
1532    
 
Dne 7. června 1532 povýšil římský a český král Fer-
dinand I. na žádost Jindřicha Bzence z Markvartovic 
ves Třebovice na městys, udělil mu znak a také privi-
legium ke konání dvou výročních trhů a rovněž trhu 
týdenního. Znakové privilegium představuje nejstar-
ší listinu tohoto typu v rámci dnešního území města 
Ostravy. Tehdejšímu popisu znaku – „štít červený,  
v němžto jest puol kapru přirozeného, hubú vzhuo-
ru, a nad ním jest křídlo bílé, co vobloukem téhož 
puol kapra obkličující“ – odpovídá i současný popis 
znaku městského obvodu Třebovice. 

1578   

V roce 1578 zdědil Třebovice a díl Svinova Ondřej 
Bzenec z Markvartovic a na Porubě, který je připojil 
ke svému klimkovickému panství, a Třebovice tak 
přestaly být sídlem samostatného panství. Ondřej 
Bzenec byl jedním z čelných představitelů rytířské 
opozice proti panskému stavu v Opavském knížec-
tví a udržoval čilé kontakty s císařským dvorem, 
olomouckým biskupem Stanislavem Pavlovským či 
historikem, genealogem a spisovatelem Bartolomě-
jem Paprockým z Hlohol. V roce 1592 se stal Ondřej 
Bzenec dokonce zemským hejtmanem Opavského 
knížectví, avšak tři roky poté byl úkladně zavražděn. 
(Podoba Ondřeje Bzence z díla Bartoloměje Paproc-
kého Zrcadlo slavného Markrabství moravského) 

1697   

V letech 1684–1697 nechal Václav Leopold Gussnar 
z Komorna původní třebovickou tvrz, o níž pochází 
první zmínka z roku 1377, přestavět na raně barokní 
zámek. Ke dvěma zámeckým budovám příslušel 
rovněž rozlehlý panský dvůr. Zámek, který prošel 
ještě několika rekonstrukcemi, byl na konci 2. světo-

vé války poškozen a po roce 1945 se stal majetkem 
státu. O záchranu chátrajícího objektu se zasazoval 
mj. básník Petr Bezruč, avšak zámek byl roku 1958 
zbořen. Na jeho místě byly postaveny ústav sociální 
péče, v současnosti Domov Třebovice, zařízení Čtyř-
lístku – centra pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, a mateřská škola, která byla v letech 1996–
1997 přebudována na restauraci Třebovická role. 
(Třebovický zámek ve 40. letech 20. století) 

1738   

V roce 1738 byl na místě dřevěného kostelíka dolože-
ného k roku 1553 dostavěn farní kostel Nanebevzetí 
Panny Marie, který je vůbec nejstarším mariánským 
chrámem v Ostravě. Jde o jednolodní stavbu se sa-
kristií, v průčelí s hranolovou věží. Uprostřed hlav-
ního oltáře se nacházela pozdněgotická madona, 
která byla podle ústní tradice do kostela přenesena 
z původního kostelíka. V roce 1901 ji však nahradil 
obraz Nanebevzetí Panny Marie. Roku 1931 byl kostel 
vyzdoben malbami podle návrhu vídeňského aka-
demického malíře Josefa Kleinerta, jejichž provedení 
financovala majitelka třebovického velkostatku Ma-
rie Scholzová, rozená Stonawská. 

1915   

V roce 1915 se stala majitelkou třebovického statku 
a zámku spisovatelka a básnířka Marie Scholzová, 
rozená Stonawská, známá pod pseudonymem Marie 
Stona. Její salon se stal jedním z kulturních center 
Slezska. Na tamějším zámku pobývali od konce  
19. století, např. Bertha von Suttner, spisovatelka, 
mírová aktivistka a první žena, která se stala nositel-
kou Nobelovy ceny míru, spisovatelé Karl Schönherr, 
Paul Keller nebo Marie von Ebner-Eschenbach.  
Marie Stona vlastnila zámek až do své smrti  
30. března 1944. Její dcera Helena Scholzová,  

provdaná Železná, byla poslední majitelkou  
rodinného sídla před jeho poválečnou konfiskací.  
V zámeckém parku se nacházel její sochařský  
ateliér, který posléze využívali sochaři Augustin  
Handzel a Vladislav Gajda. (Hrob rodu Stonawských 
na třebovickém hřbitově) 

1933   

V roce 1933 byla uvedena do provozu třebovická 
tepelná elektrárna, jejíž výstavbu zahájenou v roce 
1931 financovaly společnosti Moravskoslezské elek-
trárny Moravská Ostrava a Středomoravské elek-
trárny Přerov. Po dokončení se stala nejmodernější 
elektrárnou v Československu. V roce 1945 byla zná-
rodněna a v roce 1950 přejmenována na Elektrárnu  
1. máje. Poté, co se rozhodlo o výstavbě sídliště  
v Porubě, byla část elektrárny přebudována  
na teplárnu. Po roce 1989 byl závod privatizován  
a v současnosti je jeho vlastníkem Veolia Energie  
ČR, a. s. Elektrárna, využívající k výrobě tepla  
a elektrické energie černé uhlí, disponuje tepelným 
výkonem 765 MW a elektrickým výkonem 180 MW. 
(Třebovická elektrárna v roce 1935) 

1951   

21. ledna 1951 byl promítáním filmu Rodinné  
trampoty oficiála Tříšky obnoven provoz kina Vlast  
v Třebovicích, nacházejícího se v upraveném sále  
vedle hostince na náměstí Svobody (dnes Sládkovi-
čovo náměstí). Pravidelná filmová představení  
se v obci konala již od roku 1930. Tehdy vlastnila 
kinolicenci Dělnická tělocvičná jednota. Za okupace 
bylo kino zavřeno a promítací přístroj byl německou  
armádou odvezen v roce 1943 do Jánských Lázní  
v okrese Trutnov. Kino Vlast hrálo pro třebovické  
občany až do roku 1975. (V popředí hostinec,  
vlevo budova kina v 50. letech 20. století)

1578

Popis znaku – v červeném štítě pod stříbrným  
křídlem kosmo položena polovina stříbrného kapra.

Potvrzen Radou města Ostravy 11. 4. 1995 historický znak,  
udělený českým králem Ferdinandem I. 7. června 1532.

Heraldická figura kapra ve znaku městského  
obvodu připomíná zdejší rybníkářství.
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