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Prázdniny v 3nci byly
plné dobrodružství
„Letos jsme si opravdu užili, to byly
krásné prázdniny,“ shodli se účastníci
letošní celoměstské letní akce Prázdniny
v 3nci, které se v tomto roce nesly v duchu
motta „Cesta za dobrodružstvím“.
„Opravdu nejen děti, ale i organizátoři si
pochvalovali počasí a hlavně velký zájem
ze strany dětí i dospělých, což potvrzovala v ysoká účast na jednotliv ých aktivitách. Průměrný počet na jednu akci v rámci
8. ročníku Prázdnin v 3nci totiž byl kolem
55 dětí,“ uvedla Romana Ševečková z odboru
školství, kultury a tělovýchovy.
V rámci letošního ročníku Prázdnin
v 3nci se mohly děti v červenci i srpnu těšit
na 55 akcí, které připravilo město Třinec
společně s 32 třineckými organizacemi.
Tradičně poutavá byla setkání s hasiči
a policií. Program si připravila také celá
ř ada spor tov n íc h k lubů – fotba l i sté ,
f lorbalisté, atleti, gymnasté –, běh lesem
po fáborcích zase nachystal oddíl orientačního běhu. Kromě známých organizátorů,
jakými jsou např. oddíl skautů, který letos
nabídl program s tematikou Knihy džunglí,
oddíl „TOMíků“ (Turistický oddíl mládeže),

který na motivy dobrodružství cestovatele
Willyho Foga připravil pro děti cestu kolem
světa či výpravu do vesmíru nebo s osvědčenou a oblíbenou bojovkou v lesoparku
Royal Rangers, si děti mohly v yzkoušet
napřík lad zumbu, tanečně laděný pro gram TK Elán nebo judo. Na programu
byly i v ýlet y. Dům dětí připravil v ýlet
na Hluchovou za magií, občanské sdružení
Tyra zase zavedlo děti do staré tajemné pily
a speciální v ýlet do vojenských bunkrů
u Bohumína si děti udělaly se sdružením
Country zpravodaj Ahoj.
Pokračování na straně 6

Srdce Evropy opět pomůže dětem

D

alší ročník charitativního
koncertu Srdce Evropy chystá
město Třinec společně s agenturou
Petarda Production a společností
Angelus Aureus. Koncert proběhne
v pátek 14. září od 17 hodin na náměstí
Svobody v Třinci a atraktivní program slibuje i letos skvělou zábavu. Příchozí se mohou
těšit na opravdové hudební lahůdky v podobě
vystoupení Tomáše Kluse, mladé talentované
zpěvačky Elis, účastníka finále soutěže Hlas
Československa 2012 Daniela Mrózka či
třinecké kapely Boutique, ale také na skladby
Phila Collinse v podání zpěváka s uměleckým
jménem Marek of Phil Collins.
Součástí akce však není jen zábava, koncert Srdce Evropy má každoročně vyšší cíle
v podobě pomoci a podpory dětem z pomezí

Česka, Slovenska a Polska. Během
programu budou opět předány šeky
od sponzorů a reklamních partnerů,
které poslouží na dobročinné účely.
Vý těžek z koncertu a z pro deje t ypick ých srdíček poputuje
na Základní uměleckou školu v Třinci
na rozvoj mladých talentů, část výtěžku dostane
Městská knihovna Třinec na své aktivity
pro děti a mládež a podpořeny budou i další
důležité projekty rozvíjející aktivity školní
mládeže na území města.
Společná myšlenka charitativního koncertu
vznikla před devíti lety v hlavách starostky
Třince Věry Palkovské, zpěváka Jarka Nohavici
a moderátora Petra Šišky. První ročník koncertu
zaštítil Jarek Nohavica, který zde tehdy zazpíval
jednu píseň společně se Štývarčaty. (šs)

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
čas prázdnin a zasloužených dovolených utekl jako voda. Věřím, že jsme
během něho našli více času na své
blízké a nabrali dost sil potřebných
pro zvládání každodenních překážek.
Začátek září je nejen pro rodiče plný
očekávání a nadějí, aby naši potomci
ve škole uspěli. I v našem městě jsme
plni očekávání. Daří se nám získávat
dotace a zajišťovat financování významných akcí na území Třince. Máme velkou
radost, že jsou úspěšní i další investoři
v našem městě. Čeká nás historick y
významné období, které bude znamenat rozvoj města, více pracovních míst
a v konečném důsledku i změnu tváře
města k lepšímu. Ať už půjde o rekonstrukci nádraží, knihovny, komunikací,
sportovního areálu, výstavbu zastávky
u Slovanu, dokončení Via Lyžbice, ale
i stavbu Werk arény a další. Investorem
není jen město a stavby nelze zkoordinovat a zrealizovat za pár dní.Stavební
ruch s sebou ponese dopravní omezení
a musíme počítat s řadou různých obtíží.
Na druhé straně bude město pěknější,
zvýší se občanská vybavenost a lidem
se bude v Třinci lépe žít.
Včera odpoledne jsem jela na kole
přes lesopark a s lítostí jsem zaznamenala rozlámanou lavičku. Nezáleží jen
na dotacích, které získáme, můžeme
zvelebovat město ze všech sil, ale uvědomme si, že záleží na každém z nás, jak
bude naše město vypadat.
Doufám, že se potkáme opět na charitativním koncertu Srdce Evropy, kde
nás potěší Tomáš Klus a kde my všichni
budeme moci potěšit
potřebné zakoupením
symbolického srdíčka
t a k , ja k tomu bylo
v předchozích letech.
S přáním krásného
babího léta
Věra Palkovská
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Na čistotu
a pořádek
bude dohlížet
inspektor

