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Třinečtí školáci se radují 
z nové sportovní haly

STR. 4

Z Třince do Silicon 
Valley

Rozhovor s Danielem Heczkem, 
výkonným ředitelem soft-
warové firmy RenderWaves, 
o jeho cestě k úspěchu ve 
světě počítačové grafiky. >

STR. 7

Občané Třince mohou 
sdílet elektromobil

V červnu byl uveden do pro-
vozu elektromobil Renault 
Zoe, který poslouží zájemcům 
v rámci moderní služby zvané 
carsharing. >

Dětský jásot, balonky a veliká 
radost provázely v pátek 
31. května slavnostní ote-

vření nového sportovního centra 
v Třinci, které vyrostlo na Nádražní 
ulici mezi polskou ZŠ Gustawa 
Przeczka a Jubilejní Masarykovou 
základní školou.

Moderní halu předala školákům 
symbolicky u příležitosti meziná-
rodního dne dětí primátorka Třince 
Věra Palkovská za účasti ředite-
lek obou škol a dalších vzácných 
hostů. V souladu s mottem „Třinec 
dětem – Trzyniec dzieciom”, které 
je vyryto v základním kameni, bude 
nová sportovní hala sloužit jak 
dětem z obou přilehlých škol, tak 
sportovním klubům i širší veřejnosti 
z celého Třince. V nové budově je 
kromě samotné tělocvičny k dispo-
zici také menší zrcadlový sál, který 
lze využít například při rytmice nebo 
tanci. Projekt pamatoval i na učitele 
tělocviku, kteří zde mají své kabinety. 
Tělocvična nabídne veškeré potřebné 
zázemí pro řadu sportů, ale zároveň 
bude využívána jako společenský sál. 
Je vybavena také elektronickou tabulí 
či teleskopickou tribunou.
Pokračování na str. 3  
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Třinec se snaží 
zvyšovat biodiverzitu

úvodní
slovo
Milí spoluobčané, 

máme tu léto. Všichni si přejeme, aby bylo 
slunečné, ale na druhou stranu aby nebylo 
příliš sucho, které nás začíná trápit čím dál 
víc. V budoucnu se to odrazí nejen v nedo-
statku vody, ale i v „zářezech” do rozpočtu 
města, protože dopady klimatických změn 
se projevují nejen nedostatkem vody, ale 
i upadáváním vozovek v blízkosti potoků 
a řek. Proto v našem regionu chceme spo-
lečně s okolními městy podél Olzy připra-
vit opatření, jak tyto důsledky klimatických 
změn zmírnit.

Před námi jsou prázdniny a většina lidí 
teď hlavně přemýšlí, jak si je užije. Pro ty, co 
zůstanou v Třinci, ať jsou to děti, či dospělí, 
máme připravený bohatý program. Opět po 
celé dva měsíce poběží Prázdniny v 3nci 
hojně navštěvované dětmi. Pořád totiž platí, 
že kdo si hraje, nezlobí. Nezapomínáme ale 
ani na dospělé. Obě dvě náměstí budou 
plná různých vystoupení, abyste měli z čeho 
vybírat. 

P ře j i  Vám k rá sné 
prázdniny plné odpo-
činku a pěkných chvilek 
s lidmi, které máte 
rádi. Mějte se hezky 
nejen celé léto.

Věra Palkovská

Extrémní sucha a výrazný úbytek 
hmyzu se stávají stále větší hroz-
bou. Také Třinec se snaží přispět 

ke zvyšování biodiverzity a boji proti 
suchu. 

Stále více diskutovaným tématem se 
v současné době stává problematika 
kosení ve městech. Ačkoliv se objevují 
tendence výrazně omezit počet sečí, 
právě častější kosení trávníků v jarním 
období pomůže zlepšit hustotu trávního 
drnu a tím ochránit půdu před vysychá-
ním. Třinec plánuje přizpůsobit termíny 
a počty sečí aktuálním klimatickým pod-
mínkám. Intenzivní jarní kosení bude 
v létě výrazně omezeno a kosit se bude 
na maximální možnou výšku. Některé 
lokality ve městě, kde se nepředpokládá 
výrazný pohyb chodců, například svahy 
pod kinem Kosmos či pod nemocnicí, se 
budou kosit stejně jako pozemky v extra-
vilánu dvakrát ročně, díky čemuž budou 
tyto druhově pestřejší travní porosty lákat 
větší množství opylovačů.

Útočiště opylovačům poskytují také 
letničkové záhony z přímých výsevů, na 
které se za poslední roky proměnilo už 
2 000 m2 trávníku. Tyto „květnaté louky” 
jsou velmi oblíbené nejen u hmyzu, ale 
také u občanů. Pomalu nakvétají první 
květy, k teré v  létě promění záhony 

v záplavu barev. Informační cedulky 
umístěné u záhonů pak občanům pro-
zradí jméno letničkové směsi vyseté na 
daném záhoně. Ke zvýšení biodiverzity 
přispívají kromě letniček také jarní cibulo-
viny a trvalky v záhonech, které ve městě 
zaujímají už téměř 4 000 m2 plochy. 

Jako další krok pro zlepšení životních 
podmínek živočichů ve městě je pláno-
váno vybudování tzv. broukoviště, ve 
kterém mohou kromě hmyzu najít úkryt 
také například ještěrky, slepýši či drobní 
pěvci. Město tak bude stále příznivějším 
místem pro život nejen občanů, ale také 
obyvatel přírody. (hl)

   O  příjemné překvapení se před 
červnovým zasedáním Zastupitelstva 
města Třince postarali sportovní ředitel 
HC Oceláři Třinec Jan Peterek, útoč-
ník Martin Adamský a obránce Milan 
Doudera, kteří na pozvání primátorky 
Věry Palkovské dorazili na třineckou 
radnici i se dvěma mistrovskými poháry. 
Zastupitelé i zájemci z řad veřejnosti si 
tak mohli na vlastní oči prohlédnout 
Masarykův pohár pro mistry hokejové 
extraligy i pohár pro vítěze hokejové 
extraligy juniorů. Kdo chtěl, mohl navíc 
získat na památku i podpisy třineckých 
hokejistů. 

