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Třinecké ulice opět  
rozzáří barevné květy

STR. 2

Vydejme se v Třinci 
do práce na kole nebo 
pěšky! 

Naše město se v letošním roce 
připojilo k celorepublikové 
výzvě s názvem Do práce na 
kole. > 

STR. 4

Vláda vyhlásila nouzový 
stav, v Třinci zasedá 
bezpečnostní rada

Hlavním tématem je usnesení 
vlády a preventivní opatření 
kvůli koronaviru. > 

Po šedivém období zimy se 
o slovo opět hlásí jaro. Jeho 
první poslové nám i letos 

zdobí ulice a náměstí, nově napří-
klad ul. Jablunkovskou či prome-
nádní chodník, kde bylo na podzim 
vysazeno více než 2000 cibulek 
tulipánů, narcisů, krokusů, mod-
řenců, sněženek a ladoněk.

V létě barevné květy cibulovin opět 
vystřídají letničky. Oblíbené „květinové 
louky” se rozrostou o další plochu. 
Kromě již osvědčených výsevních 
směsí budou vyzkoušeny i směsi nové, 
uvidíme tedy, jaké barevné kombinace 
se nám letos v Třinci objeví.

Kromě letniček v  záhonech či 
v nádobách na sloupech ve městě 
rozkvete také nepřeberné množství 
trvalek. Zbrusu nové trvalkové záhony 
na promenádním chodníku budou tuto 
významnou zelenou tepnu zdobit až 
do podzimních měsíců.

Doufejme, že letošní rok nebude 
skoupý na srážky a že se zeleni ve 
městě bude dařit. A občanům nezbývá 
než popřát kromě slunce v duši také 
vláhu v půdě.  (hl)
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Na počátku února proběhl v Třinci 
28. ročník mezinárodního výš-
kařského mítinku Beskydská 

laťka. Sportovní svátek završilo přátel-
ské setkání v budově magistrátu města, 
kde vítězné atlety přivítala primátorka 
Věra Palkovská. Pozvání letos přijaly 
světové špičky jako Tom Gale z Velké 
Británie, Jamal Wilson z Baham či 
Světlana Radzivilová z Uzbekistánu. 
Třešničkou na dortu byla návštěva 
kubánské výškařské legendy Javiera 
Sotomayora. Dvaapadesátiletý nejlepší 
výškař v historii atletiky přeskočil v roce 
1993 jako jediný laťku ve výšce 245 cm 
a jeho rekord se dosud nikomu nepoda-
řilo překonat. 

Přijetí atletů na radnici je tradicí již od 
roku 2006 a probíhá pokaždé ve velmi 
srdečné atmosféře. „Setkání s výškaři je 
vždy milé a přátelské a každoročně se na 
něj moc těším. Letos poprvé proběhlo až 
po ukončení mítinku a bylo o to uvolněnější 
a slavnostnější. Mám velkou radost, že jsme 
po 14 letech mohli znovu přivítat i Javiera 

Sotomayora,” uvedla Věra Palkovská. 
Usměvavý olympijský vítěz a světový rekord-
man z Kuby, který kvůli své mrštnosti dostal 
přezdívku „kočka z Limonaru”, obdržel od 
primátorky na památku symbolickou ply-
šovou kočku. Ostatní atleti si jako upo-
mínku na naše město odnesli šálu Ocelářů 
a drobné pozornosti s tematikou Třince. 

V průběhu setkání si atleti pochvalovali 
skvělou atmosféru závodu, jedinečné tři-
necké publikum i přátelské přijetí na radnici. 
Na závěr návštěvy usadila Věra Palkovská 
výškaře do primátorského křesla, aby v něm 
do pamětní knihy města napsali pár slov 
a přidali svůj podpis. „Obdivuji Třinec. Bylo 
by pro mě ctí být občanem vašeho města,” 
nešetřil chválou Jamal Wilson z Baham.

„Beskydská laťka patří po celá léta k nej-
významnějším sportovním a troufnu si říci 
i společenských událostem v Třinci. Každý 
rok si ji v našem městě hodně užíváme 
a budeme ji i nadále podporovat. Obrovské 
poděkování patří všem organizátorům v čele 
se Stanislavem Sajdokem mladším,” dodala 
Věra Palkovská. 
 (šs)

Na třineckou radnici  
dorazili špičkoví výškaři

úvodní
slovo
Milí spoluobčané, 

toužebně očekávané jaro je tady, i když 
nás sníh může ještě překvapit. Ale jarní 
sluneční paprsky, které tolik potřebujeme, 
už snad zima výrazně neohrozí. Doufejme, 
že jarní teplejší počasí zabrání nebo ale-
spoň zmírní šíření nového koronaviru. 
Nezapomínejme, že nejlépe nákaze odo-
láme zvýšenou hygienou a posílením obra-
nyschopnosti našeho organismu, k němuž 
přispívá hlavně pohyb, příjem většího množ-
ství ovoce a zeleniny, ale také nepodléhání 
panice a používání zdravého selského 
rozumu. Naše zdraví můžeme určitě posílit 
třeba zapojením se do výzvy Do práce na 
kole, díky níž zároveň podpoříme i čistou 
dopravu v našem městě.

