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Třinecké
farmářské
trhy startují

S

příchodem jarních měsíců ožije náměstí
Svobody pravidelnými Třineckými farmářskými trhy. Po loňské zkušební sezoně se město Třinec po dohodě se společností
TRISIA, a. s., rozhodlo v trzích společně pokračovat a i letos nabídnout občanům alternativu nákupu ovoce, zeleniny a dalších potravin a přírodních produktů.
„Dá se říci, že loňské trhy, které byly určitým prubířským kamenem, můžeme považovat za úspěšné. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli v nich pokračovat i v tomto roce, a to
krátce po Velikonocích,“ uvedl místostarosta Třince Ivo Kantor.
Po zvážení technických i organizačních
možností zůstane zachován páteční termín
i místo konání, kterým bude i nadále prostranství před kulturním domem. Trhy budou probíhat vždy v době od 9.00 do 17.00.
První z trhů se uskuteční v pátek 20. dubna,
další budou následovat v intervalu 14 dní, tedy
4. května, 18. května, 1. června, 15. června, 29.
června, 13. července, 27. července, 10. srpna,
24. srpna, 7. září, 21. září, 5. října a poslední
z nich pak 19. října 2012. Předmětem prodeje

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,

bude výhradně zboží, které tematicky odpovídá charakteru tohoto trhu. Důraz bude kladen na to, aby se do prodeje nedostalo zboží,
které je vyráběno velkoprůmyslově nebo bylo
zakoupeno v supermarketech. Trhy jsou zaměřeny výhradně na potraviny, místní produkty a výrobky, mezi něž patří kromě ovoce
a zeleniny také mlékárenské produkty, vajíčka, pekařské výrobky, maso a masné výrobky, květiny čerstvé, řezané či sušené, bylinky, koření či sadba všeho druhu. Na trzích se
budou prodávat také řemeslné a rukodělné
výrobky a další související zboží.
Průměrně se Třineckých farmářských trhů
loni zúčastňovalo kolem 35 prodejců a zájem
z jejich strany stále stoupal. Rovněž poptávka
ze strany kupujících byla značná. K poměrně vysoké návštěvnosti trhů, které v Třinci
v loňském roce odstartovaly až na počátku
září, přispělo i nebývale vydařené podzimní počasí. Lidé měli největší zájem o čerstvé
domácí produkty, pečivo, zeleninu, domácí klobásky, sýry, ale také o biokosmetiku či
výrobky ze dřeva. Na odbyt šel i další rozmanitý sortiment. (šs)

Lesopark byl vybrán
do soutěže o nejzajímavější projekt

V

dubnu proběhne soutěž o nejzajímavější projekt podpořený z Regionálního
operačního programu Moravskoslezsko
pod názvem „nejkačka.eu“. Mezi soutěžních patnáct projektů byl v ybrán rovněž
projekt revitalizace třineckého lesoparku.
Soutěž probíhá formou hlasování občanů,
a to elektronicky na webových stránkách
w w w.nejkacka.eu. Hlasování proběhne
v termínu od 10. do 25. dubna 2012.
A proč hlasovat právě pro lesopark?
Třeba proto, že lesopark je 24hektarové
zelené srdce v centru našeho města, které

za pár dní tady máme Velikonoce,
které znamenají nejen příchod jara,
Velikonoční jarmark a navazující pravidelné farmářské trhy, ale i nejvýznamnější
křesťanský svátek. Pro město to zároveň
znamená jarní úklid, čištění ulic a chodníků a taky účty po zimní údržbě a hodnocení, co napáchala zima na našich cestách.
O čištění se stará firma a to něco stojí.
Po zimě dáme do pořádku lesopark včetně výměny štěpky. Nicméně je třeba si přiznat, že vzhled města je vizitkou nás všech
a nejde jen rozházené papírky či o vyhození harampádí do lesa. Na jedné straně si
přejeme město zvelebovat a na druhé straně bohužel někteří činí pravý opak. Snad
jeden příklad za všechny. Nedávno skupina pachatelů, mezi nimiž byli i třinečtí
občané, odcizili bronzovou sochu hutníka – symbol hutnického města, který má
už léta své místo v parčíku poblíž městského úřadu. Naštěstí díky upozornění
občanů a rychlému zásahu městské policie a Policie ČR bude hutník zase zpátky.
Co na to říci
říci - Třinec
Třine
Třinec
c je
je a bude
bude takový,
takový
tak
ový, jací
jací
lidé v něm žijí.
Na druhou stranu máme ale i dobré zprávy. Přes varovné signály z jiných měst se
v Třinci podaří i v letošním roce udržet
sociální služby, ať už provozované městem Třinec či Slezskou diakonií, k čemuž
napomohly sociální granty z rozpočtu
města. Taky
y se nám společnými
sp
p olečný
ý mi silami
daří rozpohybovat nejmladší generaci
díky projektu „Třinec cvičí s dětmi pro
radost i pro zdraví“.
Přeji Vám pohodové prožití velikonočních svátků a hodně
níc
hřejiv ých slunečhře
ních paprsků.
níc
Věra Palkovská
Věr
starostka města
sta

má své kouzlo v každé roční době. Je to
prostor pro všechny věkové skupiny, prostor s širokými možnostmi aktivit, kde si
každý najde své místo.
Příjemným zpestřením pro hlasující jsou
hodnotné ceny, které mohou vyhrát - lístky
na kulturní a jiné akce, víkendové pobyty.
Děkujeme za vaši podporu. (gaw)
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Vedení města
se vypraví
za občany
V

edení města Třince se rozhodlo pokračovat i letos v dobré tradici společných
setkání s občany v jednotlivých lokalitách
města. V letošním roce se vedení radnice v ypraví 18. dubna v 16.00 za oby vateli Terasy a Kamionky, 27. června budou na
řadě Nebory, 5. září lokality Borek a Folvark,
17. října Tyra a 21. listopadu proběhne setkání v budově městského úřadu, kde bude
hlavním tématem postup prací na podjezdu Via Lyžbice. O přesném místě konání
v daných lokalitách budou občané včas
informováni. Během setkání budou mít
oby vatelé příležitost prodiskutovat záležitosti, které je aktuálně trápí, vznést dotazy týkající se dané lokality a probrat nejrůznější připomínky a návrhy.