„Naše město žije hokejem a mistrov-
ského titulu si moc považujeme! Chtěli 
jsme Ocelářům touto cestou oficiálně 

pogratulovat a poděkovat za skvělou 
reprezentaci města. Jsme pyšní na 

třinecké hokejisty, že hrají takový parádní 
hokej,” uvedla primátorka. 
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Pokračování ze str. 1
Dál, výš, rychleji… a blíž k sobě

„Velmi si cením soudržnosti a spolupráce 
mezi polskou a českou školou. Kde se lidé 
umějí domluvit, tam se daří dobré věci 
a z výsledku společného snažení pak mají 
užitek všichni. Je důležité budovat dobré 
vztahy už od dětství a nový společný prostor 
může posunout spolupráci mezi oběma ško-
lami na ještě vyšší úroveň,” zdůraznila pri-
mátorka Věra Palkovská a dodala, že město 
maximálně podporuje projekty a investice, 
které souvisejí s pohybem a tělesnou zdat-
ností. „Záleží nám na zdravém tělesném 
i duševním rozvoji dětí a mládeže. Dnešní 
doba počítačů pohybu příliš nepřeje, proto je 
důležité, abychom podporovali zdravý vývoj 
dětí a dali jim příležitost a prostor rozpohy-
bovat se,” dodala primátorka.

Na své si přijdou žáci i učitelé
Na svou vysněnou halu se už těšili jak 

žáci, tak pedagogové obou škol. „Mám 
velkou radost, že naši žáci mají vysněné 
kvalitní a moderní zázemí pro své sportovní 
i kulturně-společenské aktivity. Úžasný 
povrch, dvojitě odpružená palubovka, skvělá 
akustika. Co víc si přát? Aby byla hala plná 
dětí, ať si tam hrají a ať se tam rodí talenty,” 
uvedla ředitelka ZŠ Gustawa Przeczka Anna 
Ježová a dodala, že škola dosud disponovala 
pouze malou tělocvičnou, navíc s nízkými 
stropy, která žákům neposkytovala dosta-
tečné zázemí. Stejně tak sportovní centrum 
vítají i na Jubilejní Masarykově ZŠ. „Učitelé 
a žáci získají novou motivaci ve vztahu 
k tělesné výchově. Učitelé mohou začlenit 

do výuky nové aktivity náročné na prostor, 
ale také mohou na rozměrovém hřišti reali-
zovat sportovní disciplíny podle skutečných 
pravidel a zároveň organizovat sportovní 
soutěže třeba v rámci prohlubování spo-
lupráce s polskou základní školou. Už se 
na to těšíme,” dodala ředitelka Jubilejní 
Masarykovy ZŠ Darja Hoffmannová.

Stavbu čeká ještě poslední krok
V plánu je ještě vybudování spojova-

cího krčku mezi novou halou a Jubilejní 
Masarykovou ZŠ, aby její žáci měli do 
tělocvičny pohodlnější zastřešený přístup. 
Původní záměr vybudovat ho v rámci stavby 
musel být přehodnocen, protože po finál-
ním vytyčení objektu a vyznačení technické 
infrastruktury bylo zjištěno, že tudy vedou 
kabely ČEZ a horkovod. Z ekonomických 
důvodů a také proto, aby se stihl termín 
dokončení haly, bude spojovací krček vybu-
dován dodatečně a měl by vést nad zemí. 
Projektová dokumentace na spojovací tubus 
má být zadána ke zpracování ještě letos.

Třinec je lídrem v zavádění metody BIM
Statutární město Třinec je jedním z prv-

ních odvážných subjektů v Česku, které při 
přípravě a realizaci stavby sportovní haly 
zavedly a využívají metodu BIM (Building 
Information Modelling), která umožňuje 
mít v digitální podobě přesné informace 
o stavbě a budově nejen ve fázi její realizace, 
ale i v průběhu jejího provozování. Náklady 
na přípravu a realizaci sportovního centra 
v Třinci činily 90 milionů korun včetně DPH.

 (šs)

Dobrý den, potřebuji si vyřídit nový 
občanský průkaz, protože v průběhu 
července odjíždím na dovolenou a plat-
nost občanského průkazu mi končí na 
konci června. Co pro to mám udělat 
a kde mohu nový občanský průkaz 
vyřídit? 

Odpověď MMT: Nový občanský prů-
kaz si můžete vyřídit v kancelářích č. 136 
a č. 137 Magistrátu města Třince, kde od 
května 2019 vznikla čtyři plnohodnotná 
výdejová místa, na kterých je možné vyřídit 
jak občanský průkaz, tak i cestovní pas. 
Je tomu přizpůsoben i vyvolávací systém.

Standardní lhůta pro vydání dokladů je 
30 dnů (vystavení OP je zdarma, u pasu 
je správní poplatek 600 Kč; u občanů do 
15 let činí poplatek za OP 50 Kč, za pas 
100 Kč). Občanské průkazy i cestovní pasy 
je však možné vydávat i ve zkrácené lhůtě, 
a to v pracovních dnech do 24 hodin (OP 
za 1000 Kč, pas za 6000 Kč, u občanů 
do 15 let je OP za 500 Kč, pas za 2000 
Kč), nebo do pěti pracovních dnů (OP za 
500 Kč, pas za 3000 Kč, u občanů do 
15 let je OP za 300 Kč, pas za 1000 Kč). 
Veškeré podrobnosti k vyřízení uvedených 
dokladů najdete na webových stránkách 
města www.trinecko.cz v odkazu Životní 
situace / Odbor vnitřních věcí.

Dobrý den, všiml jsem si, že byly 
v Konské nebo u kruhového objezdu 
u čerpací stanice Shell v Oldřichovicích 
namontovány nové kamery. K čemu 
budou sloužit? 

