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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v letních měsících byla po jednáních a schvalovacích
procesech uzavřena se SPORTOVNÍM KLUBEM SLAVIE
TŘEBOVICE z.s. darovací smlouva na bezúplatný převod
pozemku parc.č. 590 městskému obvodu Třebovice. Jedná se o asfaltovou plochu bývalého kluziště za fotbalovým
hřištěm, viz foto.
Na tomto pozemku plánujeme výstavbu sportovní haly, která by svými parametry umožňovala nejen trénování, ale také
pořádání utkání a soutěží v míčových hrách. Ještě v letošním
roce předpokládáme vyhotovení studie a vlastní projektové dokumentace pro výstavbu.
Průběžně pokračujeme v realizaci staveb, které jsme si pro
tento rok naplánovali. Ukončena byla výstavba 5 sekcí kolumbárií na našem hřbitově, viz foto.

Během prázdnin se přes velký
provoz podařilo opravit část komunikace ul. Provozní ve směru
ke sběrnému dvoru. Taktéž zdárně pokračuje oprava ulic Šaljapinova, Krameriova a Praskova. Vrcholí také přípravy pro výstavbu
garážového stání pro Sbor dobrovolných hasičů Třebovic.
V závěru bych Vás chtěl pozvat na tradiční již 14. ročník festivalu Třebovický koláč. Žákům
a studentům přeji hodně úspěchů
ve školním roce 2017/2018.
František Šichnárek, starosta

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
V sobotu dne 23. září 2017 od 14.00 do 16.00
hodin proběhne v prostorách dvoru za třebovickou
radnicí očkování psů a koček proti vzteklině
(za každého počasí). Cena vakcíny bude 100,- Kč.

Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby předvedení psi
byli opatřeni náhubkem a doprovázela je dospělá osoba.
Občané budou mít také možnost naočkovat psa proti
6 chorobám (psinka, infekční zánět jater, parvoviróza,
parainfluenza, leptospiróza a vzteklina), a to za 350,- Kč.
Vzteklina a leptospiróza jsou obě choroby přenosné
na člověka a pro člověka smrtelné.

Očkování je povinné dle zákona č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

PODZIMNÍ ÚKLID

POZVÁNÍ

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

2 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 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 25. října
2017 v 16.30 hodin
v zasedací místnosti v 1. patře budovy
radnice v Třebovicích, ul. 5. května,
č.p. 5027.

Vzhledem k tomu, že naši občané mají možnost již druhým rokem zeleň ze svých
zahrádek bezplatně ukládat do hnědých BIO popelnic, nejsou již přistavovány
velkoobjemové kontejnery na zelený odpad. K tomu účelu je možné také využít
velký kontejner na „zelený odpad“ v sběrném dvoře.

Program bude zveřejněn
na úřední desce ÚMOb Třebovice.
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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.
SCHVÁLILO

účetní závěrku statutárního města Ostravy - městského obvodu
Třebovice zpracovanou k rozvahovému dni 31. 12. 2016 za účetní období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

Závěrečný účet se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření statutárního města Ostravy - městského obvodu Třebovice
za rok 2016 včetně inventarizace majetku, závazků a pohledávek
s tím, že souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.

účetní převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (účet
431) vykázaný za účetní období roku 2016 ve výši 6.981,61 Kč
do výsledku hospodaření minulých období (účet 432).

SCHVÁLILO

SCHVÁLILO

SCHVÁLILO

částečné zapojení volných zdrojů ve výši 6.406.000,- Kč a rozpočtová opatření č. 9 k rozpočtu statutárního města Ostravy městského obvodu Třebovice roku 2017.

vyúčtování hospodaření statutárního města Ostravy – městského
obvodu Třebovice za rok 2016.
SCHVÁLILO

ROZHODLO

rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu statutárního města Ostravy městského obvodu Třebovice roku 2017 v oblasti výdajů v rámci stávajícího rozpočtu.

o bezúplatném nabytí pozemku parc. č. 590 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 3494 m2 v katastrálním území Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, z vlastnictví SPORTOVNÍ KLUB SLAVIE TŘEBOVICE z. s., Kochova 5539/6, Ostrava
– Třebovice, IČ 48430064, a uzavření darovací smlouvy.

