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I. Úvod
Analýza je zpracována za účelem zhodnocení současného stavu prorodinné politiky v Třinci.
Shrnuje a hodnotí jednotlivé kroky, opatření, aktivity či služby zaměřené na rodinu jako celek
i na její jednotlivé členy v duchu prorodinné politiky. Součástí analýzy je také vyhodnocení
dotazníku pro občany a zaměstnance města, ve kterém se hodnotí stávající prorodinné
služby a opatření a navrhují nová. Analýza bude podkladem pro vytvoření Akčního plánu
prorodinné politiky města Třinec na období let 2012 - 2013.
Město Třinec dlouhodobě mapuje potřeby svých občanů. Například již v roce 2000 proběhl
průzkum potřeb občanů města Třince a zároveň průzkum přístupu zaměstnavatelů se
zaměřením na očekávaný vývoj zaměstnanosti a potřeby zaměstnavatelů. Další výzkumy
následovaly za účelem vytvoření strategických dokumentů města. Například v roce 2005
proběhlo dotazníkové šetření „I s Vámi o sociálních službách“, v roce 2009 dotazník pro
mládež „Jak se máš, co děláš?“, v roce 2012 „I s Vámi o sociálních službách II.“ Dále
probíhaly ankety ke konkrétním potřebám obyvatel, kdy se zjišťoval například zájem občanů
o zřízení občanských poraden, poraden pro oběti domácího násilí či zájem o zřízení služby
svozu zdravotně postižených dětí. Pro úplnost dat byla provedena v roce 2011
Sociodemografická studie zaměřená na koncepci bydlení ve městě Třinec, ze které vyplynuly
níže uvedené zásadní informace.
V Třinci žilo k 31.12.2011 36 745 obyvatel. Nejpočetnější skupinou jsou obyvatelé od 15 do
64 let (25 299), pak senioři nad 65 let (6 250) a nejméně je dětí do 14 let (5 196). Vývoj počtu
obyvatel v Třinci sleduje trend vývoje v Moravskoslezském kraji a celé ČR – počet obyvatel
trvale klesá. Způsobuje to jednak záporný přirozený přírůstek obyvatel a také negativní
bilance migrace. Od roku 1999 v každém dalším roce více lidí v Třinci zemřelo, než se
narodilo (výjimkou je rok 2008), a více lidí se vystěhovalo, než přistěhovalo.
Očekává se, že v příštích letech bude růst index stáří. Předpokládá se, že v roce 2020
připadne v Třinci na 100 osob do 14 let přibližně 128 seniorů nad 65 let.
Můžeme tedy konstatovat, že vývoj počtu a struktury obyvatel v Třinci sleduje
celorepublikový trend - demografická křivka roste, populace stárne.
Nezaměstnanost v Třinci (7,2%) je ve srovnání s celorepublikovým průměrem nižší a ve
srovnání s průměrem v Moravskoslezském kraji (11,2%) je výrazně nižší. Průměrná míra
nezaměstnanosti ve SO ORP Třinec v roce 2011 (7,71%) byla pod hranicí celorepublikového
průměru (8,60%) a výrazně pod hranicí míry nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji
(11,30%).
V roce 2011 byla provedena odborná studie zaměřující se na srovnání sociální situace
v šedesáti třech největších městech České republiky. Studie sledovala faktory jakými jsou
např. míra kriminality, kvalita zdravotní péče či míra nezaměstnanosti. Třinec byl v této studii
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nejlépe hodnoceným městem v Moravskoslezském kraji (dále jen MSK) – umístil se na 8.
místě v žebříčku celkového hodnocení. Pozitivní hodnocení Třince se vztahuje k nízké míře
dlouhodobé nezaměstnanosti a nízké míře trestných a násilných trestných činů. Vzhledem
k tomu, že v první „dvacítce“ měst se neumístilo žádné jiné město z MSK, můžeme
konstatovat, že Třinec patří k nejbezpečnějším městům MSK.
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II. Popis současného stavu
Město Třinec strategicky plánuje k zajištění svého trvale udržitelného rozvoje od roku 2007.
Plán rozvoje měl původně končit v roce 2010, ale zejména s ohledem na počátek nového
plánovacího období Evropské unie byl s předstihem vyhodnocen, aktualizován a jeho
platnost byla prodloužena do roku 2013.
Veškeré další strategické dokumenty města vycházejí z Aktualizace strategického plánu
města Třince do roku 2013. Vychází z něj také aktuální Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb města Třince na období let 2009 – 2013, což je druhý nejdůležitější dokument
v oblasti prorodinné politiky města Třinec.
Základními strategickými dokumenty města jsou:
Strategický plán města Třince 2007 - 2013 (včetně jeho aktualizací)
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince 2009 – 2013 (včetně jeho
aktualizací)
Plán prevence kriminality města Třince na léta 2012 – 2015
Ze strategických dokumentů města a dalších zjištění Městského úřadu Třinec byly vybrány
relevantní informace k problematice prorodinné politiky a vytvořena tato Analýza prorodinné
politiky v Třinci 2012, která je doplněna o vyhodnocení dotazníků pro obyvatele města a
zaměstnance Městského úřadu Třinec.

1.

Bydlení

1.1 V městě Třinec je většina bytů družstevních a ostatní v osobním vlastnictví či v majetku
soukromé společnosti CPI Byty, a.s., a dále pak v majetku města Třince a družstev a
soukromých vlastníků.
1.2 Město Třinec má ve svém vlastnictví k 31.08.2012 celkem 1 759 bytů. Město Třinec
vede „pořadník“ na přidělování bytů ve svém vlastnictví, který schvaluje rada města
Třince, a byty se přidělují dle podmínek schválené vnitřní směrnice.
1.3 Byty určené pouze pro rodiny v krizi město nemá. Pokud je nějaký občan města, či
rodina v bytové tísni, projednávají se jejich žádosti mimo pořadník na základě
mimořádného přednostního přidělení bytu. K přednostnímu přidělování bytů se na
požadavek odboru správy majetku města (dále jen SMM) vyjadřuje odbor sociálních
věcí (dále jen OSV).
1.4 Město má k dispozici levnější byty se sníženou kvalitou pro osoby s nižšími příjmy,
které město Třinec může přidělit sociálně slabším osobám nebo rodinám (Lyžbice č.p.
155 – 8 bytů, ul. Těšínská č.p. 472 – 12 bytů). Místnosti v takovýchto bytech se
využívají i pro účely přidělování přístřeší na dobu nezbytně nutnou.
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1.5 Město Třinec má ve svém vlastnictví v současné době 9 bezbariérových bytů. Byty
jsou umístěny v lokalitách Kanada, ul. Hraniční (3 byty), Dolní Líštná (2 byty) a Lyžbice
(4 byty). V sedmi z nich bydlí tělesně postižení nájemci. Ve zbývajících dvou bydlí
nájemci bez postižení, a to z důvodu, že v době obsazování těchto bytů nebyl ze strany
tělesně postižených občanů o bezbariérové byty zájem. V případě, že se na město
Třinec obrátí nový zájemce o byt s bezbariérovou úpravou, jeho žádost je postoupena
bytové komisi, která jednotlivé žádosti posoudí a předloží radě města k projednání a
případnému schválení. Pokud dojde ke schválení takové žádosti, probíhá jednání se
současnými nájemci těchto bytů o uvolnění bezbariérového bytu pro potřebného
uchazeče náhradou za přidělení jiného bytu. Mimo tyto byty má město 29 bytů
zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou v Oldřichovicích pro seniory a
osoby se zdravotním postižením.
1.6 První 2 podporované byty pro rodiny, kterým hrozí nebo již bylo provedeno odebrání
dítěte do ústavní výchovy z důvodu ztráty bydlení a jiných skutečností, nebo pro osoby
žijící v tíživé sociální situaci (např. osoba, která ukončuje nebo ukončila výkon trestu,
dosáhla plnoletosti a opouští ústavní výchovné zařízení nebo náhradní rodinnou péči)
vzniknou přestavbou bývalé mateřské školy (dále jen MŠ) na adrese Konská 49. Na
tuto přestavbu byla městu Třinec schválená dotace z programu Podpora výstavby
podporovaných bytů ve výši 660 403,- Kč bez DPH.
1.7 Město dalo k dispozici 6 bytů poskytovatelům služeb sociální prevence (Centrum
sociální pomoci, p.o., a Slezská diakonie) za účelem zřízení tzv. startovacích bytů. 6
startovací byty slouží klientům azylových domů a domu na půl cesty k přípravě na
samostatné bydlení. V jednání je přidělení dalších bytů.

Byty ve vlastnictví města
Klasické městské
byty
Velikost
Počet
garsoniéry
109
0+1
34
0+2
60
0+3
8
1+1
227
1+2
990
1+3
312
1+4
19
Celkem
1759
Startovací byty
Podporované byty

Bezbariérové byty

Byty zvláštního
určení (DPS)

Velikost

Počet

Velikost

Počet

0+1

4

1+1
1+2

1
4

0+1
0+2
0+3
1+1
1+2
1+3

15
5
1
5
2
1

Celkem

9
4
2

Celkem

29
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1.8 Město poskytuje svým občanům půjčky s nízkým úrokem z Fondu rozvoje bydlení
města Třince. V letošním roce město dalo k dispozici 2 000 000,- Kč, které mohli
občané využít k opravám a úpravám svého bydlení.
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2.

Vzdělávání pro všechny generace

Město Třinec vnímá oblast vzdělávání jako velmi důležitou. V regionu, kde zejména u
starších generací se setkáváme s úzce profilovaným zaměřením vzdělání (na obory pro
těžký průmysl) je nezbytné, aby bylo pro občany zajištěno co možná nejširší spektrum
nabídky vzdělání. Vzdělávání je důležité již u dětí předškolního věku jako kvalitní příprava na
vstup do základní školy.
2.1 VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
2.1.1 V Třinci se nachází Mateřské centrum Sluníčko (dále jen MC Sluníčko), jehož
cílem je zprostředkování kontaktu rodičů a dětí předškolního věku, začleňování do
kolektivu prostřednictvím her, zábavy a společenských setkání. MC Sluníčko
nabízí rodičům s dětmi různorodé aktivity (např. Cvičení pro kojence, Cvičení pro
děti od 1 roku, Angličtina pro nejmenší, Burza s dětským oblečením atd.). Město
Třinec pravidelně podporuje MC Sluníčko prostřednictvím grantového systému.
V roce 2012 MC Sluníčko obdrželo 10 000,- Kč na projekt „Děti naše budoucnost“,
5 000,- Kč na projekt „Kulturní vzdělávání dětí“, 6 000,- Kč na sportovní aktivity
rodičů s dětmi.
2.1.2 Dále v Třinci působí Baby club Kenny, který nabízí rodičům s dětmi (od
novorozenců po děti školního věku) různorodé aktivity. Pro rodiny s nejmenšími
dětmi je určeno plavání a cvičení s novorozenci a kojenci ve vaně, rodinné plavání,
otužování a masáže kojenců a batolat, kreativní programy pro rodiče s dětmi a
další.
2.1.3 Dům dětí a mládeže nabízí maminkám s dětmi od 1 do 2,5 roku tzv. Kluby
Cipísků. V těchto klubech se maminky učí trávit aktivně volný čas se svými dětmi
a děti jsou zde připravovány pro budoucí předškolní vzdělávání. Děti se v Klubu
učí mluvit a zpívat (říkadla a písničky), tancovat (tanečky za doprovodu říkadel a
písniček), základy sportovní výchovy (překážkové dráhy a cvičení), základy
hudební výchovy (zpěv a hra na orffovy nástroje), základy výtvarné výchovy
(kreslení, malování, výroba drobností). Ve všech aktivitách je využíván vliv
vrstevníků, kdy se děti učí zejména nápodobou svých kamarádů. Maminky
nacházejí nová přátelství a předávají si vzájemně cenné informace, rady a
doporučení z vlastních zkušeností. DDM dále nabízí maminkám, které tam
navštěvují pohybové kurzy, hlídání dětí po dobu konání kurzů (např. při cvičení
flowing). Děti jsou pod dozorem paní vychovatelky, společně kreslí, malují a
účastní se dalších aktivit.
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2.1.4 Město Třinec je zřizovatelem 10 mateřských škol, které jsou jeho příspěvkovými
organizacemi. Celkem se služby MŠ poskytují na 25 pracovištích po celém Třinci.
Město nemá stanoveny spádové obvody, dle kterých by rodiče zapisovali své děti
do MŠ. Rodiče si naopak mohou vybrat, kterou MŠ budou jejich děti
navštěvovat. Výběr je omezen pouze kapacitou MŠ. Do MŠ, pokud to provoz
dovoluje, jsou každoročně přijímány i děti mladší 3 let. Ve školním roce
2010/2011 bylo v MŠ v Třinci zapsáno celkem 195 dětí do dvou let. Mateřská škola
Konská Podlesí má rozšířený provoz až do 18:30. MŠ Štefánikova nabízí
rodičům bezbariérovou třídu.
2.1.5 Město Třinec podporuje mateřské školy, které zřizuje, jednak příspěvkem na
provoz jednotlivých škol a dále také tím, že financuje opravy a rekonstrukce budov,
ve kterých se školy nacházejí.

Název zařízení

Popis činnosti

Podpora ze strany Obsazenost/kapacita
města 2011/2012
v roce 2010/2011

MŠ u Splavu
1 třída
zaměřena na estetickou
výchovu
Jubilejní
Masarykova
základní škola a
mateřská škola,
Třinec, p.o.

MŠ Konská-Podlesí
3 třídy z toho 1 třída
česko-polská
provoz až do 18:30

Základní škola a
mateřská škola,
Třinec, Kaštanová
412, p.o.

MŠ Sosnová
3 třídy
MŠ Habrová
2 třídy
MŠ Kanada
2 třídy
MŠ Nebory
2 třídy
MŠ Osůvky
1 třída

Základní škola a
mateřská škola,
Třinec, Míru 247,
p.o.

Příspěvek zřizovatele MŠ U Splavu 23/28
pro ZŠ a MŠ je 5 100 MŠ Konská 65/90
000 Kč
MŠ Borek 26/42

MŠ Borek
1 třída
dlouhodobý preventivní
program (prevence šikany,
agrese, protidrogová,…)

Základní škola a
MŠ Karpentná
mateřská škola,
Třinec, Oldřichovice
1 třída
275, p.o.

Příspěvek zřizovatele
pro MŠ a ZŠ je 3 800 MŠ Sosnová 65/84
000 Kč
MŠ Habrová 50/56

Příspěvek zřizovatele MŠ Kanada 24/43
na ZŠ a MŠ je 2 800 MŠ Nebory 44/44
000 Kč
MŠ Osůvky 22/28

Příspěvek zřizovatele
pro MŠ a ZŠ je 2 400 28/28
000 Kč
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Základní škola Petra
Bezruče a mateřská
škola, Třinec, p.o.

MŠ Bezruče
2 třídy – 1 logopedická a 1 Příspěvek zřizovatele
pro MŠ a ZŠ je 2 900 38/40
smíšená (ve třídě jsou
společně děti od 3 do 7 let) 000 Kč
MŠ rodinného typu

Mateřská škola,
Třinec, Slezská 778,
p.o.