Jaro je také spojeno s úklidem, a to nejen 
doma ve skříních, ale i ve veřejném pro-
storu. Myslím, že silné větry se podepsaly 
i na čistotě ve městě a je na nás všech, jak 
bude vypadat nejen naše blízké okolí, ale 
i celé město. 

Život přináší nejen stále nové výzvy, ale 
i překážky a problémy. Jednou je to kůrovec 
či jmelí, a sotva se popereme s chřipkou, 
objeví se koronavirus. Na druhou stranu ale 
život přináší mnoho dobrého, pozitivních 
zážitků, situací a pěkných vztahů. Proto 
se nenechejme oslabit strachem a otrávit 
„blbou” náladou. Musíme se s tím každý 
porvat, jak nejlépe umíme. 

Přej i  Vám všem 
pevné zdraví a přiví-
tejme jaro a Velikonoce 
s nadějí, že všechno 
zvládneme.

Věra Palkovská

Co takhle nechat auto doma a celý květen použít při cestě 
do práce kolo, koloběžku nebo vlastní nohy? Podpořme 
v květnu svoji kondici a pomozme zároveň našemu městu od 
emisí. Třinec se totiž v letošním roce zapojil do celorepubli-
kové květnové kampaně s názvem Do práce na kole, kterou 
pořádá spolek Auto*Mat.

„Iniciátoři výzvy chtějí hravou formou motivovat co nejvíce lidí, 
aby jako dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo nebo 
jakoukoli bezmotorovou formu dopravy včetně běhu a chůze. Cílem 
tradiční jarní akce není „honit” kilometry, ale zkusit se v květnu 
co nejčastěji dopravovat do práce na vlastní pohon,” vysvětluje 
cyklokoordinátor města Leszek Gryga. „Když lidé přestanou denně 

Vydejme se v Třinci do práce na kole nebo pěšky!
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Jmelí  s i  vě t š inou spo ju jeme  
s  vánočními svátky, kdy v nej-
různějších barevných úpravách 

zdobí naše domácnosti. Z botanic-
kého hlediska ale jde o poloparazi-
tickou rostlinu, která z hostitelského 
stromu získává přednostně vodu a v ní 
rozpuštěné živiny a výrazně zkracuje 
jeho životnost. Šíření jmelí se v posled-
ních letech stává závažným problémem 
a jeho výskyt na Třinecku lze podle 
odborníků označit jako kalamitní. 
Proto Třinec spojil síly s Třineckými 
železárnami a rozhodl se postupovat 
v boji proti jmelí na celém území města 
společně. 

Vůli spolupracovat potvrdily obě strany 
memorandem. „Stromy hrají ve městech 
důležitou roli pro zdraví a celkovou kvalitu 
života. Plní nejen estetickou funkci, ale 
zvláště v době, kdy bojujeme se suchem, 
zadržují vláhu v území, zachycují prach 
a vytvářejí kyslík. Proto chceme pod-
niknout všechny možné kroky k jejich 
ochraně před jmelím. Vzhledem k tomu, 
že je třeba ošetřit stromy i na pozem-
cích, které patří Třineckým železárnám, 
dohodli jsme se s hutí na spolupráci,” 
vysvětlila primátorka Věra Palkovská.

Nejpoužívanějším způsobem v boji proti 
jmelí je jeho mechanické odstraňování. 
„Jedná se však pouze o dočasné řešení, pro-
tože se jmelí na ošetřených stromech objeví 
ve velmi krátkém časovém úseku znovu. 
Tato metoda je vhodná hlavně pro málo 
napadené stromy a pro případy, kde jmelí 
roste pouze na menších větvích. U význam-
něji napadených stromů se v současné době 

začínají používat speciální postřiky. Jedná 
se o novou metodu, jejíž výsledky se zatím 
jeví poměrně slibně, avšak i tato metoda má 
svá úskalí a pouze čas ukáže její účinnost,” 
doplnila Halina Lisztwan z odboru životního 
prostředí a zemědělství třinecké radnice. 

