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Ve slavnostním duchu se neslo zahájení 4. zasedání Zastupitelstva
mûsta Tﬁince dne 19. dubna 2011,
na které dorazili i zástupci vítûzného hokejového t˘mu HC Oceláﬁi
Tﬁinec s mistrovsk˘m pohárem.
Vedení Tﬁince hráãÛm oficiálnû
pogratulovalo a podûkovalo za
skvûlou reprezentaci mûsta. Pﬁi této
pﬁíleÏitosti jim pﬁedalo dort ve tvaru
ledové hrací plochy.
„Dûkujeme celému manãaftu i realizaãnímu t˘mu. Udûlali jste v‰em
obrovskou radost. Tﬁinec zaÏil atmosféru, jakou uÏ dlouho nepamatuje. Historick˘ titul je jedním z nejkrásnûj‰ích dárkÛ, které si mohlo
mûsto pﬁát ke sv˘m 80. narozeninám,“ neskr˘vala svou velkou radost starostka Vûra Palkovská.

STAVBY PROJEKTU REVITALIZACE POVODÍ OL·E DOKONâENY
Kvûten byl v Tﬁinci pro projekt
Revitalizace ﬁeky Ol‰e mûsícem
fini‰ování a kolaudací. V‰ech
sedm staveb projektu v Tﬁinci je
dokonãeno a uvedeno do provozu,
a to ve stanoveném termínu.
V leto‰ním roce byly dokonãeny
a zkolaudovány poslední tﬁi stavby. V lokalitû Dolní Lí‰tná – NûmcÛv Kopec byla vybudována nová
kanalizace s koncovou ãistírnou
odpadních vod. Stavbou tak byla
nahrazena pÛvodní jednotná kanalizace a nevyhovující biologick˘
septik. Posledními kolaudovan˘mi
stavbami byly technicky nároãné
kanalizace na ulici NádraÏní,

Tû‰ínská a kanalizace v místní
ãásti Folwark v celkové délce témûﬁ 6,5 km. Pro v‰echny obãany
to tedy znamená, Ïe mohou realizovat kanalizaãní pﬁípojky z jednotliv˘ch nemovitostí. Novû vybudované stavby bude provozovat
do doby dokonãení v˘bûrového ﬁízení na provozovatele novû vybudované infrastruktury v Tﬁinci
spoleãnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava
(SmVaK Ostrava, a.s.). Na nû se
také obãané mohou obracet ve vûci Ïádosti o zﬁízení kanalizaãní
pﬁípojky. Ve‰keré náleÏitosti Ïádosti vãetnû projektové dokumen-

tace pﬁípojek byly mûstem jiÏ provozovateli pﬁedány tak, aby obãané mûsta mûli vyﬁizování co nejjednodu‰‰í. Kontaktní osobou za
SmVaK Ostrava je Jan Raszka (tel.
ã. 558 737 077, mobil: 605 202
405). Realizaci vlastní pﬁípojky si
v‰ak musí uhradit vlastníci jednotliv˘ch nemovitostí. Tento princip
realizace pﬁípojek je uplatÀován
pro v‰echny obãany mûsta, kteﬁí se
na novû vybudovanou infrastrukturu projektu Revitalizace ﬁeky
Ol‰e napojují.
Napojení jednotliv˘ch nemovitostí na novû budovanou kanalizaci je v souvislosti s podmínkami

INFORMACE Z JEDNÁNÍ MùSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
Dne 19. dubna 2011 se konalo 4.
zasedání Zastupitelstva mûsta
Tﬁince ve volebním období 2010 aÏ
2014. V prÛbûhu jednání zastupitelstvo mûsta:
- vyslovilo souhlas s celoroãním
hospodaﬁením mûsta Tﬁince za rok
2010 „bez v˘hrad“, schválilo
„Závûreãn˘ úãet mûsta Tﬁince za
rok 2010“, vzalo na vûdomí
„Zprávu auditora o v˘sledku pﬁezkoumání hospodaﬁení mûsta Tﬁince
za rok 2010“ a schválilo kladn˘ v˘sledek hospodaﬁení mûsta Tﬁince za
rok 2010 po zdanûní ve v˘‰i
84.449.739,93 Kã a jeho pﬁevod
v roce 2011 z úãtu 431 - V˘sledek
hospodaﬁení ve schvalovacím ﬁízení
na úãet 432 - Nerozdûlen˘ zisk minul˘ch let,
- zvolilo do funkce ãlena V˘boru
pro strategick˘ rozvoj mûsta Ing.
Miroslava Boublíka, PhDr. Miladu Hejmejovou, Ing. Zbigniewa
Choduru, Mgr. Ivo Kaletu, Ing. Ivo
Kantora, Ing. Jana Lasotu, Ing.
Davida Sventka, MBA, Ing.
Michaela Trojku, Mgr. Ladislava
Vrátného a Mgr. Luká‰e Wojtase,
- vydalo obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 2/2011, o stanovení veﬁejnû

pﬁístupn˘ch míst, na kter˘ch je provozování v˘herních hracích pﬁístrojÛ zakázáno,
- rozhodlo o poskytnutí úãelov˘ch
neinvestiãních dotací na projekty
v sociální oblasti z rozpoãtu mûsta
Tﬁince pro rok 2011 a o uzavﬁení
pﬁíslu‰n˘ch smluv o poskytnutí úãelov˘ch neinvestiãních dotací na projekty v sociální oblasti z rozpoãtu
mûsta Tﬁince pro rok 2011,
- schválilo uzavﬁení smluv o pÛjãkách z „Fondu rozvoje bydlení mûsta Tﬁince“ pro rok 2011,
- udûlilo „Cenu mûsta Tﬁince“ za
dlouhodob˘ pﬁínos pro mûsto Tﬁinec
v oblasti v˘tvarného umûní panu
Josefu Novickému (nar. 1927), za
podmínek stanoven˘ch Zásadami
pro udûlování „Ceny mûsta Tﬁince“,
- vzalo na vûdomí informaci o naplÀování opatﬁení v‰ech Stﬁednûdob˘ch (komunitních) plánÛ rozvoje
sociálních sluÏeb za období let 2006
- 2010 a schválilo dodatek ã. 1 ke
„Stﬁednûdobému plánu rozvoje sociálních sluÏeb mûsta Tﬁince na období let 2009 - 2012“,
- schválilo dodatek ã. 4 a ã. 5
„Stanov Slezského vodohospodáﬁského svazku“,