SCHVÁLILO

termíny zasedání Zastupitelstva městského obvodu Třebovice
na II. pololetí roku 2017: 6. září, 25. října, 13. prosince.

PŘIPRAVTE DĚTI NA BEZPEČNOU CESTU DO ŠKOLY
Jelikož skončily letní prázdniny a tím i bezstarostné užívání si volna našich dětí, je potřeba jim opět připomenout pravidla bezpečného chování a pohybu v dopravě. Po prázdninách se
děti budou pohybovat jako chodci v silničním provozu častěji, ať
už při cestě do školy, do zájmových kroužků nebo jen na návštěvu ke kamarádům.
Pro některé děti se bude jednat o jejich první cestu do školy,
kdy je budou doprovázet rodiče a učit je zásady bezpečného chování a správného řešení dopravních situací. V první řadě je důležité najít bezpečnou cestu. Hledejte proto trasu, na které jsou chodníky, přechody pro chodce se semafory, podchody či nadchody,
ideálně stezka pro chodce. Tuto cestu si s dítětem několikrát projděte a upozorněte ho na možná nebezpečí. Pečlivě dětem vysvětlete pravidla chůze po chodníku i krajnici, ale také pravidla přecházení pozemní komunikace:
 Rozhlížíme se vlevo, vpravo a znovu vlevo před přecházením
a současně po celou dobu přecházení.
 Navážeme oční kontakt s řidičem před vstupem na silnici
a ujistíme se tak, že nás řidič vidí a zastaví.
 Nespoléháme se však jen na oči, ale také na sluch. Proto nepřecházíme se sluchátky na uších nebo při telefonování.
 Po přechodu chodíme vpravo, neutíkáme, nevbíháme.
 Na přechodu se semaforem přecházíme na zelenou. V případě, že se během přecházení rozsvítí červená, přecházení rychle dokončíme, nevracíme se zpět.
 Nespoléháme se na absolutní přednost na přechodu. Řidiči nás
mohou přehlédnout.
 Nepřecházíme vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem, vyčkáme, až vozidlo opravdu zastaví.
 Mimo přechod přecházíme jen na bezpečných a přehledných
místech nejkratší cestou přes silnici, to znamená kolmo k její ose.

Důležitou zásadou bezpečného pohybu v dopravě je viditelnost
chodců, tedy vidět a být viděn. Oblékejte proto své děti do pestrého oblečení a svršků opatřených reflexními prvky. Ty by měly být
i na aktovkách a batozích.
Udělejte tedy maximum pro bezpečnost svých dětí v dopravě
a předejte jim základní informace o bezpečném chování a správném řešení dopravních situací. Dopravní výchova by neměla začít až ve škole, ale již doma.
Také policisté budou na začátku školního roku připraveni. Stejně jako v předchozích letech, také letos proběhne celorepubliková dopravně preventivní akce s názvem „Zebra
se za Tebe nerozhlédne“. Policisté budou na vybraných stanovištích na přechodech pro chodce v blízkosti školských zařízení dohlížet na dodržování pravidel pro přecházení pozemních
komunikací a také komunikovat na toto téma zejména s chodci školou povinnými.
por. Bc. Kateřina Kubzová
komisař oddělení tisku a prevence

Dětem je třeba také vysvětlit, že auta při jízdě nejsou schopna zastavit hned, proto je nutné při přecházení správně odhadnout
jejich rychlost a vzdálenost. Vozidla s právem přednosti v jízdě,
tedy se zapnutou „houkačkou“, mají vždy přednost, stejně tak má
přednost před chodci tramvaj, i když je chodec na přechodu.
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VĚKOVÉ SLOŽENÍ - DEMOGRAFICKÉ
ČLENĚNÍ OBČANŮ TŘEBOVIC
Věk

