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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
slavnostním rozsvícením vánočního stromu 1. prosince jsme si připomněli atmosféru Vánoc, které se
kvapem blíží a následně také konec
letošního roku 2017. V tomto prosincovém vydání bych Vám chtěl
v krátkosti připomenout, co se nám
podařilo realizovat v tomto roce
u nás v Třebovicích.
Novými povrchy a rozšířením počtu parkovacích stání byly ukončeny opravy tří komunikací
v úsecích mezi ul. Na Valech a ul. Kozinovou.

Na místním hřbitově jsme mimo výstavbu 5 sekcí kolumbárií rozšířili počet předlážděných chodníků mezi hroby. V měsíci
listopadu jsme zahájili výstavbu garážového stání pro nové vozidlo Jednotky sboru dobrovolných hasičů Ostrava – Třebovice, které svými rozměry překračuje možnosti garážování ve stávající hasičárně.

Základy garáže u hasičárny
Prvním krokem pro plánovanou výstavbu sportovní haly bylo
zadání vypracování investiční studie této stavby. Důležitým úkolem v závěru tohoto roku je příprava rozpočtu městského obvodu
pro rok 2018 a jeho následné schválení zastupitelstvem.
Příští rok nás čekají volby, a to nejen v lednu volby prezidentské, ale hlavně volby komunální, kdy budeme volit zastupitele na další 4 roky. K plnění volebního programu let
2014 až 2018 se vrátím v některém z příštích vydání našeho zpravodaje.
S blížícím se zimním obdobím, jako každým rokem, apeluji na majitele motorových vozidel, aby parkovali na svých pozemcích a ne na ulicích a přilehlých chodnících, které se z tohoto důvodu při spadu sněhu nedají udržovat.
V závěru bych Vám chtěl popřát nejen jménem svým, ale
také jménem rady, zastupitelstva a zaměstnanců úřadu, klidné
prožití svátků vánočních a vše nejlepší v novém roce 2018.

Oprava komunikace ul. Krameriova

František Šichnárek, starosta

Komunikace ul. Krameriova po opravě

INFORMACE

POZVÁNÍ
na zasedání Zastupitelstva
městského obvodu Třebovice,
které se uskuteční

Úřední hodiny Úřadu městského
obvodu Třebovice budou
z organizačních důvodů ve středu
27. prosince 2017 zrušeny.

ve středu dne 13. prosince
2017 v 16.30 hodin

Prosíme proto občany, aby
neodkladné záležitosti vyřídili
ve středu 20. prosince 2017.

v zasedací místnosti v 1. patře budovy
radnice v Třebovicích, ul. 5. května,
č.p. 5027.
Program bude zveřejněn
na úřední desce ÚMOb Třebovice.
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VYBÍRÁME Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU TŘEBOVICE
SCHVÁLILO

ROZHODLO

plnění usnesení z předchozích zasedání Zastupitelstva městského
obvodu Třebovice.

poskytnout finanční dar Římskokatolické farnosti Ostrava Třebovice ve výši 80.000,- Kč na opravu oplocení farní zahrady a rozhodlo uzavřít darovací smlouvu.

SCHVÁLILO

SCHVÁLILO

plnění a čerpání rozpočtu městského obvodu Třebovice dle skutečnosti k 31. červenci 2017.

Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy městského obvodu Třebovice na rok 2018 dle předloženého návrhu.

SCHVÁLILO

POVĚŘILO

rozpočtová opatření k rozpočtu statutárního města Ostravy - městského obvodu Třebovice roku 2017.

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

SCHVÁLILO

pravidla rozpočtového provizoria statutárního města Ostravy - městského obvodu Třebovice na rok 2018 dle předloženého návrhu.

POVĚŘILO

SCHVÁLILO

Zásady pro sestavování návrhu střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Ostravy - městského obvodu Třebovice na léta 2019
- 2021 dle předloženého návrhu.

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.

