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Třinec oslaví 30 let 
svobody

STR. 3

Třinec razí cestu 
nové metodě BIM 
ve stavebnictví

Plánovaná stavba Centra pro 
aktivní seniory bude ukázko-
vým pilotním projektem v rámci 
celé ČR.  >

STR. 12

Profesionální hasiči 
na Třinecku pomáhají 
lidem v nouzi 50 let

Při této příležitosti uspořádali 
výstavu v třineckém muzeu 
a získali pamětní medaili sta-
tutárního města Třince. >

Letošní listopad se v Třinci 
ponese v duchu vzpomínání 
na listopadové události roku 

1989, které v naší společnosti 
odstartovaly zásadní politické 
a společenské změny. Výročí 30 
let od sametové revoluce si připo-
meneme prostřednictvím besed, 
výstav, vzpomínkového happe-
ningu na náměstí a dalších akcí. 
Nebudou chybět ani pamětníci 
a aktéři listopadových událostí 
a slavnostní zasazení stromu. Na 
přípravě programů se za podpory 
magistrátu podí lejí Knihovna 
T ř inec,  k ino Kosmos,  DDM, 
STaRS, ale i střední a základní 
školy a další organizace. Všechny 
listopadové akce završí vzpomín-
kový happening, který proběhne 
17. 11. 2019 na náměstí Svobody 
před kulturním domem TRISIA.

Podrobněji se tomuto tématu věnu-
jeme na stranách 6 a 7, kde najdete 
mj. i bližší informace k programu.
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úvodní
slovo
Milí spoluobčané, 

podzim hraje všemi barvami a okolní 
příroda nám nabízí mnoho možností k pro-
cházkám či různým sportovním aktivitám. 
Přeji Vám, abyste si užívali každého krás-
ného dne, a zároveň si přeji, aby nám pří-
znivé počasí vydrželo co nejdéle, abychom 
mohli pokračovat ve výstavbě cyklostezky 
směrem na Baliny a aby se stihlo do zimy 
udělat co nejvíce na stavbě dlouho oče-
kávaného třetího úseku obchvatu. Díky 
bohu, že už je podepsána smlouva se 
zhotovitelem a výstavba je těsně před 
zahájením. 

Letošní podzim je trochu jiný než 
ostatní roky i z hlediska kulturních akcí. 
Po koncertu Srdce Evropy se už zpravi-
dla těšíme až na adventní podvečery, ale 
letos tomu bude vzhledem k výročí 30 let 
od sametové revoluce jinak. Listopad se 
ponese ve znamení událostí roku 1989 
a  prostřednictvím šňůry akcí, které 
chystají různí organizátoři včetně města 
a jeho příspěvkových organizací, budeme 
vzpomínat a oslavovat 30 let svobody. 
Závěrečnou tečku uděláme společně 
17. listopadu na náměstí Svobody. Věřím, 
že si z řady akcí určitě vyberete a dorazíte. 
Těšíme se na Vás. 

Přeji Vám krásné podzimní dny napl-
něné příjemnými zážitky a setkáními.

Věra Palkovská

Historická chvíle, na kterou roky 
čekají nejen Třinečané, ale 
především obyvatelé Ropice, 

Stříteže a Hnojníku, je tady. Začátkem 
listopadu vyjedou do terénu stavební 
stroje, aby se pustily do stavby třetího 
úseku mezi Třanovicemi a Nebory, jak na 
konci září v Neborech deklaroval mini-
str dopravy Vladimír Kremlík. Smlouva 
mezi Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) 
a vítěznou firmou EUROVIA CS, a. s., je 
podepsána a obě strany jsou připraveny 
zahájit samotnou stavbu. 

„Děkuji, že generální ředitel ŘSD Radek 
Mátl i pan ministr drží slovo. Výstavba 
třetího úseku je pro náš region naprosto 
klíčová. Výjezd z obchvatu v Neborech na 
Ropici a na Střítež je velmi problematický, 
stalo se tu za necelé dva roky už více než 
třicet nehod, mezi nimi i jedna smrtelná. 
Tady už nejde jen o to, dostat se rychle 
z místa A do místa B, ale hlavně o to, 
dostat se tam bezpečně. Obchvat Třince 
má dopad na život v celém regionu nejen 

z pohledu bezpečnosti, ale i z hlediska 
životního prostředí,” uvedla primátorka 
Třince Věra Palkovská, která na konci 
září předala ministrovi dopravy Vladimíru 
Kremlíkovi při návštěvě Třince gorolskou 
„ciupagu” neboli sekerku a sklenici medu. 
„Ciupagu dostal pan ministr symbolicky, 
kdyby chtěl někdo takzvaně házet klacky 
pod nohy, a med je na nervy,” dodala 
s úsměvem primátorka. Dlouho očekávaný 
třetí úsek přeložky silnice I/68 Nebory–
Třanovice v  délce 5 400 metrů má 
navázat na obchvat Třince zprovozněný 
na podzim roku 2017. Zmiňovaný úsek 
společně s úseky Nebory–Oldřichovice–
Bystřice vytvoří nové pokračování sil-
nice I/11 od dálnice D48 až po státní 
hranici se Slovenskem a definitivně dořeší 
plynulé propojení od Mostů u Jablunkova 
po Třanovice. Hotovo by mělo být podle 
předpokladů do 32 měsíců od zahájení 
stavby. 

Veškeré technické informace ke stavbě 
Třanovice–Nebory můžete najít na webo-
vých stránkách www.rsd.cz. (šs)

Stavba třetího úseku 
obchvatu startuje

Generální konzulka Polska v Třinci
Na pozvání primátorky města Věry 

Palkovské dorazila na konci září do 
Tř ince generální konzulka Polské 
republiky v Ostravě Izabella Wołłejko-
-Chwastowicz. Po přivítání na třinecké 
radnici zamířila do polské základní 
a mateřské školy v Oldřichovicích a poté 
navštívila ZŠ Gustawa Przeczka na 

Nádražní ulici, kde si prohlédla nové 
sportovní centrum. 

„Vážím si toho, že se paní generální kon-
zulka nejen zajímá o naše město a region, 
ale že chce společně prohlubovat vzájemné 
pěkné česko-polské vztahy a pečovat o ně. 

