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Třinec získal významné
národní ocenění

V

elké pocty se dostalo v závěru letošního
roku našemu městu. Ve Španělském
sále Pražského hradu převzala 27. listopadu starostka Třince Věra Palkovská prestižní Národní cenu ČR za společensky odpovědnou organizaci. Městský úřad Třinec tak
získal právo užívat v kategorii veřejný sektor
titul „Společensky odpovědná organizace“.
„Pro město Třinec je to obrovská čest a pro
náš tým ve vedení města je to velká motivace a povzbuzení do další práce. Je to pro
nás důkaz toho, že komunální politika se dá
dělat slušně, dobře a hlavně odpovědně,“ reagovala na zisk ocenění starostka města Věra
Palkovská. Odborná komise hodnotila odpovědnost města v oblasti sociální, ekonomické,
environmentální a v oblasti vnitřní odpovědnosti k zaměstnancům.
„Prioritou je pro nás občan a jeho potřeby,
proto se snažíme v souladu s místními předpoklady vytvářet podmínky pro rozvoj sociální péče a uspokojovat potřeby Třinečanů
v oblasti bydlení, zdraví, podnikání, celkového
kulturního a sportovního rozvoje a dalších,“
podotkla starostka. Město Třinec podporuje
kulturní a sportovní aktivity neziskových
organizací granty z městského rozpočtu,
zorganizovalo ozdravné pobyty pro děti,
podporuje granty i aktivity v sociální oblasti,
poskytuje občanům půjčky z fondu rozvoje

bydlení a podobně. V roce 2011 proběhla
rozsáhlá rekonstrukce třineckého lesoparku,
který slouží občanům všech generací k relaxaci i sportovnímu vyžití. „Nezapomínáme ani
na dobročinnost a veřejně prospěšné aktivity,
každoročně organizuje město charitativní
koncert na podporu zdravotně postižených
dětí s názvem Srdce Evropy, pořádáme přehlídku národnostních menšin a řadu dalších
akcí pro občany našeho města. Podporujeme
také zaměstnanost, třinecká průmyslová zóna
Baliny je zcela zaplněna a poskytne práci až
1 200 lidem včetně osob se zdravotním znevýhodněním,“ vyjmenovala starostka Třince.
Národní cena je nejvýznamnější ocenění,
které se v posledních deseti letech Třinci
dostalo. (šs)

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
rok uběhl jako voda a před námi jsou
Vánoce, které v dnešní uspěchané době
přinesou vytoužený klid a hlavně dostatek
času na setkání s nejbližšími.
Konec roku znamená i ohlédnutí a bilancování. Letošní rok byl pro město náročný,
plodný i úspěšný. Získali jsme řadu ocenění včetně ceny hejtmana za společenskou odpovědnost a ceny hejtmana v soutěži Stavba roku za projekt Revitalizace
Olše. Na závěr roku byl Třinec poctěn nejvýznamnějším oceněním ve své novodobé
historii – Národní cenou České republiky
za společenskou odpovědnost. Tato ocenění jsou nejen povzbuzením, ale i obrovským závazkem.
Letošní rok byl zároveň rokem pokračování investičních akcí jako např. Via Lyžbice,
začalo se s výstavbou železniční zastávky.
Výrazně dopředu se posunula příprava
obchvatu Třince a věříme, že je reálné, aby
ředitelství silnic a dálnic zahájilo stavbu
v úseku Oldřichovice–Bystřice v létě 2014.
V příštím roce nás čeká řada dalších stavebních akcí, jejichž příprava v současné
době vrcholí. Ať už je to rekonstrukce
knihovny, sportovní haly či nádraží, všechny
tyto akce po všech stavebních obtížích
výrazně změní tvář města. Některé stavby,
jako jsou Werkaréna, oprava evangelického
kostela či gutského kostelíku, nerealizuje
město a jsme velmi rádi, že i další investoři
zkrášlují a mění Třinec, za což jim patří díky.
Snažíme se jim vycházet vstříc.
Na závěr mi dovolte poděkovat za spolupráci firmám podnikajícím na území města
a poskytujícím pracovní příležitosti našim
lidem, ale hlavně děkuji všem obyvatelům
Třince, protože každý z nás se podílí na tom,
jak se v našem městě žije. Važme si dobré
práce a hlavně dobrých mezilidských vztahů
a dále je prohlubujme v rodině, ve firmách
i ve městě. „Blbá nálada“ nezávisí na lidech
kolem nás; záleží jen na nás samotných, jak
se naladíme.
Přeji Vám rok naplněný osobní pohodou, pracovními i osobními úspěchy, pevným zdravím a setkáními, která přinášejí
jen radost.
Věra Palkovská
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„Jak byste ze svého pohledu zhodnotili letošní rok
a co byste popřáli Třinci
do roku 2013?“
Ing. Ivo Kantor
místostarosta
Letošní rok se nesl
h l a v ně ve z n a men í
příprav projektových
dokumentací na velké
investiční akce, které
se budou rea lizovat
v následujících letech.
Mám na mysli projekt modernizace sportovní haly STARS, rekonstrukci ulic Slezská,
Štefánikova a Palackého, řešil se projekt
rekonstrukce veřejného osvětlení, kde očekáváme státní dotaci. Dopracoval se generel
cyklistické doprav y a pracujeme na cyklomagistrále. Těší mě, že se povedla velká
stavební akce v podobě nového chodníku
podél I/11, rozšířila se ulice Mánesova a rozjely se i farmářské trhy, ve kterých bychom
chtěli pokračovat i příští rok. V oblasti
odpadového hospodářství se nám podařilo zajistit svoz bioodpadu na Kamionce,
na Kanadě a v lokalitě „Za tratí“. Myslím,
že letošní rok byl poměrně pestrý a bohatý
na udá losti, což lze očekávat i v roce
následujícím.
Třinečanům přeji v roce 2013 hodně
osobní pohody a spokojenosti.

