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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v závěru loňského roku
a v průběhu měsíce ledna
jsme si všichni mysleli, že
se situace kolem šíření koronaviru trápící celý svět
intenzivním
očkováním
zlepší a dojde k postupnému uvolňování přijatých
hygienických
opatření.
Druhá polovina měsíce
února a začátek března nás
s narůstajícím denním počtem nových případů této
nákazy vrátily do nejhoršího období od propuknutí koronavirové epidemie v naší republice. Nová hygienická opatření, která následovala, jsou
opravdu tvrdá. Opětovné uzavření nejen mateřských škol,
prvních a druhých tříd škol základních, ale také části obchodů a služeb s omezením pohybu osob, Vám občanům
působí nemalé problémy. Musíme si ale uvědomit, že jsou
tato opatření nezbytná a proto bych Vás chtěl požádat o jejich dodržování. Vždyť jsou i u nás v Třebovicích prokázány případy nákazy s těžkými důsledky této nemoci. Z uvedených důvodů se zatím nekonala žádná kulturní akce jako
novoroční koncert nebo vítání občánků narozených v roce
2020 a dlouho to ještě možné nebude.
V letošním roce jsme po dlouhé době zažili pravou zimu
s dostatkem sněhu a teplotami klesajícími pod -10º C. Přestože na ulicích jako Krameriova, Šaljapinova, Zemědělská a některých dalších nechávali řidiči odstavená vozidla
mimo své pozemky, dařilo se firmě zajišťující pro nás zimní údržbu, udržovat komunikace průjezdné. Horší byla situace při tvoření ledovky, kdy se počasí často měnilo a posypová sůl ztrácela svou účinnost. Jaro je před námi a teď
nás čeká zase pro změnu úklid našeho katastru po tomto
zimním období. Přes nepřízeň počasí a covidovou nákazu
ve firmě provádějící stavbu v parku se přece jen podařilo
stavbu „zakrýt“ a pokračují práce ve vyzdívání vnitřních
příček – viz foto.
Připravujeme projekt a rozpočet pro opravu křižovatky
ulic Augustina Handzela a Zemědělská, kde došlo k vzedmutí a narušení vozovky v místě spojení kanalizací obou
ulic. Bude nutné po odfrézování živičného povrchu odtěžit
materiál, který toto vzedmutí způsobil a následně podloží
sanovat, včetně nového živičného povrchu.
Finančně pokrytou máme dostavbu třetí sekce kolumbárií na místním hřbitově. Projekt pro provedení stavby připravujeme.
Ostatní opravy a investice budeme plánovat a připravovat
po odsouhlasení přebytku hospodaření z roku 2020 schváleného na zasedání zastupitelstva v měsíci červnu.
V závěru bych Vám chtěl, vážení spoluobčané, i v této
těžké době popřát nejen jménem svým, ale také jménem členů rady, zastupitelstva a zaměstnanců úřadu, krásné prožití
velikonočních svátků.
František Šichnárek,
starosta
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OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).

Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,

Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.

Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oﬁciální
internetové adresy sčítání.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu
4

Třebovický kapr  Zpravodaj městského obvodu

číslo 1/2021  e-mail: posta@trebovice.ostrava.cz

Nevím, jaká je Vaše zkušenost
s křesťanskou vírou, ale někdy
mi připadá, že zkušenost mnohých není příliš povzbudivá.
Někomu se víra zredukovala na vzpomínku na babičku, která ho
nutila jako své vnouče odříkávat nějaké modlitbičky, aniž by mu
vysvětlila, co ta slova znamenají a jakou má sílu modlit se. Pro
někoho je křesťanství personifikováno do souseda, který chodí
každou neděli do kostela (v době, kdy se ještě mohlo), ale jeho
protivnost je známá v širokém okolí. A to nemluvím o tom, že
mnozí lidé mají víru v Boha spojenou jen s pocitem viny, že něco
dělají špatně a „někdo“ je za to potrestá.
Tak si říkám, jak jsou tyto a jiné zkušenosti vzdálené síle
poselství, které nám přinesl Ježíš. Je to jako bychom v Ježíši Kristu
dostali do rukou beranidlo svobody, které má potencialitu rozrazit
mnohé „zdi otroctví v nás“ a my ho místo toho zavřeme do klece.

