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Nové sportovní centrum 
si užijí malí i velcí

STR. 2

Na třineckou radnici 
dorazili špičkoví atleti

Pozvání přijaly světové špičky 
jako Sylwest er Bednarek, Ilja 
Ivaňuk, Konst adínos Baniótis, 
Alessia Trost ová, Levern 
Spencerová či Kateryna 
Tabašnyková...  >

STR. 8

Třinec chyst á změnu 
územního plánu

Územní plán je základní 
koncepční dokument měst a, 
který mimo jiné říká, kde, co 
a za jakých podmínek se smí 
st avět...  > 

V  prostoru mezi polskou 
ZŠ Gustawa Przeczka 
a Jubilejní Masarykovou ZŠ 

na Nádražní ulici panuje čilý st a-
vební ruch. Stavební práce na nové 
sp ortovní hale, která bude sloužit 
nejen žákům obou sousedících 
škol, se přesunuly do  interiérů 
a  spějí do  finále. Podle všech 
předpokladů bude hala předána 
do užívání v květnu letošního roku 
a těšit se na ni mohou kromě dětí 
i sp ortovní kluby a širší veřejnost  
z celého Třince. 

„Stavba stojí, v současné době ji 
temperujeme a práce se soustře-
ďují dovnitř. Jsou hotovy rozvody 
topení, dokončují se elektrorozvody 
a  v  zázemí provádíme obklady 
a dlažby. Následně přijdou na řadu 
sádrokartonové podhledy a  další 
intenzivní práce vedoucí k definitiv-
nímu dokončení st avby. Až počasí 
dovolí, budeme ještě pracovat 
na terénních úpravách,“ vyjmenoval 
stavbyvedoucí Pavel Baraník ze 
zhotovitelské firmy Hochtief CZ. 
Pokračování na st r. 3 
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Špičkové výškaře přivítala na tři-
necké radnici primátorka Věra 
Palkovská. Přátelské setkání 

s atlety je před zahájením mezinárod-
ního výškařského mítinku Beskydská 
laťka již letitou příjemnou tradicí.

Pozvání přijaly světové špičky skoku 
vysokého jako Sylwester Bednarek, Ilja 
Ivaňuk, Konstadínos Baniótis, Alessia 
Trostová, Levern Spencerová či Kateryna 
Tabašnyková. „Beskydská laťka je jed-
nou z nejvýznamnějších sportovních – 
a troufnu si říci i společenských – událostí 
v Třinci a každý rok si ji v našem městě 
hodně užíváme. Setkání s  výškaři je 

vždy milé a přátelské a každoročně se 
na něj moc těším. S některými sportovci 
se potkávám už po několikáté. Třinec je 
nejen město hutnické a město zeleně, ale 
i město sportu. Pochopitelně zde nefan-
díme jen extraligovému hokeji, ale i celé 
řadě dalších sportovních disciplín, mezi 
něž patří i atletika, a snažíme se společně 
s partnery sport podporovat a vytvářet 
takové zázemí, aby se do sportovních akti-
vit měli možnost zapojit všichni,” uvedla 
primátorka. Letošní Beskydská laťka se 
konala 29. ledna 2019 v prostorách 
třinecké WERKARENY a podrobnosti 
z průběhu závodu najdete na stránkách 
www.beskydskalatka.cz.  (šs)

Milí Třinečané,

v rukou právě držíte nové, modernější 
vydání Třineckého zpravodaje, který 
do vašich schránek dochází již od roku 
2007. Třinec jako statutární město 
neust ále mění svou tvář, modernizuje se 
veřejný prost or, měst ská zeleň, obnovují 
se fasády a pozadu nemůže zůst at ani 
„fasáda” našich měst ských novin, kterou 
už bylo třeba přizpůsobit novým trendům 
v grafice a sazbě. Třinecký zpravodaj oživí 
nejen barevnější layout, ale také nové 

rubriky, rozhovory s třineckými osobnost mi 
či zprávy ze života škol a dalších přísp ěv-
kových organizací města. Nepřijdete 
ani o důležité informace z magist rátu, 
pozvánky na kulturní a sp olečenské akce 
nebo tradiční a žádané harmonogramy 
svozu odpadu. 
Věříme, že pro vás, milí čtenáři, bude nová 
podoba dvouměsíčníku líbivější, čtivější 
a  že ve  zpravodaji najdete potřebné 
informace. Příjemné čtení. 

