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ROZPOâET MùSTA T¤INCE NA ROK 2009
Rozpoãet mûsta Tﬁince na rok 2009
schválilo Zastupitelstvo mûsta na svém
16. zasedání dne 16. prosince 2008
v celkové v˘‰i 723 525 tis. Kã pﬁíjmÛ,
772 186 tis. Kã v˘dajÛ a 48 661 tis. Kã
financování. Rozpoãet mûsta vychází z
rozpoãtového v˘hledu mûsta a z údajÛ
státního rozpoãtu na rok 2009.
P¤ÍJMY
V oblasti pﬁíjmÛ tvoﬁí nejvût‰í poloÏky daÀové pﬁíjmy, z nich se jedná hlavnû o daÀ z pﬁidané hodnoty a daÀ z pﬁíjmÛ právnick˘ch osob. NedaÀové pﬁíjmy mûsta obsahují zejména pﬁíjmy
z vlastní ãinnosti, pﬁijaté sankãní platby,
pﬁíjmy z prodeje nekapitálového majetku a pﬁijaté splátky pÛjãen˘ch prostﬁedkÛ. Hlavními kapitálov˘mi pﬁíjmy jsou
pﬁíjmy z prodeje ostatního hmotného
dlouhodobého majetku mûsta. Pﬁijaté
transfery ve schváleném rozpoãtu obsahují pouze neinvestiãní dotaci v rámci
souhrnného dotaãního vztahu, kterou
tvoﬁí pﬁíspûvek na v˘kon státní správy
a pﬁíspûvek na Ïáka. Ostatní získané dotace se objeví aÏ v upraveném rozpoãtu.

V¯DAJE
V˘dajovou ãást rozpoãtu mûsta tvoﬁí
bûÏné v˘daje a kapitálové v˘daje.
U bûÏn˘ch v˘dajÛ patﬁí mezi nejvût‰í
poloÏky zejména v˘daje na sociální
dávky, odpadové hospodáﬁství, údrÏbu
veﬁejné zelenû, opravy a údrÏbu ‰kol,
pﬁíspûvky na provoz pﬁíspûvkov˘ch
organizací mûsta, v˘daje na místní komunikace, zimní údrÏbu, opravy

ROZDùLENÍ ÚâELOV¯CH NEINVESTIâNÍCH
DOTACÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2009
Celková dotace ve v˘‰i 3 miliony Kã byla rozdûlena do ãtyﬁ oblastí:
– sociální sluÏby - ve v˘‰i 2 335 tis. Kã
– zdravotnû postiÏení obãané - ve v˘‰i 359 tis. Kã
– prevence (protidrogová, kriminalita, nezamûstnanosti) - ve v˘‰i 186 tis. Kã
– ostatní ãinnosti - ve v˘‰i 120 tis. Kã
Bylo podáno celkem 40 Ïádostí na ãástku 5 898 578 Kã. V˘‰e dotace pro sociální oblast zÛstala stejná jako v roce 2008.

a údrÏbu bytového a nebytového fondu mûsta.
Kapitálové v˘daje obsahují zejména
prioritní investiãní akce - revitalizaci
lesoparku, rekonstrukci ulice Lidická,
rekonstukci Základní ‰koly Slezská
a revitalizaci povodí Ol‰e. Dále je zde
zaﬁazena rekonstrukce ‰kolní jídelny
Z· Nebory, roz‰íﬁení vodovodu
OsÛvky-Konská, veﬁejné osvûtlení na

ulici Slezské, most pﬁes Tyrku
v Oldﬁichovicích a modernizace v˘tahÛ
v bytov˘ch domech. Mûsto má naplánováno ﬁadu dal‰ích investiãních akcí,
z nichÏ budou realizovány ty, na které
získáme dotace.
Financování mûsta obsahuje pﬁedev‰ím splátky úvûru od âeské spoﬁitelny, a. s., kter˘ mûsto získalo v roce
2005.