- schválilo uzavﬁení dodatku ã. 2
„Zvlá‰tní smlouvy“ k realizaci projektu „Revitalizace povodí Ol‰e“
Slezského
vodohospodáﬁského
svazku (dále jen Svazku) mezi obcemi âesk˘ Tû‰ín, Tﬁinec, Tûrlicko,
Bystﬁice, Vendrynû, Jablunkov,
Mosty u Jablunkova a Návsí jako
ãleny Svazku na stranû jedné
a Slezsk˘m vodohospodáﬁsk˘m
svazkem na stranû druhé,
- rozhodlo v souladu pﬁimûﬁenû se
zákonem ã. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním ﬁízení,
v platném znûní a § 84 odst. 1 zákona ã. 137/2006 Sb., o veﬁejn˘ch zakázkách, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, o uzavﬁení provozní smlouvy
na akci „Provozování vodohospodáﬁské infrastruktury mûsta Tﬁince
v rámci realizace projektu Revitalizace povodí Ol‰e“ s uchazeãem vze‰l˘m z jednacího ﬁízení bez uveﬁejnûní se spoleãností Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a. s.,
- schválilo Jednací ﬁád Zastupitelstva mûsta Tﬁince,
- rozhodlo o dal‰ích materiálech
majetkoprávní povahy.

pﬁiznané dotace nutností a podle
platné legislativy v oblasti vodního hospodáﬁství povinností, pokud
je to technicky moÏné. Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe mûsto nebude nuceno
vyuÏít legislativních moÏností,
které vypl˘vají z platné legislativy
a rozhodnutím uloÏit napojení na
kanalizaci.
Stavba se vzhledem ke svému
rozsahu, stanoven˘m termínÛm
a nároãnosti dotkla celé ﬁady domácností, chodu a Ïivota ve mûstû.
V‰em obãanÛm dûkujeme za trpûlivost, spolupráci a vstﬁícn˘ pﬁístup. Vûﬁíme, Ïe i následné budování pﬁípojek probûhne úspû‰nû.

nadcházející letní mûsíce znamenají nejen pro na‰e dûti vytouÏené prázdniny,
ale pro nás v‰echny ãas relaxace a zaslouÏeného odpoãinku. Máme za sebou
nároãné období, které nás stálo mnoho
sil. Na druhou stranu v nás je‰tû nyní doznívá euforie ze zisku prvního mistrovského titulu HC OceláﬁÛ Tﬁinec, kter˘ se
hokejistÛm podaﬁilo získat symbolicky
zrovna v roce, kdy si Tﬁinec pﬁipomíná
80 let pov˘‰ení na mûsto. Je to pro Tﬁinec
jeden z nejhezãích dárkÛ k narozeninám,
za kter˘ patﬁí OceláﬁÛm obrovské díky.
Dal‰í radostnou zprávou pro na‰e
mûsto je schválení financování VIA
LyÏbice, coÏ po nûkolikaleté pﬁípravû ze
strany mûsta povede k zahájení samotné
stavby vãetnû vybudování vlakové zastávky. Vznikne zde mimoúrovÀové kﬁíÏení pod nov˘m Ïelezniãním mostem a napojení lokality Za tratí na centrum
Tﬁince. Projekt zahrnuje v˘stavbu silnice, vybudování obousmûrné stezky pro
cyklisty a chodníku a osvûtlení 18místného parkovi‰tû. V souvislosti s dopravní
situací ve mûstû bych chtûla podûkovat
za trpûlivost v‰em úãastníkÛm silniãního
provozu, kter˘m komplikuje Ïivot nezbytná rekonstrukce mostku pod neborovsk˘m kopcem. Poãítáme s tím, Ïe opravy
skonãí o mûsíc dﬁíve, tedy v ãervenci,
a v‰ichni si koneãnû budeme moci vydechnout.
V druhé polovinû roku budeme mít za
sebou kolaudaci stavby projektu revitalizace Ol‰e a ãeká nás nároãné administrativní vypoﬁádání s Evropskou komisí
vãetnû nároãn˘ch kontrol. Obãané se koneãnû doãkají úpravy komunikace na
NádraÏní ulici.
Ráda bych na závûr pﬁipomnûla, Ïe nás
v nádherném ãervnovém mûsíci ãeká ﬁada v˘znamn˘ch akcí konan˘ch v rámci
zmiÀovan˘ch oslav 80. v˘roãí, které si
urãitû nenechte ujít. Po osmi letech se
uskuteãní Festival PZKO znovu v Tﬁinci,
námûstí Svobody opût oÏiví tradiãní Den
s integrovan˘m záchrann˘m systémem
a Pﬁehlídka národnostních men‰in. V polovinû ãervna nás pak ãeká pﬁedání ocenûní Talent 2011 a závûr mûsíce bude
patﬁit festivalu Noc plná hvûzd. Myslím,
Ïe si kaÏd˘ pﬁijde na své.
Pﬁeji vám krásné sluneãné prázdniny
plné pﬁíjemn˘ch záÏitkÛ.
Vûra Palkovská, starostka mûsta

U ZOBAWY BEZPEâNùJI
Nov˘ záliv pro autobusy vzniká na zastávce Tﬁinec-Zobawa podél silnice I/11.
Souãástí stavby je i vybudování chodníku
mezi ulicí NábﬁeÏní smûrem ke svûtelné
kﬁiÏovatce. Záliv i chodník, které by mûly
b˘t dokonãeny v ãervnu leto‰ního roku,
jsou souãástí bezpeãnostních staveb na
I/11. Dal‰ím krokem k vût‰í bezpeãnosti
chodcÛ v této lokalitû by mûl b˘t pﬁechod
pro chodce, kter˘ bude je‰tû v leto‰ním roce zﬁízen naproti restaurace Zobawa.

NOVÉ DùTSKÉ H¤I·Tù
NA LETNÍM KOUPALI·TI
Letní koupali‰tû v Tﬁinci bude v leto‰ním roce opût atraktivnûj‰í. Pﬁed nûkolika dny bylo dokonãeno dûtské
hﬁi‰tû, které dûtem zpﬁíjemní náv‰tûvu
letního koupali‰tû.
Celkem bude nejmlad‰ím náv‰tûvníkÛm k dispozici 14 herních prvkÛ. Dûti
ve vûku od 3 do 14 let se mohou tû‰it
na dva kolotoãe, osm houpaãek a houpadel, prÛlezky a pískovi‰tû. Nejzají-

mavûj‰í pro dûti bude urãitû herní sestava lodû, která se nachází v tûsné
blízkosti brouzdali‰tû. Na toto hﬁi‰tû
získala organizace STaRS, pﬁedev‰ím
díky hlasÛm veﬁejnosti, dotaci ze soutûÏe Prazdroj lidem v celkové ãástce
270 tisíc korun. V‰em, kteﬁí pro ná‰
projekt hlasovali, je‰tû jednou velice
dûkujeme. Celkové náklady na v˘stavbu hﬁi‰tû ãinily 600 tisíc korun.

