Třebovický kapr  Zpravodaj městského obvodu

číslo 1/2017  e-mail: posta@trebovice.ostrava.cz

SLOVO STAROSTY
V prvních měsících letošního roku proběhlo v našem Altánu několik velmi zdařilých kulturních akcí, a to koncertů nebo
vítání třebovických občánků narozených v roce 2016.
Na únorovém zasedání Zastupitelstva městského obvodu Třebovic byli zastupitelé seznámeni s výsledky úsekového měření rychlosti na ulici Třebovické v období od 1. srpna
2016 do 31. prosince 2016. Pro Vaši informovanost uvádíme
přehled přestupků v jednotlivých měsících:
8/2016 evidováno 3509 přestupků
9/2016 evidováno 1383 přestupků
10/2016 evidováno 879 přestupků
11/2016 evidováno 497 přestupků
12/2016 evidováno 287 přestupků.

Vážení spoluobčané,
letošní zima nám připravila několik překvapení, kdy
se časté sněžení střídalo s ledovkou na místních komunikacích. Přes tyto náhlé změny se dařilo udržet komunikace sjízdné bez inertního posypu jen s pravidelným solením,
čímž jsme zabránili víření prachu po posypu při větrných
dnech v druhé polovině února a začátkem měsíce března.
Výskyt ptačí chřipky v sousedním Svinově nás přinutil provádět
soupis všech ptáků žijících v zajetí. Děkuji chovatelům za vstřícný přístup při pořizování těchto seznamů. Pro Vaši informaci mají
chovatelé v Třebovicích cca 513 slepic a 472 holubů. U nás v Třebovicích nebyl zatím registrován výskyt tohoto onemocnění.
Rada městského obvodu na svém zasedání 22. února 2017
rozhodla a vyhlásila výběrové řízení na dostavbu 5 sekcí kolumbárií na místním hřbitově. Stavba by mohla být zahájena
v druhé polovině měsíce dubna.

Celkově od 1. srpna 2016 do 31. prosince 2016 bylo vydáno celkem 4969 výzev v celkové částce 1.649.800,- Kč. Vybrané pokuty jsou příjmem statutárního města Ostravy. Dle
uvedeného přehledu je zřejmé, že dochází ke zklidnění dopravy na ulici Třebovické, ale nedá se říct, že dochází také ke
snížení počtu projíždějících vozidel. Vývoj v dopravě na ulici
Třebovické budeme dále sledovat.
V závěru mi dovolte, abych Vám všem popřál nejen jménem svým, ale také jménem členů rady, zastupitelstva a zaměstnanců úřadu, krásné prožití velikonočních svátků.
František Šichnárek, starosta

V letošním roce máme také v plánu dále pokračovat v opravách místních komunikací a projekčně se připravuje výstavba
garáže u hasičské zbrojnice.

ÚHRADA DANĚ Z NEMOVITOSTÍ – VE SCHRÁNKÁCH ČEKEJTE SLOŽENKU

V průběhu měsíce května obdrží občané, jako každým rokem, poštou složenku s předtištěnou částkou a číslem účtu,
k zaplacení daně z nemovitostí. Jedná se o speciální daňovou složenku, u které se nehradí poštovné, jak tomu bylo již
v roce 2016. 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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VYBÍRÁME Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU
SCHVÁLILO