pﬁed námi je v‰emi touÏebnû oãekávané jaro, to by nás mûlo koneãnû zahﬁát sluneãními paprsky a odstranit
depresivní náladu. Zima je krásná zejména na horách, ale ve mûstû nedávná snûhová nadílka ukrajovala
z mûstského rozpoãtu víc, neÏ bylo
plánováno.
Leto‰ní jaro bude mít v Tﬁinci dvû
tváﬁe. Na jedné stranû znamená pohlazení v podobû pﬁidûlen˘ch grantÛ.
Na kulturu a sport je rozdûleno celkem 5 milionÛ korun, pro sociální oblast 3 miliony. Zvlá‰tû v dobû souãasné hospodáﬁské krize mají tyto prostﬁedky obrovsk˘ v˘znam pro celoroãní ãinnost sportovních oddílÛ, kulturních souborÛ a jin˘ch k zaji‰tûní dal‰ích v˘znamn˘ch aktivit. V sociální
oblasti chceme napomáhat pﬁedev‰ím
tûm zaﬁízením, která usnadÀují Ïivot
na‰im postiÏen˘m spoluobãanÛm.
Pﬁicházející jaro tradiãnû pﬁivítáme
mûstsk˘m Velikonoãním jarmarkem.
Dal‰í v˘znamnou událostí, která se
uskuteãní 30. dubna 2009, bude slavnostní otevﬁení mimoúrovÀového kﬁíÏení Balin. Otevﬁení „Nové vstupní
brány do Tﬁince“ zvlá‰tû pocítí obãané bydlící podél stávající silnice I/11
v Oldﬁichovicích a Neborech.
Na druhé stranû nás ãeká dal‰í
mravenãí práce doprovázená tvrd˘m
úsilím pﬁi realizaci velmi potﬁebn˘ch
projektÛ VIA LyÏbice, Revitalizace
povodí Ol‰e a nové pﬁeloÏky I/11.
Dovolte, abych Vám popﬁála nádhern˘ pﬁíchod jara, kter˘ vyvrcholí
velikonoãními svátky, a spoustu nové
energie potﬁebné pro zdolání pﬁekáÏek k dosaÏení spoleãn˘ch cílÛ.
NezapomeÀme, Ïe nejen sluneãní paprsky zahﬁejí, ale nûkdy staãí i dobré
slovo a mil˘ úsmûv.
RNDr. Vûra Palkovská,
starostka mûsta

SCHVÁLENY GRANTY PRO KULTURU
A SPORT NA ROK 2009
Zastupitelstvo mûsta Tﬁince schválilo na svém 16. zasedání dne 16. prosince 2008 v rámci rozpoãtu mûsta
pro rok 2009 finanãní prostﬁedky na
neinvestiãní dotace neziskov˘m a podobn˘m organizacím pro kulturu
a sport ve v˘‰i 5 milionÛ Kã. Termín
uzávûrky Ïádostí na granty byl stanoven na 30. prosinec 2008.

Rada mûsta na své 47. schÛzi dne
12. ledna 2009 zﬁídila komisi pro
rozdûlení úãelov˘ch finanãních pﬁíspûvkÛ pro kulturu a sport pro rok
2009 a jmenovala devût ãlenÛ této
komise.
Komise posuzovala celkem 55 ÏadatelÛ na 128 projektÛ o granty na sport
v celkové poÏadované v˘‰i 6 224 415

Kã a 54 ÏadatelÛ na 105 projektÛ
o granty na kulturu v poÏadované v˘‰i
5 144 852 Kã.
Zastupitelstvo mûsta, na základû doporuãení komise a doporuãení rady
mûsta, schválilo poskytnutí finanãních
prostﬁedkÛ na kulturu a sport.
Schválené ãástky jsou zveﬁejnûny na
stránkách www.trinecko.cz/granty.

DAL·Í ROK PRO MATE¤SKOU ·KOLU OLD¤ICHOVICE VES
Vzhledem k poãtu zapsan˘ch dûtí pro ‰kolní rok 2009/2010 v Mateﬁské ‰kole Ves, k místÛm trvalého pobytu tûchto dûtí
a nízk˘m provozním nákladÛm zﬁizovatele v roce 2008 bude provoz této Mateﬁské ‰kolce ve ‰kolním roce 2009/2010
zachován.

TERMÍNY JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVN¯CH
ORGÁNÒ MùSTA V 1. POLOLETÍ 2009
V prÛbûhu prvního pololetí roku 2009 se sejdou samosprávné orgány mûsta Tﬁince
v tûchto ﬁádn˘ch termínech:
RADA MùSTA
- pondûlí 6. 4. 2009 v 9.00 hod.
- pondûlí 4. 5. 2009 v 9.00 hod.

- pondûlí 25. 5. 2009 v 9.00 hod.
- pondûlí 22. 6. 2009 v 9.00 hod.

