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Post primátorky města obhájila 
Věra Palkovská

S
tatutární město Třinec povede 

v nadcházejícím čtyřletém voleb-

ním období ve funkci primátorky 

Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec). 

Posty jejích náměstků budou zastávat Ivo 

Kaleta (Osobnosti pro Třinec) a Radim 

Kozlovský (Osobnosti pro Třinec). 

O „staronovém“ složení vedení města 

rozhodli ve čtvrtek 1. listopadu 2018 

na svém prvním ustavujícím zasedání 

zastupitelé města Třince.

Dosavadní primátorka Věra Palkovská 

získala při hlasování plnou podporu 

všech 32 přítomných zastupitelů. 

„Velmi děkuji za projevenou důvěru. Je 

to pro mne obrovská čest a slibuji, že 

se budu dál starat a pečovat společně 

s vámi o naše město se vší pokorou 

a odpovědností. Věřím, že budeme spo-

lečně pozitivně přemýšlet a pracovat pro 

dobro našich občanů bez politikaření 

a pletichaření. Velice si vážím silného 

mandátu a věřím, že společnými silami 

dokážeme, že si Třinec zaslouží být 

statutárním městem. Další směřování 

Třince bude i nadále postaveno na kon-

tinuitě a stabilitě opřené o důvěru, 

na spolupráci a partnerství a odvaze 

spojené s odpovědností,“ vyjádřila se 

po svém zvolení Věra Palkovská, která 

Třinec vede od roku 2006. 

V gesci primátorky zůstanou investice 

a doprava, náměstkovi Ivo Kaletovi 

svěřilo zastupitelstvo zabezpečování 

konkrétních úkolů v samostatné působ-

nosti na úseku správy majetku města, 

ekonomiky a úseku životního prostředí, 

náměstkovi Radimu Kozlovskému pak 

zabezpečování úkolů v samostatné působ-

nosti na úseku školství a sociálních věcí.

V jedenáctičlenné Radě města Třince 

zasedne deset kandidátů za Osobnosti 

pro Třinec a jeden za KDU-ČSL. Vedle 

primátorky a dvou náměstků byli 

do rady města zvoleni Vojtěch Dohnal, 

Jana Kantorová, Štěpán Rucki, Bohdan 

Sikora, Regina Szpyrcová, Ladislav 

Vrátný a Martina Wolna. Koaliční 

stranu KDU-ČSL bude zastupovat Pavla 

Golasowská.

Ustavující zastupitelstvo také zřídilo 

čtyři své výbory, a to finanční, kontrolní, 

pro národnostní menšiny a pro strate-

gický rozvoj. 

Do čela finančního výboru zvolilo 

zastupitelstvo města Adama Kurzoka, 

kontrolní výbor povede Libor Kocinec, 

výboru pro národnostní menšiny bude 

předsedat Jana Kantorová a výbor pro 

strategický rozvoj povede primátorka 

Věra Palkovská.

„Je před námi mnoho úkolů a výzev – 

po dokončení obchvatu je na řadě zvele-

bování všech částí města, rekonstrukce 

a výstavba chodníků a mostků, boj se 

suchem, řešení parkování, projekt Via 

Sosna, ale také podpora společenského, 

kulturního a sportovního dění ve všech 

částech města. Chceme, aby bylo naše 

město atraktivní pro všechny gene-

race a zvláště i pro mladé lidi, kteří by 

se tady chtěli usadit, zakládat rodiny 

a do budoucna se postarat o své rodiče 

a prarodiče. Budeme i nadále pamato-

vat na potřebné a podporovat rodiny. 

Učiníme vše pro to, aby byl Třinec 

i nadále městem, které má rádo lidi,“ 

uvedla Věra Palkovská. (šs)
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Co byste popřáli 

Třinci a jeho 

občanům 

do roku 2019?

V
ýznamné výročí 100 let od vzniku 

samostatného československého 

státu jsme si připomněli také 

v Třinci. Za účasti řady vzácných hostů 

představitelé města v parčíku u základní 

umělecké školy slavnostně vysadili 

památnou lípu, která bude vzpomínkou 

na rok 1918 a zároveň památkou na rok 

2018, kdy byl Třinec povýšen na statu-

tární město. 

