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PRVNÍM NOSITELEM CENY MùSTA
T¤INCE JE V¯TVARNÍK RUDOLF ·TAFA
Zastupitelstvo mûsta na svém zasedání
dne 10. ãervna 2008 udûlilo panu
Rudolfu ·tafovi „Cenu mûsta Tﬁince“ za
celoÏivotní pﬁínos pro mûsto Tﬁinec v oblasti v˘tvarného umûní.
Mûsto Tﬁinec, toto velké prÛmyslové
hutnické centrum, se stalo od roku 1955
bydli‰tûm i celoÏivotní inspirací v˘znamné umûlecké osobnosti, pana Rudolfa
·tafy. Jeho rozsáhlé dílo sv˘m v˘znamem a kvalitou daleko pﬁesáhlo hranice
na‰eho regionu. Netradiãní uÏitkov˘ materiál, tak typick˘ pro na‰e „Ïelezné mûsto“, se v rukou pana ·tafy pﬁetváﬁí do umûleck˘ch kovov˘ch plastik.
Témûﬁ desítka tûchto monumentálních
objektÛ doplÀuje rÛzná místa na‰eho
mûsta. Profily ze „Ïelezáren“ propagoval
i ve svûtû na mezinárodních veletrzích,
napﬁ. v Lipsku, Poznani, Plovdivu,
Zagrebu, Kasablance, Tripolisu, Budape‰ti, Hannoveru, Lond˘nû a jinde.
Ne‰lo vÏdy jen o mezinárodní v˘stavy
a veletrhy, pan ·tafa zorganizoval i samostatné v˘stavy sv˘ch plastik v
Benátkách, ¤ímû, Montrealu, v
Barcelonû a Madridu, ve Var‰avû. V souãasné dobû se koná v˘stava jeho prací
v kanadském Calgary.
Rudolf ·tafa je ãlenem Unie v˘tvarn˘ch umûlcÛ âR, Svazu v˘tvarn˘ch

Rudolf ·tafa dokáÏe vytvoﬁit pozoruhodná díla nejen ze Ïeleza. Také jeho malby a kresby mají specifick˘ charakter. Objevují se v nich i soudobé a historické námûty skloubené v jeden celek.
umûlcÛ teoretikÛ – Unie v˘tvarn˘ch
umûlcÛ Ostrava, reprezentuje tak Tﬁinec
v rámci âR i v zahraniãí. Patﬁí k zakládajícím ãlenÛm V-klubu (v˘tvarníkÛ
Fr˘decko-Místecka a v˘tvarn˘ch kritikÛ).
Zasadil se také o vznik galerie
v Kulturním domû TRISIA a galerie

ZASTUPITELSTVO MùSTA V DRUHÉM
âTVRTLETÍ ROKU 2008 PROJEDNALO
Zastupitelstvo mûsta Tﬁince, konané
22. dubna, jako hlavní bod projednalo
a schválilo „Závûreãn˘ úãet mûsta
Tﬁinec za rok 2007“ vãetnû „Zprávy auditora o v˘sledku pﬁezkoumání hospodaﬁení mûsta Tﬁinec za rok 2007“. Externí
audit konstatuje, Ïe hospodaﬁení mûsta je
bez nedostatkÛ.
Dále
zastupitelstvo
projednalo
a schválilo:
• zmûny ã. 2 územního plánu Tﬁinec –
ãást Guty a ãást Tyra
• zásady hospodaﬁení s finanãními
prostﬁedky pro osadní v˘bory
• vydalo obecnû závaznou vyhlá‰ku ã.
3/2008 o zákazu poÏívání alkoholick˘ch
nápojÛ na veﬁejném prostranství
• rozhodlo o ruãení mûsta Tﬁinec za
pomûrnou ãást úvûru Slezského vodohospodáﬁského svazku na spolufinancování staveb mûsta Tﬁince v rámci akce
„Revitalizace povodí Ol‰e“, a to do maximální v˘‰e 47,278 mil. Kã.
V úter˘ 13. kvûtna se konalo mimoﬁádné zasedání zastupitelstva mûsta,
které v rámci projektu „Revitalizace povodí Ol‰e“ schválilo „Smlouvu o úpravû
vzájemn˘ch vztahÛ mezi ruãitelem
a bankou“, uzavﬁenou mezi mûstem
Tﬁinec a âeskou spoﬁitelnou, a. s. V dal‰ím bodu jednání pﬁijalo do vlastnictví
mûsta Tﬁince, v rámci dûdického ﬁízení
po zemﬁelé paní Milerské, spoluvlastnick˘ podíl o velikosti jedné ãtvrtiny nemovitostí v âeském Tû‰ínû.

• rozdûlení odvodÛ z v˘tûÏkÛ za provozování v˘herních hracích pﬁístrojÛ za
rok 2007 ve v˘‰i 1 518 992 Kã na opravy stávajících dûtsk˘ch hﬁi‰È a sportovi‰È
• schválilo poﬁízení zmûny ã. 4 územního plánu Tﬁince – ãásti Karpentná
• v rámci akce „Revitalizace povodí
Ol‰e“ schválilo smlouvu o pﬁistoupení
k závazku mezi mûstem Tﬁinec jako nov˘m dluÏníkem a Slezsk˘m vodohospodáﬁsk˘m svazkem jako dosavadním
dluÏníkem
• rozhodlo o poskytnutí pﬁíspûvku ve
v˘‰i 56 000 Kã ¤ímskokatolické farnosti StﬁíteÏ u âeského Tû‰ína na opravu
kostela BoÏího tûla v Gutech
• zﬁídilo osadní v˘bor v mûstské ãásti
Tﬁinec-Konská-OsÛvky
• rozhodlo o pﬁevedení stﬁediska
Denní stacionáﬁ a domov pro matky,
âapkova 708, Tﬁinec z pÛvodní pﬁíspûvkové organizace Sociální sluÏby mûsta
Tﬁince do pﬁíspûvkové organizace
Rehabilitaãní stacionáﬁ Tﬁinec s úãinností od 1. 1. 2009
• udûlilo panu Rudolfu ·tafovi „Cenu
mûsta Tﬁince“ za celoÏivotní pﬁínos pro
mûsto Tﬁinec v oblasti v˘tvarného umûní
• zru‰ilo „Zásady pro pﬁevod jednotek
Mûsta Tﬁinec“ schválené usnesením 6.
zasedání zastupitelstva mûsta dne 16. 12.
2003
• neschválilo prodej bytového fondu
ve vlastnictví mûsta Tﬁince.