Kromě každoročních arboristických 
prací a prvních pokusů s postřiky chce 
město přistoupit k radikálnějšímu řešení 
této složité problematiky a využít v boji 
proti jmelí i dotace. „V současné době si 
necháváme zpracovat projektovou doku-
mentaci, v jejímž rámci bude u vytipova-
ných stromů navržen optimální způsob 
jejich ošetření,” doplnila primátorka. 
 (šs)

Třinec se společně 
s hutí pustil do záchrany 
stromů před jmelím Chtěl bych poskytovat část rodinného 

domku ke krátkodobým pronájmům pro 
turisty a slyšel jsem, že musím platit 
nějaký poplatek, je to tak?

Odpověď MMT: Do konce loňského roku 
platili turisté místní poplatek z ubytovací 
kapacity ve výši 5 Kč za lůžko a den, a to 
pokud byli ubytováni v objektech, které 
byly k tomuto účelu zkolaudovány. Nově 
je poplatek z ubytovací kapacity nahra-
zen poplatkem z pobytu ve výši 10 Kč za 
den a platí se ve všech objektech, které 
poskytují úplatný pobyt do 60 dnů (bez 
přerušení), s výjimkou dne jeho počátku, 
a netýká se osob mladších 18 let. Tento 
poplatek odvádí poskytovatel ubytování 
správci poplatku. Z toho vyplývá povinnost 
všem poskytovatelům úplatného pobytu 
splnit ohlášení k místnímu poplatku 
z pobytu, a to na ekonomickém odboru 
Magistrátu města Třince v kanceláři 207, 
tel. 558 306 267.

Kam mohu v Třinci odevzdat použité 
oleje z domácnosti?

Odpověď MMT: Použitý olej můžete 
odevzdat ve sběrném dvoře na Tyrské 
nebo je možné ho předat do mobilní sběrny 
nebezpečného odpadu v  rámci svozů 
objemného odpadu, které probíhají vždy 
na jaře a na podzim. Termíny sběru najdete 
na str. 12. Samostatné nádoby na pou-
žitý olej zatím neplánujeme, a to z důvodu 
nepříliš dobrých zkušeností z jiných obcí 
a měst s tímto způsobem sběru. Velkým 
problémem bývá olejem znečištěné okolí 
nádob. Doporučujeme použitý olej shro-
mažďovat doma do uzavíratelné nádoby 
a jednou za čas ho odevzdat ve sběrném 
dvoře nebo do mobilní sběrny. 

rubrika 
Dotazy veřejnosti

jezdit autem, zlepší tak nejen svou kondici, zdraví a náladu, ale 
navíc přispějí i k čistšímu ovzduší,” dodává.

Jak se do výzvy zapojit? Stačí vytvořit tým o 2–5 lidech 
a zaregistrovat se do 30. dubna 2020 na stránce www.dopra-
cenakole. cz, kde zájemci najdou veškeré další podrobnosti. 
Cyklistická doprava má v Třinci zelenou. „Krok po kroku kaž-
doročně zlepšujeme cyklistům podmínky, které jim usnadňují 
jízdu na kole, ať už to jsou vyhrazené cyklopruhy a cyklostezky, 

nebo servisní stojany, cyklopumpy a bezpečná úschova kol či 
nabíječky pro elektrokola. Díky obchvatu je Třinec průjezdnější 
a také se daří ekonomice a máme se lépe, což s sebou na dru-
hou stranu přináší i trochu větší pohodlnost lidí, kteří do práce 
častěji jezdí autem. Proto se přidáváme k výzvě Do práce na 
kole, abychom si připomněli výhody pohybu na kole,” dodala 
primátorka Věra Palkovská. 
 (šs)
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Třinečtí řidiči ve zralém věku mají 
možnost zdokonalit si přímo v Třinci 
své řidičské dovednosti. Umožní jim 
to vzdělávací program Jedu s dobou, 
který se bude od dubna konat v Centru 
bezpečné jízdy v areálu SteelRingu na 
Borku. Kurzy jsou určeny široké aktivní 
motoristické veřejnosti ve věku 65+. 
Finanční podporu projekt získal z fondu 
zábrany škod a díky tomu je pro účast-
níky zcela zdarma.

Kurzy budou stejně jako v loňském roce 
obsahovat teoretickou a praktickou část. 
Teorie je zaměřena na novinky v doprav-
ních předpisech, praktická část pak na 
oblast prevence vzniku dopravní nehody, 
na správné zásady krizového brzdění na 
různém povrchu vozovky, zvládnutí smyku 
a manévrování. To vše bude doplněno 
o praktickou ukázku první pomoci. Výše 
uvedený program je celkem 6hodinový 
včetně přestávek a je nutné ho absolvovat 

s vlastním vozidlem. Zájemci se na něj 
mohou přihlásit prostřednictvím webové 
stránky www.jedusdobou.cz, kde v odkazu 
Termíny a rezervace najdou místo konání 
Třinec. 