V podobném duchu si sto let české 

státnosti připomněli i třinečtí školáci 

a skauti ze střediska Hraničář. V rámci 

celoškolních tematických projektů 

zasadili společně s vedením města náš 

národní strom také žáci ZŠ Oldřichovice 

a ZŠ Koperníkova. 

„Cením si toho, že děti vnímají toto 

výročí jako významnou událost a připo-

mínají si ho řadou nejrůznějších aktivit. 

Společné sázení lípy pro mě bylo velmi 

milým a srdečným setkáním s krásně 

připraveným programem,“ okomentovala 

vzpomínkové akce na školách primátorka 

Věra Palkovská.

Sto letům republiky se v průběhu 

letošního roku věnovalo i Muzeum 

TŽ a Třineckých železáren, které při-

pravilo tři tematické výstavy s názvy 

Hrou a vzděláváním k vlastenectví, 
100 let republiky – očekávání, naděje 
a skutečnost a Vznik samostatného 
Československa a armáda. Historickým 

okamžikům v dějinách Československa 

se celoročně věnovala také Knihovna 

Třinec, která uspořádala několik 

přednášek v rámci programu Osmičky 
Těšínska a aktuálně přichystala pro děti 

velkou pátrací soutěž Po stopách první 
republiky. V neděli 28. října mohli malí 

i velcí oslavit státní svátek také v kině 

Kosmos. (šs)

Třinec si připomněl 
sto let od vzniku ČSR

Vě r a P a l kov s k á , 
primátorka:

Milí spoluobčané, 

přeji Vám v nadcháze-

jícím roce především 

pevné zdraví, spoko-

jené rodinné zázemí, 

dostatek času na své 

blízké a přátele, hodně lásky a dobrou 

práci. Ať Vás po celý rok 2019 provází 

úsměv, pohoda a spokojenost. Vždyť 

na světě je přeci krásně, jen je třeba 

to chtít vidět.

Mgr. Ivo Kaleta, 
náměstek 
primátorky:

Do nového rok u 

přeji všem Třinečákům 

hlavně zdraví, protože 

to je  pod le mého 

názoru nejdůležitější. 

Také bych Vám chtěl samozřejmě popřát 

v novém roce štěstí, úspěchy, spokoje-

nost a všechno dobré v takové míře, aby 

ještě zbylo místo i pro radost z malých 

věcí a drobných úspěchů.

Radim Kozlovský,
náměstek 
primátorky:
 

Milí spoluobčané, 

je mi ctí, že Vás mohu 

opět oslovit na strán-

k á c h  T ř i n e c k é h o 

zpravodaje a popřát 

Vám k nadcházejícím svátkům a novému 

roku 2019. 

Pro většinu z nás je letošní rok rokem 

úspěšným, zlepšuje se životní úroveň, 

která je ale mnohdy vykoupena zvy-

šujícím se pracovním tempem. Přeji 

nám všem, ať o nadcházejících svátcích 

dokážeme toto tempo zpomalit a najít si 

čas na sebe, své blízké a přátele.

Vánoční svátky nechť jsou naplněné 

pohodou, radostí a vnitřním klidem. 

V novém roce 2019 přeji všem pevné 

zdraví, moudrost, trochu nezbytného 

štěstí, ale především nalezení uspoko-

jení ze svého života.
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Děti na Sosně se radují 
z nových hřišť

P
ředvánoční dárky v podobě dvou 

nových herních ploch dostaly 

děti na Sosně. Na ulici Sosnové 

se mohou vyřádit na originálním hři-

šti a na ulici Habrové si spolu s nimi 

přijdou na své i dospěláci, kteří se tu 

mohou protáhnout na venkovních 

posilovacích strojích. Díky krásnému 

listopadovému počasí si hřiště mohli 

všichni užít hned po otevření.