Náměstí Svobody
ovládla vánoční nálada

S

t á n k y s vá no č n í m i dekor acem i ,
adventními věnci, větvičkami chvojí,
zdobenými baňkami či perníky zaplnily 6. a 7. prosince náměstí Svobody, kde
se konal Třineck ý mikulášsk ý jarmark.
Součástí tradiční akce, která vždy navodí
v Třinci pravou atmosféru nadcházejících svátků, bylo i slavnostní rozsvícení
vánočního stromu starostkou města Věrou
Palkovskou, páterem Františkem Vrublem
a pastorem SCEAV Bohuslavem Kokotkem.
Třinecký mikulášský jarmark doprovázel
po oba dva dny bohatý kulturní program.
Čt vrteční dopoledne zahájily koledami
děti z církevní základní školy, příchozí si
mohli vyslechnout také historickou hudbu
v podání kapely Grál nebo si mohli společně s dětmi ze základní umělecké školy
zazpívat tři nejoblíbenější koledy. V podvečer potěšil nejmladší návštěvníky příchod

Mikuláše, anděla i čerta. Kdo chtěl, mohl
poslat speciální poštou dopis Ježíškovi.
Doprovodný program ve čtvrtek zakončila kapela Jumping Drums vánočním bubnováním.
V pátek mikulášský jarmark zpestřilo
představení pro děti, Štývarův dětský sbor
a spousta další příjemné muziky. Jako každý
rok i letos se v rámci jarmarku konal dobročinný bazar pořádaný Slezskou diakonií. (šs)

Mgr. Ivo Kaleta
místostarosta
Uplynulý rok hodnotím z mého pohledu
jako úspěšný, a to jak
v pracovním, tak
v osobním životě.
Ne vše sice proběhlo
přesně pod le mých
představ, ale takový už je život...
Oby vatelům Třince bych pak popřál
do nového roku samozřejmě hodně zdraví,
štěstí a pohodu doma i v práci...
PhDr. Milada
Hejmejová
místostarostka
Ani vytrvalé mediální upozorňování na to,
co všechno je špatně,
neovlivni lo mé pře svědčení, že lidé jsou
vesměs dobří, pracovití, přející, ochotní pomoct potřebným,
schopní ocenit práci jiných. Takové vidím
kolem sebe – ve školách, v kulturní a sociální oblasti, v úřadě, na ulici, kdekoli.
Díky! Přeji všem hodně zdraví, spokojenosti a štěstí.
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Zkrácení úředních hodin na Silvestra
Občané, kteří se rozhodnou v yřídit si
své záležitosti v pondělí 31. prosince 2012,
si budou muset pospíšit. V poslední den

letošního roku totiž bude úřední doba
zkrácena a kanceláře se uzavřou ve 14.00
hodin. (šs)

Zlatý slavík
Tomáš Klus
přeje Třineckým
Milý Třinče,
byl bych moc rád, kdyby se v následujícím dvoutisíctřináctém roce dařilo
všem Tvým občanům ku vší spokojenosti, neboť budou-li oni šťastní, budeš
Ty vzkvétat…
Tvůj rodák Tomáš Klus

Vlakové spojení Třince
s Prahou výrazně posílilo

V

novém jí zdn í m ř ádu , k ter ý je
v platnosti od neděle 9. prosince
2012, rozšířil soukromý dopravce
RegioJet výrazně spojení Třince a Českého
Těšína s Prahou a dalšími centry na trase
Ostravsko–Praha. Namísto dosavadních
dvou spojů zajíždí nyní denně do Českého
Těšína a Třince osm vlaků IC RegioJet
s tím, že všechny první čtyři ranní spoje
IC RegioJet jedoucí po sobě v hodino vém taktu spojují Třinec a Česk ý Těšín
s Prahou. Naopak čtyři odpolední spoje
v opačném směru z Prahy rovněž zajíždějí
až do Českého Těšína a Třince.
Celková jízdní doba z Třince do Prahy
tr vá nyní vlakem IC RegioJet 4 hodiny
26 minut a ranní spoje ve směru Praha
odjí ždějí z T ř i nce ve 4.07, 5.07, 6.07
a v 7.07 hod. Z Českého Těšína to pak je
o 9 minut později – tedy ve 4.16, 5.16, 6.16
a v 7.16 hod. Vlaky následně standardně

zastavují v Havířově a pokračují po trase
O s t r a v a– Olomouc–P a rdubic e–P r a h a .
Odpoledne pak spoje do Třince a Českého
Těšína odjíždějí v 15.12, 16.12, 17.12 a 19.12
a celková jízdní doba je ještě kratší než
v opačném směru – do Českého Těšína trvá
jízda vlakem IC RegioJet 4 hodiny 3 minuty,
do Třince pak 4 hodiny 11 minut. (šs)

Příspěvek na kulturní
a sportovní aktivity
M

ěsto Třinec vyhlásilo dotační program
„Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince
na rok 2013“. Veškeré informace o podmínkách a potřebné formuláře jsou k dispozici
na MěÚ Třinec, Jablunkovská 160, odbor
školství, kultury a tělovýchovy a na internetov ých stránkách města Třince w w w.
trinecko.cz/granty.
TERMÍN uzávěrky pro podání žádosti
na příslušný rok je stanoven na 7. ledna
2013, a to prostřednictvím podatelny MěÚ
Třinec, do 17.00. V případě zaslání poštou
je rozhodující datum poštovního razítka.
Žádost nelze zasílat e-mailem ani faxem.

