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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
výjimečně teplé podzimní počasí se v období „dušiček“ začalo pomalu měnit a teploty klesají
k bodu mrazu. Probíhá úklid spadaného listí a připravujeme se na
zimní údržbu komunikací. Po celkové rekonstrukci byla do užívání předána komunikace Jindřicha
Mošny, která je poslední z plánovaných velkých oprav cest
a chodníků u nás v Třebovicích.
Velice zdařilou kulturní akcí byl letošní Třebovický koláč, jehož 16. ročník navštívilo cca 5000 diváků. Velký

úspěch u posluchačů měl také pěvecký koncert Barbory Čechové, který se také stává tradicí v našem Altánu. Vrcholem
podzimu bylo Rozsvícení vánočního stromu dne 29. listopadu 2019. S blížící se zimou upozorňujeme řidiče, jako každoročně, na nutnost parkování vozidel na svých pozemcích z důvodu možnosti odklízení sněhu z komunikací
a chodníků.
Závěrem Vám, vážení spoluobčané, přeji klid a pohodu
v období vánočních svátků a v novém roce vše nejlepší, nejen jménem svým, ale také jménem rady, zastupitelstva a zaměstnanců úřadu.

Původní stav komunikace Jindřicha Mošny

Komunikace po opravě

František Šichnárek, starosta

INFORMACE

SLAVNOSTNÍ
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Úřední hodiny Úřadu městského
obvodu Třebovice budou
z organizačních důvodů
v pondělí 23. prosince 2019
zrušeny.

V sobotu dne 22. února 2020 v 15.00 hodin v Kulturním domě
Altán v Třebovickém parku slavnostně přivítáme nové občánky Třebovic, kteří se narodili v roce 2019. Rodičům blahopřejeme a dětem přejeme, aby vyrůstaly v láskyplném prostředí.
Pozvání na tuto slavnostní událost bude rodičům dětí zasláno v měsíci únoru.

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 2021
– 2023, dle předloženého návrhu.

SCHVÁLILO

POVĚŘILO

plnění a čerpání rozpočtu městského obvodu Třebovice dle skutečnosti k 31. červenci 2019.

ﬁnanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Třebovice provedením kontroly hospodaření s majetkem a ﬁnančními prostředky městského obvodu Třebovice.

SCHVÁLILO

rozpočtová opatření č. 8 - č. 13 k rozpočtu statutárního města Ostravy - městského obvodu Třebovice roku 2019.

POVĚŘILO

SCHVÁLILO

kontrolní výbor Zastupitelstva městského obvodu Třebovice provedením kontroly plnění usnesení zastupitelstva a rady městského
obvodu a dodržování právních předpisů Úřadem městského obvodu Třebovice na úseku samostatné působnosti.

Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy - městského obvodu Třebovice na rok 2020, dle předloženého návrhu.
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POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ
S ÚČINNOSTÍ OD 1. LEDNA 2020

POZVÁNÍ

Městská policie Ostrava upozorňuje, že s účinností od 1. ledna
2020 vstupuje v platnost novela veterinárního zákona. Ta na území České republiky ukládá povinnost označovat psy mikročipem.
Všechny psy je tímto mikročipem nutné označit nejpozději do konce roku 2019. Výjimku tvoří pouze psi, kteří mají jasně čitelné tetování, provedené před 3. červencem 2011. U štěňat musí být označení čipem provedeno nejpozději v době jejich prvního očkování proti vzteklině (tj. nejpozději do 6. měsíce života).
V případě, že pes nebude od 1. ledna 2020 řádně označen mikročipem, hrozí ve správním řízení uložení pokuty až do výše 20 tisíc
korun. Bude na něj pohlíženo, jako by neměl platné povinné očkování proti vzteklině. V souvislosti s očipováním psa je rovněž vhodné, aby byl čip zaevidován v registru čipovaných zvířat.

na zasedání Zastupitelstva
městského obvodu Třebovice,
které se uskuteční

ve středu dne 11. prosince
2019 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.

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

zbytky vařených jídel), uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné odpady (plasty, sklo, kamení…).

13. prosince 2019
10. ledna 2020
7. února 2020
6. března 2020
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.

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,

VE SBĚRNÉM DVOŘE OZO
MŮŽETE ODEVZDAT:
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...)
• 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 gelitových pytlích

SBĚRNÝ DVŮR V ZIMNÍM OBDOBÍ
Provozní doba sběrného dvoru, který využívají občané Třebovic
(ul. K Turkovu, vedle garáží na konci ul. Provozní):
Zimní období (listopad - březen)
Po - Pá
So

10 – 18 hod
8 – 12 hod

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

Množství odpadu, které lze ve sběrném dvoře odevzdat: 2 m³
(vejde se na přívěsný vozík za osobní automobil).
Větší množství odpadu mohou občané Ostravy bezplatně odevzdat
jen ve sběrném dvoře v Ostravě-Kunčicích!
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KULTURNÍ RUBRIKA

NOVOROČNÍ KONCERT

Na programu je řada populárních melodií a písní v úpravě
pro dechový orchestr, který vystoupí se svými zpěváky.
Dirigují: Božena Turoňová a Jiří Adamec
Uvádí: Jiří Adamec
Vstupné dobrovolné.