Výtvarník Rudolf Štafa
věnoval městu svou
plastiku

P

řevrácený odpadkový koš, poničený hrací
prvek na dětském hřišti či černá skládka.
Tyto a řadu dalších podobných závad na veřejných prostranstvích od září monitoruje nový
inspektor čistoty a pořádku. Inspektor je
ve městě Třinci zřízen proto, abychom co
nejvíce přispěli k řešení „malých“ i velkých
nedostatků na tomto úseku v našem městě.
Tento zaměstnanec města bude při svých
pracovních pochůzkách vyhledávat a zaznamenávat závady na úseku čistoty a pořádku
na veřejných prostranstvích, vznikající černé
skládky, závady na komunikacích apod.
Své poznatky a fotodokumentaci zavede
do databáze, která bude zveřejňována rovněž
na internetových stránkách města. Informace
o zjištěném problému pak předá příslušným
pracovníkům města k vyřešení. V zobrazované databázi bude možno sledovat, jaké problémy byly ve městě zjištěny a jak se postupně
odstraňují.
Do databáze mohou zjištěný problém
zadat i občané, kteří mohou také připojit
fotografie. Všechny takto zadané problémy
bude inspektor čistoty prověřovat a předávat
k řešení. Prosíme občany, aby se předtím, než
zadají nový nedostatek, podívali, zda tento
problém již není zdokumentován a v databázi
řešen.
Inspektora čistoty a pořádku lze kontaktovat i telefonicky na čísle 558 306 185 anebo
prostřednictvím eMailu na adrese poradek@
trinecko.cz. (at)

Chátrající objekt
šel k zemi

Ř

idiči, kteří přijíždějí do Třince směrem od Oldřichovic a projíždějí kruhovým objezdem u čerpací stanice
Shell, si mohou všimnout nevšední kovové
prostorové plastiky. Umělecké dílo třineckého výtvarníka a držitele Ceny města Třince
Rudolfa Štafy sem bylo přemístěno z centra
města, kde od konce 60. let ozvláštňovalo
prostor před budovou bývalého Telecomu

na ulici Lidické. V roce 2008 se majitelem
budovy bývalého Telecomu a přilehlého
pozemku stala soukromá společnost, která
v dubnu 2011 vyzvala pana Štafu k odstranění plastiky ze svého pozemku. Pan Rudolf
Štafa v listopadu 2011 nabídl kovovou prostorovou plastiku městu Třinec jako bezúplatný
dar. Kovové prvky plastiky dostaly nový nátěr
a kruhový objezd už je také osázen zelení. (šs)

Mánesova ulice v novém
B

ě h e m p r á z d n i n b y l a d o ko n č e n a
rekonstrukce ulice Mánesovy. Po neočekávaných komplikacích, které opravu
zdržely, se chodci a řidiči dočkali nového
chodníku a rozšířené pohodlnější vozovky.
Frekventovaná spojka mezi ulicemi Husova
a Malá Jablunkovská byla rozšířena na dva
jízdní pruhy a míjení automobilů by už
nemělo působit řidičům potíže. Přibylo zde
také nové parkoviště.
V rámci stavby byla provedena celková
rekonstrukce komunikace, která zlepšila
dopravní obsluhu a možnost parkování
v dané ulici. Vozovka byla rozšířena na pět
metrů, tedy na dva jízdní pruhy o šíři 2,5 m.
Obyvatelé mají k dispozici nové parkoviště,

které má kapacitu 15 kolmých stání, a přibyly
i nové podzemní kontejnery na separovaný
odpad. Chodcům je k dispozici jednostranný
chodník ze zámkové dlažby vedený souběžně s komunikací, modernizací prošlo
i veřejné osvětlení. (šs)

Za záchranu života dostali medaili

O

puštěný objekt se dvěma hospodářskými budovami v blízkosti křižovatky
u Napoleona už nehyzdí okolí a neohrožuje
zdraví kolemjdoucích. V srpnu proběhla jeho
demolice v součinnosti s hasiči, kteří objekt rozebrali a vyklidili v rámci svého výcviku. Město
tak ušetřilo peníze za demolici. V současnosti
se na pozemku nachází ještě zbytek sutin, které
budou postupně doseparovány a odvezeny,
a následně se počítá s úpravou terénu. K jakému
účelu bude pozemek dále využit, je předmětem
jednání, město uvažuje o jeho pronájmu. (šs)
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J

ako muži činu se projevili příslušníci
třinecké městské policie Robert Bujok
a Vladan Bojda, kteří s nasazením vlastních životů zachránili 8. července z hořícího sklepa na Nerudově ulici bezvládnou ženu. Za své počínání byli odměněni
pamětní medailí města Třince, kterou převzali z rukou starostky Věry Palkovské.
„Těší mě, že má městská policie Třinec
ve svých řadách takové odvážné muže, kteří
jsou schopni ve vypjatých situacích zariskovat a ochotni nasadit své vlastní zdraví,
aby pomohli člověku v nesnázích. Vážím

si toho, co udělali, a proto jim ocenění právem patří,“ uvedla starostka. (šs)

Výpravní budova
změnila podobu

N

ovou důstojnou podobu získala
výpravní budova na autobusovém
stanovišti v Třinci. Během prázdnin prošla kompletní modernizací a nevábně
vyhlížející objekt se přes léto stal příjemným zázemím pro cestující.
Z vnější strany zůstal objekt zachován,
ale budova získala nov ý barevný kabát.
Rekonstruovány byly veškeré instalace a byla
vyměněna okna a dveře.
Největší změny doznal vnitřek budovy.
Čekárna byla rozdělena na část vyhrazenou
pro cestující a nákup jízdenek a od druhé
části byla oddělena uzavíratelnou prosklenou stěnou, kde bude k dispozici občerstvení s vlastními provozními hodinami.
Projekt počítal také se zázemím pro zaměstnance a řidiče.
Největším přínosem rekonstrukce bylo
oddělení WC. V minulosti se nacházelo
uvnitř budovy vedle čekárny a bylo zdrojem

nelibého zápachu. Veřejné toalet y byly
doplněny o jedno bezbariérové WC a budou
přístupné pouze zvenčí. Veškeré přístupy jak
do čekárny, tak na toalety jsou bezbariérové,
zajištěné pomocí dvou ramp. Objekt bude
střežit kamerový systém, který bude napojen
na městskou policii.
Veden í měst a jedná s předst avitel i
Třineck ých železáren, aby byl v da lší
fázi rekonstruován také podchod, který
na budovu čekárny navazuje. (šs)

Parčík u „Obracaja“ prokoukl
O

d čer vna mohou oby vatelé Doln í
Lištné využívat novou odpočinkovou
plochu nacházející se mezi zastávkou autobusu Dolní Lištná, Němcovka a restaurací
U Obracaja.
Vzniklo zde nové odpočívadlo s lavičkami a mobiliářem v yrobeným ze dřeva
pokácených st romů, nov ý chodn í k
a v ýtvarně relaxační prvek. Zároveň byl
parčík obohacen o výsadbu nových stromů
a keř ů. Věříme, že místo v y užijí nejen
oby vatelé přilehlé vilkové zástavby, ale
také obyvatelé ostatních částí města třeba
jako cíl odpolední nedělní procházky či
výletu. (šs)

