Zpravodaj městského obvodu
červen2022•číslo2/2022

TŘEBOVICKÝ KAPR

SLAVNOSTNĚ JSME PŘIVÍTALI REKORDNÍ POČET
NOVÝCH OBČÁNKŮ TŘEBOVIC
V roce 2021 se v Třebovicích narodilo 22 dětí, a to je dle novodobých statistik samostatných Třebovic nejvyšší roční přírůstek. Co se počtu týče, převahu mají děvčátka, kterých bylo 13 a
chlapečků se narodilo 9. Kromě tradičních jmen jako Jan, Vojtěch, Zdeněk, máme také Kristiána, Felixe či Olivera. U děvčat
byli rodiče odvážnější, kromě klasických jmen Adéla, Veronika,
Eliška, Karolina, vybrali také neobvyklá jména například Noemi
či Esmé.

Slavnostní Vítání občánků se konalo 19. března v třebovickém
Altánu. O hudební doprovod se postaraly svým klavírním vystoupením žákyně Základní umělecké školy Heleny Salichové Tereza
Gajovská, Kateřina Jůzová a Kateřina Němčanská.
Po slavnostním proslovu starosty městského obvodu byly rodičům předány malé dárky a pamětní listy. Ještě jednou touto cestou blahopřejeme rodičům a dětem přejeme šťastný život ve zdraví a míru.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jako každý rok jsou jarní měsíce ve znamení úklidu celého
našeho katastru. Ve spolupráci spolku Ekolyceum s dobrovolníky z řad našich občanů byl proveden úklid lesa Turkova, kde se
přes nepřízeň počasí sesbíralo na jeden a půl velkoobjemových
kontejnerů odpadu všeho druhu. Akce proběhla v rámci výzvy
„Ukliďme Česko“. Černé skládky jsou však stálým problémem
a nacházejí se od soutoku řek Odry a Opavy až po hranici s katastrem Martinova i přesto, že je u nás na ulici Provozní rozsáhlý Sběrný dvůr.
Vaší pozornosti určitě neušla výstavba nové sportovní haly.
Musím konstatovat, že provádějící firma HSF System a.s. si
vede dobře a je v předstihu před plánovaným harmonogramem
stavby. Pro Vaši představu uvádím, že například všech 28 betonových pilířů, které jsou 14 m dlouhé a jejich váha je 7 tun, byly
vyrobeny na jižní Moravě v Prefě Kyjov a následně přepraveny
na stavbu k nám, viz ilustrační foto.

V měsíci květnu jsme předali do užívání Fitpark u řeky Opavy, který byl vybudován za 242 tis. Kč včetně úpravy pozemku
a betonářských prací. Jsem rád, že jsou na tento sportovní areál
kladné ohlasy z řad návštěvníků a cyklistů projíždějících po přilehlé cyklostezce.

V těchto dnech vrcholí výběrové řízení na zhotovitele další
sportovní stavby u nás, a to workoutového hřiště v areálu Jednoty Orel Ostrava – Třebovice. Vlastní stavba by měla být realizována v měsících červenec, srpen.
Žákům a studentům přeji
úspěšné ukončení školního roku
a radostné prázdniny. Vám všem
přeji příjemné prožití letních měsíců a krásné počasí na Vašich dovolených.

František Šichnárek,

starosta
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Stabilizace podloží pod halou

