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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že se blíží komunální volby pro volební
období 2018 - 2022, nastal čas hodnocení končícího volebního období 2014 – 2018. Na základě výsledků voleb v roce 2014
je složení našeho současného zastupitelstva následující: 8 mandátů SNK – Evropští demokraté, 2 mandáty Křesťanská demokratická unie – Československá strana lidová, 2 mandáty Občanská demokratická strana, 1 mandát TOP 09, 1 mandát Česká strana sociálně demokratická a 1 mandát Komunistická strana Čech a Moravy.
Během roku 2015 se nám podařilo realizovat několik významných oprav na obecním majetku. Z komunikací to byla
ul. V Mešníku za 4.869.568,- Kč, ul. U Kadlubku a příjezdová komunikace k patrovým garážím z ulice Martinovské.
Vzhledem k technickému stavu střešní krytiny byla provedena oprava celé střechy budovy radnice. Náklady na tyto opravy si vyžádaly částku 6.042.972,- Kč. Část z těchto nákladů
ve výši 2.669.000,- Kč jsme zajistili z rozpočtu statutárního
města Ostrava.
Po několikaletém vyjednávání se podařilo v roce 2016 při
opravě komunikace včetně kanalizace ulice Martínkovy tuto
připojit na ulici Martinovskou, a tím zlepšit její průjezdnost.
V tomto roce jsme dále vybudovali část nového chodníku na ul.
Kozinova. Také některé chodníky v našem parku dostaly nový
povrch ze zámkové dlažby. Celkové investice do těchto větších
akcí dosáhly částky 3.917.974,- Kč. Částku 500.000,- Kč se podařilo zajistit z dotací.

za částku 2.648.131,- Kč a máme připravenou zakázku na opravu komunikací částí ulic Karla Hynka Máchy a Čapajevova.
Také na tyto stavby zajišťujeme část ﬁnancí z rozpočtu statutárního města Ostrava. Tyto vyjmenované stavby jsou zajišťovány externími ﬁrmami.

Při svém hodnocení čtyřletého období musím pochválit
a také poděkovat zaměstnancům našeho úřadu za profesionální
přístup k plnění všech úkolů. Potěšením pro mne je nejen spokojenost Vás občanů s jejich prací, ale také spokojenost s výsledky kontrol prováděných na všechny naše činnosti, a to jak
externími auditory, tak kontrolními orgány statutárního města
Ostrava, které byly vždy bez závad.
Městský obvod se neobejde bez práce zaměstnanců údržby,
kteří se podílejí nejen na odstraňování drobných závad na obecním majetku, ale jejich hlavní pracovní náplní je starost o čistotu obce. Tato práce je vzhledem k rozloze našeho katastru velmi
náročná a Vy občané ji máte pod stálou kontrolou.
Potěšující je taktéž zájem Vás občanů o kulturní život, a to
nejen o festival Třebovický koláč, který bude mít letos 15. výročí, ale také ostatní kulturní akce pořádané, jak v našem třebovickém Altánu, tak v třebovickém kostele. S velkým zájmem se
rovněž setkává pravidelný zájezd důchodců.
V závěru bych chtěl poděkovat za práci nejen všem zastupitelům, ale také ﬁrmám, které se podílely na realizaci staveb
u nás v Třebovicích.
Do nadcházejících komunálních voleb Vám vážení spoluobčané, přeji dobrou volbu zastupitelů, kteří se budou v nadcházejícím volebním období
2018 - 2022 podílet na řízení
naší obce k Vaší spokojenosti.
Žákům a studentům přeji
hodně úspěchů ve školním roce
2018/2019.

Nejúspěšnějším rokem tohoto volebního období v oblasti
investic do oprav byl rok 2017. Zahájili jsme dostavbou kolumbárií na místním hřbitově. Následovaly opravy místních
komunikací a to ulice Šaljapinova, Krameriova, Praskova v
úseku mezi ulicí Na Valech a Kozinova. Taktéž jsme provedli opravu části komunikace ulice Provozní směrem ke sběrnému dvoru. Opravy se nevyhnuly ani obecním budovám. Na bytovém domě č. p. 5002 byla vyměněna všechna střešní okna.
Celkově jsme v tomto roce jen na opravách proinvestovali
8.167.917,- Kč. Z této částky se mimo náš rozpočet podařilo
zajistit 4.805.000,- Kč.
Také v tomto letošním volebním roce jsme již vybudovali
nové garážové stání se zázemím pro naše dobrovolné hasiče

František Šichnárek,
starosta
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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.

plnění a čerpání rozpočtu statutárního města Ostravy – městského obvodu Třebovice dle skutečnosti k 30. dubnu 2018.
ROZHODLO

SCHVÁLILO

neuplatnit předkupní právo ke garáži v majetku soukromého
vlastníka na pozemku parcela č. 426/144, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 6 m² v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava,
v majetku statutárního města Ostravy svěřeného městskému obvodu Třebovice a na pozemku parc. č. 426/32, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 14 m² v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, v majetku soukromého vlastníka.