âervnové zasedání zastupitelstva
mûsta se konalo v úter˘ 10. ãervna a vedle pravideln˘ch úprav rozpoãtu mûsta
projednalo a schválilo:

Ve‰kerá usnesení z jednání orgánÛ
mûsta Tﬁince jsou zveﬁejnûna na internetov˘ch stránkách mûsta
www.trinecko.cz.

v parku nemocnice na Sosnû, kde se konají Tﬁinecké dny umûní. Dlouhá léta
spolupracuje s Muzeem Tﬁineck˘ch Ïelezáren a mûsta Tﬁince.
Málokdo moÏná ví, Ïe také celé dûtské
oddûlení nemocnice na Sosnû je barevnû
vyzdobeno jeho pohádkov˘mi motivy.
VÏdyÈ k dûtem má tak blízko. Pravidelnû
se úãastní ve funkci pﬁedsedy poroty dûtsk˘ch v˘tvarn˘ch soutûÏí, pﬁedev‰ím mezinárodní v˘tvarné soutûÏe Barevn˘ svût.
Pan ·tafa vykonával po dlouhá léta také
pedagogickou ãinnost v Základní umûleck ‰kole jak v Tﬁinci, tak také v Bystﬁici,
kde vyuãoval v˘tvarnou v˘chovu.
Pan Rudolf ·tafa letos dovr‰il 83 let
vûku a jeho dílo se trvale zapsalo do pamûti mûsta Tﬁince. Tento stále svûÏí umûlec se snaÏí pracovat naplno i v souãasné
dobû. Jeho rozsáhlé dílo si bezesporu zaslouÏí toto vyznamenání a veﬁejné uznání.

TERMÍNY JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVN¯CH
ORGÁNÒ MùSTA V 2. POLOLETÍ ROKU 2008
V prÛbûhu druhého pololetí roku 2008 se sejdou samosprávné orgány mûsta Tﬁince v tûchto ﬁádn˘ch termínech:
RADA MùSTA
- pondûlí 21. 7. 2008 v 9.00 h.
- pondûlí 3. 11. 2008 v 9.00 h.
- pondûlí 18. 8. 2008 v 9.00 h.
- pondûlí 24. 11. 2008 v 9.00 h.
- pondûlí 8. 9. 2008 v 9.00 h.
- pondûlí 22. 12. 2008 v 9.00 h.
- pondûlí 13. 10. 2008 v 9.00 h.
ZASTUPITELSTVO MùSTA
- pondûlí 22. 9. 2008 ve 13.00 h.
- úter˘ 9. 12. 2008 ve 13.00 h.
V pﬁípadû neodkladn˘ch a naléhav˘ch záleÏitostí se mÛÏe rada mûsta i zastupitelstvo mûsta scházet také na mimoﬁádn˘ch jednáních. PrÛbûh jednání samosprávn˘ch orgánÛ mûsta se
ﬁídí schválen˘m jednacím ﬁádem.
Usnesení jednotliv˘ch zasedání jsou zveﬁejnûna na internetov˘ch stránkách mûsta –
www.trinecko.cz.

VáÏení spoluobãané,
pod slovem „léto“ si vût‰ina z nás vybaví ãas slunce, pohody, odpoãinku
a spoustu pﬁíjemnû stráven˘ch chvil na
zaslouÏené dovolené. Léto jsou také
prázdniny a na nû se tû‰í na‰e dûti.
Chceme, aby své volno proÏily co
nejlépe a hlavnû bezpeãnû, proto i letos
mûsto Tﬁinec pro nû pﬁipravilo
PRÁZDNINY V 3NCI. Bohatou nabídku prázdninového programu plného
dobrodruÏství a zábavy najdete v tomto
ãísle na‰eho zpravodaje.
O prázdninách, v dobû letních her, se
v‰ak i na‰e dûti mohou ocitnout v nebezpeãí. To je také jeden z dÛvodÛ, proã
kaÏdoroãnû organizujeme „Den s integrovan˘m záchrann˘m systémem“, pﬁi
kterém sloÏky IZS pﬁedvádûjí souãinnost v pﬁípadû vzniku havárií, dopravních nehod a jin˘ch mimoﬁádn˘ch událostí.
Souãástí leto‰ní pﬁehlídky techniky
a ukázek byla i ﬁada sportovních disciplín a soutûÏí zruãnosti urãen˘ch
právû dûtem. Ne nadarmo se ﬁíká:
„·tûstí pﬁeje pﬁipraven˘m!“
„Den s integrovan˘m záchrann˘m
systémem“ znovu prokázal v˘bornou
pﬁipravenost jednotliv˘ch sloÏek IZS
a prohloubil na‰i dlouholetou spolupráci s hasiãi, policií a záchrannou
sluÏbou. Vyvrcholením této spolupráce
bylo leto‰ní ocenûní mûsta Tﬁince ãestnou medailí, kterou jsme pﬁevzali z rukou ministra vnitra Ivana Langera.
Dovolte, abych vám popﬁála krásné
prázdniny, hodnû sluníãka a hlavnû naãerpání energie, kterou na podzim budeme v‰ichni potﬁebovat.
RNDr. Vûra Palkovská,
starostka mûsta

T¤INEC MÁ DAL·Í
OSADNÍ V¯BOR
âervnové zastupitelstvo mûsta zﬁídilo
dal‰í osadní v˘bor, tentokrát v ãásti
Konská-OsÛvky. Nov˘ osadní v˘bor vznikl na základû iniciativy obãanského sdruÏení „Za rozvoj Konské“, pÛsobícího v této ãásti Tﬁince. Pﬁedsedou sedmiãlenného
v˘boru byl zvolen ing. Janu‰ Kroczek.

