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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
měsícem březnem končí
zimní období. Průběh letošní zimy byl příznivý k zimní údržbě komunikací. Jen
čtyřikrát byl nutný zásah
fi rmy pověřené zimní údržbou v našem městském obvodu, a to při náledí nebo
krátkodobém spadu sněhu.
Větší starosti nám působilo
větrné počasí letošní zimy.
Při nárazech větru docházelo k lámání a pádům větví, a to nejen v našem parku, ale také na některých komunikacích.

Odstraněním řady přerostlých tújí podél komunikace
Na Valech byly zahájeny práce na připravované výměně oplocení hřbitova. Na ulici Kpt. Jaroše jsme na žádost občanů instalovali na vozovku zpomalovací retardér.
Přes měření úsekové rychlosti na ulici Třebovické je stále velký počet řidičů, kteří nedodržují stanovenou rychlost 40
km/hod. Za poslední čtvrtletí roku 2019 bylo řešeno 548 těchto
přestupků. V některých místech budeme proto požadovat okamžité měření rychlosti vozidel, které neprojíždějí celým měřeným úsekem, jedná se bohužel zejména o naše občany.
Jako každoročně se v jarních měsících zaměřujeme na likvidaci černých skládek v našem katastru.
V závěru bych Vám, vážení spoluobčané, chtěl popřát nejen
jménem svým, ale také jménem členů rady, zastupitelstva a zaměstnanců úřadu, krásné prožití velikonočních svátků.
František Šichnárek, starosta

TŘEBOVICE MAJÍ NOVÁ STANOVIŠTĚ SDÍLENÝCH KOL
Od března do prosince
máte možnost využít
veřejné
půjčování
kol, jako rychlou
a ekologickou formu
individuální dopravy.
Prvních 15 minut
výpůjčky je opět
zdarma, hradit je
bude na základě
smlouvy město.
Jak to funguje,
zjistíte na stránkách
provozující
firmy.
Zastávka Třebovice,
Stačí se zaregistrovat,
Sládkovičovo náměstí
stáhnout
aplikaci
do svého mobilu a aktivovat účet verifikací platební karty. Při
půjčení kola si spustíte appku a naskenujete QR kód na kole. Kolo
se automaticky otevře a vy můžete vyrazit. Kola se pak vrací do
oficiálních stanic nextbike, stáhnete páčku nad zadním kolem
směrem dolů. Výpůjčka se automatiky ukončí.
Kompletní informace, postupy, včetně mapy stanic, kde si
můžete půjčit a vrátit kolo najdete na https://www.nextbikeczech.
com/ostrava/

Městský obvod se zapojil do služby bikesharing, kterou
pro město Ostrava provozuje firma Next Bike Česká republika.
Nová dvě stanoviště najdete v Třebovicích u autobusové
zastávky „Třebovice“ na Sládkovičově náměstí a u tramvajové
zastávky „Sokolovská“ na ulici Martinovské. Dále fungují
i původní stanoviště u lávky přes řeku Opavu a u zastávky
„Čistírny“ na křižovatce ulic Martinovská a Provozní. Z důvodů
stížnosti občanů bytového domu dojde zřejmě k přesunu
stanoviště ze Sládkovičova náměstí, případně k jeho zrušení.
Vzhledem k tomu, že o systém sdílených kol je mezi občany
zájem, město Ostrava jej proto bude dále finančně podporovat.

Zastávka Sokolovská, ul. Martinovská

TAKÉ LETOS BYLI OBČANÉ ŠTĚDŘÍ

POZVÁNÍ

V městském obvodu Třebovice se vykoledovalo 88 763,00 Kč
z celkové částky shromážděné do TKS 2020 v Ostravě a okolí,
která činí: 2 502 547,00 Kč.
Tříkrálová sbírka 2020 pomůže lidem v nouzi díky štědrosti Ostravanů, obyvatel obcí a měst v okolí a zapojení více než čtyřsetdvaceti tříkrálových skupinek dobrovolných koledníků. Shromáždila se částka 2 502 547 Kč, která navýšila loňský výnos o více než
270 tis. Kč. Prostředky sbírky využije Charita Ostrava a Charita
sv. Alexandra na podporu služeb pro klienty mobilního i lůžkového hospice, lidi bez domova nebo lidi se zdravotním postižením.
Děkujeme za podporu a přízeň občanům Třebovic, dárcům, dobrovolníkům a všem dalším do sbírky zapojeným lidem, jejichž prostřednictvím se Tříkrálová sbírka stává prostředkem pro obdarování
druhého člověka, člověka v nepříznivé životní situaci.