Odpověď MMT: Všechny nové kamery, 
které jsou v současnosti na území našeho 
města montovány, jsou součástí optima-
lizace stávajícího městského kamerového 
systému a sloužit budou ke stejnému 
účelu jako již existující kamery, tj. dohlí-
žet na pořádek a bezpečnost ve městě. 
Městský kamerový monitorovací systém, 
který Městská policie Třinec využívá již 
řadu let, umožňuje strážníkům pružně 
reagovat na zjištěná protiprávní jednání, 
případně sledovat situaci v silničním pro-
vozu. Záznamy z kamer slouží k využití 
také správním orgánům a orgánům čin-
ným v trestním řízení.

Více k tématu najdete v Aktualitách na 
webových stránkách města.

rubrika 
Dotazy veřejnosti
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Z Třince do Silicon Valley

Příběh, který začal u studentské 
spolupráce a postupně se roz-
rostl do podoby podnikatelského 

záměru mířícího na globální trhy, odstar-
toval před více než deseti lety už na ZŠ 
Dany a Emila Zátopkových v Třinci. 
Dnes jsou jeho hlavní představitelé 
v Silicon Valley v USA a nebojí se své 
velké plány realizovat. Zeptali jsme se 
Daniela Heczka, výkonného ředitele spo-
lečnosti RenderWaves, jaká byla jejich 
cesta k úspěchu.

Co si máme pod RenderWaves 
představit? 

RenderWaves je softwarová firma 
vlastnící herní 3D program, tzv. engine 
QUINE (engine je počítačový program, 
ve kterém se tvoří počítačové hry – pozn. 
red.). Název RenderWaves byla původně 
doména, kterou v roce 2015 koupil Ondřej 
Vaňka a chtěl na ní rozběhnout webovou 
službu, jež by shromažďovala novinky ze 
světa počítačové grafiky. Tehdy ještě netu-
šil, že název domény bude tvořit hlavní 
image firmy.

Co vaše technologie vlastně zna-
mená – dělá, v čem je unikátní?

Napadlo vás někdy, jak se tvoří hry? 
Každá hra se tvoří v počítačovém pro-
gramu, kterému se říká engine. Potřebujete 
vytvořit nějaké interaktivní virtuální pro-
středí, ve kterém se hráč bude pohybo-
vat, kde se odehrává vymyšlený scénář 
apod. Taky potřebujete zajímavé efekty, 
ať už třeba změnu počasí, stíny, světelné 
záření – tohle všechno a mnohem víc se 
tvoří v enginu. Naše technologie je uni-
kátní ze spousty důvodů, ale řeknu jen tři 
nejdůležitější: vývoj hry na našem enginu 
je zhruba o 50 % rychlejší, vytvořené hry 
poté fungují i na starších zařízeních a náš 
engine jako jediný umí fungovat v plném 
režimu i na mobilu a tabletu.

 
Slyšela jsem, že jste se setkali už ve 

škole. 
Skutečně vše začalo docela nenápadně 

v Třinci někdy okolo roku 2008, kdy tehdejší 
student střední školy Ondřej Vaňka začal 
vyvíjet malý engine. Vývojem tohoto skvě-
lého programu později strávil tisíce hodin. 
S mým otcem, který začal IT na třinecké 
základce rozvíjet, se seznámil ještě jako žák 

a byl to opravdu dlouhý pochod 
od „doby kamenné” až k tomu, 
že jsme v Silicon Valley. Cestou 
vznikla spousta zajímavých 
projektů, ať už je to projekt 3D 
Třinec, 3D Vítkovice a mnoho 
dalších. Z  našeho pohledu 
je samozřejmě nejdůležitější 
vznik enginu s názvem QUINE. 
Ondřej po střední škole odešel 
pracovat do brněnských softwa-
rových firem, odkud se do Třince 
po pár letech vrátil a začal se 
s Jirkou Heczkem podílet na 
tom, co děláme doteď, a men-
torovat zájemce z workshopů 
v oblastech počítačové grafiky 
a programování. Tam jsme také 
našli další kolegy. Já jsem do firmy přišel 
na začátku roku 2018 jako naprostý laik 
v herním průmyslu a IT celkově.  

 
Je možné být výkonným ředitelem v IT 

firmě bez IT znalostí?
Když na mě tým začal chrlit odborné ter-

míny, myslel jsem, že mluví jiným jazykem. 
Během pár měsíců jsem se ale zoriento-
val, i když samozřejmě jen v tom smyslu, 
že přibližně vím, co které slovo znamená, 
a myslím, že i tým se naučil přizpůsobit 
slovník laikům. V protikladu k mé neznalosti 
IT ale stály mé zkušenosti z předchozího 
zaměstnání. Nedávno jsme se s Ondřejem 
smáli, že svůj první finanční plán jsem měl 
hotový ve svých osmi letech . Nyní jsme 
osmičlenný tým. Ondra, Jirka, Darrell, já 
a ještě další „kluci”, se kterými spolupracu-
jeme už asi 10 let. Nyní jsou to maturanti 
a jsou schopni pracovat na 100 %. Jeden 
z nich teď letí za námi do Silicon Valley. 
To je z pohledu 18letého kluka super, že?

 
Darrell ale není typické české jméno…
Darrell Rodriguez je nejnovější člen 

týmu. Všichni jsme z Třince, ale Darrella 
jsme našli tady v Silicon Valley jako men-
tora v US MACu. Má naprosto nesku-
tečné zkušenosti z herního byznysu, 
pracoval například jako produkční ředitel 
Walt Disney Company či prezident spo-
lečnosti LucasArts (Indiana Jones, Star 
Wars atd.). Ve spolupráci s tímto člově-
kem jsme naprosto neuvěřitelně poskočili 
kupředu. Procházíme spolu všechny byznys 
plány a ladíme řádek za řádkem a číslo za 

číslem tak, aby všechno do sebe zapadalo. 
Nakonec se Darrellovi náš projekt tak zalí-
bil, že se připojil k našemu týmu a přináší 
nám své ohromné zkušenosti a obrovskou 
síť kontaktů v herním průmyslu i jinde.

