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Město Třinec získalo
Cenu hejtmana

P

restižní odbornou Cenu hejtmana
za společenskou odpovědnost pro
rok 2011 získalo město Třinec. V sobotu
28. ledna převzala starostka Třince Věra
Palkovská ocenění z rukou 1. náměstka
hejtmana kraje Miroslava Nováka a předsedy Rady kvality ČR Roberta Szurmana během
společenského večera v hotelu Imperial
v Ostravě.
„Ceny za společenskou odpovědnost si
velmi vážíme. Je to pro nás ta nejlepší vizitka

zvláště v době, kdy se v médiích objevují
o komunální politice nejrůznější negativní
zprávy. Ocenění pro nás představuje obrovské povzbuzení do další práce,“ uvedla starostka Třince Věra Palkovská. Cílem soutěže je ocenit ty subjekty Moravskoslezského
kraje, které nad rámec sv ých zákonných
povinností pečují o životní prostředí
ve svém okolí, prokazují mimořádnou péči
o své zaměstnance v oblasti výchovy a vzdělávání, rekvalifikace, zdravotní péče, životního a penzijního pojištění, popřípadě jinými výhodami zlepšují kvalitu života svých
zaměstnanců a občanů a spolupracují s místní komunitou podporou kulturních, sportovních a jiných společensky prospěšných
aktivit poskytnutím vlastních finančních
prostředků, personálních nebo výrobních
kapacit. Součástí Projektu společenské odpovědnosti je také Anketa společenské odpovědnosti. V této anketě se v kategorii nad
250 zaměstnanců umístily na druhé příčce
Třinecké železárny. (šs)

Pátý běh Univerzity třetího věku
jde do své druhé poloviny

Z

ačátek třetího semestru se pomalu blíží
studentům-seniorům, kteří navštěvují
Univerzitu třetího věku v Třinci. Posluchači
mají za sebou již dva semestry, v nichž se
během přednášek vedených pedagog y
z Ostravské univerzity seznámili například s problematikou etiky nebo se dověděli

zajímavosti o USA, Číně a Rusku. Velký ohlas
vzbudila přednáška o canisterapii a felinoterapii s praktickými ukázkami za přítomnosti zvířecích pomocníků. Během předchozího semestru měli senioři také možnost
vyzkoušet si jógu a nahlédnout do problematiky závislostí napříč generacemi.
Třetí semestr začíná v úterý 3. dubna 2012
ve 14.00 hodin ve společenském sále kulturního domu Trisia a posluchači se opět
mohou těšit na zajímavá, ale mnohdy i náročná témata. Na programu budou například
nukleové kyseliny nebo zvládání domácí
péče v roli pečovatele. Přednášky se uskuteční vždy v úterky, a to 17. 4., 24. 4.,15. 5.,
5. 6. a 19. 6. 2012. Závěrečný, čtvrtý semestr začne po prázdninách a bude zakončen
slavnostní promocí. (is)

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
začátek roku byl sice mrazivý, ale v průběhu roku se ještě pořádně zapotíme.
Stavba Via Lyžbice odstartovala a vinou
časového posunu zahájení prací je třeba
zabrat, aby se při samotné realizaci sladily práce na podjezdu s termíny dokončení železničního 3. rychlostního koridoru a výstavbou zastávky. Mějme trpělivost a pochopení při dopravních omezeních či jiných komplikacích, protože
konečný výsledek bude stát za to. Změní
se vzhled i doprava v centru města.
Lze očekávat, že i v Třinci se letos
projeví dopady vládních škrtů a různých úsporných opatření. Naším cílem
je udržet stávající úroveň sociálních služeb a dále pokračovat v procesu sociálního začleňování občanů, kteří se dostali do velmi tíživé situace. Začne stěhování na Folvarku, sice v režii CPI bytů, ale
budeme se snažit být nápomocni v případě větších problémů.
Letošní rok začal pro Třinec dobrou zprávou. Chováme se odpovědně,
proto
hejtmana
a prot
p
roto
o jsme
j sme obdrželi
obdrž
ob drželi
eli Cenu
Ce nu hej
hejtma
tmana
na
za společenskou odpovědnost. Hlavní
úlohou nyní bude vysoko nastavenou
laťku udržet. Město může být odpovědné, když se budou chovat odpovědně
i firmy a občané v něm žijící. Týká se
to i odpovědnosti v rodině, při výchově dětí, a odpovědní bychom měli být
prostředí
i k životnímu p
rostředí a k dění kolem
sebe. Jeden aktuální příklad za všechny – přemýšlejme o tom, čím topíme,
a zda nezhoršujeme už tak znečištěné
ovzduší.
Ta k že v yk ročme
do nového rok u
správnou nohou,
spr
dělejme správná rozhodnutí, ať
na konci můžeme
říct – byl to dobrý
říc
rok.
rok

Věra Palkovská,
Věr
starostka města
sta
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Nízkou zástavbu
na Folvarku
čeká demolice

V

ýraznou proměnou projde ke konci letošního roku třinecká lokalita Folvark, kde
má být srovnáno se zemí jedenáct domků
nízké obytné zástavby. Společnost CPI vypracovala pro nadcházející měsíce harmonogram
plánovaných změn, které hodlá v nejbližších
měsících realizovat v místních částech Folvark
a Borek.
„Máme v plánu rekonstruovat objekty vysoké zástavby v části horní Folvark a sestěhovat do nich obyvatele nízké zástavby, která
podlehne demolici. Cílem je zlepšení bytových podmínek v oblasti Folvarku napojením
domů na kanalizaci a zbouráním nevyhovující zástavby. Nízká zástavba je určena k demolici, protože objekty jsou za hranicí životnosti
a ani z hlediska hygieny neodpovídají současným normám,“ uvedl Martin Stibor, ředitel pro
správu nemovitostí společnosti CPI Byty, a. s.
Nájemci, kter ých se demolice bude
týkat, jsou oslovováni a budou zváni k individuálnímu jednání do kanceláře firmy
na ul. Komenského. Jak uvedl zástupce CPI,
jedná se celkem o 48 nájemních smluv, tedy
přibližně o sto až sto dvacet lidí.
Vedení města a vedoucí dotčených odborů Městského úřadu Třinec budou s představiteli CPI v kontaktu a CPI bude v této věci
město informovat. Do celé záležitosti je třeba
vnést systém, aby nedocházelo k nedorozuměním, neinformovanosti a zbytečné nervozitě mezi nájemníky. Do nadcházejícího
dění bude určitě zapojen i odbor sociálních
věcí, který bude dotyčným občanům v jejich
situaci nápomocen.
Primárně společnost CPI nájemníkům
nabídne náhradní bydlení ve vysoké zástavbě,
která se nachází v těsné blízkosti. Finanční
podmínky budou mít nájemníci stejné nebo
velice podobné, jako měli dosud. Podle předloženého harmonogramu začalo CPI s nájemníky jednat už během února, stěhování je
naplánováno v období květen 2012 až březen
2013. Demolice nízké zástavby by měla začít
na konci letošního roku a dokončena by měla
být na jaře roku 2013. Stěhování nájemníků
zbouraných objektů bude provedeno v etapách, ve kterých bude nízká zástavba postupně bouraná. Budoucí využití lokality je předmětem aktuální diskuze. Napojení na kanalizaci bude probíhat v měsících březen
až říjen letošního roku. (šs)
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Rozpočet města Třince
na rok 2012