na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Třebovice, které
se uskuteční

ve středu dne 22. dubna
2020 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.
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VYBÍRÁME Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU
SCHVÁLILO

jetku statutárního města Ostravy svěřeného městskému obvodu
zápis a výsledek kontroly plnění usnesení zastupitelstva a rady
Třebovice.
městského obvodu, dodržování právních předpisů Úřadem městROZHODLO
ského obvodu Třebovice na úseku samostatné působnosti, kterou
neuplatnit předkupní právo ke garáži v majetku soukromého
provedl kontrolní výbor Zavlastníka na pozemku parc.
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO
stupitelstva městského obvoč. 422/34, zastavěná plocha
du Třebovice dne 18. listopaa nádvoří, o výměře 19 m2
OBVODU TŘEBOVICE
du 2019.
v k. ú. Třebovice ve Slezsku,
SCHVÁLILO
obec Ostrava, v majetku statutárního města Ostravy svěřeného
rozpočet statutárního města Ostravy - městského obvodu Třeboměstskému obvodu Třebovice.
vice na rok 2020, dle předloženého návrhu v členění:
SCHVÁLILO
příjmy celkem po konsolidaci:
26 716 tis. Kč
zápis a výsledek kontroly hospodaření s majetkem a finančními
financování:
3 594 tis. Kč
prostředky městského obvodu Třebovice, kterou provedl finančCELKOVÉ ZDROJE PO KONSOLIDACI:
30 310 tis. Kč
ní výbor Zastupitelstva městského obvodu Třebovice dne 5. lisběžné výdaje po konsolidaci:
19 838 tis. Kč
topadu 2019.
kapitálové výdaje:
10 472 tis. Kč
SCHVÁLILO
CELKOVÉ VÝDAJE PO KONSOLIDACI: 30 310 tis. Kč
plnění usnesení z předchozího zasedání Zastupitelstva městského
POVĚŘILO
obvodu Třebovice.
účetní Úřadu městského obvodu Třebovice provádět rozpis rozVZALO A VĚDOMÍ
počtu, včetně technických změn rozpočtu.
předloženou zprávu o plnění a čerpání rozpočtu statutárního
SCHVÁLILO
města Ostravy – městského obvodu Třebovice k 31. prosinci
střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Ostravy – měst2019.
ského obvodu Třebovice na léta 2021 – 2023, dle předloženého
SCHVÁLILO
návrhu.
plnění a čerpání rozpočtu statutárního města Ostravy – městského
SCHVÁLILO
obvodu Třebovice dle skutečnosti k 31. prosinci 2019.
termíny zasedání Zastupitelstva městského obvodu Třebovice
ROZHODLO
na I. pololetí roku 2020 dle předloženého návrhu.
neuplatnit předkupní právo ke garáži v majetku soukromého
ROZHODLO
vlastníka na pozemku parc. č. 423/3, zastavěná plocha a nádvoří,
neuplatnit předkupní právo ke garáži v majetku soukromého
o výměře 20 m2 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, v mavlastníka na pozemku parc. č. 1129/2, zastavěná plocha a nádvojetku statutárního města Ostravy svěřeného městskému obvodu
ří, o výměře 23 m2 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava,
Třebovice.
v majetku statutárního města Ostravy svěřeného městskému obSTANOVILO
vodu Třebovice.
svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc s
ROZHODLO
účinností od 1. března 2020 v následujících částkách:
neuplatnit předkupní právo ke garáži v majetku soukromého
člen zastupitelstva
900,- Kč
vlastníka na pozemku parc. č. 521, zastavěná plocha a nádvoří,
člen rady
2.800,- Kč
o výměře 20 m2 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, v mamístostarosta
6.000,- Kč

31. BŘEZNA JE SPLATNOST MÍSTNÍHO
POPLATKU ZA PSA

SPLATNOST DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

Obecně závazná vyhláška č. 19/2019, 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.

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:

Poplatek je splatný do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
Lze jej uhradit hotově do pokladny Úřadu městského obvodu
Třebovice (ve stanovené úřední hodiny) 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!