Housenková prÛlezka je jedním z herních prvkÛ dûtského hﬁi‰tû.
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CENA MùSTA T¤INCE PRO V¯TVARNÍKA T¤INECKÉ ÎELEZÁRNY P¤EVZALY CENU MùSTA T¤INCE
Koncem bﬁezna obdrÏely Tﬁinecké
Ïelezárny Cenu mûsta Tﬁince za stûÏejJOSEFA NOVICKÉHO
ní podíl na hospodáﬁském rozvoji mûsta

Malíﬁ, grafik, ãlen Unie v˘tvarn˘ch
umûlcÛ âR a spoluzakladatel Klubu
v˘tvarníkÛ Fr˘decko-Místecka Josef
Novick˘ pﬁevezme v pondûlí 6. ãervna
v kulturním domû Trisia Cenu mûsta
za dlouhodob˘ pﬁínos pro Tﬁinec v oblasti v˘tvarného umûní.
V‰estrann˘ v˘tvarník Josef Novick˘
se narodil 20. kvûtna 1927 ve
Václavovicích u Fr˘dku-Místku, ale
v roce 1951 se pﬁestûhoval do Tﬁince
a jak sám ﬁíká, v hutnickém mûstû uÏ
zapustil koﬁeny velmi hluboko. „Je to
pro mû také právû proto velká ãest, Ïe
se mûsto Tﬁinec rozhodlo udûlit mi takové ocenûní. A kromû toho je tato událost i velik˘m povzbuzením do mé
dal‰í práce,“ pﬁiznal se Josef Novick˘.
Pan Josef Novick˘ se vyuãil aranÏé-

rem a tímto zamûstnáním vstoupil na
cestu v˘tvarného umûní. Jeho tvorba
se odvíjí od propagaãní grafiky, pﬁes
nejrÛznûj‰í Ïánry dekoraãního charakteru, aÏ po malbu obrazÛ. Vût‰inu námûtÛ pro jeho obrazy tvoﬁí okolní beskydská krajina, ve které autor Ïije, ale
ﬁada jeho dûl byla ovlivnûna i zahraniãními cestami po evropsk˘ch mûstech. V devadesát˘ch letech vznikla jeho série obrazÛ ovlivnûn˘ch náv‰tûvou
Benátek. Autor rád experimentuje,
a proto se v jeho tvorbû prezentují obrazy rÛzného pojetí, které ﬁetûzovû
spojují reáln˘ pohled aÏ k abstrakci.
Základem pro tvorbu a stavbu obrazÛ
je reáln˘ objekt. „Jsem velice rád,
kdyÏ se mi podaﬁí zobrazit vûci tak,
jak je pﬁede mnou nikdo nevidûl,“ ﬁíká
umûlec. Novického v˘stavy
jsou zajímavé tím, Ïe je pokaÏdé obohatí nov˘mi námûty.
Vitální umûlec pﬁiznává, Ïe se
nebojí pouÏívat nové zpÛsoby
malby, spojovat rÛzné techniky
a dávat do obrazu nové my‰lenky. „Nûkteré moje obrazy mají
evokovat diváka a provokovat
jeho fantazii k jeho vlastním
pﬁedstavám,“ dodává Josef
Novick˘.
Cena mûsta bude umûlci pﬁedána na vernisáÏi jeho v˘stavy,
která se uskuteãní dne 6. ãervna
2011. Souãástí pﬁedání ceny
mûsta je zápis do „Pamûtní knihy mûsta Tﬁince“.

P¤EHLÍDKA NÁRODNOSTNÍCH MEN·IN
Pestrá smûsice hudby a tancÛ okoﬁenûná vÛnûmi typick˘ch jídel jednotliv˘ch
národních kuchyní oÏiví v nedûli 19.
ãervna od 13.00 hodin námûstí Svobody
v Tﬁinci.
Na tento den je pﬁichystán jiÏ sedm˘
roãník tradiãní a oblíbené Pﬁehlídky národnostních men‰in. Jednotlivé národnostní men‰iny nám kaÏd˘m rokem
pﬁedstavují svou typickou kulturu, taneãní soubory i hudební skupiny, a nejen to,
zviditelÀují i svá tradiãní jídla, nápoje
i v˘robky. Skoro v‰echny soubory jsou
z Tﬁince a blízkého okolí. VÏdy je se na

co podívat a ochutnat dobroty národnostních men‰in.
V leto‰ním roãníku se nám pﬁedstaví
dûti prvního i druhého stupnû základní
‰koly s polsk˘m jazykem vyuãovacím,
soubor písní a tancÛ Oldrzychowice,
soubor Tyrka, taneãní soubor âuãoriedky s kapelou, romská kapela GipsyWerk,
romské písnû v podání HorváthovcÛ,
ﬁecké duo Betos, taneãní ﬁeck˘ soubor ze
·umperka, duo Weãírek a dal‰í.
Îijeme tady v‰ichni pospolu bez ohledu na národnost, a proto si nenechte ujít
dobﬁe strávenou a pﬁíjemnou nedûli.

REKONSTRUKCE MOSTU V NEBORECH
POKRAâUJE PODLE PLÁNU
V souladu se stanoven˘m harmonogramem pokraãuje rekonstrukce mostu
na silnici I/11 v Neborech, která v˘znamnû zasahuje do dopravní situace
v na‰em mûstû. Provoz v tomto úseku je
v souãasné dobû ﬁízen provizorní svûtelnou signalizací a dopravním znaãením se zákazem vjezdu vozidlÛm nad
3,5 tuny, s v˘jimkou autobusÛ veﬁejné
dopravy a vozidel záchranného integrovaného systému.
Podle harmonogramu stavebních prací se pﬁedpokládalo pﬁevedení dopravy
na opravenou levou ãást mostu k 6. ãervnu, ale dodavatel práce uspí‰il a provoz byl pﬁeveden jiÏ k 10. kvûtnu. Tím
zaãala 2. etapa rekonstrukce.
Na zaãátku stavby se také pﬁedpokládalo, Ïe dojde v místû uzavírky k prodlouÏení uzavﬁeného úseku mezi provizorní svûtelnou signalizací, protoÏe
souãástí stavby je i oprava mostu ev. ã.

