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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v minulém vydání našeho zpravodaje jsem hodnotil práci zastupitelstva a úřadu za volební období 2014 – 2018. Po říjnových volbách a ustavujícím zasedání zastupitelstva, kde byly zvoleny orgány
obce (rada a výbory, jak kontrolní
tak ﬁnanční), jsme zahájili práci pro
volební období 2018 – 2022.
Zastupitelstvo nyní pracuje ve složení: 8 mandátů SNK Evropští demokraté, 3 mandáty Občanská demokratická strana,
3 mandáty KDU-ČSL a nezávislí kandidáti, 1 mandát Třebovické sdružení Komunistické strany Čech a Moravy a nezávislých kandidátů.
Vám občanům bych chtěl poděkovat za účast při těchto komunálních volbách, která byla u nás, jak už je zvykem, jedna
z nejvyšších mezi městskými obvody Ostravy.

V tomto volebním období nás čekají jak práce na údržbě budov svěřených městskému obvodu, tak také na opravách infrastruktury, vždyť kvalitu chodníků a komunikací
nám závidí občané z okolních městských obvodů. Během tohoto volebního období nás čekají významné investiční akce
a to: výstavba sportovní haly, rekonstrukce víceúčelové budovy č. p. 5007 u vstupu do parku a připravovaná výstavba
domu pro seniory.
K běžným povinnostem patří údržba zeleně a také zimní
údržba komunikací. V této souvislosti Vás opět upozorňuji na
nutnost parkování vozidel na svých pozemcích z důvodu odklízení sněhu jak z vozovek, tak z chodníků.
Závěrem si dovolím popřát Vám klid a pohodu v období vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce, a to nejen jménem svým, ale také jménem rady, zastupitelstva a zaměstnanců úřadu.
František Šichnárek, starosta

Zastupitelstvo městského obvodu Třebovice
(volební období 2018 - 2022)

POZVÁNÍ

RADA
František Šichnárek - starosta
Ing. Marek Gajovský - místostarosta
David Gelnar - člen rady
MUDr. Taťána Kuzníková - člen rady
PharmDr. Vít Sommer - člen rady

na zasedání Zastupitelstva
městského obvodu Třebovice,
které se uskuteční

ve středu dne 19. prosince
2018 v 16.30 hodin

ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA
Ing. Martin Flíbor
Ing. Jiří Priesol
Ing. Dagmar Juřenová
Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
Marie Kovalská
Jiří Volný
Mgr. Bc. Lukáš Volný
Ing. Šárka Pojerová
Ing. Bc. Petr Zicháček
MUDr. Kateřina Pražáková

v zasedací místnosti v 1. patře budovy
radnice v Třebovicích, ul. 5. května,
č.p. 5027.
Program bude zveřejněn
na úřední desce ÚMOb Třebovice.

VYBÍRÁME Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU TŘEBOVICE
SCHVÁLILO

SCHVÁLILO

plnění usnesení z předchozích zasedání Zastupitelstva městského
obvodu Třebovice.

Zásady pro sestavování návrhu střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Ostravy - městského obvodu Třebovice na léta 2020
– 2022, dle předloženého návrhu.

SCHVÁLILO

plnění a čerpání rozpočtu městského obvodu Třebovice dle skutečnosti k 31. červenci 2018.

SCHVÁLILO

rozpočtová opatření k rozpočtu statutárního města Ostravy - městského obvodu Třebovice roku 2018.

SCHVÁLILO

pravidla rozpočtového provizoria statutárního města Ostravy - městského obvodu Třebovice, dle předloženého návrhu.

SCHVÁLILO

zápis a výsledek kontroly hospodaření s majetkem a ﬁnančními
prostředky městského obvodu Třebovice, kterou provedl ﬁnanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Třebovice dne 20. září
2018.

ROZHODLO

neuplatnit předkupní právo ke garáži v majetku soukromého vlastníka na pozemku parc. č. 421/15, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
20 m² v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, v majetku statutárního města Ostravy svěřeného městskému obvodu Třebovice.