Pohled z výškového jeřábu

Výstavba - zázemí haly

Výstavba – vrchní patro

Montáž nosných sloupů

Zdění obvodového zdiva

Budoucí sklad s úschovnou kol
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OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM 2018 – 2022
V měsíci září nás opět čekají komunální volby, a to pro období
let 2022 – 2026. Nastal tedy čas na hodnocení práce zastupitelstva
zvoleného v roce 2018.
Uplynulé čtyřleté volební období jsme zahájili připravovanou
opravou komunikace Karla Hynka Máchy v úseku mezi ulicemi
V Mešníku a Čapajevova. V následujícím roce jsme v této části
Třebovic rekonstruovali ulici Jindřicha Mošny, včetně přilehlého
chodníku a dešťové kanalizace.
V roce 2020 jsme přes četná omezení z důvodu kovidové
pandemie zahájili největší investiční akci od výstavby Altánu,
a to rekonstrukci budovy č.p. 5007 v Třebovickém parku.
Autorem projektu je PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o. v čele
s architektem Davidem Kotkem. Vzhledem ke stáří budovy
a jejímu technickému stavu, došlo k její demolici a byla vystavěna
budova nová. Do užívání byla předána v září roku 2021.
Dále jsme v roce 2020 ještě provedli opravu (předláždění)
chodníku podél ulice Třebovické, v úseku mezi ulicemi
Gudrichova a V Mešníku. V tomto roce byla rovněž dokončena
dostavba zděného oplocení hřbitova kolem ulic V Mešníku
a Na Valech. V roce 2021 jsme pokračovali v opravách
komunikací. Na řadu přišla ulice Laudova, kde firma OVaK a.s.
měnila 3 revizní šachty kanalizace a my jsme následně po výměně
podloží, pokryli vozovku novým asfaltovým povrchem. Stejný
problém v podobě poškozených revizních šachet kanalizace se
projevil také v křižovatce ulic Augustina Handzela a Zemědělská.
Po jednáních s firmou OVaK a.s. tato firma provedla na své
náklady částkou přesahující 1 mil. Kč, jak výměnu těchto šachet,
tak výměnu podloží včetně povrchu vozovky.
Na přelomu měsíce srpna a září 2021, před konáním
Třebovického koláče, jsme rekonstruovali přilehlý chodník ulice
Třebovické, v úseku od ulice 5. května po vjezd na parkoviště
u Altánu.
Nemalé finanční prostředky jsme věnovali do údržby místního
hřbitova. Byla provedena generální oprava mramorového kříže
na centrálním chodníku a v listopadu 2021 byla zahájena výstavba
III. sekce kolumbária. Ta byla dokončena v dubnu letošního roku.
V závěru roku 2021 město Ostrava jako investor vysoutěžilo
dodavatele stavby Sportovní hala Třebovice, pro kterou jsme
nechali vypracovat dokumentaci, včetně vydání stavebního
povolení naším stavebním úřadem již v roce 2019. Stavba byla
zahájena v měsíci lednu letošního roku. Předpoklad dokončení je
červen roku 2023.
První dokončenou stavbou letošního roku je Fitpark u řeky
Opavy. Pozemek pro umístění cvičebních strojů jsme získali
bezplatnou dlouhodobou výpůjčkou od Státního pozemkového
úřadu.
V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby
workoutového hřiště, které vybudujeme po dohodě o bezplatné
výpůjčce, na hřišti Jednoty Orel Třebovice.
Snad se nám podaří do konce tohoto volebního období
zrealizovat opravu komunikace Kpt. Jaroše, pro kterou v současné
době připravujeme dokumentaci a rozpočet.
V tomto volebním období jsme do oprav infrastruktury
a nových staveb investovali 31 302 086 Kč. Z této částky, která
byla určitě nejvyšší za uplynulá volební období, se podařilo
zajistit z dotací mimo náš rozpočet 13 454 522 Kč. Pro přehled
investic a významných oprav jsme připravili přehledné tabulky
na následující straně.
Poděkování za práci v tomto volebním období patří
zastupitelům, zvláště členům rady a také zaměstnancům úřadu,

kteří se podíleli nejen na přípravách, ale hlavně na realizaci všech
oprav a nových investicích u nás v Třebovicích.

František Šichnárek

starosta
NA PODZIM NÁS ČEKAJÍ
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV
OBCÍ
Prezident republiky vyhlásil na dny 23. a 24. září 2022
volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu České
republiky (I. kolo) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů
pod č. 81/2022 Sb.
Volby do zastupitelstev obcí, jakožto volby do základních
územních samosprávných celků, se konají jednou za 4 roky.
Hlasování probíhá pouze na území České republiky. Minimální
počet členů zastupitelstva obce musí být 5, maximální počet
členů zastupitelstva obce může být až 55, přičemž Zastupitelstvo
hlavního města Prahy může mít až 70 členů. Konkrétní počet je
závislý od počtu obyvatel obce a od rozhodnutí zastupitelstva
obce.
V Třebovicích budeme volit do zastupitelstva městského
obvodu, kde je počet členů zastupitelstva 15 a současně
do zastupitelstva města, které má 55 členů zastupitelstva.
Volby do zastupitelstev obcí se konají tajným hlasováním
na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva,
podle zásad poměrného zastoupení.
Podrobnější informace pro voliče přineseme v příštím vydání
našeho zpravodaje.
ROZŠÍŘILI JSME KOLUMBÁRIUM
NA MÍSTNÍM HŘBITOVĚ