OD PROSINCE DO BŘEZNA SVOZ BIO
POPELNIC 1x MĚSÍČNĚ

ODVOZ ODPADU V OBDOBÍ VÁNOC
Ve sváteční den pondělí 25.
prosince přijedou vozy OZO
Ostrava pro odpad podle
standardního harmonogramu.
Naopak na Nový rok v pondělí 1. ledna 2018 se odpad neodváží. Svoz bude posunut o jeden den, tj. na úterý 2. ledna 2018.
V souvislosti s informací společnosti OZO Ostrava o svozu vánočních stromků upozorňujeme občany, že tento svoz se týká
jen sídlištních aglomerací. Použité vánoční stromky proto nenechávejte u svých popelnic. Naši občané mohou stromky odkládat ve sběrném dvoře.
Sběrný dvůr u lesa Turkova (vedle garáží z ul. Provozní),
který slouží třebovickým občanům, je v zimním období
v provozu od pondělí do pátku od 10 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin.

Svoz zeleně z BIO popelnic probíhá celoročně. Ve vegetačním období duben – listopad 1x za 14 dnů, v období vegetačního klidu prosinec – březen 1x měsíčně.
Svozové dny v Ostravě - Třebovicích jsou: 15. prosince 2017, 12. ledna 2018, 9. února 2018, 9. března 2018.
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…).

V ZÁŘÍ PROBĚHLA
„NETOPÝŘÍ NOC“
Děkujeme všem zájemcům, kteří se
i přes nepříznivé počasí zúčastnili dalšího ročníku Mezinárodní noci pro netopýry organizované Českou společností pro
ochranu netopýrů. Sešli jsme se 23. září
a bohužel kvůli vytrvalému dešti jsme
museli program přesunout „pod střechu“
třebovického Altánu. Malí i velcí účastníci se tak alespoň seznámili s trvale handicapovanými netopýry rezavými ze záchranné stanice a vyzkoušeli si na těchto „netopýřích vozíčkářích“ i použití ultrazvukových detektorů. Za záštitu i operativní poskytnutí náhradních prostor srdečně děkujeme panu starostovi a městskému úřadu Třebovic. Už teď se těšíme na příští ročník (snad za lepšího počasí), kam srdečně zveme všechny netopýří nadšence!
Evžen Tošenovský (ČESON)
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KULTURNÍ RUBRIKA

Dovolujeme si Vás pozvat jménem Dechové hudby Polanka
a Hudebního sdružení VÍTKOVÁK na tradiční NOVOROČNÍ
KONCERT, který se koná v sobotu 13. ledna 2018 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Altán v Ostravě - Třebovicích.
Na programu je řada populárních melodií a písní v úpravě pro

SLAVNOSTNÍ
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu dne 10. února 2018 v 15.00
hodin v Kulturním domě Altán v Třebovickém parku slavnostně přivítáme
nové občánky Třebovic, kteří se narodili v roce 2017.
Dětem přejeme, aby vyrůstaly ve zdraví a štěstí, v láskyplném prostředí svých
rodin.
Rodičům dětí bude zasláno pozvání
na tuto slavnostní událost.

dechový orchestr, který vystoupí se svými zpěváky.
Dirigují: Božena Turoňová a Jiří Adamec
Uvádí: Jiří Adamec
Vstupné dobrovolné
Zve Dechová hudba Polanka a Hudební sdružení VÍTKOVÁK

CHARITNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku budou
přicházet do ostravských domácností Tři králové v rámci tradiční celorepublikové veřejné sbírky pořádané 1. - 15. ledna
2018 již po osmnácté Charitou Česká republika. Tři králové budou přinášet do ostravských domácností dary v podobě
tříkrálových kalendářů a cukru jako poděkování přispěvatelům za podporu pro lidi v nouzi, ke kterým prostřednictvím
poskytovaných sociálních a zdravotních služeb Charity Ostrava tato pomoc plyne. Na svátek Tří králů – 5. ledna 2018
bude od 14 hodin na Alšově náměstí v Ostravě-Porubě nabízen Tříkrálový punč a teplý
čaj pro všechny kolemjdoucí. Děkujeme za podporu služeb pro lidi v nouzi. Více o záměrech užití Tříkrálové sbírky na webu Charity Ostrava: www.ostrava.charita.cz

PUTOVNÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ OD PETŘKOVICKÉ VENUŠE
K DOLNÍ OBLASTI DORAZILA DO TŘEBOVIC
Výstava s názvem symbolizujícím ve zkratce cestu, kterou
naše město urazilo na své pouti od pravěku až po současnost, byla
připravena při příležitosti oslav 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě. Čtyři základní panely provedou návštěvníka prostřednictvím nejdůležitějších časových mezníků dějinami města
v období pravěku, středověku, v 19. a 20. století.
Panel věnovaný městskému obvodu Třebovice připomíná
mj. rod Stonawských, z něhož pocházely významné umělecké

osobnosti, jakými byly spisovatelka Marie Stona a výtvarnice Helena Scholzová-Železná, dále historické objekty – kostel Nanebevzetí Panny Marie nebo zaniklý třebovický zámek,
a také jednu ze současných dominant obce, Elektrárnu Třebovice.
Výstava bude probíhat ve dnech 5. - 29. prosince 2017 v 1. patře třebovické radnice, ve všední dny od 9 do 17 hodin. Pozvání
na výstavu najdete na následující stránce.
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KULTURNÍ RUBRIKA

PODZIMNÍ SETKÁNÍ S HUDBOU V ALTÁNU

Na koncerty hudebního seskupení Ad libitum chodím pravidelně nejen proto, že se s interprety velmi dobře znám, ale hlavně proto, že jsem vždy v očekávání, jakou dramaturgií nás, posluchače, překvapí. Mohu říct, že ani tentokrát nezklamali. Koncert
uskutečněný v neděli 15. října v KD Altán měl úžasnou atmosféru a spád. Sólové vstupy houslí, violy a vzápětí souznění obou nástrojů za brilantního klavírního doprovodu Lukáše Michla posluchače vtahovaly do světa plného emocí. Po koncertě, při skleničce vína, jsem interpretům položila několik otázek a tady jsou jejich odpovědi.

i se sopranistkou Martinou Juríkovou a dalšími muzikanty. Tímto
nabízíme posluchačům široký záběr zajímavého repertoáru, který zaručí, že se posluchač nebude nudit, protože pestrost programu je zaručena.
Kdo vybírá a určuje koncertní program?
Lukáš Michel: „Koncertní program je vždy výsledkem vzájemné domluvy na společných sezeních, kdy probíráme možnosti, navrhujeme zajímavé skladby z našeho sólového repertoáru ať už známé, či méně hrané a konzultujeme variabilitu našeho seskupení s ohledem na další zvolené skladby. Někdy jsou
to bouřlivé porady, ale nakonec velmi plodné, protože se vždy
shodneme a v tvůrčí shodě také probíhá naše příprava na dané
společné vystoupení. Přestože máme každý své zaměstnání, já
vyučuji na Fakultě umění Ostravské univerzity, Roman s Alenou jsou členové Janáčkovy filharmonie Ostrava, vždy se rádi
odpoutáme od našich pracovních povinností a hrajeme si „jen
tak pro radost“.

Jak se vám podařilo objevit tento sympatický koncertní
prostor?
Roman Herodes: „Jsem třebovickým rodákem a prostor úžasného parku znám již od svých dětských let, kdy jsem zde denně procházel cestou do mateřské školy. Později jsem se zajímal
i o vzácné stromy parku z pohledu dendrologického a zároveň
jsem si představoval park se zámkem, který byl bohužel zbořen
a upřímně řečeno mi tady k dotvoření atmosféry chybí. Když se
začala rekonstruovat stará budova Altánu, byla zde naděje vzniku
kulturního stánku Třebovic. Vize se naplnila a po náročné rekonstrukci zde vznikl jedinečný prostor se sálem vybaveným kvalitním koncertním polokřídlem a příležitost k uskutečnění nejednoho koncertu byla tady. Dalo by se říct, že se vytvořila tradice, kdy
alespoň jednou do roka máme možnost v tomto sále pro naše příznivce koncertovat.

A opravdu – hrají si pro radost nejen svou, ale i posluchačů,
protože takové hudební zastavení v tomto rychlém světě je
pro každého pohlazením na duši.
O slovo se ještě přihlásil Zdeněk Herodes, který se svým průvodním slovem k těmto koncertům neodmyslitelně patří.
„Já bych využil této příležitosti k poděkování panu starostovi F. Šichnárkovi, paní tajemnici M. Pastrňákové a celému úřadu
za podporu a vstřícnost, s jakou umožňují využívání Altánu právě k těmto kulturním akcím a koncertům, čímž se i obec Třebovice dostává do povědomí široké veřejnosti. Není to jen záležitost
místních posluchačů, ale do Altánu se sjíždějí za kulturou lidé nejen ze širokého okolí, ale významných setkání s umělci se zúčastnili i posluchači z různých regionů Čech i Moravy“.
Za všechny přítomné s interprety rozprávěla Kateřina Kučová