 
Jaký je nyní váš cíl za rok, za 10 let?
Momentálně je náš engine nainstalo-

vaný na asi 100 počítačích. Do konce roku 
musíme získat první investici a věnovat se 
marketingu našeho produktu. Chceme 
vytvořit video tutoriály, propagační videa, 
spoustu obsahu a být plně konkuren-
ceschopní ostatním enginům. A hlavně 
chceme mít do dvou let 10 000 uživa-
telů po celém světě. Pak nás čeká další 
investiční kolo, které nám umožní stát se 
globálním hráčem se statisíci a později 
miliony uživatelů. Potenciál našeho trhu 
je obrovský, ale ještě nepřišel čas zveřejnit 
naši strategii, takže se nechte překvapit.

Děkuji za rozhovor. 
Iva Sokolovská, Moravskoslezské ino-

vační centrum Ostrava

Silicon Valley (česky Křemíkové 
údolí) je přezdívka nejjižnější části 
aglomerace San Francisco Bay Area 
v  severní Kalifornii ve Spojených 
státech amerických. Dnes je Silicon 
Valley světovým centrem počítačového 
a technologického průmyslu. Sídlí zde 
např. firmy Apple, Adobe Systems, 
Facebook, Google, Intel, YouTube 
a další. 
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Většina lidí chce žít v hezkém a čistém 
prostředí. Jsou však mezi námi i takoví, 
kterým na pořádku na veřejných prostran-
stvích evidentně nezáleží. Velkým nešva-
rem, se kterým se ve městě potýkáme, je 
odkládání odpadu vedle popelnic místo 
toho, aby ho lidé odvezli do sběrného 
dvora. Takové chování je velmi bezohledné 
vůči ostatním občanům.

Ať už je to stará pračka, matrace nebo 
velká kartonová krabice, jedná se o zalo-
žení černé skládky – přestupek, za který 
lze uložit pokutu do 50 000 Kč. Někteří 
odkládají kolem nádob pytle s odpadem, 
kusy polystyrenu či jiné drobné odpadky. 
Kromě toho, že každý odpad uložený 
mimo nádoby hyzdí naše město, často 
dochází k tomu, že je odpad rozfoukán 
do širokého okolí.

Apelujeme na občany, aby neukládali – 
ať už z neznalosti, nebo z pohodlnosti – 
žádné odpady mimo nádoby. Odpad, který 
se do nádob nevejde, prosím odvezte na 
sběrný dvůr na Tyrské. Je zde otevřeno 
denně kromě neděle.

Pokud vidíte někoho odkládat odpady 
mimo nádoby, volejte okamžitě městskou 
policii, vyfoťte registrační značku vozidla 
nebo alespoň danou osobu upozorněte, 
že se dopouští přestupku. Nebuďte lho-
stejní 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 prospěšnějšímu.

Odbor životního prostředí a zeměděl-
ství MMT 

ekologické 
okénko  
Stop nepořádku.
Věříme, že to 
dokážete

Třinečané opět potvrdili, že patří 
mezi nejlepší „třídiče” separova-
ných složek komunálního odpadu 

v  Moravskoslezském kraji. V  sou-
těži O keramickou popelnici se letos 
Třinec umístil na druhém místě a získal 
v kategorii měst nad 15 000 obyvatel 
symbolickou „stříbrnou” Keramickou 
popelnici. Soutěž každoročně pořádá 
Moravskoslezský kraj s autorizovanou 
obalovou společností EKO-KOM, a. s.

„Veliký dík patří všem Třinečanům 
a  subjektům podnikajícím na území 
našeho města, kteří si uvědomují, že tří-
dění má smysl, a chovají se k životnímu 
prostředí odpovědně,” uvedl náměstek 
primátorky Ivo Kaleta, který převzal oce-
nění v Novém Jičíně společně s vedoucí 
odboru životního prostředí a zemědělství 
třinecké radnice Janou Stonawskou. 

Na základě spolupráce se společností 
EKO-KOM mají občané v Třinci k dis-
pozici 643 kusů nádob na separovaný 
odpad na 226 stanovištích. „Ze zkuše-
ností víme, že velmi důležitým faktorem, 
který přispívá k ochotě občanů třídit, je 
právě vzdálenost ke stanovišti a svou 

roli hraje i vzhled nádob. V lokalitách 
se zástavbou rodinných domů funguje 
pytlový sběr tříděného odpadu přímo 
od domu. Navíc mají zájemci možnost 
vyzvednout si v budově radnice sadu 
barevných tašek, aby měli třídění ještě 
pohodlnější,” podotkla vedoucí odboru 
životního prostředí a zemědělství Jana 
Stonawská. Výborných výsledků ve třídění 
dosahuje Třinec také díky tomu, že jsou 
do systému třídění zapojeny i firmy, které 
kladou na ekologii, resp. na třídění odpadů 
velký důraz. Za druhé místo v soutěži zís-
kal Třinec také odměnu 30 000 Kč, která 
bude využita v oblasti životního prostředí. 
(šs)

Třinečáci, máte doma zvířátko, 
které pro vás hodně znamená? 
Přihlaste svého mazlíka do naší 

fotosoutěže o nejsympatičtějšího zví-
řecího rošťáka. 

Přivítáme originální a vtipné fotky 
pejsků, koček, morčátek, papoušků 
i dalších zvířecích kamarádů. Snímky 
můžete posílat prostřednictvím webových 
stránek města Třince www.trinecko.cz 
(odkaz Volný čas / Fotosoutěž Mazlíčci 
2019) do 31. července 2019. Zaslané 
fotografie budou následně zveřejněny 
na webových stránkách města  a  do 
15. září můžete hlasovat. První tři výherci 

s nejvyšším počtem hlasů získají ceny, 
které budou slavnostně předány u příle-
žitosti Mezinárodního dne zvířat, který 
celosvětově připadá na 4. října. 