Anketa k cyklodopravě
v Třinci

B

ěhem dubna se mohou občané, kteří mají
zájem o cyklistickou dopravu v Třinci,
vyjádřit prostřednictvím dotaníku na webových stránkách www.trinecko.cz k této problematice. Budeme vděčni za všechny náměty a připomínky. Děkujeme. (šs)

Chystá se
další Den
sociálních
služeb
V

e středu 16. května 2012 se bude konat
již 5. ročník akce Den sociálních služeb. Veškeré dění bude probíhat na náměstí
Svobody a v kulturním domě TRISIA v Třinci
od 12.00 do 18.00 hodin. Pro letošní rok bylo
vybráno motto „zdraví rodiny“.
Tato nezisková akce je určena široké
veřejnosti, tedy nejen lidem, kteří sociální
služby sami potřebují. Jejím cílem je seznámit občany s aktivitami organizací, které
poskytují sociální či návazné služby dětem
a rodinám, osobám se zdravotními problémy, v tíživé životní situaci a v neposlední
řadě i seniorům.
Na náměstí budou umístěny stánky, ve kterých budou moci návštěvníci získat informace k poskytovaným službám, jimiž jsou
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Třinec
začal cvičit
s dětmi

Ú

spěšný start má za sebou projekt
Třinec cvičí s dětmi pro radost a pro
zdraví, který podpořilo grantem také
město Třinec. Stejnojmenné občanské sdružení v čele s iniciátorkou projektu Zuzanou
Jakešovou se rozhodlo rozpohybovat nejmladší generaci, což se jí začalo od počátku března dařit.
„Cílem je všestranný rozvoj a motivace
dětí předškolního věku. Tedy připravit cvičení v takové formě, aby děti bavilo (formou
nejrůznějších her, básniček a písniček spojených s pohybem a soutěžemi) a hlavně aby
bavilo i děti, které nejsou pohybově nadané. Myšlenkou je přivést ke sportu i ty děti,
které nejsou k pohybu vedeny doma v rodině,“
vysvětlila Zuzana Jakešová. Základem sportovní průpravy pro tuto věkovou kategorii je
rozvoj obratnosti, dále potom rozvoj rychlosti a síly využitím jednoduchých zpevňovacích
cviků, jejichž cílem je správné držení těla.
Cvičení probíhá pod dohledem zkušené
trenérky v dopoledních hodinách přímo
v prostorách třineckých mateřských škol
nebo v gymnastické tělocvičně sportovní haly STARS. Do projektu se zapojilo
16 mateřských škol a od září mají přibýt další
dvě. Cvičení probíhá v každé školce jednou

například asistenční a poradenské služby,
domovy pro seniory, azylové domy aj. a také
se budou moci zúčastnit zajímavých workshopů.
Na pódiu se představí organizace poskytující sociální služby na území našeho
města. Mezi účinkujícími můžete vidět
v ystoupen í dět sk ých soubor ů z DDM
Třinec, bude představena canisterapie,
v ystoupí zpě vačka Lucie Ng uyenová ,
Čučoriedk y, taneční skupina Flamenco
z Bystřice, děti ze stacionáře Radost a další
zajímaví hosté.
V prostorách KD Trisia se budou prezentovat firmy, které nabízejí kompenzační, rehabilitační
a jiné pomůcky pro zdravotně znev ýhodněné osoby, ale
i zdravotní pojišťovny a firmy
zaměřené na podporu zdraví
a zdravého životního st ylu.
Návštěvníky čeká široký sortiment biopotravin, bylinky,
přírodní kosmetika, homeopatie, včelařství, produkty
regionální mlékárny a jiné
zajímavosti. Součá stí a kce
budou i zdravotnická měření
pro občany zdarma. Pro širokou veřejnost bude v Trisii

týdně. „Děti jsou nadšené a je vidět, jak je
pohyb baví,“ pochvaluje si trenérka Zuzana
Jakešová.
Snahou autorů projektu je vytvoření pozitivního vztahu k pohybové aktivitě a celkové
ovlivnění životního stylu dětí i jejich rodičů.
Záštitu nad projektem převzalo město Třinec
a tváří projektu se stal třinecký hokejový mistr
Jiří Polanský se svou dcerkou Julií. Grantem
projekt podpořily vedle města Třince prostřednictvím svých dotačních programů
také Plzeňský Prazdroj a Walmark a společnost Enviform. „Chtěli bychom moc poděkovat všem, kteří pro náš projekt hlasovali
v programu Prazdroj lidem,“ dodala Zuzana
Jakešová.
„Myšlenku projektu podporujeme a pomáháme jí. Těší mě, že nabídku stát se patronem
projektu přijal právě hokejista Jiří Polanský,
za což mu děkujeme. Dnešní doba počítačů
pohybu příliš nepřeje, děti jsou nemotorné
a často si ublíží jen v důsledku své neobratnosti. Proto je třeba podobné projekty podporovat a děti už od raného věku rozpohybovat,“ dodala starostka města Třince Věra
Palkovská. (šs)

připravena přednáška na téma „Co dělat,
aby moje dítě nebralo drogy“ Bc. Petra
Krále, vedoucího střediska Teen Challenge
ve Šluknově.
Nejmenší děti budou mít možnost využít
zdarma zábavné atrakce nebo např. malování na obličej. Pro všechny návštěvníky
bude připraveno občerstvení.
Součástí akce bude slavnostní v yhlášení ankety „Osobnost v sociálních službách roku 2012“, souběžně bude probíhat
na náměstí Svobody také „Den pro rodinu“.
Na akci srdečně zve město Třinec, odbor
sociálních věcí.