MŠ Slezská
4 třídy
MŠ Janáčkova
4 třídy
MŠ Štefánikova
2 třídy

Základní škola a
MŠ Koperníkova
mateřská škola,
Třinec, Koperníkova
4 třídy
696, p.o.
MŠ Nerudova
4 třídy smíšené
Mají program „Začít
spolu“. Dle tohoto
programu jsou zde
vzdělávány i děti se
speciálními vzdělávacími
Mateřská škola,
potřebami, děti se
Třinec, Nerudova
zdravotním postižením.
313, p.o.
MŠ Máchova
3 třídy smíšené, 1
logopedická
MŠ SNP
2 třídy smíšené
MŠ Tyrská
2 třídy
má podmínky pro integraci
zdravotně postižených dětí
Mateřská škola
MŠ Ves
Čtyřlístek, Třinec,
Oldřichovice 670,
1 třída
p.o.
MŠ Guty
1 třída
MŠ Tyra
1 třída
PMŠ Dolní Líštná
1 třída
PMŠ Oldřichovice
Základní škola a
1 třída
mateřská škola
PMŠ Nebory
s polským jazykem 1 třída
vyučovacím, Třinec, PMŠ Štefánikova
Nádražní 10, p.o.
1 třída
PMŠ SNP
2 třídy

Příspěvek zřizovatele MŠ Slezská 107/112
pro MŠ je
MŠ Janáčkova 105/112
3 000 000 Kč
MŠ Štefánikova 53/56

Příspěvek zřizovatele
na ZŠ a MŠ je 4 100 100/100
000 Kč

Příspěvek zřizovatele MŠ Nerudova 106/112
pro MŠ je 2 800 000 MŠ Máchova 98/98
Kč
MŠ SNP 53/56

MŠ Tyrská 70/87
Příspěvek zřizovatele
MŠ Ves 28/28
pro MŠ je
MŠ Guty 26/28
1 700 000 Kč
MŠ Tyra 22/56

PMŠ Dolní Líštná 22/28
Příspěvek zřizovatele PMŠ Oldřichovice 21/28
pro ZŠ i MŠ je 4 100 PMŠ Nebory 17/17
000 Kč
PMŠ Štefánikova 20/28
PMŠ SNP 44/56

2.1.6 Mimo výše uvedené mateřské školy zřizované městem Třinec působí v Třinci také
mateřské školy, které jsou zřizovány jinými subjekty.
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Název zařízení

Církevní základní škola a
mateřská škola, Třinec

Střední škola, základní
škola a mateřská škola,
Jablunkovská, p.o.
(příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje)

Popis činnosti

Podpora města

1 smíšená třída pro 20 dětí
Od 01.09.2012 další 2 třídy – MŠ
Sosnová a MŠ Dolní Líštná
Zřizovatelem je Slezská církev
evangelická a.v.

Církevní MŠ má snížený
nájem v budově města Třince
oproti ceníku o 50%.
Vánoční muzikál žáků
15 000 Kč

MŠ při zdravotnickém zařízení
Působí v Nemocnici Třinec, p. o.
Jedná se o MŠ pro děti
hospitalizované v této nemocnici
MŠ Jablunkovská
1 třída pro 10 dětí
Vzdělává děti s autismem, ADHD, se
sníženými rozumovými schopnostmi
Zřizovatelem je Moravskoslezský kraj

2.2 VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
2.2.1 Město Třinec je zřizovatelem 9 základních škol, z nichž některé mají své pobočky
i v okrajových částech města. Každá základní škola má vytvořen svůj školní
vzdělávací program a mnohé z nich jsou specifické svým zaměřením např. na
jazykové vzdělávání, sport nebo informační technologie. Školy integrují podle
aktuální situace žáky se zdravotním postižením do běžných tříd základních škol.
Žádná ze škol není alternativní.
2.2.2 Třinec má vytvořeny spádové oblasti škol schválené v obecně závazné vyhlášce,
ale pokud to kapacita školy dovolí, zákonní zástupci žáků si mohou školu vybrat.
Každá škola má také alespoň 1 školní družinu. Provozní doby školních družin jsou
různé, uzpůsobené potřebám žáků (většina škol nabízí např. i ranní družinu).
2.2.3 Město Třinec podporuje školy, které zřizuje, jednak příspěvkem na provoz
jednotlivých škol a dále také tím, že financuje opravy a rekonstrukce budov, ve
kterých se školy nacházejí, příp. i nákup vybavení škol. Město se podílí na řešení
bezbariérovosti škol poskytováním příspěvků nebo podporou sbírek na pořízení
plošin.

Název zařízení

Popis činnosti

Podpora ze
strany
města

Obsazenost/kapacita
2010/2011
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Jubilejní
Masarykova
základní škola a
mateřská škola,
Třinec, p.o.

Základní škola
Petra Bezruče a
mateřská škola,
Třinec, p.o.
Základní škola a
mateřská škola,
Třinec,
Kaštanová 412,
p.o.

Základní škola a
mateřská škola,
Třinec, Míru 247,
p.o.

Základní škola a
mateřská škola,
Třinec,
Oldřichovice
275, p.o.

Základní škola a
mateřská škola,
Třinec,
Koperníkova
696, p.o.
Základní škola a
mateřská škola
s polským
jazykem
vyučovacím,
Třinec, Nádražní
10, p.o.
Základní škola
Dany a Emila
Zátopkových,

9tiletá
Pracoviště i v Třinci - Konská
Specializace:
- hokejové třídy = třídy
s rozšířenou výukou tělocviku
- třídy s rozšířenou výukou
matematiky a přírodovědných
předmětů
Program Předškoláček – příprava
dětí a rodičů na vstup do první
třídy
3 oddělení družiny (kapacita 140
žáků)
9tiletá
Škola je uzpůsobená dětem na
vozíčku – má schodolez a plošinu
2 oddělení družiny (kapacita 50
žáků)
9tiletá
3 oddělení družiny (kapacita 120
žáků)

Škola má 3 pracoviště ZŠ Kanada, ZŠ Nebory,
ZŠ
Osůvky
Je určena pouze pro první stupeň
ZŠ (tzn. 1. – 5. ročník)
3 oddělení družiny (kapacita 65
žáků)
Škola má 2 pracoviště – ZŠ
Oldřichovice a ZŠ Karpentná
Je určena pouze pro první stupeň
ZŠ (tzn. 1. – 5. ročník)
Škola převádí děti přes silnici
k autobusové zastávce
5 oddělení družiny (kapacita 165
žáků)
9tiletá
Projekt „Nanečisto“ – setkávání
budoucích prvňáčků s paní
učitelkou a spolužáky
4 oddělení družiny (kapacita 115
žáků)
Škola má 3 pracoviště:
PZŠ Nádražní – 9tiletá
PZŠ Koperníkova – 1. – 5. ročník
PZŠ Oldřichovice – 1. – 5. ročník
5 oddělení družiny (kapacita 139
žáků)
9tiletá
Má logopedické třídy
Škola se sportovním zaměřením

5 100 000 Kč

475/854

2 900 000 Kč

204/330

3 800 000 Kč

127/370

Příspěvek
zřizovatele pro
ZŠ i MŠ je
2 800 000 Kč

2 400 000 Kč

ZŠ Míru 35/x
ZŠ Nebory 65/x
ZŠ Osůvky 17/x
celková kapacita 164

ZŠ Oldřichovice 137/x
ZŠ Karpentná 21/x
celková kapacita 220

Příspěvek
zřizovatele pro
MŠ i ZŠ
4 100 000 Kč

Příspěvek
zřizovatele pro
MŠ i ZŠ je
2 800 000 Kč

5 300 000 Kč

335/450

PZŠ Nádražní 144/x
PZŠ Oldřichovice 19/x
PZŠ Koperníkova 30/x
celková kapacita 628

433/750
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Třinec, p.o.

Základní škola,
Třinec, Slezská
773, p.o.

Nabízí rozšířenou výuku tělocviku
a informačních technologií
Digitalizace výukových materiálů
Elektronická komunikace s rodiči
4 oddělení družiny (kapacita 120
žáků)
9tiletá
Škola s rozšířenou výukou cizích
jazyků a informatiky
Zaměřuje se na vzdělávání
žáků/cizinců z EU
Nabízí kurz finanční gramotnosti a
mediální výchovu
Škola je částečně bezbariérová
6 oddělení družiny (kapacita 179
žáků)

3 900 000 Kč

578/850

2.3 VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
2.3.1 Na síť základních škol v Třinci navazují střední školy, z nichž dvě jsou soukromé a
dvě jsou zřizovány MSK. Město podporuje na základě žádostí školy zejména
v oblasti zatraktivnění perspektivních oborů vzdělávání, propagace zdravého
životního stylu a sportovních aktivit.
Střední škola

Podpořené projekty ze strany města 2012

Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec - Kanada
Zřizovatel: Třinecké železárny, a.s.

Hutnická laťka - XXIV. Ročník soutěže- 3 000 Kč
Sportem proti drogám - celoroční soutěže mezi
třídami – 4 000 Kč
Instalatér 2012 – 4 000 Kč
Gastrofestival Ostrava 2012 – 3 000 Kč
Steel cup 2012 – 9 000 Kč
Kovo Junior 2012 – 4 000 Kč

Soukromá třinecká obchodní akademie a
hotelová škola, s. r. o.
Beskydská 1140
739 61 Třinec

Soutěž ve zpracování textu na PC – 5 000,- Kč

Gymnázium Třinec, p. o.
Komenského 713
739 61 Třinec
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj

Festival kulturních aktivit studentů – 8 000,- Kč

Střední škola, základní škola a mateřská škola,
Jablunkovská, p.o.
Jablunkovská 241
739 61 Třinec
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj

Žij zdravě a mysli na budoucnost – 5 000,- Kč

2.3.2 V Třinci se každoročně uskuteční pod hlavičkou Úřadu práce Trh vzdělávání. Na
této akci prezentují střední školy, nejen se sídlem v MSK, rodičům a žákům nabídku
svých vzdělávacích oborů a možností dalšího vzdělávání. Tato akce se koná jednou
v roce, vždy před termíny přijímacích zkoušek. Úřad práce k tomuto vydává
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brožurku – Informace o studijních a učebních oborech SŠ okresů Frýdek-Místek,
Karviná, Nový Jičín a Ostrava.
2.4 MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
2.4.1 Město Třinec ve spolupráci s Ostravskou univerzitou v Ostravě pořádá pro své
spoluobčany v seniorském věku již desátým rokem Univerzitu třetího věku.
Univerzita vytváří prostor pro sebevzdělávání lidí v neproduktivním věku. Univerzita
je rozdělena do čtyř semestrů, v jednom semestru je 6 přednášek. Jsou zajišťovány
přednášky různých fakult, témata jsou například pohled na zdraví a nemoc,
společenské vědy a kultura, evropská společnost, srovnání USA, Číny a Ruska,
problematika moderního islámského světa, filozofie atd. O univerzitu třetího věku je
vždy velký zájem.
2.4.2 Studenti na začátku první přednášky skládají slavnostní slib (imatrikulaci) a stávají
se řádnými studenty Ostravské univerzity. Po absolvování všech 4 semestrů
probíhá slavnostní promoce. Během předchozích let odpromovalo již více než 600
seniorů.
2.4.3 Na seniory je zaměřeno také vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních
technologiích, které město podporuje v rámci grantového systému i prostřednictvím
aktivit na Klubu seniorů.
2.4.4 Vzdělávání pro osoby, které pečují nebo pečovaly o osobu blízkou a nyní se
připravují na návrat na trh práce, zajišťuje vzdělávací agentura Edlit, s. r. o, která
získala na projekt finanční prostředky z Evropského sociálního fondu. Edlit, s. r. o., a
Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., poskytují poradenství, pomoc a podporu
širokému spektru obyvatel Třince v oblasti uplatnění na trhu práce včetně nabídky
rekvalifikačních kursů.
2.4.5 Mimo této podpory se město soustředí zejména na podporu aktivit, které vedou
mladé lidi k zodpovědnému přístupu ke vzdělávání, a to podporou a oceněním jejich
mimořádných výkonů v různých oblastech, podporou soutěží a dalších vzdělávacích
aktivit formou grantů na sport a kulturu.
2.4.6 Město pořádá již 15 let vyhodnocení nejlepších žáků a studentů za uplynulý školní
rok Talent roku. Poslední dva ročníky probíhaly ve spolupráci s Třineckými
železárnami, které vyhlašují Talent regionu. Jedná se o ocenění nejlepších žáků a
studentů třineckých škol v různých sportovních, vzdělávacích a odborných soutěžích
a reprezentacích města. Vyvrcholením je vyhlášení Talentů roku ve třech
kategoriích, a to sport, kultura a společensko-prospěšný čin. Náklady na soutěž
hradí město ze svého rozpočtu, v letošním roce na ni vyčlenilo 40 000,- Kč.

3.

Sociální a návazné služby
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3.1 PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
3.1.1 Oblasti sociálních služeb a návazných služeb se město Třinec věnuje soustavně.
V únoru roku 2005 se rozhodlo přistupovat k této oblasti systematicky, a to formou
komunitního plánování. Byla zmapována a popsána stávající situace, proběhlo
dotazníkové šetření mezi obyvateli Třince „I s Vámi o sociálních službách“. Vytvořil
se koordinační tým, jednotlivé pracovní skupiny a po vyhodnocení dotazníkového
šetření byl ve skupinách vypracován první Komunitní plán sociálních služeb města
Třince na období let 2006-2008. Obsahoval 12 opatření, z nichž do roku 2007 bylo
beze zbytku naplněno 5. V roce 2007 byl tento plán aktualizován s ohledem na další
provedená

dotazníková

šetření

mezi

mládeží,

nezaměstnanými,

rodiči

hendikepovaných dětí apod. Nový komunitní plán byl stanoven na období let 2007 –
2009. V současné době je v platnosti Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb města Třince na období let 2009 – 2013.
3.1.2 Díky komunitnímu plánování sociálních služeb a významné podpoře města Třinec
poskytované na rozvoj, udržení a rozšíření poskytovaných sociálních služeb, je na
území města Třince široké spektrum sociálních služeb pro všechny skupiny obyvatel
od rodin s dětmi, přes osoby ohrožené sociálním vyloučením až po seniory. Město
přispívá na provoz sociálních služeb zejména prostřednictvím příspěvků pro
příspěvkové organizace města zajišťujících sociální služby či přidělením grantů pro
ostatní zřizovatele sociálních služeb (město přispělo na sociální a návazné služby
v rámci grantového systému v roce 2012 celkovou částkou 3 800 000,- Kč). Město
také pronajímá vhodné nebytové prostory organizacím poskytujícím sociální služby
za symbolickou částku. Organizacím přispívá také mimo grantový systém
prostřednictvím OSV.
3.1.3 K prezentaci organizací poskytujících sociální a návazné služby odbor SV
organizuje Den sociálních služeb. Letos proběhl již pátý ročník této akce. Mimo
prezentace poskytovatelů sociálních a návazných služeb je pro občany připraven
bohatý doprovodný program, zajímavá zdravotnická měření nebo přednášky.
3.1.4 Město si také cení práce dobrovolníků v oblasti sociálních služeb a snaží se
podporovat nejen organizace, které s dobrovolníky pracují, ale také samotné
dobrovolníky. Organizacím pracujícím s dobrovolníky přispělo město v letošním roce
na zajištění provozu částkou 96 000,- Kč. Každoročně město také oceňuje
dobrovolníky, kteří věnovali ze svého volného času nejvíce hodin sociálně
potřebným. Tito jsou oceněni vedením města na společném setkání všech
dobrovolníků.
3.2 SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
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3.2.1 Zásadní služby pro rodiny a děti na území města poskytují níže uvedené
organizace, které město přímo zřizuje nebo podporuje (přímá finanční pomoc
z grantů, symbolické nájemné, vzdělávání pro pracovníky).

Vybrané sociální služby pro rodiny s dětmi
Poskytovatel

Centrum sociální
pomoci Třinec,
p.o.

Centrum sociální
pomoci Třinec,
p.o.

Centrum sociální
pomoci Třinec,
p.o.

Centrum sociální
pomoci Třinec,
p.o.

Slezská diakonie

Služba

Popis služby

Příspěvek
města

Dům na půl
cesty

Pobytová služba zpravidla pro osoby do 26 let
věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská
zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro
péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou
propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo
ochranné léčby.

232 145 Kč

Azylový dům
pro matky

Pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby v
nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou
bydlení se zaměřením na matky s dětmi, těhotné
ženy, případně otce s dětmi, rodiče s dětmi nebo
prarodiče s dětmi.

316 800 Kč

Denní
stacionář
Paprsek

Ambulantní služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního
postižení, a osobám s chronickým duševním
onemocněním,
jejichž
situace
vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby se
zaměřením na děti se zdravotním, mentálním nebo
kombinovaným postižením ve věku od 1 do 18 let.

