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SLOVO STAROSTY
Prázdniny skončily, žáci a studenti zahájili školní rok 2019 – 2020. Přeji všem školou povinným hodně úspěchů
v tomto novém školním roce. Přes období dovolených jsme zahájili plánovanou
opravu obslužné komunikace mezi garážemi na ulici Na Heleně v prostoru pod
restaurací Třebovická role.

V červnovém vydání jsme prezentovali současný stav budovy č. p. 5007 v Třebovickém parku a v tomto vydání představujeme projektovanou stavbu, jak v pohledu z parku, tak
také půdorysné uspořádání budovy po rekonstrukci, kterou
bychom chtěli zahájit v podzimních měsících.

V měsíci září bude také realizovaná výstavba odstavných
parkovacích stání na ulici Kozinova v prostoru u ulice Opavská. Připravujeme výběrové řízení na zhotovitele stavby
„Oprava místní komunikace ulice Jindřicha Mošny“, která je
také v plánu letošního roku.
František Šichnárek,
starosta

Současně jsme provedli vyčištění a opravu dešťové kanalizace v tomto prostoru. Postupně provádíme opravy výtluků
na místních komunikacích.

OČKOVÁNÍ PSŮ
PROTI VZTEKLINĚ

PODZIMNÍ ÚKLID

Jak jsme již avizovali v předchozím vydání, očkování psů
a koček proti vzteklině se uskuteční již tuto sobotu 7. září
2019 tentokrát dopoledne od 10.00 do 12.00 hodin
v prostorách dvoru za třebovickou radnicí (za každého
počasí). Cena vakcíny bude 100,- Kč.

4. října

Oznámení o přistavení velkoobjemových
kontejnerů pro podzimní úklid v Třebovicích

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.

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

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. K Turkovu (vedle garáží na konci 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.
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VYBÍRÁME Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU TŘEBOVICE
VZALO NA VĚDOMÍ

SCHVÁLILO

informace o postupu prací na projektové dokumentaci sportovní
haly v Třebovicích.

účetní převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (účet 431) vykázaný za účetní období roku 2018 ve výši
5.564.793,67 Kč do výsledku hospodaření minulých období
(účet 432).

SCHVÁLILO

termíny zasedání Zastupitelstva městského obvodu Třebovice na II. pololetí roku 2019, a to 11. září 2019, 23. října 2019
a 11. prosince 2019.

SCHVÁLILO

SCHVÁLILO

a) rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu statutárního města Ostravy
– městského obvodu Třebovice na rok 2019,
b) částečné zapojení volných zdrojů ve výši 4.175.000,- Kč a zároveň rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu statutárního města Ostravy – městského obvodu Třebovice na rok 2019,
c) rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu statutárního města Ostravy
– městského obvodu Třebovice na rok 2019.

rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu statutárního města Ostravy –
městského obvodu Třebovice na rok 2019 v oblasti výdajů v rámci stávajícího rozpočtu.

SCHVÁLILO

vyúčtování hospodaření statutárního města Ostravy – městského
obvodu Třebovice za rok 2018.

účetní závěrku statutárního města Ostravy - městského obvodu Třebovice zpracovanou k rozvahovému dni 31. prosinci 2018 za účetní
období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018.

plnění usnesení z předchozího zasedání Zastupitelstva městského obvodu Třebovice.

SCHVÁLILO

Závěrečný účet se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření statutárního města Ostravy - městského obvodu Třebovice za rok
2018 včetně inventarizace majetku, závazků a pohledávek s tím, že
souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.

SCHVÁLILO

SCHVÁLILO

PRŮMĚRNÝ VĚK OBČANŮ ČR

POZVÁNÍ

PŘIHLÁŠENÝCH V TŘEBOVICÍCH
K TRVALÉMU POBYTU K 1. 8. 2019

na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Třebovice, které
se uskuteční

ve středu dne 11. září
2019 v 16.30 hodin
v zasedací místnosti v 1. patře budovy
radnice v Třebovicích, ul. 5. května,
č.p. 5027.

Počet

Počet

Průměrný věk

Muži

920

43,47

Ženy

990

46,13

Všichni

1910

44,85

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATEL TŘEBOVIC

Program bude zveřejněn
na úřední desce ÚMOb Třebovice.