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční Novoroční koncert Dechové hudby Polanka a Hudebního sdružení VÍTKOVÁK,
který se uskuteční v sobotu 11. ledna 2020 v 17.00 hodin
v sále Kulturního domu Altán v Ostravě - Třebovicích.

TŘEBOVICKÝ ALTÁN DOSLOVA
„PRASKAL VE ŠVECH“

POZVÁNÍ NA VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ

Zpěváci Komorního sboru Ostrava si vás dovolují pozvat
na koncert , který se ponese v duchu sváteční atmosféry doznívajících Vánoc. Přijďte v pátek 27. prosince 2019 v 16.30
do KD Altán v Ostravě – Třebovicích, nebudete litovat.Koledy a vánoční zpěvy vás určitě potěší a my, zpěváci, budeme rádi, když setrváte v naší společnosti i po oﬁciální části koncertu, kdy se můžete s námi podělit o své dojmy a sváteční prožitky při ochutnávce vánočních dobrot a připijete si
s námi na zdraví do nastávajícího nového roku. Už teď se těšíme na společné setkání!

Ve středu 23. října 2019 proběhl v Altánu koncert ostravské sopranistky Barbory Čechové a jejího hosta - tenoristy Rudolfa Medňanského za klavírního doprovodu Reginy Bednaříkové.
Koncert nabídl výběr slavných i méně známých duet z operet
Cikánský baron, Hraběnka Marica, Veselá vdova, Paganini atd.
Program u publika sklidil nebývalý ohlas, což jen potvrzuje,
že veselé operetní melodie jsou stále oblíbeným a vyhledávaným žánrem.
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NOVÉ KONTEJNERY NA ŠATSTVO

těchto kontejnerů. Věci musí být čisté a zabalené, aby nedocházelo k jejich znečištění a zvlhnutí, čímž by se staly dále nepoužitelné. Doufejme, že se tím také vyřeší problém neustálého nepořádku kolem stávajícího sběrného kontejneru „Diakonie Broumov“, který se nachází na parkovišti u křižovatky ulic Třebovická a V Mešníku. Ten nestačil kapacitně na odložené šatstvo, které
se pak válelo v okolí kontejneru.

Dne 18.listopadu 2019 byly na křižovatce ulic Třebovická
a Pod Výhonem umístěny dva nové sběrné kontejnery společnosti „TextilEco“ na nepotřebné oděvy, bytový textil, boty a hračky.
Tyto kontejnery budou vyváženy pravidelně každý týden. Proto
prosíme, využívejte možnost odložení šatstva a obuvi právě do

ZPRÁVA O ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ OSTRAVA – TŘEBOVICE
V letošní sezóně jsme z důvodu malého počtu dětí nemohli sestavit družstvo mladších i starších žáků.
Věnovali jsme se pouze přeboru jednotlivců, a to hlavně v Českém halovém poháru v běhu na 60 m překážek, který čítá 4 kola
– Praha, Jablonec a 2 kola pořádala Ostrava, kde nás velmi úspěšně reprezentovali v kategorii mladší holky Valerie Králová, která

se umístila na krásném 20. místě a Bára Prokopová na 35. místě
z celkového počtu 343 holek. V kategorii starší holky Laura Králová brala 35. místo z celkového počtu 404 startujících. V kategorii starší kluci Ondřej Prokop skončil na 18. místě a Lukáš Stolař
skončil 24. z celkového počtu 400 běžců.
Dále se naše dítka zúčastnila přeboru jednotlivců ve Výčapech,
kde Ondra Prokop vyhrál kategorii starší chlapci, další soutěže
se konaly Brně, Kravařích (Ondřej Prokop, bral opět 1. místo),
Opavě, Bruntále.
Ondra a Bára Prokopovi se také zúčastnili přeboru jednotlivců
ve Spišské Nové Vsi, kde Barča skončila v kategorii mladší holky na 2. místě.
Největší radost našemu SDH připravil Lukáš Stolař, který
se zúčastnil českého poháru v běhu na 100 m v kategorii mladší dorostenci, v Praze 3. místo, v Třebíči 1. místo, Ostrava 4. místo, Brno 2. místo, Moravský Beroun 2. místo, Pardubice 1. místo, Kamenec u Poličky 6. místo. Celkově v Českém poháru bral
krásné 2. místo.
Dále se zúčastnil i soutěže ve výstupu na cvičnou věž. Ostrava
4. místo, Třebíč 3. místo, Pardubice 2. místo, Široký Důl 4. místo. Kvaliﬁkoval se také na Mistrovství ČR ve výstupu na cvičnou
věž, kde skončil na pěkném místě.
Vážení spoluobčané, pokud by mělo vaše dítko zájem se stát
našim členem, tak prosím kontaktujte Michala Janáčka 603 204
267.
Touto cestou bych vám chtěl popřát krásné Vánoce a mnoho
zdraví a úspěchů v novém roce.
Za kolektiv MH Kamil Vencl
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LETOŠNÍ VÁNOCE