Projekty budou realizovány společ-
ností Dekra CZ, a. s., ve spolupráci se 
společností SteelRing, s. r. o., Třinec 
a s Asociací center pro zdokonalovací 
výcvik řidičů AČR. 
 (šs)

Po zimní přestávce do pomyslných lavic 
opět zasednou studenti univerzity třetího 
věku, kterým brzy začne letní semestr.  
Na přání velké části posluchačů se před-
nášky tentokrát zaměří na historii. Tematicky 

navážou na televizní minisérii Marie 
Terezie, jež nedávno zaznamenala velký 
divácký úspěch, a budou se věnovat rodu 
Habsburků, habsburské monarchii a období 
vlády Karla VI., které předcházelo vládě této 

císařovny. První přednáška byla naplánována  
na 7. dubna, ale vzhledem ke stávající situaci 
a nouzovému stavu byla zrušena a zahájení 
odloženo. Sledujte prosím www.trinecko.cz 
nebo volejte 558 306 106.  (šs)

Senioři mohou jet s dobou i v Třinci

Dříve narozeným začne letní semestr

Vláda České republiky vyhlásila kvůli 
koronaviru od čtvrtku 12. března 
2020 nouzový stav. Od pátku  

13. března 2020 vláda zakázala divadelní, 
hudební, filmová a další umělecká před-
stavení, sportovní, kulturní, náboženské, 
spolkové, taneční akce, výstavy, slavnosti, 
poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a vele-
trhy s účastí přesahující ve stejný čas 
30 osob.

Zakázala přítomnost lidí v provozovnách 
stravovacích služeb od 20 hodin do šesté 
hodiny ranní, lidé také nebudou moci do 
veškerých zábavních zařízení, do posiloven, 
solárií, provozoven wellness služeb, na spor-
toviště či koupaliště.

Na mimořádná opatření nařízená mini-
sterstvem zdravotnictví zareagovalo 
i statutární město Třinec. Kvůli prevenci 
vzniku onemocnění COVID-19 způsobe-
ného novým koronavirem SARS-CoV-2 se 
už před vyhlášením nouzového stavu sešla 
ve středu 11. března 2020 bezpečnostní 
rada města, aby zhodnotila stávající situaci. 
Další zasedání bezpečnostní rady města 

jsou avizována po uzávěrce tohoto čísla 
Třineckého zpravodaje.

„Nastalou situaci nechceme podceňovat 
a prevence je důležitá. Zdraví je na prvním 
místě. Chceme se chovat zodpovědně a neo-
hrožovat především starší generaci, která 
je v tomto případě nejzranitelnější. Vývoj 
situace budeme i nadále pečlivě sledovat 
a budeme okamžitě reagovat na to, co se 
bude dít. Jsme připraveni kdykoli svolat 
bezpečnostní radu, která zváží další kroky. 
O případných nových opatřeních budeme 
informovat prostřednictvím webových strá-
nek města a rovněž doporučujeme sledovat 
aktuální informace na webových stránkách 
jednotlivých organizací,” uvedla primátorka 
Věra Palkovská. 

V souladu s nařízením státu jsou uzavřeny 
základní a střední školy. Nařízení se zatím 
nevztahuje na mateřské školy, které zůstávají 
i nadále v provozu.

Podle odborníků nemáme propadat panice, 
důležité je pečlivě dodržovat zásady osobní 
hygieny, používat zdravý selský rozum, chovat 
se odpovědně a ohleduplně. Doporučujeme 
sledovat důvěryhodné weby, kterými jsou 

například stránky státního zdravotního 
ústavu nebo krajské hygienické stanice. 
V případě potřeby či telefonické konzultace 
v souvislosti s koronavirem se můžete obrátit 
i na telefonní číslo 112.

Bližší a aktuální informace naleznete 
na níže uvedených odkazech:

http://www.khsova.cz/
https://www.mzcr.cz
http://www.szu.cz

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému 
stavu budou všechny avizované kulturní 
a společenské akce v Třinci uskutečněny 
v náhradním termínu.  (šs)

Vláda vyhlásila nouzový stav.  
V souvislosti s koronavirem zasedá 
bezpečnostní rada města.
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Více než dvacet let při každém zásahu 
obětavě pomáhali druhým v nesná-
zích. Řeč je o zkušených emeritních 

hasičských profesionálech z hasičské 
stanice Třinec, kterým za věrnost slav-
nostně poděkoval velitel Hasičského 
záchranného sboru Moravskoslezského 
kraje brig. gen. Vladimír Vlček společně 
s primátorkou Třince Věrou Palkovskou, 
ředitelem územního odboru HZS MSK 
Vojtěchem Nezvalem a velitelem třinecké 
stanice Bohdanem Sikorou. 

