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Špičkoví výškaři zavítali
na třineckou radnici

Š

pičkové atlety zvučných jmen přivítala
v pondělí na radnici třinecká starostka
Věra Palkovská. Přátelské setkání vedení
města se sportovci před zahájením výškařského mítinku Beskydská laťka je v Třinci
již několikaletou tradicí a město každoročně
přejímá nad touto sportovní událostí záštitu.
Pozvání na třineckou radnici přijaly absolutní
světové špičky jako jsou olympijští vítězové
Ivan Uchov a Jacek Wszola, legendární výškař
Američan Dick Fosbury či světoví medailisté
Donald Thomas a Emma Green. (šs)

Rozpočet města počítá
s velkými rekonstrukcemi
Z

astupitelé Třince schválili pro letošní rok
přebytkový rozpočet. „Klademe důraz
na to, abychom nezatěžovali rodinné rozpočty
našich občanů, a zároveň je důležité, aby plánované investice přispěly ke zkvalitnění života
obyvatel našeho města,“ uvedl místostarosta
Ivo Kaleta. V letošním roce zůstanou ve stejné
výši jako loni veškeré místní poplatky včetně
poplatku za svoz komunálního odpadu
a poplatku ze psů, na stejné úrovni zůstávají
zachovány i koeficienty k základním sazbám
daně z nemovitostí.
Oproti předchozím letům se příjmy města
navýšily díky prodeji městských bytů, které
se stávající nájemníci rozhodli od města
odkoupit. V rozpočtu na letošní rok se díky
tomuto odprodeji objevuje částka převyšující 80 milionů korun, která bude využita
na řadu investičních akcí a oprav. Zcela jistě
dozná velkých změn ZŠ Slezská, kde projdou
rekonstrukcí všechny dosud neopravené části
budovy. Zásadní proměnou projde i chátrající
budova knihovny, která se změní v moderní
kulturně-vzdělávací a informační komplex.
V souvislosti s výstavbou železniční zastávky
a podjezdu Via Lyžbice bude upraveno okolí
a občané se dočkají i nového parkoviště.
Na změny k lepšímu se mohou těšit obyvatelé

Terasy, kde bude rozšířena ulice Štefánikova
a přibudou nová parkovací místa. Nesmíme
zapomenout ani na velkou akci, kterou bude
zásadní modernizace tělocvičny ZŠ Dany
a Emila Zátopkových. Velká rekonstrukce letos
čeká sportovní komplex STaRS.
Peníze budou v y užity například také
na v ýstavbu dětského hřiště v Lyžbicích
a opravy chodníků, nezbytné opravy v mateřských a základních školách, rekonstrukci
městské zeleně a zvýšená pozornost bude letos
věnována také městským hřbitovům.
Rozpočet počítá rovněž s poskytnutím
grantů v celkové výši 5,9 mil. Kč, z čehož
do oblasti kultur y a sportu půjde letos
o sto tisíc více, tedy 2,1 mil. Kč, a do oblasti
sociální 3,8 mil. Kč. Na sociální oblast bude
i nadále kladen značný důraz a město se bude
snažit podporovat a zachovat širokou síť
sociálních služeb určených všem věkovým
skupinám; také samotný odbor sociálních
věcí bude i nadále schopen zajistit okamžitou
pomoc občanům v tíživých životních situacích.
Dodejme, že i v letošním roce si mohou
občané požádat o půjčky z fondu rozvoje
bydlení, na které je v yčleněna částka
2 miliony korun. Rozpočet počítá také s 300
tisíci korun na ozdravné pobyty pro děti. (šs)

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
začátek roku je vždy nejen plný předsevzetí, ale hlavně plný plánů do budoucna.
Naše plány rozvoje města jsou jasně dané
strategickým plánem a schváleným rozpočtem, který má na ně podstatný vliv. Velkou
roli v nich hraje i to, jak se nám podaří
získat evropské dotace. Kvalitní žádost
vyžaduje náročnou přípravu, ať už jde
o projektovou dokumentaci, financování
projektu či – v neposlední řadě – o hledání
vhodných partnerů, kteří se na projektech
budou finančně podílet. Modernizace
knihovny a sportovního komplexu STaRS
v této chvíli už závisí jen na rychlosti výběrového řízení na zhotovitele, v závěrečné
fázi je letos velký projekt Via Lyžbice a finišuje i výstavba železniční zastávky Třinec
centrum. Z dalších velkých plánů jsou ale
stále ve hře projekty rekonstrukce nádraží
a výstavba moderního výjezdového centra
na Frýdecké ulici. Děti i učitelé se letos
dočkají velké rekonstrukce ZŠ Slezská, kde
doznají změn všechny prostory, které ještě
neprošly opravou. Modernizace se nevyhne ani tělocvičně ZŠ D. a E. Zátopkových.
Pamatujeme i na oprav y chodníků,
nezbytné další oprav y v mateřských
a základních školách, nová parkovací místa,
dětská hřiště, rekonstrukci městské zeleně
a další.
Obecně platí, že v těžkých dobách
se nemá utrácet, ale rozumně investovat.
Významné investice přinesou občanům
města i nové pracovní příležitosti, což
by mělo vést ke zvýšení životních jistot
mnoha obyvatel. Čekají nás velké investiční
akce, které nám dají zabrat, ale věřím, že
problémy s nimi spojené zvládneme.
Při pročítání žádostí o granty v oblasti
kultury a sportu jsem se přesvědčila, že
Třinec je velmi aktivní, má sportovního
ducha a hlad po kultuře. Čeká nás spousta
akcí, na které se můžeme během roku těšit.
Hned první z nich, Beskydská laťka, stála
za to a příznačně nastavila laťku pořádně
vysoko.
Tak ať nám to nadšení, velké plány a chuť
do práce vydrží po celý rok.
Věra Palkovská
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Poplatek
za odpady
se nezvýší