Podél I/11 bezpečněji
pro chodce i cyklisty

RUBRIKA Dotazy veřejnosti
Dobrý den, dověděl jsem se od známého,
že budou probíhat nějaké kurzy na téma
dopravní výchovy pro seniory. Rád bych
zůstal v obraze, proto se ptám, oč se jedná
a kdy a kde se mohu přihlásit?
Odp. MěÚ:
Městsk ý úřad Třinec, odbor doprav y,
připravil pro seniory teoretickou v ýuku
dopravní výchovy zaměřenou na legislativní
změny v oblasti doprav y a jejich aplikaci
do praxe.
Pod vedením kvalifikovaného lektora
se senioři seznámí s nov ými dopravními
značkami a pravidly silničního provozu.
Výuka se uskuteční v prostorách Klubu
seniorů na Husově ulici v Třinci formou
jednodenních kurzů vždy od 9 do 12 hodin.
Termíny konání: vždy ve čtvrtek 11. 10.,
18. 10. a 25. 10. 2012. Přihlášk y a více
informací získáte na MěÚ Třinec, odboru
dopravy, tel.: 558 306 297, 558 306 291.
Dobrý den, slyšel jsem, že v letošním roce
se mají rušit parkovací průkazy pro osoby
se zdravotním postižením. Můžete mi,
prosím, sdělit, do kdy má průkaz platnost?
Kde mohu získat nové označení vozidla,
co k tomu potřebuji a do kdy musím o nový
průkaz požádat?
Odpověď MěÚ:
Všechny osoby, kter ým bylo v ydáno
zvláštní označení pro parkování vozidla,
tzv. „parkovací průkaz“, musí do 31. prosince 2012 toto stávající označení vyměnit
za nov ý „Parkovací pr ů ka z označ ující
vozidlo přeprav ující osobu těžce zdravotně postiženou“. Speciální označení
O7 se v ydává osobám, které jsou držiteli
pr ůkazu ZTP a ZTP/P s v ýjimkou osob
postižených úplnou nebo praktickou hluchotou. Výměnu provádí bezplatně odbor
sociálních věcí Městského úřadu Třinec.
K v ýměně je zapotřebí osobní návštěva,
doložen í a k t uá ln í barevné fotogra f ie.
o rozměru 35 × 45 mm, průkaz ZTP nebo
ZTP/P, stávající označení O1 a občanský
průkaz.
Bližší informace lze získat u Mgr. Davida
Životského, vedoucího oddělení sociální
pomoci, na tel. č. 558 306 363.

D

lou ho oček áva ný a žáda ný chod ník podél hlavní silnice I/11 mají
k dispozici chodci a c yklisté směřující
od obchodního domu Oceán na Tyrské
ke Kanadskému lesu. Stavba, kterou místní
požadovali už dlouho, přispěje ke zvýšení
bezpečnosti pěších i cyklistů v dané lokalitě. Nový chodník je dlouhý jeden kilometr
a jeho specifikem je to, že kromě pěších
je určen také cyklistům. Součástí stavby
jsou dvě lávky, jedna přes potok Javorový
a druhá přes řeku Tyru. Chodník je napojen
z obou částí na stávající pěší komunikace.

Náklady na stavbu činily 11 milionů korun
z rozpočtu města. (šs)
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Rozhovor

R

egionální rada Moravskoslezsko podpořila projekt rekonstrukce Městské
knihovny v Třinci, což znamená,
že se stará nevzhledná a chátrající budova
změní díky dotaci 53 milionů korun z EU
v moderní kulturně vzdělávací a informační
komplex. O knihovně a její budoucnosti
jsme si povídali s ředitelkou Mgr. Martinou
Wolnou.
Co říkáte zisku dotace? A kdy má být
rekonstrukce hotova?
Samozřejmě mám velkou radost. Otázka
potřebnosti vybudovat třinecké knihovně
důstojné zázemí a odpovídající prostory
vyvstala už v roce 2004. A jsem velmi potěšena, že se záměr konečně podaří zrealizovat. Hotovo by mělo být v polovině roku
2014.
Na c o se mohou n ávště v níc i nové
knihovny v budoucnu těšit?
Těšit se mohou především na zmodernizovanou knihovnu včetně nových studoven,
regálů, samovýpůjčních a vracecích boxů
a podobně. Nebude chybět prostor pro
posezení s knihou v ruce. Nově se počítá
s literární kavárnou, čítárnou a s nov ým
hlavním výstavním prostorem pro galerii
a konferenčním sálem. Příchozí se mohou
těšit na ještě pestřejší nabídku aktivit, protože už k tomu budeme mít vhodné zázemí.
Jak si vede knihovna v době internetu?
Jak se vám daří konkurovat elektronickým médiím?
Pokud bych měla obecně říct, jak se daří
knihovně v době internetu, pak povím, daří
se dobře. Dnešní dobu spíš vnímám jako
neustále se učící a právě to je pro knihovnu
víc než dobré. Myslím si, že knihovny,
včetně třinecké, pochopily a využily potenciál internetu už v době jeho nástupu a dnes
je internet neodmyslitelnou součástí služeb knihovny. Jako komunikační prostředek
umožňuje nesrovnatelně rychleji například
nakupovat knihy nebo zajišťovat výpůjčky
z jiných knihoven. Co před 10 lety trvalo
měsíc, dnes může být i do následujícího dne.
Internet také představuje důležitý informační zdroj, pro nás knihovníky i pro naše
uživatele.
Co se elektronických médií týká, nehovoř i l a byc h roz ho d ně o kon k u renci, je to zkrátka jen další forma,
v níž jsou informace zaznamenány,
a nutno podotknout, že se jeví jako
forma nejméně trvanlivá. V třinecké
knihovně jsme elektronické zdroje
do nabídky zařadili už v roce 2005.
Poslední čtyři roky mají čtenáři k dispozici audioknihy, knížky namluvené
na CD, které se půjčují čím dál více.
Raketově vzrůstá obliba elektronické
knihy. V knihovně jsme koupili první
čtečku už před dvěma roky a dnes si
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může kdokoli přijít do knihovny čtečku
půjčit a v yzkoušet, máme jich v nabídce
už několik. Mnoho lidí se díky nim znovu
vrací ke čtení, a to je přece skvělé!
Jak je to vůbec dnes se čtením?
Víte, dnes je tolik možností co číst a jak
číst, ale hlavním problém je, že se mnohý m v ůb e c č í s t ne c hc e .
Varujícím jevem je dnes tzv.
druhotná čtenářská negramotnost, která se projevuje
nejen u dětí – neschopnost
v n í mat tex t , jeho obsa h ,
pracovat s ním, vyhodnocovat jej, vnímat jej kriticky,
tedy konfrontovat s vlastním postojem a zkušeností.
A začíná to v rodinách, kde
se čte stále méně, či dokonce
se nečte vůbec. Děti si nevytvoří schopnost soustředit se
a vnímat čtené slovo a to se
s nimi bohužel táhne dál. Mají
problémy s učením a soustředěním. A to
nemluvím o fantazii a představivosti. Je to
smutné, ale ještě není nic ztraceno. Právě
podpora čtenářské gramotnosti je jedním
z klíčových strategických bodů směřování
naší knihovny (samozřejmě v úzké spolupráci se školami).
Kolik má knihovna v současné době čtenářů a dá se říci, která věková kategorie
převažuje?
Třinecká knihovna eviduje necelých
5 000 uživatelů. To jsou ti, kteří vlastní průkazku a půjčují si knihy. Pak je ale mnoho
takov ých, kteří chodí do studovny, kde
není potřeba se registrovat – na internet,
ke čtení denního tisku či časopisů. No
a ještě jsou i takoví, kteří porušují pravidla a chodí na „cizí“ průkazku. A že jich
není málo! Takže určit přesné procento
občanů, navštěvující knihovnu, je nemožné.
Důležitějším číslem jsou pro nás návštěvníci, to je počet návštěv všech v ýše zmíněných lidí za celý rok – v roce 2011 jich
bylo přes 100 tisíc, a to nepočítáme návštěvníky akcí.
Jak velký je vlastně knihovní fond třinecké knihovny?
Knihovní fond, to jsou všechny knihy,
časopisy a CD – audioknihy. Náš fond
čítá 89 tisíc knihovních jednotek, tedy
kusů výše zmíněných dokumentů. Z toho