Na ulici Sosnové, kde se původně 

nacházely staré kovové herní prvky 

s kolotočem a pískovištěm, vzniklo 

jedinečné hřiště koncipované jako 

hrad obehnaný dřevěnými palisádami, 

které budí dojem opevnění. Děti se 

tak mohou cítit doslova jako rytíři 

a princezny. K zábavě jim slouží sestava 

několika plošin spojených dřevěnými či 

lanovými mosty a hlavní věž s různými 

přístupovými místy. Svou zdatnost 

a obratnost si navíc mohou vyzkou-

šet na herních prvcích vytvořených 

z opracovaných kmenů, na lanovce, 

dvojité houpačce nebo na skluzavce. 

„Pokud by byl zájem, může se volný 

prostor časem doplnit ještě o další 

prvky,“ podotkl náměstek primátorky 

Ivo Kaleta. „Investice do dětí se vždy 

vyplatí. Záleží nám na tom, abychom 

podporovali jejich zdravý vývoj a dali 

jim příležitost rozpohybovat se ať už 

ve školních sportovních areálech, nebo 

na dětských hřištích,“ dodal Ivo Kaleta. 

Novou podobu dostala také herní plo-

cha na ulici Habrové, kde vznikla ven-

kovní posilovna s posilovacími stroji 

a s několika herními prvky. Zájemci 

si mohou protáhnout tělo na pěti fit-

ness strojích, děti si vyzkoušejí svou 

stabilitu a obratnost na „vlnolamu“ 

a nejmenším slouží rekonstruované 

pískoviště. V průběhu února budou 

obě hřiště doplněna ještě o několik 

laviček. Celkové náklady na výstavbu 

a rekonstrukci těchto herních ploch 

hřišť činily 3 270 000 Kč bez DPH.

V souvislosti se zvyšujícím se počtem 

dětí, které využívají nové hřiště, apelu-

jeme na řidiče, aby dodržovali při jízdě 

ulicí Sosnovou předepsanou rychlost. 

I když je hřiště oplocené, zv ýšená 

pozornost je v blízkosti herních ploch 

namístě. Děkujeme. (šs) 

Slavnostním odhalením pamětní desky 

folkloristovi Janu Tacinovi a básníkovi 

Henryku Jasiczkovi a připomínkou 

stoletého výročí vzniku samostatného 

československého státu byla koncem 

října završena revitalizace parčíku 

naproti české škole v Oldřichovicích.

Pamětní desku dvěma významným 

osobnostem kulturního života v našem 

regionu odhalili společně představitelé 

města, zástupci místního PZKO, osad-

ního výboru Oldřichovice a další hosté. 

Na vzpomínkovém aktu nechyběli ani 

potomci a rodinní příslušníci Henryka 

Jasiczka a Jana Taciny. 

„Největší síla našeho národnostně 

smíšeného regionu tkví v kořenech, 

tradicích a lokálním patriotismu. 

A každého, kdo se zapíše svým dílem 

a působením do dějin našeho regionu, 

je třeba si vážit. Oldřichovice jsou 

významnou součástí Třince a jsme pyšní 

na to, že jsme dnes mohli odhalit pamětní 

desku dvěma významným osobnostem 

spojeným s touto městskou částí,“ řekla 

Věra Palkovská. 

Parčík, v němž roste i pamětní lípa 

vysazená v roce 1968, získal v posledních 

měsících důstojnější podobu. Kromě 

upravené zeleně a nového památníku 

přibyl v této lokalitě rovněž nový auto-

busový záliv se zastávkou, chodník 

a nasvětlený přechod pro chodce, který 

zvýší bezpečnost dětí navštěvujících 

přilehlou základní školu. „Výstavba chod-

níků a vodovodů je běh na dlouhou trať. 

Chceme postupně zvelebovat jednotlivé 

části města. Úprava parčíku, odhalení 

pamětní desky a podpora kulturního 

a společenského života je dalším krokem 

ve zvelebování příměstských částí,“ 

uvedla primátorka Věra Palkovská. 