SCHVÁLILO

zápis a výsledek kontroly plnění usnesení zastupitelstva a rady
městského obvodu, dodržování právních předpisů Úřadem městského obvodu Třebovice na úseku samostatné působnosti, kterou
provedl kontrolní výbor Zastupitelstva městského obvodu Třebovice dne 25. září 2018.

SCHVÁLILO

Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy - městského obvodu Třebovice na rok 2019, dle předloženého návrhu.
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OSLAVY 100 LET OD VZNIKU SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU V TŘEBOVICÍCH
Oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky jsme
zahájili již v pátek 26. října 2018 slavnostním pěveckým koncertem Barbory Čechové, Adama Grygara, které na klavír doprovázela Regina Bednaříková. V úvodu zazněla českoslo-

venská státní hymna v podání Barbory Čechové, následovaly skladby českých a slovenských autorů. Výběr skladeb a provedení koncertu bylo posluchači oceněno dlouhotrvajícím potleskem.

Konkrétní slova uznání a zhodnocení koncertu návštěvníky, které jsme obdrželi, jsou otištěna na straně č. 4 v kulturní rubrice.
Oslavy vzniku republiky pokračovaly v neděli 28. října 2018.
Po slavnostní mši svaté v našem kostele jsme položili věnec u pomníku padlých v první světové válce. Následoval projev starosty
Františka Šichnárka a P. Lukáše Engelmanna.
U hlavní hřbitovní brány pak byla na památku 100 letého výročí
založení republiky vysazena lípa stříbrná, která nám a dalším generacím bude tyto oslavy připomínat jako „Lípa republiky“.

3

Třebovický kapr  Zpravodaj městského obvodu

číslo 4/2018  e-mail: posta@trebovice.ostrava.cz

KULTURNÍ RUBRIKA

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční NOVOROČNÍ KONCERT Dechové hudby Polanka a Hudebního sdružení VÍTKOVÁK, který se bude konat v sobotu 19. ledna 2019 v 17.00
hodin v sále Kulturního domu Altán v Ostravě - Třebovicích.

Zazní populární melodie a písně v úpravě pro dechový orchestr,
který vystoupí se svými zpěváky.
Dirigují: Božena Turoňová a Jiří Adamec
Uvádí: Jiří Adamec
Vstupné dobrovolné.

OHLASY NÁVŠTĚVNÍKŮ SLAVNOSTNÍHO KONCERTU K 100. VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY
koslovenské republiky než Písničkou rodné země Ády Rulíška. Přídavek jsme si také vytleskali. Odcházeli jsme s hudbou
v srdci a s přípitkem na naši republiku.
manželé z Třebovic
V pátek 26. října 2018 jsem se s přáteli zúčastnila koncertu k 100.
výročí založení republiky v Třebovickém altánu a dodnes vzpomínám na krásné melodie našich světově uznávaných hudebních
skladatelů, např. z oper Rusalka od A. Dvořáka nebo Prodaná nevěsta od B. Smetany. Zejména však vzpomínám na písně z ﬁlmů
pro pamětníky, které i po tolika letech okouzlují současného posluchače. Hity jako Slunečnice, Jen pro ten dnešní den nebo Noční motýl si jistě většina z nás v duchu zpívala spolu s interprety.
Umělce musím pochválit nejen za líbezný zpěv a výběr repertoáru, ale především za celkový estetický dojem včetně dobového oblečení. Moc jim to slušelo. Koncert doplnily české a slovenské básně. Myslím, že tento koncert byl důstojnou a velice příjemnou oslavou tak významného výročí naší republiky.
návštěvnice koncertu

Jako obyvatelé Třebovic bychom chtěli poděkovat našemu obvodnímu úřadu za krásný zážitek z koncertu konaného dne 26. října
2018. Náš obvod pořádá pro občany několik koncertů ročně, ale
tento byl mimořádný.
Byl pořádán ke stoletému výročí založení Československé republiky. Měl nejen výborné zpěváky i klavírní doprovod a repertoár skladeb byl vybrán česko - slovenský. Začínal slavnostně oběma zpívanými hymnami. Tu slovenskou jsme již dlouho neslyšeli.
Rádi jsme ve stoje aplaudovali.
Interpreti Barbora Čechová - soprán, Adam Grygar - baryton
a Regina Bednaříková - klavír byli skvělí. Program byl jedinečný. Od českých a slovenských lidových písní ke klasikům české hudby B. Smetanovi, A Dvořákovi až po staré taneční skladby jako je Slunečnice, či Jen pro ten dnešní den stojí za to žít...
A nejedna slzička nás starších ukápla dojetím z krásné hudby.
Jak jinak zakončit slavnostní koncert k 100. výročí vzniku Čes4
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DALŠÍ KROK PŘÍPRAVY STAVBY SPORTOVNÍ HALY V TŘEBOVICÍCH