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
Internetovým bankovnictvím
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KULTURNÍ RUBRIKA

V LEDNU SE V ALTÁNU KONAL OBLÍBENÝ NOVOROČNÍ KONCERT

Rok 2020 jsme v třebovickém Altánu zahájili Novoročním
koncertem Dechové hudby Polanka a Hudebního sdružení Vítkovák. Městský obvod jej pořádá již řadu let a stále získává na oblibě. 11. ledna zazněly populární melodie a písně v úpravě pro dechový orchestr, který vystoupil se svými zpěvačkami Stanislavou
Ritzovou a Evou Mittnerovou.
Tentokrát koncert zpestřil svým vystoupením Jiří Krejčí, který

se ujal písně Karla Gotta. Krásnou skladbu Memory z muzikálu
Kočky zazpívala s velkým ohlasem Jůlia Dobáková.
Celý koncert provázel milým a důvtipným průvodním slovem
Jiří Adamec, který společně s Boženou Turoňovou koncert také
dirigoval.
Všem muzikantům a účinkujícím děkujeme za krásné vystoupení. Vám, kteří jste přišli, děkujeme za návštěvu koncertu.

POZVÁNÍ
Ve čtvrtek 21. května 2020 se v 17.30 hodin uskuteční v třebovickém Altánu hudebně zábavný pořad „V rodině velí a vládne muž…“
Poslechnete si veselé povídání především o lásce propojené těmi
nejkrásnějšími a nejznámějšími operetními melodiemi.
Jedná se o pokračování příběhu „Když dva se rádi mají“. A i když
se měli moc rádi, po dvaceti letech manželství to u nich může vypadat
úplně jinak, než na začátku.
Představí se přední sólisté operety Divadla Jiřího Myrona v Ostravě Eva Zbrožkova a Peter Svetlík. Zazní díla skladatelů: K. Millocker, J. Strauss, F. Lehár, G. Dusík, O. Nedbal, P. Heiberger, K. Celler,
E. Kálmán.

OHLÉDNUTÍ
Naplněný koncertní sál, ozdobený
vánoční stromek, emblém Třebovic…
již každoročně charakteristický obrázek nejen vánočních koncertů v KD Altán v Ostravě – Třebovicích.
Ne jinak tomu bylo 27. prosince 2019 během „Vánočního zpívání“
Komorního sboru Ostrava s dirigentkou Pavlou Dědičovou. Vznešenost
chvil setkání zpěváků pěveckého sboru
a společný zpěv nadšených posluchačů s účinkujícími umocnil sváteční atmosféru těchto dnů pokoje. V myslích
všech přítomných účastníků to vyvolalo alespoň na chvíli náladu klidu, pohody a rozjímání. Kdyby bylo v přilehlém
třebovickém parku bílo a kdyby tiše padal sníh, přispělo by to bezesporu k té
pravé zimní sváteční atmosféře. Při srdečné besedě s pořadateli
po koncertě to ale nikomu na dobré náladě neubralo. S radostí v
srdci se po doznění zpěvu, ochutnávce domácích vánočních dob-

rot a společném přípitku s přáním dobrého zdraví do nadcházejícího roku 2020, účastníci koncertního setkání rozcházeli do svých
domovů.
Zdeněk Herodes
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VÝSTAVA POŠTOVNÍCH
HOLUBŮ
Dne 30. 11. 2019 pořádal místní spolek (MS) chovatelů poštovních holubů ve Třebovicích výstavu Oblastního spolku (OS) Hlučín. OS Hlučín sdružuje 7 MS,
jsou to MS Darkovičky, Ludgeřovice, Hlučín 2, Třebovice, Nová Bělá, Paskov a Místek.
Z těchto MS byli na výstavě vystaveni holubi v kategoriích sport (výkon) a v kategorii standard. V kategorii
sport byli vystaveni nejvýkonnější holubi na krátkých tratích (od 150-350 km), dále na středních tratích (od 350500 km) a na dlouhých tratích (od 500-1100 km).
V kategorii standard byli vystaveni ti nejpěknější holubi a holubice, ale i ti museli absolvovat úspěšné lety
ze závodů r. 2018-19. V této kategorii standard se
na 1. místě umístil holub našeho člena MS Třebovice
Vladimíra Černohouse. Také byl úspěšný v kategorii
holoubat (r. 2019), kde jeho holubice získala 2. místo.
Vítězové jednotlivých kategorií sport a standard
reprezentovali naší OS Hlučín na celostátní výstavě
v Brně, která se uskutečnila 24. a 25. ledna 2020. Tato celostátní výstava byla pořádána společně s výstavou Středoevropskou,
které se zúčastnili špičkoví chovatelé z Česka, Slovenska, Maďarska, Polska, Rumunska, Srbska, Bulharska, Ruska, Ukrajiny,
Chorvatska, Bosny a Hercegoviny.
Výstava se konala pod záštitou ministra zemědělství pana
ing. Miroslava Tomana CSc.