Fotosoutěž o nej 
zvířecího rošťáka

V soutěži O keramickou popelnici 
je Třinec opět mezi vítězi
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Město ocenilo čestným občanstvím 
Bohuslava Kokotka in memoriam

Mezi čestné občany statutárního 
města Třince se zařadil pastor 
Slezské církve evangelické a. v. 

a  výrazná osobnost našeho regio-
 nu Bohuslav Kokotek (1949–2016). 
Nejvyšší ocenění města, kterého se 
dostalo dosud jen šesti třineckým osob-
nostem, bylo p. Bohuslavu Kokotkovi 
uděleno in memoriam jako zvláštní projev 
úcty za podstatný přínos k rozvoji kultury 
a humanity, ale především za výrazný 
podíl na harmonickém soužití občanů růz-
ných národností a náboženského vyznání 
v regionu těšínského Slezska. Ocenění 
převzala z rukou primátorky Třince Věry 
Palkovské vdova po Bohuslavu Kokotkovi 
Anna Kokotková.

„Pan Bohuslav Kokotek byl vážený, 
čestný, respektovaný, vždy klidný a přá-
telský člověk s velkým srdcem. Svými 
křesťanskými postoji a činy dokázal pozi-
tivně ovlivnit mezilidské vztahy ve městě, 
byl neodmyslitelným spojovacím článkem 
mezi menšinami v Třinci a řadě událostí 
dodával svou přítomností duchovní rozměr. 
Přispěl nenahraditelným způsobem k pro-
hlubování česko-polských vztahů. Na tomto 
poli vykonal obrovský kus práce,” uvedla 
primátorka.

Bohuslav Kokotek vystudoval teologii 
na Slovenské evangelické bohoslovecké 
fakultě v Bratislavě a po absolvování stu-
dia se vrátil zpět do rodného Slezska, kde 
byl 16. září 1973 ordinován duchovním 
Slezské církve evangelické a. v. (SCEAV). 
Kromě duchovní služby se mj. věnoval 
i psaní článků do různých církevních médií. 
V roce 2010 a v roce 2014 byl zvolen 
do Zastupitelstva města Třince, zastával 
i funkci radního města, od roku 2010 do 
svého předčasného skonu v roce 2016 byl 

předsedou výboru pro národnostní men-
šiny. Právě v roli zastupitele a předsedy 
výboru se podstatně zapsal do komunální 
politiky. 

„Svou trpělivostí, lidským přístupem 
a vírou, že dobro má vždy navrch nad 
zlem, kultivoval komunální politiku. Svou 
bohatou činností a svými postoji ovlivnil 
život v našem regionu jako málokdo jiný,” 
zdůraznila Věra Palkovská. V roce 2016 
mu polský prezident Andrzej Duda udělil 
zlatý Záslužný kříž.  (šs)

Cena města pro Stanislava Ściskału
Jedno z nejvýznamnějších ocenění města 

převzal koncem května také nestor třinec-
kého krasobruslení Stanislav Ściskała. 
Cenu statutárního města Třince získal 
za reprezentaci města a regionu v kraso-
bruslení a dlouholetou úspěšnou trenérskou 
a organizační činnost.

Jméno Stanislava Ściskały je nedílně 
spjato s rozvojem krasobruslení v Třinci. 
Od založení oddílu krasobruslení při TJ TŽ 
Třinec v roce 1967 se až do roku 1998 
věnoval trenérské činnosti. I když pan 
Ściskała v roce 1998 trenérskou činnost 
v oddílu TJ TŽ Třinec ukončil, stále pomáhá 
mladým krasobruslařům a také předává 
zkušenosti mladším trenérům. Za svou 
činnost byl oceněn řadou čestných uznání 
a diplomů, mj. v roce 2010 získal ocenění 
Trenér roku 2009 Moravskoslezského kraje. 

Foto: Wiesław Przeczek / ZWROT
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   Okolí hřbitova v Oldřichovicích 
dostává důstojnou podobu. Nové par-
koviště s 13 parkovacími místy je další 
etapou úprav, kterými postupně prochází 
místní hřbitov a jeho okolí. V první fázi 
dostala nový kabát kaplička, v druhé 
fázi byla vybudována přístupová cesta 

a nyní přišlo na řadu parkoviště. V plánu 
je ještě přístupová cesta k zadní části 
hřbitova, rozšíření počtu hrobových 
míst, nové oplocení a pořízení mobilních 
toalet. Na místa posledního odpočinku 
město dbá a každoročně na nich dochází 
k menším či větším úpravám.  (šs)

Na Dni s integrovaným záchran-
ným systémem byl veřejnosti 
představen a zároveň slavnostně 

uveden do provozu elektromobil Renault 
Zoe, který poslouží občanům Třince 
v rámci nové moderní služby zvané 
carsharing. V praxi to znamená, že si 
toto auto mohou registrovaní uživatelé 
snadno rezervovat online a půjčit si ho 
třeba na půl hodinky či na víkend. Vše 
je plně samoobslužné a auto je možné 
vyzvednout pomocí telefonu kdykoli 
24 hodin denně.

Statutární město Třinec, společ-
nost Autoset Centrum ČR plus, s. r. o., 
a první český carsharing Autonapůl tak 
ve vzájemné spolupráci otestují možnosti 
využití elektromobilů v městském pro-
vozu. Cílem testu je rozšíření povědomí 
o těchto automobilech ohleduplných 
k životnímu prostředí.

„V rámci předchozího testovacího pro-
vozu měli sdílený elektromobil Renault 
Zoe k dispozici zaměstnanci Magistrátu 

města Třince. Zoe si oblíbili, často ho 
využívali a díky možnosti bezkontakt-
ního předávání v rámci carsharingu si ho 
mohli velmi snadno rezervovat dopředu 
či kdykoli vyzvednout bez předávání 
klíčků. Vítáme proto možnost, že part-
neři, Autonapůl a Autoset, nyní nabídnou 
sdílený vůz obyvatelům města, aby si 
elektromobil mohli také vyzkoušet při 
svých cestách,” uvedl náměstek pri-
mátorky Ivo Kaleta. Ředitel Autonapůl 
Michal Šimoník k tomu dodal: „Nabízíme 
téměř 80 sdílených vozů v 10 krajských 
městech ČR. Spuštění testovacího pro-
vozu v Třinci vnímáme jako test poten-
ciálu carsharingu v dalších městech 
a díky nasazení plně elektrického vozu 
také jako náš příspěvek ke kvalitě ovzduší 
ve městě a okolí.”