Redakce

Na třineckou radnici 
dorazili špičkoví atleti

úvodní
slovo

editorial

Milí sp oluobčané, 

dovolte mi, abych vám popřála šťastné 
vykročení do nového roku. Doufám, že vás 
potěšíme zpravodajem v novém hávu, jehož 
poslání ale zůst ává st ále st ejné: informovat 
vás o tom, co se v našem městě událo 
v poslední době, a také o tom, co nás čeká. 
A že toho není málo jak v oblast i invest ic, 
tak v oblast i kulturního a sp ortovního dění.
Na jaře otevřeme sp ortovní centrum, které 
potěší nejen žáky a učitele dvou škol, ale 
i širokou veřejnost. Čeká nás výstavba 
cyklostezky do  Konské a  dál budeme 
pokračovat v budování zázemí pro cyklo-
dopravu. Když lidé díky tomu čast ěji využijí 
kolo jako dopravní prost ředek, zase o něco 
pomůžeme našemu životnímu prost ředí.
Dlouhodobě platí, že Třinec je měst o nabité 
energií, proto bude i tento rok nabitý řadou 
akcí. Kromě tradičních, jako je Přehlídka 
národnost ních menšin, Třinecké kulturní 
léto či Srdce Evropy, nás čekají i novinky 
jako např. fest ival PZKO. Vyvrcholením bude 
o Vánocích mist rovst ví světa v hokeji „dvací-
tek”, takže se máme na co těšit. Záleží teď 
už jen na nás, jak nabídku, ať už se jedná 
o čist ou dopravu, vzdělávání 
seniorů či sp olečenské 
akce, využijeme.

Krásný a pohodový 
rok 2019 přeje

Věra Palkovská

ečenské 
ee.

dový 
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Na svět přišla přesně na Nový 
rok krátce před devátou hodi-
nou ranní. Na novorozeneckém 

oddělení Nemocnice Třinec malou 
Emičku přivítala také primátorka Věra 
Palkovská. 

„Každoročně se na tento okamžik velmi 
těším. Letos jsme se prvního miminka 
dočkali přesně v termínu tak, jak to má 
být. Jednou jsme si na něj museli počkat 

až do  čtvrtého ledna,” zavzpomínala 
s úsměvem primátorka a v této souvis-
lost i připomněla, že Třinec drží prvenst ví 
z přelomu tisíciletí, kdy se zde narodilo 
patnáct  vteřin po půlnoci první dítě nového 
milénia v České republice. První třinecké 
miminko letošního roku se narodilo přesně 
v 8.55, vážilo po narození 3920 gramů 
a měřilo 51 cm. „Přejeme Emičce v životě 
jen to nejlepší a celé rodině hodně zdraví 
a štěst í,” dodala Věra Palkovská.  (šs)

Pokračování ze st r. 1

Školáci budou mít díky novým prost orám potřebné kvalitní a moderní 
zázemí nejen pro sp ortovní, ale i pro kulturně sp olečenské aktivity. 
„Velmi si cením soudržnost i a sp olupráce mezi polskou a českou ško-
lou. Kde se lidé umějí domluvit, tam se daří dobré věci a z výsledku 
sp olečného snažení pak mají užitek všichni. Je důležité budovat 
dobré vztahy už od dětst ví a nový sp olečný prost or může posunout 
sp olupráci mezi oběma školami ještě na vyšší úroveň,” podotkla 
primátorka Věra Palkovská.
V nové budově budou mít žáci k disp ozici kromě samotné tělocvičny 
také menší zrcadlový sál, který využijí například při rytmice nebo 
tanci. Sportovní hala nabídne veškeré potřebné zázemí pro řadu 
sp ortů, jako je volejbal, košíková, házená, badminton, florbal atd. 
Bude vybavena také elektronickou tabulí, teleskopickou tribunou 
a ochrannými sítěmi. Na novou tělocvičnu se už těší jak učitelé, tak 
žáci. „Máme velkou radost , že budeme mít takovou skvělou halu, kde 
budou moci děti rozvíjet svůj sp ortovní talent,” pochvalují si ředitelky 
obou škol Anna Ježová a Darja Hoff  mannová. 