Podrobnější informace k životu a dílu 

Jana Taciny a Henryka Jasiczka najdete 

v Aktualitách na webových stránkách 

města www.trinecko.cz. (šs)

Vzpomínkový akt 

v Oldřichovicích

Na základě přání občanů byla upra-

vena a prodloužena otevírací doba 

psího útulku pro veřejnost. Nově je 

otevřeno v pondělí, úterý a čtvrtek 

od 14.00 do 16.00, ale po dohodě 

s ošetřovateli alespoň den dopředu 

lze domluvit i jiný čas. „K rozšíření 

otevíracích hodin jsme přistoupili 

proto, aby si případní venčitelé mohli 

se psy užít delší procházku a zajít např. 

do lesoparku. Hodina byla málo. Veškeré 

informace najdete na webu www.tri-

necko.cz v sekci Potřebuji si zařídit / 

Psí útulek. Psí osazenstvo se těší, až je 

přijdete potěšit,“ uvedla vedoucí útulku 

Eva Labajová. (šs)

Útulek pro psy prodloužil otevírací dobu
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Římskokatolický farní kostel 
sv. Alberta 

24. 12. 2018 – Štědrý den
6.30 – rorátní mše sv. česky

15.30 – vánoční mše sv. s žehnáním 

vánočních oplatků česky/polsky

25. 12. 2018 – slavnost Narození Páně – 
Hod Boží vánoční

6.30 a 10.00 – sváteční mše svaté polsky

8.00 a 17.00 – sváteční mše svaté česky

Od 14.00 do večerní mše svaté je kostel 

otevřen k soukromým návštěvám 

jesliček. Prohlídka není dovolena během 

bohoslužeb.

26. 12. 2018 – svátek sv. Štěpána, 
prvomučedníka

6.30 a 10.00 – sváteční mše svaté česky

8.00 a 17.00 – sváteční mše svaté polsky

16.30 – poklona Nejsvětější Svátosti 

a svátostné požehnání

31. 12. 2018 – poslední den 
občanského roku 2018

6.35 – mše svatá česky

15.00 – děkovná adorace za rok 2018

17.00 – mše svatá na poděkování za rok 

2018 polsky

1. 1. 2019 – Nový rok – 
Slavnost Panny Marie Matky Boží

6.30 a 10.00 – mše svaté česky

8.00 a 17.00 – mše svaté polsky

Evangelický kostel Slezské církve 
evangelické a. v. v Třinci

 24. 12. 2018 
21.00 – štědrovečerní bohoslužby 

společné

25. 12. 2018
5.00 – jitřní bohoslužby společné

7.45 – nabożeństwo świąteczne (polsky)

9.30 – 1. svátek Božího narození (česky)

26. 12. 2018
9.30 – štěpánské bohoslužby společné

31. 12. 2018
15.00 – nabożeństwo na zakończenie roku 

(polsky)

17.00 – bohoslužby k zakončení roku 

(česky)

1. 1. 2019
9.30 – novoroční bohoslužby společné

Rozpis bohoslužeb 

o Vánocích 2018
Topíme ohleduplně 
k přírodě i sousedům?

N
a znečišťování ovzduší v Třinci 

se stále výrazně podílejí emise 

z lokálních topenišť – domov-

ních kotelen. Využívání nekvalitních 

pevných paliv, popř. materiálů, které 

jako palivo ani označit nelze, má bez-

prostřední vliv na kvalitu ovzduší přímo 

tam, kde je zdroj znečišťování ovzduší 

umístěn. Nejekologičtější palivo z hle-

diska vlivu na kvalitu ovzduší je zemní 

plyn, případně elektrická energie, proto 

město Třinec dlouhodobě finančně pod-

poruje ze svého rozpočtu ve spolupráci 

s krajem a ministerstvem životního 

prostředí kotlíkové dotace, aby si nový 

ekologický kotel mohli pořídit i lidé 

s nižšími příjmy.  

Při používání tuhých paliv je nejlepší 

řídit se zásadou topit v kotli pouze tako-

vým palivem, na které byl zkonstruován, 

a udržovat ho v dobrém stavu. Žádný 

kotel pro vytápění domácností nebyl 

zkonstruován na spalování odpadů. 

Pálením odpadních materiálů vytváříme 

množství velmi jedovatých látek, které 

následně ohrožují naše zdraví a zdraví 

ostatních obyvatel. Spalování odpadu 

v topeništích je nejen zdraví škodlivé, 

ale také nezákonné. Toxické látky nikde 

„nezmizí v ovzduší“ (obzvlášť za špatných 

rozptylových podmínek, kdy škodliviny 

doslova sedí nad zemí jako „deka“), ale 

ohrožují nás, naši rodinu a sousedy.