ZASTUPITELSTVO MùSTA
- úter˘ 21. 4. 2009 ve 13.00 hod.
- úter˘ 9. 6. 2009 ve 13.00 hod.
V pﬁípadû neodkladn˘ch a naléhav˘ch záleÏitostí se mÛÏe rada mûsta i zastupitelstvo
mûsta scházet také na mimoﬁádn˘ch jednáních. PrÛbûh jednání samosprávn˘ch orgánÛ
mûsta se ﬁídí schválen˘m jednacím ﬁádem.
Usnesení jednotliv˘ch zasedání jsou zveﬁejnûna na internetov˘ch stránkách mûsta –
www.trinecko.cz.
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ
SAMOSPRÁVN¯CH ORGÁNÒ
V úter˘ 16. prosince 2008 se konalo
16. zasedání Zastupitelstva mûsta
Tﬁince. Vedle pravidelné zprávy o ãinnosti rady mûsta a orgánÛ zastupitelstva
mûsta mezi jednotliv˘mi zasedáními
a kontroly plnûní usnesení zastupitelstvo
mimo jiné:
◆ schválilo rozpoãet mûsta Tﬁince na
rok 2009 a pﬁedloÏen˘ rozpoãtov˘ v˘hled mûsta Tﬁince na rok 2010 – 2011
◆ schválilo radû mûsta pro rok 2009
provádûní
a) v‰ech rozpoãtov˘ch opatﬁení t˘kajících se pﬁijetí dotací ze státního rozpoãtu, Národního fondu, prostﬁedkÛ
Evropské unie, státních fondÛ, rozpoãtÛ
územních samosprávn˘ch celkÛ a ostatních rozpoãtÛ a jejich pouÏití
b) v‰ech rozpoãtov˘ch opatﬁení t˘kajících se pﬁijetí daÀov˘ch pﬁíjmÛ, penûÏních pﬁíspûvkÛ, darÛ, pojistn˘ch náhrad
a jejich pouÏití
c) ostatních rozpoãtov˘ch opatﬁení do
úhrnné v˘‰e 20 % schváleného rozpoãtu
vlastních pﬁíjmÛ na rok 2009
d) stanovení a úprav závazn˘ch ukazatelÛ pﬁíspûvkov˘ch organizací mûsta
v rozsahu bodu a) aÏ c) s tím, Ïe pﬁehled
v‰ech proveden˘ch rozpoãtov˘ch opatﬁení bude vÏdy pﬁedloÏen nejbliÏ‰ímu
následujícímu zasedání zastupitelstva
mûsta.
◆ schválilo uzavﬁení smlouvy o poskytnutí neinvestiãního finanãního pﬁíspûvku ve v˘‰i 200 000 Kã mezi mûstem
Tﬁinec a Tﬁineck˘mi Ïelezárnami, a. s.,
za úãelem úhrad nákladÛ spojen˘ch
s realizací rekonstrukce muzea v roce
2008
◆ vydalo obecnû závaznou vyhlá‰ku
o místním poplatku za provoz systému
shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní,
vyuÏívání a odstraÀování komunálních
odpadÛ
◆ vydalo obecnû závaznou vyhlá‰ku
o systému shromaÏìování, sbûru, pﬁe-

pravy, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování
komunálních odpadÛ vznikajících na
území mûsta Tﬁince
◆ schválilo zadání zmûny ã. 4 územního plánu mûsta Tﬁince, ãásti Karpentná
◆ schválilo „Cenu mûsta Tﬁince“ za
dlouhodob˘ pﬁínos pro mûsto Tﬁinec
v oblasti popularizace astronomie a regionální historie panu Vladimíru
Knyblovi a za celoÏivotní pﬁínos
pro mûsto Tﬁinec v oblasti regionální historie panu PhDr. Stanis∏awu
Zahradnikovi, CSc.
◆ vzalo na vûdomí informaci o nákladech spojen˘ch s moÏn˘m zavedením
dvojjazyãn˘ch ãesko-polsk˘ch nápisÛ
na území mûsta Tﬁince
◆ rozhodlo o dal‰ích materiálech majetkoprávní povahy.
V mimoﬁádném termínu 3. února 2009
se konalo 17. zasedání zastupitelstva
mûsta, které projednalo a schválilo:
◆ dodatek ã. 2 ke Stanovám
Slezského vodohospodáﬁského svazku,
kter˘ pﬁedstavuje úplné znûní Stanov
SVHS se zapracovan˘mi zmûnami,
v souladu s usnesením 50. jednání shromáÏdûní starostÛ SVHS dne 23. 1. 2009
◆ vûcn˘ obsah „Zvlá‰tní smlouvy“
k realizaci projektu „Revitalizace povodí
Ol‰e – I. etapa“ Slezského vodohospodáﬁského svazku mezi obcemi: âesk˘
Tû‰ín, Tﬁinec, Tûrlicko, Bystﬁice, Vendrynû, Jablunkov, Mosty u Jablunkova,
Návsí jako ãleny SVHS na jedné stranû
a Slezsk˘m vodohospodáﬁsk˘m svazkem na stranû druhé
◆ pﬁedloÏen˘ „Finanãní model” financování projektu „Revitalizace povodí
Ol‰e – I. etapa“
◆ investiãní pﬁíspûvek pro Slezsk˘
vodohospodáﬁsk˘ svazek ve v˘‰i 140 tis.
Kã na úhradu ãásti úrokÛ z „malého
úvûru“

KÁCENÍ VE MùSTù.
DÒVOD K EMOCÍM?

