Zpravodaj městského obvodu
září 2020 • číslo 3/2020

CELKOVÝ POHLED NA KULTURNÍ ZÁZEMÍ
V TŘEBOVICKÉM PARKU SE BRZY ZMĚNÍ
Koncem srpna odstartovala rekonstrukce budovy č. p. 5007 v
Třebovickém parku. Ta doposud sloužila jako pobočka Základní
umělecké školy Heleny Salichové a část objektu využíval třebovický spolek chovatelů poštovních holubů. Stejné využití bude
mít budova i nadále. Celá rekonstrukce by měla skončit v polovině příštího roku.
Kulturní život v sousední budově Altánu snad již nenaruší hygienická nařízení a konečně se uskuteční v náhradním termínu
26. září operetní představení, které se mělo původně konat na

jaře. Pozvání najdete uvnitř zpravodaje. Stejní umělci se nám
s velkým ohlasem představili již v roce 2018, viz foto níže.
Během prázdnin se v Altánu sešli zájemci o přepravní službu Senior EXPRES PORUBA!!! z řad našich občanů starších 74
let. Jak je vidět z fotografie, o využití přepravní služby k lékařům
projevili naši občané zájem. Průkaz má v současné době vyřízeno asi 70 seniorů.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
s výskytem koronaviru v jarních měsících se také u nás v důsledku ochranných
opatření zpozdilo zahájení dvou hlavních
staveb, které máme naplánované v tomto
roce. Na obě stavby, a to jak na „Rekonstrukci budovy č.p. 5007“, tak také „Výstavbu hřbitovní zdi“ proběhlo výběrové
řízení a s vítězi byla podepsána smlouva
o provedení díla.
Předání staveniště u budovy č.p. 5007 v Třebovickém parku
proběhlo 25. srpna a následně byla zahájena demolice objektu.

Pro výstavbu hřbitovní zdi bylo staveniště předáno dne
8. září. Část nákladů na obě tyto stavby se podařilo zajistit
z dotací statutárního města Ostravy.
Na podzimní měsíce připravujeme ještě celkovou rekonstrukci chodníku a přilehlých stání na ul. Třebovické v úseku
od ulice Gudrichovy po ulici V Mešníku.

Čeká nás také oprava části ulice Augustina Handzela v křižovatce s ulicí Zemědělskou, kde došlo k rozsáhlému vzedmutí
vozovky v místech uložených kanalizačních řadů.
Přání mnoha našich seniorů se stává skutečností.
Od 1. září mohou také naši senioři od 74 let a výše využívat přepravních služeb Senior EXPRES PORUBA!!! Chtěl
bych poděkovat vedení porubské radnice za poskytování
této služby a hlavně zaměstnancům sociálního odboru Úřadu městského obvodu Poruba, kteří dne 11. srpna u nás v Altánu přebírali žádosti třebovických seniorů o tuto přepravní
službu a pomáhali s jejich vyplněním. Za náš úřad vše potřebné zajišťovala sociální pracovnice paní Nováková, které taktéž děkuji.
Žákům a studentům přeji hodně studijních úspěchů
ve školním roce 2020 - 2021.
František Šichnárek,
starosta

PODZIMNÍ ÚKLID

POZVÁNÍ

Oznámení o přistavení velkoobjemových
kontejnerů pro podzimní úklid v Třebovicích
2. října

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

na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Třebovice, které
se uskuteční

ul. Kozinova
ul. Kpt. Jaroše
Sládkovičovo nám.
ul. Na Valech
ul. Na Heleně
ul. Martinovská
(patrové garáže)

ve středu dne 21. října
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.

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
SCHVÁLILO

SCHVÁLILO

plnění usnesení z předchozího zasedání Zastupitelstva městského
obvodu Třebovice.

rozpočtová opatření č. 5, 6, 7, 8 k rozpočtu statutárního města Ostravy - městského obvodu Třebovice na rok 2020.

Závěrečný účet se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření
statutárního města Ostravy - městského obvodu Třebovice za rok
2019 včetně inventarizace majetku, závazků a pohledávek s tím, že
souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.

neuplatnit předkupní právo k ½ vlastnického podílu garáže v majetku soukromého vlastníka na pozemku parc. č. 422/34, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2 v k. ú. Třebovice ve Slezsku,
obec Ostrava, v majetku statutárního města Ostravy svěřeného
městskému obvodu Třebovice.