2 356 900
Kč

Osobní
asistence

Terénní služba poskytovaná osobám, které mají
sníženou
soběstačnost
z
důvodu
věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby, se zaměřením na osoby od 1 do 40
let. Poskytuje se zejména dětem a mladým lidem
v průběhu plnění povinné školní docházky.

445 000 Kč

Odborné sociální poradenství pro oběti domácího
násilí, týrání a zneužívání, pro řešení mezilidských
Poradna Elpis
vztahů a rodinných krizí. Zajištění sociálního,
psychologického a právního poradenství.

100 000 Kč

Odborné sociální poradenství z oblasti sociálněprávní a finanční se zaměřením na problematiku
závislostí, zadluženosti a finanční gramotnosti
občanů.

126 000 Kč

Ergon - Chráněná
dílna, o.s.

Poradna
Ergon

Centrum
psychologické
pomoci, p.o. MSK

Rodinná a
manželská
poradna
Třinec

Odborné sociální poradenství zaměřené na
manželské a párové, rodinné, individuální, krizové, 96 000 Kč +
rozvodové a porozvodové situace. Centrum symbolický
psychologické pomoci se cíleně zabývá náhradní
nájem
rodinnou péčí.

Streetwork v
3nci

Terénní služby poskytované dětem od 10 do 20 188 000 Kč
let, které vedou rizikový způsob života nebo jsou + symbolický
tímto způsobem života ohroženy.
nájem

Bunkr, o.s.

Strana 16 z 54

Bunkr, o.s.

Slezská diakonie

Klub SOS Třinec

185 000 Kč
Nízkoprahová
Ambulantní služby dětem ve věku od 13 do 26 let
zařízení pro
+ symbolický
ohroženým společensky nežádoucími jevy.
děti a mládež
nájem
Sociální
asistence
Třinec

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou
terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované
rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v
důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální
situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci
překonat.

Asociace
rodičů a přátel Organizování zájezdů, víkendových pobytů, akcí
zdravotně
pro děti a rodiče, poradenství pro rodiče zdravotně
postižených postižených dětí.
dětí v ČR

370 000 Kč

Nájem
zdarma

3.2.2 Mimo klasické sociální služby přispívá město v nemalé míře ze svých prostředků
také na služby navazující na sociální služby a služby s nimi související, neboť jejich
fungování vnímá jako nezbytné pro komplexní zajištění péče.

Vybrané návazné služby pro rodiny s dětmi
Poskytovatel

Příspěvek
města
45 000 Kč na
dostavbu
domu a
49 000 Kč na
den
pěstounských
rodin

Služba

Popis služby

o.s. Filadelfie Přístav
Oldřichovice

Pomoc
pěstounským
rodinám

Sdružení se věnuje podpoře náhradní rodinné
péče. Výstavba a provoz zařízení pro výkon
pěstounské péče, pořádání seminářů pro náhradní
rodiče, terénní psychologickou poradenskou péče.

Farní sbor
Slezské církve
evangelické a.v.,
v Třinci

Centrum pro
rodinu probační
program pro
mladistvé
„Šance“

Probační program pro mladistvé - individuální
práce s mladistvými, psychologické a sociální
poradenství, výchovná setkání, pracovní i
volnočasové aktivity.

15 000 Kč

Pedagogickopsychologická
poradna Frýdek Místek

Pedagogickopsychologická
poradna
Třinec

Péče o děti od 3 let, diagnostika poruch,
mentálního vývoje, šetření školních zralostí,
následná péče o děti se speciálními poruchami
učení a chování, terapie, kariérní poradenství.

5 000 Kč

Preventivní
prožitkové
programy

Práce s dětmi a mládeží od 6 do 19 let, zaměření
na děti a mládež ze slabších sociálních rodin, z
rozvrácených rodin se zaměřením na prevenci
patologických jevů. Hlavní činností jsou prožitkové
programy pro skupiny mladých lidí, třídy.

55 000 Kč

Karavana, o.s.
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Kvalifikační a
personální
agentura, o.p.s.

Centrum pro
rodinu, Biskupství
ostravsko opavské

Vzdělávání
osob
ohrožených
sociálním
vyloučením

Poradenství, vzdělávání zaměřené na rozvoj
měkkých dovedností, PC dovedností, dovedností
potřebných při hledání zaměstnání, výuka cizích
jazyků, služby Internetového kabinetu a Agentury
práce. Služby jsou určené nezaměstnaným a
zájemcům o zaměstnání, osobám pečujícím o
osobu blízkou, maminkám na mateřské dovolené
apod.

70 000 Kč

Poradna pro
ženy a dívky

Pomoc ženám v obtížných životních situacích
vzniklých nejen těhotenstvím, sociální pomoc
nastávajícím matkám v tísni, zprostředkování
odborné pomoci, příprava k porodu, preventivní
přednášky na ZŠ.

Symbolický
nájem

3.3 SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
3.3.1 Rodiny s dětmi nejsou jedinou skupinou, kterou město podporuje. Jako nezbytné
vnímá také zachování a rozšiřování služeb pro seniory a osoby se zdravotním
postižením, neboť také tyto osoby jsou součástí rodin. V rámci podpory
vícegeneračního soužití a co nejdelšího setrvání seniorů a osob s postižením
v jejich přirozeném prostředí zaměřuje město svou finanční podporu prioritně na
terénní sociální služby – pečovatelskou službu a služby osobní asistence.

Vybrané sociální služby pro seniory a zdravotně postižené
Poskytovatel

Služba

Příspěvek
města

Popis služby

Sociální
služby města
Třince, p.o.

Pobytové služby pro seniory, jejichž schopnosti
Domov pro seniory
jsou snížené hlavně z důvodu věku a
- Domov Sosna a
nepříznivého zdravotního stavu, jejichž situace
Domov Nýdek
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Sociální
služby města
Třince, p.o.

Domov pro osoby
se zdravotním
postižením Domov Sosna

Pobytové služby pro osoby, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby.

Sociální
služby města
Třince, p.o.

Odlehčovací
služby - Domov
Sosna

Pobytové služby poskytované osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, o které je jinak pečováno v jejich
přirozeném sociálním prostředí.

Sociální
služby města
Třince, p.o.

4 371 000 Kč

635 000 Kč

Pobytové služby pro osoby, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu chronického duševního
Domov se
onemocnění
a
osobám
se
stařeckou,
zvláštním režimem Alzheimerovou demencí a ostatními typy 3 553 000 Kč
- Domov Sosna
demencí, které mají sníženou soběstačnost z
důvodu těchto onemocnění, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
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Sociální
služby města
Třince, p.o.

Pečovatelská
služba

Centrum
sociální
pomoci
Třinec, p.o.

Slezská
diakonie

Slezská
diakonie

Charita Třinec

Podané ruce,
o.s.

Poskytování terénní nebo ambulantní služby
osobám, které mají sníženou soběstačnost z
důvodu věku, chronického onemocnění nebo 5 861 000 Kč
zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osob.

Denní stacionář
Radost

Ambulantní služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního
postižení, a osobám s chronickým duševním
onemocněním,
jejichž
situace
vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby se
zaměřením na osoby ve věku 18 - 40 let.

1 794 000 Kč

Jordán - sociálně
aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní
služby poskytované se zdravotním postižením
ohroženým sociálním vyloučením - zaměřené na
duševně nemocné.

50 000 Kč

Tabita - středisko
osobní asistence

Terénní služba poskytovaná osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby.

90 000 Kč

Osobní asistence

Terénní služba poskytovaná osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, 100 000 Kč +
chronického onemocnění nebo zdravotního
symbolický
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
nájem
fyzické osoby.

Osobní asistence

Terénní služba poskytovaná osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby.

80 000 Kč

3.3.2 Také v oblasti sociálních služeb zaměřených na seniory a zdravotně postižené
město podporuje organizace, které se věnují jejich aktivizaci.

Vybrané návazné služby pro seniory a zdravotně postižené
Poskytovatel

Služba

Město Třinec

Klub pro seniory
města Třince

Základní
organizace
OS KOVO TŽ

Organizace
důchodců
Třineckých
železáren

Příspěvek
města

Popis služby

Zařízení zaměřené na kulturní a společenské
využití volného času seniorů: pořádání
šachových a kulečníkových turnajů, dnů zdraví, 160 000 Kč, v
přednášek a besed, oganizování pravidelných budově města
schůzek občanských sdružení a klubů, možnost
využívání počítačů, internet.

Organizování kulturních akcí, lázeňských a
rekreačních pobytů, zájezdů. Občanskoprávní
poradna.
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Klub Marie,
o.s.

Klub Marie

Kvalifikační a
personální
agentura,
o.p.s.

Aktivizační služby
pro seniory

Charita Třinec

Půjčovna
zdravotních a
kompenzačních
pomůcek

Sdružení
zdravotně
postižených
v ČR, územní
sdružení
Třinec
Sjednocená
organizace
nevidomých a
slabozrakých
v ČR (oblastní
pobočka
Třinec)

Určeno ženám s nádorovým onemocněním prsu.
Pořádání rekondičních pobytů, kulturních a
společenských
akcí,
přednášek,
besed,
společných schůzek s výměnou zkušeností
týkajících
se
onemocnění
a
zajištění
kompenzačních pomůcek.

16 500 Kč,
symbolický
nájem

PC kursy pro seniory

30 000 Kč

Půjčovna
pomůcek.

zdravotních

a

kompenzačních

10 000 Kč

Sdružení
zdravotně
postižených

Vytváření podmínek pro činnost základních
organizací jednotlivých tělesných vad, sociálně
právní poradenství.

50 000 Kč

Sdružení
nevidomých a
slabozrakých

Organizování kulturních a společenských akcí,
zájezdů, přednášek, besed, společenských
schůzek, předvádění kompenzačních pomůcek,
poradenství.

26 000 Kč
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4.

Mobilita rodin

4.1 DOPRAVA
4.1.1 Autobusovou dopravu ve městě zajišťuje Veolia Transport Morava, a.s. Tuto
dopravu financuje město Třinec v letošním roce částkou převyšující 27,5 mil korun
jako úhradu prokazatelné ztráty. Městské části města Třince Lyžbice, Staré Město,
Kanada, Konská, Horní a Dolní Líštná, Kojkovice, Osůvky, Oldřichovice, Tyra a Guty
jsou obsluhovány městskou hromadnou dopravou a městské části Nebory,
Karpentná, Konská (směr Český Těšín) příměstskou autobusovou dopravou.
Autobusové linky v centru města jsou vedeny ve 20 minutovém intervalu, v ostatních
městských částech cca v hodinovém intervalu a večer ve dvouhodinovém intervalu.
4.1.2 Provoz městské hromadné dopravy je zajišťován 23 autobusy, z nichž 13 je
nízkopodlažních. Nízkopodlažní autobusy jsou vedeny po trasách linek v centru
města a do nemocnic. V jízdních řádech jsou tyto autobusy speciálně označeny tak,
aby si matky s kočárky a lidé na vozíčcích mohli pohodlně naplánovat cestování po
městě. V roce 2010 byly do 16 autobusů MHD Třinec namontovány hlásiče pro
nevidomé a hlásiče zastávek.
4.1.3 V přepravních a tarifních podmínkách města Třince jsou zahrnuty slevy podle
cenového výměru ministerstva financí (dále jen MF). Výhodnější dlouhodobé
jízdenky jsou v Třinci pro žáky a studenty i dospělé občany. Další nadstandardní
slevy schvaluje rada města. Každá navíc schválená sleva jízdného má za následek
snížení tržeb od cestujících a následně větší výši úhrady prokazatelné ztráty, kterou
musí město dopravci dle zákona o silniční dopravě uhradit. Přesto město schválilo
dlouhodobé zlevněné zónové jízdenky pro seniory.

Slevy pro seniory v Třinci v autobusové dopravě
30 denní nepřenosná

90 denní nepřenosná 180 denní nepřenosná 365 denní nepřenosná

senior
občanské senior od občanské senioři od občanské senioři od
od 60
nezlevněné
60 let
nezlevněné
70 let
nezlevněné
70 let
let
240
180
648
486
1224
150
2280
300
Sleva pro seniory
25%
25%
cca 87 %
cca 87 %
Senioři nad 80 let jezdí zcela zdarma.
občanské
nezlevněné

4.1.4 Vlaková doprava je pro obyvatele méně dostupná, jelikož vlakové nádraží je
umístěno mimo centrum města. Město se snaží tento nedostatek kompenzovat
autobusovými linkami MHD i příměstské dopravy.
4.1.5 Město se snažilo již v minulosti tuto situaci řešit s ohledem na požadavky občanů na
vybudování železniční zastávky v centru města. Příležitost se objevila až nyní.
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V nejbližší době bude vybudována železniční zastávka v rámci optimalizace
železniční tratě na Slovensko jako zastávka městského typu. Bude sloužit pro
osobní vlakovou dopravu a měla by cestujícím nabídnout lepší spojení okolních obcí
s centrem města Třince. Vybudováním a zprovozněním vlakové zastávky v centru
města v Lyžbicích se otevře všem obyvatelům různých věkových skupin možnost
levného a ekologického cestování jak za prací, tak za volnočasovými aktivitami
v okolní přírodě Beskyd.
4.2 CYKLISTIKA
4.2.1 Město Třinec letos uvedlo do funkce městského cyklokoordinátora a přihlásilo se
k Uhersko-hradišťské chartě s cílem propagovat cyklistickou dopravu jak do
zaměstnání, tak k rekreaci pro rodiny s dětmi. Proběhla anketa pro širokou
veřejnost, kde občané mohli navrhovat nejvhodnější a nejpotřebnější trasy, kudy by
měly vést v budoucnu cyklostezky. Nejen na základě vyhodnocení této ankety se
v současné době chýlí ke konci zpracování generelu cyklistické dopravy, který bude
řešit rozvoj cyklistické dopravy v nejbližších 20 letech. V generelu cyklistické
dopravy budou mimo jiné navrženy bezpečné trasy či samostatné cyklostezky pro
cyklisty. V současné době je ve městě k dispozici:
vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty 4,5 km
stezky pro chodce a cyklisty s odděleným provozem 0,7 km
stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem 5,8 km
stezky pro cyklisty 0,3 km
komunikace se zákazem vjezdu motorové dopravy 3,7 km
provoz cyklistů v protisměru v jednosměrných ulicích 1,4 km
zklidněné oblasti, kde motorová a cyklistická doprava se pohybuje stejnou
rychlostí (zóny 30) 2,25 km
pěší zóna s povoleným vjezdem cyklistů 0,5 km
4.3 BARIÉRY VE MĚSTĚ
4.3.1 Město Třinec má zpracovanou analýzu stavu bariér pro realizaci programu
„Mobilita pro všechny“ a návrh bezbariérových tras města. V této dokumentaci
jsou vytvořené ucelené řetězce bezbariérových tras, které budou umožňovat
bezbariérovou dostupnost služeb veřejné a státní správy a všech zdravotnických a
sociálních služeb.
4.3.2 Ve městě se v posledních letech vybudovalo nebo upravilo cca 15 přechodů pro
chodce, ostatní jsou již bezbariérové anebo se při opravách jako bezbariérové
budují. Dále byly provedeny stavební úpravy – ostrůvky, zúžení komunikace v místě
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přechodů, nasvětlení okružní křižovatky, světelné signalizace. Nové přechody se
budují především v rámci liniových staveb.
4.3.3 Připravované rekonstrukce chodníků, prováděné v rámci programu „Mobilita pro
všechny“, nebo opravy povrchů chodníků, prováděné v rámci jejich údržby, musí
splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných a technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Všechny z nich se tedy
již budují nebo opravují jako bezbariérové (zřizují se bezbariérové přechody a místa
pro přecházení, doplňují se vodící linie, varovné a signální pásy, upravují se sklony
chodníků). Rekonstrukce chodníků jednotlivých tras bude probíhat v závislosti na
schválení finančních prostředků v rámci programu „Mobilita pro všechny“.
4.4 PREVENCE V DOPRAVĚ
4.4.1 V rámci zajištění prevence nehodovosti v silničním provozu především u dětí
Městský úřad Třinec, odbor dopravy, provozuje v Třinci dětské dopravní hřiště. Na
něm mají děti možnost procvičit si nejen pravidla provozu na pozemních
komunikacích v praxi, ale i vyzkoušet a nacvičit si řešení některých nenadálých
situací v dopravě. Výcvik na dětském dopravním hřišti navazuje na dopravní
výchovu ve školách, ve kterých děti získávají znalosti potřebné k samostatné účasti
v provozu na pozemních komunikacích. Dopravní výchova je zaměřena zejména na
žáky 4. a