HASIâI, POLICISTÉ A ZDRAVOTNÍCI P¤EDSTAVILI
FUNKâNOST INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

V sobotu 7. ãervna se tﬁinecké veﬁejnosti opût pﬁedstavily jednotlivé sloÏky integrovaného záchranného systému. Hasiãi, policisté a ãlenové
záchranné sluÏby si pﬁipravili fingované ukázky rÛzn˘ch situací, které musí ãasto ve své praxi ﬁe‰it a prokázali, Ïe jsou spoleãnû i samostatnû
pﬁipraveni zvládat sloÏité a nebezpeãné situace, pﬁi nichÏ mÛÏe jít o Ïivoty a zdraví obãanÛ. Velk˘ zájem o v‰echny ukázky projevovaly pﬁedev‰ím dûti. Pod dohledem mlad˘ch pﬁíslu‰níkÛ sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ si vyzkou‰ely i to, co umí hasiãská stﬁíkaãka v akci.
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T¤INEC OSLAVIL DEN ZEMù
V rámci oslav Dne Zemû pﬁipravilo mûsto Tﬁinec ve spolupráci s obãansk˘mi sdruÏeními, obalovou spoleãností EKO-KOM
Praha, spoleãností Nehlsen Tﬁinec a Ústavem pro hospodáﬁskou úpravu lesÛ ﬁadu
akcí urãen˘ch zejména pro Ïáky základních a stﬁedních ‰kol. Vyvrcholení oslav se
uskuteãnilo na námûstí Svobody dne 24.
dubna. Formou zábavn˘ch i pouãn˘ch aktivit a her si dûti roz‰íﬁily znalosti v oblasti tﬁídûní komunálních odpadÛ, mohly si
vyzkou‰et práci popeláﬁe, rukodûlné techniky práce s pﬁírodním materiálem ãi techniky tradiãního zemûdûlství. Témûﬁ 100 kg
baterií vysbírali Ïáci základních ‰kol
v rámci soutûÏe „Baterkiáda“, která v rámci oslav na námûstí Svobody probíhala. Na
deset vylosovan˘ch sbûraãÛ ãekaly odmûny, které pﬁebraly z rukou místostarosty
mûsta Tﬁince ing. Ivo Kantora.
Doprovodnou akcí v rámci oslav byly
programy lesní pedagogiky v tﬁineckém
lesoparku, které jsou pro dûti vÏdy
atraktivní formou v˘uky v pﬁírodû.

Zpestﬁením oslav bylo rovnûÏ promítání
filmu „Nepﬁíjemná pravda“ v kinû
Kosmos.
Oslavy, kter˘ch se za krásného poãasí

zúãastnily stovky dûtí, se staly i formou
podûkování v‰em ÏákÛm i pedagogÛm,
kteﬁí v rámci „T˘dne ãistoty“ uklízeli na‰e mûsto.

MIASTO TRZYNIEC ROZPOCZ¢¸O WSPÓ¸PRAC¢ Z GMINÑ KINO KOSMOS vyhla‰uje soutûÏ
GOLESZÓW W CELU POZYSKANIA ÂRODKÓW UNIJNYCH
Republika Czeska mo˝e od 2008
roku korzystaç ze Êrodków finansowych z Programu Operacyjnego Wspó∏pracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita
Polska 2007–2013. Jednà ze strategii rozwoju obszaru pogranicza polsko-czeskiego jest oÊ priorytetowa
I. – Wzmacnianie dost´pnoÊci komunikacyjnej, ochrona Êrodowiska
oraz profilaktyka zagro˝eƒ, dziedzina wsparcia 1.1 – Wzmacnianie dost´pnoÊci komunikacyjnej, której
celem szczegó∏owym jest poprawa
stanu infrastruktury komunikacyjnej i stanu obs∏ugi transportowej
w obszarze pogranicza polsko-czeskiego. Do czynnoÊci w ramach tego
programu nale˝à np. modernizacja,
remont, budowa oraz poprawa ja-

koÊci (stanu technicznego) i parametrów:
- komunikacji o znaczeniu lokalnym
i regionalnym,
- infrastruktury komunikacyjnej
prowadzàcej do przejÊç granicznych
itp.
Uprawnionym wnioskodawcà jest
przygraniczne Miasto Trzyniec, które
wspólnie z polskim partnerem –
Gminà Goleszów, podj´∏o decyzj´
o z∏o˝eniu wniosku o dotacj´ na projekt „Modernizacja komunikacji na
polsko-czeskim pograniczu Kojkovice
– Goleszów“. Warunkiem otrzymania
dotacji jest wspólny wybór Partnera
Wiodàcego (wybrana zosta∏a Gmina
Goleszów), wspólne przygotowanie
projektu i wniosku, powo∏anie grupy
projektowej, zawarcie wspólnego po-

rozumienia o wspó∏pracy podpisanego przez wszystkich uczestników,
przej´cie odpowiedzialnoÊci przez
Partnera Wiodàcego za realizacj´ projektu. Wszelkie p∏atnoÊci przyjmuje
Partner Wiodàcy i nast´pnie przekazuje je poszczególnym partnerom
projektu.
Maksymalna stopa wspó∏finansowania ze Êrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
(dalej tylko „EFRR”) wynosi 85 proc.
z kwalifikowanych wydatków publicznych. Minimalna wysokoÊç
wsparcia z EFRR musi byç wy˝sza
ni˝ 30 000 EUR. Miasto Trzyniec
przyst´puje do projektu w celu modernizacji komunikacji z Kojkowic do
przejÊcia granicznego w Lesznej
Górnej, chodzi o ok. 3 km drogi.