P

oplatek za odpady se zvyšovat nebude.
Zastupitelstvo města rozhodlo, že stávající sazba 500 korun na osobu za kalendářní
rok zůstane zachována.
„Byť celkové náklady města na sběr a svoz
tříděného a netříděného komunálního
odpadu činí v přepočtu na občana přes 1100
korun a změna zákona o místních poplatcích
umožňuje navýšit sazbu, nechceme obyvatele Třince v této nelehké době zatěžovat
zv ýšením poplatku za odpad,“ v ysvětlil
místostarosta Ivo Kantor.
Přesto obecně závazná vyhláška o místním
poplatku za odpady dozná od letošního
roku určitých změn. Od 1. ledna 2013 se
ruší osvobození pro žáky nebo studenty
st udující v da ném ka lendá ř n í m roce
na území ČR, kteří jsou po dobu studia ubytováni mimo místa svého trvalého pobytu
(studentské koleje, internátní a soukromá
zařízení apod.). Nově se zavádí osvobození
od poplatku pro novorozeňata po dobu
6 měsíců od data narození. Stejná sazba
poplatku zůstává nadále u stavby určené
k individuální rekreaci. Od 1. ledna však
zákon nově stanovil poplatek také u bytu
nebo rodinného domu, v němž není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba.
Třinec má ve srovnání s jinými městy
poměrně velký rozsah osvobození a úlev
od poplatku za odpady. Dle vyhlášky se od něj
kromě novorozeňat i nadále osvobozují
senioři ve věku 80 let a starší, osoby po dobu
prokázaného pobytu v zařízení příspěvkové
organizace Sociální služby města Třince,
osoby, které v daném kalendářním roce
pobývaly v zahraničí po dobu 6 a více měsíců
(např. pracovní pobyt, studijní pobyt a jiné)
a další, kteří jsou přesně definováni v obecně
závazné vyhlášce. Její znění je možné najít
na stránkách města w w w.trinecko.cz/
vyhlasky.php. Vyhláška nabyla účinnosti dne
1. ledna 2013, poplatek je vybírán ve dvou
splátkách v dubnu a v říjnu. (šs)
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Třinecké projekty
v hlasování uspěly

T

éměř půl milionu korun poputuje
do Třince z programu Prazdroj lidem.
Největší přízni hlasující veřejnosti se
těšil projekt organizace STaRS Třinec Dětský
lanový park, díky čemuž získá dotaci ve výši
300 tisíc korun. Druhou úspěšnou třineckou
organizací je Městská knihovna Třinec, která
z programu získá podporu ve výši 168 tisíc
korun na své nové kulturní projekty.
„Děkujeme všem, kteří podpořili náš
projekt. Díky vašim hlasům jsme s celkovým počtem 1 860 hlasů vyhráli a získali
tak na výstavbu dětského lanového parku
v areálu minigolfu 300 000 korun. Výstavba
lanového parku se bude realizovat v tomto
roce,“ uvedl ředitel STaRS Radek Procházka.
Park by měl obohatit sportovní a volnočasový
areál STaRS o další moderní atrakci určenou
nejmladší generaci ve věku od 3 do 11 let. Měl
by být umístěn v příjemném lesním prostředí
v blízkosti areálu minigolfu. Děti zde budou
moci překonávat lanové překážky bez nutnosti
použití jisticích prostředků. O bezpečnost se
postarají záchranné sítě. Areál bude tvořen

soustavou nejrůznějších lanových překážek
uspořádaných za sebou tak, aby vznikla dráha
s jedním vstupem a jedním výstupem.
Městská knihovna Třinec získala na své
nové kulturní projekty z programu Prazdroj
lidem opět částka 168 000 Kč. „Díky získaným
penězům se z Galerie města Třince stane
multimediální kulturní prostor. Navíc jako
organizátoři tradičních Literárních večerů
budeme moci Třinci představit známá a zajímavá jména české i zahraniční literatury,“
uvedla ředitelka knihovny Martina Wolna. (šs)

Setkání s občany budou
pokračovat i letos
V

e den í mě st a T ř i nce bude i leto s
pokračovat v dobré tradici společných
setkání s občany v jednotlivých lokalitách
města. Koncem února, přesněji 27. 2.,
proběhne od 16 hodin ve velké zasedací
m í s t n o s t i m ě s t s ké h o ú ř a d u s e t k á n í
s obyvateli Lyžbic, Starého Města i Terasy,
kde bude hlavním tématem podjezd Via
Lyžbice. V březnu se vedení města vypraví
za občany bydlícími na Sosně, v dubnu
na Borek, v květnu je plánována Kanada.

V zá ř í se před st av itelé mě st a set k ají
s oby vateli Gutů a v říjnu pak s občany
bydlícími v Líštné. Na závěr roku 2013
jsou v listopadu v plánu hovory s občany
v Oldřichovicích. O přesném termínu a
místě konání hovorů v daných lokalitách
budou občané včas informováni. Během
setkání budou mít příležitost prodiskutovat
záležitosti, které je aktuálně trápí, vznést
dotazy týkající se dané lokality a probrat
nejrůznější připomínky a návrhy. (šs)

Svou připravenost
S
ři
stát
á se školákem
šk lák
p r oka zova li v l e d nu b ě h e m záp i s ů
do základních škol také třinečtí předškoláci. Náš snímek zachytil Daniela Baiera,

který po prázdninách zasedne do lavic
s dalšími prvňáčky na ZŠ Koperníkova.
Podle prvotních informací ze škol by mělo
od září do třineckých základních škol
nastoupit přibližně 349 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
doc házky do konce května . Největ ší
zájem zaznamenala ZŠ Slezská, která
po letošních zápisech eviduje 74 budoucích školáků, po ní Jubilejní Masarykova
ZŠ (41) a ZŠ Dany a Emila Zátopkových
(40). (šs)

