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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v měsíci říjnu jsme zahájili druhou polovinu volebního období let
2018 až 2022. Letošní rok 2020
nám vzhledem k návratu pandemie koronaviru v měsíci září způsobil nejen problémy v organizaci chodu úřadu, ale zabránil nám
v konání připravovaných akcí pro
Vás občany v oblasti kultury. Nejen tradiční Třebovický koláč, ale
také přeložené operetní vystoupení z jarních měsíců jsme museli vzhledem k hygienickým opatřením zrušit. Taktéž očekávané Rozsvícení vánočního stromu
nemělo slavnostní podobu a proběhlo bez účasti Vás občanů.

Prodloužením nouzového stavu budou všechna opatření
dále trvat.
Poděkování patří zaměstnancům úřadu, kteří přes přísná
hygienická opatření a omezený provoz, plnili nejen své úkoly, ale také Vaše požadavky, se kterými jste se na ně obraceli.
K jednotlivým stavbám letošního roku je připravena fotodokumentace na následujících stránkách tohoto zpravodaje.
Rovněž se můžete podívat na stav řeky Opavy v měsíci říjnu,
kdy byl vyhlášen 2. povodňový stupeň.
Závěrem Vám všem, vážení spoluobčané, přeji k vánočním
svátkům klid a pohodu a vše nejlepší v novém roce, nejen
jménem svým, ale také jménem rady, zastupitelstva a zaměstnanců úřadu.
František Šichnárek, starosta

PŘIPOMÍNÁME PROVOZNÍ DOBU
POŠTY OSTRAVA 22
( V TŘEBOVICKÉ RADNICI)
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8 - 12
8 - 12
8 - 12

POZVÁNÍ

13 - 18 hodin
13 - 14 hodin
13 - 18 hodin
13 - 14 hodin
13 - 14 hodin

na zasedání Zastupitelstva
městského obvodu Třebovice,
které se uskuteční

ve středu dne 16. prosince
2020 v 16.30 hodin

INFORMACE

v zasedací místnosti v 1. patře budovy
radnice v Třebovicích, ul. 5. května,
č.p. 5027.

Úřední hodiny Úřadu městského obvodu
Třebovice budou z organizačních důvodů
ve středu 23. prosince 2020 zrušeny.

Program bude zveřejněn
na úřední desce ÚMOb Třebovice.

VYBÍRÁME Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU TŘEBOVICE
SCHVÁLILO

města a k jeho následnému svěření do správy městského obvodu Třebovice, a to z toho důvodu, že koryto vodního toku, které se na tomto pozemku nachází, je dlouhodobě neudržované,
v havarijním stavu a jeho oprava a údržby by neúměrně zatížila
rozpočet městského obvodu.

plnění usnesení z předchozích zasedání Zastupitelstva městského obvodu Třebovice.
SCHVÁLILO

plnění a čerpání rozpočtu městského obvodu Třebovice dle skutečnosti k 30. září 2020.

ROZHODLO

SCHVÁLILO

o tom, že městský obvod Třebovice nemá záměr prodat část
pozemku parc. č. 784/5 – ostatní plocha v k.ú. Třebovice
ve Slezsku, obec Ostrava, o výměře cca 22 m2 ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Třebovice.

rozpočtová opatření č. 11, č. 13 k rozpočtu statutárního města
Ostravy - městského obvodu Třebovice na rok 2020.
VZALO NA VĚDOMÍ

zprávu starosty MOb Třebovice o záměru investice městského
obvodu Třebovice – „Výstavba sportovní haly Ostrava – Třebovice“.

POVĚŘILO

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

ROZHODLO

o záměru investice městského obvodu Třebovice - „Výstavba
sportovní haly Ostrava – Třebovice“.

POVĚŘILO

VYDALO

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.

nesouhlasné stanovisko k nabídce Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových na bezúplatný převod pozemku parc.
č. 446/1 v k. ú. Třebovice ve Slezsku do vlastnictví statutárního
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VÝSTAVBA HŘBITOVNÍ ZDI PODÉL UL. NA VALECH A UL. V MEŠNÍKU