Skupina

Počet

0-5

Děti

77

6-14

Mladší školní věk

180

15-19

Starší školní věk

92

20-24

Vysokoškoláci a předproduktivní věk

89

25-29

Produktivní věk

118

30-39

Produktivní věk

218

40-49

Produktivní věk

281

50-59

Produktivní věk

289

60-65

Poproduktivní věk

141

66-69

Poproduktivní věk

87

70-75

Mladší senioři

129

76-79

Mladší senioři

72

80-85

Starší senioři

74

86-89

Starší senioři

34

90+

Starší senioři

12
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ZPRÁVA O ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ
Projezdili jsme celou Českou republiku
– Jablonec, Ostrava, Jaroměř, Brno, Bruntál a Kravaře.
Starším chlapcům, to zatím letos moc
nejde, nejlepšího výsledku dosáhli: Ondřej Prokop, a to 3. místo v Kravařích
a 6. místo v Jaroměři, dále Lukáš Stolař
9. místo v Jaroměři a 6. místo v Kravařích.
Jarda Honus a Matěj Gelnar vždy skončili do první dvacítky, což je také dobré
umístění.
Přejdeme k děvčatům, ta nám dělají velikou radost, největší asi holky Valerie a Laura Královy. Laura se rozhodla loupit krásné umístění, kde se dá: Kravaře
3. místo, Brno 3. místo, Jaroměř 6. místo
a Bruntál 7. místo. Valerie, taky nezahálela
a uloupila v Brně v kategorii 6-8 let 1. místo a mezi mladšími holkami (do 11 let)
9. místo v Bruntále. Ale růžky už vystrčila i Nikolka Fričová, 17. místo v Jaroměři,
3. místo v Brně a 5. místo v Bruntále a také
Barbora Prokopová, Brno 6-8 let 6. místo,
16. místo Bruntál.
Doufám, že ve skvělých výkonech
budou kluci i holky pokračovat, máme
před sebou krušný podzim. 3. září Borová, 10. září Choltice, 30. září Šumperk,
1. října Hlinsko, v listopadu poslední dvě
kola Českého halového poháru v Praze
a 25. a 26. listopadu pak v Ostravě. Přijďte podpořit naše děti v honech za body.
A také s týmy mladších a starších žáků
nás čeká podzimní část Okresního kola
hry Plamen.
Za SDH Třebovice Kamil Vencl

Od ledna do června vypukla druhá
polovina Ostravské ligy mládeže. Letos bohužel s našimi nevyrovnanými
výkony, mladší brali celkově 10. místo
z 20 týmů a starší 11. místo z 21 týmů.
Nutno podotknout, že jsme vynechali
4 kola, a to z toho důvodu, že jsme jezdili opět po celé ČR na soutěže v přeboru jednotlivců.
I my jsme pořádali jedno z kol Ostravské ligy mládeže, a to za účasti
23 týmů!
Ale pojďme k té veselejší části, a to
k jednotlivcům.
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MŮŽEME SI DOVOLIT UMÍRAT DOMA?

nu, tedy za pacienty domů. Všichni naši pacienti a jejich rodiny
mají k dispozici pohotovostní číslo, na které se dovolají 24 hodin
denně. Mobilní hospic Ondrášek působí i na území vašeho města.
Nebojte se nás kontaktovat.
V současné době MH Ondrášek spouští také kampaň s názvem
DOMA., pomocí které chceme říci, že je možné strávit poslední chvíle doma a že existují služby, které vám pomohou. Kampaň
proběhne od 9. do 15. října a více informací se dočtete na facebookové události „DOMA. Týden pro Mobilní hospic Ondrášek“.
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 11,
Ostrava – Zábřeh, tel: 725 409 411. Více informací lze najít
na www.mhondrasek.cz nebo na facebookovém profilu.