Pokračování na str. 3  
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Statutární město Třinec se jako lídr 
řady inovativních projektů pouští 
s ministerstvem obchodu a průmy-

slu (MPO) do další novinky. Plánovaná 
stavba Centra pro aktivní seniory, která 
má vyrůst v Třinci – Starém Městě, 
bude ukázkovým pilotním projektem 
v rámci celé ČR, který bude realizován 
moderní digitální metodou BIM (Building 
Information Modeling). Třinec se tak 
stane průkopníkem v digitalizaci staveb-
nictví, která si postupně buduje místo 
v legislativě České republiky, a zároveň 
ukáže cestu dalším městům a podnika-
telům, kteří chtějí metodu BIM využít. 

Dohodu o vzájemné spolupráci a koor-
dinaci postupů při výstavbě budoucího 
centra pro seniory podepsali na začátku 
října v Praze ministr průmyslu a obchodu 
Karel Havlíček a primátorka Třince Věra 
Palkovská. Naše město je jedním z prvních 
odvážných v Česku, které metody BIM ve 
stavebnictví už zavedlo a aplikovalo na kon-
krétní stavbě – sportovní hale mezi Jubilejní 
Masarykovou základní školou a ZŠ Gustawa 
Przeczka s polským jazykem vyučovacím. 

„Třinec je jedním z těch, kteří se v prak-
tické implementaci BIM dostali nejdále. 
Projekt Centra pro seniory se zároveň stane 

pilotním projektem v rámci celé Koncepce 
zavádění metody BIM, na kterém oba účast-
níci prohlášení budou vzájemně spolupra-
covat formou metodické a formální podpory 
a vzájemné informovanosti o aktuálním 
průběhu stavebního projektu,” uvedl ředi-
tel odboru stavebnictví a stavebních hmot 
MPO Petr Serafín.

„Město se chová jako dobrý hospodář 
a tato dohoda je výsledkem spolupráce 
s MPO, které si velmi ceníme a která zapo-
čala už v roce 2015 na cestě k pasportizaci 
a digitalizaci informací o majetku města. 
Jsme v této oblasti jedni z prvních a máme 
za cíl přetvářet motto ‚tři kroky napřed‘ do 
každodenní reality, neboť chceme využít 
dostupné technologie této doby a propojit 
je s informacemi o majetku města,” uvedla 
primátorka Věra Palkovská.

A co si vlastně pod zkratkou BIM před-
stavit? Zjednodušeně lze říci, že budoucí 
generace budou mít díky této metodě 
veškeré možné informace o stavbě od 
začátku do konce v digitální podobě. 
Kromě 3D modelování obsahuje harmo-
nogramy, náklady, procesy, analýzy, tech-
nické zprávy, požadavky na provoz atd. 
Je komunikačním kanálem všech zapo-
jených složek stavby od zadavatele přes 
řemeslníka až po technický dozor. (šs)


Síla našeho regionu spočívá v tradicích 

a kořenech a jsme na ně hrdí. Skutečnost, 
že tu vedle sebe žije více národností, bereme 
jako vzájemné obohacení, které nás rozvíjí 
a posouvá dál. Cením si dobré spolupráce 
nejen napříč národnostmi, ale i s partner-
skými městy za hranicemi, okolními obcemi, 

Třineckými železárnami a dalšími partnery,” 
uvedla primátorka Třince Věra Palkovská.

Generální konzulku zvláště zaujala 
nová budova sportovní haly mezi polskou 
a českou školou na Nádražní ulici, kterou 
od konce května letošního roku využívají 
děti z obou sousedních škol. „Děkuji za 
pozvání do Třince. Jménem ministerstva 

zahraničních věcí Polské republiky bych 
chtěla poděkovat vedení města a ředitelce 
Základní školy Gustawa Przeczka za takový 
hmatatelný a lidský charakter polsko-české 
spolupráce. Těším se na další prohlubování 
našich vzájemných vztahů,” řekla během 
své návštěvy Třince Izabella Wołłejko-
-Chwastowicz. (šs)

Třinec razí cestu nové 
metodě ve stavebnictví

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak 
je to s pálením shrabaného listí a ostří-
haných větví na zahradách ve městě. 
Je to nějak regulováno? Dým, který se 
nedávno nesl od sousedů, byl velmi 
obtěžující a zajímalo by mě, jestli je 
vůbec takové pálení povoleno.

O d p o v ě ď  M M T:  D l e  z á k o n a 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, lze 
v otevřeném ohništi spalovat jen suché 
rostlinné materiály neznečištěné che-
mickými látkami. Spadané listí a čerstvě 
ořezané větve nelze z důvodu nadměr-
ného dýmu spalovat. Dále je v občan-
ském zákoníku stanoveno, že nikdo nesmí 
obtěžovat vlastníky sousedních pozemků 
kouřem ani zápachem. Při obtěžování kou-
řem a zápachem se můžete obrátit na 
Městskou policii Třinec. Strážníci sepíšou 
s dotyčným úřední záznam a ten postoupí 
odboru životního prostředí a zemědělství 
Magistrátu města Třince k vyřízení pře-
stupku. Nadměrné množství bioodpadu 
ze zahrádek můžete odevzdat zdarma na 
kompostárně ve sběrném dvoře na Tyrské 
v Oldřichovicích.

Dobrý den, mám dotaz, kdy letos pro-
běhne Mikulášský jarmark a jestli se 
můžeme těšit i na další adventní akce 
na náměstí.

Odpověď MMT: Mikulášský jarmark je 
tradiční součástí předvánoční atmosféry 
v našem městě a určitě se na něj můžete 
těšit i  letos. Bude se konat v neděli 
1. prosince a bližší informace budou 
zveřejněny mj. na webových stránkách 
města. Během jarmarku proběhne i slav-
nostní rozsvícení vánočního stromu, 
který dostane letos nový, bohatší kabát. 
V pondělí 8. prosince odstartují Třinecké 
adventní podvečery, které budou zpříjem-
ňovat předvánoční atmosféru na náměstí 
Svobody až do 21. prosince. 

rubrika 
Dotazy veřejnosti
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Pejskaři, zbystřete. Má už váš psí 
kamarád čip?

Majitelé psů v Česku mají ještě 
dva měsíce na to, aby nechali 
svá zvířata u veterinárního 

lékaře označit mikročipem. Ukládá jim to 
od 1. ledna novela veterinárního zákona, 
podle níž bude povinné očkování psa proti 
vzteklině platné jen v případě, že bude 
zvíře označeno mikročipem. Proč se 
čipování zavádí? Platí pro všechny psy 
bez rozdílu? Jak bude čipování v praxi 
probíhat? Na tyto a další otázky spojené 
s označováním psů jsme se zeptali Evy 
Labajové, pracovnice odboru životního 
prostředí a zemědělství Magistrátu 
města Třince a správkyně třineckého 
útulku pro psy. 