◆ dofinancování projektu „Revitalizace lesoparku v Tﬁinci“ z rozpoãtu
mûsta Tﬁince na rok 2009 ve v˘‰i minimálnû 699,3 tis. Kã, coÏ ãiní 7,5 % z celkov˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ na projekt
(9 324,1 tis. Kã), vã. zaji‰tûní následného provozu minimálnû do roku 2014
◆ roz‰íﬁení „Koncepce prevence kriminality mûsta Tﬁince na období 2009 –
2011“ o dal‰í preventivní ãinnost zahrnující „Systém vãasné intervence“ a rozhodlo o realizaci tohoto programu
v rámci pÛsobnosti mûsta Tﬁince
a správního obvodu obce s roz‰íﬁenou
pÛsobností
◆ rozhodlo o dal‰ích materiálech majetkoprávní povahy.
V úter˘ 17. bﬁezna 2009 se konalo 18.
zasedání zastupitelstva mûsta. V prÛbûhu jednání zastupitelstvo mûsta:
◆ schválilo úpravy rozpoãtu na rok
2009 a pﬁehled úprav od posledního zasedání zastupitelstva mûsta
◆ schválilo vyhodnocení „Akãního
plánu mûsta Tﬁince pro rok 2008“
a schválilo „Akãní plán mûsta pro rok
2009“
◆ schválilo zmûnu ã. 7 územního plánu mûsta Tﬁince
◆ vydalo obecnû závaznou vyhlá‰ku,
kterou se naﬁizuje speciální ochranná deratizace na území mûsta Tﬁince
◆ schválilo rozdûlení finanãních pﬁíspûvkÛ pro kulturu a sport a rozdûlení
úãelov˘ch neinvestiãních dotací v sociální oblasti pro rok 2009 z rozpoãtu
mûsta Tﬁince
◆ dále zastupitelstvo mûsta rozhodlo
o dal‰ích materiálech projednan˘ch radou mûsta.
Ve‰kerá usnesení z jednání samosprávn˘ch orgánÛ mûsta Tﬁince jsou
zveﬁejnûna na internetov˘ch stránkách
mûsta www.trinecko.cz.

TERMÍNY VYBRAN¯CH AKCÍ DOTOVAN¯CH MùSTEM
Z GRANTÒ PRO KULTURU A SPORT
(Uvedené termíny konání akcí mohou b˘t organizátory zmûnûny)

Mûsto Tﬁinec na podzim roku 2008 zahájilo první etapu rozsáhlého bezpeãnostního kácení dﬁevin na pozemcích
mûsta. V prÛbûhu bﬁezna 2009 probûhla
druhá etapa a koncem leto‰ního roku je
plánována dal‰í etapa.
Podnûtem pro tyto práce byla data zji‰tûná v prÛbûhu let 2007 aÏ 2008, kdy bylo provádûno hodnocení zdravotního
a bezpeãnostního stavu dﬁevin rostoucích v intravilánu mûsta a podél nûkter˘ch komunikací v extravilánu mûsta.
Hodnocení dﬁevin provádûla renomovaná odborná arboristická firma. Zadání
inventarizace dﬁevin odbornou firmou
bylo motivováno zejména zmûnou rÛzn˘ch faktorÛ ovlivÀujících dﬁeviny.
U dﬁevin byl posouzen zdravotní stav,
bezpeãnostní rizika plynoucí z rÛzn˘ch
po‰kození dﬁevin a projevy tûchto po‰kození u jednotliv˘ch druhÛ dﬁevin.
Posouzen byl rovnûÏ dal‰í v˘voj a doporuãeno vhodné o‰etﬁení. V loÀském roce
se silnû projevilo ‰íﬁení kÛrovce a václavky.
Faktory ovlivÀující stav dﬁevin
V˘znamn˘m faktorem, kter˘ ovlivÀuje
stav dﬁevin, je prÛbûh poãasí s nerovnomûrn˘m rozloÏením sráÏek a rovnûÏ stav
ovzdu‰í. MnoÏství prachov˘ch ãástic,
které jsou obohaceny celou ﬁadou ‰kodliv˘ch látek, ulpívá na listech, po‰kozuje
je a tím omezuje schopnost dﬁeviny produkovat látky potﬁebné k jejímu zdárnému rÛstu ãi obranû proti patogenÛm.

Jin˘m v˘znamn˘m faktorem jsou mechanická po‰kození kmene a koﬁenÛ,
která v˘raznû urychlují rozvoj zejména
houbov˘ch chorob. Pokud nastane kombinace takﬁka v‰ech tûchto faktorÛ u jedné dﬁeviny, mÛÏe b˘t pro ni doslova smrtící. Tento vliv více faktorÛ naráz je v na‰em mûstû dobﬁe patrn˘ zejména u lípy
malolisté, která vykazuje v˘raznû vût‰í
zdravotní po‰kození oproti jin˘m druhÛm.
Postup kácení a nová v˘sadba
Zatímco v první etapû byly káceny
dﬁeviny zejména na hﬁbitovech a mimo
centrum mûsta, druhá etapa kácení probíhá zejména v centrální ãásti mûsta
a sídli‰tní zástavbû. Kácení probíhá plánovitû podle naléhavosti. Káceny jsou
zejména dﬁeviny v uliãních stromoﬁadích, sídli‰tních a parkovû upraven˘ch
plochách, které mají zhor‰enou ãi v˘raznû zhor‰enou vitalitu, silnû naru‰en˘
zdravotní stav a mohly by ohrozit bezpeãnost obyvatel, pﬁípadnû zpÛsobit ‰kodu na majetku. V‰echny dﬁeviny jsou
v rámci procesu povolování kácení orgány ochrany pﬁírody posouzeny, ohodnoceny a podle vypoãtené ekologické újmy
je následnû rozhodnutím uloÏena náhradní v˘sadba. V˘sadby budou prÛbûÏnû realizovány bûhem následujících
zhruba pûti let. Konkrétní informace
k dﬁevinám je moÏno získat na odboru
Ïivotního prostﬁedí a zemûdûlství
Mûstského úﬁadu Tﬁinec.