M

ěsto Třinec bude v letošním roce
hospodařit s rozpočtem v celkové
výši 591 785 000 Kč výdajů. „Město
se musí chovat jak dobrý hospodář. Stále ještě
nevíme, jak vysoké budou dotace do sociálních služeb, a naším cílem je udržet sociální služby na úrovni, na jaké jsou, a uděláme
vše pro to, aby zůstaly zachovány. Rozpočet
byl vypracován tak, abychom mohli i v průběhu roku pomoci tam, kde bude potřeba,“
vysvětlila starostka Věra Palkovská. I když by
si rozvoj města zasloužil více peněz, nechce se
Třinec zadlužit, aby se v příštích letech nedostal do finančních nesnází. „Je třeba, abychom
se k rozpočtu města chovali jako k rodinnému rozpočtu. To znamená utrácet jen tolik,
kolik si můžeme dovolit,“ dodala starostka.
Na investice město plánuje v roce 2012 částku 87 024 000 Kč. Mezi největší akce města
patří výstavba chodníku podél silnice I/11
– Oldřichovice, Tyrská směrem na Nebory.
Jedná se o stavbu stezky pro cyklisty a pěší
podél silnice I/11 o délce přibližně 980 metrů.
Další velkou akcí je letos osmimilionová
rekonstrukce Mánesovy ulice. Nová komunikace zlepší dopravní obsluhu a možnost

parkování. V rámci stavby bude zřízeno i nové
veřejné osvětlení, podzemní kontejnery a bezbariérové chodníky. Dva a půl milionu korun
je vyčleněno na výstavbu nového vodovodu
v Karpentné, přesněji v lokalitě „Na Úbočí“.
Vodovodní řad bude v úseku plánované přeložky silnice I/11, a to v délce 1,4 kilometru. Se stejnou částkou se počítá pro rekonstrukci mostu přes potok Staviska v katastru
Konské. Důvodem je špatný technický stav
mostu. K větším plánovaným investicím patří
i demolice skleníků na Folvarku, které vyjdou
na 900 tisíc korun. Skleníky jsou v dezolátním
stavu a brání jak údržbě pozemků ve vlastnictví města, tak plánovanému rozšíření hřbitova na Folvarku. V rozpočtu se počítá také
s projektem Brownfield Frýdecká a finanční spoluúčastí na akcích železniční zastávka Třinec-Lyžbice a Via Lyžbice – parkoviště.
Zastupitelstvo města zároveň schválilo
poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
pro rok 2012 ve výši 2 000 000 korun. Snížení
rozpočtu oproti roku 2011 o cca 213 milionů
korun je způsobeno zejména ukončením akce
Revitalizace povodí Olše a přesunem výplaty sociálních dávek na Úřad práce ČR. (pž)

Dřevěný kostelík
v Gutech prochází
rekonstrukcí

Stavba podjezdu Via Lyžbice
zahájena

P

o mnoha letech přípravných prací
bylo završeno úsilí vedení Třince
o významnou investiční akci s názvem
Via Lyžbice, která zpřístupní a propojí část
Lyžbic s náměstím T. G. Masaryka a výrazně promění tvář centra města. Součástí stavebních prací bude i vybudování nové železniční zastávky Třinec-Lyžbice v rámci optimalizace železniční trati Bystřice – Český
Těšín. Podle harmonogramu stavebních
prací, který vyplynul z pracovní koordinační schůzky všech zainteresovaných subjektů na počátku února, má být stavba dokončena v říjnu 2013.
Vz h ledem k n á ro č nost i st aveb ja k
z pohledu koordinace, tak čerpání evropských peněz, bude každý měsíc probíhat
v Infocentru na Jablunkovské ulici kontrolní den, s jehož výsledky bude prostřednictvím tisku a internetových stránek města
seznámena také veřejnost.
Z důvodu posunu stavebních prací je
nutné, aby v průběhu 4 až 6 týdnů probíhaly stavební práce i v noci s tím, že nebude

Zpřístupnění části Lyžbic s centrem
města je prioritou už léta

J

R

ozsáhlé rekonstrukční práce probíhají na dřevěném kostele Božího těla
v Gutech. Kromě střechy a zvonice by mělo
zářit novotou i oplocení kolem kostela.
Opravy pod dohledem památkářů byly
zahájeny v červnu 2011 a rekonstrukcí už
prošly střechy lodě a presbytáře, které byly
pokryty novou střešní krytinou z dřevěného šindele. Trámoví bylo před opravou napadené hnilobou natolik, že do budovy zatékalo. Celková rekonstrukce byla nutná také
u hlavní věže kostela, která byla kompletně
demontována. Opravená věž bude osazena
zpět a na závěr se na své místo vrátí také kostelní zvon. Věž kostelíku dostane i zbrusu
nový kovaný kříž, který nahradí původní

nerezový. S dokončením prací na kostele se
počítá v červnu letošního roku, i když rekonstrukci v únoru pozdržely třeskuté mrazy,
během nichž musely být práce přerušeny.
Oprava je dotována z fondů EU a vyžádá si
zhruba 5 milionů korun, částkou 550 tisíc
přispěje město Třinec. Po dokončení rekonstrukce by měl být tento architektonický
skvost přístupný veřejnosti. (šs)

< Svou připravenost stát se školákem prokazovali v lednu během zápisů do základních škol také třinečtí předškoláci. Náš
snímek zachytil Adélku Hýblovou, která
po prázdninách zasedne do lavic s dalšími
prvňáčky na ZŠ Kaštanová. Podle prvotních informací ze škol by mělo od září
nastoupit do třineckých základních škol
přibližně 346 prvňáčků. Číslo zahrnuje
děti, které přišly k zápisu letos, děti, které

nastoupí po loňském odkladu, a předpokládané odklady letošní. Přesnější počet
budoucích prvňáčků bude znám teprve
v červnu, protože rodiče mohou zažádat o odklad povinné školní docházky
do konce května. Největší zájem zaznamenala ZŠ Slezská, která po letošních
zápisech eviduje 72 předškoláků, po ní
Jubilejní Masarykova ZŠ (46) a ZŠ Dany
a Emila Zátopkových (44). (šs)