přímo v ústřední knihovně na Lidické ulici
je jich uloženo 70 tisíc, zbytek se nachází
na pobočkách. Přesto jsme v porovnání
s knihovnami v jiných městech knihovnou s úplně nejmenším fondem, většina
stejně velkých knihoven má fond i dvakrát větší. Je to dáno velmi omezeným
nevhodným prostorem stávající ústřední
k n i hov ny a špat ný m st a vem poboček. V posledních
8 letech jsme vyřadili přes 40
tisíc knih, aby se do regálů
vešly nové a aby regály nebyly
přeplněné. Věřím ale, že se
knihovně blýská na lepší časy
a brzy projde tolik potřebnou
rekonstrukcí.
Knihovna má velmi
aktivní dět ské od dělení .
Na co se mohou děti těšit
N
na podzim?
Od září pokračuje k lub
MRKni (Máme rádi knížky),
kter ý je o čtení, hraní, t voření i povídání a je určen pro celé rodiny. Děti sbírají do klubové karty razítka a odznáčky
a na konci rok u je čeká v yhodnocení
a přek vapení. Na podzim se dá le děti
mohou těšit například na akci „S baterkou
do knihovny“ – jak název napovídá, bude to
hra i trochu strašidelná. Prvňáčkům bude
patřit poslední zářijový týden, kdy pro ně
bude v rámci akce Poprvé do školy – poprvé
do knihovny připraven speciální program.
A jako vždy připravují knihovnice z oddělení pro děti pestrý program také na podzimní prázdniny.
Zajímavý bude podzim i v oddělení pro
mladé, v M klubu. Mladí se mohou těšit
na speciální Workout projekt s názvem
SebeRevolta aneb řekni NE nebo na koncert christian-folkové kapelk y Kujóni.
Co rozhodně stojí za návštěv u, je další
představení projektu LiStOVáNí, tentokrát
z knihy Neviditelný v rámci Turné v hajzlu.
Představení se osobně zúčastní i autor
C. D. Payne, jehož kniha Mládí v hajzlu
patří ke čtenářským hitům. Dokonce jako
novinku nabízíme popr vé kurz tréno vání paměti pro studenty. Máme za sebou
již několik úspěšných kurzů pro seniory
a dospělé a rozhodli jsme se nabídnout nový
kurz i pro studenty.
Co zajímavého chystáte na podzim
pro dospělé?
P r o d o s p ě l é j s o u p ř ip r a v e n y
besedy s cestovatelskou tematikou,
pro tentok rát zavítáme s k ni hovnou do Vietnamu a do Kambodže.
Zájemci o alternativní léčitelství pak
jistě ocení er udované přednášk y
z oblasti ajurvédy. V říjnu přijde tradiční Týden knihoven, kdy nabídneme
lákavé bonusy pro věrné, ale i pro nové
návštěvníky knihovny. Podzimními
běhy pak budou pokračovat kurzy trénování paměti a přednášky pro seniory pořádané klubem seniorů DUHA.

Město vyhlašuje soutěž
Stavba roku 2012

M

ěsto Třinec každoročně pořádá
soutěž Stavba roku. Do letošního
13. ročníku soutěže mohou být
zařazeny stavby dokončené na území
města Třince v období od 1. 11. 2010
do 31. 10. 2012. Soutěž probíhá ve třech kategoriích – stavby pro bydlení, stavby komerčního
charakteru a obnova fasád stávajících objektů.

Přihlášené stavby hodnotí komise schválená
Radou města Třinec. Stavby na 1. až 3. místě
budou finančně ohodnoceny. Přihláška a pravidla soutěže jsou zveřejněny na webových
stránkách www.trinecko.cz. Další případné
informace poskytuje odbor stavebního řádu
a územního plánování. Termín pro podání
přihlášek je 31. 10. 2012.

