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SLOVO STAROSTY
Ulici Laudovu se podařilo opravit včetně výměny 3 ks revizních šachet kanalizace ještě v měsíci listopadu. Pro kolumbárium byly vybudovány základy a provedeno položení zámkové
dlažby. Vlastní instalace bude probíhat v jarních měsících. Jednotlivé stavby Vám přiblíží fotodokumentace, viz níže.
Říjnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky měly vysokou účast, v Třebovicích to bylo 72 %.
Naši občané, voliči, byli až na malé výjimky, ohleduplní a respektovali hygienická opatření, která se nevyhnula ani těmto
volbám.
Bohužel ani v letošním roce jsme z důvodu nové vlny pandemie nemohli uskutečnit Rozsvícení vánočního stromu s vystoupením dětského folklorního souboru, za hromadné účasti
Vás, občanů.

Vážení spoluobčané,
je před námi poslední měsíc letošního roku a také období vánočních svátků. V letních měsících
jsme si všichni užívali uvolnění
protiepidemických opatření, která
nám umožnila také pořádání Třebovického koláče. Ten měl u Vás,
návštěvníků, přes některá omezení opět velký ohlas. Bohužel v měsíci říjnu a listopadu se potvrdily
předpovědi některých epidemiologů a pandemie je tady zpět.
Jsem rád, že v období uvolnění se nám podařilo realizovat některé připravené opravy. Došlo k opravě části centrálního chodníku kolem ulice Třebovické, v prostoru od radnice po
vstup do Třebovického parku u Altánu. Také jsme v měsíci říjnu
vyhlásili výběrová řízení na opravu ulice Laudovy a na dostavbu 3. sekce kolumbária na místním hřbitově.

Třebovický vánoční strom
K nadcházejícím vánočním svátkům Vám, milí spoluobčané, přeji klid a pohodu v novém roce 2022, vše nejlepší a hodně
zdraví Vašim rodinám.
František Šichnárek, starosta

Členky volební komise v Třebovicích

VYBÍRÁME Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU TŘEBOVICE
SCHVÁLILO

VYDALO

plnění usnesení z předchozích zasedání Zastupitelstva městského
obvodu Třebovice.

zamítavé stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 1244/4 zahrada o výměře 199 m2 v katastrálním území Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Třebovice.

SCHVÁLILO

plnění a čerpání rozpočtu městského obvodu Třebovice dle skutečnosti k 30. září 2021.

ROZHODLO

SCHVÁLILO

neuplatnit předkupní právo k ½ vlastnického podílu garáže v majetku soukromého vlastníka na pozemku parc. č. 423/4, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 20 m2 v k. ú. Třebovice ve Slezsku,
obec Ostrava, v majetku statutárního města Ostravy svěřeného
městskému obvodu Třebovice.

rozpočtová opatření č. 14, č. 15, č. 18, č. 19 k rozpočtu statutárního města Ostravy - městského obvodu Třebovice na rok 2021.
SOUHLASILO

se záměrem provozování plánované sportovní haly v Třebovicích
prostřednictvím sportovního klubu, a to z důvodu splnění podmínky pro získání dotace na výstavbu sportovní haly.

POVĚŘILO

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.

POVĚŘILO

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

Stav komunikace před opravou

Nový povrch vozovky

Postup opravy

VÝSTAVBA 3. SEKCE KOLUMBÁRIA
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REKONSTRUOVANÁ BUDOVA Č. P. 5007 V TŘEBOVICKÉM PARKU
Původní budova s číslem popisným 5007 byla dle dochovaných
materiálů postavena v roce 1924. Postupně bylo provedeno několik
úprav, kdy došlo ke změně způsobu využití z bydlení až na provozování výuky základní umělecké školy a sloužila také ke spolkové
činnosti místních chovatelů poštovních holubů.
Technický stav budovy a nevyhovující hygienické podmínky pro
uvedené činnosti postavilo Městský obvod Třebovice před rozhodování, co s touto budovou dále. Zastupitelé rozhodli o zásadní rekon-

strukci objektu, tak jako v případě sousedního Altánu v roce 2003.
Byla vypracována investiční studie a následně jak dokumentace pro
stavební povolení, tak pro provedení stavby, a to Projektstudiem
EUCZ s.r.o. se sídlem v Porubě. Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby byla vybrána firma MTL spol. s r.o. a v závěru měsíce
srpna 2020 byla stavba zahájena demolicí staré budovy.
Žáci Základní umělecké školy Heleny Salichové se do učeben vrátili se zahájením školního roku v září 2021.