NOVÁ VYHLÁ·KA O ZÁKAZU POÎÍVÁNÍ ALKOHOLICK¯CH
NÁPOJÒ NA VE¤EJNÉM PROSTRANSTVÍ
Od kvûtna 2008 je platná nová obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 3/2008, zakazující poÏívání alkoholick˘ch nápojÛ na vymezen˘ch veﬁejn˘ch prostranstvích
mûsta Tﬁince, kterou vydalo Zastupitelstvo mûsta Tﬁinec na svém 11. zasedání dne 22. 4. 2008.
Cílem vyhlá‰ky je vymezit nûkterá
smûﬁující zejména k ochranû pﬁed nemísta veﬁejného prostranství, na ktegativními vlivy na morální a mravní
r˘ch se zakazuje konzumovat alkohov˘chovu dûtí a mládeÏe.
lické nápoje, a tím vytvoﬁit opatﬁení
Na veﬁejn˘ch prostranstvích, kter˘mi

jsou v‰echna námûstí, ulice, trÏi‰tû,
chodníky, veﬁejná zeleÀ, parky a dal‰í
prostory pﬁístupné kaÏdému bez omezení, tedy slouÏící obecnému uÏívání,
a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru, se zakazuje konzumace alkoholu po cel˘ rok, kromû 1. ledna a 31.
prosince.
Vymezená plocha (viz mapa) se zákazem poÏívání alkoholick˘ch nápojÛ
na veﬁejném prostranství je ohraniãena
následující linií:
• od mimoúrovÀového kﬁíÏení trati
âD, tzv. „My‰í díry“, ulicí Fr˘deckou
aÏ po kruhové kﬁíÏení na silnici I/11,
• dále silnicí I/11 a lev˘m bﬁehem ﬁeky Ol‰e po Ïelezniãní most za restaurací „Zobawa“
• a odtud Ïelezniãní tratí âesk˘ch
drah zpût po „My‰í díru“ v Tﬁinci Starém Mûstû.
Dále se zakazuje konzumace alkoholu v zastﬁe‰en˘ch autobusov˘ch zastávkách na celém území mûsta Tﬁince.
Zákaz se nevztahuje na spoleãenské
akce podléhající ohlá‰ení Mûstskému
úﬁadu Tﬁinec a na venkovní restauraãní
zahrádky, které jsou souãástí restauraãních zaﬁízení.
Poru‰ení obecnû závazné vyhlá‰ky
bude postihováno jako pﬁestupek
v souladu se zákonem ã. 200/1990 Sb.,
o pﬁestupcích, ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ, nebo jako jin˘ správní delikt
v souladu se zákonem ã. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.

Od 1. ãervna do 31. srpna 2008 probíhá v mûstském kinû Kosmos soutûÏ:
„O volnou permanentku na jakékoli
filmové pﬁedstavení ke 40. v˘roãí otevﬁení“
Permanentka bude platit do konce roku
2008.
SoutûÏící, kter˘ zodpoví v‰ech deset
otázek správnû, bude zaﬁazen do slosování, které se uskuteãní 20. 9. 2008.

SoutûÏní otázky najdete na webov˘ch
stránkách www.kinokosmos.cz nebo
v Mûstském informaãním centru v prÛãelí kina Kosmos.
Informace pro náv‰tûvníky kina:
UpozorÀujeme náv‰tûvníky kina, Ïe kino Kosmos
z dÛvodu rekonstrukce
promítacího sálu od 1. 7.
do 31. 8. 2008 nepromítá!

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

V leto‰ním roce se oblastního kola celostátní soutûÏe zúãastnilo 11 základních
‰kol z celého Tﬁinecka. KaÏdou ‰kolu reprezentovala dvû smí‰ená ãtyﬁãlenná
druÏstva dûvãat a chlapcÛ z 5. aÏ 8. tﬁíd.
Nejlep‰ích v˘sledkÛ v mlad‰í i star‰í kategorii dosáhla Základní ‰kola s polsk˘m jazykem vyuãovacím z Vendrynû pod vedením Mgr. Danu‰e Huczalové. Îáci polské
‰koly zvítûzili také v okresní soutûÏi
a pﬁes krajské kolo, kde obsadili 1. a 2.
místo, postoupili do celostátního finále
dopravní soutûÏe.