5. tříd, tedy děti, které se budou moci pohybovat po pozemních

komunikacích bez doprovodu dospělé osoby.
4.4.2 K dispozici zde jsou dětská jízdní kola, pro menší děti pak šlapací autíčka,
koloběžky a odrážedla. Každoročně projde výukou a výcvikem cca 500 dětí
z místních základních a mateřských škol.
4.4.3 Dětské dopravní hřiště je rovněž využíváno v rámci prázdninového programu
Prázdniny v 3nci, s jednodenním programem v oblasti BESIPu. Formou her a kvizů
se v oblasti dopravní výchovy nevzdělávají nejen děti, ale osvěta je zaměřena i na
jejich doprovod, tedy rodiče a prarodiče.
4.4.4 Městský úřad Třinec, odbor dopravy, připravuje pravidelně pro seniory teoretickou
výuku dopravní výchovy zaměřenou na legislativní změny v oblasti dopravy a jejich
aplikaci do praxe (Dopravní výchova pro seniory). Pod vedením kvalifikovaného
lektora se senioři seznamují s novými pravidly silničního provozu a novými
dopravními značkami, na které mohou na silnicích narazit. V dalším bloku se pak
senioři seznamují s jednotlivými druhy dopravních přestupků a způsobem jejich
řešení. Na závěr si mohou nezávazně vyzkoušet složení zkoušky pro získání
řidičského oprávnění na počítači.
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4.4.5 Také Městská policie Třinec pořádá besedy pro MŠ, ZŠ i SŠ na téma bezpečnost v
silničním provozu, dopravní nehodovost a důsledky požívání alkoholu a jiných
návykových látek v silničním provozu. Besedy jsou přizpůsobeny cílové skupině
dětí. Pomocí praktických cvičení jsou jim vysvětlována pravidla bezpečného chování
chodce a cyklisty v silničním provozu, jsou jim vysvětlovány dopravní značky,
křižovatky, chování v případě dopravní nehody, vybavení jízdního kola, význam
reflexních prvků. Většina témat je doprovázena praktickými ukázkami za použití
multimediální techniky a cvičeními. Mnohé besedy jsou realizovány ve spolupráci
s Obvodním oddělením policie ČR, dopravním inspektorátem.
4.4.6 Strážníci Městské policie Třinec dohlížejí na bezpečnost silničního provozu při
přecházení dětí na přechodech pro chodce po dobu celého školního roku. Stabilní
přechody (denně) jsou v Neborech u ZŠ a přechod nad restaurací „Burian“ spojující
městskou část Třinec-Kamionka a Třinec-Terasa, jelikož se nacházejí na
frekventované mezinárodní silnici I/11. Dále každoročně strážníci dohlíží vždy cca
14 dnů na začátku i konci školního roku na přechodech kromě dvou výše
jmenovaných i u ZŠ Slezská, Koperníkova, D. a E. Zátopkových a Kaštanová.
V průběhu školního roku je pak dle možností nepravidelně prováděn dohled na
přechodech u všech škol.
4.4.7 Svoz zdravotně postižených dětí může zajistit díky darovanému speciálně
upravenému automobilu Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace
(dále jen CSPT, p.o). Firma Kompakt, spol. s r. o., pronajala CSPT, p. o., za
symbolickou korunu na dobu šesti let automobil Ford Tranzit, aby mohli sociální
služby využívat i klienti, kteří bydlí daleko nebo s ohledem na své zdravotní
postižení se nemohou dopravit do zařízení jiným způsobem. Průměrně využívá tuto
službu měsíčně čtyři až pět klientů stacionářů Radost a Paprsek ve věku od 1 do 40
let, mnozí z nich denně.
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5.

Město pro zdravý život

5.1 PÉČE O OVZDUŠÍ
5.1.1 Město Třinec patří k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší, což je dáno
koncentrací těžkého průmyslu a dalšími vlivy. Město si uvědomuje, že špatné
ovzduší je nejvíce ohrožující zejména pro malé děti a seniory, a proto zpracovalo za
účelem zlepšení tohoto stavu a ochrany obyvatel v roce 2005 „Program ke
zlepšení kvality ovzduší města Třince – správního obvodu obce s rozšířenou
působností“ jehož součástí je „Místní program snižování emisí města Třince“.
V rámci tohoto programu byly přijaty opatření ke snižování emisí uvedených
znečišťujících látek.
5.1.2 Pro zlepšení informovanosti občanů o smogových situacích na Třinecku byl vydán
v roce 2011 „Místní regulační řád města Třince“. Při výskytu smogové situace je pro
občany zveřejněna informace o jejím vyhlášení/odvolání na internetových stránkách
města Třince. V rámci zlepšení informovanosti obyvatel o vzniku smogové situace
na Třinecku vybavilo město Třinec, ve spolupráci s autobusovým dopravcem Veolia
Transport Morava, a.s., autobusy městské hromadné dopravy žlutými tabulkami
s nápisem „SMOG“. Tabulky jsou umístěné při vyhlášení smogové situace za čelním
sklem vpravo ve směru jízdy tak, aby každý občan tento signál ze zastávky nebo
chodníku viděl. V momentě, kdy je upozornění vyhlášeno, informace směřuje
neprodleně na dopravní podnik. O vzniku smogové situace mohou být občané
informování rovněž nově ze světelné tabule na budově čekárny autobusového
stanoviště Třinec – Staré Město. Informace o znečištění ovzduší lze získat ze
světelného informačního panelu znečištění ovzduší na náměstí T.G.M. v Třinci,
internetových stránek města http://www.trinecko.cz/zpaz/ovzdusi/ a ekotelefonu
558 321 426.
5.2 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
5.2.1 Ekologické nakládání s odpady je jednou z priorit města Třince, zaměřuje se také na
osvětu v této oblasti a účastní se pravidelně soutěže o Keramickou popelnici.
V této soutěži město obsadilo v loňském roce třetí příčku, v letošním roce se
umístilo v kategorii obcí nad 4 000 obyvatel na místě druhém.
5.2.2 Poplatky za svoz odpadu ve městě se řídí Obecně závaznou vyhláškou o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Sazba za osobu činí 500,- Kč. Město Třinec
poskytuje vybraným skupinám občanů úlevy z tohoto poplatku nebo je od poplatku
zcela osvobozuje. Úlevy jsou zaměřeny na osoby bydlící ve větší vzdálenosti od
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sběrných míst a žáky a studenty ubytované mimo adresu trvalého bydliště po dobu
kratší 6 měsíců.

Úleva na poplatku za svoz odpadů
Oprávněná osoba

Výše slevy

fyzické osobě, činí-li vzdálenost
sběrné nádoby nebo pytle více než
100 m od obvyklého místa svozu,
poskytuje se na základě ohlášení
fyzické osoby

úleva ve výši 20 % z roční sazby poplatku
(vzdálenost je měřena od hranice
dotčeného pozemku)

fyzické osobě, je – li žákem nebo
studentem v daném kalendářním
roce (studujícím na území ČR
poskytuje se úleva ve výši 50 % z roční
a v zahraničí), ubytovaným po dobu sazby poplatku
studia mimo trvalý pobyt kratší než
6 měsíců
5.2.3 Zcela osvobozeni od poplatku jsou zejména senioři nad 80 let, žáci a studenti
ubytovaní mimo adresu trvalého bydliště a osoby v tíživé životní situaci (např.
dlouhodobě nemocní, děti a mládež svěření do ústavní péče, osoby bez trvalého
bydliště, které jsou k němu přihlášeny na adrese města).

Vybrané skupiny osob osvobozené od hrazení poplatku
Oprávněná osoba
fyzická osoba, která v daném roce dosáhne věku 80 let a starší 80 let
fyzická osoba po dobu prokázaného ubytování v Azylových domech v Třinci v
délce trvající 6 a více měsíců
fyzická osoba, která pobývá v zařízení sociální a zdravotnické péče
(nemocnice, léčebna dlouhodobě nemocných, psychiatrická léčebna, výchovný
ústav, dětský domov, diagnostický ústav apod.) po dobu prokázaného pobytu v
délce trvání 6 a více měsíců
fyzická osoba, je–li žákem nebo studentem v daném kalendářním roce
(studujícím na území ČR a v zahraničí), ubytovaným po dobu studia mimo trvalý
pobyt (studentské koleje, internátní a soukromá zařízení apod.)
fyzická osoba, která je hlášena k trvalému pobytu na adrese sídla ohlašovny
Městského úřadu Třinec, Jablunkovská 160
5.3 PÉČE O ZELEŇ A PARKY, OBNOVA A BUDOVÁNÍ NOVÝCH HŘIŠŤ
5.3.1 Město Třinec vnímá nutnost péče o městskou zeleň jak jednu ze svých priorit,
kterou chce vyvážit přítomnost těžkého průmyslu ve městě a poskytnout rodinám
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místo pro příjemně strávený čas. Město má zpracován Generel zeleně města
Třince, jež je základním koncepčním materiálem pro rozvoj městském zeleně.
5.3.2 Největší zelenou plochou ve městě je třinecký lesopark s rozlohou 24 ha, který
prošel celkovou revitalizací. V soutěži „Stavba Moravskoslezského kraje“ získal
projekt revitalizace třineckého lesoparku cenu za životní prostředí. V rámci
revitalizace byl třinecký lesopark upraven k celoročnímu využívání všemi obyvateli
města. Slouží k procházkám, cyklistice, in-line bruslení a v zimě k jízdě na běžkách
(celkem 4,5 km obnovených nebo nově založených pěšin). V třineckém lesoparku je
celkem sedm pobytových ploch, které mají charakter např. dětských hřišť, venkovní
učebny nebo pobytové loučky. Mnohé z nich mají dětské prvky.
5.3.3 Nové klidové zóny, parky a místa k odpočinku vznikají v rámci celého území
města. Nově v letoším roce byl zřízen parčík u „Obracaja“. Město se také v letošním
roce zapojilo do celostátní soutěže zahradnických škol s mezinárodní účastí „Lipová
ratolest“. Soutěžní družstva upravila vytipovanou plochu, která slouží k relaxaci a
posezení a nese název „Park Lipové ratolesti“.
5.3.4 Město má zpracovanou Analýzu stavu dětských a školních hřišť na území města,
z které plyne Plán obnovy a výstavby nových hřišť. Nově zřizovaná hřiště (8
nových hřišť od roku 2002) se již vybavují moderními certifikovanými prvky. Stávající
hřiště se postupně modernizují a staré prvky se nahrazují novými odpovídajícími
normami.
5.4 PREVENCE V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
5.4.1 Město má zpracovanou Koncepci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
v Třinci, neboť si uvědomuje, že zejména na bedrech mladších generací bude
zajištění odpovědného přístupu k životnímu prostředí. Na základě této koncepce
bylo v roce 2009 vybudováno Středisko ekologické výchovy při DDM Třinec a
v obci ve spádové oblasti Třince - Nýdku Hluchové, kde probíhají eko pobyty pro
školy a školská zařízení. Jejich činnost je zaměřena zejména na školní děti. DDM
uskutečnilo ve školním roce 2010/2011 včetně následujících letních prázdnin 4 eko
soutěže, 1 eko tábor a 59 přednášek na téma environmentální výchovy a
vzdělávání.
5.4.2 Z prostředků Fondu životního prostředí města Třinec jsou hrazeny další osvětové
akce na poli péče o životní prostředí. Odbor životního prostředí a zemědělství (dále
jen OŽPaZ) města organizuje ekologické osvětové akce, které jsou orientovány
zejména na děti školního věku. Jedná se například o akce ke Dni Země, ke Dni bez
aut, ke Dni stromů apod.
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5.5 PREVENCE V OBLASTI ZDRAVÍ
5.5.1 Již od roku 2003 se za podpory města koná akce Den s Integrovaným
záchranným systémem (IZS). Na akci vidí lidé ukázky práce složek Integrovaného
záchranného systému. Akce se koná na Náměstí Svobody a těší se vždy
obrovskému počtu diváků, hlavně dětí a jejich rodičů. Lidé mají možnost vidět
rychlost a um policejních psů, děti si mohou vyzkoušet, jaké to je sedět za volantem
policejních a hasičských vozidel nebo prošmejdit sanitku. Celní správa kromě své
techniky vždy představí psy se speciálním výcvikem na vyhledávání drog. Nechybí
ani závody na čtyřkolkách nebo hasičské soutěže. Město se každý rok snaží přijít
s něčím novým, takže v Třinci byly již několikrát k vidění záchranné i policejní
vrtulníky, městem proletěly Gripeny, děti se mohly projet na vodním záchranném
člunu nebo s horskou záchrannou službou na záchranářské čtyřkolce.
5.5.2 Kvalifikační a personální agentura, o.p.s., připravila ve školním roce 2011/2012 pro
děti projekt s názvem „První pomoc => šance pro život“. Cílem projektu bylo
ovlivnit mladou generaci systematickou výukou "první pomoci" prostřednictvím
předání teoretických znalostí a praktických dovedností nutných pro záchranu života
a předání informací o možnostech a důležitosti protiúrazové prevence, a to přímo na
základních školách. V průběhu školního roku bylo proškoleno 13 924 dětí na 208
školách v Moravskoslezském kraji. Do projektu byla zapojena také většina
třineckých škol, které se zúčastnily i závěrečné soutěže.
5.5.3 Třinec cvičí s dětmi - pro radost a pro zdraví je název projektu, který již druhým
rokem realizuje stejnojmenné občanské sdružení, a který si klade za cíl
„rozpohybovat“ nejmladší generaci. Myšlenkou je přivést ke sportu a pohybu i děti,
které nejsou k pohybu vedeny v rodině nebo nejsou pohybově nadané. Do projektu
se zapojilo 16 MŠ a záštitu nad celým projektem převzalo město Třinec, které na
jeho realizaci přispělo v letošním roce částkou 50 000,- Kč.
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6.

Město pro aktivní život

6.1 SPORT
Trvalá podpora sportovních aktivit široké veřejnosti a vytváření podmínek pro sport a relaxaci
je prioritou města Třinec stanovenou ve strategickém plánu.
6.1.1 Možnosti pro sportovní vyžití ve městě jsou velmi široké. Město je zřizovatelem
příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních služeb (dále jen
STaRS). Tato příspěvková organizace spravuje komplex sportovní haly a krytého
bazénu, areál městského koupaliště a minigolfu, městský atletický areál a přilehlá
sportoviště, fotbalové hřiště na Borku, městské lázně, saunu, tenisové kurty, in-line
dráhu a skate park. Město přispívá na provoz STaRS částkou 23 500 000,- Kč.
Město postupně jednotlivá sportoviště rekonstruuje. STaRS poskytuje zvýhodněné
rodinné vstupné na krytý bazén i letní koupaliště. Využití skate parku a In line dráhy
je zcela zdarma.
6.1.2 STaRS má na starosti také úpravu a údržbu třineckého lesoparku, který je
uzpůsoben potřebám rodin. Lesopark v centru města je přizpůsoben pro celoroční
využití. V zimě je udržována běžecká stopa, síť chodníků slouží pro běhání,
procházky, jízdu na trojkolkách, koloběžkách, jízdu na kolečkových bruslích. Jsou
zde k dispozici pobytové plochy pro odpočinek dětí i dospělých, hru dětí. Lesopark
využívají i základní školy pro hodiny tělocviku či přírodovědy a mateřské školy
k pobytu venku.
6.1.3 Město prostřednictvím grantového systému podporuje také sportovní organizace
v Třinci, které se věnují zejména dětem a mládeži nebo nabízejí možnost
sportovního vyžití pro celé rodiny. Celkově město na granty v oblasti sportu vydá
950 000,- Kč, z nichž podporuje nejen sportovní aktivity, ale také mnohé
volnočasové aktivity.