Výstavbou III. sekce kolumbária jsme ukončili zástavbu
rozšířené plochy třebovického hřbitova. Realizaci stavby I. sekce
jsme zahájili již v roce 2012. Pak výstavba pokračovalo II. sekcí
v roce 2017. Tuto poslední sekci začala budovat v listopadu
2021 firma SIPOSAN s.r.o., kdy proběhla nejprve betonáž
základů. Vlastní rámy včetně urnových schránek byly vyráběny
v areálu firmy. K montáži s instalací krycích žulových desek
na místě samém k došlo v měsíci březnu. Ukončením této III.
sekce kolumbária vzniklo na našem hřbitově celkem 198 nových
urnových schránek.
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2019
2019
2020
2021
2021
2021

Oprava komunikace mezi garážemi ul. Na Heleně v Ostravě - Třebovicích

Oprava místní komunikace ul. Jindřicha Mošny, Ostrava - Třebovice

Oprava chodníku ul. Třebovická v úseku od ul. Gudrichova po ul. V Mešníku

Restaurování mramorového kříže na hřbitově v Ostravě - Třebovicích

Oprava chodníku ul. Třebovická od ul. 5. května po vstupu do Třeb. parku

Oprava komunikace ul. Laudova včetně sanace podloží
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2018-2021
2020-2021
2020-2021
2021-2022
2021-2022
2021-2022
2021-2023

Rekonstrukce budovy č.p. 5007, Ostrava-Třebovice

Výstavba hřbitovní zdi podél ul. Na Valech a ul. V Mešníku

Výstavba zdi kolem kontejnerového stání na ul. Pod Výhonem

Výstavba kolumbária III. na hřbitově Ostrava-Třebovice

Výstavba FITPARKU v Ostravě-Třebovicích

Výstavba workoutového hřiště parc.č. 250 Ostrava-Třebovice

Vybudování chodníku ul. Na Heleně

Pozn. Modrou barvou jsou označeny ukončené investiční akce.

* Výstavba workoutového hřiště - dotace z SMO připravena k použití

CELKEM investiční náklady 2018 - 2022

Výstavba workoutového hřiště - další náklady - neuhrazené

2021-2022

2017-2023

Výstavba sportovní haly Ostrava-Třebovice

CELKEM uhrazené náklady k 2. 6. 2022

Období
realizace

Název akce

Investiční akce městského obvodu Třebovice v letech 2018 - 2022

CELKEM

2018

Období
realizace

Oprava komunikace ul. K. H. Máchy v úseku mezi ul. Čapajevova a V Mešníku

Název akce

Významné opravy městského obvodu Třebovice v letech 2018 - 2022

19. 5. 2022

22. 3. 2022

26. 1. 2021

6. 11. 2020

1. 12. 2021

Ukončeno

24. 11. 2021

14. 9. 2021

26. 7. 2021

30. 10. 2020

29. 11. 2019

25. 9. 2019

19. 11. 2018

Ukončeno

17 283 885,01 Kč

980 000,00 Kč

16 303 885,01 Kč

- Kč

49 990,00 Kč

241 815,35 Kč

2 173 352,10 Kč

59 895,00 Kč

966 794,06 Kč

9 242 398,50 Kč

3 569 640,00 Kč

Náklady celkem

14 018 201,37 Kč

2 173 816,49 Kč

1 163 947,40 Kč

195 500,00 Kč

1 144 047,31 Kč

4 578 280,01 Kč

427 653,69 Kč

4 334 956,47 Kč

Náklady celkem

10 949 771,01 Kč

280 000,00 Kč

10 669 771,01 Kč

- Kč

49 990,00 Kč

241 815,35 Kč

1 123 352,10 Kč

59 895,00 Kč

118 280,06 Kč

7 242 398,50 Kč

1 834 040,00 Kč

Financováno MOb
Třebovice

6 897 793,13 Kč

1 094 408,25 Kč

1 163 947,40 Kč

195 500,00 Kč

1 144 047,31 Kč

1 578 280,01 Kč

427 653,69 Kč

1 293 956,47 Kč

Financováno MOb
Třebovice

6 334 114,00 Kč

700 000,00 Kč

5 634 114,00 Kč

- Kč

- Kč

- Kč

1 050 000,00 Kč

- Kč

848 514,00 Kč

2 000 000,00 Kč

1 735 600,00 Kč

Financováno SMO

7 120 408,24 Kč

1 079 408,24 Kč

- Kč

- Kč

- Kč

3 000 000,00 Kč

- Kč

3 041 000,00 Kč

Financováno SMO

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH STAVEB A OPRAV ZA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 – 2022
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VYBÍRÁME Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU
SCHVÁLILO