Jan Baron, Jan Labaj, Miroslav Liberda, 
Josef Martynek, Josef Saran, Evžen 
Szturc a Jan Špitálský si v prostorách 
Integrovaného výjezdového centra zaslou-
žili poděkování „za dlouhodobou službu při 
zajišťování ochrany života a zdraví občanů, 
majetku před požáry a poskytování pomoci 
při mimořádných událostech”. 

„Smekám před těmito hasiči, kteří přes 
dvacet let s plným nasazením vykonávali 
svou práci u hasičského záchranného 
sboru, obětavě zasahovali při krizových 
situacích a navíc stihli profesně vychovat 
své nástupce. Pocit bezpečí je jednou ze 
základních lidských potřeb a je důležité, aby 

se lidé v Třinci cítili bezpečně, proto hasi-
čům a dalším složkám záchranného systému 
patří za jejich službu velký dík,” uvedla Věra 
Palkovská, která zmiňovaným „sedmi sta-
tečným” předala zároveň i pamětní medaili 
města. „Velmi si vážím dlouhodobé úzké spo-
lupráce mezi městem a složkami záchran-
ného systému. 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 prohloubena a posílena. To, že 
nám spolupráce funguje, si ověřujeme kaž-
doročně nejen v rámci tradiční akce Den 
s IZS, ale především v krizových situacích,” 
dodala primátorka a připomněla, že v sobotu  
6. června se Den s integrovaným záchran-
ným systémem uskuteční už podvacáté 
a chystaný program slibuje na náměstí 
Svobody skvělou podívanou.  (šs)

Bývalí hasiči dostali ocenění  
za věrnost

Třinec má za sebou společenskou a ple-
sovou sezonu. V lednu a únoru se mohli 
Třinečané pobavit na množství bálů, 
které probíhaly pod taktovkou dobrovol-
ných hasičů, myslivců, SRPŠ, sportovních 
klubů a nejrůznějších spolků na řadě míst 
v centru i v příměstských částech. 

Jeden z  tradičních plesů proběhl  
23. února v režii spolku Majkefer ve spole-
čenském sále kulturního domu Trisia a pat-
řil především lidem se zdravotním znevý-
hodněním a jejich rodinám. O oblíbenosti 
akce každoročně svědčí plný sál a šťastné 
úsměvy na tvářích všech účastníků nechy-
běly ani letos. Díky obětavým organizá-
torům z týmu Majkefer v čele s předse-
dou spolku Jakubem Romanem si všichni 
„plesající” užili skvělou zábavu a odnesli si 
mnoho zážitků z příjemně strávených chvil. 

Věděli jste, že začátek plesových radová-
nek můžeme zasadit do 15. až 16. století? 

Plesy bývaly v minulosti především výsa-
dou šlechty a až v průběhu 19. století se 
postupně staly běžnou součástí tehdejší 
měšťanské společnosti. První český ples se 

odehrál z iniciativy spisovatele a dramatika 
Josefa Kajetána Tyla v roce 1840 v Praze 
a navštívila ho česká elita včetně Karla Hynka 
Máchy.  (šs)

Začátek roku se nesl ve znamení plesů



6 | BŘEZEN 2020 | T Ř I N E C K Ý  Z P R A V O D A J

Jako každý rok bude i letos od začátku dubna probíhat v našem městě blokové 
čištění parkovišť a parkovacích stání podél komunikací. Řidiči budou na plánované 
čištění upozorněni přechodným dopravním značením, které bude na komunikacích 
umístěno sedm kalendářních dnů před plánovaným termínem čištění. Po vyčištění 
parkovišť a komunikací provede správce komunikací v závislosti na počasí naplá-
novanou obnovu vodorovného dopravního značení.

Čištění komunikací bude probíhat od 1. 4. až do 22. 5. 2020 vždy od 8.00 do 
14.00, na některých parkovištích v Lyžbicích-Terase a ve Starém Městě budou 
práce prováděny od 6.00 do 9.00. Podrobný rozpis s termíny a místem blokového 
čištění najdete v Aktualitách na webových stránkách města.

Prosíme řidiče, aby respektovali přechodné dopravní značení a přeparkovali svá 
vozidla, aby nebránila úklidu.  (jš)

Z důvodu mimořádných opatření 
ministerstva zdravotnictví v souvislosti 
s šířením koronaviru se ruší plánované 
setkání zástupců Moravskoslezského 
kraje s osadním výborem a občany 
v Oldřichovicích, které mělo proběh-
nout 24. 3. 2020 a mělo se týkat 
zamýšlené rekonstrukce lanovky na 
Javorový. O náhradním termínu setkání 
budou lidé včas informováni. 