Znamená to, že k veterináři se svým 
psími mazlíky musí zajít všichni?

Nemusí. Pokud je pes očipovaný už delší 
dobu, pak je značení platné navždy. Výjimka 
se vztahuje také na psy, kteří mají jasně 
čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011. 
Majitelé těchto psů je nyní přečipovávat 
nemusí. Dále se nemusejí čipovat ště-
ňata do doby jejich prvního očkování proti 
vzteklině.

Proč se povinné označování psů vůbec 
zavádí?

Tento krok má mj. pomoci zamezit byz-
nysu s nelegálními množírnami, ale nejen 
to. Čip slouží také k prokázání platné vak-
cinace proti vzteklině. Dalším využitím čipu 
je identifikace mazlíčka při ztrátě. U ozna-
čeného zvířete bude možné snadněji proká-
zat, kdo je jeho majitelem, což je přínosné 
v případech krádeží psů, ale také když se 

zvíře zatoulá nebo způsobí škodu (např. 
zaviní dopravní nehodu, zraní člověka či 
„pytlačí”) a je potřeba identifikovat zod-
povědnou osobu. S čipovaným pejskem se 
snadněji vycestuje do zahraničí. A snáze 
rovněž dohledáme majitele v případě nut-
nosti postihu za týrání zvířat.

Jak takové čipování probíhá? Není 
čipování pro psa nebezpečné či zdra-
votně závadné?

Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný 
s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 
1 cm je umístěn v jehle a je sterilně apliko-
ván do podkoží zvířete. Obal mikročipu je 
vyroben z materiálů, na které organismus 
zvířete nereaguje jako na cizí těleso.

Kdo v Třinci označení mikročipem pro-
vádí a jaká je jeho cena? Najdu někde 
seznam veterinárních lékařů, kteří čipo-
vání provádějí?

Načipovat zvíře smí kterýkoliv veterinární 
lékař v ČR. Ceny jsou smluvní a pohybují 
se v závislosti na typu čipu. Cenu určí 
i případný požadavek občana na zápis do 
některého ze soukromých registrů zvířat 
a platba za vlastní úkon veterináře. Základní 
čip stojí cca 300 Kč. 

Nechystá se nějaké „hromadné” čipo-
vání psů podobně jako u očkování proti 
vzteklině?

Neplánujeme, že by v Třinci magistrát 
organizoval plošné čipování psů – už jen 
z toho důvodu, že tento úkon vyžaduje 
náročnější administrativu veterinárního 
lékaře. 

Co když někdo nebude chtít psa 
nechat čipovat?

Všechna očkování psa budou podle 
čipu dohledatelná, naopak bez čipu bude 
pes automaticky považován za neočkova-
ného. Za to může být chovateli udělena 
pokuta až 20 tisíc korun.

Dostanou majitelé psů nějaké úlevy 
na poplatcích, pokud si nechají psa 
očipovat ještě do konce roku 2019?

Občané Třince, kteří psa načipují do 
konce roku 2019 a přinesou na magistrát 
do kanceláře č. 208 k zápisu do evidence 
místního poplatku za psy očkovací průkaz 
nebo pas psa se zapsaným číslem čipu, 
budou mít po dobu následujících dvou let 
slevu na poplatku za psa ve výši 50 %. 
Občané budou při přihlášení psa nadále 
dostávat registrační známky. 

Co když má pes platné očkování proti 
vzteklině a termín přeočkování má až 
v průběhu roku 2020 (případně 2021 
či 2022). Musím jej nechat čipovat 
ještě v roce 2019, nebo stačí až při 
přeočkování?

Ano, pes musí být od 1. 1. 2020 naoč-
kován a nelze jej čipovat až při následu-
jícím přeočkování. Na základě zmíněné 
novely veterinárního zákona je s účinností 
od 1. ledna 2020 očkování psa proti vztek-
lině platné pouze v tom případě, pokud je 
pes označen mikročipem, případně ozna-
čen čitelným tetováním provedeným před 
3. červencem 2011. 

(šs)

Letos v říjnu dostali Třinečané naposledy do schránek papí-
rové složenky pro zaplacení komunálního odpadu a poplatku 
za psa. Od roku 2020 už magistrát složenky do domácností 
rozesílat nebude. 

„Stále více lidí platí poplatky přes internetové bankovnictví, 
případně je hradí přímo na pokladně, takže jdeme tomuto trendu 
naproti. Ušetříme tímto krokem čas i peníze jak poplatníkům, tak 
magistrátu. Nabízíme možnost zasílat upozornění na splatnost 
poplatku elektronicky po sdělení e-mailu,” vysvětlila vedoucí 
ekonomického odboru třinecké radnice Jana Malá. Úhradu 
bude možné provádět v pokladně Magistrátu města Třince, 

prostřednictvím SIPO (spojovací číslo nutno nahlásit na níže uve-
dené kontakty) nebo převodem na účet 19-3835250247/0100. 
K identifikaci platby je nutné uvést správný variabilní symbol, 
ten zůstává neměnný, tedy stejný jako v letošním roce. V pří-
padě dotazů se můžete obrátit na ekonomický odbor, kance-
lář 208, tel. 558 306 264 (p. Janiková) nebo 558 306 262 
(p. Motyková). Zde si můžete ověřit i částku k úhradě a varia-
bilní symbol. 

Splatnosti poplatků dle obecně závazných vyhlášek: popla-
tek za komunální odpad: roční sazba 30. 4., pololetní sazba 
30. 4. a 31. 10. daného roku; poplatek za psy: roční sazba 
31. 3., pololetní sazba 31. 3. a 31. 10.  (šs)

Papírové složenky přišly naposled
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Známe nejsympatičtějšího zvíře-
cího rošťáka Třince roku 2019! 
Z více než čtyřicítky přihláše-

ných domácích mazlíčků, mezi nimiž 
nechyběli psi, kočky, morčata, krá-
líci, kůň, a dokonce i koza, zvítězilo 
v letošním ročníku fotosoutěže štěně 
zlatého retrívra Dino. Psí rošťáci ovládli 
v anketě i další dvě místa. 

Ceny v podobě poukázek na krmivo 
nebo chovatelské potřeby předali maji-
telům tří vítězných rošťáků náměstek 
primátorky Radim Kozlovský a vedoucí 
odboru životního prostředí a zemědělství 
Jana Stonawská symbolicky u příležitosti 
mezinárodního dne zvířat, který celosvě-
tově připadá na 4. říjen.