Nová budova č.p. 5007

Stříhání pásky

Boční pohled

Velká učebna

POZVÁNÍ
na zasedání Zastupitelstva
městského obvodu Třebovice,
které se uskuteční

ve středu dne 15. prosince
2021 v 16.30 hodin
ve velkém sálu KD Altán
v Třebovickém parku.
Program bude zveřejněn
na úřední desce ÚMOb Třebovice.

OD PROSINCE DO BŘEZNA SVOZ
BIO POPELNIC 1 X MĚSÍČNĚ.
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 zimním období v Ostravě - Třebovicích jsou:
3. prosince 2021 28. ledna 2022
25. března 2022
31. prosince 2021 25. února 2022
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MODERNÍ GYMNASTKY
MĚLY ÚSPĚCH
Ve dnech 20.-21. listopadu 2021 se v Dubňanech u Hodonína
uskutečnilo Mistrovství České republiky v základním a kombinovaném programu moderní gymnastiky.
Z oddílu TJ Sokol Ostrava – Třebovice se na toto mistrovství nominovalo celkem 13 závodnic. V základním programu se ve své
kategorii nejlépe umístila Veronika Romaněnková (8.místo),dále naši oblast reprezentovaly Beata Čabanová, Simona Sikorová,
Mona Kattanová, Michaela Skácelíková, Eliška Šebestová, Tereza Horáková, Sára Gulas a Valerie Gajdová, v soutěži družstev
obsadila děvčata 18. a 23. místo.
V nedělním závodě kombinovaného programu startovala čtyři
naše děvčata – Veronika Zajícová, Simona Vlniešková, Viktorie
Dékany a Dorota Čechová, která předvedla skvělé výkony, a tím
si Veronika Zajícová a Viktorie Dékany v soutěži družstev zajistily 3. místo a titul II. vicemistryň. Je to zatím nejlepší umístnění
severomoravské oblasti na MČR.
Děkujeme za vzornou reprezentaci Obce sokolské
i Ostravy -Třebovic a moc GRATULUJEME!

INFORMACE
Z organizačních důvodů budou úřední hodiny Úřadu
městského obvodu Třebovice v pondělí dne 27. 12. 2021
zrušeny.
Děkujeme za pochopení a prosíme proto občany, aby své
záležitosti vyřídili již 22. 12. 2021 nebo v poslední úřední den
letošního roku ve středu 29. 12. 2021.

CHARITNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
Podoba tradiční Tříkrálové sbírky bude na počátku příštího roku pravděpodobně ovlivněna aktuální epidemiologickou situací. Přání
štěstí, zdraví a pokoje do nového roku do domácností v Ostravě a okolí však Tři králové lidem chtějí i přesto přinést ať už osobně nebo
při on-line koledě v termínu 1. - 16. ledna 2022. Dvaadvacátý ročník sbírky pořádaný Charitou Česká republika
podpoří záměry Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra na pomoc lidem v nouzi, na které bude možné přispět
na sbírkový účet č.: 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem: 777988013. Více o Tříkrálové
sbírce 2022 v Ostravě a okolí, její organizaci a využití naleznete na webu: www.ostrava.charita.cz
Vzhledem k tomu, že v minulých letech se v Třebovicích objevili falešní koledníci, připomínáme, že Tříkrálová sbírka v Třebovicích proběhne 8. 1. 2022 během dopoledne. Koledníci budou mít zapečetěné kasičky s logem Charity.