Péče o nevyléčitelně nemocného v poslední fázi života je možná i v domácích podmínkách. Díky podpůrným organizacím na to
nezůstanete sami.
Mobilní hospic Ondrášek umožňuje nevyléčitelně nemocným
dospělým i dětem umírat v kruhu svých blízkých, doma. Naše
služby jsou pro pacienty zdarma. Ulevujeme pacientům a jejich
rodinám od potíží, ať už fyzických nebo psychických, které onemocnění v závěru života přináší. Pracujeme v multidisciplinárním
týmu, který poskytuje specializovanou paliativní péči. Tým tvoří
lékaři, sestry, sociální pracovnice, fyzioterapeut, psycholog a duchovní. Z naší základny v Ostravě vyjíždíme každý den do teré-

NADAČNÍ FOND VÍTKOVICE
STEEL ROZDĚLÍ LETOS
NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM
2 MILIONY KČ

Statutární město Ostrava vyhlašuje XI. ročník ankety

SENIOR ROKU 2017
Návrh na ocenění u příležitosti Mezinárodního dne seniorů může do 30. září 2017 zaslat každý, kdo zná ve svém
okolí mimořádně aktivního (v konkrétní oblasti) člověka
staršího 65 let, s bydlištěm na území města Ostravy, který dodnes výjimečným způsobem přispívá ke zlepšení života společnosti. V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk, adresu bydliště, telefonický nebo e-mailový kontakt na kandidáta, zdůvodnění nominace, jméno a kontakt
na předkladatele.
Současně vyhlašujeme kategorii Klub seniorů roku
2017, do které mohou občané nominovat klub (organizaci
či sdružení) zaměřující se na aktivizaci seniorů, a o němž
se domnívají, že je svou činností zajímavý či výjimečný.
V případě nominace klubu pro seniory uveďte jeho název,
adresu sídla klubu, jméno a kontakt na zástupce klubu,
zdůvodnění nominace a kontakt na předkladatele.

Nadační fond VÍTKOVICE
STEEL vyhlašuje příjem žádostí o udělení finanční podpory. Tato
výzva je určená organizacím či
jednotlivcům, kteří nám zašlou zajímavý projekt se zaměřením na
aktivity dětí a seniorů v oblasti
vzdělávání, zdraví, sportu nebo sociálních služeb.
Nadační fond VÍTKOVICE STEEL dlouhodobě podporuje
kvalitnější péči o děti s mentálním nebo fyzickým hendikepem,
vzdělávání a volnočasové vyžití mládeže a pomáhá seniorům
k důstojnému a plnohodnotnému životu.
Pro získání finanční podpory Vašeho projektu realizovaného v Moravskoslezském kraji v roce 2017 posílejte své žádosti v termínu od 1. září do 20. října 2017. Jak zažádat o podporu a další informace o Nadačním fondu najdete na webu www.
vitkovicesteel.com. O přidělení finančních příspěvků rozhodne
správní rada Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL do 15. listopadu 2017.
V případě dotazů, prosím, použijte e-mail nadacni.fond@vitkovicesteel.com

Tipy posílejte na adresu:
Redakce Ostravská radnice,
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
nebo e-mail: gbalcarikova@ostrava.cz.
Na obálku nebo do e-mailu připište heslo
Senior roku 2017 nebo Klub seniorů 2017.
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KULTURNÍ RUBRIKA

POZVÁNÍ NA KONCERT V KD ALTÁN
Komorní ansámbl Ad libitum ve složení Roman Herodes
– housle, Alena Herodesová – viola, Martina Juríková – soprán
a Lukáš Michel – klavír, si dovolují Vás co nejsrdečněji pozvat
na svůj koncert v neděli 15. října 2017 v KD Altán v Ostravě
– Třebovicích v 16.30 hod. Tyto komorní koncerty se již staly
v Třebovicích tradicí a příjemné prostředí nejen Altánu, ale i kouzelného třebovického parku určitě dotvoří příjemnou atmosféru
hudebního setkání.
Těšíme se na Vás! Členové komorního ansámblu Ad libitum