11-170, umístûného v blízkosti kﬁiÏovatky silnic I/68 a I/11 v ãásti Nebory.
Toto nebude potﬁeba, neboÈ dodavatel
stavby opravu tohoto mostu provedl za
plného provozu. PﬁeváÏná ãást stavebních prací na tomto druhém objektu
spoãívala v opravû koryta vodního toku
a sanaci spodní stavby klenbového mostu.
Na vrchní stavbû byly vybudovány
nové ﬁímsy se zábradlím a silniãním
svodidlem. Objízdná trasa pro nákladní
automobily bude nadále vedena pﬁes
mûsto.
Pﬁedpokládané ukonãení prací je 31.
srpna, ale podle zhotovitele stavby je
moÏné, Ïe bude rekonstrukce hotova jiÏ
k 31. ãervenci. Dﬁívûj‰í termín ukonãení oprav mostÛ ale záleÏí na poãasí.
Aktuální informace o dopravû jsou
k dispozici na webov˘ch stránkách
mûsta.

NOVINKA VE SBùRU NÁPOJOV¯CH KARTONÒ
Novinkou v oblasti separace odpadÛ,
která bude zavedena od ãervna leto‰ního
roku, je sbûr nápojov˘ch kartonÛ (krabice od dÏusÛ, mléãn˘ch v˘robkÛ, vín
apod.) na okrajov˘ch ãástech na‰eho
mûsta. V prÛbûhu ãervna a ãervence obdrÏí v‰echny domácnosti, od kter˘ch se
provádí svoz pytlÛ, nov˘ oranÏov˘ pytel
oznaãen˘ „nápojové kartony“ a souãasnû i informaãní leták, kde získají o nápojov˘ch kartonech dal‰í zajímavé informace. Svoz tûchto oranÏov˘ch pytlÛ bu-

de probíhat podle stávajícího platného
harmonogramu souãasnû s pytli na plast
a papír.
V centrálních ãástech mûsta bude probíhat separace nápojov˘ch kartonÛ jako
doposud, budou se tedy odkládat do
modr˘ch nádob souãasnû s papírem a na
dotﬁíìovací lince budou následnû vytﬁídûny. O zﬁízení a umístûní nov˘ch separaãních nádob na nápojové kartony se
zatím neuvaÏuje, a to z prostorov˘ch dÛvodÛ.

a za dlouhodobé spoluvytváﬁení podmínek pro kulturní, sportovní a spoleãenské vyÏití obãanÛ Tﬁince a regionu.
Slavnostní pﬁedání ceny probûhlo 28.
bﬁezna 2011 na spoleãné pÛdû obou
subjektÛ - v Muzeu Tﬁineck˘ch Ïelezáren a mûsta Tﬁince. Cenu pﬁedala starostka mûsta Vûra Palkovská ãlenovi
dozorãí rady Jozefu Bla‰kovi a generálnímu ﬁediteli spoleãnosti Jiﬁímu
Ciencialovi; ten pﬁedal starostce so‰ku
Královna ocel, která je symbolem skupiny Tﬁinecké Ïelezárny a Moravia
Steel. Vedení Ïelezáren tuto so‰ku udûluje za v˘znamné poãiny sv˘m nejlep‰ím zamûstnancÛm a v˘jimeãnû i jin˘m
subjektÛm za vynikající spolupráci.

MùSTO ZAKÁZALO PROVOZOVÁNÍ V¯HERNÍCH
HRACÍCH P¤ÍSTROJÒ NA CELÉM SVÉM ÚZEMÍ
Dne 19. 4. 2011 se zastupitelé mûsta Tﬁince usnesli vydat obecnû závaznou vyhlá‰ku o stanovení veﬁejnû
pﬁístupn˘ch míst, na kter˘ch je provozování v˘herních hracích pﬁístrojÛ
zakázáno. Vyhlá‰ka nabyla úãinnosti
hned následujícího dne po jejím vydání, je‰tû v leto‰ním roce by mûlo z
heren, barÛ ãi hospod zmizet zhruba
160 v˘herních hracích pﬁístrojÛ.
DÛvody pro to, aby se záleÏitostí
v˘herních hracích pﬁístrojÛ mûsto
zaãalo zab˘vat, je nadmûrn˘ poãet
tûchto pﬁístrojÛ, zejména v centru
mûsta, které doslova bliká reklamami na hazardní hry. Negativní spoleãenské následky hraní na „automatech“ jsou natolik v‰eobecnû známé,
Ïe je nemusíme detailnû popisovat.
PﬁipomeÀme si ty nejãastûj‰í negativní jevy související se závislostí na
hazardních hrách: rozvrácení rodin,
domácí násilí, zadluÏenost hazardních hráãÛ, alkoholismus ãi utrpení
dûtí.
Nová vyhlá‰ka by mûla zakázat
provozování v˘herních hracích pﬁístrojÛ na v‰ech veﬁejnû pﬁístupn˘ch
místech na celém území mûsta
Tﬁinec. To znamená ve v‰ech prostorách pﬁístupn˘ch kaÏdému bez omezení, a to bez ohledu na vlastnictví
k tomuto prostoru nebo i s pﬁípadn˘m omezením. Dal‰í regulace vypl˘vá pﬁímo ze zákona, kter˘ stanoví, Ïe provozování v˘herních pﬁístrojÛ nesmí b˘t ve ‰kolách a ‰kolsk˘ch
zaﬁízeních, v zaﬁízeních sociální
a zdravotní péãe, v budovách státních orgánÛ a církví, jakoÏ i v sousedství uveden˘ch budov.
K 15. bﬁeznu 2011 bylo ve mûstû