Za jízdu se platí vždy kombinace 
poplatků za rezervovanou hodinu a za 
ujeté kilometry během cesty. Tyto ceny 
obsahují vše včetně paliva, dálniční 
známky, pojištění, servisu nebo amor-
tizace. S autem je možné vyrazit i do 

zahraničí nebo ho využít k pracovním 
účelům. Uživateli díky carsharingu 
odpadají starosti spojené s provozem 
auta a  pokud ročně nenajezdí více 
než 10 tisíc kilometrů, může i výrazně 
ušetřit. Třinecký Renault Zoe zdarma 
zapůjčil Renault Česká republika a díky 
tomu bude k dispozici za dotované ceny: 
90 haléřů za ujetý kilometr a 39 Kč za 
hodinu rezervace nebo 468 Kč za celý 
den. Nabíjení vozu a jeho kontrolu zajistí 
Renault dealer Autoset, kde bude Zoe 
uživatel vyzvedávat a také vracet. (red)

Občané Třince mohou sdílet 
elektromobil

Statutární město Třinec 
vyhlašuje konkurz na

ředitele 
příspěvkové organizace 
Základní škola, Třinec, 

Slezská 773, p. o. 

Předpokládaný nástup 1. 2. 2020.

Požadavky, náležitosti přihlášky 
a další potřebné informace získáte na 

webové adrese www.trinecko.cz, odkaz 
Nabídka práce, nebo na odboru ŠKaTv 

MMT na tel. 558 306 194. 
Uzávěrka přihlášek: 15. 10. 2019.

Konkurzní
řízení



8 |  ČERVENEC 2019  | T Ř I N E C K Ý  Z P R A V O D A J

Stalo se již dobrou tradicí, že sta-
tutární město Třinec a Třinecké 
železárny každoročně na konci 

školního roku oceňují mimořádně 
nadané žáky a studenty. Úspěchy našich 
mladých talentů nemohou zůstat bez 
povšimnutí, proto také v letošním roce 
získalo v kulturním domě TRISIA celkově 
86 mladých lidí uznání za to, že své 
vědomosti a um proměňují v úspěchy 
na soutěžích a reprezentují tak naše 
město a region po celé republice. 

„Mám radost, že se v Třinci rodí tolik 
nadaných mladých lidí. Talenty roku oce-
ňujeme už více než 20 let a řada z nich 
už své nadání zúročila a prosadila se 
i v profesním životě. Ocenění mladí lidé 
mohou být zároveň vzorem a inspirací pro 
své spolužáky,” uvedla primátorka Věra 
Palkovská. 

Nominace na ocenění svých nejlep-
ších mohly podávat jak třinecké školy, 
tak tělovýchovná jednota, umělecké školy, 
dům dětí a mládeže a další organizace 
pracující s dětmi a mládeží. Ocenění 
udělované statutárním městem Třinec 
si v letošním roce slavnostně převzalo 
21 žáků, kteří vynikají svými výsledky 
nejen ve škole, ale jsou úspěšní i v oblasti 
sportu, kultury, v hudbě, literatuře nebo 
v přírodních vědách. 

Mezi oceněné se letos zařadili Matěj 
Sikora, Ondřej Damek , Filip Böhm, 
Vojtěch Lisztwan, Anna Slezáková, 
Jakub Danyś ,  Matěj Pajt l ,  Jonáš 
Peterek, Pavel Matěj, Vojtěch Špiller, 
Jan Horáček, Barbora Kobieluszová, 
Michaela Holotňáková ,  Kateř ina 
Pjosová ,  Matyáš Čmiel ,  Karolína 
Sasynová, František Buba a Romana 
Haltofová.

Mimořádnou cenu Ta lent  2019 
v oblasti kultury získala studentka gym-
názia Kateřina Balcarová, která se mj. 
se svou povídkou stala vítězkou Literární 
soutěže o cenu Filipa Venclíka. V oblasti 
sportu je Talentem roku 2019 atletka 
Bára Sajdoková, která mj. reprezentovala 
ČR ve skoku vysokém na olympijských 
hrách mládeže v Buenos Aires a na mist-
rovství Evropy v Maďarsku. Sošku Talent 

roku v oblasti společensky prospěšný 
čin převzala gymnazistka Johanna 
Szpyrcová, která se zasloužila o vítěz-
ství ve vzdělávacím soutěžním projektu 
Příběhy našich sousedů, v němž zvidi-
telnila osudy třinecké rodačky, čestné 
občanky města paní Gertrudy Milerské 
za druhé světové války.

Spolu s městem tradičně odměnily 
nadané mladé lidi i Třinecké železárny.

Letos to bylo 65 talentovaných školou 
povinných žáků i studentů základních 
a středních škol regionu, kteří se v letoš-
ním školním roce mohou chlubit úspěchy 
v soutěžích matematických, fyzikálních, 
chemických či jiných přírodovědných 

oborů. Jsou mezi nimi i  jednotlivci, 
vynikající v astronomii, programování či 
v konstruování a ovládání aut na vodíkový 
pohon. Své město a region reprezento-
vali v okresních, krajských i celostátních 
kolech.

„Podle jejich pedagogů jde o aktivní, 
pilné a pracovité žáky, kteří se účastní 
i řady jiných soutěží. Valná část z nich 
vyniká v přírodních vědách, zajímá se 
o novinky v oblasti techniky, hraje šachy, 
staví z lega roboty. Je nám ctí těmto 
dětem za jejich zájem poděkovat a oce-
nit jejich úsilí a talent,” řekl Ivo Žižka, 
ředitel pro personalistiku a vnější vztahy 
Třineckých železáren.  (šs)

Město a Třinecké železárny ocenily 
nadané žáky
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Nám to není jedno, 
vám ano?