ROZHODLO

SCHVÁLILO

SCHVÁLILO

ROZHODLO

Vyúčtování hospodaření statutárního města Ostravy – městského
obvodu Třebovice za rok 2019.
účetní závěrku statutárního města Ostravy - městského obvodu Třebovice zpracovanou k rozvahovému dni 31. prosinci 2019 za účetní
období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.

neuplatnit předkupní právo k ½ vlastnického podílu garáže v majetku v majetku soukromého vlastníka na pozemku parc. č. 422/13, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, v majetku statutárního města Ostravy svěřeného
městskému obvodu Třebovice.

účetní převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (účet
431) vykázaný za účetní období roku 2019 ve výši 2,479.232,37 Kč
do výsledku hospodaření minulých období (účet 432).

termíny zasedání Zastupitelstva městského obvodu Třebovice na
II. pololetí roku 2020, a to 9. září 2020, 21. října 2020 a 16. prosince 2020.

SCHVÁLILO

SCHVÁLILO

SCHVÁLILO

KONCEM ČERVENCE BYLY NA DVOU MÍSTECH
V TŘEBOVICÍCH ROZMÍSTĚNY NÁDOBY KE SBĚRU
JEDLÉHO OLEJE
Speciální popelnici na jedlé oleje najdete na křižovatce ulic Třebovická a Pod Výhonem a další na ulici
Kozinova (v blízkosti prodejního stánku) vedle stávajících kontejnerů.
Třiďte pouze JEDLÉ oleje a tuky. NEPATŘÍ sem technické, hydraulické, motorové, mazací ani podobné
oleje. Ke třídění používejte POUZE PET lahve. Láhev zcela naplňte jedlým olejem.
Nádoba je černé barvy s pevným oranžovým víkem, na kterém je speciální menší otvor na PET láhev.

SBĚRNÝ DVŮR SE STĚHUJE Z MARTINOVA DO TŘEBOVIC

Příprava lokality na ul. Provozní pro sběrný dvůr
V průběhu září se o necelý kilometr přesune martinovský sběrný
dvůr společnosti OZO Ostrava. Nově bude k dispozici v ulici
Provozní na okraji Třebovic.
„Důvodem přesunu tohoto sběrného dvora je zejména potřeba
jeho rozšíření, což daná lokalita neumožňovala. Vhodný prostor
jsme nalezli nedaleko původního místa, v areálu bývalé čistírny
odpadních vod,“ říká Vladimíra Karasová ze společnosti OZO

Ostrava a dodává, že nově vytvořený sběrný dvůr umožní jak
rozšíření služeb občanům, tak větší komfort při navážení odpadu.
„Je zde dostatek prostoru na přistavení více kontejnerů, občané se
budou moci se svými vozy pohodlněji otáčet,“ vysvětluje s tím,
že informace o přesném datu otevření nového sběrného dvora
zájemci naleznou na webu www.ozoostrava.cz a na sociálních
sítích firmy.
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A DO SENÁTU
SE USKUTEČNÍ VE DNECH 2. A 3. ŘÍJNA 2020.
DRUHÉ KOLO VOLEB DO SENÁTU PROBĚHNE 9. A 10. ŘÍJNA 2020.

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.

V pátek 2. října 2020 probíhají volby od 14.00 hodin do 22.00
hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Druhé kolo senátních voleb se bude volit v pátek 9. října 2020
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 10. října 2020 od 8.00
hodin do 14.00 hodin.
Volby do zastupitelstev krajů se konají společně s volbami do Senátu Parlamentu České republiky. Úřední obálky
a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou tak od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev krajů jsou barvy šedé, hlasovací lístky
a úřední obálka pro volby do Senátu jsou barvy žluté.

DRUHÉ KOLO VOLEB DO SENÁTU
Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole voleb nadpoloviční většinu hlasů, bude se konat druhé kolo voleb. Ve druhém
kole kandidují pouze dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola.
Hlasovací lístky (barvy šedé) pro druhé kolo voleb již voliči
nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební
místnosti ve dnech druhého kola voleb. Zde také obdrží úřední obálku (barvy šedé).