Mohli byste říct, co znamená váš trochu záhadný název
ansámblu?
Alena Herodesová: „V hudební řeči znamená „ad libitum“ dle
libosti - a to je vystihující pro naše seskupení. Nejsme ani klasické
trio nebo kvarteto, ale podle zvoleného repertoáru se z nás stávají sóloví hráči, můžeme vytvořit duo, trio... často spolupracujeme
6
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ZE ŽIVOTA KYNOLOGICKÉHO CVIČIŠTĚ V TŘEBOVICÍCH

Klárka, Katka a jejich trenéři Jana a Jarda reprezentují klub na závodech agility
Chceme touto cestou obyvatele obce seznámit s činností našeho sportovně-kynologického klubu, který se díky svým členům
stal známý po celé republice i ve světě. Jako jedno z mála cvičišť
v republice u nás trénujeme různé kynologické sporty. Cvičák začínal sportovní kynologií a agility, postupně se přidal flyball, obedience a mantrailing. Specifickými aktivitami je výcvik poslušnosti a školka pro štěňata, kterých se účastní široká veřejnost. Zde
aktivity našich trenérů výrazně přispívají k bezproblémovému
chování psů na veřejnosti a tedy i pohodovému soužití ve městě.
Často k nám zamíří majitelé pejsků z útulku, těmto věnujeme speciální pozornost, kterou po svých často neblahých zkušenostech
z dřívějšího života potřebují. S radostí konstatujeme, že kynologii se stále více věnují větší děti a mládež. Najdeme je zejména
ve sportovní kynologii a v agility. Ať už sportují rekreačně, nebo
na závodní úrovni, mají u nás především děti a mládež vždy dveře dokořán. Někteří mládežníci díky svému přirozenému talentu
a naší péči dělají rychlé pokroky a v roce 2018 budou na výběro-

vých závodech usilovat o možnost reprezentovat Českou republiku na mezinárodních závodech. V kategorii dospělých již cvičiště
svou reprezentantku má. Jana Šedivá, dlouholetá trenérka agility,
pravidelně reprezentuje Českou republiku na Mistrovství Evropy
a v roce 2016 úspěšně hájila barvy naší republiky na Mistrovství
světa ve španělské Zaragoze. Nesmíme zapomenout na spoustu
závodů agility, sportovní kynologie i obedience, kde členové klubu startují a úspěšně reprezentují náš klub. Každoročně pořádáme
mnoho akcí, ať už mezinárodní závody, zkoušky nebo semináře,
kdy všichni návštěvníci s nadšením hodnotí prostředí i zázemí,
které je jedno z nejlepších v republice. Nic z toho by se nemohlo odehrávat bez dlouhodobé vstřícnosti a podpory obce Třebovice, které chceme touto cestou poděkovat. Do vybudování cvičiště vložil svého ducha i energii a fyzickou sílu František Vlk, který
se dále stará o rozvoj cvičáku. Všechny, kteří by se chtěli obeznámit s jednotlivými kynologickými sporty, zveme srdečně na kteroukoliv z našich akcí.
Místopředseda Ing. Jaroslav Frančík

Jasmínka

Orinek
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BUĎME JEDEN DRUHÉMU
ANDĚLEM…

Vánoce jsou oslavou narození onoho Většího – Ježíše Krista. Jemu andělé slouží a jeho poselství nesou do světa. Z hlediska
křesťanství připadá zvláštní zabývat se anděly, kteří by ignorovali Ježíše jakožto Božího Syna.
Každý člověk prožívá svou spiritualitu – duchovní stránku.
Jsme odpovědni i za to, jakým způsobem a čím tuto svou stránku naplníme. Ne všechno, co je duchovní, je automaticky dobré.
Proto je dobré prozkoumat, odkud to pochází a k čemu to člověka vede?
Ale ať už věříme v působení Ježíše Krista a andělů v našich životech nebo ne, může nás to inspirovat. I my sami se totiž můžeme stát andělem pro někoho blízkého. Vánoce v člověku častokrát probouzí to nejlepší, co v sobě má. A to nejlepší si nemusím
nechávat pro sebe, mohu to předat dál a stát se tak poslem dobra.
Krásný vánoční čas!
P. Lukáš Engelmann