provedl kontrolní výbor Zastupitelstva městského obvodu Třeborozpočet statutárního města Ostravy - městského obvodu Třebovice dne 5. prosince 2016.
vice na rok 2017 ve výši:
SCHVÁLILO
Příjmy:
15 128 tis. Kč
termíny zasedání Zastupitelstva městZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO
Zdroje celkem:
15 128 tis. Kč
ského obvodu Třebovice na I. pololetí
OBVODU TŘEBOVICE
Výdaje:
15 128 tis. Kč
roku 2017: 15. února 2017, 19. dubna
SCHVÁLILO
2017 a 14. června 2017.
rozpočtový výhled statutárního města Ostravy - městského obvoSCHVÁLILO
du Třebovice na léta 2018 - 2020 dle předloženého návrhu.
plnění a čerpání rozpočtu statutárního města Ostravy – městského
ROZHODLO
obvodu Třebovice dle skutečnosti k 31. prosinci 2016.
neposkytovat v roce 2017 náhradu výdělku ušlého v souvislosSCHVÁLILO
ti s výkonem funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městrozpočtové opatření k rozpočtu statutárního města Ostravy –
ského obvodu Třebovice, kteří nejsou v pracovním nebo jiném
městského obvodu Třebovice na rok 2017.
obdobném poměru.
VZALO NA VĚDOMÍ
SCHVÁLILO
zprávu o průběžných výsledcích měření úsekové rychlosti na ulizápis a výsledek kontroly hospodaření s majetkem a finančními proci Třebovické.
středky městského obvodu Třebovice, kterou provedl finanční výbor
TRVÁ
Zastupitelstva městského obvodu Třebovice dne 23. listopadu 2016.
na svém usnesení č. 85/10 ze dne 17.2.2016 a nesouhlasí se stavbou
SCHVÁLILO
„Restaurace rychlého občerstvení Ostrava – Třebovice“ na pozemzápis a výsledek kontroly plnění usnesení zastupitelstva a rady
cích parc. č. 1226/3, 1226/4, 1226/5, 1231/6, 1231/7, 1231/30, 1234/3
městského obvodu, dodržování právních předpisů Úřadem městv k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava a požaduje, aby byl tento
ského obvodu Třebovice na úseku samostatné působnosti, kterou
nesouhlas zohledněn při územním řízení.

HLEDÁME DOKUMENTY

POZVÁNÍ

Letos si připomeneme nejenom stoleté výročí slavné bitvy
u Zborova, ale i účast československých legionářů na všech
evropských frontách 1. světové
války. Tuto významnou historii
spoluvytvářeli i třebovičtí legionáři, kterým chceme věnovat
naše vzpomínání.
Základní vojenská data
máme, ale chtěli bychom je
obohatit o další údaje a dokumenty. Proto žádáme potomky
oněch bojovníků, aby nám zapůjčili dochované rodinné památky (dopisy, válečné deníky, vyznamenání, tištěné zprávy, poválečné dobové fotografie, osobní vzpomínky…). Dokumenty převezme k zapůjčení tajemnice ÚMOb Třebovice
Ing. Marcela Pastrňáková.
Za ochotu a spolupráci děkuje předem redakce
Třebovického kapra a Mgr. Milan Ševčík.

na zasedání Zastupitelstva
městského obvodu Třebovice,
které se uskuteční

ve středu dne 19. dubna
2017 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.

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ
PRO JARNÍ ÚKLID V TŘEBOVICÍCH
31. března 2017

2 ks ul. Kpt. Jaroše
2 ks ul. Kozinova
1 ks Sládkovičovo náměstí
1 ks ul. Na Valech
1 ks ul. Na Heleně
2 ks ul. Martinovská (patrové garáže)

MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA JE SPLATNÝ 31. BŘEZNA
Obecně závazná vyhláška č. 17/2015, o místním poplatku
ze psů stanoví, že poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Poplatek se platí bez výzvy a bez vydání platebního výměru úřadu
městského obvodu příslušnému podle místa trvalého pobytu nebo
sídla držitele psa.
V městském obvodu Třebovice je sazba za:
 psa chovaného v rodinném domě 200,- Kč/rok, za druhého
a každého dalšího psa 500,- Kč/rok,
 psa chovaného v bytovém domě je sazba 1000,- Kč/rok,
za druhého a každého dalšího psa 2000,- Kč/rok.

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného
kalendářního roku. Lze jej uhradit hotově do pokladny Úřadu
městského obvodu Třebovice (úřední dny pondělí a středa
8.00 - 11.30 hod a 12.30 - 17.00 hod) nebo složenkou, kterou si
vyzvednete na podatelně našeho úřadu, případně bezhotovostním
převodem na příjmový účet městského obvodu Třebovice
u České spořitelny č. 19-1651079319/0800, jako variabilní
symbol je nutno uvést 27123 a Vaše číslo popisné. POZOR! Bez
uvedení čísla popisného ve variabilním symbolu, nebude Vaše
platba identifikována!
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KULTURNÍ RUBRIKA

NOVOROČNÍM KONCERTEM JSME OTEVŘELI ROK 2017

Dechová hudba Polanka a Hudební sdružení Vítkovák přilákali 14. ledna Novoročním koncertem hojný počet posluchačů. Zazněly populární melodie a písně v úpravě pro dechový orchestr,
který vystoupil se svými zpěváky. O úspěšný koncert se zaslou-

žili všichni muzikanti s vedoucím orchestru a dirigentem Dechové hudby Polanka Jiřím Adamcem, který doprovázel koncert také
slovem. Při dirigování se vystřídali Božena Turoňová a Jiří Adamec. Tak zase za rok a doufejme, že s ještě vyšší návštěvností.