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (29. září 2020).
Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových
chybách na hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti.
PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky
- platným občanským průkazem,
- platným cestovním pasem České republiky.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Průběh hlasování
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise
vydá i sadu hlasovacích lístků.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S úřední
obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden
hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Při souběhu voleb
musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy,
jinak je hlas voliče neplatný.
Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený 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 vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit
do volební schránky.
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KULTURNÍ RUBRIKA

POZVÁNÍ NA OPERETNÍ PŘEDSTAVENÍ
V sobotu 26. září 2020 se v 17.00 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.
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KULTURNÍ RUBRIKA

SOUTĚŽ MODELŮ LODÍ
NA LAŠI

CHARITA OSTRAVA
ZAJIŠŤUJE PORADENSTVÍ
PŘI PÉČI O BLÍZKÉ A ZVE
NA KURZ
Pravidelný „Kurz péče o nemocného v domácím prostředí“ se začne uskutečňovat v rámci od září 2020. Pro zájemce nadále poskytujeme konzultace v rámci telefonických nebo video hovorů. Chceme touto cestou pečujícím,
kteří se starají o blízkého v domácí prostředí, zprostředkovat informace, jak zvládnout péči o méně pohyblivého, částečně nebo plně imobilního člověka. Konzultace
vedené zdravotními sestrami poskytujeme každou středu (nebo dle domluvy). Termín společného kurzu s osobní účastí je 24. 9. 2020, 14 - 17 hodin v budově Hospice
sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice.
Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny
a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou praktické ukázky,
jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek,
které pomáhají při naplňování potřeb nemocného člověka. Na kurz se přihlaste předem na kontaktu níže. Těšíme
se na Vaši účast!
Kontakt: Charita Ostrava - Charitní hospicová poradna,
Mgr. Alexandra Čubová, 731 534 002, e-mail: hospicova.
poradna@ostrava.charita.cz

Start řízeného modelu
K ukončení letošní sezóny pořádá spolek KUBIK-Team na rybníčku LAŠA 3. října soutěž modelů lodí „Podzimní slalomky
2020“. Soutěž bude náhradou za neuskutečněného červnového
"LODIVODA". Díky podpoře našich partnerů se bude soutěžit
v šesti kategoriích.
Do soutěže se i tentokrát mohou přihlásit zájemci z řad veřejnosti, kterým členové KUBIK-Teamu několik modelů zapůjčí.
Pro bližší informace pište pořadateli do 24. září 2020 na e-mail
kubik-team@seznam.cz nebo volejte na mobil 604 750 089.

Více na webu:
https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-konzultace/
https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-24-9-2020/

Na Vaši účast se těší členové spolků KUBIK-Team a LAŠA
Pavel Kubíček, předseda spolku KUBIK-Team

MEZINÁRODNÍ NOC PRO NETOPÝRY
se koná v Třebovickém parku v pátek 18. září 2020, od 19:30
do 21:00 sraz u vstupu do parku u Altánu.
POZOR – nutná předchozí registrace (na tosenovsky@birdlife.cz, s uvedením počtu účastníků a telefonickým kontaktem).
Program: noční procházka starým zámeckým parkem s památnými stromy. Povídání o životě a ochraně netopýrů a ukázky moderní techniky používané při výzkumu, kterou si účastníci budou moci sami vyzkoušet. Ukázka odchytu netopýrů do
sítí a handicapovaných netopýrů ze záchranné stanice.
Nezapomeňte si s sebou vzít baterku a oblečení i obuv do terénu.
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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MĚSTSKÁ POLICIE OSTRAVA ZASAHOVALA V TŘEBOVICÍCH

TO NEJSOU DROGY, TO JE PŘÍRODA
Strážníci koncem července v Ostravě – Třebovicích na jedné z autobusových zastávek kontrolovali dva podezřelé mladíky.
Pozornost na sebe upoutali svým nestandardním chováním. První, později zjištěný, 17letý mladík odpovídal popisu osoby hledané
Policií České republiky. Druhý, později zjištěný, 20letý mladík držel v ruce sáček s obsahem zelené sušiny.
Při příchodu hlídky strážníků se mladík tento sáček pokusil bleskově ukrýt do svých kalhot, konkrétně do oblasti rozkroku. Po výzvě strážníků sáček vytáhnul ze svých kalhot společně se skleněnou
trubičkou naplněnou rovněž zelenou sušinou.
Následně se strážníkům doznal, že se jedná o marihuanu. Jedním
dechem však dodal, že se přeci ničeho nedopouští. Toto zdůvodnil
slovy: „To nejsou drogy, to je přeci příroda“.
Na místo přivolaná hlídka Policie České republiky si oba dva
mladíky převzala k dalšímu opatření.

