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Třinec navštívila vládní 
delegace a představitelé 
Moravskoslezského kraje

V
 rámci návštěv y Moravsko -

slezského kraje zavítala ve středu 

25. dubna 2018 vládní delegace 

v čele s premiérem Andrejem Babišem 

také do Třince. Hlavními tématy zde 

bylo sucho, třinecké projekty a vize 

do budoucna. 

V doprovodu hejtmana našeho kraje 

zamířil premiér s ministryní pro místní 

rozvoj Klárou Dostálovou nejdříve 

do Gutů, kde je u bývalého dřevěného 

kostelíku přivítala starostka Třince Věra 

Palkovská. Na místě našeho historic-

kého skvostu, který loni lehl popelem 

po žhářském útoku, vznikne jeho věrná 

replika. „Biskupství by mělo spustit 

stavbu nového kostelíka už na podzim 

letošního roku,“ uvedla starostka Třince.

Náklady spojené s novým mobiliářem 

by měla hradit sbírka, kterou vyhlásilo 

město Třinec bezprostředně po požáru. 

V současné době je na sbírkovém kontě 

zhruba 3,3 milionu korun.

Během návštěvy Gutů se premiér také 

zajímal o problémy spojené se suchem 

a o výstavbu vodovodů v příměstských 

částech.Potíže spojené s nedostatkem 

vody se nevyhýbají ani našemu kraji, 

proto vedení města Třince považuje tuto 

oblast za jednu z priorit. „Momentálně 

připravujeme vodovody za zhruba 

130 milionů korun. Jednala jsem na toto 

téma také s ministrem životního pro-

středí a ministryní pro místní rozvoj. 

Je důležité, aby byly dotační tituly 

na stavby vodovodů formulovány tak, 

aby si na ně mohly sáhnout i větší města 

a jejich městské části,“ uvedla starostka 

Třince Věra Palkovská. Jak dodal vedoucí 

odboru investic třinecké radnice Daniel 

Fojcik, chystá se rozšíření vodovodu 

v Neborech, Oldřichovicích, Tyře, 

v Gutech či na Karpentné. „Nebudeme 

stavět hlubinný vrt, ale potrubní rozvod 

napojený na veřejný zdroj pitné vody,“ 

upřesnil vedoucí investic.

Z Gutů se vládní delegace vydala 

do centra Třince, kde si prohlédla pod-

jezd Via Lyžbice. Starostka zde zároveň 

seznámila hosty s plánovaným projek-

tem Via Sosna, který by měl překlenout 

řeku Olzu a dopravně propojit Sosnu 

s centrem města. 

pokračování článku na str. 2 >> 

ÚVODNÍ SLOVO

Milí spoluobčané,

letošní jaro je výjimečné nejen 

množstvím slunečných dní s nezvykle 

vysokými teplotami, ale také z pohledu 

množství událostí, ať už investičních, 

kulturních či jiných. V plném proudu 

je rekonstrukce ulice Nádražní, která 

bude nejen kvalitnější, ale dostane 

díky žulovým obkladům opěrných zdí 

i důstojnější podobu. Cyklistům jistě 

udělá radost nová cyklostezka, která 

zde po rekonstrukci silnice přibude. 

V Třinci totiž budujeme věci potřebné 

a funkční, ale zároveň dbáme na to, 

aby prospěly i vzhledu našeho města. 

Všichni jsme si užili hokejové 

finále a je vidět, že co se dělá srdcem, 

vede k úspěchu. A to platí nejen pro 

hokej. Následující týdny budou plné 

kulturních a společenských akcí, což 

znamená, že Třinec bude i nadále 

nabitý energií. Tak neváhejte a přijďte 

si „dobít baterky“! 

Přeji vám hodně energie a sluneč-

ných dní!

VěraVěra  PalkovskáPalkovská
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>> pokračování článku ze str. 1 

„Při budování podjezdu Via Lyžbice 

za pomoci dotace jsme se zavázali pokra-

čovat společně s Moravskoslezským kra-

jem v propojení centra města se sídlištěm 

na Sosně a s krajskou nemocnicí a dál 

rozvíjet centrum města v lokalitě za tratí,“ 

připomněla starostka.

Obhlídka jednotlivých lokalit i sezná-

mení s plánovanými investičními 

akcemi jsou pro vládu, která strávila 

v Moravskoslezském kraji na výjezdním 

zasedání dva dny, jedním z nejdůležitěj-

ších bodů návštěvy. „Díky tomu zjišťu-

jeme potřebu krajů a obcí a podle toho 

chceme organizovat dotační programy,“ 

vysvětlil premiér Andrej Babiš. 

Na závěr se premiér s doprovodem 

odebral do kulturního domu Trisia 

na tiskovou konferenci, kde společně 

s hejtmanem Ivo Vondrákem zhodnotil 

dvoudenní návštěvu Moravskoslezského 

kraje. „Zúčastnil jsem se loni v Třinci 

slavnostního uvedení elektrobusů 

do provozu a jsem rád, že jsem tady 

znovu. Třinec je skvělé město a je dob-

rým příkladem pro ostatní. Těší mě, že 

máte v Třinci připraveno tolik jasných 

projektů,“ uvedl mimo jiné během tis-

kové konference premiér Andrej Babiš. 

