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TŘEBOVICKÝ KAPR

S TŘEBOVICKÝM KOLÁČEM ČAS JAK VODA BĚŽÍ …
Je to již osmnáct let, kdy se v Třebovickém parku poprvé rozezvučely tóny folklorních a folkových písní. Na podiu se za tuto dobu
vystřídaly dětské i dospělé folklorní soubory z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Svým vystoupením potěšili i známí interpreti hudebního světa.
A letos nejen Třebovický koláč vstupuje do své plnoletosti, ale
i pořadatelský Slezský soubor Heleny Salichové si letos připomíná
45 let od svého založení v pořadu „Čas jak voda běží“, který budete moci zhlédnout v sobotu 17. září 2022 ve 14 hodin. Akce začíná již v pátek 16. září v 18 hodin, na podiu vystoupí kapely HOP
TROP, BG Styl, Cimbal Classic a páteční program zakončí Čechomor. V sobotu kromě pořadatelského souboru se představí se svými
tanci a zpěvy Valašský soubor Radhošť a Krůžek štyř tet z Rožnova

p. Radhoštěm, Národopisný soubor Kohoutek z Chrudimi. Folkovou
scénu zastoupí kapela POUTNÍCI z Brna a Tygrasz z Ostravy. V neděli zahraje Petr Bende a Trio, křesťanská kapela GOOD WORK
a slavnost ukončí Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. V celém
areálu Třebovického parku je připraven program pro děti i dospělé
a nebudou chybět koláče.
Doufáme, že letošní program je pro vás diváky opět pestrý, bohatý a potěší všechny milovníky skvělé muziky, obdivovatele lidových
tradic našich předků a přispěje svou pohodovou atmosférou k setkání
přátel. Vstupenky si zakoupíte na portálu smsticket.cz. Tištěnou vstupenku si můžete zakoupit a v hotovosti uhradit na některé z poboček
Ostravského informačního centra, např. u vlakového nádraží Svinov,
u Elektry, Radniční věž. Těšíme se na vaši návštěvu.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
přestože bylo období prázdnin a dovolených, chod úřadu a námi plánované práce na toto období pokračovaly bez
omezení. Jak jsem Vás informoval v minulém vydání našeho zpravodaje, připravili jsme na letní měsíce výstavbu workoutového hřiště v prostorách areálu
Jednoty Orel Třebovice. Staveniště bylo
provádějící firmě předáno 8. července a výstavba byla ukončena 16. srpna předáním díla městskému obvodu. Toto hřiště jsme dne 1. září 2022 slavnostně předali do užívání dětem
a mládeži. S doplňujícími pracemi, kterými bylo zhotovení
přístupu přes branku z ulice V Mešníku, osazení tří nových
laviček a nutné ořezy okolních stromů, cena díla přesáhla
1 milion korun. Stavbu tohoto hřiště jsme mohli realizovat
díky investičnímu transferu statutárního města Ostravy ve
výši 700 tisíc korun.

Před vstupem na hřbitov z ulice V Mešníku byla zahájena
renovace mramorového kříže, který zde stojí od roku 1890,
byl poničen válkou a podepsal se na něm také „zub času“.
Dále jsme opatřili zámkovou dlažbou jeden z chodníků v urnovém háji.

Dne 14. července v odpoledních hodinách se v našem
parku odlomila z památného stromu Platan javorolistý jedna z kosterních větví velkých rozměrů. Z důvodu nastalé situace a blížícího se termínu Třebovického koláče, jsme nechali provést dendrologický průzkum za použití akustického
tomografu, a to nejen u tohoto platanu, ale také u dalších
památných stromů Liliovníku tulipánokvětého a Jasanu ztepilého. Vzhledem ke zjištěnému stavu a následně vydaného
rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí magistrátu
města, byly na těchto stromech z bezpečnostních důvodů instalovány jak silové, tak dynamické vazby. Jedná se o úvazky speciálními lany, kterými jsou větve zajištěny.

V závěru bych chtěl popřát žákům a studentům hodně studijních úspěchů ve školním roce 2022/2023. Vás, občany,
bych chtěl pozvat k zářiovým volbám, kde budeme rozhodovat o složení našeho zastupitelstva na další volební období. Po zkušenostech a zhodnocení práce zastupitelstva bych
chtěl přát Třebovicím, vzhledem k rozestavěným stavbám,
stejně vstřícné zastupitele, jako tomu bylo doposud.