TŘEBOVICKÝ BAZAR NEJEN OBLEČENÍ 2020
KDE:

PÁTEK

16. 10. PŘÍJEM OBLEČENÍ

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 pro
dospělé

09.00-15.00

PRODEJ OBLEČENÍ

12.00-19.00

SOBOTA 17. 10. PRODEJ OBLEČENÍ

09.00-15.00

NEDĚLE 18. 10. Výdej oblečení, výplata 09.00-10.30

Do komisního prodeje oblečení pro dospělé a děti, obuv (max.
3 páry), hračky, sportovní vybavení (lyže, brusle, přilby,
sportovní potřeby, koloběžky, odrážedla, sáně) knihy, dětské
postýlky, ohrádky, houpačky, maškarní kostýmy, dětský zahradní nábytek, vánoční ozdoby, aj.

Pro registraci napište své jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo na e-mail luckajecmen@seznam.cz nebo SMS na tel.
č. 776 661 917. Registrační poplatek je 50 Kč. Počet registrací je omezen.
Součástí bazaru je charitativní sbírka oblečení pro obchůdky
ADRA v Ostravě.

VYBÍRÁME ZE SOUHRNNÉ STATISTIKY SDÍLENÝCH KOL NEXTBIKE V OSTRAVĚ K 31. 7. 2020
Městský obvod Třebovice
Stanoviště Sokolovská výrazně odlehčilo ostatním stanovištím
na Martinovské ulici a lidé mají možnost kolo odložit v blízkosti
tramvajové zastávky. Stanoviště na Sládkovičově náměstí muselo
Celkové pořadí
91
106
Celkem

být z důvodu vysoké kumulace kol přesunuto na jiné místo. Situace se však uklidnila a se stanovištěm na novém místě není problém.
Velice pomohl fakt, že stanoviště je teď bonusové a zákazníci jezdí
30 místo 15 minut zdarma.

Název stanice
Sladkovičovo náměstí *(+ 15 min. zdarma k výpůjčce) #45300
Sokolovská - Třebovice #45072
Městská část - Třebovice
7

Počet půjček
1362
1230
2592

Počet vrácení
1395
1508
2903

Třebovický kapr  Zpravodaj městského obvodu

Vážení čtenáři. Rádi bychom Vás opět po letní přestávce přivítali
na hřišti SK Slavie Třebovice, kdy naši muži letos hrají Krajskou
fotbalovou soutěž, a to konkrétně Canis 1. B třídu skupinu "B".
Starší žáci i mladší žáci hrají Krajskou soutěž - Anglický-trávník
skupina "B".
Rádi se s vámi opět setkáme na místním fotbalovém hřišti, nebo nás
také můžete sledovat na facebookové stránce SK Slavie Třebovice.

číslo 3/2020  e-mail: posta@trebovice.ostrava.cz

OD 1. ŘÍJNA 2020 DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ
PROVOZNÍ DOBY TŘEBOVICKÉ POŠTY
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

–
8 – 12
–
8 – 12
8 – 12

13
13
13
13
13

–
–
–
–
–

18
14
18
14
14

hodin
hodin
hodin
hodin
hodin

FORENZNÍ ZNAČENÍ JÍZDNÍCH KOL

Rozpis zápasů SK Slavie Třebovice v Krajských fotbalových soutěžích
Moravskoslezského kraje - podzim 2020.

Rozpis zápasů mužů – 2020/2021 – podzim - CANIS I.B třída
Datum
16.08.
22.08
29.08.
05.09
12.09
19.09.
27.09.

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

Domácí
Hosté
Strahovice
Třebovice
Třebovice
Svinov
Darkovice
Třebovice
Třebovice
Hať
Slavoj Rychvald Třebovice
Třebovice
Klimkovice
Chuchelná
Třebovice

Datum
03.10.
10.10.
17.10.
24.10.
31.10.
08.11.

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

Domácí
Třebovice
Ostrava JIH
Třebovice
Hrabová
Třebovice
Bohuslavice

Hosté
Kozmice
Třebovice
Šilheřovice
Třebovice
Krásné Pole
Třebovice

Rozpis starší žáci – 2020/2021 – podzim – Krajská soutěž (6+1)
Datum
22.08.
30.08.
05.09.
12.09.
19.09.
26.09.

Čas
09:00
14:00
09:00
13:00
09:00
10:30

Domácí
Hosté
Třebovice
Svinov
Petřkovice
Třebovice
Třebovice
Fryčovice
MFK Vítkovice Třebovice
Třebovice
Frenštát p. Radh.
Hlubina
Třebovice

Datum
03.10.
11.10.
17.10.
24.10.
01.11.