Závěr návštěvy v Třinci patřil setkání 

s občany v divadelním sále kulturního 

domu, kterého se společně s premiérem 

zúčastnilo také šest ministrů naší vlády 

a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo 

Vondrák. (šs)

S
vé znalosti z oblasti přírody 

a životního prostředí si mohli 

v pátek 20. dubna ověřit a rozší-

řit všichni, kteří dorazili na náměstí 

Svobody, kde se slavil tradiční Den 

Země. Během bohatého programu, 

který zorganizoval odbor životního 

prostředí a zemědělst ví tř inecké 

radnice, byly pro děti připraveny 

nejrůznější aktivity spojené nejen 

s ekologickou tematikou. Pro nej -

m ladší  školá k y bylo př ipraveno 

mobilní planetárium, kde mohly děti 

zhlédnout naučný film Voda – zázrak 

přírody. Jako každoročně nechyběli 

ani včelaři, kteří zájemce seznámili 

se životem včel, spolek ochránců 

přírody Carpathia představil velké 

šelmy Beskyd a rybáři dětem ukázali 

ryby žijící v našich vodách. Velký zájem 

vzbudili také živí draví ptáci a bludi-

ště ze slámy. Děti se s chutí zapojily 

i do tvořivých dílniček a zasoutěžily si 

se společností Ecobat na téma zpětný 

odběr baterií. Atmosféru na náměstí 

dotvářela originální výzdoba v podobě 

travního koberce, který lákal k pose-

zení a odpočinku. 

Letošní ročník Dne Země pamato-

val i na dobročinnost. S myšlenkou 

„Dejme věcem nový život“ souviselo 

i dobrovolné vstupné, kterým byla malá 

hračka pro děti na Ukrajině. O dobrém 

srdíčku třineckých dětí svědčí dvacet 

igelitových pytlů plných hraček, které 

pracovníci odboru životního prostředí 

a zemědělství předali spolku Pomoc 

Těšínského Slezska a které poputují 

k dětem na Ukrajině. Všem dětem 

děkujeme a stejně tak patří poděkování 

i všem partnerům a sponzorům, kteří 

se na letošním Dni Země podíleli. (šs)

Den Země v Třinci pamatoval 
i na dobročinnost
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O
dhozené staré PET láhve, ple-

chovky, ale i různé unikátní 

kousky posbírali dobrovol-

níci, kteří se v průběhu dubna zapojili 

do celorepublikové dobrovolnické akce 

„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ v Třinci. 

S igelitovými pytli a pracovními rukavi-

cemi vyrazilo do ulic také několik desítek 

zaměstnanců městského úřadu v čele 

s vedením města, kteří se u příležitosti 

oslav Dne Země vydali uklidit některá 

veřejná prostranství. 

Jejich cílem bylo Staré Město, Lyžbice 

a Terasa, ale například i břehy Olše, 

Jahodná nebo zanesené příkopy na ulici 

Frýdecké. Šesti pracovním skupinám se 

podařilo sesbírat přes 50 pytlů odpadků. 

Mezi pohozenými věcmi se našla napří-

klad stará hokejka, vypotřebovaný 

ústní sprej, použité dětské pleny nebo 

obnošená bota.

Jarní očistou prošlo nejen centrum 

města, ale díky iniciativě různých 

zájmových skupin a dobrovolníků 

z osadních výborů i některé lokality 

v Neborech, Dolní Líštné, Oldřichovicích, 

na Karpentné, Osůvkách, v Konské, 

na Kanadě, v Tyře či na Borku. Například 

v Neborech se k úklidu sešly děti i jejich 

rodiče v areálu TJ Nebory. Přes dvacet 

dětí sesbíralo v okolí sportovního 

areálu a kolem potoka Neborůvka cel-

kem tři plné pytle odpadu. K úklidu se 

v Neborech přidali i členové osadního 

výboru, PZKO, zahrádkáři a členové 

místního farního sboru SCEAV. „Příjemně 

nás překvapilo, že po otevření obchvatu 

se už v příkopech podél staré I/11 neválí 

tolik odpadu jako v minulých letech,“ 

pochvaloval si předseda osadního výboru 

Nebory Adolf Bolek.

Přičiněním osadního výboru absolvo-

vala jarní očistu také Kanada, kde sku-

pina dobrovolníků sesbírala dohromady 

22 pytlů odpadu. „Zvláštní poděkování 

si zaslouží dámy ve věku 74, 76 a 85 let, 

které se i přes svá léta a zdravotní obtíže 

neváhaly pustit do jarní brigády s námi,“ 

uvedl předseda osadního výboru místní 

části Kanada Rudolf Kufa.

Ruku k dílu přiložili také žáci a stu-

denti, jejichž přičiněním prošlo úkli-

dem okolí třineckých škol. Celkově si 

na odboru životního prostředí a zeměděl-

ství lidé vyzvedli zhruba 600 igelitových 

pytlů na odpad.