Křesťanství dává člověku smysl, posilu a duchovní život nám může
hodně pomoci. Zvláště ve chvílích zvládání pandemie, restrikcí,
možná i nemocí nebo i zvládnutí odchodu našich blízkých z tohoto
světa. Víra má sílu nás osvobodit od různých „otroctví života“.
A my jsme si Ježíše zavřeli do světa různých zákazů a příkazů
a morálních posuzování.
Velikonoce jsou svátky Ježíšova vítězství nad smrtí. Boj
s vlastní smrtí a konečností je největší boj, který čeká každého
z nás. Je symbolem všech ostatních bojů, které nás na tomto světě
čekají. On je v nich s námi. Není tady od toho, aby nás deptal,
poukazoval na naši nedostatečnost a slabost, ale aby nás pozvedl.
Je jen na nás, zda Ježíše „zavřeme do klece“ a nebo využijeme
té síly, kterou nám nabízí.
Krásné a požehnané Velikonoce přeje
P. Lukáš Engelmann

JEŽÍŠ V KLECI

Zdá se, že i v letošním roce nám restrikce nedovolí fyzicky se účastnit bohoslužeb. Pro účast na velikonočních obřadech je nutné se předem registrovat na tel. čísle 773 522 089 (pastorační asistent Martin Broďani) a zarezervovat si místo v kostele. Připomeňme si významné dny velikonočních
svátků a možnosti, jak je oslavit i doma „na dálku“.

Květná neděle - žehnají se ratolesti tzv. „kočičky“, které pak lidé ve svých domácnostech dávají za kříž na znamení, že i pro ně je Ježíš tím, kterému
provolávají slávu.
Tyto ratolesti budou k dispozici po Květné neděli v předsíni kostela k volnému rozebrání. Odpoledne od 14.00 - 17.00 hodin bude v kostele možnost očistit
srdce ve svátosti smíření za dodržení daných opatření (respirátor či chir. rouška, dezinfekce, rozestupy).
Zelený čtvrtek - den, kdy při poslední večeři Ježíš sloužil první mši svatou, umyl nohy apoštolům. Po večeři odešel do zahrady Getsemany, kde se s úzkosti modlil, aby zvládl vše, co jej má potkat.
Velký pátek - den ukřižování Ježíše. Bylo to podle svědectví Bible ve tři hodiny odpoledne. V té době začínají i obřady v našem kostele. Po nich bude
možná návštěva kostela k osobní modlitbě.
V 10.00 hodin bude vysílána křížová cesta online na stránkách www.facebook.com/trebovicka.farnost
Od 16.00 hodin bude možné navštívit kostel k osobní modlitbě
Bílá sobota - je dnem klidu a bdění „u božího hrobu“.
Kostel bude otevřen k osobní modlitbě až do 18.00 hodin
Neděle velikonoční - je oslavou Ježíšova vítězství nad smrtí! Je to nejdůležitější svátek křesťanského roku.
Kostel bude otevřen i odpoledne od 14.00 - 17.00 hodin k tiché adoraci a možnosti přistoupit ke sv. přijímání.

Inspirace pro domácí prožití těchto dnů:
Na kanále YouTube si můžete zadat: liturgie.cz a zelený čtvrtek (popřípadě velký pátek apod.)