Upozorňujeme řidiče, že na ulici Dukelská na Terase dojde 
v dubnu ke změnám v dopravě. V úseku od kruhového objezdu 
u Prioru po křižovatku u restaurace U Švejka bude ulice nově 
jednosměrná (ve směru ke Švejkovi), čímž bude průjezd plynulejší 
a bezpečnější pro všechny účastníky silničního provozu. V rámci 
změny dojde k vyznačení parkovacích pruhů. 

Úprava pamatuje i na bezpečnost cyklistů, kteří budou mít k dis-
pozici nové opatření – vyznačený ochranný pruh, jenž povede ve 
shodném směru jízdy nového jednosměrného provozu. Cyklisté budou 
moci touto ulicí projet i v opačném směru, a to po společné stezce 
pro chodce a cyklisty v prostoru stávajícího chodníku. Všechny tyto 
změny si vyžádají úpravu dopravního značení, proto bude na ulici 
Dukelská v týdnu od 3. do 10. dubna omezeno parkování. Děkujeme 
za pochopení. 

Ulice a parkoviště projdou úklidem Setkání s občany  
v Oldřichovicích se ruší 

Ulice Dukelská bude  
jednosměrná Víte, jak funguje ochranný  

pruh pro cyklisty?

Ochranný pruh pro cyklisty určuje cyklistovi jeho bezpečný prostor. Když se v něm ale žádný cyklista nenachází, mohou jej řidiči motorových vozidel vyu-žít. Nikdo jim totiž striktně nezakazuje do ochran-ného cyklopruhu v případě nutnosti zajet (na rozdíl od vyhrazených pruhů pro cyklisty, které jsou vyzna-čeny např. na ulici Lidické, Jablunkovské, Frýdecké a Nádražní).

Když se cyklista v ochranném pruhu nachází, stačí zbylý prostor vozovky většině řidičů k jeho bezpeč-nému minutí, aniž by u toho navíc museli dávat zna-mení, že jej předjíždějí. Jinak se provoz motorových vozidel prakticky neliší od stavu, kdy ochranný pruh na vozovce nebyl. Je tedy výhodný pro obě strany: cyklista má více bezpečného prostoru a motorista ho míjí plynule, bez vybočování a signalizace blinkrem. 


Překvapivé výsledky přinesl celo-
státní výzkumný projekt Českého 
hydrometeorologického ústavu, 

který v letech 2018 a 2019 zmapoval 
hlavní znečišťovatele ovzduší jemnými 
prachovými částicemi. Projekt odstar-
toval Třineckem a bude pokračovat 
na Kladensku a v dalších vybraných 
oblastech. 

Podle výsledků měření úroveň znečištění 
na Třinecku ovlivňuje šest hlavních zdrojů, 
přičemž více než poloviční podíl mají na 
znečištění jemnými prachovými částicemi 
domácnosti, které topí v kotlech pevným 
palivem. Zároveň odborníci doporučili 
pracovat na opatřeních, která povedou 

k významnému snížení emisí především 
z tohoto zdroje.

Životní prostředí a čisté ovzduší je jednou 
z klíčových priorit, kterým v Třinci dlouho-
době věnujeme velkou pozornost. „Vyvinuli 
jsme maximální úsilí, aby byl vybudován 
obchvat Třince, vytváříme podmínky pro 
cyklodopravu, podporujeme elektromobilitu 
v rámci městské hromadné dopravy, klademe 
velký důraz na péči o zeleň, ve spolupráci 
s krajem a ministerstvem životního prostředí 
přispíváme občanům na kotlíkové dotace,” 
uvedl náměstek primátorky Ivo Kaleta. 
„V Třinci je stále mnoho nemovitostí, kde 
se topí tuhými palivy. Aniž bychom znali 
výsledky měření ČHMÚ, potvrdilo se, že 
jdeme správnou cestou,” dodal. Od roku 

2015, kdy byla vyhlášena první výzva 
kotlíkových dotací, Třinec poskytl svým 
občanům na výměnu starého kotle zhruba 
2 840 000 Kč, přičemž příspěvek putoval 
celkově do více než 380 domácností. 

Výsledky projektu ČHMÚ potěšily i huť, 
která v posledních letech investovala do 
odprášení největších hutních agregátů. Díky 
instalaci tkaninových filtrů se objem prachu 
v ovzduší v porovnání s lety před instalací 
všech nových zařízení snížil o více než  
75 %. Celkově Třinecké železárny od své 
privatizace investovaly do ekologických 
projektů 9 miliard korun. Podrobnější 
informace k tématu s výsledky měření 
najdete v Aktualitách na stránkách města  
www.trinecko.cz.  (šs)

ČHMÚ zmapoval znečišťovatele ovzduší
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Dobrovolníci mezi námi
Pomáhat někomu zadarmo a ve svém 

volném čase, tomu se nevěřícně diví 
většina lidí, když slyší o dobrovolnících. 
O lidech s dobrou vůlí, kteří jsou mezi 
námi, a přitom o nich často ani nevíme, 
protože svou nezištnou službu nevysta-
vují na odiv. Jsou to obyčejní lidé s běž-
nými životními starostmi a radostmi, ale 
mají neobyčejné srdce, které je otevřené 
a přístupné druhým lidem. Svůj volný čas 
věnují potřebným, aby jim zpestřili jejich 
den, pomohli jim překonat samotu, tram-
poty a přivedli je na jiné myšlenky.