Vybrané podporované aktivity – granty – oblast sport
Organizace
TJ Oldřichovice
TJ BESKYD Lištná Třinec
TK Elán Třinec, o.s.
Sdružení rodičů a přátel dětí 4.
ZŠ, Třinec
Asociace TOM ČR
Třinec cvičí s dětmi - pro radost
a pro zdrví

Aktivita
Projekty v oblasti sportu s výchovnými
aspekty
Sportovní akce pro děti, mládež a
dospělé v Lištné a okolí
Mezinárodní taneční festival a pronájem
tanečních sálů
Mezinárodní závody žactva ve skoku
vysokém
Rok aktivně
Třinec cvičí s dětmi pro radost a pro
zdraví

Příspěvek města
15 000 Kč
15 000 Kč
80 000 Kč
10 000 Kč
40 000 Kč
50 000 Kč
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HC oceláři Třinec
Beskydský golfový klub

130 000 Kč
30 000 Kč

Český rybářský svaz, místní
organizace Třinec

Činnost klubu, závody a poháry
Tréninkové centrum mládeže
Dětská sportovně-zábavná olympiáda,
celoroční činnost
Rybaření, volnočasová alternativa pro
děti a mládež

Evangelizační centrum M.I.S.E.

Sportovní kroužek T-clubu

4 000 Kč

Taťána Čudovská

Zumba pro děti a seniory
Lyžařské běžecké trasy, Mánesovou
stezkou
Závod pro celou rodinu: silniční časovka
- Vendryňský „Kotár“

6 000 Kč

Hokejový club Nebory

Klub českých turistů Třinec
Amatérský cyklistický klub
Třinec

20 000Kč
10 000 Kč

20 000 Kč
5 000 Kč

6.1.4 Mimo grantový systém město podporuje TJ Třineckých železáren (např. oddíl
řecko-římského zápasu, vzpěračů či Beskydskou laťku – mezinárodní halový
atletický mítink ve skoku do výšky) částkou 1 600 000,- Kč, Fotbal, o. s., částkou
5 630 000,- Kč na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže a HC Oceláře žáky, o.
s., HC Oceláře dorost, o. s., a HC Oceláře juniory, o. s., částkou 4 600 000,- Kč.
6.1.5 Občané města mohou k sportu využívat také soukromá sportoviště, zejména zimní
sportovní halu či tenisové kurty. Díky dobré dopravní obslužnosti, která bude ještě
komfortnější po vybudování vlakové zastávky v Lyžbicích, mohou obyvatelé Třince
cestovat za sportem a dalším vyžitím mimo město (např. turistika v Beskydech).
6.2 KULTURA
6.2.1 Také podpora širšího spektra kulturních aktivit je jednou z priorit stanovených ve
strategickém plánu města. Ve městě je pro občany k dispozici pestrá nabídka
kulturních aktivit, které mohou navštěvovat. V rámci grantů přispěje město na
kulturní akce ročně částkou 1 050 000,- Kč.

Vybrané podporované aktivity – granty – oblast kultura
Organizátor a aktivita

Podpora ze strany města 2012

Základní umělecká škola, Třinec, p. o.:
Hrajeme si za školou
Děti, které hrají, nezlobí

45 000 Kč

Základní umělecká škola A PLUS, spol. s. r. o.:
15. mezinárodní dudácký festival - GAJDYfest Třinec
Mezinárodní výtvarná soutěž Barevný svět 2012

30 000 Kč

Občanské sdružení při 1. ZŠ Třinec 1:
Týden plný řemesel
Matematika hrou

10 000 Kč
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PYGMALION, s.r.o.:
Nemecká literární soutěž TOR pro žáky středních škol
Anglická literární soužěž GATE pro žáky středních
škol

10 000 Kč

Klub Pathfinder:
Rozvoj osobnosti dětí a mládeže
Ostravská univerzita v Ostravě:
Výstavní prezentace fakulty umění OU
Klub kultury, o. p. s.:
20. filmové babí léto

20 000 Kč

Asociace řeckých obcí v České republice, Řecká
obec Třinec:
Staré řecké báje a pověsti

5 000 Kč

Tomáš Wylegala:
Čajovna "V pohodě" - koncerty, přednášky

30 000 Kč

4 000 Kč

40 000 Kč

6.2.2 Město je akcionářem společnosti TRISIA, a.s., která provozuje kulturní dům v Třinci,
kde sídlí Galerie města Třinec, hostují zde divadla, pořádají se koncerty a různé
kulturní akce. Společnost nabízí slevy pro studenty a pro děti a rodiče na Rodinné
divadlo a Pohádkové neděle. Město Třinec ji v letošním roce podpořilo částkou
1 100 000,- Kč. TRISIA, a.s., také provozuje Muzeum Třineckých železáren a města
Třince. Přímo na provoz Muzea Třineckých železáren a města Třince přispívá
město částkou 500 000,- Kč ročně.
6.2.3 Další organizací, která významně přispívá k zajištění kulturního vyžití všech
obyvatel Třince, je Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace. Město na
provoz této organizace přispívá ročně částkou 7 800 000,- Kč. Tvorba aktivit pro
celé rodiny je jedním z koncepčních dlouhodobých cílů činnosti knihovny. Během
roku pořádá akce zacílené na rodiny, pomáhá s organizací celoměstské akce Den
pro rodinu, pořádá např. přednášky pro rodiče, výtvarné soutěže s rodinnou
tematikou. V městské knihovně je poskytován přístup k internetu zdarma pro
všechny občany Třince. V roce 2011 byl poskytován přístup k internetu v ústřední
knihovně (Lidická ul.) 5 PC a to včetně wi-fi, dále v informačním centru 3 PC a wi-fi.
Vybavení je moderní, navíc mají uživatelé přístup k placeným zdrojům (databázím
ASPI a ČTK). Přístup k internetu byl pro občany také na pobočkách knihovny na
dalších šesti místech ve městě.
6.2.4 Knihovna pořádá literární a informační lekce pro děti od mateřských po střední
školy, programy pro dospělou veřejnost a speciální pozornost věnuje i seniorům. Při
knihovně vznikl seniorský dobrovolnický tým – klub DUHA, který během roku
pořádá přednášky, kurzy a akce pro seniory. Knihovna úzce spolupracuje se
školami, ročně proběhne cca 300 akcí pro školní děti. Mimo to pořádá
volnočasové akce pro děti – zábavná odpoledne, soutěže, výlety, divadla, soutěže
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apod. Všechny akce knihovny mají edukační základ, dokonce i ty zábavné a
soutěžní.
6.2.5 Ojedinělé je i oddělení pro mládež – M klub, které zase cíleně pracuje
s dospívajícími a mladými lidmi. M klub například zorganizoval akci, kdy mladí lidé
učili seniory pracovat s moderními technologiemi (počítače, čtečky e-knih apod.)
6.2.6 V rámci knihovny je zřízen Klub MRKni (Máme rádi knížky) – pravidelná měsíční
setkávání pro děti a rodiče v knihovně, zaměřená především na podporu čtenářství
a čtení v rodině. Každé setkání je zaměřeno buď na určité téma, na knihu nebo
autora. Knihovnice nenásilně ukazují, co všechno je možné dělat s knihou – kromě
čtení jsou na dané téma zařazeny aktivity výtvarné, rukodělné, logické nebo hry, na
kterých se podílejí rodiče společně s dětmi. Podobně si pak mohou číst, hrát a tvořit
i doma. Některá setkání byla tematicky věnovaná i rodině jako takové, např. ke Dni
rodiny byl den pro tatínky. Projekt MRKni byl zahájen v roce 2012 a jednotlivá
setkání navštěvovalo průměrně 18 rodin.
6.2.7 Večerníčky „naživo“ organizovala knihovna letos poprvé – akce proběhla o letních
prázdninách. Původní nápad by jen tak číst dětem v třineckém lesoparku, nakonec
z toho vzešly živé hrané/hravé večerníčky. Každou prázdninovou středu připravili
pracovníci a dobrovolníci knihovny jednu pohádku, kterou uprostřed městského lesa
dětem tzv. scénicky přečetli. Proběhlo 9 večerníčků, navštívilo je pokaždé odhadem
100 – 150 lidí. I tato akce byla navštěvována především děti s rodinami, a co je
nejlepší, s dětmi opravdu chodili všichni – nejen mámy, ale i tátové, babičky a
dědečkové.
6.2.8 V roce 2012 proběhl již 25. ročník akce Pohádkový les, jehož pořádání převzala
v roce 2008 městská knihovna. V roce 2012 navštívilo Pohádkový les 1 608
registrovaných návštěvníků, z toho 807 dětí. Za všech 25 let pak na tuto akci
zavítalo 25 150 návštěvníků. Podstatou akce je tzv. pohádková stezka třineckým
lesoparkem, na níž je připraveno zpravidla 8 - 10 stanovišť s úkoly pro děti. Každé
stanoviště ztvárňuje pohádkovou knížku nebo příběh a každý rok se připravují nové
náměty, kulisy i úkoly. Na realizaci akce se podílí cca 60 dobrovolníků. Akce je
určena a je navštěvována především celými rodinami a nabízí jim možnost
smysluplně v prostředí lesa společně strávit jedno odpoledne.
6.2.9 Další službou knihovny je donáška knih, která je určena imobilním či nemocným
lidem, kteří nemohou sami přijít do knihovny. Zájemce o službu si zpravidla sám
zavolá, knihovnice pak na základě požadavku připraví knihy a donese mu je domů.
V nabídce pak jsou nejen tištěná média, ale i audioknihy, tedy knihy načtené
většinou známými herci. Tyto jsou velmi vhodné pro lidi s horším zrakem.
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6.2.10 V knihovně mohou rodiny využít nejen nabídku organizovaných akcí, ale kdykoli jen
tak přijít, pobýt si ve speciální místnosti, vybrat si např. z nabídky stolních a
společenských her a zahrát si rodinný turnaj. Stejně tak nabízí knihovna i půjčování
her domů – což také přispívá k posilování rodinného života. Drahou hru, kterou si
ne každý dovolí pořídit si domů, mají rodiny půjčenou jen na určitý čas a to je
motivuje vyčlenit si čas, třeba každé odpoledne či podvečer a společně hrát.
6.2.11 Městské informační centrum je součástí městské knihovny Třinec. Mimo podávání
informací o kulturních a sportovních akcích a aktivitách v regionu nabízí také další
informace o službách, které ve městě a jeho okolí můžou turisté i občané města
využít. Novou službou, kterou centrum poskytuje, je Mobilní průvodce Třincem, který
je možné stáhnout zdarma si do mobilních telefonů.
6.2.12 Městské kino Kosmos Třinec, příspěvková organizace, nabízí kulturní vyžití celé
rodině. Město na provoz kina přispívá částkou 2 400 000,-Kč. Pro nejmenší děti
připravuje sobotní promítání pásem pohádek, které je zcela zdarma. Dětem a
mládeži nabízí každou sobotu a naděli odpolední představení za zvýhodněné
vstupné. V době letních prázdnin probíhají filmové čtvrtky pro děti a mládež taktéž
za zvýhodněné vstupné. V rámci kina funguje dětský filmový klub Bijásek. Na
vybrané filmové premiéry mají navíc děti do 15 let vstupné o 30,- Kč levnější než
dospělí. Kino nabízí také promítání pro školky za symbolické nebo snížené vstupné.
1x ročně v rámci akce „Den pro rodinu“ je vstupné pro rodiny zcela zdarma.
Jednou za měsíc také probíhá promítání pro seniory za zvýhodněné vstupné.
6.3 VELKÉ KULTURNÍ AKCE A FESTIVALY VE MĚSTĚ
6.3.1 Megakoncert Srdce Evropy město ve spolupráci s ANGELUS AUREUS o.p.s.
pořádalo již podeváté. Výtěžek z tohoto charitativního koncertu je určen na projekty
zaměřené na děti a mládež na Třinecku (zejména zdravotně postižené děti a
mládež, vzdělávací, výchovné a preventivní aktivity). Každoročně jej zhlédne několik
tisíc diváků. Za symbolické vstupné – dvacetikorunu – návštěvníci obdrží místo
vstupenky srdíčko a vyjádří tak svou podporu. Patronem koncertu je od počátku
Jarek Nohavica, který odstartoval historicky první Srdce Evropy. Výtěžek koncertu
od

sponzorů

spolu

s výtěžkem

z prodeje

srdíček

tak

putuje

vždy

těm

nejpotřebnějším. Město přispívá na tuto akci částkou 90 000,- Kč.
6.3.2 Přehlídka národnostních menšin se poprvé konala v roce 2003. Národnostní
menšiny žijící v Třinci si každoročně připraví bohatý kulturní program. Vystupují
místní slovenské, polské, romské a řecké soubory a kapely. Každá národnost také
servíruje národní pochoutky, speciality a nápoje. Akce se opět těší obrovskému
zájmu publika. Náklady na tuto akci, které hradí město, činí 80 000,- Kč.
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6.3.3 Město také pořádá Velikonoční a Vánoční jarmarky, které se těší širokému zájmu
obyvatel města. Akce se financují z rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy
částkou 250 000,- Kč.
6.3.4 Barrocko Fest proběhl v letošním roce již podesáté. Tento rockový festival je určen
všem příznivcům rockové hudby, kteří se mohou těšit na známé i začínající kapely.
Město prostřednictvím grantu přispívá na koncert částkou 15 000,- Kč.
6.3.5 Noc plná hvězd, rockový festival, probíhá v Třinci již dvacet let. Vystupují na něm
skupiny z české i slovenské hudební scény, ale také zahraniční hvězdy. Děti do 150
cm mají vstup na akci zdarma, slevu na vstupném mají i zdravotně postižení a jejich
doprovod. Město se na organizaci festivalu finančně nepodílí, avšak podporuje ho
mediálně například tím, že starostka na něm předává ceny – „Anděl“ města.
6.3.6 Hutnický den pořádají již tradičně v Třinci MORAVIA STEEL a.s. a Třinecké
železárny, a.s. Akce k oslavě Třince jako hutnického města je nabitá koncerty,
vystoupeními a atrakcemi pro celou rodinu. Zaměstnanci výše uvedených
společností mají vstup zdarma a taktéž děti do 140 cm vstupné neplatí. S letošním
ročníkem byla spojena také akce dne otevřených dveří v Golfovém areálu v Ropici,
kde si mohla celá rodina vyzkoušet golf zcela zdarma.
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7.