Nejvyšší počet hlasů získal v hlasování 
veřejnosti čtyřměsíční sympaťák Dino 
chovatelů Janiny a Milana Opluštilových, 
na druhém místě skončil tříletý kříženec 
Max, kterého jeho majitelka Gabriela 
Wojtasová oslovuje přezdívkou Maňa, 
a třetí příčka patří dvanáctileté fence rasy 
belgický ovčák malinois Ajše chovatelky 
Veroniky Saganové. Doplňme, že v první 

vítězné pětce se objevilo na čtvrtém místě 
morče Pikaču a na páté příčce se umístil 
pejsek Engie. 

Kompletní výsledky ankety najdete na 
webových stránkách města pod odkazem 
Volný čas/Fotosoutěž Mazlíčci 2019. 

(šs)

Třineckým rošťákem roku 
je retrívr Dino

1. místo: Dino

2. místo: Maňa

3. místo: Ajša

V současné době v prostředí lidských 
sídel a často ani ve volné krajině není 
místo pro odumírající či mrtvé stromy, 
které jsou přitom nezbytným prostře-
dím pro vývoj hmyzu vázaného na mrtvé 
dřevo. Vzhledem k tomu, že výrazný 

úbytek hmyzu je nyní velmi aktuálním 
tématem, podobně jako mnoho dalších 
českých měst se i Třinec rozhodl přispět 
ke zvyšování biodiverzity vybudováním 
tzv. broukoviště. Najdeme ho u svahu 
nedaleko třinecké knihovny.

Jedná se vlastně o skupinu kmenů, 
špalků a silných větví v  různých sta-
diích rozkladu, které poskytují vhodné 
prostředí pro širokou škálu organismů – 
kromě saprofytického hmyzu také pro 
ptáky nebo ještěrky či různé dřevokazné 
houby, mechy, lišejníky. Pro vybudování 
broukoviště bylo použito dřevo ze stromů, 
které bylo nutné z bezpečnostních důvodů 
pokácet.

Přestože se broukoviště může stát 
domovem některých ohrožených druhů 
organismů, plní vedle ochranářské funkce 
hlavně důležitou funkci ekovýchovnou. 
Můžeme zde sledovat, že mrtvé dřevo 
nemusí být vůbec mrtvé a že pokácené 
stromy zde mohou dále žít druhým živo-
tem. Věříme, že si živočichové nové obydlí 
oblíbí a brouci si zde budou spokojeně 
mnout krovky. 

(hl)

Třinec má své první broukoviště
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Sametový Třinec pohledem 
kroniky města 

V listopadu 2019 uplyne třicet 
let od sametové revoluce, která 
v naší společnosti odstartovala 

zásadní politické a společenské změny. 
Jejich výsledkem byl konec období, které 
Československo strávilo pod tlakem a vlá-
dou totalitního režimu. 17. listopad 1989 
a události, které po něm následovaly, zna-
menaly naději, která vyústila ve svobodu 
a demokracii. Jak tyto události zazna-
menal tehdejší kronikář města Třince 
František Uhlář? Tady je malé ohlédnutí 
do minulosti… 

Citujeme z kroniky:
„Události zapsané od 1. ledna do polo-

viny listopadu jsou pochopitelně poplatné 
době. I zde je však nutno konstatovat, že 
politický a veřejný život byl v tomto roce 
1989 po různých stránkách mnohem více 
uvolněný. Stačí uvést třeba to, že se řada 
našich občanů účastnila svatořečení Anežky 
České v Římě, že v červenci se konala v sále 
našeho kina Kosmos ustavující schůze nové 
církve a hlavním organizátorem celé akce 
byl syn jedné naší učitelky, což by bylo dříve 
zcela nemyslitelné. A takových jevů bylo 
možno sledovat více.

(…) Bylo velmi obtížné zachytit do kro-
niky našeho města letošní velmi rušný rok 
a zejména průběh všech listopadových a pro-
sincových událostí, které proběhly v našem 
městě v přímé návaznosti na pražské udá-
losti, projevy studentů a všech dalších složek 
a osobností. Všechny tyto jevy v Praze měly 
velký ohlas a následování i u nás v Třinci. 
Na vývěsních tabulích, výkladních skříních, 
oknech a zdech ve městě se začaly objevovat 
ihned po 17. listopadu různé letáky, kresby, 
výzvy ke tvoření občanských fór, ke schůz-
kám a manifestacím, k diskusím a dialogům. 
Jak je známo, občanská fóra začala vznikat 
v listopadu jako projev nezávislých hnutí 
a struktur. Řídící vertikální propojení neměly 
a jejich posláním podle vlastního prohlášení 
bylo převést národ obdobím příprav ke svo-
bodným volbám v roce 1990. Občanské 
fórum v Praze se zasloužilo o rozbití totality, 
jmenování tzv. vlád národního porozumění 
a 29. prosince přivedlo na prezidentský 
stolec Václava Havla. 

V našem městě bylo založeno občanské 
fórum 23. listopadu 1989 v Klubu mladých 
hutníků v Třinci I, bylo v podstatě založeno 
mládežníky. (…) Jako úřední místnosti 

s telefonickým spojením mělo OF kanceláře 
v nové budově Národní fronty na Kamionce 
v Třinci VI, kde se členové pravidelně schá-
zeli v úterý a ve čtvrtek odpoledne. (…) 
Postupně pak byla v jednotlivých pod-
nicích, na školách a dalších pracovištích 
ve městě ustavována občanská fóra. (…) 
Naši občané začali otevřeně projevovat své 
názory a myšlení.

Na výzvu třineckého občanského fóra 
uskutečnila se v neděli 26. listopadu 
o 15. hodině na náměstí Rudé armády mani-
festace mládeže a občanů Třince a okolí 
města. I přes nepřízeň počasí se zde sešlo 
přes tisíc osob. U mikrofonu před Domem 
kultury se vystřídali vesměs mladí lidé, 
dělníci, studenti, členové občanského fóra, 
představitelé církví a další řečníci. Většina 
diskutujících plně podpořila požadavky za 
demokratizaci a změny v systému řízení naší 
společnosti.” 

Následující den, v pondělí 27. listopadu 
ve 12.00 hodin, se Třinečané přidali na 
základě pražské výzvy k manifestační stávce 
na podporu požadavků studentů a výzvy 
k provedení změn ve vládě. Manifestace 
byla ukončena po patnácté hodině česko-
slovenskou státní hymnou.