František Šichnárek, starosta
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VÝSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V PLNÉM PROUDU

Dovoz stropních vazníků

Montáž střešní konstrukce

Montáž povrchové fólie střechy

Vzduchotechnika haly

Odlučovač vod z parkoviště, retenční nádrž a čerpací stanice pro závla- Uložena vsakovací nádrž
hu hřiště

Dostavba štítové stěny

Pohled z jižní strany
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VYBÍRÁME Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU
du Třebovice na úseku samostatné působnosti.

SCHVÁLILO

plnění usnesení z předchozího zasedání Zastupitelstva městského
obvodu Třebovice.

VYDALO

souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek parc.
č. 1057/45 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Třebovice
Závěrečný účet se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodave Slezsku, obec Ostrava o výměře 1 m2 ve vlastnictví statuření statutárního města
tárního města Ostravy,
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU
Ostravy - městského obsvěřený městskému obvodu Třebovice za rok
vodu Třebovice, jehož
2021 včetně inventarizace majetku, závazků a pohledávek s tím,
součástí je stavba bez č.p./č.e., garáž.
SCHVÁLILO
že souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.
rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu statutárního města Ostravy –
SCHVÁLILO
městského obvodu Třebovice na rok 2022.
vyúčtování hospodaření statutárního města Ostravy – městského
ROZHODLO
obvodu Třebovice za rok 2021.
neuplatnit předkupní právo ke garáži v majetku v majetku soukroSCHVÁLILO
mého vlastníka, na pozemku parc. č. 420, zastavěná plocha a náúčetní závěrku statutárního města Ostravy - městského obvodu Tředvoří, o výměře 26 m2 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrabovice zpracovanou k rozvahovému dni 31. 12. 2021 za účetní obva, v majetku statutárního města Ostravy svěřeného městskému
dobí od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
obvodu Třebovice.
SCHVÁLILO
POVĚŘILO
účetní převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (účet
finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Třebovice pro431) vykázaný za účetní období roku 2021 ve výši 4 684 454,64 Kč
vedením kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředdo výsledku hospodaření minulých období (účet 432).
ky městského obvodu Třebovice.
VYDALO
STANOVILO
souhlasné stanovisko k záměru města směnit část pozemku parc.
v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
č. 426/4 v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava o výměře
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastu565 m2 a následně jej svěřit do správy městského obvodu Třepitelstva městského obvodu Třebovice pro volební období 2022
bovice.
– 2026, a to 15.
POVĚŘILO
SCHVÁLILO
kontrolní výbor Zastupitelstva městského obvodu Třebovice protermín následujícího zasedání Zastupitelstva městského obvodu
vedením kontroly plnění usnesení zastupitelstva a rady městského
Třebovice, a to dne 7. 9. 2022 v 16.30 hodin.
obvodu a dodržování právních předpisů Úřadem městského obvoSCHVÁLILO

PODZIMNÍ ÚKLID

NETOPÝŘÍ NOC
V TŘEBOVICKÉM PARKU

Oznámení o přistavení velkoobjemových
kontejnerů pro podzimní úklid v Třebovicích

Také v letošním roce
proběhne v Třebovickém parku Mezinárodní noc pro netopýry. Koná se 1.
října 2022 od 19.00
do 21.00 hodin.

30. září

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

Program je
následující:
● vycházka s detektory a ukázky moderních metod výzkumu
● ukázky handicapovaných netopýrů ze záchranné stanice
● kontroly a vyvěšování netopýřích budek
● aktivity pro děti

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.

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
V sobotu dne 1. října 2022 v době od 9.00 do 10.00 hodin se uskuteční očkování psů a koček proti vzteklině, a to jako obvykle v prostorách dvoru za třebovickou radnicí (za každého počasí).
Cena vakcíny bude 150,- Kč.
Lze využít i nabídku kombinované vakcíny proti 6 psím chorobám,
včetně vztekliny, za cenu 500 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.

Nutná předchozí registrace na emailu (tosenovsky@birdlife.
cz) s uvedením počtu účastníků a telefonickým kontaktem.
Sraz účastníků u vstupu do parku u Altánu.
Akce probíhá v rámci projektu ČESON spolufinancovaného
SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Kontakt: tosenovsky@birdlife.cz, tel. 777 771 196
(Evžen Tošenovský).
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KULTURNÍ RUBRIKA

KOMORNÍ KONCERT - TOMÁŠ VAŠUT – HOUSLE, JAKUB SIVEK – KYTARA

Srdečně zveme dne 9. října v 17 hodin do třebovického Altánu na koncert klasické kytary a houslí. Na programu je jak sólový
repertoár pro kytaru, tak i kytara ve spojení s houslemi. Uslyšíte

zajímavý repertoár napříč různými stylovými obdobími od autorů, jakými jsou např. F. Sor, F. Tarrega, H. V. Lobos, M. De Falla,
A. Piazzolla.