Prvním občánkem
letošního roku je Tobiáš

P

r vní třinecké mimin ko přivítala
4. ledna na porodn í m oddělen í
Nemocnice Třinec starostka města
Věra Palkovská. Prvním třineckým občánkem roku 2013 je chlapeček Tobiáš, který se
narodil čtvrtý lednový den přesně ve 4.38
ráno šť a stným rodič ům Janě a Janovi
Sasynov ým. Jejich druhý potomek vážil
těsně po porodu 4,06 kg a měřil 52 centimetrů. Doma se na něj těší osmnáctiměsíční
sestřička Nela. „Další dítě jsme tak brzy
neplánovali, bylo to pro nás překvapení,“
prozradi la mam i n ka novorozeného
Tobiáše. Gratulujeme rodičům a Tobiáškovi
přejeme jen to nejlepší!
Přesně v den, kdy spatřil světlo světa
malý Tobiášek, oslavila své sté narozeniny
jubilantka z Třince – Starého Města. Oslava
stých narozenin čeká letos ještě jednu obyvatelku našeho města z Terasy. I přes svých
sto let ještě nejsou tyto ženy nejstaršími
oby vatelkami Třince. V letošním roce
oslaví 101 let jedna Třinečanka a v závěru
roku pak čekají 102. narozeniny dokonce
tři obyvatelky našeho města. (šs)

očet obča nů na šeho měst a k lesá .
Ze statistik matriky Městského úřadu
Třinec vyplývá, že za loňský rok ubylo 350
Třinečanů. K 1. lednu 2012 měl Třinec celkem
36 635 občanů a na konci roku 2012 jich bylo
36 285. V loňském roce se z města odstěhovalo celkem 731 obyvatel a přistěhovalo se
jich 455. Třinci přibylo 356 novorozených
občánků a zemřelo 417 obyvatel.
Nejoblíbenějším chlapeckým jménem
zůstal Jakub (31), mezi dívčími jmény zvítězila
Eliška (28), která přeskočila loni nejoblíbenější Terezku (19). Mezi nejčastějšími jmény
se v první pětce objevují ještě Jan (25), Filip
(23), Matyáš (22) a Vojtěch (20) a u holčiček
Karolína (19), Natálie (16) a Nela (16). Rodiče
své děti pojmenovávali i nezvyklými jmény,

takže v Třinci můžeme potkat například
chlapečky Marcuse, Kacpera, Sylase nebo
Sedrika a holčičky Judu, Miu, Timeu nebo
Anneli.
Sňatků zaznamenala třinecká matrika
v loňském roce celkem 154, což je ve srovnání
s rokem předcházejícím o dva méně. Z tohoto
počtu bylo 52 církevních a 37 uzavřených
mimo obřadní síň třinecké radnice. Mezi
oblíbená místa k uspořádání svatby mimo
radnici patří Fojtství v Oldřichovicích, horská
chata Kozinec, okolí penzionu Mlýn v Ropici
a zahrady rodinných domků. O stoupající
oblíbenosti svateb pod širým nebem svědčí
i velký zájem snoubenců, kteří si zamlouvají
termíny pro letošní rok, přičemž ty od června
do září jsou nejžádanější. (šs)

Panel už neukazuje oxidy dusíku a síry

V

souvislosti s inovací Státní imisní sítě,
kterou provozuje ČHMÚ, byla ke konci
roku ukončena měření oxidů dusíku a oxidu
siřičitého na monitorovací stanici Třinec-Kosmos. Koncentrace těchto látek nejsou
ve vztahu k platným imisním limitům problematické. Redukce měření vychází mj. z posouzení

Dobrý den, zajímalo by mě, na koho se
mám obrátit ohledně výměny prorezlé
popelnice za novou.
Odpověď MěÚ: Výměnu poškozené
nádoby na komunální odpad lze telefonicky
ohlásit odboru životního prostředí a zemědělství na tel. 558 306 319/320 nebo přímo
svozové společnosti Nehlsen Třinec, s. r. o.,
tel. 558 334 772.
Bydlíme na okraji města. Tříděný odpad
dáváme do barevných pytlů. Svozová firma
nám při svozu tříděného odpadu dává
nové pytle pouze v počtu pytlů vystavených
ke svozu. Vzhledem k tomu, že hodně třídíme
odpady, máme možnost si někde vyzvednout
další pytle?
Odpověď MěÚ: V okrajových částech
města jsou občanům k dispozici modré pytle
na třídění papírových a kartonových odpadů,
červené pytle na nápojové kartony známé jako
krabice na mléko nebo džusy a žluté pytle
na obaly z plastů nebo polystyren. V případě,
že máte k dispozici nedostatečný počet
pytlů k separaci, můžete si je vyzvednout
v kanceláři č. 113 Odboru životního prostředí
a zemědělství MěÚ Třinec nebo u svozové
firmy Nehlsen Třinec, s. r. o., ul. Žižkova 302,
Třinec. Pytle obdržíte samozřejmě bezplatně.

V oblíbenosti jmen vedou
Jakub a Eliška
P

RUBRIKA Dotazy veřejnosti

úrovně znečištění ovzduší na území ČR
v uplynulých letech, předpokládané úrovně
znečištění ovzduší v letech následujících a dalších technik při hodnocení úrovně znečištění
ovzduší. Z tohoto důvodu nejsou zobrazovány
tyto škodliviny na světelném informačním
panelu na nám. TGM. v Třinci. (at)

Dobrý den, měl bych na Vás dotaz, kde
mohu na MěÚ řešit věc ohledně zimní údržby
naší příjezdové cesty k domu ze strany města.
Jedná se o katastrální území Třinec-Guty.
Odpověď MěÚ: Zimní údržbu v katastru
města Třince má na starosti odbor dopravy,
tel. 558 306 294, obrátit se můžete i na dispečink zimní údržby na firmě Nehlsen Třinec,
s. r. o., tel. 558 330 971.
Město má na starosti místní komunikace
ve svém vlastnictví. O silnice první, druhé
a třetí třídy na území města Třince se stará
Správa silnic Moravskoslezského kraje.
Silnice I. třídy patří do vlastnictví Ředitelství
silnic a dálnic, silnice II. a III. třídy jsou
ve vlastnictví kraje. Jejich údržbu, a nejen
tu zimní, si vlastníci zajišťují sami. Správa
a údržba silnic se v Třinci stará například
o ulice Jablunkovská, 1. máje, Frýdecká,
Hřbitovní, Družstevní, Kaštanová, dále pak
o silnice vedoucí do Oldřichovic a do Tyry,
z Oldřichovic do Gutů a na Karpentnou.
Údržbu na místních komunikacích ve vlastnictví města Třince provádí na základě
smlouvy firma Nehlsen Třinec, s. r. o.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, které dny
je možno si vyřídit nový občanský průkaz,
kolik to stojí a jak dlouho trvá, než ho
dostanu. Předem díky za odpověď.
Odpověď MěÚ: Úřední hodiny na agendách občanských průkazů a cestovních
dokladů jsou stanoveny takto: pondělí, středa
8.00–17.00 hod., úterý 8.00–13.00 hod. Vydání
občanského průkazu zpoplatněno není a jeho
zhotovení a vydání trvá dle zákona 30 dnů.
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Rozhovor