Čas
09:00
12:45
09:00
09:00
09:00

Domácí
Třebovice
Kozlovice
Třebovice
Frýdlant n. Ost.
Ludgeřovice

Hosté
Ostrava JIH
Třebovice
1 FC Poruba
Třebovice
Třebovice

Rozpis mladší žáci – 2020/2021 – podzim – Krajská soutěž (7+1)
Datum
22.08.
30.08.
05.09.
12.09.
19.09.
26.09.

Čas
10:45
15:45
10:45
14:45
10:45
09:00

Domácí
Hosté
Třebovice
Svinov
Petřkovice
Třebovice
Třebovice
Fryčovice
MFK Vítkovice Třebovice
Třebovice
Frenštát p. Radh.
Hlubina
Třebovice

Datum
03.10.
11.10.
17.10.
24.10.
01.11.

Čas
10:45
11:15
10:45
10:45
10:45

Domácí
Hosté
Třebovice
Ostrava JIH
Kozlovice
Třebovice
Třebovice
1 FC Poruba
Frýdlant n. Ost. Třebovice
Ludgeřovice Třebovice

(změna termínu vyhrazena)

Rozpis zápasů SK Slavie Třebovice v Městských fotbalových soutěžích - podzim 2020

Rozpis VETERÁNŮ – 2020/2021 – podzim – MěS – nad 45 let
Datum
07.09.
18.09.
25.09.
28.09.

Čas
19:00
17:00
17:00
17:00

Domácí
Polanka
Třebovice
Dolní Lhota
Pustkovec

Hosté
Třebovice
Ostrava Oldies
Třebovice
Třebovice

Datum
09.10.
16.10.
19.10.

Čas
16:30
16:30
17:00

Domácí
Hosté
Třebovice
Poruba
Třebovice
Polanka
Ostrava Oldies Třebovice

Rozpis starší přípravka – 2020/2021 – podzim – MěS (5+1) – sk. A
Datum
01.09.
07.09.
16.09.
23.09.
02.10.

Čas
15:30
16:30
16:30
16:30
16:30

Domácí
Petřkovice
1 FC Poruba
Třebovice
Třebovice
Rychvald

Hosté
Třebovice
Třebovice
VOLNO
Hlubina
Třebovice

Datum
07.10.
13.10.
23.10.
28.10.

Čas
16:30
16:30
16:30
15:00

Domácí
Hosté
Třebovice Baník Ostrava R
Baník Ostrava R Třebovice
Heřmanice
Třebovice
Třebovice
Vřesina

(změna termínu vyhrazena)

Městská policie Ostrava letos pokračuje s forenzním značením
jízdních kol pomocí syntetické DNA i v měsících září a říjnu. A to
i ve vašem městském obvodu.
První zářijové značení proběhne již v pondělí 14. září
od 14 do 17 hodin na cyklostezce Třebovice, u lávky přes
řeku Opava (odpočinkové místo). Na stejném místě bude značení probíhat i v sobotu 3. října od 8:30 do 11:30 a od 12:30
do 14:30 hodin.
Na oba termíny je nutné se předem telefonicky objednat
na telefonní číslo 720 735 125 (Po – Pá od 7-15 hodin).
A co vlastně znamená forenzní značení syntetickou DNA?
Jedná se o metodu tzv. forenzního identifikačního značení.
Tato moderní metoda spočívá v nanesení netoxické látky obsahující mikrotečky se specifickým kódem. Výjimečná je také tím, že
na označeném předmětu není nátěr pouhým okem viditelný a odhalit jej lze až pod ultrafialovým světlem.
Všechny sady, kterými je značení prováděno, jsou zapsány
v databázi Městské policie Ostrava a také v mezinárodní databázi
výrobků REFIZ (registr forenzního identifikačního značení), což
v případě krádeže kola či pomůcky usnadňuje identifikaci a vrácení právoplatnému majiteli.
Značení jízdních kol forenzní DNA je financován z prevence
kriminality Ministerstva vnitra ČR a statutárního města Ostrava.
Značení jízdních kol syntetickou DNA budou strážníci provádět v několika zářijových a říjnových termínech na ostravských
cyklostezkách. Bližší informace, podmínky, konkrétní termíny
a místa značení lze nalézt na www.mpostrava.cz.
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