0-5 = 88
60+ = 548

6-18 = 262

MĚSTSKÁ POLICIE OSTRAVA
ZASAHOVALA V TŘEBOVICÍCH
Snědl zboží na prodejně, je podezřelý z trestného činu
Dne 2. června 2019 byl na prodejně v Ostravě - Třebovicích
zaměstnancem bezpečnostní agentury spatřen muž, který zde
zkonzumoval potraviny v hodnotě 215,- Kč a poté prodejnu úmyslně
bez zaplacení opustil. Hlídka městské policie nemohla jeho totožnost
spolehlivě zjistit, proto byl k jejímu zjištění předveden na Policii
ČR. Zde však kromě totožnosti bylo zjištěno, že tento 18letý mladík
nekradl poprvé, pro podezření z trestného činu tak byl předán
policistům k dalšímu opatření.

19-60 = 1012

Graf - Věkové složení - základní členění

Chodec pod vlivem ohrožoval projíždějící vozidla
V pondělí 8. července 2019 krátce po půlnoci byla hlídka městské policie
vyslána do Ostravy - Třebovic, kde se pohyboval dezorientovaný muž,
který byl zjevně silně pod vlivem návykových látek. Třiatřicetiletý
muž, chovající se agresivně, s hlídkou nekomunikoval, zmateně
pobíhal po chodníku, vstupoval do vozovky a ohrožoval projíždějící
vozidla. Na výzvy strážníků nereagoval. Jelikož ohrožoval svůj
vlastní život i bezpečnost na pozemní komunikaci, byly proti němu
použity donucovací prostředky. Následně byl předán zdravotníkům
a za asistence hlídky převezen do nemocnice k dalšímu opatření.

Graf - Věkové složení - demograﬁcké členění
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100 LET SOKOLA V TŘEBOVICÍCH
kem do pokladny jednoty. Od konce dvacátých let přibyl jednotě
další okruh činností – členové jednoty se účastnili různých závodů - na nářadí, tělocviku prostém a plavání a později, s rozšiřováním lehké atletiky, také v této oblasti.
Činnost SOKOLA byla ve smyslu tehdejších platných stanov zaměřena nejenom na tělocvičnou, ale i vzdělávací činnost. V prvních dvou letech byla směrována především na rozšíření obzoru svého členstva. SOKOL pořádal rovněž i různé zábavné akce, které se staly navíc i vydatným zdrojem ﬁnančních
prostředků pro tělocvičnou činnost. Do roku 1938 uspořádal 50
různých akcí, např. večírků, plesů, maškarních merend, dětských
radovánek, Mikulášských a Silvestrovských zábav apod. V roce
1927 byl vytvořen samostatný loutkářský odbor, do kterého se zapojila řada mladých členů i staršího dorostu, který projevoval nebývalou aktivitu a uvedl až 7 loutkových her ročně.
V době II. světové války byla činnost Sokola prakticky ochromena, tělocvičná jednota přišla o veškerý dosud pořízený majetek. Po osvobození Československa je již 3. června 1945 svolána
na sokolské hřiště schůzka členů Sokola. Na základě pokynů ČOS
a Ústředního národního tělovýchovného výboru (NTV) bylo rozhodnuto o ustanovení NTV v Třebovicích.

V roce 2019 si připomínáme 100 let od založení tělocvičné jednoty SOKOL v Třebovicích ve Slezsku.
Sokol byl založen v Praze v roce 1862 Miroslavem Tyršem
a Jindřichem Fügnerem. První léta po založení byla ovlivněna
tehdejším politickým děním a událostmi (Prusko – Rakouská válka, vznik Rakousko – Uherska) a nedovolovala plně rozvinout
myšlenky a představy o náplni, spolková činnost v Čechách začala stagnovat a spolky se rozpadaly. Sokolu dokonce hrozilo sloučení se spolky hasičskými.
Teprve koncem sedmdesátých let 19. století se situace začala
uklidňovat a i spolky začaly růst. Týkalo se to i tělocvičné jednoty
SOKOL a vyvrcholením tohoto období byl první slet v roce 1882.
Sokol se začal rozmáhat, sokolských jednot v Čechách a na Moravě přibývalo a vznikaly sokolské župy. V Čechách vznikla v roce
1889 Česká obec sokolská a na Moravě Moravskoslezská obec
sokolská. V roce 1904 se spojily v Českoslovanskou obec sokolskou (ČOS). V té době měl Sokol již 645 jednot s 50 935 členy.
V samotných Třebovicích nebyla jednota SOKOL až do konce
I. světové války založena; někteří občané Třebovic však byli již
členy SOKOLA SVINOV, který byl založen v roce 1910 a účastnili se zde společných cvičení. Až 3. srpna 1919 se z popudu občanů konala veřejná schůze, na které byl ustaven přípravný výbor a následně 10. srpna 1919 se uskutečnila ustavující valná hromada tělocvičné jednoty SOKOL Třebovice, zpočátku jen jako
pobočka SOKOLA Svinov. Necelé dva roky poté, 6. února 1921
se třebovická pobočka osamostatnila a rozhodnutím ČOS se stala
Tělocvičnou jednotou SOKOL Třebovice ve Slezsku.
Tělocvičná činnost jednoty se v prvních letech zaměřovala nejenom na pravidelné cvičení všech složek, ale také na své zviditelnění pořádáním veřejných cvičení, tělocvičných besídek, příp.
slavnostních akademií, jejichž čistý výtěžek byl vítaným příspěv-