Všiml jsem si, jak v dnešní době roste obliba andělů. S fenoménem andělů se potkáváme už řadu staletí, vždyť už ve Starém zákoně v Bibli je svědectví o jejich působení. Známe i anděla, který ohlásil Panně Marii, že se jí narodí slíbený Mesiáš (Gabriel), nebo anděla, který bojuje proti zlu (Michael). Věříme, že
i každý z nás máme svého životního průvodce, kterému se říká
„anděl strážný“. Kdo jsou vlastně andělé?
Na tuto otázku asi nedokážeme beze zbytku odpovědět. Andělé pro nás pravděpodobně vždy zůstanou tajemstvím. Pokud člověk vnímá, že se svět neskládá jen z materie, ale že zde funguje
i určitý duchovní princip, tak andělé patří do tohoto duchovního
nehmotného principu.
Samotné české slovo „anděl“ pochází z řeckého „angelos“ =
posel. Stejný základ nám zaznívá ve slově evangelium, což jsou
části Bible, které pojednávají o osobě Ježíše Krista. Toto slovo se
skládá ze dvou slov - „eu“ = dobrý, radostný a „angelion“ = poselství, tedy „radostné poselství“. Už ze samého pojmenování „posel“ vyplývá, že anděl nemá cíl sám v sobě. Je pouhým prostředníkem někoho většího, jehož poselství či úkol nese.

P.S. Opět bych vás všechny rád pozval na Živý betlém ve středu
27. prosince v 16.00 hodin, začátek bude v kostele. Toto betlémské putování se už v naší obci stává takovou malou tradicí vždy
s hojnou účastí. Tentokráte se podíváme, jak se na tajemství Vánoc dívali v nebi. Vezměte i své děti, protože těch se vánoční příběh obzvláště dotýká.
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LETOŠNÍ VÁNOCE

Bohoslužby během Vánočních svátků:

V TŘEBOVICKÉM KOSTELE

24. prosinec
7.30 a 9.30
15.00
21.30
22.00

4. neděle adventní - Štědrý den
bohoslužby 4. neděle adventní
předávání Betlémského světla v kostele
příprava na „půlnoční mši svatou“ - slovo
a varhanní hudba
„Půlnoční mše svatá“ s možností navštívit
po mši svaté betlém v kostele

Možnost návštěvy třebovického betléma bude i ve dnech 25. 12.
a 26. 12. od 10.30 do 18.00 hodin.
25. prosinec
7.30 a 9.30
26. prosinec
7.30 a 9.30
27. prosinec
9.30
16.00
31. prosinec

Adventní koncert:
V sobotu 9. prosince v 17.00 hodin – Adventní koncert vokálně-experimentálního souboru Affetto v rámci cyklu Čtvero ročních období. Zazní skladby Preatoria, Bridla, Michny
či Jakubíčka.
Doba adventní – příprava na Vánoce:

7.30 a 9.30

Roráty (mše sv. ke cti Panny Marie) - budou bývat:
v úterý v 6.30 hodin a ve středu v 17.00 hodin – s programem
pro děti, po mši sv. jsou rodiče a děti zváni na faru na snídani (respektive ve středu na večeři). Lucerničky s sebou.
v sobotu v 7.00 hodin – pro dospělé se starobylými rorátními zpěvy.

23.00 - 00.00
1. leden 2018
7.30 a 9.30
6. leden
17.30

V úterý 12. prosince od 7.30 – 10.00 hodin – na faře psaní
úmyslů mší sv. na 1. pololetí roku 2018. Poté je možnost zapsání po každé mši sv. Můžeme tímto způsobem myslet na své
zemřelé předky.

7. leden
7.30
9.30
8. leden

V neděli 17. prosince od 14.00 do 17.00 hodin v kostele
předvánoční zpovídání jako vnitřní příprava srdce na slavení
Vánoc. Budou k dispozici čtyři zpovědníci.