T¤INEC NEUPLATNÍ INFLAâNÍ DOLOÎKY
VE SMLOUVÁCH O NÁJMU NEBYTOV¯CH PROSTOR

DRÎITELÒM PRÒKAZÒ MIMO¤ÁDN¯CH
V¯HOD II. STUPNù (ZTP) A III. STUPNù (ZTP/P)
Osvobození od dálniãních poplatkÛ (podle zákona o pozemních komunikacích
ã. 13/1997 Sb., § 20 odst. l, písm. f, g, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ)
Zpoplatnûní nepodléhá uÏití zpoplatnûné pozemní komunikace silniãním motorov˘m vozidlem pﬁepravujícím tûÏce zdravotnû postiÏené obãany, kter˘m byly podle zvlá‰tního právního pﬁedpisu pﬁiznány mimoﬁádné v˘hody II.
stupnû (prÛkaz ZTP), s v˘jimkou postiÏen˘ch úplnou nebo
praktickou hluchotou, nebo mimoﬁádné v˘hody
III. stupnû (prÛkaz ZTP/P), pokud drÏitelem
silniãního motorového vozidla je postiÏená
osoba sama nebo osoba jí blízká, nebo pﬁepravující nezaopatﬁené dítû, které je léãeno pro
onemocnûní zhoubn˘m nádorem nebo hemoblastosou (potvrzení vystaví specializované pracovi‰tû, kde je dítû léãeno) nebo jim naroveÀ
postavené osoby pobírající pﬁíspûvek na provoz motorového vozidla podle zvlá‰tního právního pﬁedpisu.

Vozidlo zaji‰Èující pﬁepravu postiÏené osoby musí b˘t
dále na viditelném místû oznaãeno zvlá‰tním oznaãením
ã. O1. Pﬁepravovaná osoba musí b˘t ve vozidle pﬁítomna
a musí u sebe mít prÛkaz ZTP nebo ZTP/P.
Dále bychom chtûli upozornit drÏitele prÛkazÛ ZTP nebo
ZTP/P, Ïe existují dal‰í slevy nebo osvobození
od poplatkÛ, které mohou uplatnit u rÛzn˘ch
úﬁadÛ nebo organizací, napﬁ. osvobození od poplatku za registraci motorového vozidla, sleva
pﬁi uzavﬁení zákonného poji‰tûní z provozu motorového vozidla, moÏnost vrácení DPH pﬁi nákupu nového vozidla, moÏnost poskytnutí
zvlá‰tních cen veﬁejnû dostupn˘ch telefonních
sluÏeb, sleva pro odbûratele plynu atd. O tyto
slevy je tﬁeba se vÏdy osobnû pﬁihlásit u pﬁíslu‰ného úﬁadu nebo organizace poskytující slevu.

V uzavﬁen˘ch smlouvách o nájmu nebytov˘ch prostor v majetku mûsta Tﬁince
mají nájemci zakotveno moÏné kaÏdoroãní navy‰ování nájemného o míru inflace vyhla‰ovanou âesk˘m statistick˘m
úﬁadem. Za rok 2008 dosáhla míra inflace v˘‰e 6,3 %, coÏ je podstatnû vy‰‰í pro-

centní nárÛst neÏ v pﬁedcházejících letech. Informace o tomto nav˘‰ení byla
pﬁedloÏena dne 3. února 2009 na jednání
rady mûsta Tﬁince, která rozhodla, Ïe
zv˘‰ení nájmu formou inflace u nájemcÛ
nebytov˘ch prostor v majetku mûsta
Tﬁince pro rok 2009 neuplatní.

MùSTO SE STÁVÁ PLÁTCEM
DANù Z P¤IDANÉ HODNOTY
Koncem roku 2008 byla schválena novela zákona ã. 235/2004 Sb., o dani
z pﬁidané hodnoty. Pro mûsto Tﬁinec pﬁinesla velkou zmûnu v podobû povinnosti registrace mûsta k plátcovství danû
z pﬁidané hodnoty. Vzhledem k tomu, Ïe
mûsto jiÏ v lednu 2009 pﬁekroãilo hranici obratu rozhodného pro registraci, stává se tedy plátcem danû z pﬁidané hodnoty od 1. dubna 2009. Tato skuteãnost
ovlivní také rozpoãet mûsta, neboÈ mûsto bude daÀ odvádût pﬁíslu‰nému finanãnímu úﬁadu.