V plánu jsou i další akce
Kromě nového sp ortovního centra čeká Třinec ještě sp oust a 
další práce. Rozpočet na rok 2019 počítá jak s dokončením 
rozjetých invest ičních akcí, tak s novými invest icemi. „Před námi 
je kromě dokončení sp ortovního centra také vybudování cyklo-
st ezky do Konské, budeme pokračovat v podpoře elektromobility 
a cyklodopravy v rámci čist é mobility, připravujeme výst avbu 
Centra pro aktivní seniory, parkovacího domu na Sosně a řadu 
dalších projektů. Dál budeme bojovat se suchem v příměst ských 
část ech, kde chyst áme přípravu i realizaci vodovodů a dalších 
souvisejících st aveb. V plánu je i rozšíření kamerového syst ému, 
protože bezpečnost  ve měst ě patří mezi priority. Připraveny máme 
i další invest iční akce včetně menších oprav a rekonst rukcí,” vyjme-
novala primátorka a připomněla, že pozadu nezůst ane ani oblast  
sp olečenského vyžití. „Můžeme se těšit na množst ví tradičních 
i nových kulturních a sp ortovních událost í. Třinec bude letos 
v prosinci host it mist rovst ví světa juniorů v ledním hokeji, což 
je pro naše měst o velká čest , ale zároveň i výzva,” dodala Věra 
Palkovská.  (šs)

Podle údajů matriky magistrátu patřil 
loni mezi nejoblíbenější chlapecká 
jména v Třinci Jakub (27), mezi dív-
čími jmény zvítězila Ema (příp. její cizí 
podoba Emma), která na první příčce 
vystřídala Sofii. 

Mezi nejčastějšími jmény, která dali 
rodiče svým potomkům, se na prvních 
místech objevují ještě varianty jména 
Matěj (Mathias, Mateo, Matheo), Adam, 
Jan nebo Ondřej a u holčiček zůstávají 
v oblibě Tereza, Sofie a Eliška. Rodiče své 
děti pojmenovávali i nezvyklými jmény, 
takže v Třinci můžeme potkat například 
holčičky a chlapečky jménem Judith, 
Jasmína či Kilian. V loňském roce dále 
zaznamenala třinecká matrika celkem 
184 sňatků, což je ve srovnání s rokem 
předcházejícím o 12 více. Z tohoto počtu 
bylo 58 sňatků církevních a 126 občan-
ských. Mezi oblíbená místa k uspořádání 
svatby mimo obřadní síň patří už tradičně 
Fojtství v Oldřichovicích, hotel Vitality 
ve Vendryni, okolí penzionu Mlýn v Ropici 
i Javorový vrch. O stoupající oblíbenosti 
svateb pod širým nebem svědčí i velký 
zájem snoubenců, kteří si zamlouvají 
termíny už i pro další rok. Mezi nejžáda-
nější měsíce pro pořádání svateb patří už 
tradičně květen až září.  (šs)

Prvním třineckým 
miminkem je Ema

V oblíbenosti
jmen vedou 
Jakub a Ema
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Leden přinesl sněhovou nadílku. 
Nebo nadělení?
Po dlouhých letech zasypala v  lednu 
Třinec bohatá sněhová nadílka a třinec-
kou radnici nesp očet dotazů a připomínek 
k zimní údržbě. Řada z nich se opako-
vala, proto zde na vysvětlenou uvádíme 
nejčast ější otázky týkající se průběhu 
zimní údržby komunikací v našem měst ě. 
Na  dotazy odpovídá odbor dopravy 
Magist rátu měst a Třince.