27. prosinec Svátek sv. Jana Evangelisty
17.30
mše svatá, při ní bude žehnání vína, po ní malé posezení na faře
28. prosinec Svátek Mláďátek betlémských
7.00
mše svatá
16.00
Živý betlém s folklórními zpěvy – sraz před bránou Třebovického parku
29. 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 2019
16.00
děkovná mše svatá za všechny dary roku 2019
23.00 - 00.00 adorace v kostele s prosbou o požehnání do nového roku
1. leden 2020 Slavnost Matky Boží Panny Marie – zahájení
občanského roku 2020
7.30 a 17.30 slavnostní mše svaté
4. leden
dopoledne bude Tříkrálová sbírka v Třebovicích
s požehnáním domů.
V některých ulicích Poruby budou koledníci chodit ve dnech 3. a 5. 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
17.30
mše svatá se žehnáním vody, křídy, kadidla a zlatých předmětů. Zároveň je to děkovná bohoslužba
všem, kdo uklízí a starají se o kostel a faru, po ní
hostina na faře.
12. leden
Svátek Křtu Ježíše Krista
7.30
mše svatá
9.30
mše svatá za všechny pokřtěné v roce 2019

V TŘEBOVICKÉM KOSTELE
Doba adventní – příprava na Vánoce:

Roráty (mše sv. ke cti Panny Marie):
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 8. prosince v 16.00 hodin – jste zváni do kostela na beneﬁční Adventní koncert pedagogů ZUŠ Heleny Salichové.
Bohoslužby během Vánočních svátků:
24. prosinec Štědrý den
15.00
bohoslužba slova s předáváním Betlémského
světla v kostele
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 h.
25. prosinec
7.30 a 9.30
26. prosinec
7.30 a 9.30

Slavnost Narození Ježíše Krista
hodin slavnostní mše svatá
Svátek sv. Štěpána
mše svaté

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

„KDO S KOHO“ – NÁKUPY V PŘEDVÁNOČNÍM OBDOBÍ
S blížícími se Vánocemi souvisí i větší návštěvnost obchodních center, a to nejen z důvodu nákupu potravin, ale i dárků
pro své nejbližší. V tomto období mívají s sebou nakupující také větší ﬁnanční hotovost. Je faktem, že
i na psychiku nás všech může mít toto náročnější období roku vliv. Moravskoslezští policisté chtějí upozornit veřejnost na možné krádeže při předvánočním nakupování. Samotní poškození totiž svou nepozorností mohou
usnadnit páchání protiprávního jednání.
A právě nepozornosti 68leté ženy měl využít neznámý pachatel, který jí v jednom z ostravských obchodních domů odcizil z nákupního vozíku kabelku. Poškozená v ní měla peněženku s finanční hotovostí, platební kartou a osobními doklady. Způsobená škoda byla ženou vyčíslena
na částku více jak dva tisíce korun.
V jiném případě měl neznámý pachatel v Ostravě, opět s využitím nepozornosti tentokráte 89letého muže, odcizit z tašky umístěné v nákupním vozíku příruční taštičku s peněženkou. V té se nacházely osobní doklady, platební karta a finanční hotovost ve výši
několika tisíc korun. Celkovou škodu vyčíslil poškozený na částku
více jak sedm tisíc korun.
Jak je z uvedených případů zřejmé, pachatelům této majetkové trestné činnosti postačí situace, kdy nakupující odloží do nákupního vozíku tašku, kabelku či batoh. Dalším momentem, který