V posledních letech se stále častěji 

v zimním období vyskytují smogové 

epizody s výrazně nadlimitními kon-

centracemi suspendovaných částic PM10 

a s vyhlášením signálu regulace vyjmeno-

vaných velkých zdrojů v oblasti Třinecka 

(území města Třince). Nejcitlivější skupi-

nou ohroženou škodlivinami z ovzduší 

jsou naše děti, ale také lidé, kteří trpí 

nějakým chronickým onemocněním, 

i starší lidé, jejichž organismus nemá 

tolik síly bránit se vnějším vlivům. 

Škodliviny vzniklé špatným topením 

mohou dráždit dýchací cesty a sliznice, 

způsobovat záněty plic, průdušek 

a spojivek. Mohou být karcinogenní či 

mutagenní, mohou přispívat ke vzniku 

kyselých dešťů, poškozování ozonové 

vrstvy Země apod. To je dost důvodů 

k tomu, abychom se zamysleli nad tím, 

co do kotle v domě vlastně dáváme.

O dbor ž ivot n í ho prost řed í 
a zemědělství MMT

Na Silvestra bude zavřeno
Dovolujeme si informovat občany, že 

na konci roku budou upraveny úřední 

hodiny Magistrátu města Třince. 

Po vánočních svátcích bude úředním 

dnem čtvrtek 27. 12. 2018, kdy si budou 

moci občané přijít vyřídit své záležitosti 

od 8.00 do 14.30. V pondělí na Silvestra 

31. 12. 2018 bude magistrát uzavřen. 

Dále upozorňujeme, že magistrát 

města bude v prosinci uzavřen ještě 

jednou, a to v pátek 7. 12. 2018 z důvodu 

povinného školení úředníků. Prosíme 

občany, aby si své záležitosti přišli 

vyřídit v jiném termínu, kdy jim budou 

zaměstnanci magistrátu plně k dispo-

zici. Děkujeme za pochopení.
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Promoce po šedesátce? 
V Třinci úplně v pohodě

S
lavnostní promocí ukonči lo 

v polovině listopadu studium 

univerzit y třetího věku 160 

posluchačů z Třince a širšího okolí. 

Tradičním ceremoniálem v KC Trisia 

vyvrcholil už osmý běh tohoto oblí-

beného alternativního vzdělávání, 

které magistrát pořádá ve spolupráci 

s Ostravskou univerzitou.

Senioři mají za sebou čtyři semestry 

plné zajímav ých přednášek, které 

rozšířily jejich obzory v řadě oblastí. 

V Třinci má univerzita již 16letou tra-

dici a o toto alternativní vzdělávání je 

ze strany starší generace stále nebývalý 

zájem. 

„Mám dobrou zprávu pro všechny 

zájemce o studium. Domluvili jsme 

se s rektorem Ostravské univerzity, 

že jedeme dál a na jaře otevřeme už 

devátý běh. Jsme rádi, že je u nás 

tolik aktivních seniorů, kteří mají 

chuť se vzdělávat. Velmi si vážím nad-

standardní spolupráce s Ostravskou 

univerzitou a děkuji rektorovi Janu 

Latovi, že tomuto vzdělávání v Třinci 

tak fandí,“ uvedla primátorka Třince 

Věra Palkovská. 

„Ostravská univerzita je hrdá na to, 

že může být partnerem tohoto pro-

jektu. Velmi oceňujeme podmínky, 

které vedení Třince jak seniorům, tak 

i našim pedagogům poskytuje. Těšíme 

se na další ročník,“ dodal rektor OU 

Jan Lata.