POZOR, ZMĚNA!!!
Zásady pro rok 2013 upravují předkládání
žádostí žadateli zvlášť na žádosti pro jednorázové akce a zvlášť na žádosti pro celoroční
činnost v oblasti kultury a sportu. Pro rok
2013 je počet žádostí omezen pro jednoho
žadatele v oblasti kultury i sportu na jednu
žádost na celoroční činnost a maximálně tři
žádosti na jednorázové akce, což znamená, že
jeden žadatel může podat maximálně čtyři
vyplněné formuláře v oblasti kultury a čtyři
žádosti v oblasti sportu.
V případě předložení většího počtu žádostí
jedním žadatelem budou všechny jím podané
žádosti v dané oblasti vyřazeny. (rš)

Vyhlášeny granty i v sociální oblasti

V

prosinci byly v yhlášeny také granty
na programy v sociální oblasti pro
rok 2013, které jsou zaměřeny na podporu
a rozvoj poskytování sociálních služeb,

podporu zdravotně postižených osob a prevenci v sociální oblasti. Pokyny pro žadatele a formuláře žádostí najdete na stránkách www.trinecko.cz. (zb)

RUBRIKA Dotazy veřejnosti
Dobrý den, rád bych se informoval, zdali
v současné době nabízí město Třinec nějaké
volné nebytové prostory k pronájmu, případně
nějaké pozemky, které by se daly pronajmout.
Kdyby byla nějaká internetová adresa, případně osoba, která by mi mohla podat informace, byl bych velice vděčný.
Odpověď MěÚ:
Informace o volných nebytových prostorech
nabízených k pronájmu najdete na www.trinecko.cz – Městský úřad – Organizační struktura MěÚ – odbor SMM. Po otevření této stránky
najdete na její pravé straně odkaz na pronájmy
a prodeje pozemků a nemovitostí.
V případě, že byste si z této nabídky nevybral,
podejte písemnou žádost na adresu Městského
úřadu Třinec, odbor správy majetku města, kde
vyslovíte svůj požadavek na pronájem nebytového prostoru. Vyskytne-li se odpovídající prostor k pronájmu, budete kontaktován naším
zaměstnancem a seznámen s dalším postupem ve věci.
Co se týká volných pozemků k pronájmu,
je v této věci rovněž možné obrátit se na městský úřad telefonicky (558 306 273, 274) nebo
písemně na výše uvedenou adresu.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je
možné, že takové velké město, jako je Třinec,
nemá žádné kočičí depozitum? A pokud už
ne depozitum, tak proč neděláte aspoň kastrační programy, ať se po městě nepotuluje tolik
kočiček a koťat? Šly by na to využít i dotace
od Evropské unie? Děkuji za odpověď.
Odpověď MěÚ:
Problematikou toulavých koček se město
zabývalo, po konzultacích řešení a odsouhlasení Krajskou veterinární správou provádíme
od roku 2007 u toulavých koček kastrační program. Každoročně je vykastrován určitý počet
koček a vypuštěn zpět na původní stanoviště.
Nalezená vyhozená koťata jsou městskou policií
přivážena do městského útulku pro psy, kde jsou
rozdána zájemcům. Zřízením kočičího depozita ve městě se zabývala Komise životního prostředí města Třince. V současné době se nepřiklání k realizaci tohoto zařízení městem, v případě soukromé iniciativy však tuto aktivitu podpoří. V případě, že občané mají potřebu řešit
ve svém okolí problém s opuštěnými a toulavými kočkami, se mohou obrátit na Městskou
policii Třinec nebo na vedoucí Městského
útulku pro psy v Třinci Ing. Annu Adamiecovou,
tel. 558 339 734 nebo 774 749 821.

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení

M

ěsto Třinec opět posk y tne v roce
2013 občanům půjčk y na bydlení.
Požádat lze např. o půjčk u na obnov u
střechy starší 10 let, dodatečnou izolaci
domu proti spodní vodě, zateplení obvodového pláště domu apod. Výběrové řízení

na půjčky bude v yhlášeno v lednu 2013,
občané budou včas informováni pomocí
úřední desk y a médií. Bližší informace
podá p. Kateřina Pot ůčková , oddělení
platové a personální, kancelář č. 405 nebo
tel. 558 306 174. (kp)
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Rozhovor

V

ánoční svátky prožívá většina z nás
doma v kruhu rodinném se svými blízkými. Ne všichni však mají z nejrůznějších důvodů tuto možnost a řada lidí tráví
Vánoce v sociálních zařízeních, kde pro ně
jejich pracovníci každoročně chystají svátky
se vším všudy. Na to, jak prožívají svátky senioři v Domovech Sosna a Nýdek, které patří
pod příspěvkovou organizaci Sociální služby
města Třince (SSMT), jsme se ptali ředitele
SSMT Mgr. Pavla Pezdy.
Zapojují se senioři do příprav na Vánoce?
Ano, zapojují. Během aktivit v Centru volného času pomáhají s tvorbou vánočních přáníček, vánoční výzdoby a podílejí se na tvorbě
výrobků, které jsou pak k vidění na předvánoční výstavě konané v našem domově.
Podobně je tomu v Domově Nýdek. Většina
obyvatel zůstává i v tuto dobu v domově a je
jim nabízen poměrně pestrý program, který
vyplňují návštěvy dětí, ale přicházejí také
pěvecké sbory se svými koledami. Obyvatelé
rovněž v rámci svých možností naplňují předvánoční období drobnými aktivitami.
Doprovází advent a vánoční svátky
nějaký kulturní program?
Během tohoto období naše uživatele pravidelně navštěvují s kulturním programem
děti z místních českých a polských základních škol. Mají pro ně připravené vánoční

koledy, různé scénky, ale také drobné dárky
a přáníčka. Taktéž pracovnice Centra volného času připravují pro uživatele návštěvu
Mikuláše a každoroční předvánoční posezení s pohoštěním, milými hosty a dobrou
zábavou. Dále zde vystupují církevní sbory
a soubor Hutník. Mezi naše nejvýznamnější
hosty patří operní pěvkyně z Vídně Roxana
Sajadi, která nás navštěvuje i se svou rodinou,
aby nás potěšila svým uměním. Pro všechny
je její vánoční koncert obrovským zážitkem.
Zůstávají uživatelé na Štědrý večer
v domově, nebo si je berou rodinní příslušníci domů?
Většina uživatelů tráví Štědr ý večer
v domově a personál dělá vše proto, aby jim
tento den co nejvíce zpříjemnil.
Jak vypadá Štědrý den a večer v Domovech
Sosna a Nýdek? Máte klasickou štědrovečerní
večeři?