V ALTÁNU ZAZNÍ KLASICKÁ
HUDBA V PODÁNÍ OBLÍBENÝCH
INTERPRETŮ

PODZIMNÍ KONCERT
SOPRANISTKY BARBORY ČECHOVÉ
A JEJÍCH HOSTŮ
Ve čtvrtek 20. října se v 18 hodin uskuteční v Altánu koncert sopranistky Barbory Čechové, sólistky ve Slezském divadle Opava. Spolu s ní
vystoupí oblíbený zpěvák a herec Roman Harok, známý ostravským
divákům z řady operet a muzikálů Národního divadla moravskoslezského. Koncert bude
složen z operních árií
A. Dvořáka či G. Donizettiho a z árií a duetů
slavných operet Polská
krev, Mamzelle Nitouche, Čardášová princezna nebo Země úsměvů.
Klavírní doprovod:
Regina Bednaříková.
Vstupné na koncert je
dobrovolné.

Dovolujeme si Vás pozvat na podzimní koncert, který se bude
konat v třebovickém Altánu v neděli 6. listopadu v 16 hodin.
Představí se interpreti klasické hudby: Roman Herodes – housle,
Alena Herodesová – viola, Lukáš Michel – klavír, Kateřina Michlová - průvodní slovo. Zazní skladby z děl autorů G. F. Händela,
L. van Beethovena, A. Dvořáka, K. Atterberga, aj.

Vstupné dobrovolné.
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO VOLIČE

uveden text Pokračování na druhé straně.
Na hlasovacím lístku může být u volebních stran, u kterých bylo
při registraci kandidátní listiny rozhodnuto o škrtnutí kandidáta,
neobsazené pořadové číslo.
Seznam kandidujících volebních stran je možné nalézt po registraci kandidátních listin i na stránkách Českého statistického úřadu.

Volby do zastupitelstev obcí se konají na území České republiky ve 2 dnech, kterými jsou pátek 23. září 2022 a sobota 24.
září 2022.
První den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí
ve 22.00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin
a končí ve 14.00 hodin.
Kdo může volit?
Voličem je státní občan České republiky a státní občan členského státu Evropské unie
▪ který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech,
druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let,
▪ je v den voleb v dané obci, městě nebo hlavním městě Praze
(dále jen "v této obci") přihlášen k trvalému pobytu,
▪ v případě občana EU je dále držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu.
Současně nesmí být u voliče ve dnech voleb známy překážky
výkonu volebního práva, kterými jsou:
▪ zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
▪ omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
▪ zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo
▪ výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.

Průběh hlasování
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní
občanství ČR občanským průkazem nebo cestovním pasem; jde-li o občana členského státu EU, průkazem o povolení k pobytu
nebo potvrzením o přechodném pobytu.
Pozor! Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.
Pozor! Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá
i hlasovací lístek.
S úřední obálkou a hlasovacím lístkem se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak
mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky hlasovací lístek, který mohl upravit jedním z následujících způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem
volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas
kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který
má být v obci volen.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany,
nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce
má být zvoleno.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech,
kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební
stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany.
V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na
hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do
počtu volených členů zastupitelstva obce.

Kde probíhá hlasování?
Hlasování probíhá ve všech obcích na území ČR. Volič může
hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu a kde je tudíž zapsán ve stálém seznamu voličů nebo
v případě občanů EU v jeho dodatku.
Ve velkých obcích, které jsou dále členěny na městské obvody
nebo městské části, se konají jak volby do zastupitelstva celého
města, tak současně i volby do zastupitelstev jednotlivých městských obvodů či městských částí. To se týká Brna, Ostravy, Plzně, Ústí nad Labem, Pardubic, Opavy, Liberce a Hlavního města
Prahy (viz níže).
Pozor! Hlasování na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí není možné.
Pozor! Volič, který není státním občanem České republiky, musí
obecní úřad v místě svého registrovaného bydliště požádat o zapsání do dodatku stálého seznamu voličů. Takovýto volič musí
pro zápis prokázat státní občanství jednoho ze členských států
Evropské unie a přihlášení se k pobytu v obci. O zápis do dodatku stálého seznamu voličů musí volič zažádat ve lhůtě nejpozději dva dny přede dnem voleb do 16.00 hodin.

Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již u této
volební strany konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této
volební strany se v takovém případě nepřihlíží.
Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise.
Pozor! Hlas voliče je neplatný, pokud volič:
• neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,
• označil více jak jednu volební stranu,
• označil více kandidátů, než kolik má být voleno členů zastupitelstva,
• nevložil hlasovací lístek do úřední obálky,
• vložil do úřední obálky přetržený hlasovací lístek,
• vložil do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož
zastupitelstva obce.

Jak zjistím, kdy a kde mohu hlasovat?
Adresu volební místnosti a další potřebné informace zveřejní
starosta nejpozději 15 dnů přede dnem voleb způsobem v místě
obvyklým; pokud je v obci více volebních okrsků, starosta sdělí,
která část obce a volební místnost náleží kterému okrsku.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístek obdrží všichni voliči na adresu svého trvalého
pobytu nejpozději 3 dny přede dnem voleb.
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev obcí mohou být vytištěny oboustranně. V takovém případě je na hlasovacím lístku
6

Třebovický kapr  Zpravodaj městského obvodu

číslo 3/2022  e-mail: posta@trebovice.ostrava.cz

Tento volič vloží hlasovací lístek
pro volby do zastupitelstva územně členěného statutárního města nebo do Zastupitelstva hlavního města Prahy (tento hlasovací
lístek je označen na levém okraji svislým pruhem růžové barvy)
a hlasovací lístek pro volby do
zastupitelstva městského obvodu
nebo městské části do jedné úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku
s upraveným hlasovacím lístkem
vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu upravit 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 upravit a vložit do úřední
obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební
schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou
pouze v rámci svého volebního okrsku.

Hlasování v územně členěných
statutárních městech
Do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části územně
členěného statutárního města anebo městské části hlavního města Prahy má právo volit ten volič, který je v den voleb přihlášen
k pobytu v tomto městském obvodu nebo městské části.

ROZHODUJÍ NEZÁVISLE, NESTRANNĚ A SPRAVEDLIVĚ...
Téměř tři desítky přísedících schází aktuálně ostravskému okresnímu soudu. Kandidáty do funkce přísedícího navrhují zastupitelé, k návrhu se vyjádří
předseda soudu, načež je přísedící zvolen zastupitelstvem města.
Aktuálně působí u Okresního soudu v Ostravě 143
přísedících a město nyní hledá dalších 27. Část
v současnosti působících přísedících s ohledem na
vyšší věk či další okolnosti nehodlá ve své funkci dál pokračovat. Téměř jednu třetinu přísedících
u ostravského okresního soudu nyní zastávají lidé
starší 70 let, další takřka třetina přísedících je starší 60 let. Celkový počet přísedících stanoví předseda soudu, přičemž přihlíží k zákonem stanoveným
podmínkám.
Přísedící jsou voleni na dobu čtyř let. Spolu se soudci vykonávají přísedící rozhodovací činnost, když
jsou součástí příslušného soudního senátu. Senát
okresního soudu se skládá z předsedy senátu a dvou
přísedících. Rozhodují ve věcech trestních a pracovněprávních. Při rozhodování v senátu má hlas přísedícího stejnou váhu, jak hlas soudce. Nově zvolení přísedící do funkce nejprve musí složit do rukou předsedy soudu slib: „Slibuji na svou
čest a svědomí, že se budu řídit právním řádem České republiky, že jej budu vykládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a že v souladu s ním budu rozhodovat nezávisle, nestranně
a spravedlivě.“
Přísedícím ostravského soudu se může stát bezúhonný občan
České republiky starší 30 let, který bydlí v obvodu zastupitelstva
města nebo pokud v tomto obvodu pracuje. Nemusí mít odborné
či vysokoškolské vzdělání. Přísedícím za výkon funkce náleží odměna podle zákona. Detailní informace naleznou zájemci o funkci přísedícího na webu města v odkazu https://www.ostrava.cz/cs/
urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-vnitrnich-veci/oddeleni-spravnich-cinnosti/zivotni-situace/zadost-o-vykon-funkce-prisediciho. Podrobné informace zájemci získají také v budově Magistrátu města Ostravy v kanceláři č. 137 odboru vnitřních věcí.