Původní oplocení hřbitova

Postup výstavby nové hřbitovní zdi

Nové oplocení včetně vstupní brány
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REKONSTRUKCE BUDOVY Č. P. 5007 V TŘEBOVICKÉM PARKU
Při demoličních pracech byla v čelní betonové zdi nalezena plechová skříňka a uvnitř smotek pergamenu s latinským textem (viz níže)
Latinský originál textu Felixe Paprstorpa
z roku 1924
Hanc domum mihi exstruxi non sine auxilio Mariae Stonae, proprietariae
huius latifundii (Strzebowitz und Martinau1). Hoc tempore anno Domini 1924 malignae conditiones vitae fuere. Victa enim Germania omnes ei
populi, quibus per Germaniam totam cultura et litterae adlatae sunt, contra priorem matrem et reginam rebellarunt dicendo: „Nunc docti sumus
satis, nunc scimus ipsi regere.“ Austriam destructam deriderunt,2 Germanicos proprietarios latifundiorum expropriaverunt, credentes, novam
quasi seriem cultivatam suae ipsius gentis adcrescituram esse. Hoc maligno tempore me, scultorem3 Felicem Papestorp4 de gente ministerialium
Halberstadtensium5 recipit Maria Stona reditum e grande6 magno bello
1914-1918 et asylum praebuit artis, sola enim ea fuit in hac terra persona cul7 litteris et artibus faventissima, scripsit ipsa multa et era8 mirabile
exemplum culturae, cum alii omnes aurum solum cupidissimi quaesierunt desperantes omnem culturam. Miserrima plebs.

Doslovný překlad textu od prof. Pavla Černušky,
který zprostředkoval P. Lukáš Engelmann
Tento dům jsem si postavil nikoli bez pomoci Marie Stony, majitelky
tohoto panství9 (Třebovice a Martinov). V tomto čase léta Páně 1924
byly špatné životní podmínky. Po porážce Německa se všechny národy,
k nimž se prostřednictvím celého Německa dostala literatura10 a vzdělanost, postavily proti někdejší matce a vládkyni a řekly: „Teď už jsme
chytří11 dost, teď si umíme vládnout sami.“ Zničenému Rakousku se vysmáli, německé vlastníky panství12 vyvlastnili a mysleli si, že vznikne jakýsi nový druh kultury13 jejich vlastního národa. V těchto zlých časech
mě, sochaře Felixe Papestorpa z rodu haberstadtských ministeriálů14 přijímá Maria Stona jako navrátilce z velké války let 1914-1918 a poskytla
útočiště umění – byla totiž v této zemi jedinou osobou pečující o literaturu15 a umění, sama hodně napsala a byla podivuhodným příkladem kultury,16 zatímco všichni ostatní v touze výlučně po zlatu o ně usilovali a rezignovali na jakoukoliv kulturu.17 Nemírně ubohý národ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Zahájení demoličních prací

Myslím, že to čtu správně, ale je třeba porovnat s jinými zápisy těchto místních názvů.
Správně: deriserunt.
Správně: sculptorem.
Opět je nutná kontrola správného čtení jména.
I zde je nutná kontrola, pro jistotu… Jsem si kvůli věcným souvislostem jistý, že jde o Halberstadt, ale
jako existuje i Holberstadt jako příjmení.
Opravy se běžně v přepisu textu neuvádějí, ale tady ji pro další využití zadavatele nevynechávám.
Viz pozn. .
Správně: erat.
Nemusí to být nutně panství, ale i obecněji: statky, majetky.
Lze též chápat jako: kultura. Vzhledem k následnému využití tohoto slova odlišujeme.
Dosl.: učení.
Viz pozn. .
Možná ale myslel společenskou skupinu, která nahradí německou šlechtu – podle textu těžko říct.
Tato společenská vrstva se v českém prostředí nevyskytuje.
Viz pozn. .
Též: kultivovanosti
Viz pozn. .

Místo nálezu skříňky s dokumentem z roku 1924

Nalezená dobová skříňka s dokumentem

Originál latinského textu nalezeného dokumentu
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Původní stavba odstraněna