„Děkujeme všem, kteří se zapojili 

do jarní očisty našeho města. Velmi si 

jejich aktivního přístupu vážím. Těší 

mě, že se najde tolik lidí, kterým není 

lhostejné, jak vypadá jejich okolí. Jsem 

přesvědčena, že takové akce mají smysl,“ 

dodala starostka Třince Věra Palkovská. 

(šs)

Duben se v Třinci nesl ve znamení 
velkého úklidu

V dubnu se naše město zapojilo 

do akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. 

Při jarním úklidu přidaly ruku k dílu 

školy, sdružení i skupinky sousedů, kteří 

se rozhodli uklidit okolí svého bydliště. 

Stále je však mezi námi bohužel spousta 

těch, kterým na pořádku na veřejných 

prostranstvích nezáleží. 

Velkým nešvarem, se kterým se 

v Třinci potýkáme jak v centru města, 

tak v příměstských částech, je odkládání 

odpadu vedle popelnic. I přesto, že exis-

tuje sběrný dvůr, kde lze vysloužilé věci 

bezplatně odložit, někteří spoluobčané 

neváhají pohodit u sběrných nádob 

nejrůznější odpad. Ať už je to stará 

pračka, matrace nebo velká kartonová 

krabice, jedná se o založení černé 

skládky – přestupek, za který lze uložit 

pokutu. Někteří odkládají kolem nádob 

pytle s odpadem, kusy polystyrenu či 

jiné drobnosti. Kromě toho, že každý 

odpad uložený mimo nádoby hyzdí 

naše město, často dochází k tomu, že 

je rozfoukán i do širokého okolí.

Prosíme občany, aby neukládali 

žádné odpady mimo nádoby. Odpad, 

který se do nádob nevejde, patří 

na sběrný dvůr na Tyrské. Je zde ote-

vřeno denně kromě neděle.

Na druhou stranu prosíme všechny, 

kterým záleží na tom, jak to u nás 

ve městě vypadá, aby nebyli ke svému 

okolí lhostejní. Pokud vidíte někoho 

odkládat odpady mimo nádoby, volejte 

okamžitě městskou policii, vyfoťte 

registrační značku vozidla nebo ale-

spoň danou osobu upozorněte, že se 

dopouští přestupku. Přece si nenecháme 

ulice města zavalit odpadem jen kvůli 

něčí pohodlnosti. Nebuďme lhostejní 

k lidem, kteří toto dělají, neboť svoz 

odpadů uložených mimo nádoby je 

drahá záležitost. Peníze vynakládané 

na tuto činnost by mohly být využity 

úplně jinde k něčemu daleko prospěš-

nějšímu. Děkujeme.

Odbor životního prostředí a zemědělstvíOdbor životního prostředí a zemědělství

Malá poznámka k velkému nešvaru
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V
e středu 9. května 2018 se mezi 

čestné občany města Třince 

in memoriam zařadil třinecký 

rodák a nositel Československého 

vá le č ného k ř í ž e  1939,  doz orce 

finanční stráže Rudolf Josiek. Čestné 

občanství, kterého se v celé historii 

našeho města dostalo dosud jen pěti 

třineckým osobnostem, bylo panu 

Josiekovi uděleno jako zvláštní projev 

úcty za hrdinství projevené v boji proti 

nacismu a na obranu Československé 

republiky. V obřadní síni třinecké rad-

nice převzali toto významné ocenění 

z rukou starostky města jeho příbuzní.

V letošním roce si připomínáme nejen 

100. výročí vzniku Československé 

republiky, ale také další události, které 

osudově poznamenaly naše dějiny. 

Patří k nim i podepsání mnichovské 

dohody 30. září 1938, po jejímž přijetí 

následovalo připojení Sudet k hitlerov-

skému Německu. První obětí nacismu 

z Třinecka byl právě Rudolf Josiek, 

který v té době působil jako dozorce 

finanční stráže v západních Čechách 

a padl v přestřelce s henleinovci dva dny 

před podepsáním mnichovské dohody 

při střežení železničního přejezdu 

v Horních Lomanech u Františkových 

Lázní. „Rudolf Josiek patří mezi hrdiny, 

kteří v těžké době neohroženě se zbraní 

v ruce vyjádřili svůj vztah k rodné zemi 

a bez váhání nasadili životy za svobodu 

své vlasti. Jsme na našeho rodáka hrdí 

a vysoce si ceníme výjimečné odvahy, 

kterou v boji proti nacismu prokázal,“ 

uvedla starostka Třince Věra Palkovská. 

Na památku Rudolfa Josieka vydalo 

město Třinec podobně jako v případě 

čestného občana a válečného hrdiny 

Arnošta Steinera ojedinělou publikaci, 

na jejímž vzniku se podíleli kronikáři 

Petr Majer a David Szpyrc.

Rudolf Josiek se narodil v Třinci 

2. prosince 1914 dva týdny poté, co 

jeho otec zahynul v první světové válce. 