Dal‰í fotografie z archivu odboru ‰kolství, kultury a tûlov˘chovy. Jak bylo jiÏ poznamenáno v loÀském ãísle Tﬁineckého zpravodaje, jedná se o sérii vzácn˘ch sklenûn˘ch
negativÛ, které pro vás bûhem roku 2008 pﬁipravujeme k nahlédnutí. Ov‰em, jiÏ teì
mÛÏete v‰echny zhlédnout na chodbách Mûstského úﬁadu Tﬁinec.
Tato fotografie je podle slov znalce historie mûsta Tﬁince pana Vladimíra Knybla velmi unikátní. Jedná se o nûmeckou ‰kolu patﬁící ve letech 1929 do katastru obce
Konská. ·kola byla postavena v r. 1903, jako taková fungovala do roku 1930, kdy byla zabrána pro potﬁeby Tﬁineck˘ch Ïelezáren na kanceláﬁe úﬁedníkÛ. Stála mezi ocelárnou II a skladem válcovan˘ch v˘robkÛ. Byla zboﬁena v r. 1953.
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CO BYCHOM MùLI V·ICHNI VùDùT
O SOCIÁLNù-PRÁVNÍ OCHRANù DùTÍ
V poslední dobû vûnují média mnoho
pozornosti problematice t˘ran˘ch, zneuÏívan˘ch a zanedbávan˘ch dûtí.
Pracovníci oddûlení sociálnû-právní
ochrany (SPOD) se v‰ak nezab˘vají jen
tûmito závaÏn˘mi pﬁípady. Nemalou
ãást jejich pracovní náplnû pﬁedstavují
„bûÏnûj‰í opatrovnické vûci“, kdy pﬁíslu‰n˘ okresní soud ustanoví orgán vykonávající sociálnû-právní ochranu dûtí „kolizním“ opatrovníkem nezletilého
dítûte. Podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona o rodinû se jedná o ﬁízení, v nichÏ
Ïádn˘ z rodiãÛ nemÛÏe zastoupit své
dítû, jde-li o právní úkony ve vûcech,
pﬁi nichÏ by mohlo dojít ke stﬁetu zájmÛ mezi rodiãi a dítûtem nebo ke stﬁetu zájmÛ dûtí t˘chÏ rodiãÛ.
Kolizní opatrovník je ustanovován
nejãastûji ve vûci úpravy práv a povinností k nezletilému dítûti, a to za situace, Ïe rodiãe dítûte neÏijí ve spoleãné
domácnosti a je tﬁeba upravit, komu
bude dítû svûﬁeno do v˘chovy a jak se
budou rodiãe nadále podílet na jeho
v˘Ïivû. Práva a povinnosti k dítûti (pro
dobu po rozvodu) musí b˘t upravena
zvlá‰È v pﬁípadû, Ïe manÏelství spûje
k rozvodu, a to je‰tû pﬁed rozhodnutím
soudu o rozvodu manÏelství.
Dále je kolizní opatrovník ustanovován napﬁ. ve vûci úpravy v˘Ïivného,
úpravy styku rodiãe (prarodiãe) s dítûtem, ve vûci zmûny v˘chovného prostﬁedí, urãení ãi popﬁení otcovství, urãení jména apod. Ustanovením do
funkce opatrovníka vypl˘vá pracovníkovi SPOD zpravidla povinnost provést ‰etﬁení a podat soudu zprávu o pomûrech v rodinû. Rodiãe by mûli poãítat s tím, Ïe je pracovník SPOD je‰tû
pﬁed naﬁízen˘m jednáním nav‰tíví (nebo jinak kontaktuje) za úãelem zji‰tûní,
jaká je aktuální situace v rodinû. Pro
vût‰inu rodiãÛ je soudní ﬁízení novou
zku‰eností, proto by nemûli náv‰tûvu
pracovníka SPOD vnímat negativnû,
ale naopak vyuÏít jeho náv‰tûvy k tomu, aby se dovûdûli co nejvíce informací o soudním ﬁízení a o moÏnostech
ﬁe‰ení jejich stávající situace, pﬁípadnû
vyuÏít nabízen˘ch kontaktÛ na jiné odborné pracovníky ãi poradny. Zde je na
místû podotknout, Ïe pﬁedním hlediskem sociálnû-právní ochrany je zájem

a blaho dítûte. V konfliktních pﬁípadech mají rodiãe zcela opaãnou pﬁedstavu o tom, co je v zájmu jejich dítûte. Je tedy zcela nepochybné, Ïe ne
kaÏd˘ rodiã bude s prací a postupem
pracovníka SPOD spokojen.
Dal‰í zajímavou oblastí rodinného
práva je problematika urãování a popírání otcovství. Urãení otcovství k dítûti je (témûﬁ) vÏdy v zájmu dítûte. Dítû
má právo podílet se na Ïivotní úrovni
sv˘ch rodiãÛ, tedy i otce, má právo na
v˘Ïivné, má právo dûdit. V souãasném
dávkovém systému je matka, co by Ïadatelka o sociální dávky, která neuvedla otce dítûte, povinna prokázat, Ïe urãení otcovství nebylo v zájmu dítûte.
V opaãném pﬁípadû bude nucena urãit
otce dodateãnû, jinak mÛÏe b˘t finanãnû znev˘hodnûna.
Není v‰ak v˘jimeãná ani situace, kdy
matka, která dﬁíve neuvedla biologického otce, následnû ze zi‰tn˘ch dÛvodÛ uvede „náhradního“ otce (ãasto cizince), jemuÏ z tohoto otcovství plynou jisté v˘hody. Takto urãen˘ otec
zpravidla nemá zájem o v˘chovu „svého“ dítûte a v Ïádném pﬁípadû na toto
dítû nehodlá finanãnû pﬁispívat. Je-li
pak matka Ïadatelkou o sociální dávky,
pﬁíslu‰né orgány opût poÏadují stanovení v˘Ïivného otci, kdy tento je zpravidla jiÏ k nezastiÏení. Podle zákona
o rodinû se za otce dítûte povaÏuje
manÏel matky, a to pokud se dítû narodí v dobû od uzavﬁení manÏelství do
uplynutí tﬁístého dne po zániku manÏelství. ManÏel matky mÛÏe do ‰esti
mûsícÛ ode dne, kdy se dovûdûl, Ïe se
jeho manÏelce narodilo dítû, popﬁít
u soudu, Ïe je jeho otcem. Ve stejné
lhÛtû mÛÏe i matka dítûte popﬁít, Ïe
otcem jejího dítûte je manÏel. Uplyneli marnû ‰estimûsíãní lhÛta k popﬁení
otcovství, lze otcovství popﬁít jen za
pﬁedpokladu, Ïe to vyÏaduje zájem dítûte, a to za úãasti nejvy‰‰ího státního
zastupitelství.
Vzhledem k tomu, Ïe problematika
rodiãovské zodpovûdnosti je pomûrnû
ob‰írná a mÛÏe b˘t komplikována dal‰ími faktory, doporuãujeme, aby se rodiãe na orgán SPOD obraceli s pﬁípadn˘mi dotazy individuálnû. BliÏ‰í informace na tel.: 558 306 361.