P

ři procházce Třincem si můžeme
v š i m n o u t , ž e f a s á d y b y t o v ýc h
domů a rodinných domků postupně
odhazují sv ůj šediv ý háv a řada z nich
se halí do pestřejších barev. Také dík y
tomu Třinec získává novou, modernější
tvář. O vzhledu města, barevnosti fasád
i nedávném vyhodnocení soutěže Stavba
roku jsme si povídali s architektem města
Třince Ing. arch. Borisem Petrovem.
St avba roku je již t ra dič ní soutěž
zaměřená na novostavby i rekonstrukce
na území města. Co Vás za ta léta překvapilo, potěšilo nebo naopak zarazilo?
Úvodem bych rád řekl, že mě velmi těší
skutečnost, že se soutěž „Stavba roku“
stala opravdu tradiční, a dovolím si říct
i prestižní záležitostí jak pro stavebníky
a projektanty, tak i pro realizační firmy.
Každým rokem mě příjemně překvapuje
různorodost a stylová pestrost přihlašovaných staveb. Z druhé strany si dovolím
připojit poznámku, že ne vždy je architektonická úroveň díla úměrná vynaloženým
prostředkům. Někdy je to přesně naopak
a menší, finančně méně náročný dům
může působit velmi pozitivně a mít svého
„ducha“.
Co všechno v rámci soutěže posuzujete?
Co hraje roli při hodnocení?
To souvisí tak trochu i s částí předchozí
otázky. Nejen já, ale celá hodnoticí komise
se sna ží posuzovat př i h lá šené stavby

řečeno jedním slovem „komplexně“. To
znamená, že kromě samotného vzhledu
a architektonického v ýrazu stavby posuzujeme také umístění a začlenění do terénu
včetně úpravy okolí stavby, respektování
vedlejších staveb a v neposlední řadě
kvalitu provedení stavby, zejména provedení architektonických detailů. Obecně
můžeme říct, že se jedná o tzv. genius loci
(duch místa), kdy si na první pohled řeknete: ta stavba sem patří a působí po všech
stránkách velmi kultivovaně a pozitivně.
Proč tentokrát nebyla udělena první
místa?
I toto t roc hu v y plý vá z předc hoz í
odpovědi. Komise jako celek se snaží být
náročná a přísná a shoduje se v tom, že
pro udělení pr vního místa je potřeba,
aby stavba naplnila veškerá kritéria pro
dosažení tak v ysokého ocenění. Je zde
samozřejmě i snaha udržet vysoký kredit
soutěže a jsem přesvědčen, že se určitě
zase pr vních míst dočkáme. A na závěr
této otázky mi dovolte jednu poznámku.
Je někdy ke škodě věci, že stavby jsou
přihlášeny ještě ne zcela dokončené (bez
oplocení, zahrady apod.). Stavebníci přitom
mohou bez problému rok počkat a stavbu
přihlásit až po všech finálních úpravách –
potom se taková stavba může prezentovat
v plné kráse.
Zaměřme se nyní na barevné provedení
fa sád . Jak jste spokojen se vzhledem
a barevností třineckých domů?
Ta k t o j e pr oblé m , k t e r ý mě j a ko
architekta města dost trápí. U staveb pro
individuální bydlení (rodinné domy) je
to zcela v kompetenci vlastníka a je tedy
na něm, ja k se bude prezentovat v ůči
sousedům a nejbližšímu okolí. Trochu
jiná situace je u bytov ých domů. Tam se
již jedná o celkov ý vzhled města a jejich
fasády mají proto dost podstatný vliv na to,
jak Třinec vnímají nejen naši občané, ale
i návštěvníci. A tady si dovolím říct, že
město by mělo i po stránce barevného
řešení fasád objektů působit jako promyšlený celek. Jsem přesvědčen, že v současné
době máme v rámci revitalizace bytových
objektů jedinečnou šanci změnit šedivou
tvář města a nechat mnohem příznivější
odkaz budoucím generacím. A le právě
proto bychom měli zachovat určitou míru
barevné střídmosti. To se z velké části děje,
jsou ovšem případy, kdy vlastníci objektů
realizují svou „představ u“ o barevném
ztvárnění bez toho, aby se pokusili zamyslet nad širšími souvislostmi.
Podléhají i fa sádní bar v y módním
trendům? Existují kr itér ia pro v ýběr
barvy fasády?
Lze říct, že určitě ano, a to zejména
díky současným technickým možnostem
je možné realizovat nové fasády v téměř
jak ýchkoliv bar vách i odstínech. To je
tak trochu lákadlo v yužít této možnosti
naplno, což neznamená vždy to nejlepší
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řešení. Určitě se nesnažím direktivně
omezovat představy vlastníků o barevném
zt várnění jejich domů, jedná se spíše
o vysvětlení důvodů a sdělení argumentů
pro nalezení optimálního řešení. Z architektonického i funkčního hlediska stačí
u většiny bytových objektů barevně odlišit
či zvýraznit svislé pásy lodžií či balkonů,
případně schodišťov ý trakt se vstupem
do objektu a to lze velmi elegantně vyřešit
ve dvou bar vách nebo barevných odstínech. Stejným způsobem lze postupovat
i u větších objektů s více vstupy s použitím
r ůzných odstínů pro jednotlivé sekce.
Výsledný efekt je potom velmi přízniv ý
a působí promyšleným dojmem.
Je možné s Vámi jako s architektem
města zkonzultovat barevné řešení nové
fasády? Kdy a kde je možné Vás zastihnout? Chodí se s Vámi majitelé domů nebo
zástupci bytových družstev poradit?
Sa moz řejmě, že to mož né je. V šem
občanům města jsem k dispozici každé
pondělí od 14.00 do 17.00 v kanceláři č. 220
na městském úřadě v Třinci. Velmi dobrá
spolupráce je s SBD Třinec, jehož zástupci
vždy konzultují své návrhy na revitalizaci
objektů ve své správě. V poslední době se
rozbíhá i dobrá spolupráce se zástupci společnosti CPI byty. Budu velmi rád, když se
to stane samozřejmostí i u ostatních vlastníků. Některé chyby se již bohužel napravit
nedají, ale je ještě stále dost prostoru pro
to, abychom s vlastníky, kteří revitalizaci
svých objektů teprve připravují, společně
přispěli k nové tváři našeho hezkého města.
Budu za to všem velmi vděčný.
S úctou Váš architekt města.
Děkuji za rozhovor. (šs)