Zdroj: IX. Kronika 1988–1991 

V případě zájmu je možné po dohodě 
s odborem školství, kultury a tělovýchovy 
Magistrátu města Třince zapátrat v his-
torii podrobněji. Informace získáte na tel. 
č. 558 306 195.

Změny názvů ulic ve městě 
Na prvním zasedání nové rady 

M ě s t s kého  ná r o dn í h o  v ý b o r u 
9. ledna 1990 byl mimo jiné schvá-
len návrh na změnu názvu náměstí 
a některých ulic našeho města. A tak 
náměstí Lidových milicí v Třinci VI bylo 
přejmenováno na náměstí Tomáše 
G. Masaryka, náměstí Rudé armády 
by lo  p ře jmenováno na náměst í 
Svobody, ulice Gottwaldova byla 
nově nazvaná ulicí Jablunkovskou, 
ulice Československého svazu mlá-
deže v Třinci I přejmenována na ulici 
17. listopadu, dosavadní Makarenkova 
ulice nazvaná ulicí U splavu. Občané 
našeho města pak měli dát připomínky 
ke zveřejněným návrhům. Po projednání 
těchto připomínek a dalších návrhů byly 
všechny tyto návrhy definitivně schváleny 
radou 20. února 1990.

Pamatujete i další bývalé názvy?
Staroměstská – dříve ul. Belojanise
Nerudova – dříve ul. P. Morozova
Horní – dříve ul. Švermova
Slezská – dříve. A. Zápotockého
Seifertova – dříve K. Sliwky
Krátká – dříve ul. Marxova
Palackého – dříve ul. Fučíkova
Odbojářů – dříve ul. Pionýrská
Štefánikova – dříve ul. Krausova

Zdroj: IX. Kronika 1988–1991
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Letošní listopad se v Třinci ponese 
v duchu vzpomínání na listopadové 
události roku 1989. Výročí 30 let 

od sametové revoluce si připomeneme 
prostřednictvím besed, výstav, vzpomín-
kového happeningu a dalších akcí. 

„Takto významné výročí jsme se roz-
hodli připomenout i u nás v Třinci a osla-
vit ho sérií akcí, která vyvrcholí v neděli 
17. listopadu na náměstí Svobody. Přidejte 
se k nám a dejme společně najevo, že si 
vážíme svobody, kterou máme,” vyzývá pri-
mátorka Třince Věra Palkovská.

Knihovna Třinec chystá pestrý pro-
gram, který se zaměří na různé pohledy 
na svobodu a  život v  demokratické 
a občanské společnosti. Mezi nejzají-
mavějšími akcemi nechybí Slam poetry 
show, která se uskuteční v pátek 8. 11. 
od 19.00 v Knihovně Třinec a přivítá 
českou špičku v  této básnické a per-
formativní disciplíně. Následující den 
9. 11. se na stejném místě od 13.00 usku-
teční Festival svobody, v jehož rámci do 
Třince zavítá 10 významných osobností 
společenského kulturního života. Budou 
mezi nimi novinář Jindřich Šídlo, rektor 
Ostravské univerzity Jan Lata, dramatička 
Lenka Lagronová nebo hudebnice Beata 
Hlavenková, která po skončení festivalu 
představí své nové album SNĚ. Na pátek 
15. 11. 2019 připravuje knihovna první 
třineckou Pecha Kucha Night, při níž 
v krátkých prezentacích představí lidé 
z různých oborů svůj vztah ke svobodě. 

Do oslav se zapojí i kino Kosmos, kde 
ve čtvrtek 14. 11. dopoledne proběhne 
komponovaný program studentů pro stu-
denty Gympl o sametu a později odpole-
dne galavečer s předáním cen města Kino 
na sametu pro oceněné a jejich hosty. 
Slavnostní večer uzavře v 19.30 pre mié ra
česko-slovenského filmu Amnestie. Diváci 
se mohou těšit i na minifestival Filmy z tre-
zoru, který ve dnech od 17. do 22. 11. 
opráší zakázané filmy českých filmařských 
rebelů, jež z trezoru totalitního režimu 
vysvobodil až listopad 1989. 

Do osmdesátých let se můžete vrátit 
v sobotu 16. 11. v DDM, které chystá od 
14.30 RETRO odpoledne, kde nebude chy-
bět diskotéka s hity 80. let ani lampionový 

průvod. Návštěvníci si mohou zároveň pro-
hlédnout výstavu s názvem Jak jsme si 
hráli před 30 lety.

Všechny listopadové akce završí vzpo-
mínkový happening , který proběhne 
17. 11. 2019 od 16.00 na náměstí Svobody 
před kulturním domem. V 15.00 mu bude 
nedaleko mateřské školy Štefánikova na 
Terase předcházet zasazení stromu, který 
se stane připomínkou letošního 30. výročí 
sametové revoluce. 

Během společného setkání na náměstí 
vystoupí žáci ZUŠ, Dechový orchestr 
SCEAV Oldřichovice a závěr bude patřit 
Pěveckému sdružení Martinů a pěvec-
kému sboru p. Szurmanové. Happening 
zakončíme společně písní Marty Kubišové 
Modlitba pro Martu. 

„Abychom dotvořili tu správnou atmosféru, 
vezměte si prosím s sebou světýlka všeho 
druhu. Uvítáme baterky, mobily nebo svíčky, 
a pokud budete mít s sebou i klíče, bude 
atmosféra roku 1989 ještě autentičtější,” 
připomíná koordinátorka listopadových akcí 
Romana Ševečková z odboru školství, kultury 

a tělovýchovy třinecké radnice. Přehled 
všech akcí a jejich organizátorů najdete na 
webových stránkách www.trinecko.cz ve 
speciálním odkazu 30 let svobody, který 
se vztahuje k tomuto významnému výročí.  
(šs)

Třicet let svobody si v Třinci 
připomeneme řadou akcí

Minigalerie představí Tř inec 
v archivní fotografii

Chcete si připomenout, jak vypadalo 
naše město v osmdesátých a devade-
sátých letech minulého století? Pak se 
při vyřizování na magistrátu zastavte 
v třetím podlaží v radniční minigale-
rii, kde bude od 4. listopadu 2019 
až do poloviny ledna 2020 k vidění 
výstava archivních fotografií s názvem 
Návraty, kterou přichystal Magistrát 
města Třince ve spolupráci se Státním 
okresním archivem ve Frýdku-Místku. 
Můžete si počíst i v dobovém tisku 
z roku 1989.