SCHVÁLILO

plnění a čerpání rozpočtu statutárního města Ostravy – městského obvodu Třebovice dle skutečnosti
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO k 31. březnu 2022.

plnění usnesení z předchozího zasedání Zastupitelstva městského
obvodu Třebovice.
VZALO NA VĚDOMÍ

SCHVÁLILO
OBVODU TŘEBOVICE
předloženou zprávu o plnění a čerpání
rozpočtová opatření č. 3, 4, 5 k rozpočtu starozpočtu statutárního města Ostravy –
tutárního
města
Ostravy
městského
obvodu Třebovice na rok 2022.
městského obvodu Třebovice k 31. březnu 2022.

SBĚRNÝ DVŮR NA ULICI
PROVOZNÍ FUNGUJE DO KONCE
ŘÍJNA V LETNÍM REŽIMU
Provozní doba: Pondělí – Neděle 8 - 20 hodin
O státních svátcích jsou všechny sběrné dvory uzavřeny!
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.)
Ve sběrných dvorech OZO mohou obyvatelé městských obvodů statutárního města Ostravy odevzdat:
Bezplatně
• objemné odpady (nábytek, koberce, sanitární keramika...)
• nebezpečné odpady (léky, injekční stříkačky a jehly, baterie a akumulátory, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné ...)
• elektrospotřebiče (ledničky, televize, monitory...)
• zeleň (tráva, listí, spadané ovoce...)
• jedlé oleje a tuky (v uzavřených plastových nádobách)
• větve (do průměru 10 cm) se přijímají jen ve sběrných dvorech v Kunčicích, Porubě, Přívoze, Staré Bělé a Třebovicích a dále v areálu skládky
a kompostárny v Ostravě-Hrušově (Po-Pá 7-16.30,
So 7-14)
• separované složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony, kovové obaly)
• textil (oblečení, obuv, bytový textil, hračky) - za
účelem dalšího využití textil nutno odevzdat čistý,
suchý, zabalený v igelitových pytlích
Za poplatek (platba možná pouze v hotovosti)
• stavební suť (cihly, drobný beton bez armování,
omítka, kachličky, zemina, kamení, keramické střešní tašky) - mimo sběrný dvůr Krásné Pole
• směsný stavební a demoliční odpad (asfaltová lepenka, izolační materiály, umakart, sádrokarton, bytové jádro, plovoucí podlahy, suť smíchaná s příměsemi plastu, papíru, dřeva, skla, heraklit, stavební
polystyrén) - mimo sběrný dvůr Krásné Pole
• okna a dveře (okna, dveře, okenní a dveřní rámy)
Prodej zeminového substrátu
• Balený zeminový substrát, vyrobený v kompostárně OZO Ostrava, lze zakoupit ve všech sběrných
dvorech od 1. 4. do 31. 10. - cena 40,- Kč/18 l

SPLATNOST POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ
ODPAD JE 30. 6.
Pokud nemáte platbu navedenou na SIPO, nezapomeňte na termín splatnosti poplatku:
Splatnost:
do 30.6. běžného kalendářního roku
Výše poplatku: 498,- Kč na osobu a kalendářní rok
Způsoby úhrady:
• bankovním převodem nebo platbou složenkou typu A (nejsou městem
zasílány – složenku typu A získáte na poštách) na číslo účtu: 300151649297309/0800; variabilní symbol pro platbu složenkou nebo bankovním převodem získáte na stránce www.ostrava.cz pod odkazem „Platba
za komunální odpad“, kde stačí zadat rodné číslo každého poplatníka.
• nově QR kódem nebo prostřednictvím platebního portálu statutárního města
Ostrava prostřednictvím platebního portálu města – na webové stránce www.
platebniportal.ostrava.cz lze provést platbu poplatku on-line platební kartou
nebo platebním tlačítkem prostřednictvím platební brány PayU
• poplatek za komunální odpad lze hradit v pokladně Magistrátu města Ostravy, budova Nové radnice, Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava, 1. poschodí, dv. č. 101 (platba je možná v hotovosti i platební kartou)
pondělí a středa
8.00 - 17.00 hod.
úterý
8.00 - 15.30 hod.
čtvrtek
8.00 - 16.00 hod.
pátek
8.00 - 11.00 hod.
Podrobné informace najdete také zde:
www.ostrava.cz, odkaz Potřebuji si vyřídit – Poplatky a finance – Poplatek za komunální odpad, případně se na nás můžete obrátit telefonicky 800
990 980 nebo e-mailem komunalniodpad@ostrava.cz