Štědrý den v našem domově je hodně
podobný tomu, kter ý známe ze sv ých
domovů. Všude je sváteční výzdoba a vládne
příjemná atmosféra. Máme krásný vánoční
stromeček, a ne jeden, ale hned čtyři. K uživatelům přijíždějí jejich blízcí s dárky, cukrovím a přáním vánoční pohody. Někteří
uživatelé tráví tento den při sledování televizních programů, ale všichni se už těší
na štědrovečerní večeři. Těší se, až usednou ke svátečně prostřeným stolům, na kterých hoří svíčky, voní cukroví a jehličí. Při
poslechu koled si po slavnostním přípitku
pochutnají na rybí či krémové hráškové
polévce, bramborovém salátu nebo kaši,
smaženém řízku, kapru a přírodním rybím
filé. Po večeři si spolu ještě dají kávu, posedí
a popovídají si. Zákusek, káva a čaj dávají
příležitost posedět u stromečku a zavzpomínat na Vánoce, které senioři prožívali
takřka před sto lety, a zazpívat si koledy
v doprovodu harmoniky nebo harmonia.
Kolik mají v současné době domovy uživatelů?
V Domově Sosna žije 186 uživatelů,
v Domově Nýdek 44 uživatelů v yššího
a vysokého věku.
Co všechno mají uživatelé v domovech
k dispozici, aby se u vás cítili příjemně?
Našim uživatelům je poskytována kvalitní zdravotní, ošetřovatelská a sociální
péče. V Domově Sosna mají k dispozici
krásné prostory Centra volného času, kde
dle svých zájmů a možností aktivně tráví
svůj volný čas a věnují se zde sv ým oblíbeným činnostem a koníčkům. Využívat
mohou také rehabilitaci, nutriční poradenst ví, knihovnu, televizní místnosti,
kadeřnictví, pedikúru a krásnou zahradu
s altánem. Samozřejmě nelze opomenout
v ý tečnou kuchyni. Také mají možnost
navštěvovat bohoslužby, kulturní akce,
koncerty a jiné aktivity. Domov v Nýdku
je umístěn ve velmi atraktivním místě
upr o s t ř e d př í r o d y, k l idu a p ě k nýc h
scenérií. Jeho oby vatelé mají k dispozici
několik doplňkov ých služeb jako obchůdek „U babičky“ či kadeřnictví. Ovšem to
nejdůležitější je individuální, profesionální
a obětav ý přístup zaměstnanců našich
domovů a za ten jim patří velký DÍK.
Děkuji za rozhovor. (šs)

K tématu...
USMÍVEJ SE
Usměj se, vždyť jsi se dnes ráno opět probudil!
Usměj se, vždyť i dnes pro nás vyšlo slunce!
Usměj se, když krajinu pokropil životodárný déšť,
vítr odvál mraky a slunce opět hřeje!
Usměj se, protože i tebe zdraví Poledná, Velký
Stožek, Velká Čantoryje, Prašivá hora či Filipka
svými zalesněnými vrcholy a stráněmi. Tmavé
smrkové lesy a zelené bučiny zpívají svou píseň
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o věčnosti. I šumící Hluchovka připomíná běh
našeho života. Zeleně rozkvetlé louky, v zimě pak
bílá pole, na domech a stromech jsou stříbrné čepice.
A tehdy se k tobě přibližují srnky a ptáci a dívají
se ti do oken. Věř, že i tvá hrst zrníček v krmítku
ti již na jaře přinese ten nejkrásnější ptačí trylek.
Usměj se, jsi uprostřed svých životních souputníků. I oni potřebují vzájemné úsměvy, pozdravení
i popovídání a zpěv, nebo se ukrýt do ticha své
samoty a rozjímání. Jsou ti nabízena posezení při
vhodných příležitostech ročních období, zvyků
i sportovního a odpočinkového vyžití v zeleni
Domova. Každý den pobytu v Kutilce ti dává

příležitost ještě hodně dokázat při uplatnění svých
estetických zručností. A při tom o tebe pečuje sbor
pozemských andělů strážných, zdravotních sester,
pečovatelek i vedení…
Usměj se, vždyť jen na tobě záleží, kolik umíš rozdávat, ale taky přijímat. Nejsi všem jen na obtíž,
váží si tě, pečují o tebe, protože jsi jejich občan. Žiješ
uprostřed toho všeho, domovem ti je Domov SSMT
v Nýdku. I přes mnohé těžkosti a bolesti stáří máš
určitě mnoho důvodů se usmívat.
Já se usmívám.
Ing. Jindřich Veit, uživatel Domova Nýdek

Krátké ohlédnutí
za rokem 2012 v Klubu
seniorů

P

ro K lub senior ů na Husově ulici
v Třinci, který je součástí odboru
sociálních věcí MěÚ Třinec, byl rok
2012 opravdu činorodým rokem. Ke stávající
nabídce aktivit přibyly na přání senio rů aktivity zcela nové. S obrovským zájmem
veřejno st i s e s et k a l y z e jmén a k u r z y
angličtiny pro seniory, které vede lektor
Ing. Zdeněk Szurman. Pan Szurman se věnuje
zdarma jako dobrovolník svým „studentům“
již od dubna tohoto roku vždy dvě hodiny
týdně. O kvalitě jeho výuky svědčí to, že senioři o angličtinu neztrácejí zájem a ochotně
doma zpracovávají zadané úkoly a píší
průběžné testy. Další novinkou letošního
roku je rozšíření nabídky pohybových kurzů
na základě přání seniorů o klidné cvičení –
Jógu pro seniory – a rychlé Cvičení v rytmu.
V letošním roce proběhly opět také žádané
počítačové kurzy zaměřené na základní

obsluhu počítače a práci s internetem.
Nabídka aktivit je opravdu široká; veškeré
informace vám poskytneme na telefonních
číslech 558 993 756 nebo 558 306 356.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem
dobrovolníkům a členům Klubu seniorů,
kteří se podílejí na činnosti klubu a jeho
aktivitách. Naše poděkování patří zejména
paní Ing. Martině Hermanové, která již
od roku 2010 vede jako dobrovolník Klub
šikovných rukou zaměřený na ruční práce
a výtvarnou činnost. Děkujeme také dobrovolnicím paní Zdeňce Jantulové, lektorce
kurzu Jóga pro seniory, a paní Kateřině
Plačkové, lektorce kurzu Cvičení v rytmu,
bez nichž by tyto kurzy nemohly proběhnout. Děkujeme rovněž panu Ing. Zdeňkovi
Szurmanovi, lektorovi kurzu Angličtina pro
seniory, za čas, který ochotně věnuje studentům. (zb)