Vzdělávání v eGon centru
Třinec skončilo
K

1. září 2012 byl
ukončen projekt
„Vzdělávání v eGon centru Třinec“, jehož realizace začala v září 2009. Cílem projektu bylo
zajistit vzdělávání pracovníků a zastupitelů
obcí a zaměstnanců organizací zřizovaných
obcemi tak, aby byli schopni plnit úkoly spojené s jednotlivými prvky eGovernmentu,
např. obsluha Czech POINTu, práce s datovými
schránkami a elektronickou spisovou službou,
používání elektronického podpisu a konverze
dokumentů. Školiteli byli samotní pracovníci
odboru informatiky MěÚ Třinec a školení

ve všech 24 oblastech byla bezplatná. Celkem
již bylo proškoleno 47 organizací a obcí, které
spadají pod rozšířenou působnost města, což
přepočteno na osoby znamená, že k 30. 6. 2012
prošlo více než 200 kurzy přes 1 365 osob.
Projekt byl financován z dotačního titulu
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního
fondu (dotace tvoří 1,716 mil Kč). Město se
na projektu podílí 15 %.

Jak na karty sociálních systémů
P

říspěvek na péči, dávky pro zdravotně
postižené občany a další nepojistné
sociální dávky budou v průběhu 2. pololetí
roku 2012 postupně v ypláceny přes tzv.
sKarty, tedy Karty sociálních systémů. Odbor
sociálních věcí Městského úřadu v Třinci si
proto připravil pro všechny seniory a osoby
se zdravotním postižením sérii přednášek
„Jak na sKarty“. Tyto přednášky mají za cíl
informovat občany o změnách, které jim
sKarty přinášejí. Dovědí se zde například,

k čemu sKarta slouží nebo jak ji správně a bezpečně používat. Přednášky proběhnou dne
19. září 2012 v 9.30 v Klubu seniorů na Husově ulici v Třinci a 19. září 2012 v 15.00 v Domě
s pečovatelskou službou v Oldřichovicích.
Aby měli návštěvníci přednášek dostatek
prostoru zeptat se na vše, co je zajímá, je
kapacita přednášek omezena. Přihlášky
přijímá do 18. září 2012 odbor sociálních
věcí osobně v kanceláři č. 351 u Bc. Jany
Szotkowské nebo na tel. čísle 558 306 357.

Vlaky nabraly
rychlost

na poslední chvíli. Proto upozorňujeme
občany, aby v blízkosti kolejí dbali zvýšené
opatrnosti a nepřecházeli trať mimo vyhrazené železniční přechody a přejezdy, neboť
se vystavují riziku vážné újmy na zdraví.
Ohroženi jsou především ti, kteří i přes
upozornění využívají nepovolených zvykových přechodů dráhy v místech nouzových
únikových východů v nových protihlukových
stěnách a na nechráněných úsecích. Málokdo
si uvědomuje, že vstupem do kolejiště porušuje zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, podle
něhož je vstup do kolejiště veřejnosti zakázán
s výjimkou vyhrazených míst.

Z

ačátkem srpna se zvýšila rychlost vlaků
projíždějících Třincem po zmodernizovaném rychlostním koridoru. V oblasti železniční stanice Třinec a v úseku mezi Třincem
a Bystřicí dosahují některé soupravy rychlosti
až 160 km/h a ostatní vlaky až 120 km/h.
Projíždějící vlaky jsou navíc daleko tišší
a hrozí nebezpečí, že je lidé zahlédnou až

RUBRIKA 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. Tentokrát se prostřednictvím Jany
podíváme na službu Dům na půl cesty.

Dům na půl cesty –
velký krok k samostatnosti a zodpovědnosti
Kdybych vám vyprávěla o svém životě, bylo
by to na krátký román. Jeho děj by byl plný
zvratů, ale konec by byl naštěstí dobrý. Jako
puberťačka jsem si vůbec nerozuměla s matkou, se kterou jsem žila. Otce jsem bohužel
nikdy nepoznala. Byla jsem na všechno sama,
ale časem se mou rodinou stala parta kamarádů. Sedávali jsme na lavičkách a vymýšleli
různé vylomeniny. Přitom jsme popíjeli alkohol a kouřili marihuanu. No, a hlavně jsme
kradli. Pokud nás nechytili, bylo to fajn, ale
jednou spadla klec. Ocitla jsem se ve výchovném ústavu, kam mě kvůli krádežím poslal
soud. V ústavu jsem musela být do svých 18 let.
Když se přiblížila má osmnáctka, musela
jsem odejít. Jenže kam? Neměla jsem se kam
vrátit, protože matka mě nechtěla ani vidět.
Kontaktovala jsem proto Dům na půl cesty
v Třinci, což je zařízení, kde hledají pomoc
mladí dospělí, kteří odcházejí z dětských
domovů nebo – tak jako já – z výchovných
ústavů. Ochotně mi tam sdělili, jaké jsou
podmínky ubytování, vysvětlili mi domácí
řád, informovali mě o tom, jaké jsou moje
povinnosti (např. úklid aj.). Nevadilo jim ani
to, že jsem byla těhotná.
U pracovníků Domu na půl cesty jsem
našla oporu, kterou jsem tolik potřebovala.
Naučili mě tam spoustu věcí – jak mám vyjít
s penězi, kde najít práci, ale i takové zdánlivé
maličkosti, jako je například praní, žehlení,
vaření. Naučili mě prostě všechno to, co jsem
potřebovala znát, abych mohla samostatně žít
a abych se mohla zodpovědně postarat o svou
dcerku, která se mi právě narodila. S péčí o ni
mi pracovníci domu na půl cesty také velmi
pomohli a dodali mi jistotu v tom, jak se o ni
mám správně starat.
V současné době mám přítele, který má
práci, a společně šetříme na své bydlení.
Věřím, že vše to, co mě v Domě na půl cesty
naučili, ve svém životě použiji. Doufám také,
že se budu moct již brzy přestěhovat, osamostatnit se a dát své dcerce to, co jsem já neměla
– domov a fungující rodinu.
Jana, 19 let (jméno bylo záměrně změněno)
Dům na půl cesty, Čapkova 708, Třinec
Tel.: 558 993 752, e-mail: k.raszka@csptrinec.cz
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Pokračování ze strany 1
Celou paletu činností a aktivit od sportování přes zpívání až po tvoření nabídl dům
dětí a mládeže a velký zájem byl i o aktivity
v knihovně, kde bylo připraveno mnoho zážitkových her inspirovaných příběhy z knížek.
Děti se tak dostaly například do světa fantasy
mezi elfy, skřety, hobity a čaroděje, soutěžily
o nejlepšího detektiva a prošly se i historií.
Vedení města si uvědomuje smysl výše
uvedeného projektu, proto již 8. rokem tuto

akci finančně podporuje a všechny prázdninové akce byly pro děti zdarma. Děti při
registraci opět získaly drobný dárkový balíček s logem Prázdnin v 3nci a brožurku
s programem akcí. Pro prvních 200 dětí
s účastí nad 5 akcí byl připraven bonus
ve formě trička s logem Prázdnin v 3nci.
Všechny informace a aktuality o velké hře
„Prázdniny v 3nci 2012“ jsou dostupné
na www.kultura.trinecko.cz nebo na facebook.com/prazdniny.v3nci. (šs, rš)