překročen limit hladiny hluku. „Práce v noci
budou probíhat v období 1. 3. – 31. 3. 2012,
bude se jednat o provádění podzemní těsnící stěny technologií tryskové injektáže.
Během prací nebudou překročeny normové hladiny hluku,“ upozorňuje hlavní stavbyvedoucí Miroslav Macek.
Největší nápor na okolní dopravu lze očekávat od dubna do července, kdy budou
těžká nákladní auta odvážet zeminu ze staveniště. „Hlavní rozsah zemních prací bude
probíhat od 1. 4. 2012 do 15. 5. 2012, bude
v y vezeno cca 18 tis. m 3 (necelých 30 tis.
tun) výkopové zeminy,“ upřesňuje Miroslav
Macek.
Vedení Třince se nyní zaměří na součinnost subjektů zúčastněných na stavbě.
„Především se zaměříme na zajištění bezpečnosti v okolí stavby a budeme nápomocni při koordinaci ztížené dopravní situace,
která bude s touto stavbou spojena. Prosíme
o pochopení a trpělivost, jde o historickou
stavbu na území města,“ žádá občany vedení města. (šs)

iž od roku 2003, kdy se vědělo, že železniční trať bude modernizována, bylo prioritou města zajištění dostatečného počtu
křížení místních komunikací s železniční
tratí. Tehdy již také bylo jasné, že největším
oříškem bude mimoúrovňové křížení, které
spojí náměstí T. G. Masaryka a lokalitu za tratí.
Vedení Třince zahájilo v roce 2006 intenzivní jednání se zástupci SŽDC, která měla
být investorem stavby zastávky, a s vedením
Moravskoslezského kraje o finančních možnostech stavby podjezdu. A podařilo se. Podle
plánu mohou dnes chodci využívat podchod
na ulici Žižkově a stejně tak i řidiči několik
měsíců jezdí přes opravené úrovňové přejezdy u městského úřadu i u restaurace Zobawa.
A nyní zbývá poslední – technologicky zdaleka nejtěžší – krok. Krok, který natrvalo promění dopravní obsluhu pro naše občany.
V rámci projektu „Via Lyžbice“ nejde jen
o samotné mimoúrovňové křížení s tratí

pro vozidla a chodce s napojením na kruhový objezd na ulici Jablunkovské (u náměstí
T. G. Masaryka), resp. s napojením na stávající
místní komunikace za tratí; součástí projektu, jak už bylo uvedeno výše, je také vybudování nové železniční zastávky Třinec-Lyžbice
včetně potřebné infrastruktury (parkoviště,
osvětlení atp.).
„Příprava projektu spolkla neuvěřitelně
mnoho sil i času. Zajistili jsme výkupy pozemků, zpracování projektové dokumentace,
byli jsme nápomocni při řešení všech administrativních překážek. Nejtěžší však bylo
– vzhledem k financování celé akce – přesvědčit Moravskoslezský kraj o regionálním
charakteru tohoto projektu. To se podařilo,“
řekla starostka města Třince Věra Palkovská,
která stojí za „Via Lyžbice“ od samého počátku. Třinec se na akci bude podílet jen malou
částí, a to cca 5 miliony Kč na výstavbu parkoviště. (šs)

O postupu prací budou občané
informováni

V

zhledem k tomu, že se v případě Via
Lyžbice jedná o stavbu historického
významu náročnou na koordinaci stavebních prací, která ovlivní i okolní dopravu, zřídí město Třinec na svých stránkách

w w w.t r i nec ko.c z do č a sný o d k a z Via
Lyžbice, kde budou občané seznámeni
s aktuálním děním na stavbě, s postupem
stavebních prací a s případnými omezeními,
na která se budou muset lidé připravit. (šs)

RUBRIKA Dotazy veřejnosti
Dobrý den, mám dotaz. Pracuji v Třinci už
8 let a stále bydlím v podnájmu. Protože jsem
se přistěhovala, nemohu požádat o byt. Mohu
si požádat o byt, na kterém vznikl dluh? Dluh
bych uhradila. Děkuji za odpověď.
Odpověď MěÚ: Byty s dlužnou částkou
ve vlastnictví města Třince se dle vnitřní směrnice č. 8/2010 „Zásady pro hospodaření s byty
ve vlastnictví města Třince“ nabízejí nejdříve
žadatelům, jejichž žádost o městský byt je zařazena v užším pořadí. V případě, že by nikdo
z žadatelů zařazených v užším pořadí neměl
o byt s dlužnou částkou zájem, nabízí se tento
byt dalším žadatelům ze seznamu uchazečů
o městský byt. Pokud by o tento byt neprojevil zájem nikdo z žadatelů ze seznamu uchazečů o městský byt, existuje poté možnost
nabídky uvedeného bytu s dlužnou částkou
ostatní veřejnosti.
Žádost o městský byt si dle výše uvedených
zásad může podat občan, který má trvalé bydliště v Třinci, dovršil 18. rok věku a není nájemcem ani vlastníkem jiného bytu či rodinného
domu ani oprávněným z věcného břemena
bydlení v nemovitosti jiného vlastníka.
Dobrý den. Když se pozorněji dívám
na obrázek podjezdu u Via Lyžbice, tak mě
napadá otázka, jak se napojí řidič jedoucí
od Třince, resp. od náměstí TGM, na podjezd
pod trať? Podle obrázku na webových stránkách města (Plán obce/Projekty/Via Lyžbice)
to zvládne jen řidič jedoucí od Vendryně.
Předem děkuji za vysvětlení.
Odpověď MěÚ: Vizuální obrázek je pouze
ilustrační, kruhový objezd bude samozřejmě
plnohodnotný se čtyřmi napojenými rameny a s možností odbočení a napojení se v každém směru.

Město Třinec vydalo nového
Průvodce sociálními službami
a návaznými aktivitami

O

rientovat se v nabídce sociálních služeb pomůže občanům města Třince již
4. aktualizované vydání Průvodce sociálními
službami a návaznými aktivitami města Třince
2012. Tento katalog obsahuje nové nebo upravené informace o sociálních službách a návazných aktivitách pro seniory a osoby se zdravotním postižením, pro rodinu, děti a mládež a pro osoby v obtížných životních situacích. Zájemci zde najdou informace o poskytovatelích sociálních služeb, o jejich konkrétní nabídce, o časovém rozsahu a místní
dostupnosti jejich služeb. Průvodce je k dostání zdarma na odboru sociálních věcí městského úřadu v Třinci, u poskytovatelů sociálních služeb, v obou třineckých nemocnicích apod. Věříme, že vám Průvodce pomůže lépe se zorientovat a vybrat si tu nejvhodnější sociální nebo návaznou službu.
Bc. Zuzana Bocková, odbor sociálních věcí
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Pracovnice oddělení
sociální pomoci
poradí s mnohými
problémy

