PŘÍPRAVKA – Městská soutěž sk.TOP – JARO 2018
Datum Čas
st 11.4. 16:00
st 18.4. 16:30
po 23.4. 16:30
st 2.5. 16:30
st 9.5. 16:00

Domácí
Petřkovice A
Třebovice
Polanka
Třebovice
Ludgeřovice

Hosté
Třebovice
Ostrava Jih
Třebovice
Vřesina
Třebovice

Datum
st 16.5.
út 22.5.
st 30.5.
st 6.6.

Čas
16:30
16:30
16:30
16:30

Domácí
Třebovice
Velká Polom
Třebovice
Třebovice

Hosté
Baník Ostrava
Třebovice
Hlučín
Vítkovice 1919

Nakup a vyhraj v OC Galerie Ostrava Třebovice
Obchodní centrum Galerie v Ostravě Třebovicích připravilo na polovinu března pro své návštěvníky zajímavou akci. Každý, kdo nakoupí v obchodech OC Galerie v jakékoliv hodnotě od 12. do 24. března, může se
zúčastnit losování o poukázky do hypermarketu Tesco nebo do obchodů
OC Galerie. Na pasáži centra bude umístěn stánek s hosteskou, která bude
návštěvníkům k dispozici každý všední den od 15 do 18 hod a o víkendu
od 11 do 17 hodin. U ní bude možné zaregistrovat svou účtenku z obchodu
a tak se zaregistrovat do soutěže. Vzhledem k novým zákonným normám
je nutné, aby každý soutěžící osobně podepsal souhlas s pravidly soutěže. Nicméně hraje se o 15 poukázek v hodnotě 500,- Kč do hypermarketu
Tesco, 6 poukázek v hodnotě 500,- Kč do obchodu Fokus Optik a 3 poukázky v hodnotě 200,- Kč do obchodu Stoklasa.
Podrobnosti k akci a úplná pravidla najdete na https://www.oc-galerie.cz/akce/.

Velikonoce v OC Galerie
Letošní velikonoce začnou v Obchodním centru Galerie v Ostravě
Třebovicích v den jarní rovnodennosti, a to v úterý 20.3., kdy se ve vstupu objeví velikonoční výzdoba. Letos pasáž ozdobí ptáčci na pomlázkách a 2D ptačí budky. Proč letos ptáčci? Protože na sobotu 24.3. jsou
pro návštěvníky OC připraveny velikonoční dílny, jejichž součástí je
akce s názvem Budkyáda. Od 14 hodin budou moci děti i dospělí pomáhat s výrobou ptačích budek, které poté rozvěsíme na stromy v areálu Třebovického parku. Součástí akce je i výroba ptačích budek z papíru
anebo výroba velikonočních dekorací. Každá ruka je vítána, máme materiál na sto budek a pevně věříme, že se tak podaří rozšířit počet hnízdících druhů ptactva v Ostravě.
Informace k plánovaným jarním akcím najdou zájemci na www.oc-galerie.cz nebo na FB stránce Obchodní centrum Galerie.
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