Podle předpokladů by měl být další 

běh univerzity zahájen na jaře příštího 

roku a zájemci o studium budou o mož-

nosti podávání přihlášek včas infor-

mováni prostřednictvím internetových 

stránek města, zpravodaje a místních 

médií. (šs)

Statutární město Třinec disponuje 

byty zvláštního určení, které jsou 

v Domě s pečovatelskou službou 

Oldřichovice a nově také v bytovém 

domě v Neborech č. 360. Díky rozší-

ření počtu těchto bytů se podařilo 

v letošním roce vyhovět více zájemcům 

z pořadníku a čekací doba na byty 

zvláštního určení se zkrátila. Tím došlo 

ke snížení počtu žadatelů v pořadníku 

na byty zvláštního určení (zejména 

v DPS Oldřichovice pro dvě a více osob).

Osoby se zdravotním postižením 

a senioři, kteří hledají vhodné bydlení 

s ohledem na svůj věk a zdravotní stav 

a rovněž splňují podmínky v souladu 

se směrnicí pro nájem bytů zvláštního 

určení S/08/2015, se mohou stále 

obracet na odbor sociálních věcí 

Magistrátu města Třince. Bližší infor-

mace poskytne sociální pracovnice 

Bc. Lenka Bazgierová, kanc. č. 356, 

e-mail: lenka.bazgierova@trinecko.

cz. (er)

S
tatutární město Třinec se stalo 

úspěšným žadatelem projektu 

financovaného z operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Dotace ve výši více než 12,6 mil. Kč s 5% 

spoluúčastí z rozpočtu města směřuje 

k realizaci projektu s názvem „Místní 

akční plán II v ORP Třinec“, který byl 

zahájen 1. února 2018 a bude ukon-

čen v lednu 2022. Projekt podporuje 

společné plánování a sdílení aktivit 

za účelem zlepšení kvality vzdělávání 

v mateřských a základních školách 

včetně organ i zací  nefor má l n í ho 

vzdělávání nejen v Třinci, ale i v jeho 

spádových obcích. Bude realizována 

řada aktivit pro děti na rozvoj jejich 

kompetencí pro osobní a pracovní 

život. Cílem je rovněž podpořit větší 

zapojení rodičů do života škol, umožnit 

spolupráci a výměnu zkušeností aktérů 

ve vzdělávání, především pak peda-

gogů a zřizovatelů. Bližší informace 

naleznete na Facebooku a webových 

stránkách projektu. (mb)

Kvalita 

vzdělávání 

v centru 

pozornosti

Informace pro zájemce o byty zvláštního určení
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Nalaďte se 
na Vánoce!

A
dventní období je za dveřmi 

a před námi je řada akcí, které 

v našem městě vykouzlí pravou 

vánoční  atmosféru. 

„Advent je krásným obdobím, kdy 

bychom neměli podlehnout předvánoč-

nímu shonu a úklidu, ale naopak bychom 

se měli častěji zastavit a více myslet na své 

blízké. Chceme, abyste předvánoční čas 

strávili co nejpříjemněji, proto chystáme 

několik tradičních akcí, kde se můžete 

svátečně naladit, společně pobavit 

a ochutnat spoustu vánočních dobrot,“ 

uvedl náměstek primátorky Radim 

Kozlovský.

Adventní období zahájí v Třinci hned 

první adventní neděli 2. prosince oblí-

bený Mikulášský jarmark, jehož neodmys-

litelnou součástí bude v 16.30 i slavnostní 

rozsvícení vánočního stromu za účasti 

primátorky města a zástupců církví. 

M i k u lá šsk ý jar ma rk v ystř ídají 

na náměstí Svobody Třinecké adventní 

podvečery, které budou navozovat 

sváteční náladu v Třinci od pondělí 

10. do pátku 22. prosince. Denně od 15.00 

do 19.00 se můžete nechat zlákat vůní 

různých druhů punčů či netradiční kávy. 

Letos poprvé bude „vánoční městečko“ 

otevřeno v soboty 15. a 22. 12. již od 10.00 

a navíc ho zpestří bohatý program. 

Těšit se můžete na 30 atraktivních, 

většinou hudebních vystoupení. První 

den adventů zahájíme ještě v odvážném 

stylu – navážeme na čertovské hrátky 

během Mikuláše a rozjedeme to s čerty 

Krampusy a kapelou Bartnicky band. 