Členové Sokola vyzvali představitele bývalého Orla, DTJ, SK
Slavia, Skautů a SČM (Svazu české mládeže), dodatečně též JPT
(Jednota proletářské tělovýchovy, která však do roku 1938 nevyvíjela žádnou činnost), aby vyslali své zástupce na schůzi NTV
dne 6.6.1945 do místní radnice. Přestože všichni se sjednocením
tělovýchovy souhlasili, do práce se zapojili v naprosté většině
pouze činovníci i cvičitelé ze Sokola.
Hned v červnu 1945 byla zahájena tělocvičná činnost v rámci nové NTV, všechny tělovýchovné organizace si nadále zachovávaly svoji právní subjektivitu. Proces sjednocování poválečné tělovýchovy se na celostátní úrovni nepodařilo dokončit
a tak 24. února 1946 došlo k rozpadu NTV a zahájení činnosti
opět samostatné tělocvičné jednoty SOKOL. Samostatná jednota SOKOL v Třebovicích znovu započala intenzivně růst a vyvíjet činnost v duchu myšlenek Tyrše a Fügnera. Tato aktivita však
trvala pouze dva roky, do února 1948. Poslední velkou akcí, které se SOKOL Třebovice účastnil, byl ještě XI. Všesokolský slet
v Praze. Hnutí SOKOL mělo na celostátní úrovni v té době přes
1 mil. členů.
V roce 1950, pod vlivem diktátu ve smyslu sjednocování a centrálního řízení všeho, byla tělocvičná jednota Sokol Třebovice
sloučena se Závodní sokolskou jednotou (ZSJ) Elektrárny 1. máje
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vy (ZTV) Sokol a od roku 1974 Odbor základní a rekreační tělesné výchovy (ZRTV). Celostátní události roku 1989 a změna politického režimu v Československu vyústila v ukončení tohoto odboru k 31. 12. 1992 a k 1. lednu 1993 byla obnovena samostatná Tělocvičná jednota SOKOL, začleněná do Sokolské župy Moravskoslezské.
V letech 1993 až 1995 byla činnost Sokola Třebovice neurovnaná, procházela obdobím hledání nové tváře, nových tělocvičných forem a sportovních aktivit. Nadšením dobrovolníků začal Sokol v Třebovicích opět aktivně rozvíjet svoji
činnost. Nejdříve se zaměřoval na aktivizaci původních členů
Sokola a postupně do svých činností zapojoval i mladší obyvatele obce.
V roce 1995 dochází k volbám vedení Sokola Třebovice, stávající členové výboru již nekandidovali a nastupuje generace mladších činovníků. Členové Sokola Třebovice se postupně zapojovali i do dění v rámci obce Třebovice a stali se nepostradatelnou
součástí již tradičních akcí pořádaných obcí - Letní slavnost, Třebovický koláč, který již překročil svým významem hranice městského obvodu i města Ostravy.

v Třebovicích. Slučovací členská schůze se konala 16. prosince
1950; sloučením se ZSJ elektrárny třebovická tělocvičná jednota
Sokol Třebovice zanikla. Tím pádem i majetek Sokola Třebovice byl převeden pod nově vzniklou jednotu. Jednalo
se zejména o sokolské hřiště, které bylo umístěno na
křižovatce dnešních ulic Třebovická a Třešňová vlevo (při pohledu z ulice Třebovické).
Události Pražského jara 1968 přinesly oživení
a vzkříšení sokolské věci a tak výzva Přípravného výboru Československé obce sokolské (ČOS) z 6.4.1968
byla signálem k mohutnému vzplanutí nadšení a odhodlání obnovit Sokol. Dne 5. května 1968 se konal
v Praze sjezd, na kterém zástupci z 50 sokolských žup
jednomyslně schválili svou vůli obnovit Sokol. Po
událostech z 21. 08. 1968, přípravný výbor Sokolské
župy Moravskoslezské zaslal dne 30. 6. 1969 jednotám dopis, ve kterém oznámil ukončení své činnosti. Tímto dnem bylo možno považovat období snahy
o vzkříšení Sokola za ukončené.
Pokračovatelem Sokola v Třebovicích od roku
1969 byl odbor Sokola při TJ Třebovice. Z odboru Sokol, vzniklého v roce 1969, se v brzké době,
rozhodnutím Československého svazu tělesné výchovy (ČSTV), stal Odbor základní tělesné výcho-