Na in-line dráze přibudou
nové skříňky
Nové skříňky na odložení bot a dalších
věcí budou mít nově k dispozici všichni in-line bruslaři, kteří využívají ovál kolem
atletického stadionu. Zároveň bude zřízena
půjčovna v ybavení pro in-line bruslení,
která bude sloužit organizacím pracujícím
s dětmi a mládeží. Na tento projekt s názvem
„Zvýšení nabídky volnočasových aktivit jako
prostředek prevence kriminality mladistvých
osob – in-line bruslení“ město získalo dotaci
ve výši 116 tisíc korun od Ministerstva vnitra
ČR z Programu prevence kriminality.
Projekt reaguje na potřeby uživatelů in-line
dráhy v areálu stadionu, která byla otevřena
v roce 2011 a při pěkném počasí ji využívá

100–200 bruslařů denně. Tyto skříňky budou
instalovány ve stejné budově přímo na in-line
okruhu, kde jsou návštěvníkům k dispozici
i toalety. Na jaře se bruslaři mohou těšit na 24
bezpečnostních skříněk a nové vybavení
určené k půjčování, konkrétně na 30 párů
in-line bruslí, 25 souprav chráničů a 25 bezpečnostních přileb. Hlavní cílovou skupinou
je však bezesporu mládež a děti, jež se ocitly
na pokraji sociálního vyloučení a jejichž
rodiče si nemohou dovolit drahé kroužky či
sporty. Navázáním spolupráce s domem dětí
a mládeže a s koordinátory nedávno vzniklých
komunitních center tak chce město umožnit
cílové skupině dětí navštěvovat in-line okruh
a areál lesoparku za účelem provozování
in-line bruslení.(šs)

Dny pro ná h radn í rodi ny 2012 .
Za slunečného počasí proběhly ve dnech
19. a 20. října v Malenovicích Dny pro

náhradní rodiny. Toto dvoudenní setkání
p ě stoun s k ýc h r odin z Tř in e c ka t am
pod záštitou města Třince uspořádalo
občanské sdružení Filadelfie – Přístav
Oldřichovice ve spolupráci s odborem
sociálních věcí městského úřadu v Třinci.
Letošního setkání se zúčastnilo 49 dospělých a 75 dětí, pro které byl připraven
bohatý program. Dny pro náhradní rodiny
se uskutečnily díky finanční podpoře města
Třince, které tímto chce vyjádřit společenskou podporu pěstounským rodinám a ocenit jejich radostnou, ale často i nelehkou
péči o svěřené děti. (zb)

RUBRIKA Průvodce
sociálními službami ve městě
Třinec poskytuje široké spektrum sociálních služeb, jejichž příjemci jsou všechny
věkové kategorie od dětí se zdravotním postižením přes rodiny s dětmi po seniory. Zaměřují
se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich života a pomáhají všem uživatelům žít i přes jejich handicap běžným životem.
Tentokrát se prostřednictvím paní Marty podíváme na středisko patřící pod Sociální služby
města Třince – Domov pro seniory Nýdek.

,,Všude tam, kde lze žít,
lze žít dobře!“
V mé zpovědi bych chtěla prezentovat
náš nynější domov, a to Domov pro seniory
v Nýdku.
Do tehdejšího Penzionu jsme se s manželem
přistěhovali před sedmi lety. Svět se otevřel,
děti rozutekly, založily si svá hnízda daleko
od nás a my jsme zůstali sami se svými neduhy
a zdravotními problémy.
Rozhodli jsme se zažádat o ubytování
v nějakém sociálním zařízení. Jelikož se již
dlouhodobě léčím mimo jiné na respirační
onemocnění dýchacích cest, doporučovali odborní lékaři v sanatoriích vystěhovat se z Třince. Pokud ještě byly děti doma
a my jsme chodili do práce, moc jsme o tom
neuvažovali. V důchodu však pro nás byla
nabídka Penzionu v Nýdku řešením. Čekali
jsme pět let, až se uvolní místo, a přestěhovali
jsme se. Máme dva pokoje se sociálním zařízením v úžasné lokalitě Hluchové, kde šumí
Hluchovka, nad ní ční Poledná a ráno nás probouzí zpěv ptáčků. Na můj neduh místo jak
stvořené a musím přiznat, že zdravotně mi to
ohromně pomohlo.
Od první chvíle jsme se tady cítili jako
doma. Vstřícný přístup ošetřujícího personálu,
výborná kuchyně a pěkné prostředí nám potvrdilo, že tu chceme důstojně prožít své stáří.
Vytvořit si domov s ostatními obyvateli není
jednoduché. Záleží na tom, jak se cítíme, jak
se navzájem respektujeme, ale hlavně na tom,
zda je naše myšlení pozitivní.
Během našeho pobytu se některé věci změnily, zejména zařízení změnilo svou organizaci – nyní jsme Domov pro seniory. Je zde
více zdravotního personálu, máme nabídku
účelového využití volného času v kolektivu
Kutilky, účastníme se různých akcí jak výjezdních, tak v rámci Domova.
Co se však nezměnilo, to je ochota, úsměv
a vstřícný přístup jak vedení, tak od ostatních zaměstnanců Domova. A my obyvatelé
se cítíme jako jedna rodina.
Vyznávám, že jsem vděčná za toto zařízení,
a věřím, že nemluvím jen za sebe.
Marta Veitová
Adresa: Domov pro seniory, Nýdek č. 545
Telefon: 558 555 211
E-mail: jana.prerovska@ssmt.cz
TŘINECKÝ ZPRAVODAJ | PROSINEC 2012 | 5