Zahájení výstavby nové budovy

Průběh výstavby

ŘÍJEN - ŘEKA OPAVA OPĚT ZAHROZILA

Zahrádky pod třebovickým nádražím

Cesta k chatám u starého splavu

Maximální průtok u přechodové lávky
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KULTURNÍ RUBRIKA
S POLITOVÁNÍM SDĚLUJEME, ŽE VZHLEDEM K VÝVOJI PANDEMIE KORONAVIRU A NÁSLEDNÝM
PROTIEPIDEMICKÝM OPATŘENÍM NENÍ MOŽNÉ PLÁNOVAT NEJBLIŽŠÍ KULTURNÍ AKCE.
MUSELI JSME OŽELET OBLÍBENÉ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU. VÝJIMEČNĚ SE V LEDNU
NEUSKUTEČNÍ ANI TRADIČNÍ NOVOROČNÍ KONCERT.
VĚŘÍME, ŽE SE SITUACE ZAČNE POSTUPNĚ ZLEPŠOVAT A BUDE MOŽNÉ SLAVNOSTNĚ PŘIVÍTAT
NOVÉ OBČÁNKY TŘEBOVIC, NAROZENÉ V ROCE 2020. O TERMÍNU TÉTO AKCE,
KTERÁ SE KAŽDOROČNĚ KONÁ V TŘEBOVICKÉM ALTÁNU, BUDOU RODIČE DĚTÍ
V PŘEDSTIHU INFORMOVÁNI.

CHARITNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
Podoba tradiční Tříkrálové sbírky bude na počátku příštího roku pravděpodobně ovlivněna omezeními v souvislosti s epidemiologickou situací. Přání štěstí, zdraví a pokoje do nového roku do domácností v Ostravě a okolí však Tři králové lidem chtějí i přesto přinést ať už s rouškami nebo při koledě virtuální v termínu 1.-14. ledna
2021. Jednadvacátý ročník sbírky pořádaný Charitou Česká republika bude jiný, ale už nyní víme, že záměry
Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra na pomoc lidem v nouzi bude možné podpořit příspěvkem na sbírkový
účet č.: 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem: 7778013. Více o Tříkrálové sbírce 2021
v Ostravě a okolí, její organizaci a využití naleznete na webu: www.ostrava.charita.cz

„KTERAK SE OBĚTÍ NESTÁTI…“
Moravskoslezská policie představuje novou didaktickou
hru s názvem „Kterak se obětí nestáti“. Jak již název napovídá, cílem projektu je seznámit veřejnost se základními pravidly
bezpečného chování, aby se nestala obětí trestného činu. Hru
„Kterak se obětí nestáti“ vydalo Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje.
Hra je určena pro dva až šest hráčů ve věku od šesti let. Jejími
komponenty jsou oboustranná hrací deska, hrací kostky, figurky,
herní karty a pravidla. Na jedné straně hrací desky soutěží hráči
v otázkách z oblasti vlastního bezpečí v kritických situacích doma
i venku. Namátkou lze uvést oblasti soutěžních úkolů či doporučení – bezpečí v dopravě, předcházení majetkové trestné činnosti, problematika zvyšování právního vědomí nebo zneužívání návykových látek. Pro konkrétnější představu lze doplnit text jedné
z herních karet: „Před vstupem na přechod pro chodce ses nejprve rozhlédl vlevo, pak vpravo a poté opět vlevo. Bezpečně jsi přešel. Postupuješ o dvě políčka vpřed“.
Současná četnost komunikace prostřednictvím internetu, stejně jako zvýšení počtu trestných činů páchaných v online prostředí, iniciovaly vznik druhé hrací strany s tématikou kybernetické
bezpečnosti. Hráči si tak zopakují, připomenou či zjistí, jak se vyhnout rizikům internetu. Soutěžící si osvojí související pojmy, získají informace k bezpečnějšímu užívání internetu. Příkladmo lze
uvést zadání jedné z těchto herních karet: „Na svém účtu na sociální síti jsi zveřejnil příliš mnoho informací o své osobě, mohou
být zneužity. Vracíš se o dvě políčka zpět.“
Soutěžních klání se mohou účastnit nejen děti, ale i dospělí.
Hra tak může navíc napomoci i mezigenerační komunikaci. Navázala na předchozí preventivní projekty moravskoslezské policie, jakými byly knížka „Policejní pohádky“, didaktické hry
„Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou“ či „Na policejní služebně“.
Hra „Kterak se obětí nestáti“ bude využívána nejen policisty
při preventivních aktivitách. Vzhledem k aktuální epidemiologic-