Členové ansámblu Ad libitum jsou renomovaní interpreti klasické hudby. Jako profesionální muzikanti působí nejen v Janáčkově filharmonii Ostrava, ale také v oblasti pedagogické, kde předávají zkušenosti svým studentům jak na úrovni ZUŠ, tak na konzervatoři a Ostravské univerzitě. Hudba jim vyplňuje i jejich volný čas, ve kterém realizují hudební projekty v komorním seskupení. Kombinace barevnosti klavíru a smyčcových nástrojů ve spojení s lidským hlasem je zárukou zajímavého, posluchačsky atraktivního programu.

BEZPLATNÝ SEMINÁŘ JAK PEČOVAT
O NEMOCNÉHO V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny a Mobilního hospice sv. Kryštofa nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“.
Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami se dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se sníženou
pohyblivostí, a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Získáte informace o om,
jak se nemocnému člověku podává strava, tekutiny a léky, jak se provádí osobní hygiena či polohování, jako prevence vzniku proleženin. Proběhnou také praktické ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které mohou
být nápomocné při naplňování potřeb nemocného člověka. Kompenzační pomůcky je možno zapůjčit v charitní Půjčovně kompenzačních pomůcek, katalog pomůcek a další informace můžete nalézt na
webu Charity Ostrava: http://ostrava.charita.cz/seniori/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 14. 9. 2017 od 14.00 v budově Hospice sv. Lukáše, ul. Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení se, prosím, přihlaste předem
u Mgr. Markéty Adámkové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo e-mailem: cho.hospicova.
poradna@charita.cz. Těšíme se na Vaši účast!
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KULTURNÍ RUBRIKA

NEJSTARŠÍ OBČANKA
TŘEBOVIC SLAVÍ
DEVADESÁTÉ OSMÉ
NAROZENINY
Paní Vítězslava Knittlová, nejstarší občanka Třebovic, oslavila v tomto týdnu 98. narozeniny.
S blahopřáním k ní zamířil také starosta Třebovic František Šichnárek. Své devadesáté osmé narozeniny oslavila nejstarší žijící obyvatelka Třebovic dne 23. 8. Narodila se
v roce 1919. Přes svůj vysoký věk
je paní Knittlová velmi vitální.
23. srpen je rovněž den, kdy oslaví své narozeniny i nejstarší muž
Třebovic, ten je ovšem o čtyři roky
mladší a je druhým nejstarším občanem Třebovic. V Třebovicích máme
v současné době 12 občanů, kterým
je devadesát a více let.
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KULTURNÍ RUBRIKA
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„TŘEBOVICKÝ LODIVOD“ - SOUTĚŽ, KTERÁ
ZPESTŘILA PODÍVANOU NA LAŠI
Třebovický areál Laša se dostal
do povědomí svými tradičními programy, které obohacují společenské dění
v obci. Jarní veřejné rybářské závody
si našly široký ohlas u sportovních rybářů i návštěvníků. Začátkem června
se zde radují děti i rodiče ze svého dne,
ve kterém probíhají atraktivní hry a soutěže včetně sportovního rybolovu. Klienti „Čtyřlístku - DOMOV TŘEBOVICE“ v areálu relaxují a pořádají společenské akce. U rybníku jsou vítání mladí
rybáři z Českého rybářského svazu, kteří zde plní předepsané disciplíny týkající se přírody a rybolovné techniky. Pěkného prostředí si užily při svých hrách
i děti z mateřské školy.
Letos poprvé se zde představilo
se svým nultým ročníkem také zájmové sdružení lodních modelářů „KUBIKTeam“ z Ostravy - Poruby.
V sobotu 10. června se uskutečnila na rybníku Laša netradiční soutěž
modelů lodí s názvem „Třebovický
přístav“, ve které se soutěžilo o titul
„Třebovický lodivod“. Cílem tohoto
vystoupení byla popularizace technické činnosti mezi veřejností. Soutěže se účastnili nejen ostřílení modeláři, ale především mladí adepti, kteří usilují o technickou zručnost. Dokonce i přihlížející měli možnost si zapůjčit modely i ovládací vysílač pro soutěž v samostatné kategorii. Dálkově řízené modely lodí postavené ze stavebnic a volné konstrukce napodobují skutečné lodě. Modely jsou řízeny
pomocí rádiové stanice, pohon je proveden elektromotorem.
Účelem jízdy je projetí bójemi vytýčenou trasu v předepsaném pořadí. Hodnotí se přesnost jízdy. V soutěži se počítaly
body nejen získané jízdou modelem lodi, ale i bodové výsledky z doplňkových sportovně recesistických disciplín. Jednalo
se o hod tenisákem do kbelíku, srážení plechovek, hod do dálky kbelíkem, skákání přes švihadlo a přehazovanou. Tento po-