Architekt města poradí
s barevností fasády

N

a odboru stavebního řádu a územního plánování funguje již několik let služba architekta města. Má
za cíl posuzování nových staveb na území
města Třince, vyjadřuje se rovněž k barevnému řešení fasád na bytových domech v sídlištích. Architekt poradí v pondělky od 14
do 17 hodin v kanceláři vedoucí odboru.
Usměrňujeme tak projektanty a stavebníky a eliminujeme „výstřelky“. V posledních
letech se ve městě ve větší míře daří zateplovat bytové domy a také provádět nové nátěry
fasád. Nabízená barevná škála je široká a ne
všichni vlastníci bytového fondu si své řešení přijdou nechat architektem odsouhlasit.
Stavební zákon umožňuje provést stavební
úpravy bez povolení stavebního úřadu v případě, že se nezasahuje do nosných konstrukcí, nemění se vzhled stavby ani způsob jejího užívání a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost. Stavební
úřad proto v případě nátěru fasády kromě
konzultace barevného řešení s architektem
města nevyžaduje další opatření podle stavebního zákona u staveb, které nejsou vyšší
než čtyři nadzemní podlaží.
Ing. Věra Pindurová, vedoucí odboru stavebního řádu a územního plánování

K problematice barevnosti fasád
uvádíme stanovisko architekta města
Ing. arch. Borise Petrova:
Vzhledem ke skutečnosti, že tyto bytové
domy tvoří jeden městský celek, je třeba
k tomu i tak přistupovat. Barevnost konkrétních objektů by měla respektovat okolní zástavbu a navazovat na již realizované stavby. Střídmost v barevném řešení,
použití menšího počtu barev na jednom
objektu včetně menší barevné sytosti je
z koncepčního hlediska efektivnější než
příliš „pestrobarevné“ objekty. Díky tomuto přístupu by mohly vznikat obytné skupiny, které mají společné barevné prvky
a výsledkem je potom pozitivní dojem při
celkovém pohledu na město.
Proto bych byl velmi spokojen, kdyby
vlastníci objektů před realizací svých záměrů konzultovali své návrhy na odboru stavebního řádu a územního plánování MěÚ
Třinec ne proto, aby jim bylo něco nařizováno, ale proto, aby bylo v rámci konzultace nalezeno optimální řešení jak z pohledu vlastníků objektů, tak z pohledu vzhledu města jako celku.
Pokud by se nám takového postupu podařilo společně dosáhnout, jsem přesvědčen,
že to ocení všichni občané města, návštěvníci i budoucí generace. A nakonec dovolte pár příkladů již realizovaných více či
méně zdařilých staveb.

RUBRIKA Dotazy veřejnosti
Dobr ý den, chci se zeptat, jak můžu
zrušit trvalé bydliště na ohlašovně osobě,
která se už několik roků na trvalém bydlišti nezdržuje a ani nepřispívá na nájem
a další služby spojené s užíváním bytu
( jedná se o byt CPI). Stačí nějaké prohlášení?
Odpověď MěÚ: Dle zákona o evidenci oby vatel ohlašovna rozhodne o zrušení trvalého pobytu občana, zaniklo-li užívací právo občana k objektu, jehož adresa
je v evidenci obyvatel uvedena jako místo
trvalého pobytu občana (tzn. není nájemcem bytu) a neužívá-li občan tento objekt
(nebydlí v bytě, nemá v něm své věci...).
Žádost o zrušení trvalého pobytu občana
podává pouze osoba, která je vlastníkem či
nájemcem předmětného objektu. Budete-li
chtít, žádost o zrušení trvalého pobytu Vám
pomůžeme sepsat přímo na ohlašovně MěÚ.
Dnem podání této žádosti je ve věci zahájeno správní řízení, na jehož konci je ohlašovnou vydáno rozhodnutí, zda se občanovi ruší či neruší trvalý pobyt. Ve Vašem případě bude potřeba k žádosti doložit nájemní smlouvu k bytu. Pokud je smlouva starší
1 roku, je potřeba navštívit kancelář CPI
Byty a nechat si na smlouvu v yznačit, že
nájemní vztah stále trvá. Zároveň je potřeba odhlásit dotyčnou osobu z placení nájmu
a služeb ve Vašem bytě (pokud jste tak ještě
neučinili) a bude Vám v ystaven nov ý evidenční list k bytu, ve kterém již nebude
dotyčná osoba figurovat jako osoba bydlící v bytě (tím se Vám sníží i nájem k bytu).
Tuto listinu bude také potřeba doložit
k žádosti. Jelikož neuvádíte, jak ý je Váš
vztah k osobě, které chcete rušit tr valý
pobyt a další podrobnosti, doporučujeme
se nejprve telefonicky domluvit, jaké další
dokumenty je potřeba k žádosti doložit,
na tel. čísle 558 306 125, 123,126.
Dobr ý den, chtěl jsem se zeptat, zda
potřebujeme nějaké povolení ke kácení
stromů. Jedná se o situaci, kdy jsme koupili pozemek od rodičů, na kterém bude
příjezdová cesta k domu. Je na něm asi
6 ks ovocných stromů. Děkuji.

Podél I/11 přibude nový chodník
Kdy se začne s výstavbou chodníku
podél silnice I/11 směrem od Napoleona
ke Kanadskému lesu?
To je dotaz, který se stále častěji objevuje
v dotazech veřejnosti. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby,

který by měl být vybrán nejpozději do poloviny dubna. Pokud vše proběhne bez komplikací, stavba chodníku, která bude zahrnovat také vybudování stezky pro cyklisty, by měla být zahájena v květnu. Práce
by měly být hotovy do konce srpna. (šs)

Odpověď MěÚ: Z vašeho dotazu vyvozujeme, že se jedná o dřeviny rostoucí mimo
les. Kácení těchto dřevin upravuje zákon
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, konkrétně § 8 zákona. Ke kácení dřevin, které
mají obvod kmene ve v ýšce 130 cm nad
zemí 80 cm a více, je nezbytné povolení.
O povolení je možné na území města Třince
požádat na Odboru životního prostředí
a zemědělst ví Městského úřadu Třinec.
O povolení žádá vlastník pozemku, kácení je nutné zdůvodnit. Dřeviny, které mají
obvod kmene ve v ýšce 130 cm nad zemí
do 80 cm, je možno kácet bez povolení.
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Rozhovor