Pak už přeladíme do pohodovějších 

rytmů nejen místních kapel, sborů 

a talentovaných mladých umělců. Tečku 

za adventními večery udělá populární 

bavič a zpěvák Vláďa Hron a chybět 

nebude ani ohňostroj. Dětem jsou určena 

především vystoupení jejich vrstevníků – 

ať už žáků ZUŠ Třinec, soukromé ZUŠ 

Tutti Music, nebo souborů Wiolinki 

a Crescendo z Bystřice. Hlavní program 

je pro ně připraven na sobotu 15. 12., kdy 

se setkají s kouzelníkem Jirkou Hadašem 

během Andělských hrátek a kdy se mohou 

zastavit za živými zvířátky v ohrádce.

Třinecké adventní podvečery přichys-

tal Coffee&Coctail bar Destiny ve spo-

lupráci se statutárním městem Třinec. 

Akci finančně podpořila i Skupina ČEZ, 

Moravskoslezský kraj a místní sponzoři.
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starstrinec.cz 

Otevírací doba STARS během svátků
krytý bazén sauna sportovní hala restaurace

PO a ÚT 24. a 25.12. zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno
ST 26.12. 6–21 10–21 6–21 10–22
ČT 27.12. 7–21 10–21 6–21 10–22
PÁ 28.12. 6–21 10–21 6–21 10–22
SO 29.12. 6–21 10–21 6–21 10–22
NE 30.12. 6–21 10–21 6–21 10–22
PO 31.12. 6–20 10–20 6–20 10–20
ÚT 1.1. 14–21 14–21 14–21 14–22

Vánoční 
peněženkypppppppppppppppppppppp yyyy

Darujte k Vánocům svým blízkým to, co je opravdu těší, co je baví, čím žijí.
Vánoční peněženky zakoupíte na recepci haly STARS za mimořádně výhodné ceny.

Vánoční nálada zavládne i v DDM
Jako každoročně chystá v před-

vánočním období řadu akcí také 

Dům dětí a mládeže. V úterý 

4. prosince se mohou děti 

od 16.00 radovat z mikulášské 

nadílky, na kterou dorazí i klaun 

Hopsalín. Společně si zatancují, zasoutěží 

a uvidí Zimní pohádku. O týden později 

v úterý 11. prosince v 16.00 hodin navodí 

sváteční atmosféru Vánoční besídka, 

na které vystoupí členové zájmo-

vých útvarů při DDM. V sobotu 

15. prosince od 9.00 do 13.00 

hodin připravujeme pro děti 

Vánoční tvořivé minidílničky. 

Vyrobit si můžete věneček, svíčku nebo 

ozdoby na stromeček. Na akci je třeba se 

přihlásit nejpozději do pondělí 10. pro-

since na pokladně DDM. Více informací 

najdete na www.ddmtrinec.cz.
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HARMONOGRAM SVOZU SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO A BIOLOGICKÉHO ODPADU PLATNÝ OD 1. 1. 2019
SVOZ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU – LICHÉ TÝDNY / SVOZ BIOLOGICKÉHO ODPADU – SUDÉ TÝDNY

Svozový den Část města Lokalita

PO

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

Kamionka
Hutnická, Na Vyhlídce, Požárnická, Přátelství, Svornosti, Výstavní, Oldřichovická, 
Slunečná

Lyžbice Jablunkovská, (stará cesta)

Lyžbice „za tratí“ Jeřabinová, Břízová, Olšová, Růžová, Šeříková

Oldřichovice Tesla, směr Guty, směr Dušinec

Guty

ÚT

Oldřichovice Tyrská, Větrník, směr Guty podél I/11

Staré Město Hřbitovní, Nádražní, Borek

Dolní Líštná Dolní Líštná, Sosna

Lyžbice Lužní, Na Kopci, Nábřežní, Rybářská, Vysoká, Lyžbická

Horní Líštná

ST

Staré Město Bezručova, Frýdecká, Lesní, Rovná, Tyršova, Tyrská, Větrná, Zelená

Osůvky Osůvky, Český Puncov

Terasa (BIO* svoz v pondělí) Beskydská*, Dukelská, Horní*, Máchova, Na Zátiší*, Školní*

Kojkovice

Karpentná

ČT

Oldřichovice směr Tyra, směr Kozinec

Tyra

Nebory

PÁ

Podlesí

Konská (strana od Balin)

Kanada

Odlřichovice Ves, Závist, Roveň, směr Karpentná

Svozy ve státní a ostatní svátky se provádějí v plánovaných termínech kromě 1. 1. 2019 a 25. 12. 2019.     