P

otřebujete poradit ohledně sociálních
dávek? Máte dluhy a nevíte si rady?
Potřebujete se lépe zorientovat v sociálních
službách? Můžete využít poradenských služeb oddělení sociální pomoci, které funguje
v rámci odboru sociálních věcí na městském
úřadu v Třinci.
Na oddělení sociální pomoci se sociální pracovníci věnují osobám zbaveným způsobilosti
k právním úkonům, prevenci kriminality, protidrogové prevenci, ale také poskytují odborné sociální poradenství v nejrůznějších oblastech – informace o možnostech čerpání sociálních dávek pro osoby zdravotně postižené,
pro osoby v hmotné nouzi, základní finanční poradenství, poradenství v oblasti sociálních služeb a nejrůznějších tíživých situacích.
V případě potřeby se občané mohou
obrátit telefonicky, e-mailem nebo osobně
na MěÚ Třinec.
Bc. Ellen Raszková, vedoucí odboru sociálních věcí

Výzva všem
aktivním seniorům

M

ěstský úřad Třinec, odbor sociálních
věcí, hledá aktivní seniory, kteří by rádi
dělali něco pro své vrstevníky z Třince. Jedná
se o organizování aktivit pro seniory ve spolupráci s pracovníky Klubu seniorů na Husově
ulici v Třinci. Hledáme zejména ty seniory,
kteří by rádi svým vrstevníkům předali své
zkušenosti a zájmy prostřednictvím vedení
klubů, kroužků a kurzů v Klubu seniorů.
V současné době hledáme:
• Zdravotní sestru, rehabilitační pracovnici nebo aktivní sportovkyni, která by byla
ochotna jednou týdně, každý pátek od 9.00
do 10.00 hodin, vést cvičení na míčích.
• Učitele, lektora, amatérského znalce cizího jazyka – angličtiny, který by byl ochoten
jednou týdně na 1,5 hod učit seniory angličtinu pro začátečníky
• Kohokoliv, kdo umí nebo zná něco zajímavého a chtěl by to předat ostatním seniorům (např. v rámci křížovkářského klubu,
klubu deskových her, kurzů cizích jazyků aj.)
Upozornění: nejedná se o nabídku práce,
jde o dobrovolnou, neplacenou činnost.
Pokud vás tato výzva zaujala, kontaktujte Zuzanu Bockovou, odbor sociálních věcí
MěÚ Třinec, tel. 558 306 356 nebo e-mail
zuzana.bockova@trinecko.cz. Těšíme se
na spolupráci!

4 | TŘINECKÝ ZPRAVODAJ | ÚNOR 2012

Rozhovor

V

současné době visí na úřední desce
Městského úřadu Třinec záměry
odprodeje prvních čtyř domů ve vlastnictví města. Odprodej části bytového fondu
byl odstartován v listopadu minulého roku,
kdy Zastupitelstvo města Třince schválilo „Zásady upravující podmínky pro prodej domů, bytů a některých souvisejících
nemovitostí“. V těchto zásadách bylo jasně
deklarováno, že domy a byty budou nabídnuty k prodeji pouze nynějším nájemcům.
Pokud stávající nájemci ke koupi přistoupí, budou v budoucnu moci samostatně rozhodovat o kvalitě svého bydlení, o načasování a modernizaci domu, bytu či společných prostor. Na to, jak postupuje odprodej
městských bytů, jsme se zeptali místostarosty Třince Mgr. Ivo Kalety.
Jak vypadá v současné době situace
s odprodejem bytového fondu města?
Po schválení zásad jsme zadali postupné vypracování znaleckých odhadů. U čtyř
domů (se šesti vchody a celkem 125 byty),
u kterých byly odhady hotovy již v lednu,
byly záměry odprodeje na počátku února zveřejněny na úřední desce – jedná se o objekty Palackého 430 a 431, Erbenova 798 a 799,
Máchova 655 a Lidická 661. Nyní mají nájemníci 60 dní na to, aby se definitivně rozhodli,
podali oficiální žádost o koupi a složili jistiny,
čímž prokážou závazný zájem. Tady bych chtěl
upozornit, že žádosti, které lidé u zmiňovaných domů poslali na město v minulých měsících, byly pro nás pouze informativní, abychom věděli, že o koupi bytů mají zájem. Nyní
je důležité, aby zareagovali na úřední desku
a postupovali podle zásad prodeje domů
a bytů, které jsou zveřejněny na internetových stránkách města a budou viset i na úřední desce. Lidé mají tedy 60 dní na to, aby se
rozhodli, jakým způsobem chtějí byty koupit – jestli si založí družstvo nebo do koupě
půjdou jako společenství vlastníků nebo jestli byty koupí ve spolupodílovém vlastnictví.
Je na úřední desce zveřejněna i kupní
cena?
Ano, samozřejmě. Nyní se tedy musejí
zájemci definitivně rozmyslet, jestli je pro
ně cena přijatelná, či nikoliv. Odhadní cena
se pohybuje okolo 6 000 korun za metr čtvereční.
Bude
Bud nájemníkům
někdo
někd při tomto rozhodování
z právního
hodov
hlediska
hledisk nápomocen?
Doporučuji
obrátit
Dop
se na advokátní kanc e l á ř K a d lubie c ,
Starz
Sta yk a partneři, s.
s r. o., se kterou
má město uzavřenu
smlouvu,
konkrétsml
ně na JUDr. Jitku

Ky valskou. Zde mohou nájemníci domů
a bytů, které již jsou nabídnuty k odprodeji, konzultovat, jaká forma koupě by byla
pro ně nejvhodnější a jak v záležitosti koupě
postupovat. Právní poradnu mají nájemníci
zdarma. Z organizačních důvodů doporučuji zástupcům jednotlivých domů či vchodů
čas konzultace v kanceláři dopředu domluvit. Následné právní úkony, jako např. sepsání smlouvy apod., už bude potřeba kanceláři uhradit.
Co bude dál po těch 60 dnech, kdy bude
na úřední desce viset záměr odprodeje?
Záměr odprodeje bude z úřední desky svěšen a následně musí o celé záležitosti rozhodnout zastupitelstvo města, které má definitivní slovo při schvalování odprodeje. V případě schválení se bude postupovat dále podle
zásad. Kupní cena musí být uhrazena v plné
výši do 60 dní od podpisu kupní smlouvy
oběma stranami.
Co obyvatelé dalších domů a vchodů,
které jsou zveřejněny v seznamu na webových stránkách města, mohou se stále rozmýšlet?
Ano, mohou. V další fázi se budou odhadovat ceny u další skupiny domů, kde projeví
nájemníci zájem o koupi. Postup bude stejný, konečné slovo bude mít opět zastupitelstvo města. Jeden odhad jedné nemovitosti
trvá zhruba týden, takže kdyby se měly odhadovat ceny všech domů najednou, čekali by
lidé na schválení odprodeje třeba i rok a více.
Může být zveřejněný seznam vchodů
k prodeji ještě změněn nebo rozšířen?
Bytový fond města, který čítá cca 1 800
bytů, lze rozdělit na několik skupin. První
skupinou jsou domy a vchody, které jsou
určeny k odprodeji a zveřejněny na webových stránkách města v odkazu „Aktuality“.
Druhou skupinou jsou domy a vchody, kde
jsou drobné nebytové prostory a které sice
ve zveřejněném seznamu nejsou, ale dá se
o jejich prodeji uvažovat. Ale v tomto případě se musíme ještě domluvit na odhadní ceně, protože zde je nutné zhodnotit
i vydělávající nebytový prostor. A třetí skupinou jsou domy a vchody, které by neměly do prodeje jít vůbec. Jedná se o přibližně 600 bytů, které by si město mělo ve svém
majetku ponechat. Jsou to ty domy, které
byly financovány z dotace, nebo jde o domy,
které mají v přízemí velké nebytové prostory a město z nich má zisk. Dále sem patří
také ty domy, kde je snížená kvalita bydlení a kde máme od domovníků informace, že
nájemníci nemají zájem o koupi.
A na závěr otázka – co se stane, když se
lidé rozhodnou byt nekoupit?
Nestane se vůbec nic. Byt i nadále zůstává v majetku města Třince. V žádném případě nebudou byty prodávány třetí osobě.
Jsou nabídnuty k odprodeji pouze stávajícím nájemníkům.
Děkuji za rozhovor. (šs)