Děti chtějí Prázdniny v 3nci i příští rok

P

ro lepší zpětnou vazbu organizátoři dětem
během Prázdnin v 3nci rozdávali anketní
lístky se čtyřmi otázkami. V nich zjišťovali, zda
chtějí, aby Prázdniny v 3nci pokračovaly i příští
rok, zda jim vyhovuje začátek akcí od 9 hodin
ráno, co jim na letošních prázdninových akcích
chybělo s návrhem, co zařadit příště, a na závěr
se jich ptali, která akce z letošních prázdnin
v 3nci 2012 byla podle nich nejlepší.

„Děti se jednomyslně shodly, že Prázdniny
v 3nci mají pokračovat i příští rok a kromě
jednoho hlasu jim začátek akcí v 9 hodin
vyhovuje. Dostali jsme taky hodně nápadů
na vylepšení, takže slibujeme, že se je pokusíme realizovat. Na čtvrtou otázku se odpovědi různily (co hlas, to jiná akce), z čehož
vyplývá, že se dětem líbily všechny aktivity,“
uvedla Romana Ševečková.

Ohlédneme-li se za 8. ročníkem celoměstské
akce Prázdniny v 3nci, tak se na všechny akce
přihlásilo 600 dětí a všemi 55 akcemi jich
prošlo více než 2 800!
„Ze statistiky, kterou si vedou organizátoři,
‚vyzvedněme‘ ještě poslední cifru. Tou je účast
27 485 dětí, které jsme během 8 let zabavili.
Z účastníků prvních ročníků jsou dnes osmnáctiletí ‚dospěláci‘ a věříme, že další si ještě
vychováme,“ uzavřela hlavní organizátorka
Romana Ševečková z odboru školství, kultury
a tělovýchovy. (šs)

Díky soutěži vznikne v Třinci parčík
„Lipová ratolest“ je název celostátní
soutěže zahradnických škol, jejíž 5. ročník bude probíhat od 25. do 27. září 2012
v Třinci. Soutěž je specifická tím, že na realizaci spolupracuje pořádající město se studenty zahradnických škol a po ukončení
soutěže vznikne a zůstane pro užívání nový
zahradně upravený prostor veřejné zeleně.
Pro realizaci byla v ybrána plocha vnitrobloku mezi ulicemi Jiráskovou a Wolkerovou,
kde se v současné době nachází volný

trávník s několika vzrostlými stromy a skupinou keřů. Po soutěži bude Třinec obohacen
o malou promenádu s příjemnými prostory pro
relaxaci či posezení. Proměněný prostor bude
jako trvalá připomínka soutěže nazván „Park
Lipové ratolesti“. Navržené sadovnické úpravy
tvoří dva souvislé celky výsadeb stromů, keřů
a trvalek a položení kobercového trávníku. Vše
bude doplněno o kamenické práce a chybět
nebudou ani lavičky. Podélnou osu parčíku
bude tvořit nový propojovací chodník ulic

Komenského a Malé Jablunkovské. V centrálním prostoru bude všemi zúčastněnými symbolicky vysazena lípa. Přihlášeno je celkem
12 soutěžních družstev, letos poprvé se bude
jednat o soutěž mezinárodní.
Jsme velmi rádi, že po krajských městech Brně, Jihlavě a Olomouci se nám podařilo uspořádat letošní ročník právě v Třinci.
Vždyť Třinec není zdaleka jen město hutnické,
průmyslové, ale bez pochyb je také městem
zeleně. (gaw)

Do Třince přitečou 203 miliony korun z EU
V

ý znam nou měrou př ispěje evrop ská dotace především k rozvoji kultury a využití volného času v Třinci. Mezi
18 projekty, které podpořila Regionální
rada Moravskoslezsko, jsou také projekty
nové WERK ARENY, rekonstrukce městské
knihovny a další etapa rozšíření chráněné
dílny Ergon na zdejší průmyslové zóně. Jde
o poslední evropské peníze z Regionálního
operačního programu Moravskoslezsko
na rozvoj měst do roku 2013.
Sportovní hala WERK ARENA, která získala dotaci 126 milionů korun, vznikne
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v částečně regenerovaném území brownfield na Frýdecké ulici. Kromě extraligového hokeje bude sloužit i pro jiné halové
sporty, koncerty nebo kongresy a má šanci
se tak stát novým kulturním a společenským
centrem města. Během hokejových utkání
hala pojme 5118 diváků.
Současné nevyhovující prostory třinecké
knihovny se díky evropské dotaci ve výši
53 milionů korun změní na moderní kulturně vzdělávací a informační komplex.
Třinečané se mohou těšit na nové studovny,
literární kavárnu, čítárnu i konferenční sál.