Děti si své rybářské závody užívají
čin byl u soutěžících přijat s nadšením a přinesl mnoho úsměvných chvil. Nejlepší závodníci byli po zásluze dekorováni medailemi a diplomy, vítězové v každé kategorii současně získali titul „Třebovický lodivod“. Pořadatelé nezapomněli ani
na věcné ceny, především pro děti. Průběh vystoupení nepřerušil ani vytrvalý déšť, ovlivnil však návštěvnost. První ročník
této zajímavé soutěže proběhne na Laši v červnu 2018. S ohledem na její atraktivnost bude přípravě a hlavně propagaci věnována patřičná pozornost. Pokud jde o letošní veřejná vystoupení na Laši, měla všechna úspěch.
Veřejné rybářské závody proběhly v březnu i v dubnu a zúčastnilo se jich 104 závodících rybářů. Stalo se dobrým zvykem,
že s nimi přicházejí i rodinní příslušníci, a tak spolu prožívají pohodové dny. Zvyšuje se i počet ostatních návštěvníků, které láká
pěkné prostředí i kvalitní nabídka občerstvení.
„Pálení čarodějnic“ si každoročně nenechají ujít klienti „Čtyřlístku - Domova Třebovice“. Velmi deštivé počasí
na konci dubna málem prodloužilo čas panování „Čarodějnic“.
Tento historický obřad se uskutečnil ve vší pestrosti i s uvítáním jara.
Rybářské závody dětí s rodiči a jejich VIII. ročník uspořádala Školní družina ZŠ Porubská 832 spolu s Rybářským spolkem
Laša v sobotu 3. června. Sluncem zalitý areál se ještě více projasnil přítomností dětí, které prožily den plný her a soutěží. Chytání
ryb přineslo chvíle plné vzrušení a ti, co měli štěstí, si vysloužili
pěkné ceny, všichni pak účastnické listy a upomínkové předměty.
Na první místo dosáhla za chyceného půlmetrového kapra Nikol
Fričová se svou matkou Kristinou z Třebovic. Děti, které se umístily v soutěži na předních místech, se radovaly z cen charakterizující sportovní rybolov.
Jan Janulík

Děti oceněné v „Třebovickém lodivodu“
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU
ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2017
Volby se na území České republiky konají ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota; hlasování probíhá v pátek 20. října 2017 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 22001 Ostrava-Třebovice je volební místnost v 1. patře budovy radnice č. p. 5027/1, ul.
5. května v Ostravě - Třebovicích, pro voliče s trvalým pobytem v Ostravě - Třebovicích.