Město bez nudy

Město Třinec vnímá jako velmi důležitou pestrou nabídku volnočasových aktivit pro děti a
mládež, ale také pro celé rodiny. Možnosti smysluplného využití volného času jsou nejen
dobrou prevencí, ale také součástí zdravého životního stylu v moderní společnosti.
7.1 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE A PRÁZDNINY V 3NCI
7.1.1 Pestrou nabídku kroužků nabízí Dům dětí a mládeže, Třinec, příspěvková
organizace (dále jen DDM), a to nejen pro děti a mládež, ale pro všechny
generace. Jen pro školní děti je v nabídce více než 60 kroužků s širokým
zaměřením od uměleckých, sportovních, tvořivých až po sběratelské. Více než
dvacet kroužků nabízí DDM také dospělým a malým dětem. Kroužky navštěvuje
kolem 700 dětí a různých akcí se v DDM zúčastnilo v předchozím školním roce více
než dvanáct tisíc lidí. V rámci přiblížení činnosti také sociálně slabším rodinám
umožňuje DDM také jednorázové vstupy do vybraných kroužků. Děti, které
navštěvují více než dva kroužky, mají každý další kroužek o 50% levnější. V době
letních prázdnin se DDM podílí na akci Prázdniny v 3nci a pořádá letní tábory. DDM
iniciuje setkávání Dětského parlamentu, kde se setkávají zástupci dětský
parlamentů jednotlivých základních škol, a je zde přítomen také zástupce města.
Ten pak tlumočí vznesené podněty ze strany členů parlamentu. Město na provoz
DDM přispělo město v letošním roce částkou 2 350 000,- Kč.
7.1.2 Akce Prázdniny v 3nci vznikla v roce 2005. Letošního roku proběhl již 8. ročník této
celoměstské hry. Cílem je nabídnout především dětem a mladým lidem ze sociálně
slabšího prostředí a jinak znevýhodněných komunit možnost aktivního a
smysluplného využití volného času v období letních prázdnin. Na organizaci
Prázdnin v 3nci se podílí každoročně cca 30 třineckých organizací z řad
příspěvkových organizací města, neziskových organizací, občanských sdružení i
soukromých podnikatelů. Akci organizuje odbor školství, kultury a tělovýchovy a
zapojuje se do něj například i odbor dopravy. Jednotlivé organizace si vždy pro děti
připraví program plný her, soutěží, kvizů a různých tvořivých aktivit. Akce probíhají
v průběhu letních prázdnin ve všední dny vždy od devíti do dvanácti hodin. Několik
celodenních akcí a výletů probíhá i o víkendech. Letos 55 akcemi prošlo více než 2
700 dětí. V průběhu osmi ročníků se Prázdnin v 3nci zúčastnilo 25000 dětí.
7.2 KLUBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ, VÍKENDOVÉ POBYTY A TÁBORY
7.2.1 Sbor Církve bratrské v Třinci – Lyžbicích provozuje dětské kluby Awana a Smajlík,
na jejichž provoz přispělo v letošním roce město částkou 14 000,- Kč. Třinecký klub
je součástí celostátní sítě klubů s názvem Awana ČR. Cílovou skupinou jsou děti od
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6 do 13 let, které se pravidelně setkávají každý týden. Děti hrají sportovní hry,
vyprávějí si příběhy, zpívají. Cílem klubu je posílit děti nejen po stránce fyzické, ale
budovat u nich také vzájemné vztahy, úctu a schopnost komunikace. Do klubu
mohou přicházet všechny děti z okolí.
7.2.2 Klub Smajlík organizuje Křesťanské mládežnické centrum Celebration. Do klubu
docházejí děti od 5 do 12 let za účelem smysluplného trávení volného času. Klub je
otevřen jednou týdně. Mimo běžné každotýdenní aktivity organizace pořádá pro děti
také letní kemp.
7.2.3 Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. v Třinci zaměřuje svou pozornost nejen
na probační programy pro mládež a dospělé a kurzy přípravy na manželství, ale
také na volný čas dětí a mládeže. Probíhá u nich nedělní škola, děti a mládež se
schází a organizují v Dorostu SCEAV Třinec a Mládeži SCEAV Třinec.
Organizace pořádá pro děti a mládež English camp, letní tábory, vzdělávací
víkendové pobyty, příměstské letní tábory s angličtinou. Město přispívá na tyto
aktivity částkou 55 000,- Kč.
7.2.4 Při Evangelizačním centru M.I.S.E. funguje T-club pro mládež a T-klubáček pro
děti. Na provoz klubů přispělo město částkou 15 000,- Kč.
7.2.5 Royal Rangers v ČR organizují v Třinci v průběhu roku různé akce a setkání dětí a
mládeže a celorepublikovou akci Bambiriáda, kde se mohou prezentovat všechny
organizace a zájmové skupiny pracující s dětmi s nabídkou volnočasových aktivit.
Tato organizace rovněž pořádá letní tábory a organizuje Legoprojekt. Město
Třinec přispělo v letošním roce na organizaci Bambiriády a další volnočasové
aktivity Royal Rangers částkou 56 000,- Kč.
7.2.6 Také organizace JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko „Hraničář“ realizuje
svou činnost v Třinci. Organizují pravidelná setkání dětí a mládeže od 5 let, pořádají
víkendové akce i letní tábory. Město jim na celoroční činnost přispívá částkou
10 000,- Kč.
7.2.7 Město finančně podporuje také další organizace, které zajišťují vyžití ve volném
čase pro všechny občany města. Podpořilo například výuku sebeobrany,
chovatelské a kynologické organizace, turnaje ve stolním hokeji a ve scrabble, tak
aby si každý mohl vybrat zábavu a aktivitu, která ho naplňuje a baví.
7.3 OSTATNÍ PODPOROVANÉ PROJEKTY
7.3.1 Podporu města získal projekt Bunkru, o.s., „Bez nudy“ ve výši 80 000,- Kč.
Občanské sdružení zajišťuje přítomnost správců na vybraných třineckých hřištích u
základních škol a na hřišti na sídlišti Sosna a na ulici Palackého (obě hřiště spravuje
STaRS). Správci hřišť půjčují dětem a mládeži na hřištích sportovní potřeby a
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organizují sportovní vyžití, zapojují děti a mládež do různých her. Mimo hřiště
provozuje občanské sdružení také plně vybavenou hudební zkušebnu pro
začínající kapely Bunkryt a podporuje činnost Studentského týmu. Studentský tým
je volné sdružení studentů třineckých středních škol, kteří za pomoci pracovníků
Bunkru realizují své nápady a aktivity. Bunkr má k dispozici také půjčovnu
deskových her pro organizace pracující s dětmi a mládeží.
7.3.2 Na podporu dalších organizací pracujících s dětmi a mládeží vytvořilo město ve
spolupráci s DDM Materiálovou základnu. Projekt „Materiálová základna –
Zázemí“ byl podpořen finančními prostředky v rámci projektu Ministerstva vnitra ČR
Podpora prevence kriminality a z finančních prostředků města. Jde o sklad vybavení
na outdorové aktivity s možností vypůjčení těchto věcí. Materiálová základna je
určena pro vypůjčení materiálu zdarma pro nestátní neziskové organizace pracující
s dětmi a mládeží na území města Třince. Do projektu je již zapojeno téměř patnáct
organizací.
7.3.3 Prostřednictvím odboru ŠKaTv město financuje ve spolupráci s Třineckými
železárnami, a.s., ozdravné pobyty dětí na horách (např. Jeseníky nebo Beskydy).
V rámi čtyř turnusů se ozdravných pobytů zúčastnilo v letošním roce 68 dětí. Město
Třinec uhradilo za pobyty téměř 300 000,- Kč (Třinecké železárny, a.s., 50 000,- Kč
a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 126 000,- Kč).
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8.

Prevence ve městě

8.1 PREVENCE V OBLASTI PÉČE O RODINY
8.1.1 Prevence v oblasti péče o rodiny je zaměřena zejména na rodiny ohrožené
sociálním vyloučením, což jsou neúplné rodiny, rodiny s problémy ve vztazích,
rodiny s dítětem s výchovnými problémy nebo také rodiny, které se z důvodu špatné
finanční nebo bytové situace dostaly do problémů.
8.1.2 Tyto rodiny se v Třinci mohou obracet jednak na oddělení sociální pomoci odboru
sociálních věcí Městského úřadu v Třinci, tak i na tamější oddělení sociálně právní
ochrany dětí. Sociální pracovníci oddělení sociální pomoci jsou připraveni
poskytnout těmto rodinám potřebné informace, poradit jim, zprostředkovat jim jiné
služby, které potřebují k řešení své situace. Vybrané pracovnice také absolvovaly
dlouhodobý kurz zaměřený na problematiku ekonomické gramotnosti, a proto
nabízejí klientům finanční poradenství a dluhové poradenství. Sociální pracovníci
oddělení sociálně právní ochrany dětí zajišťují zejména funkci opatrovníka dětí
v případech, kdy je třeba soudně upravit práva a povinnosti rodičů k nezletilému
dítěti (např. komu bude dítě svěřeno do péče, jak bude upraven styk s dítětem a jak
se budou rodiče podílet na jeho výživě). Zajišťují také pomoc dětem, které jsou
týrané, zneužívané a zanedbávané. Pracovník oddělení sociálně právní ochrany
dětí, kurátor pro mládež, pracuje s dětmi a mladistvými, kteří mají výchovné
problémy, zanedbávají povinnou školní docházku, požívají alkohol či jiné návykové
látky, páchají trestnou činnost apod. Oddělení sociálně právní ochrany dětí také
přijímá žádosti o pěstounskou péči nebo osvojení a dále spolupracuje s rodinami, ve
kterých vyrůstají děti svěřené do pěstounské nebo poručnické péče. Město má
zřízenu také Komisi sociálně-právní ochrany dětí.
8.1.3 Od roku 2010 pracují pracovníci oddělení sociálně právní ochrany dětí
v informačním systému včasné intervence (dále jen SVI). Cílem projektu SVI je
vytvoření jednotného informačního prostředí, které zjednoduší a zefektivní tok
informací mezi jednotlivými subjekty, které pracují v systému péče o rizikové a
ohrožené děti v dané lokalitě, čímž dojde k rychlé realizaci preventivních opatření a
opatření na ochranu dětí. Do systému jsou zapojeny subjekty zabývající se
ohroženými a rizikovými dětmi (např. soud, státní zastupitelství, probační a
mediační služba, policie ČR) a subjekty s oznamovací povinností ve vztahu
k orgánu sociálně právní ochrany dětí (např. městská policie, školy a školská
zařízení, praktiční lékaři pro děti a dorost a další neziskové organizace). Jednotlivé
subjekty se díky SVI mohou vzájemně rychleji informovat a usměrňovat tak, aby
péče o děti byla co nejefektivnější a jednotlivé subjekty plnily své role. Na základě
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tohoto projektu pracuje na oddělení sociálně právní ochrany dětí Tým pro mládež,
který mapuje a vyhodnocuje systém péče o rizikové a ohrožené děti v dané lokalitě
a navrhuje potřebná opatření k jejímu zlepšení.
8.1.4 Oddělení sociálně právní ochrany dětí využívá v péči o děti také případových
konferencí, které pomáhají řešit komplikované případy rodin s dětmi. Úzce
spolupracuje s Aktivizační službou pro rodiny s dětmi (sociální asistence) Třinec,
kterou provozuje Slezská diakonie. Jedná se o sociální službu, která se zaměřuje na
rodiny s dětmi, které mají různé potíže např. s výchovou dětí, s vedením
domácnosti, s dohledem nad výukou či zvládáním rodinného rozpočtu. Město Třinec
podpořilo službu Sociální asistence Třinec v roce 2012 částkou 370 000,- Kč.
8.1.5 Na každé škole je zřízena funkce výchovného poradce a metodika prevence. Od
února 2012 spolupracuje se třemi základními školami pobočka Střediska výchovné
péče (SVP) z Frýdku – Místku, jehož činnost je zaměřena na péči o žáky
s poruchami chování, na pomoc pedagogům a rodičům žáků. Pozornost je
věnována hlavně žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí. Činnost je
zaměřena na zkvalitnění poradenské péče a vytvoření podpůrných mechanismů pro
práci s těmito žáky. Středisko výchovné péče ve spolupráci s odborem SV a
odborem ŠKaTv uspořádalo v listopadu 2011 setkání s výchovnými poradci a
preventisty základních škol z území města Třince a spádových obcí na téma
„Důležitost preventivní činnosti jako ochrana před narůstajícími patologickými
jevy u dětí a mladistvých“.
8.1.6 Další organizací, která působí v oblasti prevence a péče o děti od 3 let věku, je
Pedagogicko-psychologická poradna pro děti a mládež, Frýdek-Místek –
odloučené pracoviště Třinec. Tato organizace provádí diagnostiku poruch
mentálního vývoje, šetření školní zralosti, následnou péči o děti se speciálními
poruchami učení a chování, terapii, kariérní poradenství. Dále úzce spolupracuje
s mateřskými, základními a středními školami na území města, Policií ČR a
odborem sociálních věcí Městského úřadu v Třinci v oblasti prevence, odhalování
šikany a dalších nežádoucích jevů, vyskytujících se ve školách a školských
zařízeních.
8.1.7 Manželské a předmanželské poradenství přispívající k prevenci rozpadů rodin
poskytuje v Třinci Sborové centrum Hutník (příspěvek města 5 000,- Kč) a také
Rodinná a manželská poradna Třinec. Rodinná a manželská poradna Třinec je
provozována Centrem psychologické pomoci, p.o., což je příspěvková organizace
MSK. Město Třinec podpořilo tuto poradnu v roce 2012 grantem ve výši 96 000,- Kč.
Poradna poskytuje individuální, manželské, partnerské a rodinné poradenství
osobám a rodinám, které se ocitly v tíživé psychosociální situaci vlivem
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nezvládnutých mezilidských vztahů, ale také dětem a mládeži, jejichž vývoj je
ohrožen

působením

sociálně

problematického

prostředí.