Třetí evropská dotace, která poputuje
do Třince, činí 24 milionů korun a pomůže
s další etapou rozšíření chráněné dílny
Ergon.
„Máme velkou radost, že Třinec byl
ta k úspěšný a získa l toli k finančn ích
prostředků, ať už bylo žadatelem město či
jiné subjekty na jeho území. Znamená to,
že projekty byly dobře připravené, dobře
zpracované a jsou hlavně smysluplné a znamenají pro Třinec nové pracovní příležitosti
a celkový rozvoj města,“ uvedla starostka
Věra Palkovská. (šs)

„Schody pro Kamilu“ jsou už v provozu

Š

kolou bez bariér se stává Základní
š ko l a P e t r a B e z r u č e , k t e r á m á
od nového školního roku k dispozici
novou schodišťovou plošinu z přízemí do
2. nadzemního podlaží. Hned první školní
den ji mohla slavnostně v yzkoušet žačka
zdejší školy Kamila Bocková, které plošina
výrazně usnadní pohyb v prostorách školy.
Schodišťovou plošinu v ceně 417 600 korun
se podařilo zakoupit a instalovat dík y
přispění řady dárců a nadací. K pořízení
plošiny významnou měrou přispěl výtěžek
z loňského charitativního koncertu Srdce
Evropy (41 500 Kč), dále Plzeňský Prazdroj,

a. s. (130 000 Kč), Nadace Charty 77 – Konto
Bariéry (150 000 Kč), Občanské sdružení
Život dětem a rádio Kiss Morava (43 014 Kč),
společnosti Refrasil, s. r. o., a Instalplyn,
s. r. o. (obě po 5 000 Kč), z dárcovských
SMS se vybralo 918 Kč a 150 000 Kč činil
příspěvek z provozu školy. Celkem se tedy
dosud podařilo vybrat 525 432 Kč.
„Budeme pokračovat v dalších aktivitách
pro získání zbývající částky pro výstavbu
vnitřního výtahu do 3. nadzemního podlaží, kde se nachází další odborné učebny.
Tím by se stala škola plně bezbariérová,“
uvedla ředitelka školy Dagmar Bičová. (šs)

Základní školy přivítaly své nejmladší
žáčky. Plni očekávání zasedli 3. září do lavic
čerství prvňáčci. V přítomnosti rodičů,
kteří si nenechali ujít slavnostní okamžik,
se seznámili s novým prostředím a se svými
třídními učitelkami, které je budou provázet
na cestě za vzděláním. Nejvíce prvňáčků
zasedlo do lavic na ZŠ Slezská (62), dále
na ZŠ Jablunkovská (48), na Jubilejní
Masarykově ZŠ (40) a ZŠ Koperníkova (40).
Celkově se na základních školách zřizovaných městem Třinec vzdělává 2 611 žáků.

Do školy se vrátili i senioři
V

září kromě školáků a studentů zasedli
do pomyslných lavic také třinečtí senioři, kterým začal poslední semestr univerzity třetího věku. Dvouletý cyklus přednášek bude v listopadu ukončen slavnostní
promocí, při níž studenti obdrží certifikát o absolvování univerzity třetího věku.

Studium bylo rozděleno do čtyř semestrů,
v jednom semestru studenti absolvovali
šest přednášek zaměřených na nejrůznější
témata.
Předná šk y posledn í ho semestr u se
budou t ýkat napřík lad správné v ýživ y
a předcházení nemocem, péče o nemocné

nebo toxických účinků alkoholu. Termíny
předná šek jsou 18. 9., 2. 10., 16. 10.,
30. 10. a 6. 11.Po poslední přednášce bude
následovat slavnostní promoce.
Univerzitu třetího věku pořádá město
Třinec ve spolupráci s Ostravskou univerzitou již devát ým rokem a rádo by
tuto alternativní formu vzdělávání lidí
v neproduktivním věku nabídlo zájemcům
i v následujících letech. (is)

Změny v systému svozu odpadu v městských částech
Třince Kamionka, Staré Město, Kanada a Lyžbice za tratí

M

ěsto Třinec ve spolupráci se svozovou
firmou Nehlsen Třinec, s. r. o., rozšiřuje
systém třídění biologicky rozložitelného
odpadu.
V městských částech Kamionka, Staré Město
a Kanada zahušťuje již zavedenou sběrnou síť
a v lokalitě Lyžbice za tratí nahrazuje pytlový
sběr sběrem nádobovým. V souvislosti s rozšiřováním sběru biologicky rozložitelného odpadu
dochází i k úpravě systému svozu směsného
komunálního odpadu. Změny jsou prováděny
postupně od měsíce srpna.
Změny v systému svozu směsného komunálního odpadu podle četnosti odvozu:
• nádoba o objemu 110 l a 120 l s týdenním
svozem (označení nádoby – žlutá známka
„0“) se nahrazuje nádobou o objemu 240 l
s celoročním svozem jednou za dva týdny;
• nádoby o objemu 110 l a 120 l se svozem

jednou za dva týdny (označení nádoby – žlutá
známka „2“) a nádoby s kombinovaným svozem
(letní období – jednou za dva týdny, zimní
období – jednou týdně, označení nádoby – žlutá
známka „20“) budou s celoročním svozem
jednou za dva týdny.
Změny v systému svozu biologicky rozložitelného odpadu:
• ve všech uvedených částech města nyní
probíhá pouze nádobový svoz biologicky rozložitelného odpadu;
• rodinné domy jsou v ybaveny buď
další nádobou o objemu 120 l, nebo dochází
k výměně stávající nádoby za nádobu o objemu
240 l;
• svoz biologicky rozložitelného odpadu
se provádí ve vegetačním období (duben–listopad) jednou za dva týdny a v zimním období
(prosinec–březen) jednou za měsíc.

Do nádoby na biologicky rozložitelný
odpad lze společně s rostlinným odpadem
ukládat popel ze spalování neznečištěného
dřeva a uhlí. Popel ukládaný do nádoby musí
být v ychladlý, teplý popel může způsobit
poškození plastové nádoby. Výměna takto
poškozené nádoby nebude provedena v režii
svozové firmy.
Objemnější biologicky rozložitelný odpad
(ořezy, silnější větve, větší množství odpadu),
který se nevejde do nádob, je možno nadále
odevzdávat zdarma na kompostárně sběrného
dvora v Oldřichovicích na Tyrské.
Informace týkající se dalších možných změn
svozu odpadu budou zveřejňovány průběžně
ve zpravodajích, na internetových stránkách
města Třince, případně informačním letáčkem.
Děkujeme za vstřícnost a pochopení během
prováděných změn.
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Fond
solidarity EU
pomohl Třinci
M