17.30

Slavnost Narození Ježíše Krista
mše svaté
Svátek sv. Štěpána
mše svaté
Svátek sv. Jana Evangelisty
mše svatá. Při ní bude žehnání vína
„Živý betlém“ – aneb Jak prožívají Vánoce v nebi?
Svátek svaté rodiny – ukončení
občanského roku 2017
mše svaté, po nich bude následovat bilance roku
a žehnání rodinám
modlitba v kostele s prosbou o požehnání
do nového roku
Slavnost Matky Boží Panny Marie – zahájení
občanského roku 2018
mše svaté
Slavnost Zjevení Páně neboli Tří králů
mše svatá se žehnáním vody, křídy, kadidla
a zlatých předmětů
Svátek Křtu Ježíše Krista
mše svatá
mše svatá za všechny pokřtěné v roce 2017
Poděkování všem, kdo uklízí a starají se
o kostel a faru
děkovná bohoslužba

Tříkrálová sbírka bude probíhat v Třebovicích přímo na svátek Tří králů 6. ledna. Je to podpora projektů Charity a osobní přání dobra vám všem do nového roku od našich nejmenších koledníků!
Změna programu vyhrazena – sledujte prosím aktuální pořad bohoslužeb na farních stránkách: www.farnosttrebovice.cz
V neděli 26. 11. 2017 se v třebovickém Altánu uskutečnil Koncert
nejkrásnějších operních a operetních melodií. Sešlo se mnoho příznivců tohoto žánru, které svým zpěvem uchvátila Soňa Jungová. Na housle
doprovázel Roman Herodes, na violu Alena Herodesová a na klavír Ludmila Ramíková. Zazněla díla B. Smetany, C. M. von Webera, J. Masseneta, G. Bizeta, F. Lehára aj.
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V LEDNU BUDEME VOLIT PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž ve dvou dnech,
v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan
České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna
2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může
volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.
HLASOVÁNÍ
Prokázání totožnosti a státního občanství
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.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů
obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou úředním razítkem příslušného obecního
nebo městského úřadu, úřadu městyse, magistrátu, úřadu městského obvodu nebo městské části.

třebné údaje. O neplatný způsob hlasování jde, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.
Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku
do úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může
být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každého zaregistrovaného kandidáta. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo
určené losem. U každého kandidáta je, mimo jiné, uvedena příslušnost k určité politické straně nebo politickému hnutí nebo
údaj, že je bez politické příslušnosti. Dále je zde uvedeno, zda
jde o kandidáta navrženého poslanci nebo senátory anebo navrhujícím občanem.
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem úředního razítka Ministerstva vnitra.
Hlasovací lístky pro první kolo volby jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem volby, tj. do 9. ledna 2018. 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. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, může obdržet hlasovací lístky na požádání
ve volební místnosti.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, 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 2 své členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Druhé kolo volby prezidenta České republiky
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo volby prezidenta za 14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta České republiky.
Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná
ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 26. ledna 2018
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00
hodin do 14.00 hodin.
Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta České republiky obdrží volič ve dnech volby prezidenta České republiky ve volební místnosti.

Výběr hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku
do úřední obálky. V případě, že se volič neodebere do tohoto
prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží
do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se
rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.
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 anebo provedení různých oprav na hlasovacím
lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny po10
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BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

ZMĚNY V ZÁKONĚ O POHŘEBNICTVÍ

Ve IV. čtvrtletí 2017 slaví svá významná
životní jubilea tito naši občané:
Zdeněk Mazur
Ladislav Bedeč
Miroslava Bobotová
Lenka Raková
Jiří Pekař
Miroslav Stachiv
Antonín Košinár
Ivona Fráňová
Arpád Juhos
Taťána Pavlíková
Helena Zezulková
Milan Moravec
Bohumil Rykala
Jaroslava Nosková
Jan Prokop
Marie Draganová
Vladimír Havránek
Josef Sálus
Marie Kopecká
Alenka Reichertová
Jiřina Kubenková
Dorota Zajícová
Milan Dvorský
Marie Čadová
Svatopluk Čáblík
Květoslav Chrbját

Miroslav Sobol
Miroslav Martínek
Martínková Jiřina
Naděžda Odstrčilíková
Marie Boříková
Ludvík Kubenka
Marie Kohútová
Milada Klimešová
Jarmila Rumlová
Božena Chýlková
Vladimír Cepl
Marie Štambachrová
Věra Rumlová
Stanislav Odstrčilík
Drahomíra Dostálová
Jiřina Světlíková
Eliška Vyležíková
Anna Hajduková
Věra Gallusová
Zdeněk Kutáč
Elena Bučková
Božena Kušnerová
Vlastimil Židlík
Jaroslav Němec
Věra Kovalíková
Věra Damková

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.