ké situaci, mohou jako první vyzkoušet novou hru v moravskoslezských školách, hejtmanem určených k zajištění péče o děti
vybraných profesí (zdravotníků, záchranářů apod.).
Po zlepšení epidemiologické situace mohou novou hru užít k výuce také pedagogové moravskoslezských škol. Bezpečnostní doporučení při hře si budou moci osvojit v době zlepšení epidemie také
dříve narození v klubech či zařízeních pro seniory. A po otevření
knihoven si budou moci zahrát také zájemci z řad široké veřejnosti. Hra „Kterak se obětí nestáti“ bude distribuována i do knihoven
obcí s rozšířenou působností v Moravskoslezském kraji, které o hru
projeví zájem. Zmíněné subjekty (školy, kluby seniorů či zařízení
pro seniory, knihovny obcí s rozšířenou působností), které mají zájem o novou hru „Kterak se obětí nestáti“, nás mohou kontaktovat
prostřednictvím e-mailu krpt.prevence@pcr.cz. Distribuce her bude
zajištěna do vyčerpání zásob. Detailněji k prezentaci hry ve videospotu (https://youtu.be/2PaRvIgYB9Y).
mjr. Mgr. Gabriela Pokorná, vrchní komisař
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VZPOMÍNÁNÍ A NOVÁ KNIHA O HISTORII TŘEBOVIC
Advent bývá časem zastavení, zpomalení. Jak
vyjadřuje italský spisovatel Ermes Ronchi „náš
život je někdy bez odpočinku, je to běh, horský
výstup bez vydechnutí, takže duše často zůstává
pozadu, bez dechu…“. Přesto všechno máme příležitosti se zastavit. Například při vzpomínání.
Když vzpomínáme, jakoby se zastavil čas a
vrátil se zpět. Samozřejmě, že už některé zážitky
vnímáme zkreslené přítomnou realitou a jinými
okolnostmi, ale to neznamená, že nezůstávají naším vnitřním bohatstvím. A naopak - umožněme
i svým dětem a blízkým, aby i přes různá omezení,
měli i oni na co vzpomínat.
Píšu to i v souvislosti s tím, že před Vánocemi
vyjde kniha (nejen) pro milovníky historie, která
chce být dalším příspěvkem k životu v Třebovicích, tentokráte z pohledu života farnosti, o které máme první zmínku už z roku 1450. Kniha má
název „Třebovická farnost v toku času“. Poslední
kniha o historii farnosti vyšla v roce 1938 u příležitosti oslavy jubilea 200 let od vysvěcení našeho kostela s názvem „Třebovský kostel 1738 - 1938“. Možná ji doma máte. Od té doby se toho ovšem
stalo hodně. Farnost prošla druhou světovou válkou, totalitou, tzv.
„pražským jarem“, následnou normalizací, sametovou revolucí, dobou svobody, až po tuto zvláštní „covi-dobu“ omezení fyzických
kontaktů.
Stalo se toho mnoho a kniha se snaží mapovat dějiny farnosti od
počátku do dnešních dnů textem i dobovými fotografiemi. Myslím,

že je obohacující připomínat si ten proud dějin, do kterého jsme
vstoupili. A také je to příležitost koupit tuto knihu jako vánoční dárek pro někoho, kdo v tom toku Třebovic byl a už jej život zavál
zase někam dále…
KNIHU „TŘEBOVICKÁ FARNOST V TOKU ČASU“ BUDE
MOŽNÉ PŘED VÁNOCEMI ZAKOUPIT I NA PODATELNĚ
ÚŘADU MĚSTKÉHO OBVODU TŘEBOVICE.
Požehnaný čas adventní i vánoční přeje
P. Lukáš Engelmann

LETOŠNÍ VÁNOCE

25. prosinec Slavnost Narození Ježíše Krista
7.30 a 9.30 hodin slavnostní mše svatá

V TŘEBOVICKÉM KOSTELE

26. prosinec Svátek sv. Štěpána
7.30 a 9.30 mše svaté

Doba adventní – příprava na Vánoce:

27. prosinec Svátek Svaté Rodiny
7.30 a 9.30 mše svaté, po nich bude následovat žehnání
rodinám
16.00 - 17.00 možnost krátké návštěvy Živého betlému
na farní zahradě

Roráty (mše sv. ke cti Panny Marie):
v úterý v 7.00 hodin a ve středu v 17.00 hodin – s programem
pro děti, online na www.facebook.com/trebovicka.farnost.
v sobotu v 7.00 hodin – se starobylými rorátními zpěvy.
V neděli 20. prosince – 4. neděle adventní
od 14.00 do 17.00 hodin v kostele – předvánoční zpovídání
Možnost smířit se s Bohem při svátosti smíření jako duchovní
příprava na Vánoce. Vše za dodržení rozestupů a roušek.