Lidé poukazovali na to, že komunikace 
ve městě nebyly odklizené okamžitě 
po sp adu sněhu. 
Cílem a smyslem zimní údržby je zmírnění 
následků zimy. Není v lidských silách mít 
dle očekávání některých občanů všechno 
a všude hned dokonale uklizeno. Nebylo 
tomu tak v minulost i a platí to i dnes. 
Prosíme proto o shovívavost . V případě 
hustého sněžení, jako bylo v lednu, je 
prio ri tou průjezdnost hlavních tahů. 
Přednost ně se tak v souladu s plánem 
zimní údržby zmírňují následky sněžení 
na důležitých dopravních tepnách, kudy 
jezdí linky MHD, a udržuje se sjízdnost  
nejvíce vytížených komunikací ve měst ě. 
Povinností dodavatele je vyjet na tyto 
dopravně exponované komunikace nej-
později při průměrné výšce 5 cm sněhu. 
Hned po hlavních tazích se zajišťuje 
údržba chodníků, vedlejších ulic a méně 
významných míst ních komunikací – zde 
má dodavatel povinnost  vyjet nejpozději, 
pokud sníh dosáhne průměrné výšky 
8 cm. Na údržbu vedlejších a slepých cest , 
parkovišť a méně využívaných chodníků 
má firma v souladu s plánem zimní údržby 
lhůtu k ošetření 48 hodin po ukončení 
spadu sněhu. Veškerá technika byla 
nonst op v pohotovost i a disp ečink doda-
vatelské firmy reagoval i nad rámec svých 
povinnost í na podněty občanů a protáhl 
i cest y, které nejsou v majetku měst a, aby 
lidé mohli vyjet. Dodavatel to navíc udělal 
na své náklady s vědomím, že mu nebudou 
proplaceny, za což mu patří poděkování.

Mohli byst e přiblížit, jak probíhá zimní 
údržba silnic v Třinci a kdo ji provádí? 
Je třeba rozlišovat, do které katego-
rie silnice patří. Silnice I. třídy jsou 
v majetku st átu a sp ravuje je Ředitelst ví 
silnic a dálnic, silnice II. a III. tříd patří 

Moravskoslezskému kraji a st ejně jako 
v předchozích letech je udržuje Správa 
silnic Moravskoslezského kraje. Měst o 
udržuje prostřednictvím dodavatele, 
kterým je už třetím rokem firma Vykrut 
zahradní služby, a. s., svoje míst ní a úče-
lové komunikace, které jsou v pasp ortu 
komunikací a jsou zařazeny do plánu zimní 
údržby. Na území Třince jsou pak ještě 
soukromé komunikace, za jejichž údržbu 
zodpovídají vlast níci. 

Na magist rát přišly i připomínky z Tyry, 
že byla špatně sjízdná hlavní cesta 
od Oldřichovic. 
Lidé se často neoprávněně rozhořčují 
především v případě plužení cest , které 
měst o nemá ve svém vlast nict ví. Týká se to 
právě např. hlavních tahů na Oldřichovice 
a  Tyru a  Guty, které jsou v  majetku 
Moravskoslezského kraje a udržuje je 
Správa silnic Moravskoslezského kraje. 
Kontakt na její disp ečink je 558 352 257 
nebo 603 953 223.

Rozsah zimní údržby se každý rok mění, 
nebo zůst ává st ejný? 
Rozsah se samozřejmě mění, plán zimní 
údržby se schvaluje každý rok na dané 
zimní období, pravidelně dochází k roz-
šíření rozsahu zimní údržby. V letošním 
roce byla zřízena pracovní skupina pro 
sestavení nového plánu zimní údržby 
na příští rok. Zimy se vlivem klimatických 
změn mění i u nás, kdy přes den taje 
a v noci komunikace zamrzají, proto se 
čím dál tím více přist upuje ke zmírnění 
závad solením, popřípadě preventivním 
zásahům proti ledovce. 

Jakou má dodavatelská firma k disp ozici 
techniku?
Zhotovitel disp onuje šest i komunálními 
vozidly, která jsou osazena pluhem 
a posypovým zařízením a mohou být 
v případě potřeby doplněna o další dvě 
vozidla. S posypovým zařízením a plu-
hem jsou dále používány čtyři traktory 
na exponovaných komunikacích, přede-
vším ve měst ě. Pro úklid především silnic 
III. tříd se používají traktory s čelním nebo 
zadním pluhem, kterých má dodavatel 
celkově k disp ozici 14. Úklid chodníků 

je realizován především prost řednict vím 
tří speciálních komunálních vozidel 
a  v  rezervě jsou další dvě. Na úklidu 
chodníků se dále podílejí čtyři čety pro 
ruční práce a případně jsou nasazeny 
i tři ručně vedené frézy. Pro odvoz sněhu 
může dodavatel nasadit čtyři nakladače 
a nákladní automobily. V případě většího 
sp adu sněhu a plošného zásahu vyjíždí 
do terénu 14–18 mechanismů a ruční 
čety. Se zimní údržbou sp olečnost i Vykrut 
zahradní služby, a. s., vypomáhá celkově 
osm míst ních zemědělců a firem.