Gutský kostelík je opět v plné kráse

N

ejen pohledem, ale i vůní čerstvého
dřeva se mohou kochat příchozí,
kteří navštíví nejstarší třineckou
kulturní památku, dřevěný kostelík Božího
těla v Gutech z roku 1563. Po více než rok
trvající náročné rekonstrukci se opět otevřely dveře farníkům i širší veřejnosti.
„Na naši nejstarší a nejkrásnější historickou
památku jsme právem hrdi. Vždyť její věhlas
přesahuje hranice kraje a je častým cílem
nejen místních věřících, ale v yhledává ji
také mnoho turistů a návštěvníků, kteří
zamíří do našeho města. Je dobře, že příležitost pokochat se interiérem budou mít
nyní nejen farníci, ale také jiní příchozí,“
uvedla starostka Třince Věra Palkovská.
Opravy byly pod dohledem památkářů
zahájeny v červnu 2011. Rekonstrukcí prošly střechy lodě a presbytáře, které byly
pokryty novou střešní krytinou z dřevěného šindele. Trámoví bylo před opravou
napadené hnilobou natolik, že do budovy
zatékalo. Celková rekonstrukce byla nutná
také u hlavní věže kostela. Zvonice byla
úplně rozebrána, byly zhotoveny nové
dubové základy a nové části věže. Na věž

byl nam ísto dosavadn í ho nerezového
kříže z roku 1985 zhotoven nový, kovaný
kříž. „Do měděné báně pod křížem bylo
v březnu 2012 vloženo poselství a památky
pro další generace a dále sem byla vložena
nová písemná poselství a noviny v českém
a polském jazyce,“ uvedl projektový manažer Miroslav Přikryl z ostravsko-opavské
diecéze. Na podzim letošního roku dostal
areál hřbitova namísto původního pletiva nové stylové dřevěné oplocení. Okolí
kostela bylo doplněno o originální stojany na jízdní kola a stylovou informační
nástěnku. Aktuálně rovněž probíhá dokončování audioprůvodce, webové prezentace
s možností elektronické rezervace návštěv
kostela a puzzle pro děti.
Projekt bude po závěrečném v y účto vání z převážné části financován z dotace
poskytnuté v rámci ROP Moravskoslezsko
z prostředků EU. Na revitalizaci se jako partner finančně podílelo rovněž město Třinec,
které přispělo 550 tisíci korun. Veškeré aktivity by se dále neobešly bez finanční podpory farníků z Gutů a dalších věřících farností Střítež a Ropice.(šs)

Hledáme
Vánoční
dobrovolníky koncerty
v DDM Třinec
O

chotných lidí připravených pomoci druhým není nikdy dost. Proto Slezská diakonie a ADRA, o. s., ve spolupráci s městem
Třinec hledají dobrovolníky, kteří mají zájem
se vyškolit a následně pomáhat při řešení
následků mimořádných událostí (požáry,
povodně, vichřice apod.).
Přihlásit se může každý občan starší 18 let.
Ti z vás, které tato nabídka osloví, budou evidováni jako dobrovolníci u jedné ze zmíněných organizací dle vlastního v ýběru
a projdou postupně speciálním školením.
Dobrovolníci získají informace, jak se orientovat v případných těžkých situacích, jak
rozpoznat aktuální potřeby zúčastněných
(postižených) osob, jak na ně adekvátně reagovat a podobně.
Pokud vás tato v ýzva oslovila a máte
zájem o bližší informace, můžete se dostavit na Městský úřad Třinec, úsek krizového
řízení (boční vchod do budovy od železniční tratě ČD, po schodech dolů) v termínech 7. 1. 2013 od 10.00 do 11.00 a 9. 1. 2013
od 16.00 do 17.00. Informace lze získat také
na telefonních číslech 604 965 602 (Halina
Gorná) nebo 731 692 840 (Dagmar Lepičová).
Pobočka Dobrovolnického centra Slezské diakonie na Hraniční 280 je otevřena zájemcům
o dobrovolnictví každou středu od 15.00
do 17.00. Projekt je realizován s finanční
podporou Nadace OKD a města Třinec. (šs)
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V

á no č n í konc e r t y s v ýc h s oub or ů
chystá Dům dětí a mládeže Třinec.
Dne 14. 12. v 17.00 proběhne v sále DDM
Vánoční koncert přípravných sborů a hostů
a ve čtvrtek 27. 12. v 17.00 se uskuteční
ve foyer kulturního domu Vánoční koncert
Štývarova dětského sboru. Po Novém roce
se bude 5. 1. 2013 v 10.00 konat „Malá cena
judo“ v hale STARS a na 1. 2. 2013 se v rámci

Děkujeme Vám
za celoroční přízeň
a přejeme Vám
veselé Vánoce
a šťastný
nový rok 2013

pololetních prázdnin chystá pro školáky
dopoledn í prog ra m „ Pe v nost Boya rd
po česku“ – sportovní klání dětí mezi domy
dětí z Třince, Bystřice a Jablunkova. I vaše
dítě může být reprezentantem třineckého
domečk u. Př i h lá šk y na a kci obdr žíte
v lednu na vrátnici DDM.
Milí spoluobčané, přátelé, rodiče, děti,
dovolujeme si popřát Vám pohodové
svátky prožité v klidu , v kruhu svých
nejbližších, v radosti a spokojenosti.
Do nového roku Vám přejeme mnoho
zdraví, lásky a štěstí a k tomu všemu
Vám děkujeme za Vaši přízeň a přejeme
si, abyste byli s našimi službami i nadále
spokojeni.
Kolektiv pracovníků DDM

Otevírací doba bazénu a sauny během svátků
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa

24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
1.1.
2.1.

Krytý bazén
zavřeno
6–21
6–21
6–21
6–21
6–21
6–12,30 a 14,30–21
6–18
9–21
6–21

Sauna
zavřeno
14–21 ženy
10–21 muži
10–21 ženy
10–21 muži
10–21 ženy
10–21 muži
zavřeno
14–21 ženy
10–21 muži

Vyzkoušejte novinku! Koupání při tlumeném intimnějším osvětlení mezi 20. a 21. hodinou.

více na www.starstrinec.cz

Přestěhujte knihovnu
k sobě domů!