Naše výstava v Třebovicích byla návštěvníky z OS Opava,
Karviná, Beskydy hodnocená velmi pozitivně, především zásluhou kulturního prostředí třebovického Altánu, pěknou tombolou
a výborným občerstvením, které připravily manželky třebovických holubářů.
Za MS Třebovice Jaromír Gelnar

NAŠI HASIČI SE MOHOU POCHLUBIT
„MEDAILOVÝM“ DOROSTENCEM
V loňském roce se člen našeho
Sboru dobrovolných hasičů, Lukáš Stolař zúčastnil českého poháru v běhu na 100 m překážek
v kategorii mladší dorostenci 1314 let.
Tento pohár měl na programu
pět kol, a to v Praze, kde Lukáš bral
3. místo, Třebíč – 1. místo, Ostrava – 2. místo, Kamenec – 6. místo
a Bludov, tohoto kola se nezúčastnil. V celkovém součtu bodovaných
kol získal 132 bodů a nakonec slavil celkové 2. místo z celkového
počtu 61 běžců, kteří se zúčastnili
minimálně tří kol.
Ocenění si převzal ve Svitavách na GALA ODPOLEDNE POŽÁRNÍHO SPORTU.
Touto cestou bych chtěl Lukášovi poděkovat a popřát nejen
mu, ale i dalším našim běžcům, mnoho zdraví a dalších krásných
úspěchů.
Kamil Vencl, trenér kolektivu MH a dorostu

Zveme Vás tímto na pietní akt Kladení kytic u příležitosti 75. výročí osvobození Třebovic, který se uskuteční ve středu dne 29. dubna 2020. Sraz je v 15.00 hodin před budovou
radnice v Třebovicích a budeme pokračovat na památná místa
Třebovic. Zde budou položeny kytice k uctění památky třebovických občanů padlých ve druhé světové válce a při osvobozovacích bojích.

HUMANITÁRNÍ ORGANIZACE ADRA REAGUJE NA ŠÍŘENÍ KORONAVIRU
Humanitární organizace ADRA Česká republika nabízí prostřednictvím svých dobrovolníků pomoc nejohroženějším skupinám
obyvatel, tedy hlavně seniorům a lidem, kteří se ocitli v izolaci
a nemají možnost zajistit si např. nákup potravin a léků. Své
dlouhodobé dobrovolníky, ale i širokou veřejnost vyzývá k ohleduplnosti a sounáležitosti a k pomoci ohroženým skupinám, např.
donáškou nákupu.

Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava nabízí krátkodobou
praktickou pomoc svých dobrovolníků.
Kontakt na koordinátorku ADRA Kristýnu Velvéthy,
tel.: 733 485 548, kristyna.velvethy@adra.cz
Kontakt na sociální pracovnici Úřadu městského obvodu Třebovice
Miroslavu Novákovou, tel. 599 422 108,
mnovakova@trebovice.ostrava.cz
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PŘIJĎTE NA VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
V NEDĚLI 10. KVĚTNA 2020
Sraz v neděli 10. května v 8:00 u hlavního vstupu do Třebovického parku u Altánu (Sládkovičovo náměstí). 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. Vede Evžen Tošenovský (tel.: 777 771 196, e-mail: tosenovsky@birdlife.
cz) a Monika Tošenovská.