Vyučil se elektromechanikem, absol-

voval spojovací školu u telegrafního 

praporu v Brně, byl zařazen do pod-

důstojnické školy jako radiomechanik 

a po jejím ukončení byl dne 30. září 1934 

přemístěn k 11. rotě 8. pěšího pluku 

„Slezského“ v Místku. 

Po ukončení vojenské prezenční 

služby zůstal u armády jako déle - 

s lou ž íc í .  D ne 22 .  bř e z n a  1938 

odešel do zá lohy a následně byl 

přijat k finanční stráži u Zemského 

finančního úřadu v Praze a přemístěn 

do Hazlova u Aše, oblasti s rostou-

cím napětím v y volaným činností 

Sudetoněmecké strany. V té době byl 

Rudolf Josiek přidělen jako dozorce 

finanční stráže ke střežení železnič-

ního přejezdu v Horních Lomanech 

u Františkov ých Lázní. Padl v pře-

střelce s henleinovci 28. září 1938. 

Po válce byl Rudolf Josiek 18. května 

1947 in memoriam v y znamenán 

Československým válečným křížem 

1939. (šs)

Čestným občanem Třince se stal 
in memoriam Rudolf Josiek 

Atraktivní podívanou slibuje víkend 

16. a 17. června, kdy bude Třinec hos-

tit krajskou soutěž profesionálních 

a dobrovolných hasičů a hasiček 

Moravskoslezského a Olomouckého 

kraje v požárním sportu. Na městském 

stadionu a v areálu Integrovaného 

výjezdového centra (IVC) na Frýdecké 

ulici změří hasiči síly v divácky atrak-

tivních disciplínách, jako je požární 

útok s vodou, běh na 100 metrů s pře-

kážkami, výstup do 4. patra cvičné 

věže IVC nebo štafeta na 4 × 100 metrů 

s překážkami. V rámci akce proběhne 

v sobotu 16. června v Integrovaném 

výjezdovém centru od 8.00 do 12.00 

Den otevřených dveří. 

Soutěžícím hasičům mohou diváci 

fandit v sobotu na městském stadionu 

od 9.00 do 19.20 a v areálu IVC od 9.00 

do 10.30. V neděli budou soutěžní dis-

ciplíny probíhat pouze na stadionu, a to 

od 8.00 do 13.00. Na 14.00 je naplánován 

slavnostní nástup všech soutěžních 

družstev a vyhodnocení soutěže. 

Soutěž hasičů v požárním sportu 

doprovodí v sobotu dopoledne tradiční 

Den s integrovaným záchranným 
systémem, který se letos zaměří pře-

devším na prevenci. Oblíbená akce, 

během níž mohou příchozí nahlédnout 

pod pokličku náročné práce složek 

integrovaného záchranného systému, se 

uskuteční na náměstí Svobody od 10.00 

do 12.00. Prostřednictvím jednotlivých 

stanovišť se můžete seznámit s profesí 

hasičů, policistů, strážníků městské 

policie, záchranářů i celníků. Vítaným 

zpestřením bude hned v úvodu akce 

ukázka služební kynologie, během níž 

policisté předvedou, jaké kousky zvlá-

dají jejich služební psi. Lákavý program 

chystají také hasiči, kteří zapojí menší 

i větší děti do soutěží spojených s jejich 

profesí.

Poutavou prezentaci nabídne rovněž 

celní správa, na jejímž stanovišti si 

návštěvníci budou moci prohlédnout 

například vzorník omamných a psy-

chotropních látek. Chybět nebude ani 

psí pomocník speciálně vycvičený 

na vyhledávání drog nebo tabáku. 

Svou profesi na náměstí Svobody 

představí také záchranáři, za jejichž 

asistence si budete moci ve speciálním 

stanu vyzkoušet první pomoc a ošetřit 

různé druhy zranění. (šs)

Městský stadion zaplní hasiči
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Hovory s občany Konské a Osůvek

Úvěry z Fondu rozvoje bydlení města Třince 

V pondělí 4. června 2018 se uskuteční 

další z pravidelných setkání vedení města 

s občany. Tentokrát povedou předsta-

vitelé města hovory s občany Osůvek 

a Konské. Setkání proběhne od 16.00 

v sídle spolku Za rozvoj Konské v budově 

místní základní školy. Součástí hovorů 

s občany budou informace o aktuálních 

otázkách rozvoje města. Lidé budou mít 

možnost přednést v diskuzi své kon-

krétní náměty, připomínky a požadavky 

týkající se jejich místní části. (šs)

Počátkem června je v plánu vyhlá-

šení druhého kola výběrového řízení 

na úvěry z Fondu rozvoje bydlení města 

Třince. Přesné termíny budou včas k dis-

pozici v místním tisku a na webových 

stránkách města www.trinecko.cz, 

kde můžete najít pravidla i podrobný 

rozpis, na co lze úvěr získat (odkaz Město 

a úřad – dokumenty a formuláře – for-

muláře k vytištění – oddělení platové 

a personální – poskytování úvěrů). Bližší 

informace zájemci získají také v kance-

láři č. 405 u Bc. Kateřiny Potůčkové, 

tel. 558 306 174. (šs)

O
 příjemné přek vapení se 

v úvodu dubnového zasedání 

zastupitelstva města Třince 

postaral sportovní ředitel HC Oceláři 

Třinec Jan Peterek společně s útoč-

níkem Davidem Ciencialou, kteří 

dorazili na pozvání starostky města 

Věry Palkovské na třineckou radnici 

i se stříbrným talířem pro vicemistry 

Tipsport extraligy. 