Tﬁinci povoleno 162 v˘herních hracích pﬁístrojÛ. Podle sdûlení Ministerstva financí je v Tﬁinci povoleno
211 jin˘ch technick˘ch herních zaﬁízení (tzv. videoterminálÛ). Jedná se
o poãet povolen˘ch, nikoliv provozovan˘ch videoterminálÛ, tûch bude
ménû. Za rok 2010 bylo ve v˘herních hracích pﬁístrojích vsazeno celkem 101 003 743 Kã a vyplaceno na
v˘hrách 71 954 574 Kã. U videoterminálÛ tyto ãástky nejsme schopni
urãit.
V‰echny „automaty“ se mûstu nepodaﬁí zru‰it, neboÈ jiná technická
herní zaﬁízení povoluje Ministerstvo
financí. Aktuální legislativa obcím
umoÏÀuje pouze zakázat provozování v˘herních hracích pﬁístrojÛ. K tomu, aby obce mohly omezit poãet
„automatÛ“ ve mûstech na minimum, nebo je zcela vymítit, je nutno
novelizovat loterijní zákon. V parlamentu jiÏ byly projednány tﬁi návrhy
novely loterijního zákona, zatím
Ïádná nepro‰la cel˘m legislativním
procesem. Státní dozor nad sázkov˘mi hrami a loteriemi Ministerstva financí upravil od 16. 8. 2010 postup
pﬁi posuzování Ïádostí o povolení
provozování sázkov˘ch her podle
ustanovení § 50 odst. 3 zákona o loteriích (tedy povolování provozování zejména videoterminálÛ). Z tohoto „postupu“ vypl˘vá, Ïe vydáním
vyhlá‰ky regulující provozování v˘herních hracích pﬁístrojÛ mûsto
Tﬁinec získalo do ruky nástroj k boji
rovnûÏ proti jin˘m technick˘m herním zaﬁízením, neboÈ pﬁi povolování
videoterminálu bude Ministerstvo financí kontaktovat obec s dotazem,

zda povolením sázkového zaﬁízení
do míst, které jsou vyhlá‰kou regulovány, nebude naru‰en veﬁejn˘ poﬁádek. ZdÛvodní-li obec ve své odpovûdi poru‰ení veﬁejného poﬁádku
provozováním sázkového zaﬁízení,
Ministerstvo financí povolení nevydá.
Pﬁijetím nové vyhlá‰ky, která zakazuje provoz v˘herních hracích pﬁístrojÛ (VHP) na v‰ech veﬁejnû pﬁístupn˘ch místech ve mûstû a s tím
spojen˘m zánikem 162 automatÛ,
dojde ke zmûnám v rozpoãtu. Ve
schváleném rozpoãtu mûsta na rok
2011 je poãítáno v souvislosti s VHP
se schválen˘mi pﬁíjmy: za povolování VHP – pﬁedpokládan˘ pﬁíjem ve
v˘‰i 2 miliony Kã, za místní poplatek
za provozovan˘ v˘herní hrací pﬁístroj nebo jiné technické herní zaﬁízení povolené Ministerstvem financí
podle jiného právního pﬁedpisu –
pﬁedpokládan˘ pﬁíjem ve v˘‰i 4 miliony Kã. V prÛbûhu roku je navíc do
rozpoãtu mûsta odvádûn v˘tûÏek
z provozování loterií, kter˘ se kaÏdoroãnû pohybuje kolem 1 mil. aÏ 1,8
mil. Kã.
âeská republika se stala rájem hazardu – zemí s nejvût‰ím poãtem zaregistrovan˘ch heren na obãana na
svûtû. Závûrem nezb˘vá neÏ doufat,
Ïe zákonodárci urychlenû pﬁistoupí
k jednáním ohlednû zmûny zákona
o loteriích takov˘m zpÛsobem, aby
obce mohly je‰tû úãinnûji bojovat
proti hazardu. Ze strany mûsta byl jiÏ
první krok uãinûn, víc nám zatím stávající legislativa neumoÏÀuje.

VYÚâTOVÁNÍ SLUÎEB ZA ROK 2010 PRO BYTY
A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VLASTNICTVÍ MùSTA
Jako kaÏd˘m rokem, bylo i v roce
leto‰ním, k datu 31. 12. 2010, podle
vyhlá‰ky ã. 372/2001 Sb. provedeno
vyúãtování sluÏeb za rok 2010 pro
byty a nebytové prostory ve vlastnictví mûsta Tﬁince. Vyúãtování jste
v souladu s v˘‰e citovanou vyhlá‰kou obdrÏeli v písemné podobû v termínu do 30. 4. 2011.
Vzhledem k tomu, Ïe vût‰inû nájemcÛ mûstsk˘ch bytÛ vznikl nedoplatek zejména na sluÏbû „topení“,
a nûkteﬁí z vás se domnívají, Ïe topná sezona v roce 2010 byla krat‰í
a zima ménû mrazivá, poÏádali jsme
dodavatele tepla o srovnání let 2009
a 2010, co se t˘ãe délky topné sezony a v˘‰e ceny tepla.
Z podkladÛ zaslan˘ch dodavatelem tepla v Tﬁinci vypl˘vá, Ïe poãet
otopn˘ch dnÛ byl:

a) v roce 2009 (od 1. 1. do 31. 12.)
232 dnÛ (z toho v kvûtnu 13 dnÛ),
zaãalo se topit aÏ od 1. 10.
b) v roce 2010 (od 1. 1. do 31. 12.)
276 dnÛ (z toho v kvûtnu 31 dnÛ),
zaãalo se topit jiÏ od 5. 9.
Znamená to tedy, Ïe otopn˘ch dnÛ
bylo v roce 2010 více, a to celkem
o 44 dnÛ. Kromû toho mûsíce leden
a prosinec 2010 byly stupÀovû více
mrazivûj‰í oproti roku 2009. Ceny
tepla se v roce 2010 zvedly pouze
o nav˘‰ení danû z pﬁidané hodnoty
státem, a to o 1 %. Del‰í otopné období a zv˘‰ená sazba DPH z 9 na
10 % zpÛsobila jak vût‰í spotﬁebu
tepla, tak i vy‰‰í cenu tepla.
Zálohy na dodávku tepla se stanoví na pﬁí‰tí zúãtovací období vÏdy
podle skuteãné spotﬁeby tepla v období pﬁedcházejícím, zohledÀují se