Kde se mohou lidé s  plánem zimní 
údržby seznámit? 
Kompletní plán zimní údržby, z nějž se 
dovíte veškeré podrobnost i, které cest y 
a chodníky se v zimě udržují či neudržují, 
je vyvěšen na webových st ránkách měst a. 
Najdete ho na titulní st raně pod odkazem 
Mohlo by vás zajímat – Zimní údržba 
silnic. Připomínky a požadavky mohou 
lidé směřovat na disp ečink zimní údržby 
na telefonní číslo 775 772 990.

Lidé se rozhořčovali nad mimořádným 
dopravním značením na ul. Sosnové. 
Proč bylo osazeno?
Značka zákaz st ání po pravé st raně ulice 
se na daném místě objevuje pokaždé, 
když napadne více sněhu. Pravda, už 
se tak několik let nest alo, takže lidé asi 
zapomněli. Značka má umožnit průjezd 
všech složek integrovaného záchranného 
syst ému, protože na tuto ulici není pro 
tyto složky žádný jiný dojezd. Když je 
hodně sněhu, jsou samozřejmě ulice užší 
a na ledě se s velkým autem hasičům 
i  sanitkám hůře manévruje. Montáž 
a demontáž tohoto dopravního značení se 
provádí vždy po konzultaci se složkami IZS.

Kolik průměrně stojí město zimní 
údržba? 
Náklady na zimní údržbu mají samo-
zřejmě velký dopad na rozpočet měst a. 
Každoročně si vyžádají v průměru přes 
9 milionů korun v závislost i na průběhu 
zimy. Nejednou se ale st alo, že si zimní 
údržba vyžádala za rok i o několik milionů 
více, jako například v roce 2010, kdy 
měst o zaplatilo 18,5 milionu korun.  
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Neutuchající zájem ze st rany st arší 
generace vedl k  tomu, abychom 
ve sp olupráci s Ost ravskou univerzi-
tou zahájili už devátý běh Univerzity 
třetího věku. 

Třinečtí zájemci, kteří jsou i ve zralém 
věku připraveni přijímat nové infor-
mace a rozšiřovat své obzory, se tak 
mohou od dubna těšit na další pou-
tavé přednášky v podání akademiků 
Ost ravské univerzity. V prvním semest ru 
na posluchače čekají přednášky zamě-
řené na světové dějiny, ale v plánu je 
i právo, ekonomie či téma Malé ohlédnutí 
za důsledky výchovy. Dvouleté st udium 
univerzity třetího věku bude i tentokrát 
rozděleno do čtyř semest rů, přičemž 
v každém semest ru bude na st udenty 
čekat šest  přednášek. První přednáška, 
při níž st udenti zároveň složí imatriku-
lační slib, se uskuteční v úterý 2. dubna 
2019 ve sp olečenském sále kulturního 
domu Trisia. Bližší informace ke st udiu 
podá paní Iveta Stoszková na telefonním 
čísle 558 306 106.   (šs)Do Třince přišla zima, jakou 

naše měst o nezažilo už dobrých deset 
let a od jaké jsme si už skoro odvykli. 
I když pořádná sněhová nadílka potrápila 
silničáře a zamotala hlavu mnoha lidem, 
udělala velkou radost  dětem a všem 
milovníkům zimních sp ortů. 

Díky příhodným sněhovým 
podmínkám si mohou v letošní zimě přijít 
na své i milovníci bílé st opy, a to nejen 
na horách, ale i v centru měst a. Projetím 
všech upravovaných tras v třineckém 
lesoparku mohou běžkaři ujet až 5 km.

Dříve narozeným 
začíná 
univerzita

Alej st romů na promenádním chod-
níku podél ulice Jablunkovské 
le tos pro jde obnovou.  A ž 

do minulého roku velká část plochy 
v souvislost i se složitou problematikou 
rest itucí nepatřila měst u, a proto nebylo 
možné věnovat jí potřebnou péči. Nyní 
se však měst u podařilo dost at pozemky 
do vlastnictví a konečně může dojít 
k obnově této zelené tepny.