„Fandíme sportu a moc si vážíme toho, 

že se u nás hraje tak skvělý hokej. Chtěli 

jsme Ocelářům touto cestou oficiálně 

pogratulovat a poděkovat za skvělou 

reprezentaci města,“ uvedla starostka 

Třince Věra Palkovská, která hokejistům 

předala pamětní medaili města Třince, 

láhev zlaté slivovice a trička s logem 

města. Jan Peterek vzápětí pogratuloval 

starostce k významné poctě, které se 

jí dostalo na Pražském hradě, kde byla 

vyhlášena manažerkou čtvrtstoletí 

v kategorii Veřejná správa.

Hokejová sezona 2017/2018 oko-

řeněná ziskem stříbrných medailí, 

bronzem v rámci Champions Hockey 

League a třetím místem po základní 

části Tipsport extraligy patří mezi 

ne jú sp ě šně j š í  v  h i s tor i i  k lubu . 

Symbolickou tečkou za úspěšným roč-

níkem udělali Oceláři v úterý 24. dubna 

ve WERK ARENĚ, kde se rozloučili se 

svými věrnými fanoušky a vyjádřili jim 

vděčnost za vytrvalou podporu. (šs) 

Oceláři na radnici Průvodce sociálními 
službami ve městě

Centrum sociální 

pomoci Třinec, 

příspěvková organizace

Centrum sociální pomoci Třinec (CSPT) 

nabízí veřejnosti široké spektrum služeb. 

V minulém čísle zpravodaje jsme předsta-

vili dětskou skupinu Pampeliška a službu 

hlídání dětí, nyní se zaměříme na denní 

stacionář Paprsek a osobní asistenci. 

Denní stacionář Paprsek
Stacionář Paprsek poskytuje dětem 

se zdravotním postižením ve věku od 

1 roku do 18 let možnost získávat, rozvíjet 

a udržovat dovednosti potřebné pro jejich 

soběstačnost, běžný život a všeobecný 

rozvoj. Péče je zajištěna prostřednictvím 

odborného a individuálního přístupu řady 

odborných pracovníků z oborů sociální 

práce, tyflopedie, logopedie, psychologie, 

speciální pedagogiky či léčebné rehabi-

litace; rovněž dětem s poruchou autistic-

kého spektra je zabezpečena odborná péče 

prostřednictvím odborných pracovníků. 

Důraz je kladen na individuální přístup 

a kvalitu poskytování této služby v zájmu 

dětí. V rámci poskytované služby je rovněž 

možnost využívat i svoz dětí z domova či ze 

školy automobilem organizace. Provozní 

dobou stacionáře jsou pracovní dny vždy 

od 6.00 do 16.00, a to i v době prázdnin. 

Osobní asistence
Další sociální službou určenou pro 

rodiny je osobní asistence. Osobní asis-

tence poskytuje dětem, ale i dospělým se 

zdravotním postižením ve věku od 3 do 35 

let potřebnou podporu a péči tak, aby 

mohli žít ve svém přirozeném prostředí 

a mohli vykonávat běžné činnosti, které by 

bez pomocí osobního asistenta nedokázali 

dělat. Osobní asistence je poskytována 

v domácnosti, ale i ve školách v průběhu 

školního vyučování, jako doprovod např. 

do kina, na vycházky, na různé kroužky 

apod. Služba je poskytována nepřetržitě 

24 hodin denně. Každý klient si konkrétní 

čas a rozsah využívání osobní asistence 

může dohodnout individuálně. Péči zabez-

pečují pracovníci s potřebnou odbornou 

kvalifikací. 

Podrobné informace o uvedených 

službách včetně kontaktů je možno získat 

na internetových stránkách organizace 

www.csptrinec.cz nebo na telefonních 

číslech 558 332 167 a 558 339 006. 
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Bylo zbourání srubu na Karpentné nutné a ekonomické?

Zbourání srubu vyvolalo naprostou nespokojenost osadního výboru 

a dalších společenských organizaci i samotných občanů na Karpentné. 

Zdůvodnění zbourání srubu jsem si byl vyslechnout na majetkové 

komisi. Požádal jsem místostarostu dopisem o vysvětlení, proč byly 

vynaložené zbytečně nemalé finance města na zbouraní srubu.  Byli 

tam se mnou i zástupci osadního výboru, kteří dlouhodobě bojovali 

za opravu srubu, ale marně. Rada města schválila zbourání srubu, 

provedla výběrové řízení a vybrala firmu, která srub zbourala za pou-

hých 465.000 Kč s DPH. 