PORADNA RADÍ BEZPLATNĚ
V ŽIVOTNÍCH OBTÍŽÍCH
Poradna Charity Ostrava poskytuje odborné sociálně-právní poradenství zaměřené na rodinné právo, sociální zabezpečení,
bydlení, zaměstnání, majetkoprávní vztahy, dluhovou problematiku, spotřebitelské právo atd. Služby jsou anonymní a bezplatné pro občany starší 18 let. Konzultace
poskytujeme telefonicky, emailem nebo osobně. Po domluvě možná návštěva i u klientů doma (např. zdravotní důvody). Objednávat se můžete na níže uvedených kontaktech. Kontakt: Poradna Charity Ostrava, tel.: 599 526 906,
731 625 767, email: poradna@ostrava.charita.cz;
https://ostrava.caritas.cz/poradenske-sluzby/poradna-charity-ostrava/
7

Třebovický kapr  Zpravodaj městského obvodu

číslo 3/2022  e-mail: posta@trebovice.ostrava.cz

NA LAŠI BYLO NA JAŘE OPĚT VELMI ŽIVO…

Veřejné rybářské závody Rybářského spolku Laša Třebovice
Areál Laša patří mezi významné lokality splňující podmínky
pro kulturní a zejména sportovní činnost dospělých i dětských
účastníků. Spolu s Rybářským spolkem Laša se zde scházejí kaž
dým rokem členové několika společenských organizací, aby veřejnosti předvedli výsledky své zájmové činnosti. Můžeme zde
vidět sportovní rybolov třebovického rybářského spolku při pořádání dvou veřejných rybářských závodů, dále Školní družina
ZŠ Porubská 832 organizuje vědomostní soutěže žáků, včetně
„Rybářských závodů dětí s rodiči“. Spolek přátel lodí „KUBIK
- Team“ pořádá na rybníku nejen jarní, ale i podzimní slalomky
modelů lodí v mnoha kategoriích. Koncem dubna má na Laši své
vystoupení místní „Čtyřlístek - DOMOV TŘEBOVICE“ s velmi populárním „Pálením čarodějnic a vítáním jara“. U většiny
akcí hraje svou úlohu kouzelný rybník Laša, do kterého členové
místního rybářského spolku investují násadu ryb, zejména kaprů,
amurů a štik.
Veřejné rybářské závody mají v Třebovicích více než čtyřicetiletou tradici, kterou přerušila dvouletá absence v důsledku pandemie COVIDu-19. Avšak již v září minulého roku a hlavně letos
dvakrát v dubnu, bylo na Laši opět velmi živo. Účast 50 soutěžících rybářů a kolem 150 účastníků této rybářské slavnosti dokládá, že rybník Laša poskytuje zázemí, kde rybáři oceňují rybolov,
který je dotován hodnotnými cenami. Pro všechny je zajištěno
dobré občerstvení v podobě guláše, grilovaných klobás a za specialitu lze považovat smaženého kapra v trojobalu. Velký zájem je
vždy o „Kolo štěstí“, kde je možno vyhrát živého kapra.
U veřejnosti stále roste zájem o stavbu modelů lodí a pochopitelně s tím spojené tradiční soutěžení modelů v jednotlivých kategoriích. To vše bylo možné vidět 21.5.2022 na 5.ročníku „Lodivod 2022“, který uspořádal Spolek přátel modelů lodí KUBIK
– Team, který úzce spolupracuje s naším rybářským spolkem.

Soutěž navštívilo kolem 200 účastníků, 85 pak bezprostředně
soutěžilo v 5 kategoriích. Vítězové všech kategorií obdrželi diplomy, medaile a díky partnerům i hodnotné ceny. Mezi pravidelné soutěžící patří lodní modeláři z Třince, Hukvald i Pardubic.

Soutěž modelů lodí – Spolek přátel modelů lodí KUBIK – Team
XIII. ročník Rybářských závodů dětí s rodiči se na Laši konal v sobotu 4.června 2022. Jako každoročně jej úspěšně uspořádala ve spolupráci s Rybářským spolkem Laša Třebovice ŠD
ZŠ Porubská 832.Na závody se přihlásilo 25 dětí s doprovodem.
Celková účast všech rodinných příslušníků, přátel a organizátorů se pohybovala okolo 90 osob. Za nejlepší umístění v rybolovu bylo uděleno osm míst. Během celé akce bylo účastníkům
nabízeno občerstvení. Vychovatelé školní družiny pro děti při8
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pravili doprovodný program formou sportovních aktivit, skládanek a omalovánek. V kole štěstí si mohly také vytočit hezké

ceny. Domů si odnesly všechny děti pamětní listy, medaili a malou pozornost.