Stavba roku zná své
vítěze

V

závěru loňského roku byl vyhodnocen 13. ročník soutěže „Stavba roku“.
Odborná komise opět ohodnotila
architektonicky zdařilé stavby ve třech
kategoriích – rodinné domky, podnikatelské
stavby a obnovy fasád. Do soutěže se mohly
přihlásit stavby na území města zkolaudované
od 1. 11. 2010 do 31. 10. 2012. Komise posuzovala celkový vzhled staveb, jejich souznění
s terénem, při prohlídce se přihlíželo rovněž
k tomu, zda u novostaveb byly provedeny
i terénní úpravy a fasádní omítky a zda bylo
také uklizeno staveniště.
A jak tedy 13. ročník dopadl?

2. místo – veterinární klinika NOWAVET
na ul. Lesní. Investorem je Jakub Nowak,
Třinec. Autorem návrhu je Projekt Ř & K,
Třinec. 

1. kategorie – stavby pro bydlení
Bylo podáno šest přihlášek. Hodnoticí
komise se shodla, že v této kategorii budou
oceněny dvě stavby, a to v následujícím pořadí:
2. m ísto – st avba rodi n ného domu
v Oldřichovicích. Stavebníkem je Libor
Rusnok. Autorem návrhu je Ing. Petr
Vondráček, V-Ateliér, Třinec. 

3. místo – prodejna k větin a dárk ů
na ul. 1. máje. Investorem je Vilém Sikora,
Třinec. Autorem návrhu je Ing. arch. Jolanta
Kadlubcová, Třinec.
3. kategorie – obnova fasád stávajících
objektů
V této kategorii bylo podáno devět přihlášek. Komisí byly oceněny čtyři stavby:
1. místo – revitalizace evangelického kostela v Třinci. Investorem je Farní sbor Slezské
církve evangelické a. v. v Třinci. Autorem
návrhu je Projekční ateliér DELTA Třinec,
s. r. o., Třinec. 

3. m ísto – st avba rodi n ného domu
v Lyžbicích. Stavebníkem je Leszek Huczala.
Autorem návrhu je Ing. arch. Czeslaw
Mendrek, Český Těšín.
2. kategorie – stavby komerčního
charakteru
Byly podány tři přihlášky. Komisí byly
oceněny všechny tři přihlášené stavby:
2. místo – stavební úpravy objektu čp. 3
na ul. Míru. Investorem je společnost Stavby
Complet, s. r. o., Ostrava. Autorem návrhu je
AL-VO Ateliér, s. r. o., Třinec. 
2. místo – revitalizace panelového domu
na ul. Koperníkova, čp. 651–653. Investorem
je Stavební bytové družstvo Třinec. Autorem
návrhu je Havířovská inženýrská kancelář,
s. r. o., Havířov.
2. místo – revitalizace panelového domu
na ul. Sosnová, čp. 364. Investorem je
Společenství vlastníků jednotek, Sosnová
364, Třinec. Autorem návrhu je Projekční
ateliér – Ing. Zelinka, s. r. o., Český Těšín.
3. místo – obnova fasády rodinného domu
v Dolní Líštné. Investorem je Petr Tomiczek,
Třinec.

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 paní
Milady podíváme na službu Osobní asistence.
Jsem Milada, matka Jeníka s autismem.
Donedávna jsem neměla vůbec představu
o tom, co to vlastně ta osobní asistence je.
Teď to už vím a jsem za osobní asistenci ráda.
Když jsem byla s Jeníkem na rodičovské
dovolené, byl mu diagnostikován autismus.
S určením diagnózy přišla současně jak úleva
(konečně víme, proč se náš Jeník chová jinak
než ostatní děti), tak zároveň i obava, jak vše
zvládneme. Trvalo mi nějakou dobu, než
jsem se s tímto postižením dokázala smířit,
ale i přes Jeníkovou diagnózu jsem si většinu
věcí dokázala zajistit samostatně. Jakmile
Jeník povyrostl, chtěla jsem mu dopřát, tak
jako ostatním dětem, kolektiv vrstevníků. Měla
jsem štěstí, neboť jsme našli denní stacionář,
kde byl náš Jeník velmi spokojený. Tehdy jsem
se mohla s klidným svědomím vrátit do práce,
alespoň na částečný úvazek. Čas plynul a nový
problém nastal, když Jeník dorostl do věku
povinné školní docházky a měl nastoupit
do první třídy. Ze začátku byl ve třídě bez
asistentky, po čase jsme se s paní učitelkou
shodly, že takto to dál nepůjde, neboť Jeník
se vůbec nedokázal orientovat v tom, co se
od něho vlastně vyžaduje. Opět jsem musela
hledat řešení, jak Jeníkovi pomoci a zároveň
zůstat dál zaměstnaná. Bohužel neměl nárok
na pedagogického asistenta a tehdy jsem
si vzpomněla na osobní asistenci, kterou
provozuje Centrum sociální pomoci Třinec,
p. o., a rozhodla jsem se je oslovit. Nejdříve
jsme byli seznámeni s pravidly služby a pak
jsme společně sestavili individuální plán, kde
jsme si nastavili, v čem konkrétně potřebuje
Jeník pomáhat. Díky osobní asistentce je náš
Jeník ve své třídě spokojený. Asistentka mu
pomáhá při přesunech z družiny do třídy, ze
třídy do jídelny, asistuje mu po celou dobu
výuky, pomáhá mu při oblékání a vycházkách
ven. Osobní asistentka je zkrátka „pravou
rukou“ našeho Jeníka. Jsem šťastná, že mohu
s klidem odejít do práce, když vím, že o Jeníka
je dobře postaráno. Obzvlášť mě těší, že Jeník
s asistentkou mají mezi sebou vztah, který je
oba dva obohacuje.
Milada a Jeník, Třinec-Kamionka
( jméno matky a dítěte bylo záměrně
změněno)
Adresa: Centrum sociální pomoci Třinec,
p. o., Osobní asistence, Máchova 1134, Třinec
Telefon: 558 332 167
E-mail: reditelka@csptrinec.cz
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Za panem
Václavem
Štývarem
V