Závěrečný účet se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření statutárního města Ostravy - městského obvodu Třebovice
za rok 2017 včetně inventarizace majetku, závazků a pohledávek
s tím, že souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.
SCHVÁLILO

termíny zasedání Zastupitelstva městského obvodu Třebovice na II.
pololetí roku 2018, a to do konce volebního období 2014 - 2018:
5. září 2018, 3. října 2018.

STANOVILO

SCHVÁLILO

v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva městského obvodu Třebovice pro volební období 2018
– 2022, a to 15.

účetní závěrku statutárního města Ostravy - městského obvodu
Třebovice zpracovanou k rozvahovému dni 31. prosinci 2017
za účetní období od 1.ledna 2017 do 31. prosince 2017.
SCHVÁLILO

SCHVÁLILO

účetní převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (účet
431) vykázaný za účetní období roku 2017 ve výši 2.617.044,20
Kč do výsledku hospodaření minulých období (účet 432).
SCHVÁLILO

Jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Třebovice ve znění
dle předloženého návrhu s účinností od 14. června 2018; a současně
k tomuto dni zrušilo účinnost Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Třebovice ze dne 18. prosince 2014.

částečné zapojení volných zdrojů ve výši 4.170.000,- Kč a rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu statutárního města Ostravy - městského obvodu Třebovice roku 2018.

vyúčtování hospodaření statutárního města Ostravy – městského
obvodu Třebovice za rok 2017.

SCHVÁLILO

PODZIMNÍ ÚKLID

POZVÁNÍ

Oznámení o přistavení velkoobjemových
kontejnerů pro podzimní úklid v Třebovicích
19. 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 3. října
2018 v 16.30 hodin
v zasedací místnosti v 1. patře budovy
radnice v Třebovicích, ul. 5. května,
č.p. 5027.

K úklidu zeleně a rostlinných zbytků ze zahrádek slouží našim občanům
celoročně hnědé BIO popelnice. Pro větší množství „zeleného odpadu“
můžete využít velký kontejner ve sběrném dvoru.

Program bude zveřejněn
na úřední desce ÚMOb Třebovice.

OČKOVÁNÍ PSŮ
PROTI VZTEKLINĚ

CO SE CHYSTÁ
U SOUSEDŮ V PORUBĚ

V sobotu dne 8. září 2018 od 14.oo do 16.oo hodin se
uskuteční v prostorách dvoru za třebovickou radnicí
očkování psů a koček proti vzteklině (za každého
počasí). Cena vakcíny bude 100,- Kč.

8. září 2018

Kolotoče na Francouzské

15. září 2018 ve 14.00 hod Zažít Ostravu jinak
U Oblouku
šansoniérka Sylvie Bee, soutěž o domácí buchtu, ukázka
první pomoci, tvoření ze dřeva, básnířka Klára Režnarová,
workshop sebeobrany, běh na podpatcích, lokální prodejci

Očkování je povinné dle zákona č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby předvedení psi byli
opatřeni náhubkem a doprovázela je dospělá osoba.
Občané budou mít také možnost naočkovat psa proti 5 dalším
chorobám, a to za 400,- Kč. Vzteklina a leptospiróza jsou
obě choroby přenosné na člověka a pro člověka smrtelné.

Dopravní uzavírka prostoru u Oblouku:
15. září 2018 proběhne od 6.00 do 22.00 hod.
21. září 2018 Den zdraví
Havlíčkovo náměstí od 10.00 do 17.00 hodin.
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2018
Volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva
hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí (dále
jen „volby do zastupitelstev obcí“) vyhlásil prezident republiky
svým rozhodnutím č. 85 /2018 Sb. ze dne 23. května 2018.

Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství. Totožnost a státní občanství prokážou občani České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky (možný též občanský průkaz
s odstřiženým rohem a současně potvrzením o změně některého údaje,
který se uvádí na občanském průkazu) a občané z jiného členského státu
průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek
5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 6. října
2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Hlasování probíhá pouze
ve volebních místnostech na území České republiky.

Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič
do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, nebude
mu hlasování umožněno.
Volič může upravit hlasovací lístek jedním ze způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta,
pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále
v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě
označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.

Volič
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a který je v den voleb v této obci, městě nebo hlavním městě Praze (dále jen „v této obci“) přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který v druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká
republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv
(dále jen „volič“). Právo volit mohou cizinci realizovat pouze tehdy, pokud jsou u místně příslušného obecního úřadu zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů.
V současné době je takovou smlouvou jen Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii, na základě které mohou hlasovat v České republice i občané z jiných členských států Evropské unie
s tím, že na základě judikatury a přímého účinku evropského práva postačuje namísto splnění podmínky přihlášení se k trvalému pobytu občana jiného členského státu EU též přihlášení se k přechodnému pobytu v příslušné obci.
Volební místnost
Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen hlasovací lístek označený nápisem "vzor", prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury, pokud bylo doručeno do 48 hodin před zahájením voleb (při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží) a dále případná informace o tiskových chybách
na hlasovacím lístku s uvedením správného údaje. Volební místnost musí
být pro každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Volič vloží hlasovací lístek šedé barvy do úřední obálky šedé barvy.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič
tuto úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Neplatné jsou hlasovací lístky, na kterých není označena ani volební
strana a ani žádný kandidát, dále jsou neplatné ty, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední
obálce vloženo několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem,
který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování
Hlasování na zastupitelských úřadech České republiky a hlasování
na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí není možné.
Hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn
oboustranně. V takovém případě je na hlasovacím lístku uveden text
Pokračování na 2. straně.
V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen. Volební stranou může být politická strana, politické hnutí, jejich koalice, sdružení politických stran nebo
politických hnutí a nezávislých kandidátů, individuálně kandidující nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů. Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích je na
hlasovacím lístku uveden zkratkou.
Na hlasovacím lístku těch volebních stran, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené.
Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka obecního
úřadu, který plní pro danou obec funkci registračního úřadu.
Hlasovací lístek je starostou obce distribuován voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (2. října 2018). V případě, že dojde k jeho
poškození nebo ztrátě, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nového hlasovacího lístku.

Hlasování v územně členěných statutárních městech
a v hlavním městě Praze
Do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města anebo městské části hlavního města Prahy má
právo volit ten volič, který je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu
v tomto městském obvodu nebo městské části.
Tento volič vloží hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva územně
členěného statutárního města nebo do zastupitelstva hlavního města Prahy (tento hlasovací lístek je označen na levém okraji svislým pruhem růžové barvy) a hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva městského obvodu
nebo městské části do jedné úřední obálky.
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, avšak pouze v územním obvodu stálého
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem.
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DVACET LET RYBÁŘSKÉHO SPOLKU LAŠA
V tomto roce slaví své dvacetileté trvání třebovický Rybářský spolek Laša. Nový spolek navázal na tradici organizovaného rybolovu, který je
v archivech zaznamenán již na počátku
20. století, kdy zřizovatelem byl Obecní
úřad v Třebovicích. Po založení Českého svazu rybářů sportovců Velké Ostravy v roce 1937 vzniká i u nás „Rybářský spolek Třebovice a okolí“ a na něj
přechází agenda i hospodaření na revíru řeky, tehdy zvané Opavice. Pamětníci si ještě pamatují vážené občany obce,
kteří spolek povznesli na úroveň, kterou měly ostatní spolky v obci. Byli
to pánové Staněk, Kurka, Žídek, Filípek a řada dalších. K zarybňování řeky
jim sloužily tři chovné rybníčky, které
se nacházely v té části obce, jež nesla
název „LAŠA“. Úspěšná činnost rybářského spolku však skončila, mimo jiné
i ztrátou těchto chovných rybníčků, které použila jako součást svých technologických postupů „Čistička odpadních vod OVAK“, která byla v této oblasti vybudována.
Provozovatel čističky umožnil svým zaměstnancům založit rybářský kroužek, jehož zásluhou nedošlo k devastaci vodní plochy na Laši. Po roce 1990 končí čistička odpadních vod svou
činnost, čímž byly vytvořeny podmínky k vrácení tohoto území
zpět obci a zajistit jeho obnovu tak, aby sloužila znovu jako významná přírodní lokalita. Na tomto počinu má zásluhu tehdejší zastupitelstvo a především František Šichnárek, starosta obce,
který usilovně jednal se všemi zainteresovanými orgány a prosadil převod areálu na Městský obvod Třebovice i jeho následný pronájem do péče nově vzniklého Rybářského spolku Laša.
Vytvořily se tím podmínky pro uspokojování rybářského práva, dále podmínky pro ochranu přírody, čistotu vod a životního
prostředí. Rybářský spolek bude areál i nadále řádně udržovat
a bude usilovat o jeho další zvelebování.
Obnova areálu s rybníkem si vyžádala mimořádné úsilí členů
rybářského spolku zvláště po velké povodni, která areál velmi
poškodila. Rybník si vyžádal rekonstrukci a jeho okolí celkovou rekultivaci. V areálu byla k dispozici jedna stavební buňka