NOVÝ KOMORNÍ FENOMÉN – ANSEMBLE DUETTINO
V neděli 29. ledna se v Třebovickém altánu uskutečnil pozoruhodný koncert. Vystoupil na něm nový komorní soubor s názvem ANSemble Duettino. Tři velká písmena odkazují vtipně
ke křestním jménům jeho členů – Alexandru Starému, Nicole
Proksch a Simoně Mrázové. Název Duettino zase naznačuje, že
se interpreti věnují pěveckým duetům za doprovodu klavíru. Soubor vznikl v roce 2015 a prakticky okamžitě si ho přizval ke spolupráci Český rozhlas Ostrava.
Na programu třebovického koncertu zazněly Písně Felixe Mendelssohna a jeho sestry Fanny Henselové, Johannesa Brahmse
a Moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka. Tato kombinace českého a německého repertoáru navíc vtipně korespondovala s národností mladých umělkyň – Češky Simony Mrázové a Rakušanky
Nicoly Proksch. Obě pěvkyně k sobě barevně téměř ideálně ladí,
což je dáno přirozenou barvou jejich hlasů i společným školením
ve třídě profesorky Elišky Pappové. Občas bylo prakticky nemožné rozeznat, jak mají zpěvačky hlasy rozdělené. Jejich projev byl
v průběhu celého koncertu nesmírně kompaktní a sympaticky komorní, s velkým respektem ke zpívanému repertoáru i k akustice
sálu. Pěvkyně dokázaly vystihnout a stylově odlišit kompoziční rukopis jednotlivých autorů, takže koncert působil pestrým dojmem,
přestože celý program byl složen pouze z romantických písní.
Samostatnou zmínku si zaslouží třebovický rodák, klavírista
Alexandr Starý. V jeho hře se snoubí výrazný talent sólisty a bohatá zkušenost s písňovým doprovodem. Barevně se dokáže zpěvačkám bezezbytku přizpůsobit a přitom rozšiřuje výrazovou šká-

lu souboru do netušené šíře. Alexandr Starý tak dokázal klavír skutečně rozeznít a rozezpívat s naprostou lehkostí a samozřejmostí.
Nicola Proksch, Simona Mrázová a Alexandr Starý se skutečně sešli téměř ideálně v hudebním uvažování i poctivém profesionálním přístupu. Nadšené publikum bylo na závěr koncertu odměněno vtipným přídavkem, rozmarnou písní Sestry od Johannesa
Brahmse, která udělala symbolickou tečku za příjemným odpolednem, které možná objevilo nový komorní fenomén v české hudební
krajině. ANSemble Duettino rozhodně stojí za pozornost všech pořadatelů komorních koncertů u nás i v zahraničí.
(výběr z hudební kritiky Františka Vojtěchovského)
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KULTURNÍ RUBRIKA

Zveme Vás tímto na pietní akt Kladení kytic u příležitosti 72. výročí osvobození
Třebovic, který se uskuteční dne 27. dubna 2017. Sraz je v 15.00 hodin před budovou radnice v Třebovicích a dále budeme pokračovat na památná místa Třebovic.
Zde budou položeny kytice k uctění památky třebovických občanů padlých ve druhé
světové válce a při osvobozovacích bojích.