Mezi hlavními důvody zbourání srubu bylo uváděno, že město 

postavilo novou budovu Spolkového domu a špatný technický stav 

srubu. Město postavilo nový spolkový dům z důvodu toho, že stal v cestě 

budování obchvatu města. TJ Karpentná s tím z počátku nesouhlasila, 

ale po tlaku investora nakonec loděnici ŘSD za 3,5 mil. Kč prodala. 

Takže, kdyby se nestavěl obchvat, tak TJ Karpentná měla svou budovu 

a město by nemuselo nic stavět. 

Pro Karpentnou bylo dobré, že pán Sztefek coby, předseda TJ byl 

hlavním organizátorem výstavby loděnice v akci Z před rokem 1989. 

Nakonec souhlasil s prodejem, ale požadoval po městě výstavbu 

náhradních prostor, na které budou použité peníze TJ z prodeje loděnice 

a město dofinancuje další potřebné finanční prostředky z rozpočtu 

města. Druhým důvodem zbourání byl údajně špatný technický stav 

srubu. Je třeba se ptat kdo ho způsobil. 

Osadní výbor jíž v srpnu 2013 požadoval po městě opravu střechy, 

jelikož do srubu zatékalo. Odbor školství zajistil v říjnu 2013 částečnou 

opravu střechy a bylo konstatováno, že krov je v pořádku. V květnu 

2014 pro opětovné zatečení, Osadní výbor žádal dotaci na materiál 

ve výši 30.000 K. Výměnu krytiny se zavázal provést vlastními silami. 

Osadní výbor požádal odbor školství o zařazení položky nákupu 

krytiny ve výši 30.000 Kč do rozpočtu města 2015. Do rozpočtu však 

návrh nebyl zařazen. V červnu 2016 Rada města dala souhlas správci 

budovy hasičům souhlas, aby si opravu provedli na své náklady. To 

považuji za nehoráznost. Naprostou nečinnosti správce majetku 

došlo k částečnému prohnití krovu, poškození elektrického rozvodu 

a podlahy. A tak vedení rozhodlo o zbourání srubu a místo vynaložení 

maximálně 50 tisíc Kč na výměnu střešní krytiny a provedení rozvodu 

elektřiny. Město  jako správný hospodář vynaložilo 465 tisíc Kč zbytečně. 

To je skutečně ekonomické a hospodárné řešení města.

Ing. Jan Ferenc zastupitel

Okénko pro zastupitele

Příspěvky zastupitelů nejsou redakčně upravovány.

Vyjádření vedení města: Vyjádření vedení města: 
Záleží nám na rozvoji příměstských Záleží nám na rozvoji příměstských 

částí Třince a společenském vyžití míst-částí Třince a společenském vyžití míst-

ních obyvatel, proto jsme pro spolkovou ních obyvatel, proto jsme pro spolkovou 

činnost na Karpentné vybudovali v roce činnost na Karpentné vybudovali v roce 

2016 nový víceúčelový objekt s bezbarié-2016 nový víceúčelový objekt s bezbarié-

rovým přístupem, který mohou využívat rovým přístupem, který mohou využívat 

spolky, osadní výbor, děti z místní školy spolky, osadní výbor, děti z místní školy 

a mateřinky, ale také široká veřejnost a mateřinky, ale také široká veřejnost 

ke své společensko-kulturní činnosti.ke své společensko-kulturní činnosti.

Nová budova byla postavena jako Nová budova byla postavena jako 

náhrada za bývalý objekt „loděnice“, kterou město muselo náhrada za bývalý objekt „loděnice“, kterou město muselo 

odprodat Ředitelství silnic a dálnic v souvislosti se stavbou odprodat Ředitelství silnic a dálnic v souvislosti se stavbou 

obchvatu Třince. K částce ve výši 3,3 mil. Kč utržené z prodeje obchvatu Třince. K částce ve výši 3,3 mil. Kč utržené z prodeje 

„loděnice“ město přidalo dalších 5,6 mil. Kč ze svého rozpočtu „loděnice“ město přidalo dalších 5,6 mil. Kč ze svého rozpočtu 

a vystavělo občanům Karpentné nové zázemí pro společenský a vystavělo občanům Karpentné nové zázemí pro společenský 

život. Budova slouží všem věkovým kategoriím k nejrůznějším život. Budova slouží všem věkovým kategoriím k nejrůznějším 

společným aktivitám, k zasedání osadního výboru, hasičského společným aktivitám, k zasedání osadního výboru, hasičského 

sboru, radovánkám či besídkám dětí místní základní a mateřské sboru, radovánkám či besídkám dětí místní základní a mateřské 