„Nám to není jedno” – tak se jmenuje 
preventivní osvětová kampaň proti pro-
deji a podávání alkoholu a tabákových 
výrobků včetně elektronických cigaret 
mladým lidem ve věku do 18 let, kte-
rou realizuje statutární město Třinec ve 
spolupráci s obecně prospěšnou společ-
ností Bunkr. Město Třinec vnímá prevenci 
v oblasti drogové problematiky a krimina-
lity jako důležitou součást své činnosti. 

Během kampaně proběhnou v Třinci 
různé aktivity nabádající k dodržování 
zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví 
před škodlivými účinky návykových látek. 
Jednou z nich je billboardová a propagační 
kampaň v Třinci. Cílem je „zaplavit” město 
tímto tématem, vytrhnout prodejce a širo-
kou dospělou veřejnost z rádoby bezpečné 

lhostejnosti a tiché tolerance porušování 
tohoto zákona. Účelem kampaně není 
démonizovat alkohol a cigarety jako takové, 
ale poukázat na problém snadné dostup-
nosti alkoholu lidem mladším osmnácti let.

Kampaň je realizována na základě pro-
jektu „Třinec – osvětová kampaň v rámci 
místní Agendy 21 v roce 2019”. Je finan-
cována z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
ve výši 168 000 Kč a spolufinancována 
městem Třinec. Součástí daného projektu 
je také červnová kampaň proti drogám 
s mottem „Nám to není jedno – alkohol 
a cigarety jsou také drogy” určená žákům 
a studentům třineckých základních škol 
a gymnázia a osvětová kampaň z oblasti 
životního prostředí „Den Země”, která pro-
běhla již v květnu letošního roku. 

Odbor sociálních věcí MMT

Víte, co znamená zkratka OSPOD? Pod 
těmito počátečními písmeny se ukrývá 
oddělení sociálně-právní ochrany dětí, 
které je důležitou součástí odboru sociál-
ních věcí magistrátu města. Jeho pracov-
níci poskytují ochranu dětem do 18 let, 
které jsou ohroženy na svém řádném 
vývoji. Příčina jejich ohrožení zpravidla 
spočívá v tom, že jejich rodiče nebo osoby 
odpovědné za jejich výchovu nemohou, 
nechtějí nebo nejsou schopny jejich zájmy 
samy chránit, příp. děti svým jednáním 
poškozují. 

V případě rozchodu rodičů pracovník 
oddělení hájí v soudním řízení o úpravu 
rodičovské odpovědnosti práva nezletilého 
dítěte. Pracovníci jsou oprávněni mapovat 
rodinnou situaci, za tímto účelem pro-
vádět sociální šetření v místě bydliště 
rodiny, navštívit dítě ve škole a spolu-
pracovat s dalšími aktéry zapojenými 
v systému péče o ohrožené dítě (např. 
školská zařízení, dětští lékaři). Vyjadřují 
se rovněž k tomu, jaká forma péče se jeví 
pro dítě do budoucna jako nejvhodnější, 
k otázce výživného či rozsahu a frekvenci 
styku s druhým rodičem. Další činností 
pracovníků této agendy je pomoc dětem 
ohroženým týráním, zanedbáváním, 
sexuál ním zneužíváním nebo dětem v jiné 
nepříznivé situaci. 

Na oddělení fungují i tzv. kurátoři, kteří 
pracují s dětmi a mládeží s výchovnými 
problémy nebo s dětmi, které se dopou-
štějí nezákonného jednání. Pod OSPOD 
spadá také agenda náhradní rodinné 
péče.

Pracovníci oddělení jsou připraveni 
pomáhat rodičům či osobám odpovědným 
za výchovu již na počátku vzniku pro-
blémové situace, poskytnout komplexní 
sociálně-právní poradenství a předejít 
tak problémům vážnějším. Kontakty na 
jednotlivé pracovníky jsou k dispozici na 
webových stránkách www.trinecko.cz.



okénko 
sociálních
služeb
Ohrožené děti 
v centru 
pozornosti
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K prázdninovým měsícům v Třinci už 
neodmyslitelně patří multižánrový 
festival s názvem Třinecké kulturní 

léto. Šňůra plná pěveckých, pohybových 
a zábavných pořadů pro celou rodinu star-
tuje v úterý 2. července. 

„Třinec bude i o prázdninách městem, ve 
kterém to žije. Chceme všem, ať už místním, 
nebo návštěvníkům našeho města, nabíd-
nout možnost příjemně u nás strávit letní dny 
a zároveň se dobře pobavit. Tak neváhejte 
a přijďte se sami přesvědčit,” zve na akce 
náměstek primátorky Radim Kozlovský. 

V rámci open air festivalu se můžete 
těšit na 17 letních podvečerů s rozmani-
tým zaměřením. Zazní hity známých míst-
ních kapel, jako je například BLAF nebo 
Allegro, i hudebních hostů a revivalových 
kapel. K 30. výročí sametové revoluce je 
připraven koncert Kateřiny Kosnovské, která 
zazpívá mimo jiné písně Marty Kubišové. 
Nejen pro milovníky klobouků je připravena 
přehlídka firmy Dantes, která svou módní 
show rozšířila také o dobové oblečení. Na 
své si přijdou maminky na mateřské dovo-
lené, které si mohou zacvičit s kočárky při 
lekci fitMAMI. Nejen pro mladé je připraven 
LEAD Parkour, pohybové umění, jak překo-
návat překážky. Poprvé se letos představí 
agility se psy a dog dancing či přenáška 
o přežití ve volné přírodě. 

„Na základě podnětů návštěvníků bylo 
zařazeno více pohybových aktivit, do kte-
rých se lidé mohou zapojit pod vedením 
zkušených lektorů. Ti jim pomohou nejen 
se cvičením, ale i se správnou životosprá-
vou. Novinkou letošního programu je akce 
s názvem Kreativní léto – podvečer ve zna-
mení tvoření, nápadů, originálních výrobků, 
ale i řadou workshopů,” přibližuje program 
Michaela Szlaurová z KC Trisia.