SPORTOVNÍ ČINNOST TŘEBOVICKÝCH HASIČŮ
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás seznámil s činností našich mladých
hasičů. Bohužel se naše žákovská základna kvůli opatřením
a zákazům trénovat výrazně ztenčila. Ale i tak jsme vyrazili
alespoň na další ročník českého halového poháru v přeboru
jednotlivců, které čítá 4 kola, Praha, Jablonec a dvakrát Ostrava. Jablonecké kolo jsme i z důvodu cestování a ubytování
vynechali, ale v konečném součtu nás to nepoškodilo, nejhorší výsledek se škrtá.
V kategorii mladších dívek si udělala vlastní soutěž naše
Valerie Králová, která vyhrála všechna 3 kola a stala se i celkovou vítězkou ČHP. Laura Králová v kategorii starší dívky
taktéž nezůstala pozadu a po 3. místu z Prahy, 5. a 2. z Ostravy se nakonec umístila v celkovém hodnocení na 5. místě.
Oběma holkám patří veliké poděkování. Snad od příští sezony už bude vše ve starých kolejích.
Na 1. místě Valerie Králová, kategorie mladší dívky
Touto cestou bych vás chtěl poprosit, pokud byste věděli
Děkuji a přeji klidné svátky, hlavně pevné nervy a mnoho zdraví.
o někom, kdo by měl zájem o tento krásný sport, tak nás neKamil Vencl, vedoucí kolektivu MH
váhejte kontaktovat na tel. čísle 776652162.
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KULTURNÍ RUBRIKA

V ALTÁNU OPĚT ZAZNĚL
SOPRÁN BARBORY ČECHOVÉ
29. září se v Třebovickém altánu uskutečnil již tradiční koncert sopranistky Barbory Čechové. Na koncert si pozvala barytonistu Adama Grygara, s nímž za doprovodu klavíristky Reginy
Bednaříkové předvedla program plný operních duetů. Dramaturgie
koncertu byla rozmanitá, posluchači si kromě dramatických a romantických scén z oper vychutnali také humorné dílo současného
skladatele J. N. Hollanda, které popisuje krizi manželského života. Posluchači odměnili účinkující dlouhým potleskem a vyžádali
si přídavky. Příjemně strávený večer završili návštěvníci koncertu
přátelským popovídáním s umělci.

NOVOROČNÍ KONCERT
Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční Novoroční koncert Dechové hudby Polanka a Hudebního sdružení VÍTKOVÁK, který
se uskuteční v neděli 16. ledna 2022 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Altán v Ostravě - Třebovicích.
Na programu je řada populárních melodií a písní v úpravě pro dechový orchestr, který vystoupí se svými zpěváky.
Dirigují: Božena Turoňová a Jiří Adamec
Uvádí: Jiří Adamec
Vstupné dobrovolné.
Konání koncertu je podmíněno platnými
protiepidemickým opatřeními.

KOLÁČ CHUTNAL VŠEM
Je to už dávno, cca 3 měsíce, co se konal 17. ročník podzimní
slavnosti Třebovický koláč, ale pořád v nás doznívá jeho „chuť“
z krásné muziky, zpěvu, tance, přátelského setkání. Zvládli jsme
i vládní nařízení a kdo chtěl, ten přišel a určitě nelitoval. Účinkující byli skvělí, rozdávali úsměvy, park byl naplněn pohodou
a příjemnou atmosférou. Počasí nám letos sice nepřálo, ale tradiční náladu slavnosti neovlivnilo. Potěšil nás zájem diváků,
účinkujících i prodejců a tímto vás zveme na 18. ročník, který se
bude konat ve dnech 16. – 18. září 2022.
Na setkání se těší Salichovci
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VÁNOČNÍ POCHYBNOST
Zní to nejspíš překvapivě. Slova „Vánoce“ a „pochybnost“
nám k sobě možná nesedí. K Vánocům přece patří pokoj, jistota rodinného krbu a ne nějaké pochybování… Ale pochybnost je
normální součástí lidského života. A patří i do vánočního příběhu.
Ono to začalo už devět měsíců před Vánocemi. Tehdy se Ježíšova máma Marie ptá, jak se to může stát, že ona má porodit
syna - Mesiáše, když nemá muže. Marie klade otázky. Kdo si neklade otázky, neposouvá se dál… A každá otázka ukrývá v sobě
pochybnost.
Jsou lidé, kteří si nekladou žádné otázky. Ani co se týká duchovního přesahu člověka, ani jiných oblastí života. Jeden autor
říká, že otázky si nekladou jen děti a fanatici. U dětí si tím nejsem
jistý, protože existuje období, kdy jejich věčné „proč?“ nás může
pěkně zlobit, ale zároveň vybídnout, abychom se jim pokusili složité věci dětsky zjednodušit. Ale je jasné, že dětem (úměrně věku)
stačí jen odpověď částečná a jsou s ní spokojeni. Zatímco dospělý
jde ve svém tázání dál.
Oproti tomu fanatik si zakazuje ptát se ze strachu, že se tím
zboří nějaký jeho myšlenkový konstrukt. Takoví fanatici mohou
být na straně věřících, ale i nevěřících. Otázky o víře či nevíře je
tzv. „vyhodí z komfortu“. A tak jedni věří a nevědí proč. A druzí
nevěří a nevědí proč. Jejich pochybnost pramení z neznalosti věci.
Takových druhů pochybností může být daleko více. Pochybnost, kterou v nás způsobuje nějaké trauma či něco nevyřešeného
z naší minulosti. Pochybnost z důvodu, že se příliš necháme ovládat emocemi. Pochybnost z nedostatku vděku apod. Pochybnost
sama o sobě není špatná. Důležité je, jak s ní pracujeme. Co s ní