Školní družina ZŠ Porubská 832 - Kolo štěstí na Laši
Příchod jara je ve „Čtyřlístku - DOMOV TŘEBOVICE“
spojen s jeho oslavou, která se po dvouleté odmlce opět uskutečnila v areálu Laša. Přitom dochází k „Pálení čarodějnic“
a právě tomuto aktu předchází období, kdy klienti připravují
potřebné oblečení, různé ozdoby, atrapy, košťata a podobně.
Je to činnost, která přispívá k jejich ergoterapii. Úžasnou at-

mosféru vyvolala příprava akce i samotný její průběh. Ozvučení přispělo k celkovému veselí, které lákalo k pohybu i tanci
těch, kteří nejsou závislí na vozíčku. Celou akci zorganizovala sociální pracovnice "Čtyřlístku - DOMOVA TŘEBOVICE",
paní Jana Babková.

Jan Janulík

Lodní modely
na LAŠI v roce 2022
Spolek přátel modelů lodí KUBIK-Team z Ostravy-Poruby i v roce
2022 prezentuje na LAŠI modely lodí.
První akce se uskutečnila 21. května 2022 jako pátý ročník oblíbené
soutěže "LODIVOD". Soutěžilo se
v sedmi kategoriích a jubileum doprovázelo množství překvapení. Největším byl narozeninový dort.
Příště se mohou příznivci této sportovní disciplíny setkat s lodičkáři a jejich modely na LAŠI 24. září 2022
u příležitosti soutěže "PODZIMNÍ
SLALOMKY". Soutěžní jízdy začínají v 9.30 hod., vyhlášení výsledků
proběhne přibližně v 16.00 hod. Více
informací na www.kubik-team.estranky.cz.

Pavel Kubíček, předseda spolku
9

Třebovický kapr  Zpravodaj městského obvodu

číslo 3/2022  e-mail: posta@trebovice.ostrava.cz

PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO KNĚZE
NAŠÍ FARNOSTI
Vážení čtenáři Třebovického kapra,
stalo se, že jsem byl jmenován třebovickým farářem, což je pro mne a zřejmě i pro
Vás nemalým překvapením. Jak už jsem
řekl v úvodu mše v neděli 31. července, kdy
jsem zde nastoupil, mám od pana biskupa
papír na to, že jsem zde doma. Budu se snažit tuto skutečnost žít.
Byl jsem vyzván, abych o sobě napsal
pár slov do místního zpravodaje. Takže
tedy: Pocházím z Frýdlantu nad Ostravicí,
který je zvláště místním farníkům znám,
neboť tam nyní jako farář nastoupil můj
třebovický předchůdce o. Lukáš Engelmann, kterému moc děkuji za vše dobré,
co zde v předcházejících 9 letech vykonal.
Mile mne překvapilo, že ze svého pokoje na třebovické faře vidím siluetu Lysé
hory tak, jako jsem ji vídával ve svém
dětství, teď jen z větší vzdálenosti. Po absolvování gymnázia
a přípravy na kněžství v Olomouci jsem byl v roce 2010 vysvěcen na kněze. Poté jsem 6 let působil v Havířově a 6 let
v Malé Morávce a v okolních obcích pod Pradědem, kde jsem
měl ve správě několik velkých kostelů s málo lidmi. Příchod

do Třebovic je pro mne změna snad po všech stránkách veliká. Říká se, že změna je život - v těchto dnech tedy žiji velmi
intenzivně.
Děkuji Vám za přijetí a dovolte mi prosím být zde doma.
Karel Rechtenberg, farář

S BOHEM A ŠÁTEČEK
Rád bych využil těchto pár řádků v třebovickém zpravodaji,
abych se s Vámi rozloučil, zvláště s těmi, se kterými mi to nebylo
dopřáno osobně.
V Třebovicích jsem strávil krásných devět let, která by se dala
charakterizovat slovy ČAS, PŘÍTOMNOST a BLÍZKOST.
Teprve až něco skončí, člověk si uvědomí, jak to bylo vzácné.
Jak jsem říkal při posledním kázání na konci července „konečnost
dává věcem hodnotu“.
V tom čase devíti let jsme zde mohli prožít mnohé. Vypíchl bych
rekonstrukci fary a plotu, mše svaté na Třebovickém koláči, koncert Hanky Fialové ve zdejším kostele, primici Lukáše Mocka v
třebovickém parku… Ale také pohřby třebovických rodáků, svatby a křty nových dětí… Až po drobnosti všedního dne, jakým je