mohou pachatelé využít, je situace, kdy nakupující ukládají zboží do zavazadlového prostoru vozidla a například onu tašku či kabelku před tímto odložili do vozidla na místo
pro řidiče či spolujezdce. Obvykle vozidlo neuzamknou a přední části nevěnují tolik pozornosti.
Tyto typické situace zachytili moravskoslezští
policisté i v preventivním videospotu kampaně s názvem „KDO S KOHO“ odkaz: https://
www.youtube.com/watch?v=ID2JtaMu7Kw.
Ve spotu je zachycena i další situace, při které dochází ke krádežím, a to v prostředcích
MHD. Opět nepozornosti tentokráte třicetileté ženy měl využít pachatel při jízdě v tramvaji
v Ostravě. Z tašky pověšené na kočárku měl odcizit peněženku s osobními doklady, finanční hotovostí a platební kartou, vše v celkové hodnotě více jak
čtyři tisíce korun.
Ke spáchání uvedených protiprávních jednání stačí opravdu
jen krátký okamžik. Navíc poškozeným při krádeži vznikne nejen
materiální škoda, ale čeká je například i vyřizování nových dokladů. Policisté proto opětovně apelují na občany, aby při nakupování a rovněž cestování byli obezřetní, své tašky či batohy si
řádně uzavírali a nenechávali je volně odložené.
por. Mgr. Lukáš Kendzior
komisař
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ÚSPĚŠNÝ PODZIM FOTBALISTŮ SK SLAVIE TŘEBOVICE
Vážení čtenáři,
rádi bychom Vás seznámili s podzimní částí fotbalové sezóny 2019/2020. Naši muži, hrající Městský přebor, se od prvního kola drží na prvním místě tabulky s 34 body s náskokem dvou
bodů před Polankou “B“. Před pronásledovateli z Dolní Lhoty,
Markvartovic a Velkou Polomí, mají naši hráči náskok dokonce sedm bodů.
Dále tu máme kategorii Veteránů, kteří po skončení podzimní části obsadili krásné 3. místo. Také musíme smeknout před výkony starších žáků, jejich kategorii se podařilo obnovit teprve v
létě 2018, a hned nám dokázali, že tato kategorie může soutěžit se
špičkou tabulky o nejvyšší místa -starší žáci obsadili 3. místo s 30
body, kdy první Hrabová a druhé Klimkovice jsou v tabulce umístěny výše jen díky lepšímu skóre.

Vyzdvihnout musíme také kategorii mladších žáků, kteří
po podzimní části vedou tabulku Městského přeboru sk. B – se
ziskem 33 bodů, kdy vyhráli všech 11 zápasů.
V neposlední řadě nesmíme opomenout naše nejmenší hráče, a to
starší přípravku, mladší přípravku a předpřípravku, kteří se účastní
soutěží, ale u těchto kategorií nám jde především, aby se naučili základy fotbalu, rozvíjeli svůj potenciál a hlavně se fotbalem bavili.
V zimní přestávce čeká naše kategorie mládeže účast na Krajské zimní lize, Ostravské zimní lize a dalších, i mezinárodních
turnajích, kde budou od listopadu do poloviny března reprezentovat náš klub. Tímto přejeme mnoho fotbalových úspěchů.
Závěrem bych chtěl poděkovat fanouškům třebovického fotbalu a pozvat je na jarní část fotbalového ročníku, kdy doufáme, že
jarní část bude minimálně stejně tak úspěšná, jako podzimní část.
Michal Jarecký, předseda

Mladší žáci ve Staré Bělé

Poslední zápas mužů ve Václavovicích

VYBÍRÁME Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE V TŘEBOVICÍCH
Měl v Ostravě zákaz pobytu, přesto zde kradl
Nejenže měl muž na území města Ostravy zákaz pobytu, navíc se rozhodl i krást. To se mu nakonec stalo osudným. Ve čtvrtek 3. října 2019 byla totiž hlídka městské policie vyslána do prodejny v Ostravě - Třebovicích poté, co zde byl tento muž přistižen
přímo při činu. Jedenapadesátiletý muž z prodejny odcizil alkohol za skoro 130 korun, strážníkům se k celé situaci odmítl vyjádřit. Událost byla oznámena správnímu orgánu k projednání. Jelikož však při zjišťování totožnosti navíc vyšlo najevo, že muž má
uložen zákaz pobytu na území města Ostravy, byl k dalšímu opatření předán Policii ČR.

Had na zahradě
V pondělí 19. srpna 2019 v odpoledních hodinách byla hlídka městské policie vyslána do Ostravy - Třebovic, kde
byl na zahradě jednoho z rodinných
domů nalezen had. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o nejedovatou užovku,
která nakonec skončila zpátky ve volné
přírodě. Užovka z toho byla očividně nadšená, čemuž odpovídala i rychlost, jakou se vydala vstříc čerstvě nabyté svobodě.

CHARITNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 PROBĚHNE
V TŘEBOVICÍCH DNE 4. LEDNA 2020 DOPOLEDNE
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 2020 již po dvacáté 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. Dne 6. ledna 2020 bude
v době 15 -19 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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