pátek 4. ledna večer
si přátelé a známí
posílali smutnou zprávu –
zemřel pan Václav Štývar,
podlehl těžké nemoci
ve věku osmdesáti let.
Zemřel sbormistr, pedagog, textař a skladatel.
Čest ný obč a n mě st a
Třince.
Své osmdesáté narozeniny oslavil pan Václav
Štývar 2. června loňského roku na koncertu,
který k poctě jeho krásného jubilea uskutečnil v kulturním domě Trisia v Třinci dětský
pěvecký sbor, nesoucí jeho jméno. Symbolické
bylo místo, účinkující i posluchači.
Pan Václav Štý var pocházel ze Šenova
u Ostravy a byl absolventem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Do Třince přišel v roce 1957
a hned převzal vedení Souboru pracujících
Třineckých železáren, přejmenovaného v šedesátých letech na Pěvecké sdružení Martinů.
Od roku 1964 úspěšně vedl v tehdejším Domě
pionýrů a mládeže dětský pěvecký sbor, a aby
se práce ještě více dařila, založil pro menší
děti přípravné sbory Budulínek, Klubíčko
a Zvoneček a pro ty dětským střevícům odrostlé
sbor Karmenky. V době působení na třineckém
gymnáziu vedl studentský soubor. O jeho veliké
aktivitě svědčí to, že v jedné době dirigoval
devět sborů, např. Collegium Frýdek-Místek
založil a vedl po celou dobu jeho existence.
Pro své sbory písně nejen upravoval, ale také
je skládal, a to texty i hudbu. Byl nesmírně vnímavý, vše, co viděl, slyšel nebo prožil, proměnil
v píseň. Rozuměl dětské duši, dětem i dospělým
ukazoval, že zpěv povznáší, léčí, přináší radost,
naplňuje. Jako dirigent a pedagog byl vážený,
respektovaný, vždy klidný, milý, přátelský –
člověk s velkým srdcem.
Bez tvořivé práce si pan Václav Štývar neuměl život představit – a osud mu přál, dirigování
se plně věnoval do roku 2001. Ani pak na své
sbory nezapomněl. Dál pro ně skládal a upravoval písně, vydal Sborník písní a CD pro menší
zpěváky, sledoval práci svých následovníků
a s radostí se věnoval výtvarnému umění.
S pěveckými sbory pan Václav Štý var
nesčetněkrát vystupoval v Třinci i ve všech
koutech republiky, naše město reprezentoval
v celé Evropě. Uznáním jeho práce byla mnohá
ocenění, např. Cena Unie českých pěveckých
sborů, medaile J. A. Komenského a další.
Za dlouhodobou kulturní a pedagogickou
práci byl v roce 2004 jmenován čestným
občanem města Třince.
Milada Hejmejová
místostarostka města
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Univerzita třetího věku
v Třinci bude zahájena
v dubnu

N

a další běh univerzity třetího věku
se v dubnu mohou těšit senioři
z Třince a širšího okolí. „Vedení univerzity je velmi mile překvapeno nebývalým
zájmem ze strany starší generace o studium.
Třinec je v tomto ohledu specifický a v žádném jiném městě se s takov ým ohlasem
nesetkali. Nechceme zájemce zklamat,
a proto jsme se rozhodli jim ve spolupráci
s univerzitou opět v yjít vstříc,“ uvedla
starostka Třince Věra Palkovská.
První semestr letos zaštítí Filozofická
fakulta OU, na první přednášku se studenti
mohou těšit 2. dubna. Přihlášky ke studiu
jsou k dispozici od února, poplatek za celé
dvouleté studium je 1000 korun. Pro podrobnější informace se mohou zájemci obrátit

na sekretariát starostky, p. Ivetu Stoszkovou,
tel. 558 306 106.
Studium univerzity třetího věku absolvovalo v Třinci za deset let už sedm stovek
studentů - seniorů. „Velmi si vážím nadstandardní spolupráce s Ostravskou univerzitou
a jsem velmi ráda, že i letos budeme moci
našim občanům nabídnout příležitost
k dalšímu vzdělávání a zahájit už šestý běh
univerzity třetího věku,“ podotkla starostka.
Studium je rozděleno do čtyř semestrů,
v jednom semestr u studenti absolv ují
6 přednášek. Na začátku a na konci studia
nechybí tradiční slavnostní akt y jako
imatrikulace a promoce. Senioři na závěr
získají Osvědčení o absolvování programu
celoživotního vzdělávání.(šs)

Výzva všem aktivním seniorům
M

ěstský úřad Třinec, odbor sociálních
věcí, h ledá aktivní senior y, kteří
by rádi dělali něco pro své vrstevník y
z Třince. Jedná se o organizování aktivit
pro senior y ve spolupráci s pracovník y
Klubu seniorů na Husově ulici v Třinci.
Hledáme zejména t y senior y, kteří by
rádi sv ým vrstevníkům předali své zkušenosti a zájmy prostřednictvím vedení
klubů, kroužků a kurzů v Klubu seniorů.
Na oplátku Vám nabízíme smysluplnou
a zajímavou činnost na základě dobrovolnické smlouv y s organizací ADR A, která
Vá m př i ná ší r ůzné v ýhody ja ko např.
proplacení MHD, pojištění aj.
V současné době hledáme:
• učitele, lek tora , a matérského
znalce cizího jazyka, především němčiny