Nepostradatelnou součástí léta v Třinci 
bude i Přehlídka národnostních menšin, 

která se odehraje na náměstí Svobody 
v neděli 14. července.

Závěr TKL bude patřit Westernové párty, 
při níž nebude chybět ukázka country tance 
nebo práce s koltem a bičem. Všichni si 
budou moci vyzkoušet atrakci „rodeo býk”. 
Skvělou podívanou zajistí skupina Black and 

Brown a s kapelou DROPS se postarají 
o pravou westernovou zábavu. 

Podrobný program najdete na strán-
kách www.trisia.cz a také na facebooko-
vých stránkách Třineckého kulturního léta 
https://www.facebook.com/trineckekultur-
nileto/. (red)

Léto si v Třinci 
užijí malí i velcí 

Uvažujete o zřízení čistírny odpadních 
vod u svého domu nebo o prohloubení 
studny? Máte starší dům a potřebujete 
ho zateplit, obnovit u něj fasádu, vymě-
nit okna či dveře, rekonstruovat koupelnu 
nebo ho izolovat proti spodní vodě? 

Na tyto a řadu dalších investic můžete 
získat úvěr z Fondu rozvoje bydlení města 
Třince. Pro rok 2019 bylo schváleno poskyt-
nutí úvěrů s úrokovou sazbou 3 % v celkové 
výši 1 500 000 Kč. Podrobný rozpis, na co 
lze úvěr získat, je k dispozici na webových 

stránkách města Třince pod odkazem Město 
a magistrát a dále Dokumenty a formuláře, 
kde zájemci také najdou plné znění zásad 
a pravidel čerpání prostředků, tiskopis žádosti 
o poskytnutí úvěru a souhlas se zpracová-
ním osobních údajů. Zájemci o poskytnutí 
úvěru se mohou přihlásit do 16. srpna 2019 
včetně na Magistrátu města Třince v kance-
láři č. 405. Bližší informace zájemci získají 
u Bc. Kateřiny Potůčkové na telefonním čísle 
558 306 174. (red)

Fond rozvoje bydlení města pomůže 
zrealizovat Vaše plány
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Dům dětí a mládeže v Třinci prosí veřejnost o spolupráci při 
přípravě tematické retro výstavy „Jak jsme si hráli… před 30 lety”. 
Pokud byste měli doma staré hračky, s nimiž jste si jako malí hrávali, 
příp. máte vlastnoruční výrobky vytvořené v třineckém domečku, 
a byli byste ochotni je pro účely výstavy zapůjčit, přineste je prosím 
od 1. července do DDM na Bezručovu ulici. Výstava bude probíhat 
od 2. 9. do 29. 11. 2019 v prostorách DDM. 

Tel. kontakt: Mgr. Jana Hrubcová, 558 989 017. 
Pracovníci DDM předem moc děkují. 

Zapůjčíte retro hračku?
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Do napínavého soutěžního klání 
se pustily děti z  třineckých 
mateřinek. Na začátku června 

měly možnost vyzkoušet si svou obrat-
nost a dovednosti v prvním ročníku 
Werkáčkovy olympiády, kterou pro ně 
zorganizoval HC Oceláři Třinec. 

V areálu na Frýdecké ulici se drobotina 
utkala v sedmi sportovních disciplínách, 
mezi nimiž nechyběl běh na 30 metrů, 
hod do dálky, hod na přesnost, střelba, 
dračí dráha – plazení, kotoul, přeskoky, 
člunkový běh a Werkáčkův slalom. Děti si 
mimo jiné vyzkoušely bruslení na ledě pod 
dohledem profesionálních trenérů a zku-
šených mládežníků z 9. třídy, dorostu 
a juniorky. Celkově se Werkáčkovy olym-
piády zúčastnilo 136 dětí ze 14 mateř-
ských škol na území Třince.

„Soutěžily děti v  rozmezí čtyř až 
šesti let. Primárním cílem bylo probu-
dit v nejmenších dětech chuť ke sportu 
či obecně k aktivnímu pohybu. Chtěli 
jsme dát prostor ke sportu i dětem, 
jejichž rodiče nemají časové možnosti, 
aby jim sportování umožnili,” prozradil 
projektový manažer Ocelářů a zároveň 

hlavní organizátor akce Jakub Mikulík.
Na slavnostní finále a vyhlášení výsledků 
dorazilo 6. června do WERK ARENY 
celkem 416 dětí. Školkou s největším 
počtem medailí se nakonec stala česká 
MŠ SNP, v soutěži o nejlepší transpa-
rent vyhrála MŠ Nerudova, která zho-
tovila obrovského draka. „Chtěli bychom 

poděkovat mladým hokejistům, kteří se 
o děti postarali jak při obouvání bruslí, 
tak přímo na ledě, a zároveň bychom 
rádi poděkovali všem pořadatelům této 
velmi zdařilé akce. Prostředí bylo velmi 
příjemné, veselé a organizace skvělá,” 
dodala ředitelka MŠ Nerudova Marta 
Ševčíková.  (šs)

Předškoláci si zasoutěžili 
na Werkáčkově olympiádě

   Výjimečný okamžik prožilo 350 
prvňáčků, kteří byli na konci května 
slavnostně pasováni na čtenáře. Poté, 
co děti složily slavnostní slib, se na scéně 
objevila královna, která je za doprovodu 
fanfáry pasovala pohádkovým mečem na 
rytíře a rytířky krásného slova. Děti si 
domů odnesly kromě zážitku a vzpomínek 
pasovací listiny, speciální knížku pro prv-
ňáčky a přívěsky s dřevěným počátečním 
písmenkem svého jména, které mohly být 
pořízeny díky finančního příspěvku z pro-
jektu MAP II v ORP Třinec. „Těší nás, že 
každoročně v hledišti přibývá také množ-
ství rodinných příslušníků, kteří stejně 
jako my vnímají slavnost pasování jako 
jeden z důležitých a výjimečných oka-
mžiků v životě,” řekla Marika Zadembská 
z třinecké knihovny.  