Poskytnutí půjček
z Fondu rozvoje bydlení
města Třince

V

tomto roce město Třinec opět poskytne půjčky z Fondu rozvoje bydlení
na základě výběrového řízení, které je
vyhlášeno a potrvá do 12. března 2012. Částka
k rozdělení na půjčky činí 2 000 000 korun.
Pravidla nově upravují druhy půjček a podmínky jejich čerpání. Jedná se například
o půjčku na zřízení elektrického topení, plynového topení, tepelného čerpadla, nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu nebo
instalaci solárně-termických panelů ve stávajícím domě. Dále je možné žádat o půjčky
na obnovu střechy starší 10 let, výměnu oken
a dveří, zateplení obvodového pláště domu,

Schváleny
granty
na kulturu
a sport

R

ozdělení finančních prostředků
na neinvestiční dotace v oblasti
kultury a sportu ve výši 2 milionů
korun schválilo na svém posledním zasedání Zastupitelstvo města Třince. Po doporučení grantové komise si peníze mezi sebou
rozdělí celkem 91 žadatelů. Do oblasti kultury půjde z grantů města 1 050 000 korun
a na sport bylo vyčleněno 950 000 korun.
Na doporučení grantové komise byly z
grantového řízení vyjmuty velké právnické subjekty TRISIA, a. s., a občanská sdružení Tělovýchovná jednota TŽ, Fotbal Třinec
a HC Oceláři žáci, junioři a dorost s tím,
že tyto subjekty budou řešeny samostatně

dodatečnou izolaci domu proti spodní vodě,
rekonstrukci bytového jádra domu/bytu staršího 10 let, výměnu radiátorů a rozvodů ÚT
atd. Nově je také u půjček stanovena jednotná úroková sazba ve výši 3 %.
Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků „Fondu rozvoje bydlení města Třince“ půjček a tiskopis žádosti s potřebnými přílohami jsou zveřejněny na internetových stránkách města www.trinecko.cz – úřední deska
– vnitřní směrnice města č. 18/2011. Bližší
informace podá p. Kateřina Potůčková, oddělení personální a mzdové, kancelář č. 405
nebo telefonicky na čísle 558 306 174. (red)

mimo grantové řízení a specifické podmínky poskytnutí grantu budou mít zakotveny
přímo ve smlouvách.
Komise posuzovala v oblasti sportu
91 projektů předložených 55 žadateli v celkové požadované v ýši 4 662 940 korun
a v oblasti kultury 97 projektů od 51 žadatelů v požadované v ýši 2 801 955 korun.
Rozdělení finančních prostředků je k dispozici na www.trinecko.cz/granty. (rš)

RU B R I K A Průvodce
sociálními službami ve městě
Třinec poskytuje široké spektrum sociálních služeb, jejichž příjemci jsou všechny věkové kategorie od dětí se zdravotním
postižením přes rodiny s dětmi po seniory.
Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality
a důstojnosti jejich života a pomáhají všem uživatelům žít i přes jejich handicap běžným životem. Na tomto místě bychom vám chtěli pro
lepší orientaci postupně představit jednotlivé služby, které mohou občané Třince využívat. Tentokrát se podíváme prostřednictvím
paní Marie na její zkušenosti s Pečovatelskou
službou.

Díky Pečovatelské
službě mohu zůstat
doma
Jmenuji se Marie a je mi 90 let. Před 2 roky
jsem se ocitla v nemocnici se zlomeninou
krčku stehenní kosti. Prodělala jsem operaci a po pobytu na rehabilitačním oddělení jsem se musela rozhodnout, co dál. V každém případě jsem se chtěla vrátit domů, ale
potřebovala jsem někoho, kdo se o mě postará. Rodinu žádnou nemám a přátelé už jsou
na tom zdravotně také špatně. Sociální pracovnice v nemocnici mi kromě jiných služeb
nabídla i možnost využití Pečovatelské služby.
Rozhodla jsem se tedy tuto službu využít, a tak
jsem si podala žádost. Ihned po mém návratu
z nemocnice mě navštívila sociální pracovnice z Pečovatelské služby. Domluvily jsme se, že
za mnou budou třikrát denně docházet pečovatelky a pomohou mi s nákupy, pochůzkami, úklidy, osobní hygienou, zajištěním stravy a praním prádla. Když bude pěkné počasí,
vezmou mě s vozíkem na procházku. Velmi
mě překvapilo, že služba mohla začít fungovat ihned.
Je to již druhým rokem, co tuto službu využívám. Pečovatelky ke mně docházejí sedm
dní v týdnu. Pomáhají mi se vším, co potřebuji. Díky tomu se nemusím stěhovat do domova pro seniory a mohu zůstat doma, jak nejdéle to bude možné. Službu si mohu upravovat podle svých potřeb, volím si, v kolik
hodin pečovatelka přijde a s čím mi pomůže. Protože si už nikam nedojdu, dokonce
za mnou dochází i kadeřnice a pedikérka.
Pokud je mi smutno, pečovatelky si se mnou
rády povykládají. Jsem moc ráda, že tato služba v Třinci existuje a že s její pomocí mohu
zůstat doma. Všechny pečovatelky jsou šikovné, ochotné a hodné. Na zaplacení služby mi
stačí příspěvek na péči.
Kontaktní údaje:
Adresa: Štefánikova 1173, Třinec
Telefon: 558 993 754, 607 985 364
E-mail: zdenka.mitrengova@ssmt.cz
Internetová adresa: www.ssmt.cz
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Informační
tabulky
„SMOG“
V