POZVÁNÍ
Zastupitelstvo městského obvodu Třebovice
bude zasedat ve středu dne

7. září 2022 v 16.30 hodin
v zasedací místnosti v 1. patře budovy radnice
v Třebovicích, ul. 5. května, č. p. 5027/1,
případně ve velkém sále kulturního domu Altán
v Třebovickém parku.
Pozvánka s programem jednání bude zveřejněna
na úřední desce ÚMOb Třebovice.
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Letošní vítání ptačího zpěvu, které proběhlo v Třebovickém
parku v měsíci květnu se setkalo s velkým zájmem dospělých,
ale především nadšených dětí. Dokladem je fotografie z kroužkování malých špačků.

16. - 18. záøí 2022

ODDÍL MODERNÍ GYMNASTIKY TJ SOKOL OSTRAVA - TŘEBOVICE
OPĚT V PLNÉM NASAZENÍ ……
Partneøi:

Po dvou „covidových“ letech
jsme se vrátili do
pravidelných tréninků a konečně
mohla proběhnout
i jarní závodní sezona jednotlivkyň.
Naše gymnastky
se pilně připravily
na restart a opět se
jim dařilo v silné
konkurenci úspěšně reprezentovat
náš oddíl v obou
programech, základním i kombinovaném. Svědčí
o tom i počet medailových umístění. Děvčata vybojovala 23 zlatých, 15 stříbrných a 12 bronzových medailí.
Navíc 14 děvčat vybojovalo postup na MČR, které se uskutečnilo
4. června a 5. června 2022 v Praze.
V letošním roce se nám navíc podařilo uspořádat i náš pohárový závod Třebovický čertík a oblastní přebor severomoravské oblasti základního a kombinovaného programu MG, vždy

ve sportovní hale v Hlučíně. Pevně věříme, že už příští rok
se dočkáme nové sportovní haly a tyto závody budeme pořádat již ve Třebovicích. Chtěli bychom touto cestou poděkovat
za podporu obci Třebovice a rovněž vedení TJ Sokol Ostrava-Třebovice.

Lucie Solaříková, trenérka MG
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NA KOLE BEZPEČNĚ – VZÁJEMNÁ OHLEDUPLNOST MEZI ŘIDIČI
MOTOROVÝCH VOZIDEL A CYKLISTY
Teplé
slunečné
dny přilákaly na cesty
milovníky cykloturistiky.
Nejen na cyklostezkách,
ale také na cestách je
se zvýšeným pohybem
cyklistů
spojené také
riziko nehodovosti. Počet
cyklistů v poslední době
výrazně stoupl, přičemž
tato skupina patří mezi
nejohroženější účastníky
silničního
provozu.
Policisté krajského ředitelství Moravskoslezského kraje se v
předchozích dnech zaměřili nejen na ohleduplnost mezi cyklisty
a řidiči motorových vozidel, ale také na dodržování zákonem
stanovených pravidel provozu na pozemních komunikacích.
Na předem určených místech účastníkům připomněli několik
zásad, jako jsou například:
• Účastníkem provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo
se přímým způsobem účastní provozu na pozemní komunikaci
• Mezi povinnosti účastníka silničního provozu patří kromě jiného
zákaz požití alkoholických nápojů nebo užití návykových látek
před a během jízdy
• Přejezd pro cyklisty je místo na pozemní komunikaci určené
pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci vyznačené
příslušnou dopravní značkou