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

Kvalitní péče, vstřícný personál, 
pokojné stáří a navíc příjemný klid 
a záplava zeleně v okolí. Tak by se dal 
ve zkratce charakterizovat Domov Nýdek 
v údolí Hluchové, který už dvacet let 
vytváří druhý domov potřebným třinec-
kým seniorům. 

Kulaté výročí tohoto zařízení, které je 
součástí Sociálních služeb města Třince, 
oslavili v září společně pracovníci a uživa-
telé Domova za přítomnosti vedení města 
a mnoha dalších hostů. Čtyřpodlažní 
budova Domova v současné době poskytuje 
zázemí 52 uživatelům. V roce 2015 byla 
zprovozněna přístavba, která ještě zvýšila 
standard pro klienty i personál. 

Občané mohou žádat o kotlíkové půjčky

Domov Nýdek slaví 20 let

Statutární město Třinec získalo dotaci 
na projekt „Podpora výměny kotlů 
ve městě Třinec, okr. Frýdek-Místek”. 
Tento projekt je spolufinancován Státním 
fondem životního prostředí ČR na základě 
rozhodnutí ministra životního prostředí. 
Projekt bude realizován v letech 2019 
až 2023, celková výše podpory činí 
16 640 000 Kč.

Cílem projektu je zajištění předfinancování 
výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva 
za moderní zdroje tepla formou zvýhodněné 
(bezúročné) zápůjčky. Občané nebudou 
muset mít ušetřenou hotovost či vyřizo-
vat úvěr v bance. Statutární město Třinec 
bude moci půjčit svým občanům celkovou 
částku, kde první splátka bude formou dotace 

z Moravskoslezského kraje a zbytek bude 
návratnou finanční výpomocí na dobu splá-
cení maximálně 5 let.

Žádost o bezúročnou kotlíkovou půjčku 
včetně příloh mohou zájemci podávat po 
schválení kotlíkové dotace Moravskoslezským 
krajem osobně na podatelně Magistrátu 
města Třince Jablunkovská 160, a to na 
předepsaném tiskopise, který tvoří přílohu 
č. 1 programového dokumentu. Základní 
podmínkou získání bezúročné půjčky je tedy 
podání a schválení žádosti o kotlíkovou dotaci 

Moravskoslezským krajem. Podmínky poskyt-
nutí bezúročné kotlíkové půjčky obsahuje 
programový dokument, který je k nahlédnutí 
na úřední desce města a webových stránkách 
města v sekci „dotace”. Tiskopis je také k dis-
pozici na Magistrátu města Třince, odboru 
Kancelář vedení města. Kontaktní osobou je 
Bc. Lucie Koždoňová, tel.: 558 306 239, 
e-mail: lucie.kozdonova@trinecko.cz.

Veškeré potřebné informace budou na 
webových stránkách města průběžně dopl-
ňovány. (lk)

okénko pro zastupitele
Vážení občané města Třince,

Po celé republice chybí přibližně sto 
tisíc dárců krve. Stávající dárci totiž stár-
nou a prvodárců přibývá každý rok méně. 
Nemocnice Třinec se dlouhodobě potýká 
s nedostatkem krve, a proto jsme se několika 
dalšími třineckými zastupiteli rozhodli, že 
se pokusíme s touto situací něco udělat.

 
Ve dnech 3. a 6. září tohoto roku, jsme 

tedy zorganizovali mimořádné odběrové dny.  

A podařilo se, přišlo neskutečných 127 lidí, 
z toho 12 prvodárců! 

Nad těmito dny převzal záštitu hejtman 
Moravskoslezského kraje pan Ivo Vondrák, 
podařilo se nám přesvědčit místní podni-
katele, ale třeba i poslance Parlamentu 
České republiky a tak dárci krve, mohli 
dostat hodnotné dárkové balíčky. Protože 
hlavně jim je třeba poděkovat, za jejich 
kapku krve, která může zachránit lidský 
život. I já jsem se rozhodl jít darovat krev 
a mohu jen podoktnout, že celý odběr mě 

mile překvapil. Plno vysmátých, šťastných 
a vděčných lidí a k tomu úžasný personál 
Hematologicko – transfúzního oddělení, 
zkrátka ideální kombinace. 

Pokud to bude možné, budeme se snažit 
tuto akci zopakovat. A tím vás chci vyzvat 
vážení občané města Třince, přijďte daro-
vat krev, nebo pokud byste chtěli dárcům 
pomoci, ozvěte se mi. Protože normální je 
darovat a Třinci k tomu jsou skvělé podmínky. 

Patrik Bocek, krajský, tř inecký, Váš 
zastupitel
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Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko
Od ledna 2019 poskytuje své služby na 

území Třince pobočka karvinské Poradny 
pro rodiny s dětmi Sluníčko. Zařízení fun-
guje už od roku 2013 a poskytuje podporu 
rodinám a dětem, které potřebují pomoc 
v situacích, se kterými si nedokážou pora-
dit vlastními silami. 

Poradna pomáhá rodičům projít změnami 
souvisejícími s rozvodem či rozchodem, 
zorien tovat se v nastalé situaci a zvolit 
řešení, které nejlépe odpovídá potřebám 
a zájmům jich samotných a jejich dětí. 
Dětem nabízí pomoc zpracovat rozpad 
rodiny a prostor pro sdílení jejich pocitů 
a obav v obtížné životní situaci. Dále nabízí 
rodičům podporu v oblasti výchovy a péče 
o děti, komplexní služby pěstounským rodi-
nám a poradenství zájemcům o náhradní 
rodinnou péči. 

Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko
Máchova 643, Třinec
Kontaktní osoba: 
Mgr. Michaela Pindórová, DiS. 
tel.: 734 167 300

Pracovali jste nebo pracujete v ČR či 
na Slovensku? Chcete se dozvědět, jak 
uplatnit svoje důchodové nároky v obou 
zemích? Pak máte ideální příležitost. 
Česká správa sociálního zabezpečení 
(ČSSZ) a Sociálna poisťovňa (SP) pořá-
dají již dvanáctý společný poradenský den 
k důchodům. Odborníci z obou národních 
institucí budou k dispozici ve čtvrtek 
21. 11. 2019 v budově Okresní správy 
sociálního zabezpečení ve Frýdku-Místku, 
Palackého 115 od 9.00 do 12.00 a od 
13.00 do 16.00. Na konzultaci je nutné 
se předem objednat na telefonním čísle 
+420 558 604 718 nebo na e-mailu 
ludmila.polakova@cssz.cz. Ke konzul-
taci budou zájemci potřebovat občanský 
průkaz nebo cestovní pas a také doklady 
o svém důchodovém pojištění, případně 
korespondenci s  oběma institucemi. 
Poradenství je poskytováno bezplatně. 

okénko 
sociálních
služeb

Knihovna Třinec letos sklízí jeden 
úspěch za druhým

Knihovna Třinec zažívá mimořádně 
úspěšný rok, který rámují individuál-
ní ocenění knihovníků a také uznání 
odborných porot v rámci soutěží a cen. 
Už v dubnu knihovnice Simona Kubišová 
a Klára Szturcová přivezly z celostátní 
přehlídky knihovnických lekcí OKNa 
první místo. V září obdržel Martin Čadra 
medaili Z. V. Tobolky za významný 
přínos rozvoji českého knihovnictví 
a v říjnu byla Hana Pietrová vyzname-
nána prestižní cenou MARK, která je 
udělována knihovníkům a knihovnicím 
ve věku do 35 let za jejich mimořádné 
aktivity. V říjnu také Knihovna Třinec 
získala v silné konkurenci ocenění 
v rámci udílení ceny Knihovna roku 
Moravskoslezského kraje 2019 za 
úspěšnou proměnu knihovny v kulturní, 
vzdělávací a komunitní místo s otevře-
ností k uživatelům a návštěvníkům.

„Když jsme v roce 2015 získali oce-
nění Knihovna roku ČR, stáli jsme před 
velkou výzvou udržet nastavenou laťku 
a pokusit se ji posunout ještě výše. 
Aktuální ocenění jsou důkazem toho, 
že se nám to daří, a také toho, že máme 
v knihovně tým plný výjimečných lidí, 
jejichž vliv a přínos dalece přesahuje 
hranice našeho města. Totéž platí i pro 
knihovnu jako takovou, protože každé 
individuální ocenění je nakonec výsled-
kem skvělé týmové práce. Ne vždy je 
to práce jednoduchá, protože práce 
s lidmi a především pro lidi patří k těm 
nejnáročnějším. Všichni si tak zaslouží 
obrovské poděkování, stejně jako město, 
které nás v našem snažení podporuje,” 
řekla Martina Wolna, ředitelka Knihovny 
Třinec. 

Jan Delong,
Knihovna Třinec

Dům dětí a mládeže srdečně zve o pod-
zimních prázdninách, tedy v úterý a ve 
středu 29. a 30. 10. 2019, všechny děti, 
které se nechtějí doma nudit, na pod-
zimní dílničky a Halloweenskou párty. 
Dílničky budou po oba dny od 9.00 do 
16.00 hodin a děti si mohou vydlabat 

dýni a vyrobit podzimní ozdoby jako věnec 
na dveře nebo strašidýlka. V úterý 29. 10. 
mohou děti po tvoření zůstat a vydovádět 
se na Halloweenské diskotéce. Přihlášky 
na obě akce obdržíte v DDM. Více se 
dovíte na www.ddmtrinec.cz.

 (jh)

Podzimní prázdniny v DDM

Česko-slovenský 
poradenský den
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Dušičky budou mít strážníci 
pod kontrolou

Děti z Paprsku se radují z nového hřiště 

Přelom října a listopadu je každo-
ročně obdobím, kdy tisíce lidí míří 
u příležitosti Památky zesnulých 

na místa posledního odpočinku svých 
blízkých a přátel, aby jim zde zapálili 
svíčku a věnovali tichou vzpomínku. 
Nejinak tomu bude i letos, proto budou 
hřbitovy a jejich okolí opět pod drobno-
hledem třineckých strážníků.

Hlídky zaměří svou pozornost na 
hřbitovy nejintenzivněji v prvních třech 
listopadových dnech. „Preventivní opat-
ření však začíná již před samotnými 
Dušičkami. Letos je zahájíme již od 26. 
října v 10.00 hodin, kdy budeme zvyšo-
vat počet kontrol zejména na centrálních 
hřbitovech na Folvarku. Toto opatření 
bude ukončeno následující neděli 3. listo-
padu ve 22.00 hodin,” přiblížil zástupce 
ředitele Městské policie Třinec Robert 
Sikora a dodal, že strážníci nezapomínají 
ani na ostatní hřbitovy ve městě, které 
budou namátkově kontrolovat zejména 
ve večerních a nočních hodinách.

A  zřejmě právě díky tomuto pre-
ventivnímu dohledu třinecká městská 
policie v posledních letech nezazname-
nává přestupky proti majetku páchané 
na hřbitovech. „Naše práce je v tomto 
ohledu více preventivní než represivní. 
Největším nepřítelem je tak většinou 
jen silnější vítr, který dokáže napáchat 
menší škody ve formě rozbitých lampi-
ček či váz nebo třeba přemístit výzdobu 
z jednoho hrobu na jiný,” dodal Robert 
Sikora. Strážníky v Třinci netrápí během 

Památky zesnulých enormnější nárůst 
přestupků oproti běžnému průměru, 
ačkoli statistika uvádí zvýšený počet 
dopravních přestupků. Problémy mohou 
nastat v okolí hřbitovů, kde řidiči často 
nechávají svá auta na nesprávných mís-
tech nebo tam na přeplněných parkovi-
štích vznikají menší kolize. Ty se však 
nevyhýbají ani silnicím ve městě, kam 
v těchto dnech vyjíždějí za „dušičkovými 
povinnostmi” i méně zdatní, tzv. sváteční 
řidiči. (pet)

Od začátku ř í jna mohou děti ze 
stacionáře Paprsek a z dětské sku-
piny Pampeliška dovádět na novém 
Oranžovém hřišti Paprsek, kde nechybí 
houpačka ve tvaru hnízda, malý lanový 
park, herní sestava a skluzavka. 