ěstu Třinec
byly letos
v čer venci proplaceny náklady,
které vznikly
v souvislosti
s odst ra něn í m
škod způ sobe ných loká lní
povodní v květnu a červnu roku 2010. Jedná
se o dotaci ve v ýši 1 193 135,80 Kč. Tyto
peněžní prostředky byly použity na úhradu
nouzov ých operací a náprav u bezpro středních škod způsobených povodní.
Jedná se např. o opravu nátrže na místní
komunikaci v Tyře – „most Stavinoha“
a da l šíc h. Cel kové škody na majet k u
města po povodních v květnu 2010 činily
2,55 mil. Kč. V roce 2010 obdržel Třinec
na pokrytí prvotních nákladů na čištění,
zabezpečen í a posud k y poškozených
objek t ů o d Mor av skosle z ského k r aje
644 tisíc korun.
Fond solidarity Evropské unie (EUSF)
byl zř ízen, aby bylo možné v př ípadě
přírodních katastrof pomoci postiženým
regionům. Jde o jednu z forem solidarity
mezi evropskými zeměmi a regiony. Zřízení
fondu bylo odezvou na rozsáhlé povodně
v zemích střední Evropy, k nimž došlo v létě
roku 2002. Od té doby byl fond využit při
48 katastrofách, k nimž patřily záplav y,
lesní požáry, zemětřesení, bouře i období
katastrofálního sucha. Doposud fond podpořil 23 různých evropských zemí částkou
přesahující 2,5 miliardy eur. (it)

Boj o expres
Hutník vyhrán

O

expresn í vla k Hutn í k Tř inečané
nepřijdou. České dráhy z važovaly
zkrácení trasy expresu Hutník kvůli úsporám. Do záchrany důležitého dopravního
spojení se vložila také třinecká starostka
Věra Palkovská, která jednala o zachování
vlaku přímo na ministerst v u doprav y,
kde dostala příslib, že provoz vlaku bude
zachován. Expresní vlak Hutník tedy bude
v novém jízdním řádu 2012/2013 jezdit až
do Třince i nadále.
Expres, kter ý v yjíždí z Třince v 5.17
a zpět z Pra hy v 18.17, je v ýznamným
dopravním spojením z v ýchodního cípu
naší republik y. V lak je v y užíván nejen
občany Třince, ale i lidmi z celého regionu
Jablunkovska (cca 50 tisíc obyvatel) ke služebním i osobním cestám do Prahy. (šs)
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Volby do Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje

V

e dnech 12. a 13. října 2012 se uskut e č n í vo l by do Z a s t upit e l s t v a
Moravskoslezského kraje. Jedná
se již o čt vrté volby od vzniku v yšších
územně samosprávních celků (krajů) v roce
2000. Krajská zastupitelstva jsou volena
jednou za čtyři roky a představují volený
samosprávný orgán.
Z e č le nů k r aj s k ýc h z a s t upit e l s t e v
jsou následně voleni členové krajsk ých
rad – v ýkonných orgánů samospráv y –
a krajští hejtmani. Volby se konají celkem ve 13 krajích s v ýjimkou Prahy, kde

se volby do zastupitelstva uskuteční společně s komunálními volbami v roce 2014.
Volby do zastupitelstev krajů v yhlásil
prezident republiky sv ým rozhodnutím
č. 224/2012 Sb. ze dne 27. čer vna 2012.
Volby se konají ve dvou dnech, a to v pátek
12. října 2012 od 14.00 do 22.00 a v sobotu
13. října 2012 od 8.00 do 14.00. Hlasování
probíhá pouze ve volebních místnostech
na území České republiky.
Podrobné informace k volbám naleznete
na stránkách www.trinecko.cz pod odkazem Město/Volby 2012.

Svatováclavský hudební
festival také v Třinci
T

řinec se v říjnu zařadí mezi města,
v nichž se uskuteční jeden z koncertů
Svatováclavského hudebního festivalu,
k t e r ý v let o š n í m ro c e prob ě h ne ji ž
podeváté. Festival probíhá v řadě měst
Moravskoslezského kraje a patří k největším akcím svého druhu ve střední Evropě.
Potrvá celý měsíc od 28. září do 28. října
a nabídne jako každý rok desítky koncertů
v kostelích, katedrálách či kaplích. Mezi

jeho hosty patří absolutní špičky světové
hudební scény. Do Třince letos zavítají
flétnisté Philippe Bernhold (Francie) a Jan
Ostrý, kteří společně s Festivalovým orchestrem SHF pod taktovkou Vojtěcha Spurného
zahrají ve středu 3. října v evangelickém
kostele. Hudební lahůdka s názvem „Hudba
u dvora Bedřicha II. Velikého“ připravená
k 300. výročí narození tohoto panovníka
začíná v 18 hodin. (šs)

Vlak ponese jméno našeho
města
N

a želez n ičn í t rat i mez i T ř i ncem
a Bohumínem se bude prohánět nová
vlaková souprava s názvem Třinec. České
dráhy se v rámci dobré spolupráce rozhodly
pojmenovat novou jednotku 471 CityElephant
jménem našeho města. Vlak ponese kromě
jména také znak Třince.
Dvě nové soupravy CityElephant budou
uvedeny do provozu v rámci Regionálního
dne železnice v sobotu 22. 9. 2012 a než dorazí

do Třince, budou vystaveny v železniční stanici Bohumín. Ve 13.00 bude následovat zaváděcí jízda nového vlaku z Bohumína do železniční stanice Třinec, kam dorazí ve 13.49
a kde dojde k jeho slavnostnímu pojmenování. Události bude přítomen také biskup
Ostravsko-opavské diecéze Mons. František
Lobkowicz, který nové vlakové soupravě
požehná. Zpět do Bohumína se vlak Třinec
vydá ve 14.21 hodin. (šs)

Hovory s občany v Tyře
V

edení města Třince pokračuje v dobré
tradici společných setkání s občany v jednotlivých lokalitách města. Po Kamionce,
Terase, Konské a Neborech se vedení města
vypraví za občany Tyry. Zde hovory proběhnou dne 17. října 2012. Místo a čas setkání
budou ještě včas upřesněny na plakátech
a internetových stránkách města. Na programu jednání bude všeobecná informace

o aktuálních problémech ekonomického
a sociálního rozvoje města Třince. Občané
mají možnost přednést v diskuzi své konkrétní náměty týkající se dané lokality, připomínky a požadavky na městské zastupitelstvo
a Městský úřad Třinec. Vedení města plánuje
do konce letošního roku navštívit ještě Borek
a v listopadu chystá setkání s občany na radnici k projektu Via Lyžbice. (šs)