31. prosinec Památka sv. Silvestra - ukončení občanského
roku 2020
16.00
děkovná mše svatá za všechny dary roku 2020
23.00 - 00.00 adorace v kostele s prosbou o požehnání do nového roku

Bohoslužby během Vánočních svátků:
(počet účastníků se bude řídit vládními opatřeními)

1. leden 2021 Slavnost Matky Boží Panny Marie
zahájení občanského roku 2021
7.30 a 17.30 slavnostní mše svaté

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

9. leden

Možnost návštěvy třebovického betléma bude i ve dnech
25. 12. a 26. 12. od 10.30 do 18.00 hodin.

dopoledne bude Tříkrálová sbírka
v Třebovicích s požehnáním domů
Je to podpora projektů Charity a osobní přání
dobra do nového roku od našich nejmenších koledníků!

Změna programu vyhrazena – sledujte prosím aktuální pořad bohoslužeb na farních stránkách: www.farnosttrebovice.cz
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NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR NA UL. PROVOZNÍ V TŘEBOVICÍCH PŘEŠEL
OD 1. LISTOPADU NA ZIMNÍ PROVOZNÍ DOBU
Provozní doba (listopad – březen): PO - NE 8 - 18 hodin.
Sběrné dvory jsou stálými sběrnami odpadu z ostravských
domácností a místy zpětného odběru elektrospotřebičů. Množství odpadu, které lze ve sběrném dvoře odevzdat: 2 m³
(vejde se na přívěsný vozík za osobní automobil).
Ve sběrných dvorech OZO mohou obyvatelé městských obvodů statutárního města Ostravy 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 ...)
• jedlé oleje a tuky (v uzavřených plastových nádobách)
• větve (do průměru 10 cm) se přijímají jen ve sběrných dvorech v Kunčicích, Porubě, Přívoze a Staré Bělé a dále v areálu
skládky 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

ZA POPLATEK
• stavební suť (cihly, drobný beton bez armování, omítka,
kachličky, zemina, kamení, keramické střešní tašky) - mimo
sběrný dvůr Krásné Pole
• směsný stavební a demoliční odpad (asfaltová lepenka, izolační materiály, umakart, sádrokarton, bytové jádro, plovoucí
podlahy, suť smíchaná s příměsemi plastu, papíru, dřeva, skla,
heraklit, stavební polystyrén) - mimo sběrný dvůr Krásné Pole
• okna a dveře (okna, dveře, okenní a dveřní rámy)
• pneumatiky z osobních automobilů a motocyklů - cena 30,Kč/ks.
O státních svátcích jsou všechny sběrné dvory uzavřeny!

SVOZ ZELENĚ Z BIO POPELNIC V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH OD PROSINCE DO BŘEZNA

Svozové dny v Ostravě - Třebovicích jsou
11. prosince 2020
8. ledna 2021
29. ledna 2021
26. února 2021
26. března 2021.
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…).

STRÁŽNÍCI PŘEVZALI OCENĚNÍ ZA ZÁCHRANU ŽIVOTA
Ocenění za záchranu lidského života v podobě stužky „Za záchranu života“ si
z rukou primátora statutárního města Ostravy Ing. Tomáše Macury, MBA, převzali dva strážníci Městské
policie Ostrava.
Strážník Michal Andrzej Sieraga a strážník David Bogar ve středu 23. září 2020 krátce po deváté hodině večer
vytáhli z řeky Opavy tonoucího muže, poskytli mu první pomoc
a tím mu zachránili život.
48letý muž, který se při procházce v Ostravě – Třebovicích kolem řeky Opavy zřítil ze srázu do řeky Opavy, po pádu ztratil vědomí a zůstal nehybně ležet s obličejem pod vodou.

Jeden ze strážníků ani na okamžik nezaváhal a neprodleně sestoupil prudkým srázem k řece. Následně vstoupil do vody, kde
objal bezvládné tělo muže kolem pasu a tahal jej zpět ke břehu.
Společně s kolegou pak přímo na kraji řeky poskytovali tonoucímu první pomoc, kdy tonoucí muž nedýchal. Díky poskytnuté první pomoci muž začal opět dýchat. Byl
však silně podchlazený a dezorientovaný. Strážníci jej proto zabalili do izotermické folie a kontrolovali základní životní funkce až do příjezdu záchranářů.
Celý zákrok komplikovala nejen
tma, ale i nepřístupný terén. Prudký
sráz znemožnil strážníkům vytažení
muže z kraje řeky nahoru na přístupovou komunikaci. S tím pomohli až přivolaní hasiči.
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