Dobrovolnické centrum ADRA na území 
města Třince již 15 let vysílá dobrovolníky 
k seniorům do zařízení sociálních služeb 
a posledních pět let provozuje i program 
„Dobrovolníci v domácnostech seniorů”. 
Tento projekt usiluje podpořit ty seniory, 
kteří zatím ještě zvládnou samostatný život 
doma, ale pro nedostatek kontaktů a někdy 
i kvůli obavám z cizího prostředí již neo-
pouštějí své domovy. 

Věříme, že prostřednictvím dobrovolníků 
můžeme u seniorů podpořit sebevědomí, 
odvahu i chuť do života a pomoci jim tak 
aktivně prožít stáří. V roce 2019 se do 
programu zapojilo 12 dobrovolníků, kteří 
navštěvovali 11 seniorů. Celkem bylo 
v rámci 374 návštěv evidováno 610 dob-
rovolnických hodin.

Seniory pravidelně navštěvuje také koor-
dinátorka dobrovolníků a zjišťuje, zda je vše 
v pořádku. Při těchto návštěvách má mož-
nost seniory blíže poznat, protože kromě 
pracovních záležitostí si povídají i o tom, 
jak se jim žije a z čeho mají radost, a spo-
lečně vzpomínají na mládí, na školu nebo 
na práci. A občas se jí povede i kousek 
hodný pořadu Pošta pro tebe, jako třeba 
v případě, kdy se jí podařilo zkontaktovat 
dvě klientky, ztracené kamarádky z mládí, 
které se několik desetiletí neviděly a toužily 
jedna druhou opět potkat.

D o b r o vo l n i c ké  c e n t r um  A D R A 
Frýdek-Místek

Kontakt:
Bc. Eva Miškejová, mobil: 734 350 032
E-mail: eva.miskejova@adra.cz
Kancelář: Třinec, Jablunkovská 110,  
každé pondělí 15.00–17.00 hodin

okénko 
sociálních
služeb 

Hokejoví brankáři 
zamířili do útulku

Šimon Hrubec a  dal š í hoke-
joví brankáři zapojení v pro-
j ek tu   Save s  he lp   s e  r oz-

hodli pomoci opuštěným pejskům 
v Třinci. Navázali spolupráci s měst-
ským útulkem pro psy, kde plánují 
pomoci zastínit výběhy a část areálu, 
aby opuštěným a zatoulaným chlupá-
čům nebylo v létě takové horko.

„Velmi si tohoto nápadu vážíme. Je to 
obrovská pomoc. Letní vedra jsou rok od 
roku úmornější, stínění tak psům v útulku 
podstatně zpříjemní život. V  prvním 
kroku zasadíme co nejdřív šest stromů do 
zadní části areálu, ve které se psy pracu-
jeme a kam se s nimi chodí seznamovat 

návštěvníci útulku. Ještě před začátkem 
letních měsíců chceme postavit konstrukci, 
která bude zajišťovat stín ve výběhu. 
Potřebujeme si promyslet jak, protože 
je nutné, aby ve výběhu nadále cirkulo-
val vzduch a neprášilo se v něm. Až se 
to technicky vyřeší a zrealizuje, bude se 
našemu útulku říkat malý psí Hilton,” uvedla 
se smíchem správkyně třineckého útulku 
Eva Labajová.

„Hlavní myšlenkou projektu Saves 
help je pomáhat a myslím si, že bychom 
neměli zapomínat ani na zvířata. Třinec je 
mi blízký, proto jsme místní útulek zvolili 
jako první a mám z toho radost. Je možné, 
že v budoucnu podpoříme i další útulky,” 
dodal Šimon Hrubec.  (šs)

Parkování je dlouhodobě jednou z prio-
rit, kterým se vedení města intenzivně 
věnuje. V  loňském byla zpracována 
Koncepce parkování, jež má být vodít-
kem, jak v této otázce do budoucna 
postupovat. Se závěry koncepce, která 
zmapovala stávající situaci a vyhodno-
tila statistická data na sídlištích Sosna, 
Terasa, v Lyžbicích, ve Starém Městě, 
na Kamionce a v lokalitě „za tratí”, se 
budou moci seznámit zájemci z řad 
široké veřejnosti. 