Zmûna se v‰ak t˘ká pouze ekonomické ãinnosti mûsta, a proto neovlivní v˘kon státní správy a samosprávy.
Novû bude zdaÀováno napﬁ. kopírování dokumentÛ pro obãany a podnikatele,
krátkodobé pronájmy a vûcná bﬁemena.
U nûkter˘ch fyzick˘ch a právnick˘ch
osob, které provozují ekonomickou ãinnost a jsou plátci danû z pﬁidané hodnoty, dojde k nav˘‰ení cen za dlouhodobé
pronájmy pozemkÛ, staveb, bytÛ a nebytov˘ch prostor v majetku mûsta o daÀ
z pﬁidané hodnoty.
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DÒM DùTÍ
A MLÁDEÎE
Bezruãova 66
NABÍDKA NA DUBEN:
Velikonoãní tvoﬁivé v˘tvarné dílny pro ‰koly a veﬁejnost
1. dubna od 8.00 do 13.00 hodin, 2. a 3. dubna od 8.00 do 13.00 hodin a od
14.00 do 17.30 hodin. Vstupné 40 Kã za hodinu.
4. dubna - Taneãní soutûÏ ve volném stylu v DDM
Prezentace od 7.30 do 9.00 hodin. Vûkové kategorie: baby (maminky + dûti od
3 do 5 let), mini (do 8 let), dûti (do 11 let), junioﬁi (od 12 do 15 let), hlavní
(od 16 let).
Taneãní styly: disco dance, hip hop, show dance, free style, taneãní aerobik,
sólo, duo, formace (3 - 20 osob).
18. dubna - NesoutûÏní pﬁehlídka zájmové ãinnosti zdravotnû postiÏen˘ch
dûtí a mládeÏe v DDM
Od 15.00 do 18.00 hodin. Disciplíny zpûv, tanec, recitace, kapela, ostatní
(pantomima, cviãení, scénka).
30. dubna - „âarodûjnice a noãní show”
Od 16.00 do 18.00 hodin - show a karneval ãarodûjÛ, ãarodûjnic a mágÛ.
Od 18.00 do 19.00 hodin - ãarodûjnické grilování a diskotéka.
Od 19.00 hodin zaãíná magická noc. MÛÏete se pﬁihlásit k nocování v DDM.
ZaÏijete noc se stra‰idly, projdete stra‰ideln˘m domem, najdete si cestu ke svému pokladu. Usnete jako ãarodûjové a s ranním úsvitem se z vás opût stanou
dûti a kaÏd˘ si najdete od 8.00 hodin svou cestiãku k domovu.

DùTÍ V MATE¤SK¯CH ·KOLÁCH P¤IBUDE,
NA ZÁKLADKÁCH JEJICH POâET KLESNE
Bûhem ledna a února probûhly v základních ‰kolách a mateﬁsk˘ch ‰kolách,
které zﬁizuje mûsto Tﬁinec, zápisy pro
‰kolní rok 2009/10.
Do mateﬁsk˘ch ‰kol bylo zapsáno 356
dûtí, od záﬁí by tedy mohlo b˘t v tﬁineck˘ch mateﬁsk˘ch ‰kolách o 36 dûtí více,
neÏ v tomto ‰kolním roce. Potvrdit by se

tak mûly statistiky o vzrÛstajícím trendu
poãtu dûtí v mateﬁsk˘ch ‰kolách. Pﬁesto
celková kapacita v mateﬁsk˘ch ‰kolách
zﬁízen˘ch mûstem Tﬁinec je‰tû stále není
naplnûná. K pﬁedpokládanému poãtu
1132 dûtí, které by mûly od záﬁí do ‰kolek nastoupit, zb˘vá 356 voln˘ch míst.
K zápisÛm do základních ‰kol v Tﬁinci

se dostavilo 306 budoucích ÏákÛ.
Celkem by mûlo od záﬁí nastoupit do
základních ‰kol 2868 ÏákÛ. V souãasné
dobû nav‰tûvuje základní ‰koly v Tﬁinci
2906 dûtí. Na konci ‰kolnímu roku
z nich odejde 344 ÏákÛ. U základních
‰kol je tedy trend poãtu ÏákÛ stále klesající.