MODELY LODÍ NA LAŠI V ROCE 2020

JAK PEČOVAT O NEMOCNÉHO
V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Letos na místním rybníčku LAŠA budou k vidění modely lodí třikrát.
Sezónu 2020 zahájí spolek KUBIK-Team z Poruby 2. května soutěží
„Jarní slalomky“. Dále
se 6. června uskuteční
již tradiční soutěž „LODIVOD 2020". Lodně-modelářský rok vyvrcholí 3. října setkáním na soutěži „Podzimní slalomky“.
Do soutěží se i letos mohou přihlásit zájemci z řad veřejnosti, kterým členové KUBIK-Teamu několik modelů zapůjčí. Pro bližší informace pište pořadateli na e-mail kubik-team@seznam.cz nebo
volejte na mobil 604 750 089.
Na Vaši účast se těší členové spolků KUBIK-Team a LAŠA

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se
dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí,
a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti.
Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky,
provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku
proleženin. Proběhnou také praktické ukázky. Jsou připraveny
informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které mohou být nápomocné při naplňování potřeb nemocného člověka. Kompenzační pomůcky je možné zapůjčit v charitní Půjčovně kompenzačních
pomůcek, katalog pomůcek a další informace můžete nalézt na
webu Charity Ostrava: http://ostrava.charita.cz/seniori/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/

PEČUJETE O BLÍZKÉHO ČLOVĚKA PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ? PAK PRÁVĚ VÁS HLEDÁME!
Podělte se o své pocity i zkušenosti – co Vám péče o blízkého po CMP (lidově mrtvici) dává? Co Vám bere? Co Vás trápí? Co Vám pomáhá? Dejte vědět ostatním, které služby a podpora jsou užitečné, co Vám naopak chybí. Spojte se s lidmi, kteří jsou v podobné situaci.
Zapojte se do výzkumu Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity, která na základě unikátního výzkumu a ve spolupráci s VŠB
– Technickou univerzitou Ostrava vytváří speciální web, jenž nabídne prostor pro sdílení zkušeností s péčí o blízké po mrtvici.
ZAPOJTE SE DO VÝZKUMU A POMOZTE OSTATNÍM I SOBĚ!
www.cmp-radce.cz kontakt: Miroslav Paulíček – e-mail: miroslav.paulicek@osu.cz

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU OD DUBNA DO ŘÍJNA
Provozní doba sběrného dvoru, který využívají občané Třebovic
(ul. K Turkovu, vedle garáží na konci ul. Provozní) bude jako
v loňském letním období, tj. pondělí až pátek od 9:00 do 19:00
hodin; v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin.

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

Ve sběrných dvorech OZO mohou obyvatelé městských
obvodů statutárního města Ostravy odevzdat:

Za poplatek
• stavební odpady (stavební suť, směsný stavební odpad,
plovoucí podlahy, okna, dveře, okenní a dveřní rámy...) mimo
sběrný dvůr Krásné Pole
• pneumatiky z osobních automobilů a motocyklů - cena 30,Kč/ks.

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 a Přívoze a dále v areálu skládky

Za poplatek
• Balený kompost a zeminový substrát, vyrobené v kompostárně
OZO Ostrava, lze zakoupit ve všech sběrných dvorech od 1. 4.
do 31. 10. - cena 25,- Kč/18 l
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DOTYKY NADĚJE
Na faru přichází elegantní dáma. Po představení se,
ihned rozpačitě dodává, že není věřící, ale že si potřebuje
popovídat s knězem. Vlastně ani neví proč a co od něj čekat…
Usedáme do křesel v kanceláři a najednou z ní tryskají
slova a životní události, které opravdu nepatří mezi lehké
a banální. Není nutné vypisovat na těchto stránkách, o co se
jedná. Jen vnímám svou bezradnost, malost a neschopnost
něco na to říct. Chci ji jen ubezpečit, že je možno se na
celou tu situaci podívat i jinýma očima. Nejsem si ale vůbec
jistý, zda má slova dopadají na „úrodnou půdu“…
Na závěr poprosím, jestli bych se mohl za ni pomodlit.
Přesto že říká, že je nevěřící, kývne hlavou, že v tom asi
nevidí problém… Modlím se tak, jak mi slova přicházejí
na mysl, odevzdávám ji milosrdnému Bohu, kterého ona
nezná, ale On určitě zná ji a dobře ví, co prožívá.
Vidím v její tváři rozpaky, cítím, že teď asi potřebuje být
na chvíli sama. Nechám ji v kanceláři s tím, ať si dopije v
klidu čaj, že se vrátím za okamžik se s ní rozloučit. Po pár
minutách se vracím, ona ještě sedí v křesle. Ptám se, jak se
cítí. Říká, že děkuje za povídání, ale to prý nic nebylo proti
té modlitbě. To prý zažila poprvé a přece není možné, že by
něco takového mělo takovou sílu! Odchází a já nevím, jestli
ji ještě někdy potkám.
Po chvíli dostávám sms od jejího známého. Psala mu, že
prožila něco úžasného a nebojí se to nazvat „Boží dotek“.
Když pak nad tím večer přemýšlím, říkám si, že v tomto
může být síla duchovního života (pro lidi, kteří jsou schopni
ji vnímat): Do všech našich křížů přináší aspoň malé světlo,
aspoň malý „dotyk naděje“.
Nevím, jak to s onou dámou skončí, ale jsem rád, že jsem
ji mohl aspoň tento malý dotyk Boží naděje zprostředkovat.
Zlo nemá poslední slovo! V tom, si myslím, je síla
Velikonoc!
Krásné svátky přeje
P. Lukáš Engelmann