dem k tomu nemusí hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou
nepřerušenou číselnou řadu a sada hlasovacích lístků tak nemusí obsahovat všechna čísla.
Na hlasovacím lístku těch politických stran, politických hnutí a koalic, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo na hlasovacím lístku, původně určené pro tohoto
kandidáta, neobsazené.
Příslušnost kandidáta k určité politické straně nebo politickému
hnutí je na hlasovacím lístku vyjádřena zkratkami uvedenými v přiložené informaci. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajského úřadu.
Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že dojde k jejich poškození
nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací
lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží
do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas
ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice. Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany,
politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš
u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího
lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta,
změněna nebo dopsána.
K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím
lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice,
k přednostním hlasům se však nepřihlíží.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které
nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.
Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží
volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu 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 upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
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, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

VOLEBNÍ MÍSTNOST
Voliči jsou o době a místě konání voleb v obci informováni oznámením starosty obce nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. října
2017. Je-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, uvede starosta obce, které části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků.
V oznámení jsou uvedeny adresy volebních místností. Pověřený obecní úřad a krajský úřad zveřejní na webových stránkách přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obvodu.
Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny vzory
hlasovacích lístků označené nápisem „VZOR“, dále prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla
doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále i případná informace o zřejmých tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být
pro každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
HLASOVÁNÍ
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči,
který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné,
aby volič měl u sebe potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem,
je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje
k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů
obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem příslušného obecního nebo městského úřadu,
magistrátu, úřadu městského obvodu nebo městské části. Volič, který hlasuje s voličským průkazem, obdrží zároveň hlasovací lístky pro
volební kraj, v němž se nachází volební okrsek, kam se volič dostavil.
HLASOVACÍ LÍSTKY
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí a koalic musí být ve všech volebních krajích označeny
stejným vylosovaným číslem. Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních
krajích, zůstane v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhle11
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TŘEBOVICKÝ BAZAR OBLEČENÍ

PODZIM - ZIMA

Ve III. čtvrtletí 2017 slaví svá významná
životní jubilea tito naši občané:
Hana Rojíčková
Miroslav Fiřt
Sylva Frkalová
Jarmila Lexová
Karel Hložanka
Drahomíra Tošenovská
Věra Bedečová
Jiří Šodek
Anna Šlimarová
Václav Bursík
Jiří Řezníček
Rudolf Köhler
Marie Gallusová
Monika Adámková
Rudolf Ševčík
Alenka Ovčáčková
Vladimír Vít
Naděžda Urbaníková
Emílie Kaldová
Antonín Sedláček
Miluše Smolenová
Věra Bestová
Ilonka Kremrová

Milan Pokluda
Marie Martínková
Anna Mietlová
Věra Bauerová
Alena Šrámková
Marie Ceplová
Václav Stoklasa
Milena Bobotová
Božena Paličková
Zdenka Balíková
Vlasta Gřešková
Jan Janulík
Bohuslava Staňková
Milan Hajduk
Anna Mandelíková
Ludmila Petrošová
Ludmila Gallusová
Jiřina Mordinská
Věra Šichnárková
Rudolf Košař
Drahomíra Zdrálková
Emil Staněk
Vítězslava Knittlová

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.

ČTVRTEK 12. 10. PŘÍJEM OBLEČENÍ
PÁTEK
13. 10. PŘÍJEM OBLEČENÍ
PRODEJ OBLEČENÍ
SOBOTA 14. 10. PRODEJ OBLEČENÍ
NEDĚLE 15. 10. Výdej oblečení, výplata

20-22 hod.
09-14 hod.
12-21 hod.
09.30-16 hod.
09.30-10.30 hod.

Do komisního prodeje vybíráme podzimní a zimní oblečení
pro dospělé a děti, obuv (max. 3 páry), hračky, sportovní vybavení (kola, brusle, přilby, sportovní potřeby, koloběžky),
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. 30 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 5–10 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 pro charitativní
obchůdky ADRA. Již předešlou charitativní sbírku jsme věnovali charitativnímu obchůdku ADRA v Ostravě – Vítkovicích,
od kterého jsme také obdrželi poděkování.