K

aždoročně jsou všechna města
a obce v České republice povinna
podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Přezkum se koncem března nevyhnul ani Městskému úřadu Třinec. Jak probíhá přezkum hospodaření v Třinci, na to jsme
se zeptali auditora Ing. Jiřího Ficbauera,
CSc., MBA, z firmy FIZA, a.s., viceprezidenta Komory auditorů ČR, člena prezidia Rady
pro veřejný dohled nad auditem a zároveň
šéfa Výboru pro dodržování kontroly a kvality a disciplinárního řízení.
Můžete přiblížit často skloňované slovo
audit?
Samotné slovo audit se u nás často zneužívá. Používá se v mnoha případech, ačkoliv se
o audit ani v pravém slova smyslu nejedná.
V ČR je auditem pouze to, co je regulováno
profesními normami, zákonem o auditorech
a na něho navazujícími standardy v čele s etickým kodexem a standardem kvality. Takže
i když se příslušný odbor na krajských úřadech jmenuje odbor auditu, tak je to pouze
název, není to audit jako takový. Ten má svou
hlubokou podstatu, opírá se o určitě profesní normy, o to, že lidé, kteří ho dělají, musí
nést odpovědnost za svou práci, což musí
být schopni při kontrolách kvality prokázat.
Jak se vaší firmě daří prokazovat kvalitu odvedené práce?
Co se týče města Třince, tak si dovolím říct,
že jsme tu zodpovědnost unesli. V minulém
roce na městském úřadě v Třinci probíhalo
šetření z ministerstva financí. Šetření probíhalo ve všech městech a obcích ČR, kde působí auditoři, kteří jsou členy komory auditorů
a jsou řádně zapsáni na seznamech auditorů.
Tato kontrolní činnost byla vyvíjena za tím
účelem, aby se vůbec zjistilo, jestli existuje
auditorská stopa v těchto městech. Jak auditor působí z hlediska nezávislosti, profesionality, dodržování legislativních předpisů,
řádné odborné péče atd. Kontrola dopadla
velmi dobře. Kdyby dopadla špatně, byl by
určitě podán podnět na naši společnost, kde
by bylo vedeno kárné řízení, což se nestalo.

Město ocení Osobnost
sociálních služeb

M

ěsto Třinec si velmi cení obětavé
a náročné činnosti pracovníků v sociálních službách, kteří vykonávají přímou
péči o klienty v zařízeních sociálních služeb na Třinecku. Proto opět vyhlašuje anketu Osobnost sociálních služeb. Návrh na ocenění Osobnost sociálních služeb mohou zaslat
klienti sociálních služeb, rodiny a přátelé klientů, spolupracovníci a vedoucí sociálních
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Naše společnost má certifikaci kvality
od společnosti Lloyd´s Register, jedné z nejstarších britských společností poskytujících
certifikaci kvality. Certifikaci máme na provádění všech auditorských a poradenských
služeb, které poskytujeme.
Jaký je rozdíl mezi tím, když provádí přezkum hospodaření auditor a když provádí
audit krajský úředník?
V první řadě jde o nezávislost. Obecně
platí, že auditoři musí poskytovat všechny
auditorské v souladu se zákonem o auditorech, s etickým kodexem platným po celé
Evropě, v souladu se všemi druhy mezinárodních auditorských standardů. Jednou
ze základních zásad toho, aby auditor mohl
poskytovat služby, patří nezávislost. Je to
důležitý a nezbytný předpoklad. U úředníků nezávislost nenajdete, neboť musí postupovat přesně podle předepsaných regulí,
které jim velí, jak mají postupovat a co mají
dělat. Zpráva krajského auditora se nemůže
nikdy rovnat zprávě nezávislého auditora.
Auditor musí vyhodnotit několik důležitých
věcí. Předtím než přijme zakázku, i když je to
zakázka opakovaná, musí každý rok vyhodnotit svou nezávislost na klientovi. Spis auditora musí obsahovat vyhodnocení nezávislosti. Za druhé auditor musí vyhodnotit rizika, která jsou spojená s realizací zakázky.
Pokud byste zjistili, že rizika jsou tak vysoká, že nemůžete zakázku přijmout, tak ji jako
auditor přijmout nesmíte. Dalším předpokladem je odpovědnost za práci.
Co přezkum hospodaření na městském
úřadě v Třinci obnáší a přináší?
V první řadě přináší míru hodnocení rizik,
kterou přináší tato zakázka. Kdybyste například byli městem, které by účelově chtělo
postupovat v rozporu s platnou legislativou
a dělat věci, které jí neodpovídají, tak bychom
vaši zakázku nemohli přijmout a ani bychom
ji nepřijali.
Druhý moment je otázka tzv. předauditu, při němž zkoumáme na základě metody náhodných čísel z dokladů, které městský úřad má, správnost všech postupů. Tedy
jestli doklad správně zobrazuje realitu a jestli vše vede k věrnému a poctivému obrazu
celé účetní závěrky města. Dále se účastníme
inventur, takže jsme opakovaně prověřovali
nehmotný majetek, způsob jeho nabytí, uvádění do užívání atd., zkoumali jsme otázku

služeb. Na ocenění mohou být navrženi mimořádně kvalitně, obětavě a zodpovědně pracující pracovníci v sociálních službách.
Podmínkou nominace je vykonávání přímé
péče o klienty po dobu nejméně tří let. Návrhy
můžete doručit těmito způsoby:
• Vyplněný nominační lístek vhoďte
do sběrné schránky, která je umístěna ve vestibulu Městského úřadu Třinec, v Městském
informačním centru a v Městské knihovně
Třinec. Nominační lístky najdete na těchto
sběrných místech.
• Zasláním nominačního lístku na adresu