VELIKONOCE – NEJVĚTŠÍ KŘESŤANSKÉ SVÁTKY
Pro aktuální informace sledujte farní web www.farnosttrebovice.cz
V případě pokračování stavu nouze můžete mše svaté sledovat
na farním facebooku www.facebook.com/trebovicka.farnost.
Stránky jsou přístupné i pro ty, kteří nemají facebook.

Sbor dobrovolných hasičů Ostrava–Třebovice
ve spolupráci s městským obvodem Třebovice
Vás zve na

10. 4.
800
1000
1500
od 1630

11. 4.
800
do 1800
2000
2230

12. 4.
730
930

13. 4.
7
930
30

Velký pátek
modlitba ranních chval a četby v kostele
Křížová cesta ulicemi Třebovic SPOLEČNĚ ZA NAŠI OBEC…
velkopáteční obřady v kostele
adorace u Božího hrobu (boční kaple)

Bílá sobota
modlitba ranních chval a četby v boční kapli kostela
možnost adorace u Božího hrobu (boční kaple)
slavnostní mše svatá – vigilie Zmrtvýchvstání Ježíše Krista se křtem
3 katechumenů
pohoštění na faře

Velikonoční neděle - Boží hod velikonoční
mše svatá se žehnáním pokrmů
mše svatá se žehnáním pokrmů

XV. setkání hasičských praporů okresu
Ostrava–město u příležitosti výročí
125 let od založení sboru v pátek
1. května 2020 v Ostravě-Třebovicích
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
Program:
09:15 – 09:45 sraz účastníků a prezentace
10:00 – 10:45 mše svatá u příležitosti svátku
svatého Floriána
10:45 – 11:00 řazení slavnostního průvodu
11:00 – 11:30 slavnostní průvod k Třebovickému altánu
11:30 – 11:45 žehnání hasičského auta a zdravice
František Šichnárek
Starosta městského obvodu

Pondělí velikonoční
mše svatá
mše svatá

Římskokatolická farnost
Ostrava-Třebovice
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Ing. Tomáš Adamus
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Fotbalový oddíl SK Slavie
Třebovice
MUŽI “A“ – Městský přebor – JARO 2019/2020
Domácí
Hosté
Polanka B Třebovice
Třebovice Dolní Lhota
Třebovice Ostrava/Lhotka
Markvartovice Třebovice
Vřesina B Třebovice
Třebovice Vratimov B

Datum
so 9.5.
so 16.5.
so 23.5.
so 30.5.
so 7.6.
so 13.6.

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

Domácí
Koblov
Třebovice
Hrušov
Třebovice
Hlubina B
Třebovice

Hosté
Třebovice
Ostrava B
Třebovice
Michálkovice
Třebovice
Václavovice

VETERÁNI – Městská soutěž – JARO 2019/2020
Datum
st 6.4.
pá 17.4.
so 25.4.
po 27.4.

Čas
17:00
17:30
16:30
16:30

Domácí
Pustkovec
Třebovice
VOLNO
Polanka

Hosté
Třebovice
Poruba
Třebovice
Třebovice

Datum
pá 8.5.
po 11.5.
pá 20.5.