pouze známé skuteãnosti zmûny ceny. Tuhost zimy se nedá pﬁedvídat,
proto se zálohy na teplo nájemcÛm
mûstsk˘ch bytÛ pro rok 2010 hromadnû neupravovaly.
Pro rok 2011 budou zálohy na
sluÏby spojené s bydlením vzhledem
k nedoplatkÛm zpÛsoben˘m pﬁedev‰ím u sluÏby „topení“ pﬁepoãteny
a nav˘‰eny podle skuteãn˘ch nákladÛ za rok 2010. V‰ichni nájemci obdrÏí v prÛbûhu mûsíce kvûtna nové
evidenãní listy platné od 1. 6. 2011.
ZároveÀ pﬁipomínáme, Ïe nedoplatky z vyúãtování sluÏeb za rok
2010 jsou podle vyhlá‰ky ã.
372/2001 Sb. splatné v termínu do
31. 7. 2011. TaktéÏ vzniklé pﬁeplatky
budou nájemníkÛm ve stejném termínu vráceny.
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DEN S INTEGROVAN¯M ZÁCHRANN¯M SYSTÉMEM
Záchranné akce, ha‰ení poÏáru
v domácnosti, likvidace chemické havárie a dokonce simulovaná dopravní
nehoda budou k vidûní v sobotu 11.
ãervna od 10 hodin dopoledne na námûstí Svobody v Tﬁinci, kdy se uskuteãní jiÏ tradiãní Den IZS neboli Den
s integrovan˘m záchrann˘m systémem. Leto‰ní roãník akce, kterou
kaÏdoroãnû pﬁipravuje mûsto Tﬁinec,
probûhne pod zá‰titou HZS MSK
s úãastí Policie âR, Mûstské policie
Tﬁinec a Rychlé záchranné sluÏby.
Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Moravskoslezského kraje pﬁedstaví svou
nejmodernûj‰í techniku a oku diváka
umoÏní i pohled do minulosti hasiãské techniky.
Pro vût‰inu nezainteresovan˘ch
osob je práce záchrann˘ch sloÏek velkou neznámou, proto jsme se tento rok
rozhodli umoÏnit v‰em zájemcÛm nahlédnout pod pokliãku tûchto povolání. Jako základní pﬁíklady práce hasiãÛ
jsou pﬁipraveny ukázky ha‰ení poÏáru
v domácnosti, vypro‰Èování osob pﬁi
dopravních nehodách a likvidace che-

mické havárie. Neodmyslitelnou kaÏdodenní ãinností je i fyzická pﬁíprava,
jejíÏ model bude rovnûÏ souãástí
ukázky. Policie se tento rok bude prezentovat ukázkou práce dopravní sluÏby policie a policejní kynologií. Dûti
si mohou vyzkou‰et, jaké to je sedût za
volantem rÛzn˘ch hasiãsk˘ch vozidel,
policejních aut, mohou se podívat, jak
se poskytuje první pomoc pﬁi dopravní
nehodû a jin˘ch zranûních.
Na rozdíl od minul˘ch roãníkÛ jsme
se pro leto‰ní rok rozhodli ve‰keré ãinnosti nejen prezentovat, ale umoÏnit
veﬁejnosti vyzkou‰et v‰e na vlastní kÛÏi. Vyvrcholením Dne IZS bude simulována dopravní nehoda na ulici
Lidické. Z tohoto dÛvodu bude od
9.30 do 11.30 hodin uzavﬁena ulice
Lidická, taktéÏ budou uzavﬁena obû
parkovi‰tû pﬁed finanãním úﬁadem
a komunikace pﬁed kulturním domem.
U této nehody bude moci veﬁejnost
zhlédnout souãinnost mezi záchrann˘mi sloÏkami, a to hasiãi a záchrannou
sluÏbou. Pro dûti bude pﬁipraveno kromû zmínûn˘ch ukázek a moÏnosti si

v‰e vyzkou‰et také zvlá‰tní program
s pﬁekvapením.
Den s IZS je mimo jiné zpestﬁením
mûsíãní kampanû zamûﬁené na zv˘‰ení informovanosti a povûdomí obyvatel mûsta Tﬁince a okolí o moÏn˘ch rizicích. Ta mohou b˘t zpÛsobena jak
pﬁírodními vlivy, dopravní infrastrukturou, tak i prÛmyslem, kter˘ je úzce
spjat s na‰ím regionem. Cílem kampanû je jednak na uvedená rizika upozornit, ale hlavnû vysvûtlit a pﬁiblíÏit problematiku Ïádoucího chování v pﬁípadû vzniku mimoﬁádné události. Bûhem
ãervna budou v dopravních prostﬁedcích a na vstupních branách Tﬁineck˘ch Ïelezáren, a.s., umístûny letáky
s touto problematikou. Tímto zároveÀ
chceme firmám TÎ, a.s., Veolia, a.s.,
a Moravia Security podûkovat za umoÏnûní realizace této kampanû. Na
internetov˘ch stránkách mûsta Tﬁinec
budou pﬁipraveny ke zhlédnutí instruktáÏní videoklipy s metodou ﬁe‰ení
mimoﬁádn˘ch událostí pod heslem
„·tûstí pﬁeje pﬁipraven˘m“.

OCENùNÍ TALENT 2011 PRO NEJLEP·Í ÎÁKY

·T¯VARÒV DùTSK¯ SBOR SLAVÍ
JiÏ pÛl století reprezentuje své mûsto
·t˘varÛv dûtsk˘ sbor, kter˘ vznikl
a pÛsobí pﬁi DDM v Tﬁinci. Po celou
dobu své existence se v˘raznû podílel
na kulturním dûní v na‰em mûstû. Vede
poãetnou mládeÏ nûkolika generací ke
zpûvu, hudbû a kultuﬁe vÛbec a bûhem
svého fungování pﬁivezl z domova i ze
zahraniãí ﬁadu ocenûní. Nedílnou souãástí tohoto sboru byla pravidelná táborová soustﬁedûní, kde vzniklo nemálo písní Václava ·t˘vara, dodnes Ïiv˘ch na jevi‰ti i ve vzpomínkách.
Dal‰ím krásn˘m obdobím dûtského
sboru byla témûﬁ desetiletá spolupráce
s profesionálním hudebním tûlesem,
Ostravsk˘m rozhlasov˘m orchestrem
a s tak v˘znamn˘mi interprety, jak˘mi
byli ve své dobû Marie Rottrová, Pavel
Novák a dal‰í.

Mezi autory více neÏ stovky pÛvodních dûtsk˘ch písní najdete osobnosti
jako jsou Jindﬁich Brabec, Drahoslav
Volejníãek, Jaromír Nohavica, Jiﬁí
Urbánek. Tyto písniãky se objevily i na
televizních obrazovkách a znovu se
s nûkter˘mi z nich mÛÏete setkat na
slavnostním koncertu 28. kvûtna
v Trisii. V 18 hodin zahájí ·t˘varÛv
dûtsk˘ sbor koncert pohledem do táborového Ïivota spolu s orchestrem FOK
(Fajnowy orchestr Kolibiska), pﬁivítají
vzácného hosta z Prahy, dûtsk˘ pûveck˘ sbor ROLNIâKU.
V závûreãné ãásti zazní rozhlasové
písnû, o jejichÏ novou úpravu se postaral Jiﬁí Zabystrzan. Jako host se pﬁedstaví b˘valá ãlenka sboru Markéta
Konviãková. Srdeãnû zveme v‰echny
b˘valé zpûváky a pﬁíznivce sboru.