B

udov u Městské knihovny Třinec
č e k á o d bř e z n a př í š t í ho r ok u
náročná rekonstr ukce. Proto se
připravuje na stěhování do provizorních
prostor. Na rok a půl se jejím přechodným
sídlem stane třetí patro obchodní akademie
a hotelové školy TRIA na Beskydské ulici
v Třinci.
Stěhování knihovny proběhne v době
od 16. ledna do 28. února 2013. Během půldruhého měsíce nebude knihovna pro veřejnost fungovat. Posledním dnem, kdy si čtenáři mohou přijít vypůjčit publikace do starého sídla, je tedy 15. leden 2013. Vrátit

knihy mohou ovšem jen do Vánoc 2012.
Od března 2013 je knihovna obslouží už
v obchodní akademii Tria.
„V knihovně se nacházejí desítky tisíc
svazků, bude obtížné vše přemístit. Navíc
prostory přechodného sídla vše nepojmou.
Proto se obracíme na veřejnost s netradiční prosbou o pomoc,“ uvádí ředitelka
knihovny Martina Wolna.
Tř i necká k n i hovna prosí s vé věrné
čtenáře, aby přestěhovali část knihovního
fondu k sobě domů. Ulehčí tak sv ým knihovníkům stěhování. Obohatit svou knihovničku až na čtvrt roku mohou lidé už

nyní. Do 15. ledna ještě mají ve všech
odděleních staré budovy příležitost půjčit
si najednou takřka neomezený počet knih.
Půjčené je pak musí mít až do konce února
2013. Ochotným čtenářům, kteří si půjčí
minimálně 40 knížek najednou, věnuje
knihovna jako poděkování bezplatnou
registraci na jeden rok. Výpůjční doba pro
všechny čtenáře nyní nebude jako obvykle
jeden měsíc, a le a ž do konce března .
Samozřejmostí je také promíjení poplatků
za pozdní vrácení, a to až do konce dubna.
Regina Szpyrcová – PR manažer Městské
knihovny Třinec

Zimní sezona na Javorovém startuje
V

nadcházející zimní sezoně se vyznavači
zimních sportů mohou na Javorovém
těšit na bohatou nabídku možností, jak využít volný čas. Na své si přijdou lyžaři, běžkaři,
vyznavači free ride lyžování a nově i snowboardisté, pro které je připravena speciální
novinka. „Zásadní novinkou pro tuto zimní
sezonu je snowpark s nově vybudovanými
překážkami pro vyznavače snowboardingu.
Snowboardisté jsou na Javorovém vítáni,“ zve
příznivce zimních sportů provozovatel střediska Jiří Valenta. „Ve spolupráci s místní horskou službou zakládáme letos tradici skialpinistických závodů; Javorový vrch je totiž
vyhledávaným cílem nebo alespoň etapovým
místem vyznavačů skialpinismu,“ dodává
provozovatel horského střediska.
Na Javorovém je návštěvníkům k dispozici restaurace s možností celodenního stravování, která bude v provozu i o svátcích.
S výjimkou Štědrého dne, kdy bude chata
otevřena pouze od 9 do 14 hodin, bude
v ostatní dny, včetně 1. a 2. svátku vánočního, restaurace příchozím k dispozici

od 9 hodin ráno bez omezení až do večera.
To platí i na Silvestra, kdy vedle silvestrovské
párty pro ubytované bude otevřena přední

Vánoce v kině
Kosmos

který bude promítán ve formátu 3D. Od 28.
prosince je pro diváky připravena další filmová
lahůdka v podobě prvního dílu trilogie filmových adaptací známé knihy J. R. R. Tolkiena
pod názvem Hobit: Neočekávaná cesta.
Nezapomněli jsme ani na milovníky muzikálů.
Kino si pro ně přichystalo americkou hudební
komedii Ladíme. Příběhem se vinou originální
předělávky starých i nových hitů v podobě,
v jaké jste je ještě určitě neslyšeli. Milovníci
thrillerů si přijdou na své u filmu Jack
Reacher: Poslední výstřel s Tomem Cruisem
v hlavní roli. Do třineckého kina se vrací i další
snímek z hororové série, ze které se během
několika let stal fenomén – Paranormal
Activity 4. Hned po Vánocích kino 27. prosince uvede záznam koncertu The Doors Live

N

ebaví vás v době vánočních prázdnin
sedět doma u televize? Přijďte do třineckého kina Kosmos, které si pro vás připravilo
několik filmových lahůdek.
Ještě před Vánocemi kino od čtvrtku
20. prosince reprízuje závěrečnou část světoznámé upírské ságy, snímek Twilight sága:
Rozbřesk – 2. část. O vánočních prázdninách
se děti mohou těšit na pokračování dobrodružství nerozlučných želvích přátel Sammyho
a Raye ve filmu Sammyho dobrodružství 2,

část restaurace (výčep) pro příchozí. Na Nový
rok bude otevřeno opět od 9 hodin po celý
den bez omezení. (šs)

Plánované akce na Javorovém v průběhu zimní sezony
datum:

Akce:

21. 12.

„Konec světa“ na Javorovém 21. 12. (živá hudba)

24.–30. 12.

Vánoční lyžování

31. 12. – 1. 1.

Silvestr na Javorovém

26. 1.

Večer historického lyžování a telemarku

2.–3. 2.

Tandemový paragliding pro veřejnost

9. 2.

1. ročník Skialpinistického závodu O POHÁR JAVOROVÉHO USTY

16.–17. 2.

Valentýnský víkend na horách

23.–24. 2.

Vítězný únor – paragliding a lyžování

2. 3.

Snowboardové závody O JAVOROVÉ PRKNO

16. 3.

Josefovská lyžovačka v maskách

Kromě sportovních aktivit a společenských akcí, které jsou uvedeny v tabulce, si můžete pobyt
na Javorovém zpestřit jízdou na lyžích za sněžným skútrem či jízdou na lyžařské rolbě; provozovatelé spolupracují také s majiteli psích spřežení a jezdeckých koní, kteří jsou připraveni zajistit zážitek ze zimní vyjížďky. Bližší informace získáte na tel. číslech 605 108 162 a 739 927 698.