Už se téměř stala tradicí ranní procházka Třebovickým parkem, kdy pod vedením zoologa Evžena Tošenovského (ČSO
a Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci)
máte možnost pozorovat ptáky a poznávat
ptačí hlasy. Vezměte děti a přijďte v sobotu 13. května 2017 v 7.30 hodin do Třebovického parku, sraz u hlavního vstupu
u kulturního domu Altánu. Při povídání
o ptačí říši si děti také zasoutěží. Vše uvidíte pěkně zblízka, pokud si vezmete dalekohled. Exkurzi pořádá Česká společnost ornitologická ve spolupráci s Úřadem
městského obvodu Třebovice. (kontakt:
tosenovsky@birdlife.cz, 777 771 196)

NA LAŠI BUDE
NA JAŘE OPĚT ŽIVO!
Rybářský spolek Laša v Třebovicích zve
všechny rybáře i veřejnost na JARNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY O CENY, které se konají v areálu Laša v Třebovicích „Na Heleně“ v sobotu 25. března 2017 a 8. dubna
2017 od 7.00 hodin. Závodníci si mohou ponechat jednoho kapra od 50-60 cm. Cena povolenky pro jeden den je 150,- Kč. Předprodej povolenek den předem od 13 hodin.
Veřejnost má vstup volný. Pro všechny
účastníky je připraveno občerstvení včetně
specialit a od 10.00 hodin „KOLO ŠTĚSTÍ“ s živými kapry a tolstolobiky!
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MOUDROST DUCHOVNÍCH MISTRŮ
Nejde jen o to se v životě zbavit toho nadbytečného či špatného,
ale čím dobrým to nahradím?
„Když půst, tak půst, když koroptev, tak koroptev.“ - Je škoda,
když všechny dny jsou stejné, když neprožijeme neděli jako den,
který je něčím slavnostnější než všední den. Když se slaví, tak se
slaví, když se má žít střídměji, tak opět opravdově.
„Chceš-li být nesvobodný, začni někoho nenávidět.“ – Toho,
koho nenávidíš, si vnitřně nosíš stále s sebou. Bere to člověku
čas, síly i nervy. Stáváš se otrokem onoho člověka. Sám se tou
nenávisti zotročuješ.
Doba před slavením Velikonoc byla vždy příležitostí k „úklidu
života“. Kéž se nám podaří něco vyplevelit, aby něco dobrého
mohlo narůst.
Rád bych vám všem popřál pokojné a radostné velikonoční
svátky!
P. Lukáš Engelmann

V sobotu 4. března jsme měli v Třebovickém altánu malé
postní zamyšlení. Přijela proděkanka teologické fakulty
v Olomouci Lucie Cincialová s povídáním o moudrosti
duchovních mistrů, kteří žili před téměř dvěma tisíci lety na
poušti. Říkalo se jim „pouštní otcové“. Byli častokrát skoupí
na slovo, ale to, co řekli, sedlo přesně do situace, kterou člověk,
který za nimi přišel, prožíval. O několik jejich myšlenek bych
se rád podělil:
„Ztuční-li tělo, ztuční i duše, mnohost jídla umenšuje bdělost
člověka.“ - Stejně jako byli pouštní otcové střídmí v mluvení,
byli střídmí i v jídle. Vyzývali k tomu, aby se člověk spokojil
i s málem ve všech oblastech života.
„Dej psovi řízek a pustí kost.“ – Aby se člověk něčeho v životě
vzdal, udělá to jedině, když objeví poklad daleko větší.
„Nestačí zahradu vyplevelit, důležité je, co tam bude růst.“ –

VELIKONOČNÍ SVÁTKY V NAŠÍ FARNOSTI
9. 4.

Květná neděle

14. 4.

Velký pátek

730
930
1400 - 1700

800
1000
1730
1900 - 1800

1700

mše svatá
mše svatá s průvodem
možnost zpovědi před Velikonocemi
(4 zpovědníci)
křížová cesta dětí

ranní chvály a četba v kostele
křížová cesta ulicemi Třebovic
velkopáteční obřady
adorace u Božího hrobu
(boční kaple)

13. 4.

Zelený čtvrtek

15. 4.