POJëTE SI HRÁT ZA ·KOLOU
Oslavit 80. v˘roãí pov˘‰ení Tﬁince na
mûsto se chystá spoleãnû s ‰irokou veﬁejností také Základní umûlecká ‰kola
Tﬁinec. U této pﬁíleÏitosti pﬁipravuje zajímavou akci s názvem Hrajeme si za ‰kolou, která probûhne ve ãtvrtek 16. ãervna
v odpoledních hodinách na námûstí
Svobody pﬁed Kulturním domem Trisia.
Veﬁejnosti se pﬁedstaví Ïáci v‰ech oborÛ
od hudebního, pﬁes taneãní, dramatick˘
i v˘tvarn˘. Na programu bude vystoupe-

ní ‰kolního smyãcového orchestru, flétnového souboru Pí‰Èaliãka a neménû kvalitní prezentace sólistÛ a komorních ansámblÛ. Posluchaãi se mohou tû‰it rovnûÏ na zpûvaãku Markétu Konviãkovou.
Jako host koncertu pﬁijede do Tﬁince dechov˘ orchestr z hudební ‰koly
v Jastrzebie-Zdroju. Akci obohatí sv˘mi
vystoupeními také taneãní a dramatick˘
obor a v˘stava v˘tvarného oboru s happeningem.

DOTACE V SOCIÁLNÍ OBLASTI
Dne 19. dubna 2011 schválilo
Zastupitelstvo mûsta Tﬁince na svém 4.
zasedání dotace pro sociální oblast na
rok 2011. K dotaãnímu ﬁízení bylo podáno 49 Ïádostí od 28 ÏadatelÛ. V roce
2011 byla ãástka o 250 tisíc korun vy‰-

‰í oproti loÀskému roku. Mûsto Tﬁinec
podpoﬁilo sluÏby v sociální oblasti ve
v˘‰i 3 050 000 korun. Konkrétní rozdûlení dotací je k nahlédnutí na internetov˘ch stránkách Tﬁince www.
trinecko.cz.

NEZAPOME≈ME NA ÚDRÎBU POZEMKÒ
Jarní dny probudily pﬁírodu k Ïivotu
a pro majitele pozemkÛ to znamená nezapomenout na jejich údrÏbu, v pﬁípadû travnat˘ch ploch pak zejména kosením.
Rádi bychom touto cestou vyzvali
v‰echny majitele pozemkÛ nejen
v centru mûsta, ale i v okrajov˘ch ãástech, aby své pozemky udrÏovali v ﬁádném stavu. Vykosením pozemkÛ pﬁedejdeme zbyteãn˘m „sousedsk˘m tahanicím“, ‰etﬁením úﬁadÛ ohlednû za-

nedbané údrÏby a u‰etﬁíme nepﬁíjemné
chvíle lidem s pylovou ãi jinou alergií.
NeudrÏované pozemky rovnûÏ naru‰ují vzhled okolí, aÈ uÏ se jedná o garáÏovi‰tû, obydlené zóny nebo otevﬁenou
krajinu. Na‰e procházky mûstem, ãi
vyjíÏìky na kole pak budou jistû mnohem pﬁíjemnûj‰í. UpozorÀujeme, Ïe
pokud pokosenou trávu neupotﬁebíte,
mÛÏete ji odevzdat na kompostárnû firmy Nehlsen Tﬁinec v Oldﬁichovicích
na Tyrské.

Nejlep‰í Ïáky a studenty tﬁineck˘ch
‰kol se jiÏ tradiãnû chystá ocenit mûsto Tﬁinec. Letos poprvé se Talent roku
uskuteãní spoleãnû s Regionálním talentem, kdy skupina Tﬁinecké Ïelezárny a Moravia Steel opût pﬁedá ocenûní
ÏákÛm Z· regionu a studentÛm z regionu, kteﬁí dojíÏdûjí na ‰koly i do
Fr˘dku-Místku, Karviné, Havíﬁova
a Ostravy.
Mûsto si v‰ímá úspûchÛ na‰ich mlad˘ch talentÛ, proto vÏdy na pﬁelomu
kvûtna a ãervna slavnostnû vyhodnocuje nejlep‰í Ïáky a studenty tﬁineck˘ch ‰kol a vyhla‰uje Talenty roku
v oblastech sport, kultura a spoleãensko-prospû‰n˘ ãin.
Jednotlivé ‰koly, tûlov˘chovná jednota a dal‰í volnoãasové organizace
nominují na tento titul své nejlep‰í.
I letos mûla komise pro v˘chovu
a vzdûlávání, která vybírá z nominovan˘ch ty nejlep‰í, velmi tûÏk˘ úkol.
Skupina Tﬁinecké Ïelezárny -

Moravia Steel v rámci zkvalitnûní
spolupráce se ‰kolami a dal‰ího zv˘‰ení zájmu o studium technick˘ch oborÛ
zamûﬁuje svou pozornost zejména na
podporu talentovan˘ch ÏákÛ a studentÛ. Cílem projektu Regionální talent je
motivovat mladou generaci k rozvíjení
znalostí, schopností a dovedností
v technick˘ch odvûtvích, podnítit jejich zájem o rozvoj vlastního talentu
a nadání a roz‰íﬁit jejich povûdomí
o v˘znamu a potﬁebnosti technick˘ch
oborÛ. KaÏdoroãnû získávají ocenûní
Regionální talent úspû‰ní ﬁe‰itelé matematick˘ch, fyzikálních a chemick˘ch olympiád a soutûÏí technického
zamûﬁení. Úspû‰ní ﬁe‰itelé získávají
odmûnu podle toho, zda uspûli v
okresním, krajském nebo celorepublikovém kole olympiád a soutûÏích
technického zamûﬁení. Aby v‰ak ocenûní bylo spravedlivé, jsou stanovena
urãitá pravidla, t˘kající se jednotliv˘ch kategorií soutûÏí. Talentovaná

mládeÏ je získáním ocenûní vzorem
pro ostatní spoluÏáky. Udûlená ocenûní jsou zároveÀ propagací studia pﬁírodovûdn˘ch pﬁedmûtÛ tak, aby byly pro
mladé lidi zajímavé a nebyly bariérou
pﬁi studiu technick˘ch oborÛ na stﬁedních a vysok˘ch ‰kolách. Tak pﬁispívá
skupina Tﬁinecké Ïelezárny - Moravia
Steel ke zv˘‰ení odborné úrovnû ÏákÛ
a studentÛ a jejím zájmem je získat talenty po ukonãení studia do zamûstnání.
Letos probûhne slavnostní vyhodnocení 15. ãervna v kulturním domû
Trisia ve spoleãenském sále od 15.00
hodin. Moderování se ujme jako vÏdy
Petr ·i‰ka a v rámci kulturního programu vystoupí skupina Boutique
s Denisou Roszkovou, talentovan˘
zpûvák Daniel Mrózek, Jolanta
Krzoková se sestrou Julií v pﬁekvapivé
klavírní improvizaci a dûti ze základní
umûlecké ‰koly.