úsměv na ulici nebo taška se suchým pečivem na plotě nebo nabídka usušeného sena (mimochodem v tom můžete pokračovat, protože ovečky na rozdíl ode mě na faře zůstávají). Cením si každého
slova obohacení, vzpomínek, podpory…
A jsem moc rád, že do Třebovic po mně nastoupil P. Karel Rechtenberg, protože vnímám, že dokáže dobře navázat a věci ještě rozvinout Božím směrem. Prosím, abyste ho přijali s otevřeným srdcem a aby zde mohl zakusit to, co já, ba ještě více!
Zůstanete nadále v mých modlitbách - a prosím, neberte to, jako
frázi, ale jako fakt! Svůj život nežijeme jen v horizontu pozemském, to by bylo jaksi málo. Proto se těším a doufám, že to jednou
všecko zhodnotíme na věčnosti, kde budeme opět prožívat přítomnost a blízkost. Jednak spolu, ale také spolu s nejvyšší Láskou!
Jsem Vám vděčný a mám Vás rád! 
+ P. Lukáš Engelmann.
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POZOR NA FALEŠNÉ BANKÉŘE!

Dnešní moderní doba nahrává podvodníkům, kteří se svou
obětí nemusí přijít do fyzického kontaktu. Stačí jim pouze telefon
a věrohodný scénář, aby svou oběť připravili o několik desítek či
stovek tisíc korun!
K velmi častým scénářům takových podvodníků patří vydávání se za bankovního úředníka. Pachatel volá se smyšleným příběhem o napadení bankovního účtu, snaží se ve své oběti vyvolat strach o její finanční prostředky a pod tímto tlakem donutit
volaného, aby neodkladně převedl své peníze na zabezpečený
účet a nepřišel tak o své úspory. K tomuto pachatelé používají
Rozpis muži A – 2022/2023 – podzim - CANIS I.B třída
Datum
13.08.
21.08
27.08.
03.09
11.09
17.09.
24.09.

Čas
17:00
16:30
16:30
15:30
16:00
15:30
15:30

Domácí
Třebovice
Šilheřovice
Třebovice
Svinov
Hlubina B
Třebovice
Velká Polom

Hosté
Rychvald
Třebovice
Bohuslavice
Třebovice
Třebovice
Hať
Třebovice

Datum
01.10.
09.10.
15.10.
22.10.
29.10.
05.11.

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

Domácí
Třebovice
Píšť
Třebovice
Ostrava JIH
Třebovice
Hrabová

Hosté
Vítkovice B
Třebovice
Záblatí
Třebovice
Darkovice
Třebovice

Čas
12:30
09:00
11:30
12:00
14:00

Domácí
Šenov
Třebovice
Slovan Ostrava
Vítkovice-Svinov
VOLNO

Hosté
Třebovice
Michálkovice
Třebovice
Třebovice
Třebovice

Domácí
Polanka B
Třebovice
Baník Ostrava B
Třebovice
Vratimov

Hosté
Třebovice
Polanka B
Třebovice
Velká Polom
Třebovice

Rozpis starší žáci – 2022/2023 – podzim
Datum
03.09.
10.09.
17.09.
24.09.
01.10.

Čas
09:00
09:00
09:00
10:00
09:00

Domácí
Hosté
Třebovice
Šenov
Třebovice
Vítkovice-Svinov
Třebovice
VOLNO
Michálkovice
Třebovice
Třebovice
Slovan Ostrava

Datum
08.10.
15.10.
22.10.
29.10.
05.11.

Rozpis mladší žáci – 2022/2023 – podzim
Datum
03.09.
10.09.
18.09.
23.09.
01.10.

Čas
10:45
10:45
10:00
16:30
10:45

Domácí
Třebovice
Třebovice
Hlučín B
Velká Polom
Třebovice

Hosté
Krásné Pole
Vítkovice C
Třebovice
Třebovice
Vratimov

Datum
04.10.
15.10.
21.10.
29.10.
04.11.