Dne 7. listopadu 2018 se za účasti členů zastupitelstva městského obvodu konalo projednání a prezentace plánované výstavby sportovní haly u nás v Třebovicích. Ze strany projektové organizace PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. se zúčastnil architekt David Kotek a projektant Ing. Jan Pokorný. Postupně bychom i Vás občany, chtěli seznámit nejen s postupem projekčních prací, ale také s půdorysným řešením sportoviště a se zázemím této haly.
Vlastní sportoviště – halový objekt má vnější rozměr 26,595
x 45,060 m. Přístavba provozního zázemí – šaten má v přízemí rozměr 9,845 x 24,100 m. Hlavní vstup do haly je navržen od hrací plochy hřiště přes recepci. V hale jsou navrženy
tribuny pro cca 136 diváků. Z recepce je také vstup do společenské místnosti s přípravnou. Dále jsou v přízemí situovány
WC ženy, muži a ZPT včetně technické místnosti pro úklid.
V této středové části je schodiště do 2. NP. Důležité jsou skladové prostory pro sportovní nářadí a vybavení. Jedná se o dva
sklady o rozměrech 36 a 38 m2. Oba tyto sklady mají taktéž
přístup z parkoviště pro jednodušší manipulaci. Pokud nebudou oba sklady využity, je možno provozovat jeden z nich
např. jako posilovnu.
Je nutné Vás taktéž seznámit s přístupem do této haly. Příjezd i přístup je umožněn, jak z ulice Kochova, tak z ulice
5. května, kde bude vjezd přes vstupní bránu, která bude dálkově ovládaná z recepce. Pro příjezd z ulice 5. května je nutné odkoupit od SK Slavie Třebovice ještě část pozemku parc.
č. 592/3 o výměře 479 m2. Odprodej této parcely odsouhlasila valná hromada SK Slavie Třebovice. Na této příjezdové
komunikaci bude u haly vybudováno parkoviště pro 22 vozidel s plochou 308 m2. Pod tímto parkovištěm bude umístěna
retenční nádrž o kapacitě 100 m3, kde budou svedeny veškeré dešťové vody ze střech haly a ty budou použity k závlaze
fotbalového hřiště.
V současné době je vše připraveno k podání žádosti na Útvar
hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy o vydání územního rozhodnutí k této stavbě. V příštím
vydání zpravodaje Vás seznámíme s půdorysem 2. NP. a některými dalšími detaily stavby.

INFORMACE

Úřední hodiny Úřadu městského obvodu
Třebovice budou z organizačních důvodů
v pondělí 31. prosince 2018 zrušeny.

ODVOZ ODPADU V OBDOBÍ VÁNOC
Na Štědrý den v pondělí 24. prosince
přijedou vozy OZO Ostrava pro odpad
podle standardního harmonogramu.
Také na Silvestra 31. 12. 2018, kdy je běžný pracovní den, klasicky proběhne svoz odpadu. V souvislosti s informací společnosti OZO Ostrava o svozu vánočních stromků upozorňujeme
občany, že tento svoz se týká jen sídlištních aglomerací. Použité
vánoční stromky proto nenechávejte u svých popelnic. Naši
občané mohou stromky odkládat ve sběrném dvoře.
Sběrný dvůr u lesa Turkov (vedle garáží z ul. Provozní), který slouží třebovickým občanům, je v zimním období v provozu od pondělí do pátku od 10 do 18 hodin a v sobotu od 8
do 12 hodin.
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LETOŠNÍ VÁNOCE