Online bohoslužby můžete sledovat na stránkách:
z farnosti Ostrava-Třebovice: www.facebook.com/trebovicka.farnost (není třeba mít založený účet na Facebooku, po rozkliknutí odkazu se objeví nabídka
zřízení účtu, stačí odkliknout „teď ne“ a vyhledat živé vysílání). www.mseonline.cz
Vysílání bude i na TV Noe a bude pravděpodobně i na ČT 2.
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JAK PŘEDCHÁZET PROBLÉMŮM
S DROGAMI U DĚTÍ

Součástí dnešního života jsou, ať se nám to líbí
či nikoliv, drogy. Obecně známým faktem v oblasti drogové problematiky je skutečnost, že narůstá počet drogově závislých osob
a že se snižuje věk těch, kteří do kontaktu s drogou přicházejí. Obsahem tohoto článku je několik preventivních rad určených rodičům, jak předcházet problémům s drogami u dětí, jakým změnám
v chování dětí by měli věnovat pozornost či kam se v případě potřeby obrátit s žádostí o radu.
Co se v prevenci problémů působených návykovými látkami
u dětí osvědčilo?
• O drogách s dětmi mluvte – cigarety, alkohol, marihuana nebo
jiné návykové látky se mohou objevit např. ve škole či při volnočasových aktivitách.
• Buďte sami dětem dobrým příkladem.
• Děti podporujte v jejich zájmech a koníčcích.
• Naslouchejte dětem, nepodceňujte je.
• Důvěřuje jim a pěstujte v nich jejich vlastní sebedůvěru.
• Učte je, jak se bránit negativnímu vlivu ostatních kamarádů,
známých..., naučte je říkat „Ne, nechci“, pokud jim drogu někdo nabídne.
• Vzdělávejte se v této oblasti, ať jste schopni dítěti podat správné informace, především o rizicích, kterou jsou s jejich užíváním spojeny.
Jakým změnám v chování dítěte věnovat pozornost? Především
těm z níže uvedených, které se opakují nebo se objevují společně.
• Zhoršení školního prospěchu.
• Noví přátelé a známí, omezení kontaktu s těmi „starými“.
• Změny nálad, podrážděnost, nepředvídatelné reakce.
• Lhaní, snížená sebedůvěra.
• Únava, zvýšená potřeba spánku.
• Zanedbávání zevnějšku, snížení hmotnosti.
• Doma se začne ztrácet alkohol, cigarety, léky, peníze nebo
hodnotnější věci.
• Pozdní návraty domů, útěky z domova.
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Kde se o této problematice můžete poradit?
Prevenci, poradenství a léčbu v oblasti závislostí poskytuje v České republice mnoho center.
Existuje několik možností, kde se s odborníkem poradit:
• Kontaktní centra – pomáhají závislým uspořádat si život,
poskytují psychologickou péči, pomohou se zajištěním zdravotního dohledu.
• Adiktologické ambulance – věnují se terapii závislosti, nastavují podmínky pro dlouhodobou spolupráci.
• Specializované ambulantní služby – soustředí se na léčbu
závislosti a jejích zdravotních důsledků, využívá se zde například substituční terapie (braní původní drogy je nahrazeno lékařsky předepsaným užíváním látky s podobnými účinky
a vlastnostmi, avšak s výrazně menšími riziky).
• Denní stacionáře – poskytují psychologickou pomoc.
• Poradny pro rodiče – jsou určeny rodinným příslušníkům závislých osob, pomáhají urovnávat vzájemné vztahy a dávají
podporu v obtížené životní situaci.
V lékárnách jsou také dostupné testy na detekci drogy, v ceně
okolo 150,-Kč, v závislosti na výrobci. Testy se provádí z moči.
Toto testování je pouze orientační. Přesný výsledek poskytne laboratorní vyšetření, o kterém se můžete poradit s pediatrem.
Rodiče mohou svým působením v rodině přispět velkým dílem k tomu, že dítě bude samo schopno vyhodnotit tuto problematiku jako natolik závažnou, že drogám ve vlastním životě nedá
žádnou šanci.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
nprap. Bc. Marika Jeličová
vrchní inspektor oddělení prevence

ZMĚNA VÝVOZU POPELNIC
O VELIKONOCÍCH!!!
O velikonočním pondělí 5. dubna
svoz odpadu v Třebovicích
neprobíhá, bude o jeden den
posunut, a to na úterý 6. dubna.

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

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