Čas
17:45
10:45
16:00
10:45
14:30
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tzv. spoofingu. To znamená, že používají napodobeninu čísla banky, případně policie.
Během telefonního hovoru pachatel nabádá volaného, aby vybral veškerou finanční hotovost, případně si ještě sjednal úvěr
a celý tento finanční obnos následně vložil do bitcoinmatu. Před
vložením hotovosti zašle své oběti QR kódy, na základě kterých je
zapotřebí peníze do vkladomatu vložit. Tyto kódy mají údajně zajistit vklad na zabezpečený účet. Pro zvýšení věrohodnosti svého
tvrzení pachatel, coby bankovní úředník, přepojí poškozeného na
falešného policistu, který doporučí s bankéřem spolupracovat dle
sdělených informací. Poškozený pak v obavě o své peníze pachateli vyhoví, peníze vkládá v dobré víře do bitcoinmatu, avšak tímto
krokem se připraví o vloženou finanční hotovost.
Policisté v této oblasti mimo jiné věnují velkou pozornost preventivním aktivitám, aby se tyto informace dostaly k nejvíce občanům a ti se následně nestávali dalšími podvedenými. Jednou z těchto aktivit je i umisťování preventivních letáků s varováním přímo
na bitcoinmaty. Největší dosah informovanosti však zajišťuje spolupráce s médii a bankovními ústavy.
V médiích například proběhlo:
Rozhovor v Českém Rozhlase: https://ostrava.rozhlas.cz/vydavaji-se-za-bankere-i-policisty-a-okradaji-duverive-lidi-o-uspory-8765326
Článek na webu Policie ČR: Pozor, volá bankéř! - Policie České republiky
por. Bc. Miroslav Kolátek

oddělení prevence, Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje

Rozpis VETERÁNŮ – 2022/2023 – podzim – MěS – nad 45 let
Datum
29.08.
05.09.
13.09.
24.09.
26.09.

Čas
19:00
17:00
17:30
15:30
17:00

Domácí
Polanka
Pustkovec
Třebovice
VOLNO
Ostrava Oldies

Hosté
Třebovice
Třebovice
Dolní Lhota
Třebovice
Třebovice

Datum
04.10.
11.10.
18.10.
25.10.
04.11.

Čas
16:30
16:30
16:00
16:00
15:00

Domácí
Třebovice
Třebovice
Třebovice
Třebovice
Dolní Lhota

Hosté
Polanka
VOLNO
Ostrava Oldies
Pustkovec
Třebovice

Rozpis starší dorost – 2022/2023 – podzim – MěS
Datum
03.09.
11.09.
18.09.
24.09.
02.10.

Čas
13:00
12:45
10:00
12:30
10:00

Domácí
Hrušov
Lhotka
Třebovice
Ludgeřovice
Třebovice

Hosté
Třebovice
Třebovice
Rychvald
Třebovice
Šenov

Datum
09.10.
15.10.
23.10.
29.10.

Čas
10:00
12:30
10:00
11:00

Domácí
Třebovice
Michálkovice
Třebovice
Lokom. Ostrava

Hosté
Pustkovec
Třebovice
Dolní Lhota
Třebovice

Rozpis starší přípravka – 2022/2023 – podzim – MěS (5+1) – sk. A
Datum
31.08.
09.09.
14.09.
21.09.
30.09.

Čas
16:30
16:00
16:30
16:30
16:30

Domácí
Hosté
Třebovice
Ostrava JIH
Brušperk B Třebovice
Třebovice Vítkovice-Svinov
Třebovice
Hlubina
Rychvald
Třebovice

Datum
05.10.
12.10.
19.10.
26.10.

Čas
16:00
16:30
16:00
16:00

Domácí
Řepiště
Třebovice
Stará Bělá
Třebovice

Hosté
Třebovice
Heřmanice
Třebovice
Poruba

Rozpis mladší přípravka – 2022/2023 – podzim – MěS (4+1) – sk. A
Datum
25.08.
01.09.
05.09.
15.09.
21.09.
29.09.

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

Domácí
Baník dívky
Třebovice
Klimkovice
Třebovice
Hlučín B
Třebovice

Hosté
Třebovice
Michálkovice
Třebovice
Lhotka
Třebovice
Poruba B

Datum
08.10.
13.10.
19.10.
28.10.
03.11.

Čas
16:00
16:30
16:00
16:00
14:30

Domácí
VOLNO
Třebovice
Heřmanice
Petřkovice B
Třebovice

Hosté
Třebovice
Rychvald
Třebovice
Třebovice
Pustkovec
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