Sokol Třebovice ve svých současných aktivitách dává prostor "věrné gardě", udržuje některé tradice (smažení vaječiny), organizuje společenské akce (sokolský večírek), věnuje se dětem
(Mikulášská..., Dětské radovánky apod.). Od roku
2007 působí v rámci Sokol Třebovice dívčí oddíl moderní gymnastiky "LUCIUS", který pracuje s dětmi ve věku 5-15 let. Za dobu od vzniku se
etabloval nejen na regionální, avšak také na celostátní úrovni a je více než rovnocenným konkurentem tradičních oddílů tohoto sportu v ČR.
Ke stému výročí založení Sokola v Třebovicích
bude uspořádána slavnostní valná hromada. Více
se o aktivitách Sokola dozvíte na webových stránkách České obce sokolské https://www.sokol.eu,
Sokolu Třebovice http://www.sokoltrebovice.cz,
na stránkách Klubu moderní gymnastiky Lucius
http://www.lucius-trebovice.cz a nezávislém informačním serveru ČOS https://www.sokol.cz/sokol.
Výbor Tělocvičné jednoty SOKOL Třebovice
5

Třebovický kapr  Zpravodaj městského obvodu

číslo 3/2019  e-mail: posta@trebovice.ostrava.cz

KULTURNÍ RUBRIKA

TO BYL LODIVOD 2019
V sobotu 8. června 2019 se na Třebovickém rybníku LAŠA (ul.
Na Heleně) uskutečnila soutěž modelů lodí „LODIVOD 2019“.
Akci uspořádal porubský spolek přátel modelů lodí KUBIK-Team.
Soutěže se zúčastnilo 85 startujících v šesti různých kategoriích.
Soutěž během dne zhlédlo asi 250 návštěvníků. Celkovou vítězkou
letošního ročníku a držitelkou putovního poháru pro „LODIVODA lodivodů“ se stala třináctiletá Tereza Kubíčková z porubského KUBIK-Teamu.

PODZIMNÍ KONCERT
BARBORY ČECHOVÉ
Dovolujeme si Vás pozvat na podzimní koncert ostravské sopranistky Barbory Čechové, který se uskuteční ve středu 23. října 2019 od 17.30 hodin v Třebovickém Altánu. Zazní operní
a operetní árie a duety. Na klavír doprovodí sopranistku a jejího hosta Regina Bednaříková.
Vstupné na koncert je dobrovolné.

Regata miniplachetnic FOOTY
Pořadatelé touto cestou děkují všem partnerům, bez jejichž podpory by se akci nepodařilo uskutečnit.
Pavel Kubíček, předseda spolku KUBIK-Team

NEJSTARŠÍ OBČANKA TŘEBOVIC SLAVÍ STO LET
V roce 1919 • byl založen Československý červený kříž
• na tajné schůzi Národního shromáždění byla uzákoněna
koruna československá jako měna Československé republiky
• prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk jmenoval první
vládu Vlastimila Tusara
• byla podepsána Versailleská mírová smlouva
• byl vyroben první prototyp Kaplanovy turbíny,
• ale hlavně se narodila současná nejstarší občanka Třebovic,
paní Vítězslava Knittlová.
Starosta Třebovic František Šichnárek se proto připojil k dlouhé řadě
ostatních gratulantů, aby mohl paní Knittlové poblahopřát a popřát zdraví
a životní elán do dalších let. Paní Knittlová je velmi vitální navzdory svému vysokému věku.
Druhá nejstarší občanka za paní Knittlovou „pokulhává“ o celých pět let,
je jí tedy 95 a nejstarší muž dokonce až o sedm let, v srpnu oslavil 93 let.

MEZINÁRODNÍ NOC PRO NETOPÝRY
Jako každým rokem proběhne v sobotu 21. září 2019 od 19:30 v Třebovickém parku Mezinárodní noc pro netopýry. Sraz je u vstupu
do parku u KD Altán.
Během noční procházky starým zámeckým parkem s památnými stromy si poslechnete zajímavosti o životě a ochraně netopýrů a ukázky
moderní techniky používané při výzkumu, kterou si účastníci budou
moci sami vyzkoušet. Uvidíte ukázku odchytu netopýrů do sítí a handicapovaných netopýrů ze záchranné stanice.
Pořádají: ČESON, Centrum popularizace vědy PřF UP Olomouc,
Městský obvod Třebovice.
Kontakt: tosenovsky@birdlife.cz, tel. 777 771 196
(Evžen Tošenovský)
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