Svozy v 1. týdnu se od svátku (1. 1.2019) posouvají o jeden den. Svozové dny ST až SO.     

Svozy v 52. týdnu se od svátku (25. 12. 2019) posouvají o jeden den. Svozové dny ČT až SO. 

* Svoz biologického odpadu (BIO) u označených ulic se provádí vždy v pondělí.    

Svoz biologického odpadu v měsících leden, únor, prosinec probíhá 1× měsíčně (2., 6., 50. týden roku 2019).

HARMONOGRAM SVOZU TŘÍDĚNÉHO ODPADU V PYTLÍCH PLATNÝ OD 1. 1. 2019     

Část města Upřesnění lokality Svozový 
den

Datum svozu 
(pytle připravte k odvozu nejpozději v 6:00 h)

Nebory

PO
(31.12.2018), 28.01., 25.02., 25.03., 22.04., 20.05., 
17.06., 15.07., 12.08., 09.09., 07.10., 04.11., 02.12., 
30.12. 

Kojkovice

Borek

Osůvky

ČT
04.01.(PÁ), 31.01., 28.02., 28.03., 25.04., 23.05., 
20.06., 18.07., 15.08., 12.09., 10.10., 07.11., 05.12.

Český Puncov

Konská (strana 
od Balin)

Karpentná PO
07.01., 04.02., 04.03., 01.04., 29.04., 27.05., 24.06., 
22.07., 19.08., 16.09., 14.10., 11.11., 09.12.

Kanada
PÁ

11.01., 08.02., 08.03., 05.04., 03.05., 31.05., 28.06., 
26.07., 23.08., 20.09., 18.10., 15.11., 13.12.Podlesí

Guty PO
14.01, 11.02., 11.03., 08.04., 06.05., 03.06., 01.07., 
29.07, 26.08., 23.09., 21.10., 18.11., 16.12.

Kamionka, Terasa
Přátelství, Svornosti, Hutnická, Na Vyhlídce, 
Požárnická, Výstavní, Oldřichovická, Slunečná, 
Horní, Na Zátiší, Školní, Beskydská, Máchova

ST
16.01., 13.02., 13.03., 10.04., 08.05., 05.06., 03.07., 
31.07., 28.08., 25.09., 23.10., 20.11., 18.12.Lyžbice

Jablunkovská (stará cesta), Lužní, Na Kopci, 
Nábřežní, Rybářská, Vysoká, Lyžbická

„za tratí“
Jeřabinová, Břízová, Olšová, Růžová, Šeříková, 
Lípová, Polní, U Splavu, Žižkova

Dolní Líštná Dolní Líštná, Sosna
PÁ

18.01., 15.02., 15.03., 12.04., 10.05., 07.06., 05.07., 
02.08., 30.08., 27.09., 25.10., 22.11., 20.12.Horní Líštná

Staré Město

Husova, Větrná, Zelená, Lesní, Rovná, 
Bezručova, Frýdecká, Revoluční, Černá, 
Mánesova, Dvořákova,  Erbenova, 1. máje, 
Poštovní, Třanovského, Smetanova

ČT
17.01., 14.02., 14.03., 11.04., 09.05., 06.06., 04.07., 
01.08., 29.08., 26.09., 24.10., 21.11., 19.12.

Tyra PO
21.01., 18.02., 18.03., 15.04., 13.05., 10.06., 08.07., 
05.08., 02.09., 30.09., 28.10., 25.11., 23.12.

Oldřichovice ST
23.01., 20.02., 20.03., 17.04., 15.05., 12.06., 10.07., 
07.08., 04.09., 02.10., 30.10., 27.11., 26.12. (ČT)

Svozy ve státní svátky se provádějí v plánovaných termínech kromě 1. 1. 2019 a 25. 12. 2019 (posun o jeden den).