nastavení životnosti aktiv v rámci účetnictví
města a celou řadu dalších věcí. Ověřujeme
například u majetku hmotného nebo nehmotného způsob jeho ochrany před zneužitím,
zcizením či znehodnocením, dále jestli jeho
reálná hodnota odpovídá hodnotě účetní,
jestli jeho odpisování odpovídá předpokládané životnosti. Zkoumáme, jakým způsobem inventujete a jakým způsobem obhospodařujete svoje majetkové účasti. Díváme
se na zůstatky účtů, na pohledávky, jejich
reálnost a splacení, jestli vůbec budou nebo
nebudou splaceny.
Kromě toho sledujeme hospodaření každého jednotlivého odboru samostatně. Pokud
jsou tam nějaké nedostatky, je to předmětem
našeho šetření. Zkoumáme zjištění interního
auditu vašeho města a díváme se na to, jestli
požadavky interního auditora byly naplněny. Zajímá nás také hospodaření příspěvkových organizací, jestli byly příspěvky vynaloženy správným způsobem.
Jsou předmětem přezkumu i výběrová
řízení?
Ano a to bych chtěl zdůraznit. Zkoumáme,
jestli vypisujete správně výběrová řízení,
jestli je provádíte v souladu s legislativou,
jestli jste dodrželi smluvní ustanovení a podmínky, podle kterých někdo vyhrál zakázku,
ať už jsou to zakázky malého rozsahu nebo
naopak nadlimitní. Každoročně u vás přezkoumáme mezi 40 až 60 procenty těchto
zakázek. A abychom měli jistotu, že nemáte v těchto oblastech chyby, upozorňujeme
na rizika, která zde mohou reálně být.
Jak dlouho dělá firma FIZA přezkum hospodaření pro město Třinec?
Pro Městský úřad Třinec děláme přezkum hospodaření už deset let. Děláme
naši práci poctivě a nezávisle a mohu potvrdit, že za ta léta jsme nikdy nebyli požádáni o porušení nezávislosti, ba naopak, byli
jsme vždy žádáni o to, abychom postupovali co nejpřísněji. Ne vždy to bylo a bude
lidem milé, ale pokud tu skutečně bude
i nadále poskytovaná nezávislá auditorská
služba, bude mít Třinec jednoznačnou jistotu v tom, jestli si vede dobře nebo špatně.
A zatím město Třinec už léta vychází s čistým štítem. Neseme s městem spoluodpovědnost za jeho hospodaření.
Děkuji za rozhovor (šs)

Městského úřadu Třinec, odbor sociálních
věcí, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec – obálku označte „ANKETA NEOTVÍRAT“.
• Stažením nominačního lístku na stránkách www.trinecko.cz, vyplněním a zasláním
na adresu zuzana.bockova@trinecko.cz.
Nominace budou přijímány do 30. dubna
2012. Odborná komise vybere z došlých hlasovacích lístků tři oceněné. Slavnostní vyhlášení Osobnosti sociálních služeb proběhne
v rámci Dne sociálních služeb 16. května 2012
na náměstí Svobody před kulturním domem
Trisia, a. s. (zb)

Kruhový objezd
u Větrníku bude mít
novou tvář

M

ěsto za háji lo v loň ském roce
jedná n í s Ředitelst ví m si l n ic
a dálnic o možných sadov ých
úpravách zeleně na kruhovém objezdu
v Oldřichovicích, kde na silnici I/11 vyúsťuje z města ulice Frýdecká. Hlavní myšlenkou sadových úprav kruhového objezdu
je zvýraznění a oživení prostoru, který je
jedním z hlavních vstupů do města. Cílem
bylo vytvořit jednoduchou úpravu, která
se bude snadno udržovat, a přesto bude
přijíždějící v průběhu roku vítat pokaždé
jinou tváří, měnící se podle ročního období.

Práce budou zahájeny v závislosti na počasí
koncem března instalací uměleckého díla
do „oka“ objezdu. V další fázi bude ze zeminy navršen kulový vrchlík a osázen travinami. Dokončení proběhne na podzim, kdy
budou v ysázeny cibuloviny a celý záhon
zamulčován štěrkem. Nově zkrášlený kruhový objezd se nám tedy v plné parádě představí až příští rok na jaře, kdy vykvetou cibuloviny. Žádáme všechny občany, aby v období prací dbali při průjezdu zvýšené opatrnosti. Vězte, že po dokončení bude naše
město zase o kousek hezčí. (gaw)

Parčík u „Obracaje“ se dočká
revitalizace
V

dubnu započnou v tomto malém parčíku v Dolní Lištné terénní práce.
V posledních letech se tady kopal vodovod, kácely staré stromy, zkrátka děly se
věci, které mu na kráse nepřidaly. Letos
na jaře čeká parčík obměna. Vznikne zde
nové odpočívadlo s lavičkami a mobiliářem
vyrobeným ze dřeva pokácených stromů,
nový chodník a výtvarně relaxační prvek.

Veškeré práce včetně výsadeb nových stromů a keřů budou hotovy do konce května.
Místo najdete snadno, je mezi zastávkou
autobusu Dolní Lištná, Němcovka a restaurací U Obracaja. Věříme, že místo v yužijí nejen obyvatelé přilehlé vilkové zástavby, ale také obyvatelé ostatních částí města
třeba jako cíl odpolední nedělní procházky či výletu. (gaw)

„Na krovkách berušky
obletíme lesopark“
P

od tímto mottem se bude konat letošní
Den Země dne 24. dubna. Jak již napovídá samotný název, akce proběhne v lesoparku
od 9.00 do 13.00 hodin. Děti se zde na několika zastaveních dovědí něco nového o přírodě kolem nás a prakticky si budou moci své

poznatky i vyzkoušet. Zváni jsou nejen učitelé s dětmi, ale též rodiče a prarodiče se svými
ratolestmi, kteří zde mohou strávit příjemnou
procházku naplněnou aktivitami.Školy obdrží konkrétní informace v předstihu elektronickou cestou. (gaw)

Bude probíhat ochranná deratizace

Z

astupitelstvo města na svém zasedání konaném 21. února 2012 schválilo
závaznou vyhlášku č. 4/2012, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace na území města Třince.
Ochran ná deratizace, která bude
na území města prováděna do 15. května
2012, je podle zákona o ochraně veřejného
zdraví povinná pro všechny vlastníky a uživatele nemovitostí a objektů na území města
Třince, se zvláštním zřetelem na sídlištní

zástavbu, zdravotnická a školská zařízení,
objekty společného ubytování a veřejného
stravování, zařízení občanské vybavenosti, provozovny a výrobny potravinářského
a zemědělského charakteru, provoz kanalizací a nakládání s komunálním odpadem.
S ohledem na aktuální místní situaci není
deratizace závazná pro občany vlastnící
nebo užívající rodinné domy nebo objekty rekreačního charakteru k nepodnikatelským účelům. (gaw)