V rámci revitalizace aleje a stávající zeleně 
budou jednotlivé stromy odborně ošetřeny 

profesionálními arboristy a  namísto 
stromů havarijních či zcela napadených 
jmelím, které bude nutno pokácet, budou 
vysazeny stromy nové. V boji proti jmelí 
se na stromech kromě zdravotního řezu 
již druhým rokem zkouší speciální postřik, 
jehož účinky zatím vypadají nadějně.
Také st ávající keřové a trvalkové záhony 
by měly dost at novou tvář, a tak bychom 
se v příštím roce mohli dočkat krásné 
proměny, kterou si tento jeden z nej-
významnějších prvků zeleně v Třinci 
bezesp oru zaslouží.  (hl)

Promenáda projde 
proměnou
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V úvodu chci sdělit, že jako politické hnutí Nezávislí jsme 
vítězem voleb nebyli oslovení, abychom navrhli své zástupce 
do komise rady nebo do výboru. Jako zastupitel města zvolený 
za Nezávislé jsem chtěl pracovat v Kontrolním výboru města. 
Doporučila mě tam předsedkyně našeho klubu MUDr. Šoltésová. 
Předsedu Kontrolního výboru města Bc.Kocince za hnutí ANO 
navrhlo vedení města. Schválený předseda KV, však sdělil, že 
jsem pro vedení nepřijatelný a požadoval, aby NEZ navrhlo 
někoho jiného a přijatelného pro vedení města. Přitom odmítnutí 
navrženého člena kontrolního výboru předsedou je nepřípustné 
a irelevantní. Tuto pravomoc má pouze zastupitelstvo. 
Když jsem se zeptal na MěZ, proč mě předseda odmítá, nebyl to 
schopen vysvětlit. Velmi zajímavý je příklad Pavla Sajdoka, který 
žije v Bystřici, tudíž nemohl ve volbách kandidovat. Pan Sajdok 
se stal členem dvou komisi rady, a to finanční a majetkové, také 
je v současné době i členem Finančního výboru. Když jsem se 
paní primátorky zeptal, jak je to možné, odpověděla mi, že to 
zákon nezakazuje. Nevím, zda si dělala legraci ze zákonodárců. 
Přece takovou jasnou věc řešit zákonem je totální nesmysl. 
Vždyť ve městě volí kandidáty jednotlivých volebních subjektů 

občané města. A tito občané mají právo na to, aby v komisích 
a výborech pracovali jak jimi zvolení zastupitelé, tak ti, kteří 
ve volbách neuspěli. A kandidovalo celkem 297 kandidátů. A tak 
vládnoucí koalice měla dostatečný výběr kandidátů do komise 
a výborů. Já se domnívám, že v republice nenajdeme město ani 
obec, kde by v komisích a výborech dostali přednost občané 
jiných měst a obcí a to před občany s trvalým bydlištěm. Je 
to naprosto logické, jen to není jasné paní primátorce. A dát 
přednost občanu z jiné obce před zastupitelem, je neuvěřitelné. 
Paní primátorka to také zdůvodňovala tím, že chce, aby byla 
v komisích a výborech kontinuita v práci z minulého volebního 
období. Takže kontinuitu u kontrolního výboru si paní primátorka 
představuje tak, jak tomu bylo doposud. Jelikož kontrolní výbor 
po dobu 3 volebních období nedělal skoro nic a bude v té prací 
evidentně pokračovat. V posledním roce předchozího volebního 
období jsem navrhl odebrat odměny za nečinnost členům výboru 
a také předsedovi, ale vládnoucí koalice s tím nesouhlasila. 
Takže kontinuita bude pokračovat tak, jak si přeje primátorka. 

Ing. Jan Ferenc, zast upitel za hnutí NEZ

V rámci svého 1. zasedání dne 1. list o-
padu 2018 zřídilo Zast upitelst vo měst a 
Třince výbor finanční, výbor kontrolní, 
výbor pro strategický rozvoj města 
a výbor pro národnost ní menšiny a jme-
novalo předsedy těchto výborů. Zároveň 
Zastupitelstvo města Třince uložilo 
předsedům výborů předložit personální 
složení těchto výborů na 2. zasedání 
Zast upitelst va měst a Třince. V souladu 
s výše uvedeným předložili dne 11. 12. 
2018 na 2. zasedání Zastupitelstva 
měst a Třince předsedové všech výborů 