Fotbalový oddíl SK Slavie Třebovice
DENÍK MěP Ostrava PODZIM 2017 - MUŽI A
Datum
26.08.
02.09.
09.09.
16.09.
23.09.
01.10.
07.10.

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

Domácí
Třebovice
Michálkovice
Třebovice
Krásné Pole
Třebovice
Hrabová
Třebovice

Hosté
Slovan
Třebovice
Hlubina
Třebovice
Pustkovec
Třebovice
Koblov

Datum
15.10.
21.10.
28.10.
04.11.
11.11.
18.11.
25.11.

Čas
15:00
14:00
14:00
14:00
13:30
13:30
13:00

Domácí
Hošťálkovice
Třebovice
Hrušov
Třebovice
Rychvald
Třebovice
Svinov

Hosté
Třebovice
Polanka
Třebovice
Svinov
Třebovice
Vratimov
Třebovice

MěS Ostrava PODZIM 2017 - MUŽI B
Datum Čas
27.08. 17:00
03.09. 16:30
10.09. 16:00
17.09.
24.09. 16:00
30.09. 15:30
08.10. 15:00

Domácí
Třebovice
Řepiště
Třebovice
VOLNO
Třebovice
Lokomotiva
Třebovice

Hosté
Slovan
Třebovice
Šenov
Lhotka
Třebovice
Hrabůvka

Datum Čas
15.10. 15:00
22.10. 14:00
29.10. 14:00
05.11. 14:00
11.11. 13:30
18.11. 13:30
26.11. 13:00

Domácí
Hosté
Třebovice
Vřesina
Markvartovice Třebovice
Slovan
Třebovice
Třebovice
Markvartovice
Hrabůvka
Třebovice
Vřesina
Třebovice
Třebovice
Řepiště

MěP PODZIM 2017 - ML. ŽÁCI
Datum Čas
02.09. 14:15
10.09. 13:30
15.09. 17:00
24.09. 13:30
26.09. 16:30
08.10. 12:30

Domácí
Darkovice
Třebovice
Krásné Pole
Třebovice
Polanka
Třebovice

Hosté
Třebovice
Řepiště
Třebovice
Velká Polom
Třebovice
Vratimov

Datum Čas
13.10 16:00
22.10. 11:30
29.10. 11:30
05.11. 11:30
10.11. 14:00

Domácí
Vítkovice
Třebovice
Třebovice
Třebovice
Rychvald

Hosté
Třebovice
Pustkovec
Václavovice
Ostrava-JIH
Třebovice

Minifotbal PODZIM 2017 - starší přípravka
Datum Čas
05.09. 16:30
11.09. 16:00
19.09. 16:00
26.09. 16:30

Domácí
Třebovice
Ludgeřovice
Hlubina
Třebovice

Hosté
Vřesina
Třebovice
Třebovice
Poruba

Datum Čas
05.10. 16:00
10.10. 16:30
17.10. 16:30

Domácí
Václavovice
VOLNO
Třebovice

Hosté
Třebovice
Svinov

Minifotbal PODZIM 2017 - mladší přípravka
Datum Čas
29.08. 16:00
06.09. 16:30
13.09. 16:00
18.09. 17:00
27.09. 16:30

Domácí
Baník
Třebovice
Hlučín
Vítkovice
Třebovice

Hosté
Třebovice
Velká Polom
Třebovice
Třebovice
Petřkovice

Datum Čas
04.10. 16:30
09.10. 16:00
18.10. 16:30
25.10. 16:30

Domácí
Třebovice
Vřesina
Ostrava-JIH
Třebovice

Hosté
Polanka
Třebovice
Třebovice
Ludgeřovice
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