Celkový pohled na areál Laša
a i přes toto minimální zázemí pokračovali jeho členové v organizování veřejných rybářských závodů a vytvářeli vhodné podmínky, aby prostor mohli využívat i klienti místního stacionáře
„Čtyřlístku“ k relaxačním pobytům. Nastalo období postupného budování skladu a klubovny. Velkou měrou k tomu přispěl
ﬁnanční příspěvek ve formě grantu od města Ostravy, odboru
životního prostředí a stejně tak i provedení inženýrských sítí
a stavebních úprav Městským obvodem Třebovice. Nyní jsou
vytvořeny podmínky pro lepší zajišťování veřejných vystoupení organizací, s nimiž spolek uzavřel družební spolupráci. Jedná
se zejména o Školní družinu ZŠ Porubská 832, s níž letos proběhl již IX. ročník Rybářských závodů dětí s rodiči. Svá vystoupení provádí nadále „Čtyřlístek-DOMOV TŘEBOVICE“ včetně rehabilitačních a relaxačních pobytů. Rybářský kroužek mládeže ČRS „Hastrman“ využívá rybník nejen při nácviku rybolovné techniky, ale i k poznávání všeho živého ve vodě i mimo
ni. Již druhé soutěžní vystoupení přátel lodních modelů proběhlo na Laši pod názvem „Třebovický přístav“, které připravil „KUBIK Team“. Osvětovou činnost zajistil spolek i pro děti
z MŠ O.-Přívoz a taktéž i pro žáky s různým zdravotním postižením z 8. tř. ZŠ Ukrajinská 19, Ostrava- Poruba.
V roce 1998, kdy došlo k registraci spolku na MV, zastával
funkci předsedy spolku ing. Jiří Priesol a dvanáct let je ve funkci současný předseda Petr Noga. Finanční a materiální stránku spolku vede Jiří Staněk st., rybářským hospodářem je zkušený Petr Řezníček, při zajišťování naléhavých úkolů se může výbor spolehnout na Jaroslava Prokopa. Na celkovém chodu spolku
mají zásluhu všichni členové rybářského spolku, kteří každoročně
svými 650 brigádnickými hodinami přispívají k úspěšné činnosti
spolku. Poděkování patří zastupitelstvu Městského obvodu Třebovice a jeho starostovi Františku Šichnárkovi, kterého za jeho mimořádné zásluhy o rozvoj spolku a jeho hmotné zabezpečení valná hromada spolku jmenovala „Čestným členem“. Členové Rybářského spolku Laša jsou odhodláni nadále rozvíjet veřejně prospěšnou činnost a pečovat o rybník a areál Laša, tak jak si to zaslouží
tato významná krajinná oblast Třebovic.
Jan Janulík