25. prosinec
7.30 a 9.30
26. prosinec
7.30 a 9.30
27. prosinec
17.30

Slavnost Narození Ježíše Krista
vánoční mše svaté
Svátek sv. Štěpána
mše svaté
Svátek sv. Jana Evangelisty
mše svatá, při ní bude žehnání vína, po ní posezení na faře
18.30
Vánoční koncert
28. prosinec Svátek Mláďátek betlémských
9.30
mše svatá
16.00
Živý betlém s folklórními zpěvy – sraz před bránou Třebovického parku
30. prosinec Svátek Svaté Rodiny
7.30 a 9.30 mše svaté, po nich bude následovat žehnání rodinám
31. prosinec Památka sv. Silvestra - ukončení občanského
roku 2018
16.00
děkovná mše svatá za všechna dobra roku 2018
23.00 - 00.00 adorace v kostele s prosbou o požehnání do nového roku
1. leden 2019 Slavnost Matky Boží Panny Marie – zahájení
občanského roku 2019
7.30 a 17.30 slavnostní mše svaté
5. leden
dopoledne bude Tříkrálová sbírka v Třebovicích
s požehnáním domů.
V některých ulicích Poruby budou koledníci chodit ve dnech 4.
a 6. ledna odpoledne či k večeru. Je to podpora projektů Charity
a osobní přání dobra do nového roku od našich nejmenších koledníků!
6. leden
Slavnost Zjevení Páně neboli Tří králů
7.30 a 9.30 mše svatá se žehnáním vody, křídy, kadidla a zlatých
předmětů
13. leden
Svátek Křtu Ježíše Krista
7.30
mše svatá
9.30
mše svatá za všechny pokřtěné v roce 2018
16.00
vánoční koncert na ukončení vánoční doby

V TŘEBOVICKÉM KOSTELE
Doba adventní – příprava na Vánoce:

Roráty (mše sv. ke cti Panny Marie) - budou bývat:
v úterý v 6.30 hodin a ve středu v 17.00 hodin – s programem
pro děti, po mši sv. jsou rodiče a děti zváni na faru na snídani (respektive ve středu na večeři).
v sobotu v 7.00 hodin – se starobylými rorátními zpěvy.
V neděli 16. prosince v 16.00 hodin – jste zváni do kostela na beneﬁční Adventní koncert pedagogů ZUŠ Heleny Salichové.
V středu 19. prosince
od 8.00 – 10.00 h – na faře psaní úmyslů mší svatých na 1. pololetí roku 2019. Poté je možnost zapsání po každé mši svaté.
v 17.00 hodin - poslední roráty pro děti.
V neděli 23. prosince 4. neděle adventní
od 14.00 do 17.00 hodin v kostele - předvánoční zpovídání
Možnost smířit se s Bohem při svátosti smíření jako duchovní příprava na Vánoce.
Bohoslužby během Vánočních svátků:
24. prosinec Štědrý den
15.00
bohoslužba slova s předáváním Betlémského
světla v kostele
21.30
Vánoční koncert Tomáše Sommera
22.00
„Půlnoční mše svatá“ s možností navštívit
po mši třebovický betlém
Možnost návštěvy třebovického betléma bude i ve dnech 25. 12.
a 26. 12. od 10.30 do 18.00 hodin.

Změna programu vyhrazena – sledujte prosím aktuální pořad bohoslužeb na farních stránkách: www.farnosttrebovice.cz

OD PROSINCE DO BŘEZNA SVOZ
BIO POPELNIC 1x MĚSÍČNĚ
Svoz zeleně z BIO popelnic probíhá celoročně. Ve vegetačním období duben – listopad 1x za 14 dnů, v období vegetačního klidu prosinec
– březen 1x měsíčně.
Svozové dny v Ostravě
- Třebovicích jsou:
14. prosince 2018
11. ledna 2019
8. února 2019
8. března 2019
Do BIO popelnic patří:
Tráva, listí, spadané ovoce, zelené natě, slupky a zbytky ze zeleniny a ovoce před tepelnou úpravou, zbytky zahradních a pokojových rostlin, zemina z květináčů, skořápky z ořechů, dřevěné piliny, odpad z řezu stromů a keřů (nadrcený či nastříhaný).
Do BIO popelnic nepatří:
Kuchyňský odpad živočišného původu (tuky, zbytky masa,
kosti, zbytky vařených jídel), uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné odpady (plasty, sklo, kamení…).
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Z halového turnaje ze slovenské Korni, kde mladší žáci obsadili 4. místo z 10 týmů