r á m c i z l e p š e n í i n for m o v a n o s t i
oby vatel o vzniku smogové situace
na Třinecku vybavilo město Třinec ve spolupráci s autobusovým dopravcem Veolia
Transport Morava, a. s., autobusy MHD žlutými tabulkami s nápisem „SMOG“. Tabulky
budou umístěny za čelním sklem vpravo
ve směru jízdy tak, aby každý občan tento
signál ze zastávky nebo chodníku viděl.
V okamžiku, kdy město vyhlásí upozornění, bude informace neprodleně směřovat
na dopravní podnik. O vzniku smogové
situace mohou být občané nově informováni rovněž 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 TGM v Třinci, z internetov ých stránek
města http://www.trinecko.cz/zpaz/ovzdusi/ a prostřednictvím ekotelefonu na tel.
čísle 558 321 426.
Mgr. Jana Gawlasová, vedoucí odboru ŽPaZ

Sáčky na psí
exkrementy
i v Třinci
V

pr ůběhu loňského rok u proběh la
na stránkách města anketa, ve které
se mohli pejskaři vyjádřit, co jim ve městě
chybí, a občané mohli sdělit, co jim na pejscích ve městě nejvíce vadí. Jednou z častých
výtek bylo znečišťování prostranství psími
výkaly a absence sáčků na psí exkrementy.
Sáčk y jsou majitelům psů v ydávány
na Městském úřadě zdarma už 10 let, přesto je čistota ulic zvlášť v předjaří alarmující. Z důvodu zlepšení této situace byly
v únoru letošního roku na promenádě
ulice Jablunkovské a náměstí T. G. Masaryka
namontovány na vybrané odpadkové koše
samostatné zásobníky se sáčky na psí exkrementy. Upotřebené sáčky nevyžadují speciální likvidaci, lze je vhazovat do odpadkových
košů, kde budou likvidovány běžným sběrem
jako komunální odpad. Sáčky jsou vyrobeny
z mikrotenu tloušťky 0,12 mm, což je dostatečná síla, aby nedošlo k protržení sáčku při
sbírání exkrementu. V případě, že se stávající zásobníky se sáčky osvědčí, budou instalovány i v jiných částech města. Věříme, že
toto opatření přispěje ke zlepšení čistoty
ve městě a majitelé budou ochotněji nečistoty za svými pejsky sbírat.
Mgr. Jana Gawlasová, vedoucí odboru ŽPaZ
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Cvičení spiderap nově
také v třineckém DDM

D

ům dětí a mládeže otevírá 7. března nový kurz
cvičení s názvem spiderap. Cvičení s opaskem Spiderap
je založené na principu kladení
odporu, přičemž cílem je přivést
do rovnováhy svaly tahu a tlaku. Cílem spiderapu je zlepšení celkové tělesné formy pomocí tréninku převážně aerobního rázu prokládaného posilováním. Cvičit se bude každou
středu od 17.30 do 18.30 hodin.
Spiderap jako disciplína může být využita třeba při redukci tělesné hmotnosti, pro
zpevnění svalstva, zlepšení srdečně cévního oběhu a dýchacích schopností nebo pro
celkové zlepšení ohebnosti a pružnosti těla.

N

Opasky jsou opatřeny třemi magnety v oblasti břicha a čtyřmi v oblasti bederní za účelem
magnetoterapie. Ta působí na různé druhy
bolesti jako například ztuhlé a ochablé svaly
a končetiny, otoky, pomalé trávení, nadýmání a také na bolesti zad. (red)

Jarní ekopobyty pro děti
D

ům dětí a mládeže pořádá o víkendu
24. a 25. břez na ja r n í ekopoby t
v Nýdku-Hluchové s názvem Otvírání studánky. Cena je 230 korun a přihlášky je nutno
odevzdat nejpozději do 7. března na vrátnici DDM na Bezručově ulici. Ekologicky laděný výlet na Hluchovou chystá DDM také
na 5. a 6. dubna, kdy budou hlavním tématem
Velikonoce a jejich tradice.

Počet míst je omezen a proto je třeba včas
dodat přihlášku i platbu, a to nejpozději
do 19. března 2012. Děti se mohou těšit
na hry s velikonočním zajícem, přírodní batikování kraslic a na spoustu další zábavy. Cena
220 korun zahrnuje ubytování, dopravu, stravu pětkrát denně a materiál. Více informací
na www.ddmtrinec.cz. (red)

Nabídka letních táborů DDM Třinec
název

v. s.

místo konání

termín

cena

hlavní vedoucí

Taneční tábor

101

DDM Třinec

2.–6. 7. 2012

600 Kč

Jana Hrubcová

Tábor zpěváčků

105

Nýdek-Hluchová

1.–10. 7. 2011

2 250 Kč

Zuzana Lasotová

Keramický letní tábor „Dobrodruhové“

102

Nýdek-Hluchová

16.–20. 7. 2012

1 700 Kč

Jana Hrubcová

Příměstský tábor

108

DDM Třinec

9.–13. 7. 2012

600 Kč

Barbara Krzyžánková

Turistický tábor „Mágové“

104

Studeničné

5.–11. 8. 2012

2 650 Kč

Jana Hrubcová

Sportovní tábor „Outdoor cup 2012“

106

Nýdek-Hluchová

12.–19. 8. 2012

2 200 Kč

Martina Klusová

Judo – letní soustředění

107

Staré Hamry

15.–25. 8. 2012

3 400 Kč

Martina Klusová

Příměstský tábor předškoláků „Veselá
školička“ pro děti od 4 do 6 let

103

DDM Třinec

Denně od 7.00
do 16.00 hod
9.–13. 7. 2012

750 Kč

Jana Hrubcová

Příměstský in-line tábor

109

DDM Třinec

16.–27. 7. 2012

700 Kč

Zdeněk Walach

Příměstský in-line tábor

110

DDM Třinec

20.–24. 8. 2012

700 Kč

Zdeněk Walach

Taneční break dance tábor

111

DDM Třinec

2.–6. 7. 2012

500 Kč

Jana Hrubcová

„Bobříci“ – Malý Javorový

112

Nýdek-Hluchová

5.–11. 8. 2012

1 800 Kč

Zuzana Lasotová

Farmářské trhy
znovu už po Velikonocích

F

armářské trhy v Třinci budou pokračovat
i letos. První Třinecké farmářské trhy by
se měly konat od 20. dubna 2012 ve čtrnáctidenních intervalech vždy v pátek na náměstí Svobody před kulturním domem a končit
budou v říjnu 2012.
Vyzýváme zájemce z řad farmářů, potravinářů nebo rukodělných výrobců, kteří by měli

Festival Jeden svět
proběhne také v Třinci
a mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech
Jeden svět se mohou těšit také diváci v Třinci. Chcete blíže poznat atmosféru
nepokojů a revolty v rozvojových zemích?
Nebo je vám bližší problematika ekologie
nebo proměny rodiny v současné společnosti? Právě tato témata nabízí letošní ročník festivalu a v Třinci jej můžete navštívit ve dnech
19.–23. 3. v kině Kosmos, v knihovně nebo
čajovně V pohodě. Největší lidskoprávní

f i l mov ý fe st i va l n a s vět ě p oř á d á ji ž
14. rokem společ nost Č lověk v t í sn i
a v Třinci ho můžete navštívit díky neziskové organizaci Ubot Gallery. Dokumenty
o lidských právech hrají v dnešním světě
naprosto klíčovou roli. V současném globalizovaném světě je bezpodmínečně nutné,
abychom se naučili navzájem si rozumět,
vědět o tom, že se někde děje bezpráví.
Bližší informace naleznete na webov ých
stránkách www.jedensvet.cz/2012/trinec.