uděláme. Vede nás k hledání? Nebo je důvodem naší rezignace?
Můžeme se opět podívat na vánoční příběh. Narozenému Ježíškovi se přichází poklonit tři králové (spíše bychom měli říkat
„mágové“ ve smyslu vědci). Oni jdou do neznáma. Otázky je vyprovokovaly k tomu, aby vstali a vyšli hledat.
Všichni jsme takto na cestě, všichni jsme „hledači“. „Vánoce
jsou svátky klidu…“ psávaly děti na tabuli. Možná že to tak úplně
není. Jestli v nás vánoční svátky vzbudily nějaký neklid, nějakou
otázku, je to možnost, jak ve svém životě něco hlubšího najít…
Požehnaný čas vánoční přeje
P. Lukáš Engelmann

LETOŠNÍ VÁNOCE

25. prosinec
7.30 a 9.30
26. prosinec
7.30 a 9.30

V TŘEBOVICKÉM KOSTELE
Doba adventní – příprava na Vánoce:

Slavnost Narození Ježíše Krista
hodin slavnostní mše svatá
Svátek Svaté Rodiny (letos překrývá svátek sv. Štěpána)
mše svaté, po nich bude následovat žehnání
rodinám

Roráty (mše sv. ke cti Panny Marie):
v úterý v 6.30 hodin a ve středu v 17.00 hodin – s programem pro děti
v sobotu v 7.00 hodin – s tradičními rorátními zpěvy.

27. prosinec Svátek sv. Jana, evangelisty
od 16.00
Třebovický živý betlém s folklorem v Třebovickém parku - ve spolupráci se Slezským souborem
Heleny Salichové

V neděli 19. prosince – 4. neděle adventní
od 14.00 do 17.00 hodin v kostele – předvánoční zpovídání
Možnost smířit se s Bohem při zpovědi jako duchovní příprava na Vánoce.
od 19.00 hodin – Večer chválových písní v kostele - duchovní
naladění se na Vánoce

31. prosinec Památka sv. Silvestra - ukončení občanského
roku 2021
16.00
děkovná mše svatá za všechny dary roku 2021
23.00 - 00.00 adorace v kostele s prosbou o požehnání do nového roku s prosbou o dar zdraví
1. leden 2022 Slavnost Matky Boží Panny Marie
zahájení občanského roku 2022
7.30 a 17.30 slavnostní mše svaté

Bohoslužby během Vánočních
svátků:

8. leden

24. prosinec
Štědrý den
15.00
bohoslužba s předáváním Betlémského světla
v kostele
22.00
„Půlnoční" mše svatá s možností navštívit
po mši třebovický betlém

dopoledne bude Tříkrálová sbírka
v Třebovicích s požehnáním domů

Je to podpora projektů Charity a osobní přání dobra do nového
roku od našich nejmenších koledníků!
I LETOS MŮŽETE KOUPIT JAKO VÁNOČNÍ DÁREK
KNIHU „TŘEBOVICKÁ FARNOST V TOKU ČASU“
Buď na podatelně Úřadu městkého obvodu Třebovice nebo
v kostele vzadu za lavicemi, kde jsou i další knihy.