KURÁTOR PRO MLÁDEÎ
Kurátor pro mládeÏ pracuje s dûtmi a
mládeÏí, kteﬁí mají v˘chovné problémy
nebo se dopou‰tûjí nezákonného jednání. Jsou to pﬁedev‰ím dûti:
• které vedou zahálãiv˘ nebo nemravn˘ Ïivot spoãívající zejména v tom, Ïe
zanedbávají ‰kolní docházku
• které nepracují, i kdyÏ nemají dostateãn˘ zdroj obÏivy, poÏívají alkohol nebo návykové látky, Ïiví se prostitucí
• které páchají trestnou ãinnost nebo
jde-li o dûti mlad‰í patnácti let, které
spáchaly ãin, kter˘ by jinak byl trestn˘m ãinem
• které opakovanû nebo soustavnû páchají pﬁestupky nebo jinak ohroÏují obãanské souÏití
• které se opakovanû dopou‰tí útûkÛ
od rodiãÛ ãi jin˘ch fyzick˘ch nebo
právnick˘ch osob odpovûdn˘ch za v˘chovu dítûte
• na kter˘ch byl spáchán trestn˘ ãin
ohroÏující Ïivot, zdraví, lidskou dÛstojnost, mravní v˘voj nebo jmûní, nebo je
podezﬁení ze spáchání takového ãinu.
Kurátor spolupracuje zejména s rodinou dítûte, ‰kolou, probaãní a mediaãní
sluÏbou, orgány ãinn˘mi v trestním ﬁízení, psychologem a dal‰ími odborníky.
Úãastní se projednávání pﬁestupkÛ mladistv˘ch, popﬁ. trestního a soudního ﬁízení. S dûtmi vede v˘chovné pohovory,
spolupracuje s dal‰ími osobami, které
se na snaze o vyﬁe‰ení potíÏí podílí.
MÛÏe navrhovat uloÏení v˘chovn˘ch
opatﬁení mûstsk˘m úﬁadem nebo soudem.

RodiãÛm mÛÏe poskytnout nejen poradenství, ale také pﬁedat kontakty na
dal‰í instituce a odborníky, kteﬁí mohou
rodinû pomoci pﬁi ﬁe‰ení jejich problémÛ.
V pﬁípadû potﬁeby pomáhá umístit dítû na krátkodob˘ pobyt (aÏ 2 mûsíce po
pﬁedchozích ambulantních náv‰tûvách)
ve stﬁedisku v˘chovné péãe, coÏ je zaﬁízení, kde s dûtmi a jejich rodinami intenzivnû pracují pﬁíslu‰ní specialisté.
V nejváÏnûj‰ích pﬁípadech navrhuje
kurátor pro mládeÏ umístûní dítûte do
ústavní v˘chovy. Po umístûní dítûte do
ústavní péãe ho nejménû jednou za 3
mûsíce nav‰tûvuje, stejnû jako jeho rodiãe. Snahou je, aby se obnovilo rodinné fungování a dítû mohlo b˘t navráceno zpût do rodiny.
Kurátor také nav‰tûvuje mladistvé,
kteﬁí jsou ve v˘konu trestu odnûtí svobody.

Kontakty, které mohou rodiãe
vyuÏít pﬁi ﬁe‰ení v˘chovn˘ch problémÛ:
• Stﬁedisko v˘chovné péãe Fr˘dekMístek: 558 647 276
• Psychologická ambulance Tﬁinec,
Mgr. Gabriela Zajàncová (psycholog): 558 309 589
• Pedagogicko-psychologická poradna
Tﬁinec, Máchova 543: 558 334 541
• Probaãní a mediaãní sluÏba
Fr˘dek-Místek: 558 648 062

SOCIÁLNù-PRÁVNÍ OCHRANA DùTÍ
CO TO JE A CO OBNÁ·Í
Sociálnû-právní ochrana je jednou
z ãinností odboru sociálních vûcí
Mûstského úﬁadu Tﬁinec, kter˘ plní
své úkoly jak v samostatné pÛsobnosti, tak v pﬁenesené pÛsobnosti
(v˘kon státní správy).
V rámci pﬁenesené pÛsobnosti:
• zaji‰Èuje práva dítûte na pﬁízniv˘
v˘voj, ﬁádnou v˘chovu, ochranu
oprávnûn˘ch zájmÛ dítûte, vãetnû jeho jmûní, taktéÏ pÛsobí na obnovení
naru‰en˘ch funkcí rodiny
• provádí terénní sociální ‰etﬁení
v rodinách, a to v rámci zákona o sociálnû-právní ochranû dûtí
• pomáhá rodiãÛm pﬁi ﬁe‰ení v˘chovn˘ch a jin˘ch problémÛ, poskytuje a zprostﬁedkovává rodiãÛm poradenství, projednává s rodiãi nedostatky ve v˘chovû a pÛsobí na rodiãe, aby plnili povinnosti vypl˘vající
z rodiãovské zodpovûdnosti
• realizuje opatﬁení na ochranu dûtí, tj. podávání návrhÛ na omezení,
zbavení nebo pozastavení v˘konu
rodiãovské zodpovûdnosti, na naﬁízení, prodlouÏení nebo zru‰ení
ústavní v˘chovy
• pﬁijímá opatﬁení na ochranu dítûte, které se ocitlo bez péãe pﬁimûﬁené
jeho vûku, podává návrh k soudu na
vydání pﬁedbûÏného opatﬁení podle §
76a obãanského soudního ﬁádu
• vykonává funkci opatrovníka
a poruãníka, provádí neodkladné
úkony v zájmu dítûte
• spolupracuje se ‰kolsk˘mi zaﬁízeními a úﬁady práce pﬁi zaji‰Èování
vhodného zamûstnání pro dûti propu‰tûné z ústavní v˘chovy
• mÛÏe uloÏit rodiãÛm povinnost
vyuÏít pomoc odborného poradenského zaﬁízení
a dal‰í povinnosti vypl˘vající ze
zákona o sociálnû-právní ochranû
dûtí
V rámci samostatné pÛsobnosti:
• zamûﬁuje svoji pozornost na vyuÏívání volného ãasu ohroÏen˘ch dûtí,
vãetnû dûtí vyhledávajících styky
s osobami poÏívajícími alkoholické
nápoje nebo návykové látky nebo
páchajícími trestnou ãinnost
• sleduje u dûtí projevy nesná‰enlivosti a násilí, zabraÀuje pronikání
nepﬁízniv˘ch sociálních a v˘chovn˘ch vlivÛ mezi ostatní skupiny dûtí,
vûnuje pozornost dûtem z rodin
s nízkou sociální úrovní, spolupracuje se ‰kolami, povûﬁen˘mi osobami,
zájmov˘mi sdruÏeními a dal‰ími
subjekty
• zaji‰Èuje neodkladnou péãi dûtem, které se ocitly bez péãe pﬁimûﬁené jejich vûku
INSTITUCE, NA KTERÉ JE
MOÎNO SE V P¤ÍPADù POT¤EBY OBRÁTIT
I. Problémy spojené s dospíváním, láskou, nechtûn˘m tûhotenstvím, ‰ikanou, ‰kolou, osamoceností, bezradností, závislostmi,
emocemi, komunikací…
(v Tﬁinci)
1) Poradna pro Ïeny a dívky – kaÏdého vûku, i pro jejich partnery
a pﬁátele
- nám. Míru 551, Tﬁinec, tel.: 558
144 144 poradna.trinec@seznam.cz
2) Bunkr, o. s. – nízkoprahové zaﬁízení pro dûti a mládeÏ