Galerie města Třince
G

alerie v prostorách kulturního domu
Trisia, a. s., se v lednu stala Galerií města
Třince. Její provozování je svěřeno městské
knihovně a financováno z rozpočtu města
právě prostřednictvím knihovny. Mottem
galerie je „Umění vidět, umění zažít.“ Proč
nová galerie? Město již delší dobu usilovalo o vytvoření prostoru nové galerie, kde
by výstavy probíhaly na základě promyšlené koncepce a byly doprovázeny animačními programy (workshopy), na nichž se
mohou návštěvníci prostřednictvím prožitku seznámit s výtvarným uměním, lépe mu
porozumět a pochopit jej. Vybudovat zcela
novou galerii však není reálné, a proto město

využilo možnosti pronajmout galerii Trisia,
a. s. Galerie bude veřejnosti zpřístupňovat
díla z oblasti výtvarného umění a bude sloužit jako výstavní prostor nejen pro občany
města Třince, ale celého regionu. V rámci
činnosti galerie budou probíhat doprovodné akce vzdělávacího charakteru, které povedou k naplňování myšlenky „umění zažít“.
Galerii povede kurátor Jakub Adamec,
který nastoupí v dubnu a jehož prvním úkolem bude právě zpracování koncepce galerie
a plánu výstav na rok 2013. V letošním roce
budou ještě dobíhat výstavy připravené společností Trisia, a. s.
Mgr. Martina Wolna, ředitelka MěK Třinec

Žádost
o spolupráci

ve kterých bude program na celé prázdniny (viz www.kultura.trinecko.cz).

H

lavní organizátoři 8. ročníku celoměstské akce Prázdniny v 3nci město Třinec,
Městský úřad Třinec, Městská knihovna
Třinec a Dům dětí a mládeže Třinec vyzývají ke spolupráci další organizace z Třince
a okolí, které by dokázaly vytvořit pro děti
a mládež smysluplné aktivity během letních
prázdnin v dopoledních hodinách v trvání
3–4 hodin (soutěže venku i uvnitř, sportovní utkání, klání ve stolních hrách, výtvarné
dílny apod.), to vše s plněním úkolů a soutěží o největší počet bodů, které za jednotlivé
dny budou děti moci získávat. Pro děti budou
opět vytištěny tzv. prázdninové knížečky,

Cílem naší celoměstské hry je
nabídka možnosti pro smysluplné a aktivní
využití volného času dětem, jejichž rodiče
nemají možnost jim zajistit pobyt v táborech
či dalších aktivitách, ale také všem dětem trávícím prázdniny ve městě.
Nabízíme:
- bezplatnou reklamu na webových stránkách
města a nejen na nich…
- možnost získání nových členů do vašich
kroužků, klubů, spolků apod.
- částečnou úhradu materiálových nákladů
Více informací:
Romana Ševečková, odbor ŠKaTv, 558 306 195,
romana.seveckova@trinecko.cz

Překvapivé
zjištění:
biologický odpad
třídíme nedostatečně

M

ěsto Třinec má s tříděním odpadu bohaté zkušenosti, síť nádob na separaci je
v našem městě jedna z nejhustších z celého
kraje. V roce 2010 jsme v některých částech
města doplnili sběr papírů, plastů, skla a nápojových kartonů zkušebním sběrem biologického odpadu. Občané těchto lokalit mají tedy
zajištěn svoz směsného i tříděného odpadu
přímo od rodinného domu. Svoz biologického odpadu v probíhá v letním období vždy
1× týdně a v zimě jednou za měsíc. I přes tyto
komfortní služby se ukázalo, že je občané
dostatečně nevyužívají a své popelnice plní
odpadem, který se dá ještě dále vytřídit.
V lednu letošního roku provedla firma
Nehlsen Třinec, s. r. o., analýzu odpadu z popelnic na směsný komunální odpad v různých částech města. Šokující jsou výsledky této analýzy zejména v lokalitách, kde je svoz tříděného
i biologického odpadu přímo od rodinného
domu. Např. v lokalitě Lyžbice Kamionka tvořily většinu odpadu ve směsné nádobě bioodpad a vytříditelné složky – plast, papír a sklo.
V popelnici se nacházelo dokonce 44 % biologického odpadu (viz graf níže). Je k zamyšlení,
proč občané nevyhodí tento odpad do správné
nádoby, když už ji mají u domu? Pokud se tato
služba nevyužívá, není tedy zbytečná? Nádoba
na biologický odpad není určena pouze pro
odpad ze zahrad, ale slouží nám rovněž pro
zbytky z kuchyní. Hlavním důvodem komfortního odvozu tříděného odpadu od rodinných
domů je snížení podílu těchto složek v nádobách na komunální odpad a tedy snížení nákladů na odvoz a uložení na skládku. Náklady
na svoz tříděného i netříděného odpadu činí
aktuálně 1 112 Kč na jednoho občana na rok,
přičemž občan zaplatí 500 Kč a zbytek doplácí město ze svého rozpočtu.
Analýza odpadu bude znovu provedena
na jaře. Pokud se výsledky ukážou stejně neuspokojivé, bude se město zabývat otázkou, jak
v případě svozu bioodpadu dále postupovat.
Naše správné a důsledné třídění bioodpadu
bude mít podstatný vliv buď na případné rozšíření této služby do dalších lokalit, nebo na její
úpravu či omezení.
Mgr. Jana Gawlasová, odbor ŽPaZ

Poradna ERGON se stěhuje do nových prostor
zájem své produkty prodávat na Třineckých
farmářských trzích, ať se přihlásí na tel. čísle
558 387 131, 723 693 305 nebo prostřednictvím www.trisia.cz, kde naleznou přihlášku
na trhy. Vyplněnou přihlášku je třeba zaslat
e-mailem na pronajmy@trisia.cz. (red)