Bílá sobota

900

Missa Chrismatis v ostravské katedrále,
při ní svěcení olejů
mše svatá s umýváním nohou
možnost adorace v Getsemanské zahradě (boční kapli)

800
do 1800
2000
2230

ranní chvály a četba v kostele
otevřený Boží hrob
mše sv. se křtem katechumenů
slavnostní agapé na faře

1730
1830 - 2100
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16. 4. Velikonoce - Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně
730
930

mše svatá se žehnáním pokrmů
mše svatá se žehnáním pokrmů

17. 4. Pondělí velikonoční
730
930

mše svatá
mše svatá
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LIDEM V NOUZI POMŮŽE TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA DÍKY ŠTĚDRÝM DÁRCŮM A DOBROVOLNÍKŮM
I letos pomůže Tříkrálová sbírka lidem v nouzi. Štědrost Ostravanů, obyvatel obcí v okolí, zaměstnanců některých organizací a zapojení asi čtrnácti set dobrovolných koledníků umožnilo shromáždit částku 1 712 974 Kč. V městském obvodu Třebovice se vykoledovalo 74.406,- Kč. Prostředky z veřejné sbírky využije Charita Ostrava a Charita

sv. Alexandra na podporu služeb pro klienty mobilního hospice, seniory, mladé lidi ohrožené sociálním vyloučením, lidi
se zdravotním postižením v chráněných dílnách nebo přímou
hmotnou pomoc lidem v obtížné životní situaci. Všem lidem,
kteří se jakkoli podíleli na úspěšné realizaci Tříkrálové
sbírky 2017, děkujeme!

ŽELEZNÁ SOBOTA

STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM
A ROZDÁVEJTE RADOST

proběhne v Třebovicích dne 1. dubna 2017, za pomoci fotbalistů
SPORTOVNÍHO KLUBU SLAVIE TŘEBOVICE z.s.

Dobrovolnické centrum ADRA hledá dobrovolníky, kteří by věnovali svůj volný čas osamělým seniorům v domácnostech a sociálních zařízeních v Ostravě. Udělat někomu radost je snadné, stačí se rozhodnout.
V případě zájmu o dobrovolnickou činnost neváhejte a přijďte
kteroukoli první středu v měsíci, nejblíže 5. dubna 2017 v době
13-17 hod. na dobrovolnické centrum ADRA Ostrava (Jiráskovo
náměstí 4, 3. patro).
Více informací na tel.: 605 784 584

Jedná se o odvoz nepotřebného železa (železného šrotu)
ZDARMA do sběrného dvora. Tentokrát k tomu přidáme
sběr papíru. Výtěžek z této akce půjde na podporu mládeže
SK SLAVIE Třebovice. Kdo bude mít zájem, stačí, když
nepotřebné železo připraví v sobotu 1. dubna 2017 před dům.
Od 8 hodin bude postupně jezdit auto, které železo odveze
do sběrného dvora. Proveďte jarní úklid a podpořte tak
fotbalový klub.

ÚP ČR V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZVE NÁVŠTĚVNÍKY NA

Kontaktní osoba:

„BURZU PRÁCE 2017“

Několik desítek vystavovatelů z řad zaměstnavatelů a široká nabídka volných pracovních míst v jedinečné atmosféře Multifunkční
auly Gong v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Akci s názvem „Burza
práce 2017“ pořádá Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě, přičemž navazuje na dlouholetou tradici, neboť jde o realizaci v takovémto rozsahu po devíti letech. Krajská prezentace pracovních příležitostí se uskuteční ve středu 26. 4. 2017 mezi 900 a 1700 hodinou.
Novinkou je doprovodný program, který tvoří individuální poradenství ze strany zástupců Úřadu práce ČR a semináře pro různé cílové skupiny. Uchazeči, ale i zájemci o zaměstnání, mohou využít
i sociálně právního poradenství Občanské poradny Slezské Diakonie. Vše samozřejmě bezplatně.
Návštěvníci též získají podrobný přehled o tom, co v dnešní době
na trhu práce firmy v tomto regionu samy aktuálně nabízejí a o jaké
profese mají především zájem. Konkrétně se mohou zájemci o akci
těšit na pozice v oblasti strojírenské, automobilové a potravinářské
výroby, dále na pozice v dopravě a skladování, peněžních službách,
prodeji, sociálních službách, stravování, bezpečnostních a úklidových
službách a mnoho dalších.
Vstup pro návštěvníky je zdarma.

Gelnar David 724 356 673
Bartusek Jakub 737 251 989

Za podporu děkuje výbor SK SLAVIE Třebovice z.s.