návrh personálního složení jmenovaných 
výborů a zast upitelst vo měst a tento návrh 
přijalo.
Ing. Ferenc (jakožto člen finančního 
výboru v letech 2014 až 2018) obdržel 
od předsedy finančního výboru nabídku, 
aby se opět stal členem finančního 
výboru. Tuto nabídku Ing. Ferenc odmítl. 
Není tedy pravdou, že Ing. Ferencovi 
nebylo (ve volebním období 2018 až 
2022) umožněno účastnit se práce 
ve výborech, a st ejně tak není pravdou, 
že kandidáti volební st rany „NEZÁVISLÍ” 

nejsou ve  výborech zastoupeni – 
aktuálně je členem kontrolního výbor 
PharmDr. Lech Branny, členem finančního 
výboru je pan Martin Sikora a členem 
výboru pro st rategický rozvoj měst a je 
MUDr. Slavomír Bruk (všichni za volební 
st ranu „NEZÁVISLÍ”).
Na  závěr bychom rádi uvedli, že jak 
výbory Zast upitelst va měst a Třince, tak 
komise Rady měst a Třince byly ust aveny 
v souladu se zákonem 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění, a jejich činnost  
se řídí schválenými jednacími řády. 

okénko pro zastupitele

Vyjádření vedení statutárního města Třince:

Pozvěte svou drahou polovičku na rande! 
Třinec se i letos připojil k Národnímu 
týdnu manželst ví, který probíhá po celé 
republice od 11. do 17. února 2019. 
Odbor sociálních věcí třinecké radnice 
připravil při této příležitost i ve sp o-
lupráci s přísp ěvkovými a církevními 
organizacemi několik aktivit, které mají 

za cíl podpořit důležitost  manželst ví 
a připomenout, že o vztah je třeba 
pečovat. 

V České republice probíhá Národní týden 
manželst ví letos již potřináct é a provází 
ho motto Zabijáci manželst ví a jak se jim 
bránit. V úterý 12. února  bude na téma 

Zabijáci vztahů přednášet v Knihovně 
Třinec vztahový poradce Marek Ščotka, 
ve st ředu 14. února můžete oslavit svá-
tek sv. Valentýna ve STaRS nebo si dát 
v pátek 15. února Valentýnské rande 
ve sborovém centru Hutník. Kompletní 
program najdete na  webové adrese 
www.trinecko.cz v aktualitách.  (šs)

Národní týden manželství probíhá i v Třinci
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Valentýnské promítání

ŽENY V BĚHU
Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout št stí naproti

&

MAMMA MIA!
HERE WE GO AGAIN
Druhý díl romantické hudební komedie

14.2., 17:30 
Kino Kosmos  

14.2., 19:00 
Bazén STARS
Unikátní projekce při koupání 
ve světle svíček

Na odpoledne plné zábavy se mohou 
těšit všechny děti, které dorazí ve čtvr-
tek 28. února v 16.00 do Domu dětí 
a mládeže v Třinci. V  tento den se 

tam totiž uskuteční oblíbený dětský 
karneval. Na programu budou tanečky, 
soutěže a  rej masek s  Lenou. Více 
na www.ddmtrinec.cz.  (šs)

Dětský karneval v DDM
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V letošním prvním čísle Třineckého 
zpravodaje najdete vložený 
dotazník související s chyst anou 

změnou územního plánu měst a, kterou 
chce v  letošním roce zahájit odbor 
st avebního řádu a územního plánování 
Magist rátu měst a Třince. 

Územní plán je základní koncepční doku-
ment měst a, který mimo jiné říká, kde, 
co a za jakých podmínek se smí st avět. 
Stanovuje rozvoj území obce, ochranu 
přírodních a kulturních hodnot, plošné 
a prost orové usp ořádání, veřejnou infra-
st rukturu atp. Řeší nejen vnitřní měst o, 
ale i okolní krajinu. Dokument se dotýká 
nejen st avebníků, st átní a veřejné sp rávy, 
ale svojí podst atou se týká všech uživatelů 
území a jeho obyvatel.
Statutární město Třinec má platný 
územní plán od roku 2011, k němu pak 