„BEZPEČNĚ DOMA“
Statutární město Ostrava finančně podpoří projekt s cílem zvýšit
pocit bezpečí občanů starších 60 let. Jeho realizace spočívá nejen
v poskytování informací o správných návycích vedoucích ke zvýšení bezpečí, ale také v bezplatné instalaci technických zařízení,
jako jsou panoramatická kukátka, bezpečnostní řetízky či petlice.
Senioři patří do kategorie zvlášť zranitelných obětí trestných
činů, a proto je potřeba jim poskytnou zvýšenou a nepřetržitou
péči. Zvyšování povědomí o právech a možnostech z pohledu zákona o obětech trestných činů a bezpečného chování ve vlastním
obydlí i na ulici bude realizováno nejen prostřednictvím besed se
seniory, pomocí osobních pohovorů či při montážích zařízení, ale
také formou preventivně propagačních materiálů nebo zaktivizováním vytipovaných klubů pro seniory.
O technická zařízení si občané mohou zažádat písemně prostřednictvím svého strážníka-okrskáře nebo na sociálním odboru v místě
bydliště. Při instalaci pověřený zaměstnanec Městské policie Ostrava se seniory prodiskutuje bezpečné chování doma i venku a upozorní na možná rizika spojená s návštěvami cizích osob v domě.
Bližší informace získáte v pracovních dnech od 08:00
do 15:00 hodin na tel. čísle 720 735 125.

Zákonem č. 193 z roku
2017 byl změněn zákon
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých
zákonů. Tato úprava nabyla účinnosti 1. 9. 2017.
Chtěli bychom Vás informovat o některých změnách, které se mohou občanů dotknout.
Jedná se především o povinnost nájemce hrobového místa poskytnout informace pro evidenci související s provozováním veřejného pohřebiště.
Nájemce hrobového místa je tedy povinen při žádosti o uložení lidských pozůstatků nebo při ukládání zpopelněných lidských
ostatků poskytnout tyto informace:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení zemřelých, jejichž lidské
ostatky jsou na pohřebišti uloženy,
b) místo a datum jejich narození a úmrtí, pokud jsou známy,
c) údaje o jiných lidských pozůstatcích v rozsahu identifikace jiných lidských pozůstatků,
d) datum uložení lidských pozůstatků nebo lidských ostatků
na pohřebiště včetně jejich exhumace, určení hrobového místa, hloubky pohřbení, druhu rakve, vložky do rakve nebo transportního vaku; u lidských ostatků druh a číslo urny,
e) záznam o nebezpečné nemoci, pokud lidské pozůstatky, které
byly uloženy do hrobu nebo hrobky, byly touto nemocí nakaženy,
h) údaje o hrobce, náhrobku a hrobovém zařízení daného hrobového místa, včetně údajů o vlastníku, pokud je znám (nejedná-li
se o samotného nájemce hrobového místa)
Dále došlo ke změnám v Užívání hrobového místa
Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu
hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako
pronajímatelem a nájemcem. Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu.
V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na niž se smlouva o nájmu uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovená
pro veřejné pohřebiště, na němž se hrob nachází. Podnájem hrobového místa je zakázán.
Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu a oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence veřejného pohřebiště.
Neurčil-li prokazatelně nájemce osobu, na kterou má nájem hrobového místa přejít, nebo není-li přechod na tuto osobu možný,
přechází právo nájmu na jeho manžela, není-li ho, na jeho děti,
není-li jich, na jeho rodiče, není-li jich, na jeho sourozence; nežijí-li, pak na jejich děti. Není-li přechod práva nájmu na žádnou
z těchto osob možný, přechází právo nájmu na dědice zemřelého.
Osoba, na niž právo nájmu přešlo, je povinna sdělit provozovateli
pohřebiště bez zbytečného odkladu údaje potřebné pro vedení evidence veřejného pohřebiště. Na rozdíl od úpravy před 1.9. 2017,
kdy nájem přecházel na dědice, již tedy není nutné vypořádávat
se s otázkou stanovení dědice po nájemci hrobového místa v případě, kdy se dědické řízení pro nepatrný majetek zastavovalo.
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