Poradenství

je

poskytováno zdarma.
8.1.8 Na řešení rodinných kauz a problémů v rodině (v průběhu manželství, při
rozpadu manželství, po rozpadu manželství, mezigenerační a příbuzenské spory) se
zaměřuje mediace, kterou poskytuje Centrum sociální pomoci Třinec, p.o.
Poradenství je poskytováno zdarma.
8.1.9 Rodinám ohroženým sociálním vyloučením se věnují také dvě Komunitní centra –
Komunitní centrum Borek a Komunitní centrum Most přátelství (dále jen KC Most
přátelství). KC Most přátelství vzniklo v roce 2011 v lokalitě Třinec-Folwark, jejíž
obyvatelé jsou ohroženi sociálním vyloučením. KC Most přátelství vzniklo díky
podpoře Ministerstva vnitra, které na realizaci projektu poskytlo dotaci ve výši
336 000,- Kč (město Třinec se v roce 2011 podílelo na nákladech částkou 38 500,Kč). Dnes KC Most přátelství spravuje Sbor církve adventistů sedmého dne, který
obdržel od města Třince na provoz komunitního centra v roce 2012 tři granty
v celkové výši 73 000,- Kč. KC Most přátelství realizuje besedy na různá témata,
poskytuje poradenství, doučování dětí, realizuje různé společenské a kulturní akce a
volnočasové aktivity pro děti, dospělé i celé rodiny a letní tábory.
8.1.10 Vznik KC Most přátelství se setkal s ohlasem, a proto se město rozhodlo v souladu
s Plánem prevence kriminality v roce 2012 založit další komunitní centrum, které se
nachází v lokalitě Třinec-Borek, což je po Folwarku druhá část obce ohrožená
sociálním vyloučením. Komunitní centrum Borek (dále jen KC Borek) zde vzniklo
za podpory Ministerstva vnitra, které na projekt poskytlo částku 270 000,- Kč. Město
Třinec se na nákladech podílí částkou 60 000,- Kč. KC Borek realizuje různé
volnočasové aktivity, doučuje děti, pořádá besedy na různá témata (např. se
stomatologem, policií aj.) KC Borek také zřídilo mateřské centrum, které je určeno
rodičům s dětmi do 6 let.
8.2 PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
8.2.1 Ve Strategickém plánu města Třinec byla preventivní činnost v oblasti sociálně
patologických jevů stanovena jako jedna z priorit se zaměřením zejména na
novelizace obecně závazných vyhlášek zaměřených na veřejný pořádek ve městě,
koordinaci postupů orgánů státní správy a Policie ČR, preventivní aktivity zaměřené
na vznik rizikových skupin, podporu činnosti streetworkerů, podporu aktivit
nestátních neziskových organizací zaměřených na rizikové skupiny, vznik instituce
školního psychologa aj. V současné době je v platnosti Plán prevence kriminality
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města Třince na léta 2012 – 2015, který tvoří a na jehož dodržování dohlíží
komise prevence kriminality.
8.2.2 Ve městě funguje Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen MKDS), který byl
zřízen v roce 2006 jako priorita situační prevence v Třinci. Základní charakteristikou
využívání MKDS je jeho preventivní funkce spočívající v dohledu v rámci zajištění
veřejného pořádku a k předcházení pouliční trestné činnosti a přestupků.
V konečném důsledku by mělo dojít k většímu pocitu bezpečí občanů, zejména
rodin s dětmi a seniorů, kteří jsou nejohroženější skupinou. V první etapě byl systém
realizován v centu města, a to čtyřmi kamerovými a monitorovacími body. Ve druhé
etapě došlo v roce 2009 k rozšíření systému o další dva kamerové a monitorovací
body. Systém obsluhují speciálně vyškolení strážníci v nepřetržitém provozu.
8.2.3 Zastupitelstvo města Třince na svém zasedání dne 19.4.2011 usneslo vydat obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2011, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je
zakázáno provozování výherních hracích přístrojů. Tato vyhláška byla dne
13.12.2011 změněna obecně závaznou vyhláškou č. 5/2011, kterou je na všech
veřejných místech města zakázán provoz nejen výherních hracích přístrojů, ale i
videoterminálů. Do tří let by tedy v Třinci na veřejně přístupných místech neměly být
žádné výherní hrací přístroje a videoterminály. Cílem obecně závazné vyhlášky č.
3/2008, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, je
ochránit děti a mládež před negativními vlivy, které ohrožují jejich mravní a morální
výchovu. V rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku tedy vyhláška
vymezuje některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat
alkoholické nápoje.
8.2.4 V rámci podpory prevence závislostí působí v Třinci Renarkon, o.p.s. Její hlavní
činností v Třinci je terénní program (streetwork) zaměřený na vyhledávání cílové
skupiny uživatelů nealkoholových drog, výměnu použitého materiálu za sterilní a
poskytovaní poradenství osobám závislým i jejich rodinným příslušníkům. Město
podpořilo tuto organizaci částkou 40 000,- Kč.
8.2.5 Terénní program má také Bunkr, o. s., Streetwork v 3nci. Jedná se o terénní
program pro děti a mládež ve věku od 10 – 20 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy. Město podpořilo organizaci částkou 188 000,- Kč.
8.2.6 Občanské sdružení KARAVANA působí na poli prevence se zaměřením na děti a
mládež. Hlavní činnosti jsou prožitkové programy pro skupiny mladých lidí, třídy,
využívající techniky diskuse, hry, symbolu, rytmu, hudby, divadelních prvků ap.,
pořádání besed, přednášek, víkendových pobytů, koncertů. Město podpořilo
organizaci částkou 55 000,- Kč.
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8.2.7 Také Městská policie Třinec se již řadu let snaží formou situační a sociální
prevence působit na nejvíce ohrožené vrstvy obyvatel našeho města, mezi které
patří zejména děti, mladiství a senioři. Důsledky jejich nevhodného nebo riskantního
chování mohou mít vliv nejen na tyto jednotlivce, ale na celou rodinu i společnost.
8.2.8 Městská policie provádí na úseku prevence kriminality po dobu celého školního roku
besedy na základních školách. Besedy samotné jsou přizpůsobeny věkovým
skupinám. Témata besed jsou zaměřena na I. stupni na bezpečnost v silničním
provozu a možnosti sebeochrany. Zde se děti učí zásady pro používání tísňových
linek, osvojují si zásady účelného a bezpečného chování zejména při kontaktu
s cizími osobami i se zvířaty. Témata jsou rovněž zaměřena na nebezpečí
panelových sídlišť, návštěvy spolužáků bez vědomí rodičů a také na prevenci proti
krádežím. Děti jsou rovněž seznamovány s prací strážníků, jejich úkoly, rozlišení
policejních složek a chování v případě, že se dítě stane svědkem, či obětí přestupku
či trestného činu. Pro II.stupeň jsou pak připravena témata zaměřená na
problematiku

škodlivosti

kouření,

alkoholismu,

drog,

agresivitu,

šikanu,

kyberšikanu, význam zákona ve společnosti, účel a druhy trestů, rozdíly mezi
přestupky a trestnými činy. Ve spolupráci s dopravním inspektorátem OO PČR
Třinec jsou realizovány besedy z oblasti dopravní nehodovosti a důsledky požívání
alkoholu a jiných návykových látek v silničním provozu. Většina témat je
doprovázena praktickými ukázkami za použití multimediální techniky a cvičeními.
Každoročně se strážníci zúčastňují besedy se studenty na Střední odborné škole
Třineckých železáren, kde se zaměřují zejména na problematiku dopravy,
alkoholismu, kouření a drog. Ve školním roce 2011/2012 bylo uskutečněno na
MŠ, ZŠ a SŠ celkem 110 besed, kterých se zúčastnilo 2245 dětí a mladistvých.
Z dalších preventivních akcí zaměřených na děti a mladistvé se Městská policie
podílí na projektu Most přátelství, celoprázdninové hře Prázdniny v 3nci, Dni
s integrovaným záchranným systémem, případně nabízí možnost navštívit služebnu
městské policie dalším skupinám (např. klienti Stacionáře Radost).

Zástupce

ředitele Městské policie je členem Komise sociálně právní ochrany dětí při
Městském úřadě Třinec a podílí se na její činnosti.
8.2.9 Městská policie rovněž provádí preventivní besedy pro seniory. Tyto jsou
zaměřeny na seznámení seniorů s možnými riziky v páchání protiprávního jednání
na této sociální skupině, zejména na krádeže, kapesní krádeže, loupeže, domácí
násilí, podomní prodejce (podvodníky), bezpečnost seniorů v silničním provozu
apod. Jejich součástí je promítání modelových situací a možnosti jejich
předcházení.
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9.

Ostatní opatření na podporu rodiny

9.1 PODPORA RODIN VE MĚSTĚ
9.1.1 Letos proběhl již 7. ročník Dne pro rodinu, který v Třinci při příležitosti
Mezinárodního dne rodiny pořádají místní nestátní neziskové organizace a
příspěvkové organizace města za účelem připomenutí významu rodiny. Akce je
většinou vícedenní a její součástí jsou tradičně zdarma filmová a divadelní
představení pro celé rodiny, přednášky a aktivity pro rodiny s dětmi. Městská
knihovna na akci každoročně vyhodnocuje soutěže zaměřené na rodinu. V roce
2009 zorganizovala soutěž s názvem Můj rodokmen, kdy měly děti hledat své
kořeny, což vedlo k rozproudění rodinného dialogu mezi všemi generacemi,
k návštěvám příbuzných a tímto k stmelení celých rodin. V letošním roce mělo velký
úspěch také vypouštění „balónků přání“, kdy děti nebo jiní členové rodiny napsali
na nafukovací balónky přání pro svou rodinu a balónky pak byly hromadně
vypuštěny. Město akci každoročně podporuje částkou cca 15 000,-Kč.
9.1.2 V tomto roce vyvolala starostka města setkání starostů okolních měst a obcí
s vedením Slezské církve evangelické, které se uskutečnilo v zasedací místnosti
Městského úřadu v Třinci na téma: Rodina jako základ života. Starostové diskutovali
o podpoře jednotlivých obcí a měst rodinám s dětmi a aktuálních problémech rodin.
9.1.3 Vedení města se snaží se svými občany komunikovat co nejvíce, zajímá ho jejich
názor. Nejen k řešení problémů rodin, ale všech občanů, jsou dle potřeby
organizovány tzv. „Hovory s občany“. První hovory s občany se uskutečnily cca
v roce 1999, osvědčily se a město v nich pokračuje dodnes. Svolávají se většinou
při potřebách projednání závažné změny, investice či jiného zásahu do určité části
obce, která se občanů dotkne.
9.1.4 Zastupitelstvo města zřizuje také osadní výbory. Osadní výbor je oprávněn
předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části
obce a rozpočtu obce; vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a
radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce; vyjadřovat se k připomínkám a
podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části
obce, orgánům obce. Město Třinec má celkem 5 osadních výborů, které se
pravidelně scházejí a jejichž členové pak prezentují vedení města požadavky
občanů dané části města.
9.1.5 Své občany se snaží vedení města informovat o dění ve městě, chystaných akcích
a opatřeních. Informace jsou předávány zejména prostřednictvím Zpravodaje
(občasníku vydávaného městem), webových stránek města, místního tisku,
osadních výborů a „Hovorů s občany“. Město zajímají i názory občanů, které mohou
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sdělovat prostřednictvím anket, které město umisťuje k aktuálním tématům na web
nebo prostřednictvím aplikace „Dotazy veřejnosti“ na webové stránce města.
9.1.6 Odbor vnitřních věcí města Třinec organizuje obvykle dvakrát za měsíc (mimo letní
prázdniny) vítání občánků. Rodiče narozených dětí jsou pozváni do obřadní síně
městského úřadu, kde jsou „noví občané“ města přivítáni pověřeným zástupcem
města a jsou jim předány pamětní listy a dárky (např. knihy a hračky). Celé
slavnostní vítání občánků provází vystoupení dětí ze základní umělecké školy.
Město nezapomíná ani na své seniory. K narozeninám jim po dosažení sedmdesáti
let zasílá každoročně gratulaci, v případě kulatin i dárkový balíček. Vedení města
osobně navštěvuje občany, kteří se dožili sta let.
9.1.7 Také při vyřizování občanských průkazů vychází město vstříc seniorům a osobám
zdravotně postiženým, kteří jsou imobilní. Služba „offline“ umožňuje úředníkům díky
speciálnímu zařízení nabírat žádosti o občanský průkaz a nové občanské průkazy
vydávat v terénu, tedy přímo v místě bydliště občanů nebo v místě, kde se aktuálně
zdržují.
9.2 PODPORA RODIN ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA
9.2.1 V organizaci je zavedena pružná pracovní doba, která umožňuje zaměstnancům mj.
uzpůsobit výkon práce potřebám rodiny. Zaměstnancům je také umožněno pracovat
například na kratší pracovní úvazek, čímž mohou lépe přizpůsobit své zaměstnání
péči o děti.
9.2.2 Ze sociálního fondu jsou vyplaceny zaměstnancům příspěvky na rekreaci, na dětské
tábory, bezúročné půjčky, organizují se tématické zájezdy pro celé rodiny
zaměstnanců,

dětem

se

nadělují

balíčky

na

Mikuláše.

K rekreaci

jsou

zaměstnancům k dispozici také dva karavany zaměstnavatele a rekreační chata na
Oravě. Organizují se také zájezdy pro bývalé zaměstnance – důchodce a setkání
s nimi.
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III. Vyhodnocení
1. Vyhodnocení dotazníku „Jak se žije rodinám v Třinci“
1.1

Dotazníky bylo možné vyplnit v termínu od 01.10.2012 do 15.10.2012 písemnou
formou nebo elektronicky. Dotazník vyplnilo celkem 180 respondentů. 114 dotazníků
bylo vyplněno přes internet a 66 písemnou formou. Dotazníky vyplnilo 129 žen a 51
mužů. Nejvíce respondentů uvedlo, že žije s manželem/partnerem a dětmi (95),
druhou nejpočetnější skupinou byly osoby žijící s manželem či partnerem (31) a 16
respondentů jsou osamělí rodiče s dětmi.

1.2

Mezi respondenty převažují lidé, kteří jsou v pracovním poměru (117). V dalších
kategoriích

je

četnost

odpovědí

výrazně

nižší

(30

respondentů

je

na

mateřské/rodičovské dovolené, 17 respondentů studuje, 15 respondentů pobírá
důchod, 11 respondentů podniká, 7 respondentů je nezaměstnaných, 3 respondenti
jsou v domácnosti).
1.3

85 respondentů se vyjadřovalo k otázce, zda jejich zaměstnavatel nabízí nějaká
opatření na podporu sladění rodinného a pracovního života (otázka byla nepovinná).
38 respondentů uvedlo, že jim zaměstnavatel nenabízí žádná opatření na podporu
sladění pracovního a rodinného života. Respondenti (49), kterým zaměstnavatel
nabízí opatření na podporu sladění rodinného a pracovního života, uvedli jako
nejčastější opatření pružnou pracovní dobu, úpravu pracovní doby či její posun.

1.4

Respondenti nejčastěji získávají informace o dění ve městě z místního tisku (70),
z internetu obecně (56), z Třineckého magazínu kabelové televize (54), z webových
stránek města (44). Ostatní zdroje využívají mnohem méně.

1.5

V otázce „spokojenost“ hodnotili respondenti spokojenost s různými kategoriemi,
které se týkají života rodin ve městě. Každou kategorii měli oznámkovat jako ve
škole. V případě, že nějakou kategorii nedovedli posoudit, mohli zvolit „známku“ 0.

Průměr

Celkem
odpovědělo

28 21 16

2,85

179

34

20

8

11

2,22

174

24

11

8

11

1,90

177

28

56
53

47

26 12 10

2,49

176

s bezpečností ve městě?

27

65

51

21 10

3

2,50

177

s nabídkou volnočasových aktivit pro děti?

50

66

39

7

3

2,20

178

Jak jste spokojeni:

1

2

3

4

s podporou rodin ze strany města?

6

37

71

se sítí mateřských školek v Třinci?

38

63

se sítí základních škol v Třinci?

67

s městskou hromadnou dopravou?

5

13

0
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s nabídkou volnočasových aktivit pro
seniory?

22

41

42

22

8

36

2,09

171

34

56

47

8

10 16

2,16

171

27

63

51

24 12

2

2,58

179

s počtem a stavem dětských hřišť?

10

39

72

30 24

3

3,06

178

s počtem a stavem sportovních hřišť?

15

43

62

33 22

5

2,93

180

s nabídkou kulturních aktivit?
s nabídkou sportovních aktivit ?

28
32

77
71

41
51

16
11

10
9

2,27

180

2,21

179

s dostupností sociálních služeb?
se stavem parků, odpočinkových míst a
laviček?

1.6

8
5

Občanům jsme dali možnost vyjádřit se k tomu, na jaké oblasti života rodin by se
město Třinec mělo zaměřit. Nejvíce hlasů obdrželo vytvoření rodinných slev a
rodinných vstupenek do městských zařízení (99). Další oblastí s velkým počtem
hlasů je bytová oblast – byty pro mladé rodiny s malými dětmi (92) a byty pro
nízkopříjmové rodiny (85). Výrazný počet bodů získaly také oblasti – rekonstrukce
dětských hřišť, výstavba nových dětských hřišť, slevy na volnočasové aktivity pro děti
z nízkopříjmových rodin atd.
Pořadí

Počet
hlasů

Oblast

vytvoření rodinných slev a rodinných vstupenek do městských
zařízení
byty pro mladé rodiny s malými dětmi
byty pro nízkopříjmové rodiny
rekonstrukce dětských hřišť
výstavba nových dětských hřišť
rozšíření cyklostezek
6. - 7. slevy na volnočasové aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin
podpora zaměstnavatelů sídlících na území města v uplatňování
8.
prorodinných opatření
byty pro mladé lidi
9. - 10. zvýšení počtu laviček, klidových zón a odpočinkových míst
11.
rozšíření provozní doby v MŠ
12.
podpora péče o děti do 3 let věku (hlídání dětí, dětské skupiny aj.)
13.
rozšíření volnočasových aktivit pro děti
14.
byty pro seniory
bezbariérové byty
vznik alternativní MŠ
15. 18.
rozšíření provozní doby ve školních družinách
19.
vznik alternativní ZŠ
20.
rozšíření volnočasových aktivit pro seniory
21.
vznik programů o přípravě na mateřství a rodičovství
22.
vytvoření grantového systému na podporu prorodinných aktivit
23.
byty s nadstandardní výměrou
1.
2.
3.
4.
5.
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99
92
85
81
75
70
70
69
64
64
59
57
44
40
34
34
34
28
27
25
22
9

1.7

Repondenti měli také možnost navrhnout vlastní návrhy na opatření, kterými by
se mělo město Třinec zabývat. V oblasti bydlení zdůrazňují občané zejména
potřebu levného a podporovaného bydlení pro mladé rodiny, rodiny s nízkými příjmy
a mladé lidi obecně.