SOUSEDNÍ MĚSTSKÝ
OBVOD PORUBA NÁS ZVE
3. 4. 2017

17:00 vernisáž výstavy „Životy“ Doroty Kaustové (radnice, Klimkovická 55/28, O.-Poruba)
Vernisáž bude spojena s aukcí díla autorky, jejíž
výtěžek půjde Nadaci Archa Chantal.
10. -16. 4. 2017 Velikonoční jarmark (Alšovo náměstí)
Novinkou jarmarku je velikonoční strom,
na který mohou lidé zavěsit svoji vlastní kraslici. Nebudou chybět farmářské trhy a víkendový program.
18. 4. 2017
14:00 SeniorTančírna (společenský sál Domov
Slunečnice, 17. Listopadu, O.-Poruba), vstupné
50 Kč. Úžasné odpoledne pod taktovkou Zdeňka Krásného.

ZE ZÁSAHŮ MĚSTSKÉ POLICIE

Nechtěla otevřít dveře, tak jsem je vybil
Jen pár minut potřebovali strážníci k dopadení agresivního pasažéra, který 14. ledna 2017 v Ostravě-Třebovicích vulgárně napadal řidičku autobusu, následně úmyslně prokopnul skleněnou
výplň předních dveří a dal se na útěk. Díky podrobnému popisu
se 34letého muže povedlo hlídce městské policie rychle vypátrat.
Agresor měl v průběhu incidentu verbálně útočit také na ostatní
cestující a v nadávkách pokračoval i po svém dopadení. Strážníkům vysvětloval, že řidička nechtěla otevřít dveře, tak je zkrátka
vybil. Celou událost si pro podezření ze spáchání trestného činu
převzala Policie ČR.

Kradl žvýkačky, bylo jich za dva a půl tisíce
Kuriózní krádeží se strážníci zabývali 18. prosince 2016
v Ostravě - Třebovicích. Muž si odcizené žvýkačky za více
než 2500 Kč ukryl pod košili a prošel pokladní zónou, aniž by
je zaplatil. Jeho počínání však neušlo pracovnici bezpečnostní
agentury, která okamžitě zalarmovala strážníky. Ti zjistili, že
47letý zloděj již byl za obdobný čin v posledních třech letech
odsouzen či potrestán a že po něm navíc pátrají policisté. Událost tak byla k dalšímu šetření předána Policii ČR.
K podobné události vyjížděla hlídka městské policie také
31. prosince 2016. V prodejně potravin v Ostravě - Třebovicích
odcizila 52letá žena drogistické zboží a bižuterii v hodnotě přesahující 2000 Kč. Strážníkům následně uvedla, že důvodem krádeže
byl pocit samoty a ona si chtěla odcizenými věcmi udělat radost.
Událost byla k projednání předána příslušnému správnímu orgánu.
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BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
V I. čtvrtletí 2017 slaví svá významná
životní jubilea tito naši občané:
Danuše Jurčková
Marie Dorazilová
Vlasta Polcerová
Jarmila Klevetová
František Šichnárek
Ludmila Prokopová
Ivan Lubojacký
Naděžda Peclová
Anna Fričová
Jaroslava Soukupová
Miroslav Záviš
Svatoslav Palkovský
Miluše Bojdová
Emília Ondáková
Zdenka Šebestová
Jaroslava Neubertová
Anna Šigutová
Ladislav Buksa
Hilda Hajduková
Marie Gallusová
Milan Ševčík
Zdeněk Vengloš
Ludmila Jůzová

Maxmilián Bernard
Jiří Stříbrný
Marie Dybová
Milan Urbaník
Zdeněk Šebela
Zdenka Fialová
Jiří Martínek
Eduard Ovčáček
Jiří Kubenka
Anna Šodková
Jiří Bubela
Ladislav Jarošek
Vladimír Rybář
Eva Sommerová
Miroslava Kaločová
Anna Matějová
Lumír Sommer
Antonie Ječmenková
Eva Gallusová
Libuše Obrusníková
Irena Honová
Květoslava Staňková

číslo 1/2017  e-mail: posta@trebovice.ostrava.cz

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIE TŘEBOVICE
POŘÁDÁ NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI
Neděle 30. dubna 2017 od 17.30 hodin
SLAVNOSTNÍ STAVĚNÍ MÁJE
Soutěž o nejhezčí kostým čarodějnice!