At The Bowl ’68, který proslul široko daleko
jako vůbec nejlepší vystoupení této kapely
zachycené na filmovém páse. Všechny diváky
srdečně zveme do třineckého kina, které má
od letošního podzimu své nové logo. Těšíme
se na vaši návštěvu! Více informací najdete
na www. kinokosmos.cz. (dch)
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Uklízíte
po svém psovi?
J

istě to každý znáte – jdete po chodníku či
trávě a šlápnete do něčeho… Nepříjemný
pocit. Z ankety týkající se pejsků v Třinci, kterou město v roce 2010 na svých internetových stránkách vyhlásilo, vyplynulo, že lidi
nejvíce trápí právě problematika psích exkrementů. Je třeba si uvědomit, že to není jen
problém „nepříjemného pocitu při šlápnutí“
nebo vizuální, zejména v zimě při sněhové
pokrývce, ale také hygienický, a to zejména
na dětských hřištích a pískovištích.
V Česku žije tolik psů, že jeden chlupáč
v ychází téměř na každou pátou rodinu.
V Třinci je aktuálně přihlášeno 3 035 psů,
z toho 1 327 pejsků žije na sídlišti a 1 708
v rodinných domcích. Znamená to tedy, že
téměř v každé čtvrté rodině je pes. Pro mnohé
je to možná nepříjemné, ale každý, kdo si
pořídí psa, musí počítat s tím, že tam, kde je
pohyb lidí, je nutné po svém čtyřnohém příteli uklidit. Všichni to chceme mít ve svém
okolí hezké a voňavé, ale spousta z nás, pejskařů, je ke sbírání psích výkalů lhostejná.
Často je to jen z lenosti. Ti rafinovanější si
však vymýšlejí ekologické a morální důvody
a přehazují povinnost úklidu na město.
V Třinci se již mnoho let zdarma rozdávají sáčky na psí exkrementy. Vyzvednout
si je můžeme na ekonomickém odboru
Městského úřadu Třinec. V letošním roce
město postupně začalo od centra v sídlištní
zástavbě instalovat stojany se sáčky na psí
výkaly přímo u odpadkových košů – jedná
se např. o nám. TGM, nám. Míru, promenády
na ul. Jablunkovská, ul. Palackého či park před
gymnáziem. Doposud jich bylo instalováno 26
a na základě zkušeností z provozu se uvažuje
o jejich rozšiřování. Sáčky jsou v zelené barvě
s potiskem a každý týden jsou doplňovány.
Upotřebené sáčky nev yžadují speciální
likvidaci, lze je po použití odložit přímo
do odpadkového koše, kde jsou likvidovány
běžným sběrem jako komunální odpad.
Tak jako mnoho věcí v našem životě není
ani „nejlepší přítel člověka“ jen radost, ale
i povinnost. A mnohdy stačí opravdu pouze
málo – v tomto případě jen po něm uklidit.
Město bude zase o něco čistší. (gaw)

Ví na www.trinecko.cz
Více
i
k
www.trinecko.cz/Aktuality
8 | TŘINECKÝ ZPRAVODAJ | PROSINEC 2012

SVOZ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU ZE 110–240L NÁDOB – ROK 2013
Městská část

Upřesnění

Staré Město

1. máje, Černá, Dvořákova, Erbenova, Husova, Lípová, Polní, Poštovní, Revoluční,
Smetanova, Staroměstská, Třanovského,
U Splavu, Žižkova, Mánesova

Kamionka
Lyžbice
Lyžbice „za tratí“
Oldřichovice
Guty
Oldřichovice
Staré Město
Dolní Líštná
Lyžbice

Svozový den

Hutnická, Na Vyhlídce, Požárnická,
Přátelství, Svornosti, Výstavní,
Oldřichovická
Jablunkovská, 17. listopadu

Svoz 1× za 14 dní

PO

Jeřabinová, Břízová, Olšová, Růžová, Šeříková
Tesla, sm. Guty, Dušinec
Tyrská, Větrník, směr Guty (podél I/11)
Hřbitovní, Nádražní, Borek
Dolní Líštná, Sosna
Lužní, Na Kopci, Nábřežní, Rybářská,
Vysoká, Lyžbická

ÚT*
lichý týden

Horní Líštná*
Staré Město

Bezručova, Erbenova, Frýdecká, Lesní,
Rovná, Tyršova, Tyrská, Větrná, Zelená

Osůvky

Osůvky, Český Puncov

Terasa

Beskydská, Dukelská, Horní, Máchova,
Na Zátiší, Školní

Kojkovice
Karpentná
Oldřichovice
Tyra
Staré Město
Podlesí, Konská
Kanada
Oldřichovice
Nebory

ST

směr Tyra, směr Kozinec

ČT

Haldová
PÁ
Ves, Závist, Roveň, směr Karpentná
ČT

sudý týden

* svoz plánovaný na 1. 1. 2013 se uskuteční 31. 12. 2012

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU V PYTLÍCH ( PAPÍR, PLAST ) – ROK 2013
Městská část

Upřesnění

Oldřichovice
Karpentná
Guty*
Tyra
Husova, Lípová, Polní, U Splavu,
Žižkova, Větrná, Zelená, Lesní,
Staré Město
Rovná, Frýdecká, Haldová,
Revoluční
Přátelství, Svornosti, Hutnická,
Na Vyhlídce, Požárnická, Výstavní,
Kamionka, Terasa
Oldřichovická, Horní,
Na Zátiší, Školní
Jablunkovská (stará cesta), Lužní,
Lyžbice
Na Kopci, Nábřežní, Rybářská,
Vysoká, Lyžbická
Jeřabinová, Břízová, Olšová, Růžová,
Lyžbice „za tratí“
Šeříková
Dolní Líštná
Dolní Líštná, Sosna
Horní Líštná
Osůvky
Osůvky, Český Puncov
Kojkovice
Konská + Puncov
Nebory
Kanada
Podlesí
* svoz plánovaný na 1. 1. 2013 se uskuteční 31. 12. 2012

Svozový den Svozový týden
4., 10., 16., 22., 28.,
PO
34., 40., 46., 52.
5., 11., 17., 23., 29.,
ČT
35., 41., 47.
1.*, 7., 13., 19., 25., 31.,
ÚT
37., 43., 49.
2., 8., 14., 20., 26., 32.,
ČT
38., 44., 50.

PO

3., 9., 15., 21., 27., 33.,
39., 45., 51.
ÚT

ST
ČT
PÁ