Čas
18:00
17:00
18:00

Domácí
Třebovice
Ostrava Oldies
Třebovice

MLADŠÍ ŽÁCI – Městský přebor – JARO 2019/2020
Hosté
St. Bělá
Třebovice
Dolní Lhota

STARŠÍ ŽÁCI – Městský přebor – JARO 2019/2020
Datum Čas
so 28.3. 10:00
so 4.4. 10:00
pá 10.4. 17:30
so 18.4. 10:00
so 25.4. 12:00
so 2.5. 10:00
ne 10.5. 15:00

Domácí
Hosté
Třebovice
Hrabová
Třebovice
Slovan Ostrava
Krásné Pole Třebovice
Třebovice
Michálkovice
Lokomot. Ostrava Třebovice
Třebovice
Václavovice
Baník Ostr. dívky Třebovice

Datum Čas
so 16.5. 10:00
pá 22.5. 17:00
st 27.5. 17:00
so 30.5. 10:00
pá 5.6. 16:30
so 13.6. 10:00

Domácí
Hosté
Třebovice
Pustkovec
Petřvald na M. Třebovice
Řepiště
Třebovice
Třebovice
Michálkovice A
Klimkovice
Třebovice
Třebovice
Dolní Lhota

TŘEBOVICKÝ BAZAR OBLEČENÍ
JARO – LÉTO 2020

PÁTEK

17. 4. 2020

PŘÍJEM OBLEČENÍ
PRODEJ OBLEČENÍ
SOBOTA 18. 4. 2020 PRODEJ OBLEČENÍ
NEDĚLE 19. 4. 2020 Výdej oblečení, výplata

9.00-15 hodin
12-20 hodin
9.30-14 hodin
9.30-10.30 hodin

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 50 Kč. Počet registrací je omezen. Součástí bazaru je charitativní sbírka oblečení pro obchůdky ADRA
v Ostravě.

Datum Čas
st 1.4. 16:30
so 11.4. 10:00
so 18.4. 10:00
ne 26.4. 14:15
so 2.5. 10:00

Domácí
Šenov
Vratimov
Třebovice
Rychvald
Třebovice

Datum Čas
pá 8.5. 16:00
so 16.5. 10:00
ne 24.5. 11:00
čt 28.5. 16:00
so 6.6. 10:00

Hosté
Třebovice
Třebovice
Řepiště
Třebovice
Václavovice

Domácí
Řepiště
Třebovice
Václavovice
Stará Bělá C
Třebovice

Hosté
Třebovice
Rychvald
Třebovice
Třebovice
Michálkovice

ST. PŘÍPRAVKA – Městská soutěž sk.A – JARO 2019/2020
Datum Čas
po 30.3. 16:30
po 6.4. 16:00
po 13.4. 16:30
út 21.4. 16:00
po 27.4. 16:30

Domácí
Třebovice
Vřesina
Třebovice
Hlubina
Třebovice

Hosté
Petřkovice
Třebovice
Rychvald
Třebovice
Baník Ostrava R

Datum Čas
po 4.5. 16:00
út 12.5. 16:30
po 18.5. 16:00
po 25.5. 15:30

Domácí
Hosté
Třebovice
Brušperk
1 FC Poruba Třebovice
Třebovice
Heřmanice
Baník Ostrava J Třebovice

BIO POPELNICE SE BUDOU VYVÁŽET
V PÁTEK KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN
Svoz zeleně bude ve vegetačním období duben – listopad probíhat
1x za 14 dnů. V Třebovicích je to každý sudý pátek.
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…).
Větší množství zeleně, případně silnější a delší větve z ořezu stromů a keřů přijímají sběrné dvory v Ostravě.
ZE STATISTIKY – VÝVOJ OBYVATEL TŘEBOVIC
OD ROKU 2016 – 2019 (BEZ CIZINCŮ)
rok

narození

zemřelí

přistěhováni

odstěhováni

přírůstek
úbytek

2016

17

23

48

30

12

2017

15

20

55

23

27

2018

18

17

42

27

16

2019

19

18

35

49
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přírůstek/úbytek

Datum Čas
so 21.3. 15:00
so 28.3. 15:30
so 4.4. 15:30
ne 12.4. 16:00
so 18.4. 16:00
so 2.5. 16:00

20
10
0
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Počet obyvatel k 1. lednu 2016 v Třebovicích byl 1870 (včetně cizinců s povoleným trvalým či dlouhodobým pobytem).
Počet obyvatel k 1. lednu 2020 ve Třebovicích je 1934 (včetně cizinců s povoleným trvalým či dlouhodobým pobytem).
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