byly pořízeny tři změny; poslední byla 
zastupitelstvem schválena v minulém 
roce. Nová legislativa v oblast i st aveb-
ního práva, došlé podněty na pořízení 
změn v územním plánu a potřeba zúžení 
dopravního koridoru po dost avbě přeložky 
silnice I/11 jsou hlavní důvody, proč měst o 
začne v letošním roce pořizovat čtvrtou 
změnu územního plánu.
Vlast níci pozemků a další zájemci najdou 
úplné platné znění územního plánu 
Třince na internetových st ránkách měst a 
www.trinecko.cz v sekci Měst o a magis-
trát – Dokumenty a formuláře – Územní 
plán. V případě nejasnost í můžete vznést  
dotaz rovněž písemně. Rádi na  vaše 
dotazy odpovíme i v kancelářích odboru 
st avebního řádu a územního plánování.


Ing. Věra Pindurová, vedoucí odboru 
SŘaÚP

Třinec chystá změnu 
územního plánu

Přes dvě stovky dětí 
z Třince a okolních obcí 
se zapojily do výtvarné 
soutěže o  maskota 
vzdělávacího projektu 
Místní akční plán II 
v  ORP Tř inec. Aby 
se projekt více dost al 
do povědomí dětem i širší veřejnost i, 
měli předškoláci a mladší žáci základ-
ních škol z Třince a okolí namalovat 
a pojmenovat „maskota vzdělávání”, 
který by předst avoval kamaráda a prů-
vodce učením ve školách.
 
Čtyřčlenná komise složená ze zást upců 
DDM Byst řice, DDM Třinec, ZUŠ Třinec 
a Galerie měst a Třince vybrala 15 nejlep-
ších prací, z nichž pak členové Řídicího 
výboru projektu MAP vybrali vítězného 
maskota, kterým st ala past elka „Duhovka” 
od Zuzanny Wania ZŠ a MŠ Gust awa 
Przeczka v Třinci. Více o projektu MAP 
II v ORP Třinec se dočtete na st ránkách 
http://map.trinecko.cz.  (mb)

Prost ory třetího podlaží magist rátu ozdobily 
výtvarné práce st udentů Gymnázia Třinec, 

které jim opět dodaly jedinečnou atmosféru. 
„Naše gymnázium v list opadu minulého 
roku oslavilo 50 let, proto je tato výst ava 
pojata jako malá ukázka tvůrčí činnost i 
studentů za uplynulé desetiletí včetně 
prací tohoto školního roku,” uvedla vyučující 

výtvarné výchovy Lenka Klepaczová, pod 
jejímž vedením práce vznikaly. Malby, 
kresby a koláže jsou zachycením prožitků 
a příběhů mladých autorů, jejich indivi-
duálním vnímáním světa. K vidění budou 
až do konce března.  (šs)

Maskotem
projektu 
je Duhovka

Statutární měst o Třince poskytne i letos 
občanům a organizacím úvěry z fondu 
rozvoje bydlení. Úvěry budou posky-
továny na základě výběrového řízení. 
Pro rok 2019 bylo schváleno poskytnutí 
úvěrů v celkové výši 1 500 000 Kč. 

Zájemci si mohou požádat o úvěr například 
na obnovu st řechy st arší 10 let, dodateč-
nou izolaci domu, zřízení malé čistírny 
odpadních vod, na zřízení studny nebo 
prohloubení té st ávající, zřízení vsakování 
dešťových vod, oplocení parcely, vydláždění 
chodníku nebo cest y k domu, st avbu nebo 

opravu venkovního schodiště k domu atd. 
Podrobný rozpis, na co lze úvěr získat, je 
k disp ozici na webových st ránkách měst a 
www.trinecko.cz (odkaz Měst o a magist -
rát – Dokumenty a formuláře – Formuláře 
k vytištění – Oddělení platové a perso-
nální – Poskytování úvěrů), kde zájemci 
také najdou plné znění Zásad a pravidel 
čerpání prost ředků z Fondu rozvoje bydlení 
měst a Třince, tiskopis žádost i o poskytnutí 
úvěru a souhlas se zpracováním osobních 
údajů. Bližší informace lze získat také 
v kanceláři č. 405 u Bc. Kateřiny Potůčkové, 
tel. 558 306 174. 

Úvěry z fondu rozvoje bydlení 

Minigalerii 
zaplnily práce 
studentů