- posláním „klubu mlad˘ch“ je preventivnû pÛsobit na rizikovou skupinu dûtí a mládeÏe z Tﬁince a okolí
ohroÏenou sociálnû-patologick˘mi
jevy
- hlavní ãinností organizace je provoz klubÛ Bunkru a Bunkﬁíku (pro
men‰í dûti), sociální poradenství,
volno-ãasové aktivity ad.
- tel.: 604 486 851 nebo 739 047
458, info@bunkr.cz, www.bunkr.cz
(mimo Tﬁinec)
3) Krizové centrum pro dûti a mládeÏ – âTY¤LÍSTEK
- je urãeno pro ty, kteﬁí chtûjí ﬁe‰it
problémy ve vztahu k rodiãÛm, partnerÛm, potﬁebují-li radu pro své kamarády, pro ty, co nemají kde jít
a noc se blíÏí
- centrum poskytuje útoãi‰tû pﬁed
zl˘mi lidmi – ‰ikanou, domácím násilím, pomáhá ﬁe‰it váÏné Ïivotní situace, pohlavní zneuÏívání, t˘rání
apod.
- Domov Salus, Tyr‰ova 1015,
Kopﬁivnice 742 021,
tel.: 556 810 160 nebo 604 683 514,
salus@cbox.cz
4) Kojeneck˘ ústav s dûtsk˘m domovem pro dûti do 3 let
- poskytuje bezplatné poradenství,
pomáhá zajistit ubytování v dobû tûhotenství a utajenou (diskrétní) pomoc; k dispozici je zde lékaﬁka, psycholoÏka i sociální pracovnice
- Nákladní 29, Opava, 746 01, tel.:
553 621 548 (soc. pracovnice),
info@kuopava.cz, www.kuopava.cz
POMOC NA TELEFONU:
5) Linka pro Ïeny a dívky – tel.:
603 210 999 (po-pá od 8.00 do 20.00
hod.)
6) Linka vzkazÛ domÛ – tel.: 800
111 113, pro ty, co jsou na útûku, bojí se domÛ, chtûjí nûkomu zanechat
nebo pﬁedat vzkaz
II. Partnerské a rodinné problémy, problémy v mezilidsk˘ch vztazích, agrese a násilí v rodinû, generaãní problémy, problémy se závislostmi, sociálnû-právní problematika rodiny, rozvodová a porozvodová situace, problémy „‰kolákÛ“
i „pﬁed‰kolákÛ“ apod.
(mimo Tﬁinec)
1) Poradna pro rodinu, manÏelství,
a mezilidské vztahy
- ul. Jiráskova 457, Fr˘dek-Místek,
738 01, tel.: 558 438 600,
poradnafm@quick.cz
2) Centrum psychologické pomoci
– Rodinná a manÏelská poradna
- Na Bûlidle 815, Karviná-Fry‰tát,
733 01, tel.: 596 345 513,
psychologicka-poradna@seznam.cz
(v Tﬁinci)
3) Pedagogicko-psychologická poradna Fr˘dek-Místek, odlouãené
pracovi‰tû Tﬁinec
- je ‰kolsk˘m poradensk˘m zaﬁízením, které poskytuje pedagogickopsychologické poradenství a pomoc
pﬁi v˘chovû a vzdûlávání dûtí, ÏákÛ
a studentÛ ve vûku od 3 let do ukonãení vzdûlávání
- bezplatnû poskytované sluÏby
jsou urãeny nejen jim, ale také jejich
zákonn˘m zástupcÛm a pedagogÛm
- podmínkou psychologického ãi