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

Jak se žije v Azylovém
domě pro matky
Je mi necelých třicet let, mám tři děti, mám
kde bydlet a je mi dobře. Tak to ale vždycky
nebylo. Vdávala jsem se za svou velkou lásku
už ve svých osmnácti letech. Žili jsme v pronajaté garsonce, narodily se nám tři krásné děti.
Po nějaké době však manžel přišel o zaměstnání a začali jsme mít doma problémy. Manžel
začal pít alkohol, vracel se pozdě domů, na děti
křičel a neúměrně je fyzicky trestal. Jelikož
jsme neměli mnoho peněz, manžel mezitím
začal hrát i automaty, začali jsme se hádat.
Někdy se stalo, že mě manžel i fyzicky trestal.
Já ho ale stále měla ráda. Byly zrovna vánoční
svátky, představující romantiku a rodinnou
pohodu, když mě manžel před dětmi tak zmlátil, že jsem musela jít na ošetření k lékaři. V té
době se ve mně něco zlomilo. Začala jsem uvažovat, že se od něho společně s dětmi odstěhuji. Kam bych ale měla jít, když nemám nikoho?
Od kamarádek jsem se dozvěděla, že v Třinci
je Azylový dům pro matky s dětmi. Po dlouhém váhání jsem do této budovy vstoupila.
Při jednání se sociálním pracovníkem jsem
se dozvěděla veškeré informace o možnosti
pobytu v „azyláku“ a také co bych měla udělat, aby mě tam přijali. Po nějaké době, když se
uvolnilo místo, mi vedoucí „azyláku“ zavolal,
že můžu nastoupit. Trochu jsem z toho měla
obavu, ale pracovníci v azylovém domě mě
mile přivítali a podali mi pomocnou ruku.
Již několik měsíců zde bydlím, získala jsem
pocit bezpečí, manžel si na mě nic nedovolí,
děti jsou klidnější. Společně s pracovníky se
snažíme získat nové bydlení pro mne a moje
děti; vím, že nebude lehké něco najít, ale snad
se mi to podaří. Díky Azylovému domu pro
matky se můj život zklidnil a já velmi oceňuji snahu pracovníků mi pomoci. Uvědomila
jsem si, že každý člověk se může dostat do problémů, důležité ale je, aby mu uměl a chtěl
někdo pomoci.
Jana, 27 let
Azylový dům pro matky s dětmi
Adresa: Čapkova 708, Třinec
Telefon: 558993752
E-mail: k.raszka@csptrinec.cz
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Dům dětí
a mládeže zve
na tanec i slet
čarodějnic
N

eděle 29. dubna bude
v t ř i neckém domě
dětí a mládeže dnem tance.
Uskuteční se zde totiž taneční happening, který odstartují v 9.30 taneční workshopy a krátce poté výtvarná soutěž pro nejmladší s názvem Tanec. Návštěvníky čeká
živá hudba, od 13.00 divadélko a v ýstava
s výtvarnými pracemi z dopolední soutěže
a další workshopy. V 17.00 pak začne nácvik
společné choreografie a den tance bude
ukončen v 19.00 vyhodnocením nejlepších
tanečníků a společným fotografováním.
V pondělí 30. 4. 2012 v 16.00 začne
v DDM „Slet čarodějnic, mágů a kouzelníků“. Děti se mohou těšit na zábavný program s kouzelnicí Radanou, lampionov ý
průvod a vyhodnocení nejlepších masek.
Součástí bude i grilování myších ocásků.
Čarodějnice ve věku 7 let a v ýše mohou
v DDM i nocovat.
V pátek 25. 5. 2012 v 16.00 proběhne
v DDM finále soutěže „Paletka umění 2012“
Koncert vítězů bude součástí oslav 60 let
činnosti DDM. Srdečně zveme všechny spolupracovníky, současné i bývalé, a také příznivce našeho domečku. (šs)

Dubnová nabídka
knihovny je opět pestrá

V

dubnu se návštěvníci knihovny
mohou těšit na besedu s Tadeášem
Frankem, který každoročně podniká dobrodružné výpravy do různých koutů
světa. Tentokrát se 12. 4. s posluchači podělí o své zážitky z poslední cesty národními
parky Afriky a výstupu na Kilimandžáro.
Klub seniorů DUHA má na 17. 4. připraveno velice zajímavé setkání s policejním preventistou s názvem Nejste bezbranní, nedejte
se!, které bude zaměřeno na bezpečí seniorů.
Pro školy jsou připraveny besedy ke Dni
Země a bude vyhlášena velká výtvarná soutěž ke Dni pro rodinu – Rodina začarovaná
do pohádky.
V knihovně je k zapůjčení na dvě desítky
špičkových deskových a strategických her
a pro vášnivé hráče těchto her je na 10. 4.

připraveno historicky první setkání Klubu
deskových strategických her.
Nezapomínáme ani na milovníky komiksů, fantasy a sci-fi literatury. Tito nadšenci, ale
i ostatní zájemci, se budou moci 19. 4. ve speciálním výtvarném workshopu naučit základům kresby zaměřené právě na žánry komiks,
fantasy a sci-fi.
Na další akci v M klubu s názvem Psi v akci
budou 14. 4. speciálními hosty psovod Policie
ČR se svým psím parťákem, kteří návštěvníkům popovídají nejen o svém kamarádství,
ale hlavně o své práci. A na konci dubna,
27. 4., oslavíme 2. narozeniny M klubu, kde
nebude chybět hudba, soutěže a samozřejmě dort!
Mgr. Mar tina Wolna , ředitel ka MěK
Třinec

Dům dětí a mládeže
vyhlašuje soutěž:

„MOJE TŘÍDA“
Podmínky soutěže:
Třída, která se chce zúčastnit, vyfotografuje
výchozí stav - nynější podobu své třídy a poté
začátkem května konečné úpravy stejné místnosti. Je na žácích, jak si třídu vyzdobí, opraví, vylepší.
Do 21. května nám pak dodejte dvojice fotografií a komise rozhodne, která třída ve městě
udělala největší kus práce. Po tomto termínu nebudou do soutěže další příspěvky přijímány!!!
Nejlepší 3 třídy obdrží jako odměnu školní
výlet do našeho střediska v Nýdku-Hluchové.
Slavnostní předání voucheru k pobytu
proběhne při oslavách Dne dětí, v sobotu
26. 5. 2012 v 15.00 hodin
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Prvňáčci pasováni na čtenáře. Celkem 284 nových rytířů knihy má od března město Třinec.
V prostorách kulturního domu Trisia totiž 13. a 14. března proběhlo tradiční slavnostní pasování prvňáčků třineckých základních škol na čtenáře. Po přečtení slavnostního
slibu byly děti královnou (v podání ředitelky knihovny Martiny Wolné) pasovány na rytíře
knihy a na památku od ní získaly medaili čtenáře, pěknou knížku a pasovací listinu. Tu
mohou prvňáčci v knihovně vyměnit za čtenářský průkaz a získají tak členství v knihovně na celý rok zdarma. Stačí jen kdykoli s rodiči přijít do knihovny a vypsat společně přihlášku. Pak už nebude dětem nic nebránit v tom, aby se ponořily do krásného a kouzelného království knížek, které má ve svém bohatém fondu Městská knihovna Třinec.
Závěr celé slavnostní akce zpestřila pohádka v podání protagonistů projektu Listování,
herců Lukáše Hejlíka a Alana Novotného, kteří děti potěšili pohádkou Kvak a Žbluňk. (šs)

MĚSTO TŘINEC
RADA MĚSTA TŘINCE VYHLAŠUJE
KO N K U R S N Í Ř Í Z E N Í
na vedoucí pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací
• Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
• Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace
• Mateřská škola, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace
Požadavky, náležitosti přihlášky a další potřebné informace získáte
na www.trinecko.cz, odkaz úřední deska
Uzávěrka přihlášek: 30. 4. 2012

Třinecká sportovní hala
projde v příštím roce
rekonstrukcí

M

álokterý z třineckých občanů by
nevěděl, kde se nachází sportovní komplex městské organizace STARS. Sportovní hala, která na Tyršově
ulici stojí již řadu více než 40 let, je každoročně svědkem významných celorepublikových a mezinárodních soutěží. Vedení organizace STARS spolu s městem už delší dobu
ví, že je potřeba halu rekonstruovat a musí
začít brzy. V této době probíhají jednání s třineckou radnicí. Všichni jsme ve shodě, že
bychom zdejší sportovní halu měli po příští
zimní sezóně rekonstruovat. Hlavním důvodem není pouze stáří budovy, ale také její
momentální statický stav, kdy se na některých stranách hala bortí, takže jí statici dávají životnost tak 2 roky. V současné době, kdy
části haly sedají, tak velké skleněné výplně
praskají. Návštěvníci se ale bát nemusí, hala je
bezpečná. Provedli jsme všechna nutná opatření, aby hala byla bezpečná jak pro sportovce, tak i pro diváky. Skleněné výplně, u kterých hrozí, že mohou vypadnout, jsou zakryty další konstrukcí, která by zabránila pádu

skleněných výplní dovnitř haly. Z vnější strany haly je zamezen přístup veřejnosti mobilním oplocením, aby náhodou nedošlo při
vypadnutí skel k ohrožení kolemjdoucích.
Přiznávám, že se jedná pouze o dočasný stav.
A čeho by se měla rekonstrukce nakonec
týkat ? Připravují se dvě varianty. Buď se bude
rekonstruovat pouze sportovní hala s celým
jejím zázemím, nebo se k této variantě ještě
připojí oprava ostatních částí komplexu rekonstrukce vnějšího pláště krytého bazénu a sauny.
V třineckém komplexu STARS se kromě
haly, krytého bazénu a sauny nachází rovněž gymnastická a zápasnická tělocvična,
posilovna vzpěračů, herna stolního tenisu
a posilovna pro veřejnost. Halu využívají
druholigoví futsalisté, do loňského roku se
tu konala Beskydská laťka, koná se zde mistrovství republiky v gymnastice, zápase, dále
halu využívají hlavně házenkáři, volejbalisté, florbalisté, školy a v zimním období atleti a fotbalisté.
Mgr. Radek Procházka, ředitel STARS

RU B R I K A
Potřebuji vyřídit….
Slyšela jsem, že od června musí mít k cestování každé dítě svůj doklad. Je to pravda?
(M. H.)
Odpovídá odbor vnitřních věcí:
Dnem 1. července 2011 bylo ukončeno zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů. Již
provedené zápisy dětí v cestovních dokladech
rodičů jsou však platné pouze do 26. 6. 2012.
Od 27. 6. 2012 musí mít každé dítě k cestování
svůj vlastní cestovní doklad a začne platit zásada „jedna osoba – jeden pas“. Skončením platnosti zápisu dětí v cestovních dokladech rodičů však nekončí platnost cestovních dokladů rodičů.
Dětem do 15 let se vydávají cestovní doklady s dobou platnosti 5 let. Správní poplatek
činí 100 korun. K vyřízení cestovního pasu
pro dítě je třeba doložit rodný list dítěte, rodný
list otce a rodný list matky. U podání žádosti
musí být přítomno i dítě, a to z důvodu pořízení biometrických údajů (fotografie a od 12
let i otisk prstu). Rodič doloží svou totožnost
platným občanským průkazem.
Občané nad 15 let hradí za vydání cestovního pasu s dobou platnosti 10 let správní poplatek ve výši 600 korun. Požádat o vydání cestovního pasu lze u obecního úřadu s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu. Lhůta pro vydání tohoto dokladu je 30 dní.
Cestovní pasy slouží k cestování do všech
zemí světa. Pro cestování v rámci Evropské
unie je možné využívat občanský průkaz.
Od ledna roku 2012 umožňuje zákon o občanských průkazech vydávat občanské průkazy také občanům do 15 let, kteří ho mohou
využívat zároveň jako cestovní doklad, avšak
pouze v zemích EU. Při změně podoby je nutné
požádat o nový občanský průkaz ještě před
skončením jeho platnosti. U cestovních pasů
je podoba zachycena pomocí biometrických
prvků, a proto je možné cestovní pas používat
i při změně podoby jeho držitele. Uvedené je
potřeba zohlednit především při pořizování
dokladů dětem.
O občanský průkaz pro občana mladšího
15 let žádá jeho zákonný zástupce – předloží přitom svůj občanský průkaz a rodný list
dítěte. Dítě musí být při podání žádosti přítomno, aby byla pořízena jeho fotografie.
Na závěr je důležité podotknout, že zápisy dětí
v občanských průkazech rodičů nelze použít k cestování!
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Beseda
o důchodové
reformě
D