(příp. jiného cizího jazyka), který by byl
ochoten jednou t ýdně na 1,5 hod. učit
senior y němčinu (příp. jiný cizí jaz yk)
pro začátečníky;
• kohokoliv, kdo se zajímá o procvičování paměti, hlavolamy, křížovk y apod.
a byl by ochoten jednou týdně na 1 hod.
vést Klub procvičování paměti;
• kohokoliv, kdo by chtěl ostatním
předat formou besedy, přednášk y nebo
diskuze své zážitky z cest do zahraničí.
Upozornění: nejedná se o nabídku práce,
jde o dobrovolnou, neplacenou činnost.
Pokud vás tato výzva zaujala, kontaktujte
prosím Zuzanu Bockovou, odbor sociálních
věcí MěÚ Třinec, tel. 558 306 356 nebo
e - m a i l z u z a n a .b o c kov a @ t r i ne c ko.c z .
Těšíme se na spolupráci! (zb)

Dotace na výměny stávajících ručně
plněných kotlů na tuhá paliva

R

ada Moravskoslezského kraje schválila
vyhlášení v pořadí již 3. společné výzvy
k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze
„Společného programu Moravskoslezského
kraje a Ministerstva životního prostředí
na podpor u v ýměny stávajících r učně
plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu
nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském
kraji“. Znění této v ýzv y společně s podmínkami a formulářem žádosti naleznete

na internetových stránkách poskytovatele
dotace www.kr-moravskoslezsky.cz.
Příjem žádostí končí nejpozději dne
28. 6. 2013 ve 14.00 nebo dne, kdy celková
výše prostředků alokovaná pro výzvu bude
vyčerpána součtem všech došlých žádostí
o dotaci, nastane-li tento den dříve. Pro tuto
výzvu je alokováno celkem 40 000 000 Kč,
a to 20 0 0 0 0 0 0 Kč z rozpoč t u MSK
a 20 000 000 Kč ze Státního fondu životního
prostředí ČR. (gaw)

Kam teď do knihovny? Třinecké
hudební jaro
je opět tady
N

T

řinecká knihovna na Lidické ulici
je zavřená a bude se rekonstruo vat . V těchto dnech se stěhuje
do obchodní akademie TRIA na Beskydskou
ulici, aby tady přečkala rok a půl do výstavby
nových, mnohem důstojnějších prostor.
„Díky laskavým čtenářům budeme stěhovat o téměř 37 tisíc knih méně,“ vděčně
konstatuje ředitelka knihovny Martina
Wolna. „Moc si toho vážíme!“ dodává.
Od loňského prosince do poloviny letošního ledna vzalo knihovnické regály útokem
na 350 čtenářů. Každý z nich přestěhoval
k sobě domů nejméně čt yřicet svazků.
Zareagovali tak na výzvu knihovny, která
v ybízela své návštěvní k y k originální
pomoci během svého dočasného přesídlení.
Kromě nich tehdy knihovnická oddělení
navštívilo i dalších 5 500 čtenářů, kteří
sice doma neměli na čt yřicítku knížek
tolik místa, ale pomohli i méně početnou
výpůjčkou.
Nyní zbývá přestěhovat přibližně 20 tisíc
knih včetně interiéru knihovny. Za pomoci
řady pracovníků i dobrovolníků by se to
mělo stihnout tak, aby se na Beskydské ulici
začalo půjčovat od 4. března.
Všichni ti, kteří se nepředzásobili literaturou a nehodlají už bez půjčené knihy
v ydržet, mohou v y užít stále otevřenou
pobočku knihovny v Třinci – Starém Městě.

Tam, stejně jako v Městském informačním
centru v kině Kosmos, rádi poslouží zájemcům o přístup k internetu a kopírovací
služby.
Ačkoliv je centrála městské knihovny
v pohybu, neznamená to, že by rezignovala
na pořádání rozmanitých akcí pro veřejnost
v různých třineckých prostorách. Vybrat si
můžete z nabídky uveřejněné na webových
stránkách www.knih-trinec.cz. (rsz)
VYBRANÉ AKCE KNIHOVNY V BŘEZNU
JEDEN SVĚT – festival dokumentárního
filmu o lidských právech – 19. až 24. března
• koncert – sobota 16. března v kině
Kosmos
• divad lo a v yhodnocen í l iterá r n í
soutěže v Galerii města Třince – pátek
15. března
• v ý s t a v a T i b e t o - b a r m s ké n a d ě j e
v Galerii města Třince (v KD Trisia) –
12.–23. března
ROZLUČKOVÝ spREJ – loučení se starou budovou knihovny – sobota 23. února
v Městské knihovně Třinec na Lidické ulici
• Tři vlasy děda Vševěda – loutkové
představení divadelního souboru Kejklíř
v 16 hod. na dětském oddělení
• malování na obličej
• sprejování na zdi knihovny v M klubu
EXPEDIČNÍ KAMERA – filmový festival – pátek 29. března od 16 hod. v Městské
knihovně Třinec na Lidické ulici.

Poskytnutí půjček z fondu
rozvoje bydlení
M

ěsto Třinec opět poskytne občanům
půjčk y z fondu roz voje byd len í.
Částka ve v ýši dvou milionů korun bude
rozdělena mezi žadatele na základě výběrového řízení, které bylo vyhlášeno v lednu.
Občané si můžou požádat např. o půjčku
na obnovu střechy starší 10 let, dodatečnou
izolaci domu proti spodní vodě, zateplení
obvodového pláště domu, rekonstrukci
by tového já d r a domu , v ý měnu oken
a dveří, dále na zřízení elektrického či
plynového topení, tepelného čerpadla,
nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu

a další ročník Třineckého hudebního
jara se mohou těšit všichni milovníci
vážné hudby. V pondělí 18. března potěší
třinecké posluchače komorní koncert tria
EIM, jehož největší hvězdou bude bezpochyby
sopranistka Eva Dřízgová Jirušová. Za doprovodu klavíristy Michala Bárty a klarinetisty
Igora Františáka přednese výběr z české
i světové tvorby. Posluchači se mohou těšit
také na několik instrumentálních skladeb.
Koncert začíná v 18 hodin v divadelním sále
kulturního domu. (šs)

nebo instalaci solárnětermických panelů
ve stávajícím domě atd. Úroková sazba
u půjček činí 3 %.
Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředk ů Fondu roz voje bydlen í města
Třince a tiskopis žádosti s potřebnými
přílohami jsou zveřejněny na internetov ých stránkách města w w w.trinecko.cz
– Městský úřad – úřední deska – vnitřní
směrnice města č.18/2011. Bližší informace
podá p. Kateřina Potůčková, oddělení platové a personální, kancelář č. 405 nebo tel.
558 306 174. (kp)