pedagogického vy‰etﬁení dítûte je písemnû vyjádﬁen˘ souhlas zákonn˘ch
zástupcÛ, ti mohou poÏádat o konzultaci nebo vy‰etﬁení dítûte i bez vûdomí ‰koly
- standardními ãinnostmi poradny
jsou: psychologická a speciálnû pedagogická diagnostika a na ni navazující intervence, a to buì v individuální, nebo skupinové formû
- ul. Máchova 643,
tel.: 558 33 45 41, ppptr@tiscali.cz,
www.pppfm.unas.cz
III. Domácí násilí – pomoc obûtem
(v Tﬁinci)
1) ELPIS – poradna pro obûti domácího násilí, t˘rání a zneuÏívání
- poskytuje bezplatnû a anonymnû
odbornou psychologickou péãi, konzultace s právníkem, zprostﬁedkování azylového ubytování, emoãní
podporu (napﬁ. doprovod k soudu, na
policii), svépomocné skupiny
- Fr˘decká 136, Tﬁinec, tel. 558
320 300, (Elpis je i v Havíﬁovû,
Ostravû a Karviné),
elpis.tc.@slezskadiakonie.cz,
www.slezskadiakonie.cz
(mimo Tﬁinec)
2) DONA Centrum – Bíl˘ kruh
bezpeãí – bezplatné rady, informace,
pomoc
- 28. ﬁíjna 124, Ostrava 702 00 (budova Domu kultury), tel.: 597 489
207, donacentrum@quick.cz
3) Krizové centrum pro dûti a mládeÏ – âTY¤LÍSTEK – viz v˘‰e
POMOC NA TELEFONU
1) Linka dÛvûry v Karviné – tel.:
596 318 080 – NONSTOP,
2) Dona linka – pomoc obûtem –
tel.: 251 511 313 – NONSTOP
3) Linka dÛvûry RIAPS – tel.: 222
580 697 – NONSTOP
4) Centrum krizové intervence –
tel.: 284 016 666 – NONSTOP
5) ROSA – tel.: 241 432 466
6) Centrum pro t˘rané a osamûlé
Ïeny – 602 246 102
7) Policie âR – 158 – NONSTOP
8) Zdravotnická zaﬁízení – 155 –
NONSTOP
IV. Pro ty, co nemají kde „jít“,
ztratili domov, potﬁebují zajistit
nocleh
(v Tﬁinci)
1) Noclehárna pro muÏe – BETHEL, Fr˘decká 191, tel.: 558 334
861, bethel.tc@slezskadiakonie.cz,
www.slezskadiakonie.cz, (BETHEL
je i v Karviné)
2) Azylov˘ dÛm pro matky – âapkova 708, tel.: 558 993 751/2,
anna.ciencialova@ssmt.cz
3) Ranã Nebory – tel.: 596 318
208, www.slezskadiakonie.cz
(mimo Tﬁinec)
4) SÁRA – stﬁedisko pro seniory
a Ïeny v tísni,
www.slezskadiakonie.cz
Vydavatel Tﬁineckého zpravodaje:
Mûsto Tﬁinec, Jablunkovská 160,
739 61, Iâ: 00297313. Ev. ã.: MK
âR E 17917.
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SKVùLÁ ZPRÁVA PRO V·ECHNY DùTI
JSOU TU ZASE PRÁZDNINY V T¤INCI
V leto‰ním roce jiÏ po ãtvrté pﬁipravilo mûsto Tﬁinec spoleãnû s více neÏ
25 tﬁineck˘mi organizacemi bohatou nabídku aktivit pro dûti na kaÏd˘
prázdninov˘ den. V ãervenci i srpnu se dûti mohou tû‰it na témûﬁ 50 akcí, kdy si budou spoleãnû hrát, soutûÏit, no prostû bájeãnû a aktivnû trávit
letní prázdniny.
Dûtem v‰ech vûkov˘ch kategorií v prÛbûhu dvou mûsícÛ sladkého nic
nedûlání zpestﬁí voln˘ ãas organizace, napﬁ.: DÛm dûtí a mládeÏe Tﬁinec,
Mûstská knihovna Tﬁinec, obãanské sdruÏení Bunkr, odbor dopravy tﬁinecké radnice, oddíly Tûlov˘chovné jednoty TÎ, STaRS, Skauti, Royal
Rangeﬁi, Debrujáﬁi, TOMíci, Country Zpravodaj Ahoj, Kulturní dÛm TRISIA, HC Oceláﬁi Tﬁinec, Karavana obãanské sdruÏení, obãanské sdruÏení
MC Sluníãko, AWANA, Slezská církev evangelická a. v., kynologick˘
klub Agility a dal‰í.
Poﬁád platí, Ïe v‰echny prázdninové akce jsou pro pﬁihlá‰ené dûti zdarma.

POZOR, NOVINKA –
dÛleÏité!
Nûkteﬁí organizátoﬁi leto‰ních akcí pﬁipravili i soutûÏe
pro va‰e handicapované spoluÏáky (vozíãkáﬁe) – takovéto
akce budou oznaãeny symbolem
. A tady je úkol pro
vás: vezmûte takové kamarády s sebou na na‰e akce!

PRÁZDNINOVÉ TÁBORY DOMU DùTÍ A MLÁDEÎE T¤INEC
I v leto‰ním roce jsme pﬁipravili pro dûti zajímavou nabídku letních pobytov˘ch a pﬁímûstsk˘ch táborÛ. Pﬁihlá‰ky jsou pﬁipraveny v recepci Domu dûtí a mládeÏe Tﬁinec.
Platby je pak nutno uhradit do konce mûsíce ãervna. O dûti se stará zku‰en˘ personál, strava je domácí.

ZMùNA
Nebudeme se pachtit za body, BODY prostû nebudou!
Letos si opravdu budeme jen hrát a k tomu v‰emu jsme pro vás pﬁipravili tﬁi bonusová zábavnû-soutûÏní odpoledne:
1. bonusová akce je pﬁipravena hned na první prázdninov˘ den: 30. 6. v pondûlí odpoledne, kdy na vás ãeká program: „Hurá prázdniny“. Bude to vstupní akce, na které probûhne základní registrace. Na kaÏdého ãeká maliãk˘ dáreãek, kter˘ dostane bûhem prázdnin
kaÏd˘, kdo se zaregistruje.
2. bonusem je akce nazvaná Bubleshow v polovinû prázdnin – 1. 8. Velká „bublifuková“
show s programem.
3. bonusem je závûreãná akce 13. 9. – slavnostní ukonãení prázdnin „Záﬁení“, kde na vás
bude ãekat zajímav˘ program vãetnû nafukovacích atrakcí (i pro vût‰í dûti), spousta zábavy
a pﬁekvapení na konec.
KaÏdá bonusová akce probûhne v Domû dûtí a mládeÏe Tﬁinec a bude ukonãena diskotékou.
KDE NAJDETE AKTUÁLNÍ INFORMACE?
V‰echny informace a aktuality o velké hﬁe „Prázdniny 2008 v 3nci“ mÛÏete prÛbûÏnû
sledovat na adrese: www.kultura.trinecko.cz