ůchodová reforma se dotýká všech
občanů ČR . Zastavení va lorizace
důchodů, nebo chcete-li zmrazení důchodů, patří k velmi citlivým tématům, která
dnes plní stránky novin. Proto pro Vás
Městsk ý úřad Třinec, odbor sociálních
věcí, připravil besedu o důchodové reformě, která proběhne dne 10. dubna 2012
od 09.0 0 v prostorách K lubu sen ior ů
na Husově ulici 404 v Třinci. Se základními principy důchodové reformy Vás seznámí ekonom, pan Ing. Zdeněk Szurman.
Po krátké přednášce proběhne beseda
na dané téma. Pokud se chcete doz vědět něco o tom, co v blízké době čeká Vás
a Vaše děti, případně se chcete s ostatními
podělit o svůj názor na dané téma, neváhejte přihlásit svou účast na tel. 558 993
756 nebo 774 749 870 u paní Gašparikové
do 6. dubna 2012. Beseda je zdarma. Těšíme
se na Vás! (zb)

Blokové čištění ulic
a parkovišť v Třinci

V

t e r m í nu o d 10 . d u b n a 2 012
do 17. května 2012 vždy od 07.00
do 14.00 bude v Třinci probíhat
blokové čištění ulic a parkovišť. Parkoviště
na nám. Svobody a ve Starém Městě se budou
čistit od 05.00 do 09.00. Řidiči budou na plánované čištění upozorněni dopravním značením, které bude na ulicích a parkovištích

TERMÍNY PLÁNOVANÉHO BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ
Sosna 10. 4. 2012 – 13. 4. 2012
10.04.2012

Topolová, Sosnová před poštou

11.04.2012

Sosnová mezi vjezdy na ul. Habrovou

12.04.2012

Habrová, parkoviště vedle pošty

13.04.2012

V

rámci zajištění prevence nehodo vosti v silničním provozu především
u dětí se odbor dopravy MěÚ Třinec zapojil do jednoho z celostátně organizovaných programů v oblasti dopravní výchov y zaměřeného na žáky 5.–8. tříd základních škol. Jde o dopravní soutěž mladých
cyklistů, kde v rámci přípravy na jednotlivé disciplíny (pravidla provozu na pozemních komunikacích v teorii i praxi, jízda
zručnosti a zásady pr vní pomoci) získávají děti znalosti a dovednosti potřebné
k samostatné účasti v provozu na pozemních komunikacích.
V letošním roce se oblastní kolo této
celostátní soutěže bude konat 27. dubna
v domě dětí a mládeže a na dětském dopravním hřišti, náhradní termín v případě
nepříznivého počasí je stanoven na 4. května. Do soutěže se mohou přihlásit základní školy z celého Třinecka, které budou
na dopravní soutěži reprezentovat dvě smíšená čtyřčlenná družstva žáků 5.–8. tříd.
Vítězové nás budou reprezentovat v okresním kole. Pro soutěžící jsou připraveny
hodnotné ceny.
Přihlášky přijímá paní Jana Kostková
na tel. čísle 558 306 297, a to nejpozději
do 23. dubna 2012. (jk)
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Sosnová od vjezdu na „starou“ Sosnu po ul. Habrovou
Sosnová konec (kolem školky)

Staré Město, Lyžbice, Terasa 17. 4. 2012 – 17. 5. 2012
16.04.2012
17.04.2012
18.04.2012
19.04.2012
20.04.2012

Zapojte se
do dopravní
soutěže

umístěno 7 dnů před prováděným čištěním.
Po vyčištění parkovišť a komunikací provede správce komunikací v závislosti na počasí
naplánovanou obnovu vodorovného dopravního značení.
Žádáme proto řidiče, aby respektovali přechodné dopravní značení a přeparkovali svá vozidla, aby nebránila úklidu.

parkoviště na nám. Míru
parkoviště na nám. Míru
Erbenova č. p. 804–806
Erbenova č. p. 798–802, 808–810
Malá Jablunkovská – parkoviště před „Obchodním domem“ (č. p. 704-706)
Malá Jablunkovská – parkoviště před „II. podloubím“ – obchody (č. p. 704–706)
Dvory na nám. TGM
Horní od ul. Lidické po prádelnu

24.04.2012

spojka Seifertova–Dukelská (za Hortexem)
Seifertova od Lidické po Štefánikovu

25.04.2012
26.04.2012
27.04.2012
02.05.2012
03.05.2012
04.05.2012
09.05.2012

Seifertova od Štefánikovy po Slezskou
„Malá“ Dukelská
Slezská od Lidické po Dukelskou
Beskydská od Koperníkovy po Slezskou
Slezská od Beskydské po Lidickou
parkoviště na Beskydské
Koperníkova od č. p. 863 po Beskydskou
„Malá“ Beskydská mezi Koperníkovou a Slezskou + parkoviště před domy
Koperníkova od Lidické po č. p. 863
Máchova – parkoviště na konci
Máchova
Krátká

10.05.2012

parkoviště u „Domu hrůzy“

11.05.2012

parkoviště u Dělnického domu od 05.00 do 09.00

15.05.2012

parkoviště u Lidového domu od 05.00 do 09.00

16.05.2012
17.05.2012

parkoviště na nám. Svobody (před finančním úřadem) od 05.00 do 09.00
parkoviště na nám. Svobody (před hotelem STEEL) od 05.00 do 09.00
parkoviště u PRIORU od 05.00 do 09.00

Na závěr informační kampaně Ministerstva
životního prostředí „Dýcháme to, čím topíme?“ se uskutečnil dne 19.3.2012 na městském úřadu v Třinci seminář k problematice

znečištění ovzduší. Panelová diskuze byla
kromě problematiky průmyslu a doprav y a jejich vlivu na kvalitu ovzdu ší
v Moravskoslezském kraji zaměřena především na problematiku lokálních topenišť. Závěrem bylo konstatováno, že přes
významná zlepšení v uplynulých letech je
znečištění ovzduší problém, který trápí každého z nás. Než se pustíme do kritiky ostatních, měli bychom se zamyslet, zda se na špatném ovzduší nepodílíme i my. Netopme odpadem a nepoužívejme zastaralé či špatně seřízené kotle. I my můžeme zlepšit současný
stav k lepšímu.