SOUTùÎ MLAD¯CH CYKLISTÒ 2009
V rámci prevence nehodovosti a úsilí
o zaji‰tûní bezpeãnosti v silniãním provozu, pﬁedev‰ím u dûtí, se Mûstsk˘
úﬁad Tﬁinec, odbor dopravy, zapojil do
jednoho z celostátnû organizovan˘ch
programÛ v oblasti dopravní v˘chovy,
zamûﬁeného na Ïáky 5. aÏ 8. tﬁíd základních ‰kol. Jde o dopravní soutûÏ mlad˘ch cyklistÛ.
V rámci pﬁípravy na jednotlivé disciplíny (pravidla provozu
na pozemních komunikacích v teorii i praxi, jízda zruãnosti
a zásady první pomoci) v ní dûti získávají znalosti a dovednosti potﬁebné k samostatné úãasti v provozu na pozemních

komunikacích. Pﬁihlá‰ené ‰koly na dopravní soutûÏi mlad˘ch
cyklistÛ reprezentují dvû smí‰ená ãtyﬁãlenná druÏstva ÏákÛ.
V leto‰ním roce se oblastní kolo této celostátní soutûÏe uskuteãní v pátek 24. dubna v Domû dûtí a mládeÏe Tﬁinec.
LoÀského kola se zúãastnilo 11 základních ‰kol z celého
Tﬁinecka. Nejlep‰ích v˘sledkÛ v mlad‰í i star‰í kategorii dosáhla Z· s polsk˘m jazykem vyuãovacím Vendrynû pod vedením Mgr. Danu‰e Huczalové. Po dal‰ích vítûzstvích
v okresním a krajském kole této soutûÏe nás vítûzné druÏstvo
star‰ích ÏákÛ úspû‰nû reprezentovalo v celostátním kole této
dopravní soutûÏe, kde se umístilo na krásném ãtvrtém místû.

NABÍDKA NA KVùTEN:
6. kvûtna - Akademie pro maminky v DDM
Od 16.00 hodin ukázky z ãinností dûtí zájmov˘ch krouÏkÛ DDM.
29. kvûtna - Dûtsk˘ den S âÁRYMÁRYFUKEM
Od 16.00 do 18.00 hodin v areálu DDM.

P¤IJëTE DO KINA KOSMOS!
Pod zá‰titou mûsta Tﬁince se koná
Mezinárodní festival dokumentárních
filmÛ o lidsk˘ch právech

JEDEN SVùT 2009
Zahájení festivalu
Pátek 3. dubna
20.00 René
(âR)
Sobota 4. dubna
16.30 Maìarská národní
(Maìarsko)
18.00 Létající draci
(Polsko)
20.00 âas hlupákÛ
(VB)
Nedûle 5. dubna
16.30 Z lásky k vodû
(USA)
18.15 Otroci
(·védsko, Dánsko, Norsko)
Barmsk˘ VJ
20.15 Pﬁíbûhy z Jodoku
(Norsko)

Úter˘ 7. dubna
16.30 Vítejte v KLDR
(âR)
18.00 Kvûtinov˘ most
(Rumunsko, Nûmecko)
20.00 Nezlomné tety
(JiÏní Afrika)
Stﬁeda 8. dubna
16.30 V zápalu boje
(Rusko)
18.45 Japonsk˘ pﬁíbûh lásky
a nenávisti
(VB)
20.15 Jedovat˘ plamen
(Nigérie)
Bar na Victoria Station
(Polsko)
www.jedensvet.cz
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu!

KNIHA MÉHO SRDCE
âtvrtého dubna vypukne nová velká zábavná anketa âeské televize,
ve které budou moci diváci a ãtenáﬁi v prÛbûhu ‰esti mûsícÛ tohoto roku hlasovat pro svou oblíbenou knihu. Tﬁinecká knihovna je partnerem projektu
a zájemcÛm o hlasování jsou k dispozici hlasovací lístky a ve‰keré podrobnosti o této anketû.

Pozvánka do knihovny
20. dubna 2009 zahájení velké putovní v˘stavy „Bible vãera, dnes a zítra“,
30. dubna 2009 cestovatelská beseda s manÏely Sztulow˘mi,
10. – 15. kvûtna 2009 T˘den pro rodinu,
30. kvûtna Pohádkov˘ les.

V˘uka na dûtském dopravním hﬁi‰ti - Mûstsk˘ úﬁad Tﬁinec, odbor dopravy, provozuje v Tﬁinci dûtské dopravní hﬁi‰tû, na kterém mají dûti moÏnost procviãit si nejen pravidla provozu na pozemních komunikacích v praxi, ale i vyzkou‰et a nacviãit si
ﬁe‰ení nûkter˘ch nenadál˘ch situací v dopravû. Mûstsk˘ úﬁad Tﬁinec, odbor dopravy, rovnûÏ zaji‰Èuje potﬁebné pomÛcky
a motivaãní pﬁedmûty k v˘uce dopravní v˘chovy, zpracovává programy v˘cviku na dûtském dopravním hﬁi‰ti pro zaãínající
cyklisty. V˘cvik je zamûﬁen na Ïáky 4. a 5. tﬁíd základních ‰kol, tedy dûti, které se zaãínají pohybovat po pozemních komunikacích bez doprovodu dospûlé osoby. KaÏdoroãnû projde v˘cvikem nûkolik stovek dûtí.