DEN SOCIÁLNÍCH SLUÎEB
V pátek 27. kvûtna se bude konat jiÏ
4. roãník akce Den sociálních sluÏeb.
Tato nezisková akce je urãena ‰iroké
veﬁejnosti, tedy nejen lidem, kteﬁí sociální sluÏby sami potﬁebují. Jejím cílem
je seznámit obãany s aktivitami organizací, které poskytují sociální ãi návazné sluÏby dûtem a rodinám, osobám se
zdravotními problémy, v tíÏivé Ïivotní
situaci a v neposlední ﬁadû i seniorÛm.
RovnûÏ chceme lidem ukázat, Ïe
i s handicapem se dá Ïít plnohodnotn˘
Ïivot. Opût se budou prezentovat firmy, které nabízejí kompenzaãní, rehabilitaãní a jiné pomÛcky pro zdravotnû
znev˘hodnûné osoby.
Akce bude probíhat na námûstí
Svobody a v kulturním domû TRISIA
v Tﬁinci od 12.00 do 18.00 hodin.
Na námûstí budou umístûny stánky,

v nichÏ náv‰tûvníci získají informace
k poskytovan˘m sluÏbám, kter˘mi
jsou napﬁíklad asistenãní a poradenské
sluÏby, domovy pro seniory, azylové
domy aj. Celkem je na území mûsta
poskytováno 34 sociálních sluÏeb a 21
sluÏeb následné péãe. Program na pódiu bude zamûﬁen na prezentace organizací poskytujících sociální sluÏby
a pro zpestﬁení je pﬁipraven i kulturní
program. V prostorách KD Trisia se
budou prezentovat firmy, které nabízejí kompenzaãní, rehabilitaãní a jiné pomÛcky pro zdravotnû znev˘hodnûné
osoby,
zdravotní
poji‰Èovny,
Nemocnice Tﬁinec a firmy zamûﬁené
na podporu zdraví. Náv‰tûvníci si budou moci také vyslechnout dvû odborné pﬁedná‰ky. První je zamûﬁena na polohování a mobilizaci pacientÛ

(v 14.30 hod.) a druhá na péãi o pacienty po cévní mozkové pﬁíhodû
(v 15.15 hod.) Obãané budou mít moÏnost nechat se vy‰etﬁit metodou ABI
indexu – jedná se o vy‰etﬁení prÛchodnosti tepen dolních konãetin, které
upozorní na první pﬁíznaky ischémie
dolních konãetin. V rámci kulturních
pﬁedstavení vystoupí senioﬁi z Domova
N˘dek s módní pﬁehlídkou, dûtsk˘
soubor Pí‰Èaliãka z DDM Tﬁinec, dûti
ze stacionáﬁe Radost, pûvecká skupina
pod vedením Radima Kokyho, dále se
pﬁedstaví taneãní skupiny z DDM
Tﬁinec ãi koncert TRIO (Tereza Anna
Ma‰ková, Noemi Bocek, Markéta Îurková) ze ZU· Tﬁinec a také skupina
F-BAND. Dûti budou mít moÏnost vyuÏít zábavné atrakce.

JAK JSME V T¤INCI SLAVILI DEN ZEMù
Poslední ãtvrtek v dubnu patﬁil tﬁineck˘ lesopark dûtem základních ‰kol,
které se zúãastnily oslav Dne Zemû,
vyhlá‰eného na 22. duben. Program,
provázen˘ mottem „Kolik barev má
duha“, provedl celkem 520 dûtí duhov˘m svûtem Ïivotního prostﬁedí. Dûti
si ovûﬁily své znalosti z oblasti ochrany zvíﬁat, myslivosti, provûﬁily, jak
jsou v lese pozorné, nauãily se ﬁízkovat, odlévat stopy zvíﬁat nebo si vyzkou‰ely, jak dobﬁe umí tﬁídit odpad.
V‰echny, kteﬁí trasou pro‰li a jejichÏ
duha mûla sedm barev, neminula malá
odmûna. V cíli pﬁipravil dÛm dûtí

a mládeÏe pro dûti drobné rukodûlné
aktivity. Dûti si tak mohly odnést nejen
spoustu znalostí a záÏitkÛ, ale také tﬁeba vlastní sazeniãky ãi v˘robky. Ke
Dni Zemû se v lesoparku pﬁipojili i studenti gymnázia, kteﬁí jsou zapojeni do
projektu „Spoj se s pﬁírodou“. âas stráven˘ ve velmi pﬁíjemném a po rekonstrukci atraktivním prostﬁedí tﬁineckého lesoparku tak pﬁinesl spoustu pouãení a zábavy, a to nejen pro dûti, ale
i pro uãitele a organizátory.
Leto‰ní tﬁineck˘ Den Zemû je první
akcí, kterou se Tﬁinec zapojuje do prestiÏního projektu s názvem Místní agen-

da 21 (MA 21). Projekt MA 21 je ãasovû nároãn˘ proces, kter˘ prostﬁednictvím zkvalitÀování správy vûcí veﬁejn˘ch, strategického plánování (ﬁízení), zapojováním veﬁejnosti a vyuÏíváním v‰ech dosaÏen˘ch poznatkÛ o udrÏitelném rozvoji zvy‰uje kvalitu Ïivota
ve v‰ech jeho smûrech a vede k zodpovûdnosti obãanÛ za jejich Ïivoty i Ïivoty ostatních. Je tvoﬁen za úãasti a ve
spolupráci s obãany a místními organizacemi a jeho cílem je zaji‰tûní dlouhodobû vysoké kvality Ïivota a Ïivotního prostﬁedí na daném místû.
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