Jubilantům přejeme vše nejlepší, pevné zdraví,
štěstí a spokojenost do dalších let.
Jména jubilantů jsou zveřejňována bez jejich předchozího souhlasu, jsou uváděna bez hodností a titulů. Pokud si zveřejnění nepřejete, sdělte nám tento Váš
požadavek ústně nebo písemně na Úřad městského obvodu Třebovice.

TŘEBOVICKÝ BAZAR OBLEČENÍ
ČTVRTEK 20. 4. 2017 PŘÍJEM OBLEČENÍ
20-22 hod
PÁTEK
21. 4. 2017 PŘÍJEM OBLEČENÍ
9-14 hod
PRODEJ OBLEČENÍ
12-21 hod
SOBOTA 22. 4. 2017 PRODEJ OBLEČENÍ
9.30-16 hod
NEDĚLE 23. 4. 2017 Výdej oblečení, výplata 9.30-10.30 hod
Do komisního prodeje vybíráme jarní a letní oblečení pro dospělé a děti, obuv (max. 3 páry), hračky, sportovní vybavení (kola,
brusle, přilby, sportovní potřeby, koloběžky, odrážedla), knihy,
dětské postýlky, ohrádky, houpačky, maškarní kostýmy, dětský
zahradní nábytek, šperky.
KDE: 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. Trička
a dětské body balte po 5 kusech (bere se za jeden kus).
NE: spodní prádlo, plyšové hračky, plavky, župany pro dospělé

Pro registraci napište své jméno, příjmení, adresu a telefonní
číslo na e-mail luckajecmen@seznam.cz nebo SMS na tel. č. 776
66 19 17. Registrační poplatek je 20 Kč.
Součástí bazaru je charitativní sbírka oblečení.

Sobota 3. června 2017 od 16.00 hodin
KÁCENÍ MÁJE A DĚTSKÝ DEN
Program:
16.00 hod DĚTSKÝ DEN, cca 19.00 hod KÁCENÍ MÁJE
17.00 hod fotbalové utkání Deník MěP Muži: SK SLAVIE
TŘEBOVICE – FC SLAVIA MICHÁLKOVICE, poločasový
program – zápas kluků ročníků 2006 a mladší.
Občerstvení zajištěno. Jste srdečně zváni!

Fotbalový oddíl SK Slávie Třebovice
MIZTEN MěS Ostrava JARO 2017 - VETERÁNI
Datum Čas
ne 2.4. 14:00
po 17.4. 16:30
ne 30.4. 16:30

Domácí
Třebovice
Polanka
Třebovice

Hosté
Svinov
Třebovice
D. Lhota

Datum Čas Domácí
po 8.5. 17:00 Hrabová
ne 14.5. 16:30 Třebovice

Hosté
Třebovice
Pustkovec

DENÍK MěP Ostrava JARO 2017 - MUŽI
Datum
so 25.3.
so 1.4.
so 8.4.
so 15.4.
ne 23.4.
so 29.4.

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

Domácí
Třebovice
Třebovice
Vřesina
Třebovice
Hošťálkovice
Třebovice

Hosté
Hlubina
Klimkovice
Třebovice
Rychvald
Třebovice
Polanka

Datum
so 6.5.
so 13.5.
so 20.5.
so 27.5.
st 31.5.
so 3.6.

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

Domácí
Koblov
Třebovice
Muglinov
Krásné Pole
Hrušov
Třebovice

Hosté
Třebovice
Slovan
Třebovice
Třebovice
Třebovice
Michálkovice

AK TROFEJE MěP JARO 2017 - ML. ŽÁCI
Datum Čas
so 8.4. 09:30
ne 16.4. 13:30
ne 23.4. 14:00
ne 30.4. 14:00
pá 5.5. 16:30

Domácí
Václavovice
Třebovice
Hrabová
Třebovice
Rychvald

Hosté
Třebovice
Pustkovec
Třebovice
Polanka
Třebovice

Datum Čas
so 13.5. 10:00
ne 21.5. 14:30
so 27.5. 10:00
ne 4.6. 14:30

Domácí
Vratimov
Třebovice
Velká Polom
Třebovice

Hosté
Třebovice
Řepiště
Třebovice
Darkovice
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