Dûtské organizace pﬁipravují na dny 5. a 6. ãervna dal‰í roãník „Bambiriády v Tﬁinci”. Uskuteãní se na námûstí
Svobody a leto‰ní téma zní: „Nás se to t˘ká”.
Jedná se o jedineãnou prezentaci v‰ech subjektÛ pracujících s dûtmi a mládeÏí. Organizace, které mají zájem prezentovat svou ãinnost s dûtmi a mládeÏí v na‰em regionu, se mohou pﬁihlásit na kontaktní adrese: www.bambiriada.cz,
narodni.rada@royalrangers.cz nebo na telefonu 605 172 671.
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Termíny sbûru nebezpeãn˘ch
a objemn˘ch odpadÛ - jaro 2009
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Tﬁinec ocenil nové stavby
Ve mûstû se na sklonku minulého roku
konal 9. roãník soutûÏe Stavba roku.
SoutûÏ probûhla ve tﬁech kategoriích,
a to staveb pro bydlení, staveb komerãních a ve tﬁetí kategorii se hodnotily obnovené fasády.
Do 9. roãníku soutûÏe bylo pﬁihlá‰eno
patnáct staveb rodinn˘ch domkÛ, dvû
stavby komerãní a tﬁi fasády u bytov˘ch
domÛ na sídli‰ti Terasa.
Hodnotící komise, schválená radou
mûsta, v níÏ mj. zasedají dva architekti,
zástupci rady mûsta a zástupci stavebního úﬁadu na MûÚ Tﬁinec, ocenila tyto
stavby:
Umístûní v kategorii
STAVBY PRO BYDLENÍ
1. místo - rodinn˘ dÛm v LyÏbicích.
Stavebníky jsou manÏelé ing. Lubomír
a ing. Ivona Ciencialovi, autorem návrhu
ing. arch. Daniel Labuzík.
2. místo - rodinn˘ dÛm v Oldﬁichovicích. Stavebníkem je Roman Tengler,
autorem návrhu Proin, s.r.o.
2. místo - rodinn˘ dÛm v Oldﬁichovi-

Vítûzná stavba kategorie Bydlení.
cích. Stavebníky jsou Ladislav Guziur
a Jana Proboszová, autorem návrhu ing.
arch. Petr Kopeck˘.
Kategorie STAVBY
KOMERâNÍHO CHARAKTERU
1. místo - logistické centrum firmy
PRO NORTH CZECH, a. s., na ul.

Bezruãova. Investorem stavby je firma
PRO NORTH CZECH, a. s., autorem návrhu Abras, projektov˘ ateliér, s. r. o.
2. místo - správní objekt firmy RESOLUX, s. r. o., na ul. U parku. Investorem
stavby je firma RESOLUX, s. r. o., autorem návrhu V-ateliér.
Kategorie OBNOVA FASÁD
STÁVAJÍCÍCH OBJEKTÒ
1. místo - revitalizace bytového domu
na ul. Slezská. Investorem stavby je
Spoleãenství vlastníkÛ jednotek domu
ã.p. 788-789, autorem návrhu je
Projekãní ateliér - Ing. Zelinka, s. r. o.
2. místo – revitalizace bytového domu
na ul. Slezská, investorem stavby je
Stavební bytové druÏstvo Tﬁinec, autorem návrhu je Projekãní ateliér - Ing.
Zelinka, s. r. o.
Následující 10. roãník bude jubilejní
a v nûm chceme pozmûnit pravidla pro
pﬁihla‰ování do soutûÏe. V pﬁí‰tím roce
budou moci b˘t pﬁihlá‰eny do soutûÏe
Stavba roku stavby zkolaudované od
1. 11. 2007 do 31. 10. 2009, tedy za del‰í, dvouleté, období. Chceme tak dát ‰anci vût‰ímu poãtu stavebníkÛ pﬁihlásit se
do soutûÏe, ve které jsou vítûzné stavby
finanãnû ocenûny.

Vítûzná „obnovená fasáda”.

MÁTE DOMA VYSLOUÎIL¯
ELEKTROSPOT¤EBIâ?
Ve ãtvrtek 23. dubna budeme na námûstí Svobody oslavovat Den Zemû.
Pokud máte doma nefunkãní ãi nepouÏívan˘ elektrospotﬁebiã a nevíte, kam

s ním, pﬁijìte. V dobû od 9.00 do 16.00
zde bude pﬁistavena bikranová nádoba,
kam tyto vyslouÏilé elektrospotﬁebiãe
mÛÏete odloÏit.

POMOZTE P¤EKONAT NÁRODNÍ
REKORD VE SBùRU BATERIÍ
Souãástí oslav Dne Zemû, kter˘ se
bude konat ve ãtvrtek 23. dubna na
námûstí Svobody, bude soutûÏ o vytvoﬁení rekordu ve sbûru pouÏit˘ch

TISK NA RECYKLOVANÉM
PAPÍ¤E

baterií a monoãlánkÛ. Pﬁijìte se pobavit a pokusit se o zápis na‰eho mûsta
do ãeské podoby Guinnessovy knihy
rekordÛ.
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