školy. Objekt mohou zájemci využít i k soukromým rodinným školy. Objekt mohou zájemci využít i k soukromým rodinným 

oslavám, svatbám atd. Kromě hlavního sálu je zde k dispozici oslavám, svatbám atd. Kromě hlavního sálu je zde k dispozici 

i veškeré potřebné zázemí. Nechybí i veškeré potřebné zázemí. Nechybí 

plně vybavená kuchyň či skladovací plně vybavená kuchyň či skladovací 

prostory, šatna pro návštěvníky či úkli-prostory, šatna pro návštěvníky či úkli-

dová komora. Samotný sál o velikosti dová komora. Samotný sál o velikosti 

150 metrů čtverečních pojme stovku 150 metrů čtverečních pojme stovku 

lidí. Současně s výstavbou objektu lidí. Současně s výstavbou objektu 

jsme pamatovali i na parkovací místa, jsme pamatovali i na parkovací místa, 

chodník, oplocení, osvětlení a úpravy chodník, oplocení, osvětlení a úpravy 

zeleně v okolí. K budově přiléhá veřejně zeleně v okolí. K budově přiléhá veřejně 

přístupný parčík s lavičkami, v němž se přístupný parčík s lavičkami, v němž se 

nachází také altán s tanečním pódiem nachází také altán s tanečním pódiem 

a dřevěný stánek. Nově je v parčíku k dispozici i dětské hřiště. a dřevěný stánek. Nově je v parčíku k dispozici i dětské hřiště. 

Celkově město do tohoto areálu na Karpentné investovalo ze Celkově město do tohoto areálu na Karpentné investovalo ze 

svého rozpočtu téměř 8 940 000 Kč včetně částky utržené svého rozpočtu téměř 8 940 000 Kč včetně částky utržené 

za prodej „loděnice“.za prodej „loděnice“.

S rekonstrukcí starého srubu se vzhledem k jeho stavu, S rekonstrukcí starého srubu se vzhledem k jeho stavu, 

který už z bezpečnostního hlediska nevyhovoval svému účelu, který už z bezpečnostního hlediska nevyhovoval svému účelu, 

i vzhledem k výstavbě nového objektu ani nepočítalo. Vedení i vzhledem k výstavbě nového objektu ani nepočítalo. Vedení 

města Třince i rada města se uvedenou záležitostí opakovaně města Třince i rada města se uvedenou záležitostí opakovaně 

zabývaly na svých jednáních a vedení města ji vysvětlilo obča-zabývaly na svých jednáních a vedení města ji vysvětlilo obča-

nům i na veřejném zasedání osadního výboru v Karpentné. nům i na veřejném zasedání osadního výboru v Karpentné. 
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Na základě vyhlášení výzvy k předklá-

dání žádostí o podporu individuálních 

projektů do operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní 

osa P03 Rovný přístup ke kvalitnímu 

předškolnímu, primárnímu a sekun-

dárnímu vzdělávání podalo město 

Třinec žádost o podporu na projekt 

„Místní akční plán II v ORP Třinec“. 

Město Třinec je nositelem projektu, 

jeho realizace započala v únoru 2018 

a bude trvat čtyři roky. 

Projekt MAP II navazuje na cíle 

dosažené v již ukončeném projektu 

MAP I a obsahuje kroky a aktivity, které 

základní, mateřské a základní umělecké 

školy v Třinci a v ORP Třinec povedou 

blíže k vizi jejich rozvoje. To znamená, 

že se posuneme ke konkrétním kro-

kům, které pomohou školám rozvíjet 

jejich vnitřní potenciál a spolupráci. 

Současně podpoří konkrétní opatření 

vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání 

v území naplánovaná v MAP I, a to 

prostřednictvím neinvestičních aktivit, 

které doplní vlastní aktivity škol realizo-

vané z jiných výzev a projektů.

Do projektu se zapojily skoro všechny 

školy v Třinci i v obcích správního 

obvodu ORP Třinec se souhlasem svých 

zřizovatelů. Bližší informace o projektu 

najdete na webových stránkách města 

Třince nebo na Facebooku projektu. (mb)

Město Třinec pokračuje v Místních akčních 

plánech vzdělávání

Město Třinec získalo individuální 

dotaci ve výši 400 tisíc Kč z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje pro rok 2018 

na výměnu oken a dveří v budově 

Základní umělecké školy Třinec na ulici 

Třanovského. ZUŠ Třinec, jejímž zřizo-

vatelem je Moravskoslezský kraj, užívá 

budovu města na základě nájemní 

smlouvy.

Stará okna, která už jsou v havarijním 

stavu, budou vyměněna za okna plastová 

a modernizace se dočkají i stávající 

vstupní dveře. S rekonstrukcí se počítá 

v průběhu prázdnin letošního roku. Nová 

plastová okna budou provedena v bílé 

barvě, v prvním nadzemním a v prvním 

podzemním podlaží budou navíc opat-

řena bezpečnostní fólií. Součástí výměny 

oken je i výměna vnitřních a vnějších 

parapetů. 

Budova ZUŠ na Třanovského ulici dostane 

nová okna a dveře

Město Třinec se pustilo do realizace 

projektu, který přinese žákům i učite-

lům základní školy Petra Bezruče díky 

modernizaci vybraných učeben další 

zkvalitnění výuky dle potřeb a poža-

davků dnešní doby. 