Dobrá věc se povedla díky příspěvku od 
Nadace ČEZ, ale významnou měrou se na 
výsledku podíleli i lidé z Třince a okolí, 
kteří se zapojili do hlasování veřejnosti 
v projektu Nadace Globus Lepší svět 
a sportovali s aplikací EPP Pomáhej pohy-
bem. (šs)

Děti se učily pracovat s informacemi
Žáci se ještě ani pořádně neusadili v lavi-

cích a hned v prvním zářijovém týdnu se 
zúčastnili přednášky o mediální gramot-
nosti, která byla hrazena z finančních pro-
středků projektu Místní akční plán II v ORP 
Třinec. Téměř 400 žáků 9. tříd z celého 
Třinecka si poslechlo, jak pracovat s infor-
macemi na internetu a jaké nástrahy na 

ně na sociálních sítích číhají. Přednášku 
o fake news a důležitosti ověřování infor-
mací si v knihovně vyslechli i zájemci z řad 
veřejnosti. Přednášejícím byl třinecký rodák 

Vojtěch Bruk, který se svými kolegy z pro-
jektu Zvol si info jezdí po celém Česku 
i Slovensku a učí všechny věkové skupiny 
pracovat s informacemi. (kcz)

V souvislosti s Památkou zesnulých bude prodloužena provozní doba hřbitovů, 
které se na noc uzamykají (Starý Folwark a Nový Folwark I. a II.). V době od 25. října 
do 10. listopadu 2019 budou místa posledního odpočinku pro návštěvy otevřena 
od 7.00 do 19.00 hodin.

Dovolujeme si upozornit řidiče, že v období Dušiček dojde v bezprostřední blíz-
kosti centrálního hřbitova na Folvarku od pátku 25. října do pondělí 4. listopadu 
2019 k přechodné úpravě silničního provozu. Na místní komunikaci vedoucí ke 
hřbitovu bude stanoven zákaz stání a stejně tak nebudou moci řidiči stát na úče-
lové komunikaci k bytovému domu čp. 115–119. K parkování lze využít přilehlou 
zpevněnou plochu, případně parkoviště u smuteční síně nebo parkoviště u fary. 
Děkujeme za pochopení. (šs)
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Skvělou zábavu a dobročinnost 
v  sobě spojil benefiční kon-
cert Srdce Evropy, který roze-

zněl v neděli 22. září 2019 náměstí 
Svobody v Třinci. Jeho výtěžek, který 
letos činil 126 000 Kč, poputuje jako 
každý rok na dobročinné účely. O vybra-
nou částku se podělí Centrum sociální 
pomoci, kde podpoří dětskou skupinu 
Pampeliška a službu Osobní asistence, 
s Hematologicko-transfúzním odděle-
ním Nemocnice Třinec a část výtěžku 
poputuje na speciální ortopedický kočár 
pro zdravotně znevýhodněnou Silvii 
Byrtusovou.

„Každý rok chceme na této akci potěšit 
a pobavit všechny od těch nejmenších 
a zároveň pomoci potřebným. Chtěla 
bych poděkovat všem sponzorům za 
finanční dary a samozřejmě také všem 
lidem, kteří přispěli na dobrou věc,” 
uvedla primátorka Věra Palkovská.

V bohatém programu si přišli na své 
malí i velcí. Nejmladší posluchače zaba-
vil Jirka Hadaš, nadšenému třineckému 
publiku zazpívala Heidi Janků a kapela 
Coincidence a závěr koncertu patřil 
Markovi Ztracenému. 

Koncer t doprovodily na náměst í 
Svobody aktivity konané u příležitosti 

Evropského týdne mobil it y, jejichž 
společným jmenovatelem bylo motto 
Pokrok nezastavíš. Odbor dopravy tři-
neckého magistrátu připravil společně 
s Knihovnou Třinec, kinem Kosmos a dal-
šími partnery pestrý program. Milovníky 
starých aut potěšila výstava veteránů 
a historických autobusů, na své si ale 
přišli i příznivci pokrokových dopravních 
prostředků poháněných elektřinou. V pro-
storu mezi náměstím Svobody a TGM 
a na Lidické ulici byly k dispozici elekt-
rokola, koloběžky a další elektrovozítka, 
jež si mohli zájemci na místě vyzkoušet. 
(šs)

Srdce Evropy tlouklo pro potřebné
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Požáry, zásahy u  dopravních 
nehod, likvidace následků vich-
řice, úniky nebezpečných látek 

a další kritické situace zdolává už půl 
století s plným nasazením profesio-
nální hasičská jednotka okresu Frýdek-
Místek. Za uplynulých padesát let ušli 
hasiči na Třinecku velký kus cesty, 
proto u příležitosti tohoto výročí při-
pravili společně s třineckým muzeem, 
Magistrátem města Třince a Muzeem 
Beskyd výstavu, která mapuje vývoj 
požární ochrany v našem regionu za 
poslední desetiletí. 

Během slavnostní vernisáže pře-
dala primátorka Věra Palkovská ředi-
teli Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje gen. Vladimíru 
Vlčkovi pamětní medaili statutárního 
města Třince jako výraz úcty a poděko-
vání za mnohaletou obětavou práci hasičů 
na Třinecku.

„Velmi si vážím dlouhodobé úzké spolu-
práce mezi městem a hasičským záchran-
ným sborem. Hasiči jsou připraveni 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní 
v roce poskytnout rychlou a odbornou 
pomoc všem, kteří se ocitnou v nouzi. 
Hasiči jdou vždy tam, odkud ostatní 
utíkají, a za to jim patří veliké poděko-
vání a uznání,” uvedla primátorka Věra 
Palkovská a vyzdvihla také fungující spolu-
práci s dalšími složkami záchranného sys-
tému, s dobrovolnými hasiči a podnikovými 
hasiči TŽ. „Že nám spolupráce funguje, 

si ověřujeme každoročně nejen v rámci 
tradiční akce Den s integrovaným záchran-
ným systémem, ale především v krizových 
situacích. Z pohledu bezpečnosti nás 
velmi těší, že od té doby, co jsou složky 
IZS pod jednou střechou v integrovaném 
výjezdovém centru, je jejich součinnost 
ještě více posílena,” dodala primátorka. 

Historie územního odboru Frýdek-
-Místek Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje se začala psát 
v  roce 1969, kdy byl zřízen Veřejný 
požární útvar Frýdek-Místek s pobočnou 
stanicí v Třinci. Expozice v třineckém 
muzeu, která je k vidění do 17. listopadu 
2019, přibližuje dobové ochranné výstroje, 
uniformy, fotografie i dokumenty spjaté 
s hasiči na Třinecku. (šs)

Profesionální hasiči na Třinecku 
pomáhají lidem v nouzi už 50 let

26.12. 2019 — 5.1. 2020

MISTROVSTVÍ SVĚTA IIHF
v ledním hokeji juniorů 2020

Vstupenky v prodeji na 2020.worldjuniors.hockey 
nebo terminálech Sazky.