1.8

V oblasti školství spatřují občané problém zejména v rušení druhého stupně ZŠ
Kaštanové. U dětských hřišť by občané uvítali zejména nové prvky nejen pro děti, ale
také pro dospělé. Celkově si dle občanů zaslouží opravu jak dětská hřiště, tak
pískoviště mezi domy, přičemž by se město mělo zaměřit zejména na oblast Lyžbic a
Sosny. Občané také upozornili, že by chtěli v centru města zajistit hlídání hřišť včetně
správců, kteří zapůjčí dětem a mládeži sportovní vybavení. Také by chtěli osvětlit inlinový ovál a více zviditelnit skate park. V oblasti kultury by uvítali občané více
kulturních akcí, zejména koncertních. Občané jsou také přesvědčeni, že v Třinci není
dostatek aktivit pro mládež – chybí jim nejen hřiště se správci, ale také zájmové
kroužky zaměřené na pobyty v přírodě, zálesáctví a stanování.

1.9

Ve vztahu k sociálním službám vyvstala u občanů potřeba vzniku přehledných
webových stránek, kde si každý občan najde přesně ty služby, které potřebuje. Podle
občanů by město mělo více dbát na prevenci nejen v oblasti drog, ale zejména
alkoholu, a práci sociálních pracovnic v terénu zejména se zaměřením na
ekonomické vedení rodin s nízkými příjmy, které mají problémy se zadlužením.

1.10 Z návazných

služeb

upozorňovali

lidé

na

neexistenci

dětského

centra

a

nedostatečnou spolupráci města s Mateřským centrem Sluníčko. Občané by také
uvítali zřízení jeslí a levnější cestování pro seniory (tzv. senior taxi).
1.11 Z preventivních opatření by občané uvítali skupinová setkávání manželských párů
jako prevenci vysoké rozvodovosti, větší podporu matkám samoživitelkám a výchovu
ke komunikaci.
1.12 V oblasti dopravy lidé upozorňují na nepropojenost jednotlivých autobusových spojů
a návaznost autobusů a vlaků. Uvítali by rozšíření cyklostezek a jejich napojení na
další obce a trasy. Problém vidí občané také v nedostatku parkovacích míst,
nedostatečné opravě vedlejších silnic a neexistenci chodníků v místech, kudy lidé
chodí (mezi panelovými domy i u silnice směrem na Podlesí). Jako velkou komplikaci
občané v současné době vnímají nemožnost projít mezi Sosnou a Slovanem kvůli
budování Via Lyžbice, zároveň ale vítají vybudování nové vlakové zastávky v těchto
místech. Občanům také vadí vjezd kamiónů do města.
1.13 V oblasti péče o zeleň a pořádek ve městě občané upozornili na různé nedostatky
v úklidu parků a jiných veřejných prostor, nedostatečné kosení trávy v přilehlých
částech města. Občané také chtějí, aby město vybudovalo více laviček a klidových
zón. Naproti tomu se v dotaznících objevily také pozitivní hodnocení k péči o parky a
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zeleň včetně lesoparku. Občané Sosny by uvítali, kdyby se ve směru na Jahodnou
vybudoval obdobný park jako je třinecký lesopark.
1.14 Město by také podle občanů mělo zajistit více odpadkových košů pro „pejskaře“,
zlevnit odpad a zajistit kanalizaci i v částech obce mimo centrum. Také by uvítali
slevy na odpad.
1.15 V oblasti veřejného pořádku mají občané za to, že by měla městská policie více
dohlížet na veřejná prostranství, kde se pohybují opilci a bezdomovci. Městská
policie by také měla zpřísnit kontroly při parkování zejména v době konání
hokejových zápasů, kontroly hospod a klubů v nočních hodinách, pořádek ve městě a
přísnější pokutování vandalů.
1.16 U vybavenosti města občanům chybí lepší vybavenost sídliště Sosna (parkování,
bankomat), větší zaměřenost na okrajové části města v oblasti chodníků nebo
zajištění kabelové televize. Občané dále chtějí dořešit obchvat města a zamezit
vjezdu kamiónů do města.
1.17 Město by také mělo zajistit vyřízení záležitostí svých občanů mimo úřední hodiny a
větší vstřícnost úředníků. Dále se má město zaměřit se na veřejně prospěšné práce,
více podporovat neziskové organizace, vybudovat bezbariérové přístupy do budov a
řešit bytovou otázku (nové byty, sociální byty, oprava stávajícího bytového fondu).
1.18 Při hodnocení spokojenosti s jednotlivými oblastmi života rodin ve městě se známky
pohybovaly nejčastěji v rozmezí 2-3. Nejlépe je na tom dle respondentů síť
základních škol (známka 1,9), nejhůře jsou na tom sportovní hřiště (známka 2,94).
Z dotazníků dále vyplývá, že respondenti by doporučovali zaměřit se v prorodinné
politice na tyto oblasti:
byty pro mladé rodiny s malými dětmi, byty pro nízkopříjmové rodiny
slevy pro rodiny, rodinné vstupenky, slevy na volnočasové aktivity pro děti
z nízkopříjmových rodin
rekonstrukce a výstavba dětských hřišť, rozšíření cyklostezek
podpora

zaměstnavatelů

sídlících

na

území

města

v uplatňování

prorodinných opatření
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2. Celkové vyhodnocení analýzy a podnětů občanů
2.1

V oblasti bydlení jsme dospěli k závěru, že ve městě je dostatek volných bytů,
zejména v soukromém sektoru. V těchto bytech je však vysoký nájem.

2.2

Město má dostatek bezbariérových bytů. Má také byty pro seniory a zdravotně
postižené, o které je však velký zájem zejména s ohledem na nízký nájem.
Z dotazníků vyplynulo, že občané by uvítali více bytů pro mladé rodiny s dětmi, rodiny
s nízkými příjmy i mladé lidi, kteří kvůli nemožnosti najít v Třinci bydlení z města
odcházejí.

2.3

V oblasti školství je pozitivně hodnocen jak systém předškolní výchovy, tak
samotných škol. Většina školek není plně obsazena, totéž platí i pro školy. Bohužel
z toho plyne také povinnost obce chovat se hospodárně, což může vést k rušení
některých škol či jejich druhých stupňů (ZŠ Kaštanová), což se setkává s nevolí
občanů. Někteří občané by uvítali vznik zařízení pečujícího o děti do tří let věku.
V tomto ohledu je třeba zmínit, že většina MŠ je ochotna přijmout děti mladší 3 let,
pokud jim to stanovená kapacita umožní. Další možností je podpora jiných forem
zajištění péče o mladší děti, zejména osvětou mezi zaměstnavateli nebo poskytnutím
vhodných prostor pro vznik tzv. dětských skupin.

2.4

Nabídka středních škol na území města odpovídá potřebě, jejich podpora ze strany
města formou grantů na kulturní a sportovní činnost na těchto školách je na dobré
úrovni.

2.5

Vzdělávací aktivity pro seniory, zejména Univerzita třetího věku, mají v Třinci svou
tradici a jsou městem úspěšně podporovány. Také podpora dalších vzdělávacích
aktivit formou grantů v oblasti školství a sociálních věcí je dostatečná.

2.6

Spektrum sociálních služeb i návazných služeb je v Třinci dostatečné a zajišťuje
nezbytnou pomoc všem cílovým skupinám, které na území města Třince jsou. Město
se také snaží prostřednictvím významné podpory terénních sociálních služeb
podpořit mezigenerační solidaritu a soužití rodin tak, aby senior nebo zdravotně
postižený mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí, tedy zejména v rodině, co
nejdéle. Občané by uvítali rozšíření činnosti Mateřského centra Sluníčko nebo vznik
jiného zázemí, kde by mohli trávit čas s dětmi (dětské centrum). Občané se zároveň
domnívají, že schází webová stránka s kompletními informacemi o sociálních
službách.

2.7

V oblasti nabídky volnočasových aktivit jsou organizace ve městě velmi aktivní.
V rámci grantových systémů a dalších forem přímé podpory přispívá město na různé
zájmové a volnočasové aktivity pro všechny generace včetně kulturních a
sportovních

aktivit.

Významnou

část

těchto

aktivit

realizuje

město

samo
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prostřednictvím svých příspěvkových organizací (knihovna, kino, DDM, STaRS).
Z dotazníků vyplynulo, že občanům chybí informace o nabízených kroužcích a
možnostech využití volného času. Také by občané uvítali více kulturních akcí.
2.8

V oblasti dopravy by občané uvítali zejména rozšíření parkovacích míst, opravu
chodníků či vybudování nových chodníků a opravu cest. Chodníky a cesty, na které
občané upozorňovali, jsou však často krajské a město do jejich úpravy nijak
zasahovat nemůže. Občanům také chybí propojení mezi sídlištěm Sosna a Lyžbicemi
kvůli výstavbě podjezdu pod tratí a vlakové zastávky. Jedná se však o omezení
přechodné, které v konečném důsledku zjednoduší a zbezpeční dopravu v dané
lokalitě a zároveň umožní obyvatelům Třince využívat vlakové zastávky v centru obce
bez použití MHD.

2.9

Autobusová doprava je další problémovou kategorií v očích občanů, kteří by uvítali
lepší návaznost spojů navzájem i s vlakovou dopravou. Město přispívá na slevy
v autobusech pro širokou skupinu obyvatel.

2.10 V oblasti péče o životní prostředí město vytvořilo program kvality ovzduší a generel
zeleně. Město se zaměřilo zejména na lepší informovanost občanů o kvalitě ovzduší,
péči o parky a veřejnou zeleň a odpadové hospodářství. Veškeré tyto aktivity jdou
ruku v ruce s environmentální výchovu i výchovu v oblasti zdraví. Občané by uvítali
rozšíření parků (např. směr Jahodná na Sosně), úpravu ploch pro děti (pískoviště a
dětská hřiště), vytvoření klidových zón včetně nových laviček a omezení zejména
kamionové dopravy ve městě. Rodiny s dětmi by uvítaly slevy na odpady.
2.11 Na poli prevence město systematicky pracuje propojením obecně závazných
vyhlášek, zvýšením bezpečnosti díky kamerovému systému a důrazem na
preventivní aktivity včetně přednášek. Občané by uvítali ze strany Městské policie
častější a důraznější dohled veřejných prostranství zejména s ohledem na zvýšený
výskyt osob pod vlivem návykových látek a osob bez domova. Také by se měla
policie více zaměřit na vandaly.
2.12 Celkově z dotazníků a analýzy vyplynulo, že občané nemají veškeré informace o
dění ve městě, jeho akcích a aktivitách na podporu rodin a dalších opatřeních. Město
by se mělo dále zaměřovat na komunikaci s občany a informovanost občanů.
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Příloha č. 1 Dotazník: „Jak se žije rodinám v Třinci“

JAK SE ŽIJE RODINÁM V TŘINCI?
Vážení spoluobčané,
rádi bychom s Vámi komunikovali na téma prorodinných aktivit v našem městě. Dovolujeme
si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, na základě kterého budeme mít možnost se
seznámit s Vašimi osobními názory a přáními. Výsledky bychom rádi použili jako podklady
pro vypracování Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince. Vyplněný dotazník, prosím,
vhoďte do 15. 10. 2012 do sběrných schránek, které jsou umístěny ve vestibulu Městského
úřadu, v Městské knihovně a v Městském informačním centru. Dotazník je možno vyplnit
také v internetové podobě na www.trinecko.cz v sekci Aktuality.
Těšíme se na spolupráci s Vámi a děkujeme Vám za čas věnovaný tomuto tématu.
Mgr. Ellen Raszková
vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Třinec

□

1. Jste:

□

muž

žena

2. Ekonomická aktivita: (i více možností)

□ studuji
□ pracuji – Nabízí Váš zaměstnavatel nějaké opatření na podporu sladění pracovního a
rodinného života (např. pružná pracovní doba, firemní školka aj.)?

□ ne
□
□
□
□
□
□

□ ano, uveďte jaké……………………………..

podnikám
pobírám důchod
mateřská/rodičovská dovolená
jsem nezaměstnaný
jsem v domácnosti
jiné ………………………

3. Označte kategorie, které odpovídají Vaší domácnosti (i více možností):

□
□
□
□
□
□

žiji pouze s manželem/partnerem
žiji s manželem/partnerem a dětmi

žiji sám
jsem osamělý rodič s dětmi
v domácnosti je i senior
v domácnosti je i osoba se zdravotním postižením

Strana 51 z 54

□
□

v domácnosti je i jiná osoba, vypište….………………………………………….
domácnost je vícegenerační (3 a více generací)

4. Odkud získáváte informace o dění ve městě?

□ z místního tisku
□ z webových stránek města Třince
□ z Třineckého magazínu
□ z internetu obecně
□ z městského zpravodaje
□ z plakátovacích ploch
□ jiné ……………………………………………………….
5. Spokojenost (Oznámkujte jako ve škole. 0 = nevím, nemohu posoudit)
Jak jste spokojeni:

1

2

3

4

5

0

s podporou rodin ze strany města?
se sítí mateřských školek v Třinci?
se sítí základních škol v Třinci?
s městskou hromadnou dopravou?
s bezpečností ve městě?
s nabídkou volnočasových aktivit pro děti?
s nabídkou volnočasových aktivit pro seniory?
s dostupností sociálních služeb?
se stavem parků, odpočinkových míst a laviček?
s počtem a stavem dětských hřišť?
s počtem a stavem sportovních hřišť?
s nabídkou kulturních aktivit?
s nabídkou sportovních aktivit ?
Pokud nejste s některou kategorií spokojeni nebo Vám zde nějaká kategorie chybí, prosím,
vypište zde Vaše názory a připomínky………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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6. Na jaké oblasti by se mělo město Třinec z pohledu rodin zaměřit? (zakřížkujte)
Bytová oblast:

Prostor přátelský rodinám:

byty s nadstandardní výměrou

rekonstrukce dětských hřišť

byty pro mladé rodiny s malými dětmi

výstavba nových dětských hřišť

byty pro mladé lidi

výstavba ploch s cvičebními prvky pro
seniory
zvýšení počtu laviček, klidových zón a
odpočinkových míst
rozšíření cyklostezek

byty pro seniory
bezbariérové byty
byty pro nízkopříjmové rodiny
Vzdělávání:

Volnočasové aktivity:

vznik alternativní mateřské školy

rozšíření volnočasových aktivit pro
děti
rozšíření volnočasových aktivit pro
seniory
slevy na volnočasové aktivity pro děti
z nízkopříjmových rodin
vytvoření rodinných slev a rodinných
vstupenek do městských zařízení

vznik alternativní základní školy
rozšíření provozní doby v MŠ
rozšíření provozní doby ve školních
družinách
podpora péče o děti do 3 let věku
(hlídání dětí, dětské skupiny aj.)
Další

podpora zaměstnavatelů sídlících na území města v uplatňování prorodinných
opatření (zkrácené úvazky, pružná pracovní doba,…)
vytvoření grantového systému na podporu prorodinných aktivit
vznik programů o přípravě na mateřství a rodičovství

Vaše vlastní návrhy na opatření:…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Příloha č. 2
Seznam použitých zkratek:
Odbor SV
Odbor SMM
Odbor ŠKaTv
Odbor Do
MC Sluníčko
DDM
MŠ
ZŠ
SŠ
MSK
MHD
MF
TJ
TK
a. v.
SCEAV
KC
NNO
MKDS
HC
ZUŠ
STaRS
CSPT, p. o.
SSMT, p. o.

Odbor sociálních věcí města Třinec
Odbor správy majetku města Třinec
Odbor školství, kultury a tělovýchovy města Třinec
Odbor dopravy města Třinec
Mateřské centrum Sluníčko
Dům dětí a mládeže
Mateřská škola
Základní škola
Střední škola
Moravskoslezský kraj
Městská hromadná doprava
Ministerstvo financí
Tělovýchovná jednota
Taneční klub
Augsburské vyznání
Slezská církev evangelická augsburského vyznání
Komunitní centrum
Nestátní nezisková organizace
Městský kamerový dohlížecí systém
Hokejový klub
Základní umělecká škola
Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec
Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace
Sociální služby města Třince, příspěvková organizace
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