OZVĚNY SK SLAVIE TŘEBOVICE
Dne 10. listopadu 2018 byla na domácím hřišti SK Slavie
Třebovice ukončena podzimní část, a to posledním zápasem
mužů (Třebovice – Dolní Lhota 0:2), kteří tak zkompletovali
podzimní sezónu. Naši muži se po podzimu umístili na 7. místě s 19 body, o trochu lépe si vedli veteráni – muži nad 40 let,
ti se umístili s 12 body na 4. místě. V kategoriích starších žáků
jsme se umístili po podzimu na 7. místě s 11 body, mladší žáci
se umístili na 8. místě s 16 body. Nejlépe ze všech kategorií
si však vedla starší přípravka, která vyhrála na podzim všechna svá soutěžní utkání a s 27 body vede skupinu A – mladších přípravek. Zbylé dvě kategorie mladší přípravky a předpřípravky se tabulkově nevyhodnocují. Náš klub se také bě-

hem podzimu, kdy probíhal nábor, rozrostl o 25 nových hráčů ve všech mládežnických kategoriích. Všechny mládežnické kategorie, i když soutěžní utkání již skončila, dále pokračují v reprezentaci našeho klubu, a to na halových turnajích po
celém kraji a dokonce i na Slovensku a Polsku. Dále bychom
chtěli ještě všem čtenářům, rodičům a přátelům našeho klubu
připomenout, že nábor nových členů – hráčů, probíhá celoročně, kdy na internetových stránkách www.fotbaltrebovice.cz najdou další informace a také nás mohou sledovat na stránkách
Facebook – Sk Slavie Třebovice. Náš klub by chtěl tímto také
poděkovat trenérům, kteří se starají a pomáhají našim hráčům,
k jejich fotbalovému růstu. Nemalé díky patří rovněž rodičům
a fanouškům našeho klubu.
Budeme se těšit na další setkání na našem hřišti i v roce 2019.

Rozpis zápasů Ostravské zimní ligy jaro 2019
Starší žáci:
09.02.
16.02.
24.02.
03.03.
09.03.

09:00
10:30
10:30
12:00
12:00

Mladší žáci:
sobota
sobota
neděle
neděle
sobota

Třebovice
Stará Bělá
Hlubina
Třebovice
Třebovice

Poruba
Třebovice
Třebovice
Polanka
Petřkovice

UT Krasnoarmějců
UT Krasnoarmějců
UT Krasnoarmějců
UT Krasnoarmějců
UT Krasnoarmějců

SLAVNOSTNÍ
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu dne 16. února 2019 v 15.00
hodin v Kulturním domě Altán v Třebovickém parku slavnostně přivítáme
nové občánky Třebovic, kteří se narodili v roce 2018. Rodičům blahopřejeme a dětem přejeme, aby vyrůstaly
v láskyplném prostředí.
Pozvání na tuto slavnostní událost bude
rodičům dětí zasláno v měsíci lednu.
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CHARITNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku budou přicházet do ostravských domácností Tři králové v rámci tradiční celorepublikové veřejné sbírky pořádané 1. – 14. ledna 2019 již po
devatenácté Charitou Česká republika. Tři králové budou přinášet do ostravských domácností dary v podobě tříkrálových kalendářů a cukru jako poděkování přispěvatelům za podporu pro lidi
v nouzi, ke kterým prostřednictvím poskytovaných sociálních a
zdravotních služeb Charity Ostrava tato pomoc plyne. Na svátek
Tří králů – 7. ledna 2019 bude od 14 hodin na Alšově náměstí v Ostravě-Porubě nabízen
Tříkrálový punč a teplý čaj pro všechny kolemjdoucí. Děkujeme za podporu služeb pro lidi
v nouzi. Více o využití Tříkrálové sbírky na webu Charity Ostrava: www.ostrava.charita.cz
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