Pohled na areál při rybářských závodech
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TŘEBOVICKÝ PŘÍSTAV 2018 NA LAŠI
V sobotu 9. června 2018 uspořádal Spolek přátel modelů lodí
KUBIK-Team z Poruby v třebovickém areálu LAŠA První oﬁciální ročník soutěže lodních modelů o tituly Třebovický lodivod.
V pěti kategoriích se zde za krásného počasí utkalo 55 startujících. Nejpočetnější byla výprava lodního kroužku z Hukvald, nejvzdálenější účastník přijel až z Pardubic. Vložené sportovní disciplíny soutěžící pobavily a zkrátily jim čekání mezi starty.
Kromě soutěžních, modeláři předvedli i další zajímavé modely. K nejatraktivnějším patřily plachetní trimaran R. Walenty
z Českého Těšína a říční parník se zadním kolesem Myrtle Corey
J. Jíny z Pardubic. Úctyhodná, přes dva metry dlouhá, byla vojenská fregata R. Uvíry z Ostravy.
Odpoledne, po silné bouřce, ještě předvedl jízdu Africké Královny s pohonem parním strojem B. Valeš z Bělského Lesa.
Poslední jízdy a vyhlášení výsledků se konalo po dešti. Tituly
Třebovických lodivodů zůstaly v Ostravě. Mezi nimi byl nejlepší a s nejvyšším bodovým ziskem se LODIVODEM lodivodů letos stal Pavel Ševčík z Krásného Pole.
Poděkování za spolupráci zaslouží všichni partneři akce, bez kterých by se soutěž nepodařilo uskutečnit. Zvláště pak rybářský spolek
LAŠA, který opět k závodům poskytl celý areál. V neposlední řadě
patří velký dík mnoha dobrovolníkům, kteří nezištně přiložili ruku
k dílu a tak všem soutěžícím vytvořili příjemné sportovní zázemí.
Podle vyjádření účastníků i diváků, kterých bylo letos přes sto,
se akce vydařila a společně se těší na další ročník TŘEBOVICKÉHO PŘÍSTAVU 2019.
Zpracoval: Pavel Kubíček, předseda spolku KUBIK-Team

SLAVNOSTNÍ KONCERT K 100. VÝROČÍ
VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

MEZINÁRODNÍ NOC PRO NETOPÝRY
V sobotu 22. září 2018 od 20.00 do 22.00 hodin proběhne v Třebovickém parku Mezinárodní noc pro netopýry. Sraz je u vstupu do parku u KD Altán.
Program: Noční procházka starým zámeckým parkem s památnými
stromy. Povídání o životě a ochraně netopýrů a ukázky moderní techniky používané při výzkumu, kterou si účastníci budou moci sami vyzkoušet. Ukázka odchytu netopýrů do sítí a handicapovaných netopýrů ze záchranné stanice.
Pořádají: ČESON, Centrum popularizace vědy PřF UP Olomouc,
Městský obvod Třebovice.
Kontakt: tosenovsky@birdlife.cz, tel. 777 771 196
(Evžen Tošenovský)

Dovolujeme si Vás pozvat na Slavnostní koncert k 100. výročí vzniku Československé republiky, který se bude konat
v pátek 26. října 2018 v 17 hodin v KD Altán v Třebovickém parku.
Účinkující: Barbora Čechová - soprán, Adam Grygar baryton a Regina Bednaříková - klavír.
Zazní skladby českých a slovenských autorů B. Smetany,
A. Dvořáka, B. Martinů, L. Janáčka, J. Masaryka, G. Dusíka,
M. Schneider - Trnavského a dalších.

TŘEBOVIČTÍ HASIČI NA STUPNÍCH
VÍTĚZŮ NA MISTROVSTVÍ ČR

Michal Frič, Jakub Volák, Michal Šretr a Miroslav Musiol, toto
jsou jména třebovických dorostenců, kteří úspěšně reprezentovali
Ostravu a Moravskoslezský kraj na MČR dorostu v požárním sportu. MČR se konalo ve dnech 4. - 5.7. na atletickém stadionu města
Plzně. Dorostenci SDH Třebovice spolupracují dlouhodobě s SDH
Nová Ves, pod jehož hlavičkou reprezentovali Ostravu v postupových soutěžích dorostu. Spolupráce mezi sbory trvá již téměř tři
roky a letos již podruhé za sebou se podařilo společnému družstvu
postoupit na mistrovství ČR. Po loňském 9. místu, následovaly v letošním roce vítězství na okresním a krajském kole a vše bylo završeno útokem na příčky nejvyšší i na plzeňském mistrovství ČR.
Po sečtení výsledků v disciplínách běh na 100m s překážkami,
štafeta 4x100m s překážkami, požární útok a nezbytných testech
z oblasti požární ochrany bralo družstvo z Ostravska skvělé třetí
místo. Dovolte mi, abych za SDH Nová Ves poděkoval jak závodníkům, tak i všem, kteří je v jejich rozvoji podporují.
Ing. Tomáš Lefner, starosta sboru SDH Nová Ves
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