Farmářské
trhy v Třinci
znovu začnou
na jaře
F

armářské trhy budou v Třinci pokračovat i v letošním roce. První trh by se
měl konat 26. dubna 2013 a další pak opět
ve čtrnáctidenních intervalech vždy v pátek
na náměstí Svobody před kulturním domem.
Ukončeny budou v říjnu 2013.
Město Třinec chystá na jaře také tradiční
Velikonoční jarmark, který letos proběhne
v úter ý 26. března. Sváteční atmosféru
navodí nejen množství stánků s tematicky
laděným zbožím, ale také ukázky lidové
umělecké tvořivosti a kulturní program,
který bude jarmark doprovázet.
Vyzýváme zájemce z řad farmářů, potravinářů nebo rukodělných výrobců, kteří by
měli zájem své produkty prodávat na třineckých farmářských trzích, ať se přihlásí na tel.
číslech 558 387 131 nebo 723 693 305 či
prostřednictvím stránek w w w.trisia.cz,
kde naleznou přihlášku. Vyplněný formulář je třeba zaslat e-mailem na adresu
pronajmy@trisia.cz. (šs)
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Upozorňujeme na změnu správce
některých hřbitovů

J

iž v prosinci jsme občany krátk ými
zprávami na webových stránkách města
a v tisku informovali o převodu evangelických pohřebišť. Město Třinec bylo
do 31. 12. 2012 mimo jiné provozovatelem
církevních pohřebišť na Podlesí, v Horní
Líštné a Lyžbicích. Tato církevní pohřebiště město provozovalo na základě převodu
konfesních pohřebišť do správy místních
národních výborů od roku 1956. Pohřebiště
během celého tohoto období zůstávala
v majetku jednotlivých církví, ty však neměly
právo s nimi hospodařit.
V souladu se zákonem o pohřebnictví
požádal Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třinci (dále jen FS SCEAV v Třinci)
v loňském roce o navrácení výše uvedených
pohřebišť zpět do své správy. Od 1. 1. 2013
došlo k vypořádání vztahů ve věci církevních

pohřebišť mezi městem Třinec a FS SCEAV
v Třinci, který se od tohoto data stal provozovatelem níže uvedených pohřebišť:
T ř i nec - Pod le sí (e va ngel ic k á č á st –
východní polovina, tj. část po pravé ruce
při vstupu hl. bránou; levá, tedy západní část
zůstává v provozování města);
Třinec-Lyžbice;
Třinec – Horní Líštná.
Upozorňujeme nájemce hrobových míst
na výše uvedených pohřebištích, že veškeré
náležitosti spojené s pronájmem hrobových
míst a pohřbíváním (informace, sepisování
smluv, platby za nájem a služby, objednávky
výkopů hrobů, platby faktur a případné další
záležitosti) jsou od 1. 1. 2013 vyřizovány
ve sborovém centru Hutník vedle evangelického kostela v Třinci na adrese Revoluční
609, 739 61 Třinec.

Provozní doba kanceláře hřbitovní
správy:
Pondělí
9.00–12.00
14.00–16.00
Zde budou posk y tová ny i n for mace
o hrobových místech, sepisovány nájemní
smlouvy, prováděny platby za nájem a služby
související s pronájmem hrobových míst,
objednávky a platby faktur za výkopy hrobů.
Provozní doba kanceláře farního
sboru:
Úterý
9.00–12.00
Středa
9.00–12.00
14.00–17.00
Čtvrtek
9.00–12.00
Pátek
9.00–12.00
V běžných úředních hodinách farní kanceláře je možno zároveň objednat výkopy hrobů.

Anketa na téma vývěsní skříňky
N

a území města Třinec se v současné
době nacházejí dvě vývěsní skřínky,
ve kterých si mohou třinečtí obyvatelé přečíst smuteční oznámení o úmrtí svých známých. Tyto vývěsní skřínky jsou spravovány
dvěma soukromými firmami zabývajícími
se veškerými pohřebními službami.
Jedna vývěsní skřínka je už dlouhodobě
umístěna na ulici 1. máje vedle lékárny
Oáza a druhá, poměrně nedávno zřízená,
na autobusovém stanovišti na fasádě nově
zřízené lékárny Dr. Max (bý valý Forbyt
BF, s. r. o.).

Klub seniorů
srdečně zve
na žolíkový
turnaj
K

lub seniorů, který je součástí odboru
sociálních věcí Městského úřadu Třinec,
srdečně zve všechny seniory a osoby se
zdravotním postižením na žolíkový turnaj,
který se uskuteční ve středu 27. února 2013 od
09.00. Všichni milovníci karetních her, kteří
chtějí strávit příjemné dopoledne mezi svými
vrstevníky, se mohou přihlásit do pondělí
25. února osobně v Klubu seniorů (Husova 404, Třinec) nebo na telefonním čísle
558 993 756 (pí Gašpariková).
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Nicméně vývěsní skřínky pro smuteční
oznámení bý valy umístěny i v lokalitě
T ř i nec -Ter a sa č i T ř i nec - Folva rk . Ča s
a vandalové se však na nich podepsali
takovou měrou, že jejich další užívání nebylo
možné a již delší dobu jsou ze svých míst
odstraněny.
Na popud vzešlý od oby vatel města se
MěÚ Třinec rozhodl vyhlásit na toto téma
minianketu:
1) Jste se stávajícími vývěsními skřínkami
spokojeni?
2) Chtěli byste zřídit da lší v ý věsní

skřínky (1× Třinec-Lyžbice u nám. T. G. Masar yka a 1× Třinec-Folvark u hřbitova
na nově vybudované parkovací ploše)?
3) Využívali byste možnosti pro v y věšení smutečních oznámení na nově zřízených místech, a to i za cenu zpoplatnění
(do 200 Kč za vyvěšení)?
Odpovídat můžete do konce února
prostřednictvím internetov ých stránek
města www.trinecko.cz nebo pomocí předtištěných formulářů, které jsou k dispozici
na vrátnici MěÚ a v Městském informačním
centru v kině Kosmos. (lj)