S

platností od 9. ledna 2012 je poradna
ERGON přestěhována do nových prostorů bývalé fary na adrese Frýdecká 136,
Třinec (budova se nachází pod evangelickým kostelem v Třinci poblíž autobusového
stanoviště a je označena logem Diakonické
c e nt r u m E m a u s). O t e v í r a c í h o d i n y

zůstávají stejné jako dosud, tj. pondělí od 12.00
do 16.00 hodin a čtvrtek od 8.00 do 12.00
hodin. Poradna Ergon poskytuje poradenské služby z oblasti sociálně-právní činnosti a finančního poradenství se zaměřením
na problematiku závislostí, zadluženosti
a finanční gramotnosti občanů. (red)
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TERMÍNY SBĚRU NEBEZPEČNÝCH A OBJEMNÝCH ODPADŮ – JARO 2012 / MĚSTSKÉ ČÁSTI
Stanoviště kontejnerů v době od 10.00 do 17.00 hod.
Datum sběru Den Počet kontejnerů
Objemný odpad
Nebezpečný odpad
40 m3
7 m3
Terasa – konečná MHD

14. 4., 15. 4.

So, Ne ANO

-

ANO

Terasa – u „Domu hrůzy“

9. 5.

St

ANO

-

-

Terasa – parkoviště u prádelny č. p. 1145, ul. Horní/Seifertova

9. 5.

St

ANO

-

ANO

Terasa za OD Prior (u čistírny)

10. 5.

Čt

-

ANO

-

Terasa – manipulační plocha mezi hypermarketem Albert a parkovištěm u knihovny

10. 5.

Čt

ANO

-

-

Terasa – parkoviště u ZŠ, ul. Koperníkova

28. 5.

Po

ANO

-

ANO

Lyžbice – garáže za tratí (u Baránka)

16. 5.

St

ANO

-

ANO

Lyžbice – ul. Nábřežní, hospoda U Josefa

17. 5.

Čt

-

ANO

-

Lyžbice – B. Němcové 502–505

18. 5.

Pá

ANO

-

-

Lyžbice – Komenského 392 (dvůr TGM)

18. 5.

Pá

-

ANO

-

Lyžbice– Palackého 430–434, hřiště

19. 5., 20. 5.

So, Ne ANO

-

-

Lyžbice – Pod Břehem 796

21. 5.

Po

ANO

-

ANO

Lyžbice, Palackého 457–462

25. 5.

Pá

ANO

-

-

Lyžbice Ves – u zahrádkářské osady (za firmou Holec)

25. 5.

Pá

-

ANO

ANO

ul. Lesní – autocvičiště

15. 5.

Út

ANO

-

ANO

ul. Zelená – garážoviště

21. 5.

Po

ANO

-

-

parkoviště u haly STaRS

19. 5., 20. 5.

So, Ne ANO

-

-

Staré Město – parkoviště u věžáku

22. 5.

Út

ANO

-

ANO

Staré Město – garáže, ul. Růžová

22. 5.

Út

ANO

-

ANO

Staré Město – staré tržiště

23. 5.

St

ANO

-

ANO

Staré Město – nám. Míru 633–636

23. 5.

St

-

ANO

-

Staré Město – parkoviště, ul. Revoluční/Erbenova

26. 5., 27. 5.

So, Ne ANO

-

-

Folvark – garážoviště

12. 5., 13. 5.

So, Ne ANO

-

-

Sosna – pod restaurací „Papuč“

24. 5.

Čt

ANO

-

-

Sosna – parkoviště u obchodního centra

24. 5.

Čt

ANO

-

ANO

Kamionka – točna MHD

11. 5.

Pá

ANO

-

ANO

Kamionka – ul. Výstavní, parčík

11. 5.

Pá

ANO

-

-

V případě vícedenních termínů bude sběrna nebezpečného odpadu k dispozici pouze první den.

TERMÍNY SBĚRU NEBEZPEČNÝCH A OBJEMNÝCH ODPADŮ – JARO 2012 / OSTATNÍ ČÁSTI MĚSTA
Stanoviště kontejnerů v době od 10.00 do 17.00 hod.
Datum sběru Den Počet kontejnerů
Objemný odpad
Nebezpečný odpad
40 m3
7 m3
Oldřichovice – u prodejny ryb

28. 5.

Po

ANO

-

ANO

Oldřichovice – parkoviště poblíž rest. MIARKA

29. 5.

Út

ANO

-

ANO
ANO

Oldřichovice – u kostela (hřiště za obchodem)

29. 5.

Út

ANO

-

Tyra – u Liberdy

30. 5.

St

ANO

-

ANO

Tyra – konečná, pila

9. 6., 10. 6.

So, Ne ANO

-

ANO

Guty – konečná, obchod

26. 5., 27. 5.

So, Ne ANO

-

-

Guty – u Háby

30. 5.

St

ANO

-

ANO

Guty – vrchy

31. 5.

Čt

-

ANO

ANO

Karpentná – u kravína

21. 4., 22. 4.

So, Ne ANO

-

-

Kanada – ul. Hraniční – nové byty (bývalá ubytovna IPS)

5. 4.

Čt

ANO

-

-

Kanada – u Kanaďanky

20. 4.

Pá

ANO

-

ANO

Nebory – u zastávky Dušinec (u nádob na tříděný odpad)

10. 4.

Út

-

ANO

ANO

Nebory – u obchodu BEA

11. 4.

St

ANO

-

ANO

Nebory – u hospody Bobek

12. 4.

Čt

-

ANO

ANO

Nebory v křižovatka směr Polokovice

23. 4.

Po

ANO

-

ANO

Dolní Líštná – u firmy SLD Trading, s. r. o. (u Frydrycha)

13. 4.

Pá

ANO

-

ANO

Dolní Líštná – u obchodu na Rybkovce

16. 4.

Po

-

ANO

ANO

Dolní Líštná – parkoviště u LIKOPU

17. 4.

Út

ANO

-

ANO

Horní Líštná – Valovka (100 m před aut. zast. vlevo)

18. 4.

St

ANO

-

ANO

Kojkovice – u kulturního domu

24. 4.

Út

ANO

-

ANO
ANO

Kojkovice – konečná

25. 4.

St

-

ANO

Osůvky – u obchodu Kaleta

26. 4.

Čt

ANO

-

ANO

Osůvky – Harenda

27. 4.

Pá

ANO

-

ANO

St. Borek – u stadionu

30. 4.

Po

-

ANO

ANO

N. Borek – konečná

2. 5.

St

ANO

-

ANO

Podlesí – směr Nebory trafostanice

11. 4.

St

-

ANO

ANO

Podlesí – u Taverny

03. 5.

Čt

-

ANO

ANO

Podlesí – park u Marca Pola

04. 5.

Pá

ANO

-

ANO

Podlesí – u koupaliště

7. 5.

Po

-

ANO

-
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