OPOVRHOVANÝ A IDEALIZOVANÝ
V roce 2019 jsme v Třebovicích zažili tzv. „primici“ čili první
mši svatou Lukáše Mocka. Po třech letech se blíží kněžské svěcení
Lukáše Gelnara, které bude v sobotu 25. 6. v 9.30 h v katedrále sv.
Václava v Olomouci. Je velmi zajímavé, že z našeho třebovického
středu povstali dva kněží tak krátce po sobě. Přijměte tedy toto
malé zamyšlení nad zaměstnáním kněze v dnešní době.
Asi je lepší mluvit spíše o povolání či poslání, než o zaměstnání,
podobně jako třeba u lékaře, hasiče nebo zdravotní sestry. Kněz
nepřestává být knězem v 15.30 odpoledne. Toto poslání je součástí
jeho bytí natolik, že je knězem prostě pořád. I na dovolené.
Centrum pro výzkum veřejného mínění léta sleduje
prestiž vybraných povolání mezi českou veřejností. Všem
respondentům je předkládán seznam šestadvaceti profesí, kterým
přidělují bodové ohodnocení podle toho, jak si daného povolání
dotazovaný váží. V roce 2004 se povolání „kněz“ umístilo na
21. místě z 26. Od té doby se pohybuje setrvale ve spodní části
seznamu a v roce 2019 se povolání kněze dopracovalo dokonce
na pěkné 3. místo. Ovšem odspodu… Méně si respondenti váží
už jenom práce lidí v úklidu a práce poslance.
Jde tedy o zaměstnání vcelku neatraktivní. Z tohoto pohledu
by se dalo každé nové kněžské povolání považovat prakticky
za zázrak. Dobrovolně si vybrat cestu, na kterou mnozí nahlížejí
s opovržením, spatra, v lepším případě s blahosklonným
úsměvem či soucitem (co jen si to ten blázen vybral)?
A přece se i takoví najdou. Není jich moc, ale pořád jsou.
Co je to žene dát svůj život a mladé síly někam, kde to není

• Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu
a musí jí mít nasazenou a řádně připevněnou na hlavě
• Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou
• Cyklista za snížené viditelnosti musí mít za jízdy rozsvícený
světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se
světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy
• Cyklista je povinen užít zřízených jízdních pruhů pro cyklisty
a stezek pro cyklisty
• Pokud je stezka pro chodce a cyklisty označena dopravní značkou
„Stezka pro chodce a cyklisty“ nesmí cyklista chodce ohrozit
• Na vozovce nesmí ohrozit chodce, musí jezdit při pravém okraji
vozovky
• Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou
• Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit,
zda může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky
provozu na pozemních komunikacích (na přejezdu pro cyklisty se
jezdí vpravo)
• Cyklista je povinen dávat znamení paží jen před započetím
jízdního úkonu
Od ledna 2022 vyšel v platnost zákon, který řidiči přikazuje
povinnost předjet cyklistu ve vzdálenosti nejméně 150 cm. Aby
si mohl řidič lépe představit vzdálenost, kterou musí dodržet,
doporučujeme objíždět cyklistu stejným způsobem, jako při
předjíždění vozidla.
Mnoho šťastných kilometrů bez nehod a slunce nad hlavou.

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

por. Bc. Martina Jablońská, komisař oddělení prevence
společensky atraktivní? Zdá se, že za tím stojí Motivace daleko
větší. A to velké písmeno ve slově Motivace není omylem. Je
tím myšlený Někdo, pro koho stojí za to pracovat.
Tím ale problém člověka, který se vybral po kněžské cestě,
zdaleka nekončí. Úplným protipólem opovržení je často jakási
touha, aby kněz byl ideální muž, touha po „zbožštění“ kněze ze
strany některých lidí. Není jich mnoho, ale najdou se i v této
době. Je za tím utkvělá představa, že kněz musí být bez chyby.
Dokonalý. Trpělivý. Vždy a všude k dispozici. Vzor. Ideál…
Jenže kněz je jen člověk. Úplně stejný člověk jako ti ostatní.
Se stejnými dispozicemi, se stejně problémovou povahou,
se stejnými zlozvyky, se stejnými pokušeními, se stejnými
slabostmi. Se stejnými radostmi a starostmi jako ti kolem něj.
Tyto dva tlaky však nejdou proti sobě s výsledkem, že by se
vzájemně vyrušily. Každý tlačí z jiné strany a jiným způsobem.
A není snadné nenechat se jimi „zdeformovat“. Existuje
však způsob. Proti opovržení může pomoct vědomí vlastní
důstojnosti. Proti idealizování naopak vědomí vlastní křehkosti.
A stejně to stojí za to! Kněz totiž může s lidmi prožívat ty
nejniternější věci. A nebýt u toho jen jako naslouchající, ale i jako
ten, který tam přináší požehnání, modlitbu, odpuštění… prostě
kousek dobra. Myslím si, že svět bez kněží by byl jaksi ochuzen…
 P. Lukáš Engelmann a Martin Broďani, pastorační asistent
A tak přijměte pozvání radovat se z kněžství Lukáše Gelnara:
Kněžské svěcení - sobota 25. června v 9.30 h - Olomouc, katedrála sv. Václava.
Primiční mše svatá - neděle 26. června v 15.00 h - Velehrad, bazilika.
Děkovná mše svatá - neděle 3. července v 7.30 a 9.30 h - Ostrava-Třebovice, kostel.
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