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

Změna programu vyhrazena – sledujte prosím aktuální pořad bohoslužeb na farních stránkách: www.farnosttrebovice.cz
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SOUTĚŽ LODNÍCH MODELÁŘŮ
Porubský KUBIK-Team, spolek přátel modelů lodí, uspořádal
v sobotu 9. října 2021 na Třebovickém rybníku LAŠA soutěž
s modely lodí "Podzimní slalomky 2021".
Kromě slalomových modelů se soutěžilo také v dalších kategoriích včetně řízených miniplachetnic.
Krásné, i když trochu chladné počasí napomohlo vytvořit pro
přítomné soutěžící i diváky příjemnou atmosféru. Všech 34
účastníků, kteří absolvovali celkem 180 startů, se po závěrečném vyhlášení vítězů a letošním uzamknutí vodní hladiny spokojeně rozjelo do svých domovů.
Pavel Kubíček, předseda spolku KUBIK-Team

Zahájení soutěže

TŘEBOVICKÁ ZASTAVENÍ – KALENDÁŘ NA ROK 2022
Městský obvod Třebovice vydal jako každý rok pro své občany stolní kalendář na příští rok. Námětem jsou fotografie z Třebovic, jejichž autorem je p. Jaroslav Spišák. V průběhu roku si
tak otáčením stránek projdete naše „Třebovická zastavení“.
Zveme Vás tímto k návštěvě třebovického úřadu v úřední
dny, tj. pondělí a středa (v době 8.00 - 11.30 hod a 12.30 -

17.00 hod), a to od 15. prosince 2021, kdy si na podatelně
úřadu v přízemí budovy radnice můžete kalendář vyzvednout.
Vzhledem k omezenému počtu výtisků bude vydáván 1 ks na
číslo popisné rodinného domu. Nabídka platí do vyčerpání zásob, nejpozději do 31. ledna 2022, kdy vydávání kalendářů
končí.

VESELÉ VÁNOČNÍ SLITÍ OLEJE

v oleji. Kapka ke kapce, a uvidíte, že po svátcích máte PET lahev
plnou. A přidat můžete i zapomenutý kus pevného tuku, který se najde v lednici zastrčený někde vzadu ještě od pečení cukroví.
K nové tradici vánočního slévání použitého oleje tak můžete
přidat i tradici povánoční procházky k olejové popelnici s naplněnou PETkou a pozorovat, kolik sousedů se do třídění pustilo
s vámi. My vám slibujeme, že se postaráme o to, aby naše popelnice ani o svátcích, ani v novém roce nikdy nepřetekly.
www.tridimolej.cz

Uklizený a nazdobený byt, svítící stromeček, tóny koled –
a také syčení oleje a vůně smaženého kapra a dalších tradičních
dobrot. Vánoce jsou zkrátka čas, kdy v kuchyni olej teče proudem
a po řízku s chutí sáhne i zapřisáhlý vyznavač zdravého stravování. Pokud olej už dávno třídíte, není co vysvětlovat. Ale jestli jste
se ještě neodhodlali, je přesně tohle ta správná doba s tím začít.
Určitě nechcete, abyste uprostřed vánočních svátků museli náhle řešit ucpaný odpad v kuchyni či na toaletě nebo havárii odpadního potrubí v celém domě. A věřte, že ani příroda není zvědavá
na ty spousty oleje ze všech domácností, které by se na ni přes
odpadní vody valily. Abyste tomu všemu zabránili, stačí opravdu
málo. Najít doma prázdnou PET lahev s víčkem a zbylý olej z kuchyně místo do odpadu přelít do ní.
Vzpomeňte si na to, až nasmažíte všechny ty filety z kapra nebo
hory křupavých řízečků, až vám z vánočních vinných klobás zbude
jen mastný pekáč potažený vrstvou sádla a šťávy z masa nebo až
o Silvestru naaranžujete do mističek všechny ty dobroty nakládané

NA RADNICI V TŘEBOVICÍCH
MŮŽETE PLATIT KARTOU
V rámci modernizace a zkvalitňování služeb občanům byl
na pokladně Úřadu městského obvodu Třebovice zaveden
platební terminál.
Prostřednictvím platebních karet nyní mohou bezhotovostně
občané zaplatit veškeré poplatky a platby, které bylo dosud
na pokladně úřadu možné hradit pouze v hotovosti.
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