Projekt „Modernizace a bezbariérovost 

na ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec“ umožní 

zrekonstruovat zastaralou učebnu infor-

matiky, zmodernizovat ne zcela účelnou 

učebnu dílen, vybudovat poradenské 

pracoviště a zajistit bezbariérový přístup 

k těmto učebnám.

„Nutnost zrekonstruovat počítačo-

vou učebnu nás trápí již několik let. 

Současná počítačová učebna již nespl-

ňuje technické požadavky a zároveň 

kapacitně neodpovídá velikosti tříd. 

Vzájemná softwarová nekompatibilita 

počítačů velmi komplikovala plynulost 

výuky žákům i učitelům. Rekonstrukcí 

získáme bezbariérovou moderní učebnu 

s kapacitou 30 míst oproti stávajícím 24. 

Nové počítače budou vybaveny sofistiko-

vanými programy na úpravu videí, fotek, 

grafiky atd., které naši žáci budou moci 

používat při výuce a které jim pootevřou 

dveře do multimediálního světa,“ vysvět-

lila ředitelka školy Dagmar Bičová.

Moderního vybavení se dočká i učebna 

dílen. „Modernizace učebny pracovních 

činností je jedním z předpokladů, jak 

lze do budoucna uspokojit obrovskou 

poptávku po řemeslech na trhu práce. 

Inovací učebny přispějeme ke zlepšení 

manuální zručnosti žáků i k jejich moti-

vaci pro volbu možné budoucí profese. 

Moderní vybavení je nezbytným předpo-

kladem k tomu, abychom žákům dokázali 

co nejlépe přiblížit současná pracoviště 

daných řemesel. Bezbariérový přístup 

je pochopitelně samozřejmostí,“ uvedla 

ředitelka.

Z dotace bude rovněž dovybavena nově 

zřízená místnost pro metodika prevence 

patologických jevů, která na škole dlou-

hodobě chyběla.

„Za celý kolektiv školy bychom rádi 

poděkovali městu Třinec za pomoc při 

realizaci projektu a za možnost ulehčit, 

zpříjemnit a zatraktivnit výuku, ale 

hlavně za to, že ji budeme moci vést 

profesionálně a dle požadavků dnešní 

doby,“ dodala Dagmar Bičová.

Projekt byl dotačně podpořen 

z Integrovaného regionálního operač-

ního programu, výzva č. 3, ITI Ostrava, 

SC 2.4. Základní školy částkou ve výši 

3,3 mil. Kč.

ZŠ Petra Bezruče jde s dobou
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P
očátkem května byla zahájena 

v ý s t a v ba nové t ě lo c v ič ny 

v prostoru mezi ZŠ Gustawa 

Przeczka a Jubilejní Masarykovou ZŠ 

v Třinci. V místech budoucí tělocvičny 

probíhaly už od podzimu loňského 

roku přípravné práce, které zahrnovaly 

například přeložku horkovodu, demo-

lici zchátralého skladovacího objektu 

nebo vybudování nových přístupových 

chodníků. Nová tělocvična má být 

podle předpokladů hotova na jaře 2019 

a bude sloužit jak žákům polské školy, 

tak sousední Jubilejní Masarykovy 

ZŠ. Děti zde najdou potřebné kvalitní 

a moderní zázemí nejen pro sportovní, 

ale i kulturně společenské aktivity. 

Stavba nové sportovní haly si vyžádá 

zhruba 82 milionů Kč s DPH.

Na novou tělocvičnu se už těší jak 

učitelé, tak žáci. „V současné době 

naše škola disponuje pouze malou tělo-

cvičnou, navíc s nízkými stropy, která 

žákům neposkytuje dostatečné zázemí,“ 

uvedla ředitelka polské základní školy 

Anna Ježová.

V průběhu nadcházejících měsíců 

bude v areá lu škol panovat či lý 

stavební ruch. „Chtěla bych proto 

poprosit učitele i žáky o trpělivost 

a zvýšenou opatrnost při pohybu v okolí 

staveniště,“ podotkla starostka Třince 

Věra Palkovská.

V nové budově budou mít žáci kromě 

samotné tělocvičny k dispozici také 

menší zrcadlový sál, který využijí 

například při rytmice nebo tanci. Projekt 

pamatuje i na učitele tělocviku, kteří zde 

budou mít své kabinety, a nezbytnou 

součástí budovy bude i sociální zařízení 

včetně sprch. Tělocvična nabídne veškeré 

potřebné zázemí pro řadu sportů, jako 

je volejbal, košíková, badminton, florbal 

atd. Bude vybavena také např. elektronic-

kou tabulí a výsuvnou tribunou. Všechny 

školní budovy budou s tělocvičnou 

propojeny v jeden celek chodbou nebo 

krytým zastřešením, takže se do ní děti 

pohodlně dostanou suchou nohou. 

Budoucí tělocvična poslouží nejen žákům 

české a polské základní školy, ale budou 

ji moci využít i rodiče žáků, sportovní 

kluby a širší veřejnost. (šs)

Nová tělocvična poskytne žákům české 

i polské školy potřebné zázemí