„Závěry vyplývající z analýzy a návrhy 
opatření jsme chtěli představit veřejnosti 
23. března v kině Kosmos, ale respektujeme 
mimořádná opatření státu kvůli koronaviru, 
a setkání proto odložíme. Parkování není 
zdaleka jen o výstavbě nových parkovacích 
míst, ale i o hospodaření s nimi a o tom, 
aby se dalo v Třinci spokojeně a bezpečně 
žít. A to záleží i na přístupu samotných 
občanů. O novém termínu setkání budeme 
včas informovat,” uvedla primátorka Věra 
Palkovská.  (šs)

Parkování v centru pozornosti
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okénko pro zastupitele
Spolupráce, selský rozum a péče řádného 

hospodáře

Do komunální politiky jsem vstoupil s pře-
svědčením pomáhat zlepšovat život v našem 
městě, především však v okrajových částech. 
Po všech zkušenostech nejen v organizačních 
složkách rybářského svazu, ale i ve veřejném 
prostoru obecně, jsem nabyl přesvědčení, že 
jediná konstruktivní cesta na obecní úrovni 
je spolupráce a vzájemná podpora. Lidi si 
mají pomáhat. Jsou pak vzorem pro okolí, 
zejména však pro mladé. V Kojkovicích jsme 
založili osadní výbor, jehož předsedkyní byla 
zvolena paní Zdenka Heczková. Tato nesmírně 
obětavá a pracovitá dáma organizuje kulturně 
společenský život v této městské části, do kte-
rého se aktivně zapojují i mladé rodiny s dětmi, 
a vznikají nové tradice. Svépomocí jsme 

vybudovali chodník u kulturního střediska, 
provádí se úklid okolí atp. Prostřednictvím 
osadního výboru komunikujeme s vedením 
města, které nám vychází vstříc. Paní primá-
torka pomohla s prosazením finanční podpory 
na opravu kotle pro vytápění budovy kultur-
ního domu, odbor dopravy pružně zareagoval 
na potřebu umístění zrcadla v nebezpečné 
zatáčce, provedla se bleskově úprava komu-
nikace u hřbitova. 

Nyní se naskytla mimořádná příležitost 
spojit prospěšné s užitečným. Byl jsem oslo-
ven spoluobčany, zda by bylo možné obnovit 
splávky na toku Líštnice. Lidé bydlící kolem 
této říčky pamatují, že byly po celém toku 
vybudovány jednoduché splávky, které tehdy 
stavěli rybáři v rámci brigád, ale i vlastníci při-
lehlých pozemků. Průtok se zpomalil, stupně 
zadržovaly vodu v tůních a byl i dostatek ryb. 

Prošli jsme proto exponovaná místa a po jed-
nání s Povodím Odry došlo k předběžnému 
souhlasu pokusit se o obnovu původního 
stavu. Pak přišel praktický nápad náměstka 
Radima Kozlovského, aby se citlivou regulací 
toku zmírnila eroze opěrných zdí podél cesty 
vedoucí kolem Líštnice. Město vynakládá 
každoročně vysoké částky na sanaci jejich 
havarijního stavu. Spojením sanace opěrných 
zdí a budování splávků by byla větší šance 
získat dotaci a ušetřit finance z rozpočtu 
města. Celá akce je v počáteční fázi a musí 
se k ní vyjádřit orgány státní správy. Věřím, že 
zvítězí zdravý selský rozum a budou využity 
zkušenosti našich předků, kteří po staletí žili 
v symbióze s přírodou jako její nedílná součást. 

Bc. Libor Kocinec, zastupitel města za 
hnutí ANO

V únoru tomu byl rok, co jsme v novém 
složení osadního výboru Třinec-Konská-
-Podlesí začali řešit problémy, které nás 
trápí již několik let. Chtěli bychom také, 
aby se do této části města Třince vrátil 
společenský život, který tady vždy byl.

To by nebylo možné bez party nadše-
ných lidí a samozřejmě i dalších organi-
zací, jež zde působí. Mám na mysli spolek 
zahrádkářů, MS PZKO Trzyniec-Podlesie 
a v neposlední řadě musím upozornit i na 
spolek Malí šikulové při Mateřské škole 
Konská 419. Již nyní se jeví jako velmi 
prozíravý počin magistrátu pronajmout 
opuštěnou a nevyužívanou budovu býva-
lého kulturního domu – restaurace Marco 
Polo na dobu jednoho roku právě tomuto 
spolku. Malí šikulové za velmi krátký čas 
svého trvání zorganizovali již několik velmi 
zdařilých akcí včetně setkání u rozsvěcení 
vánočního stromku a divadelního předsta-
vení, setkání občanů na Silvestra a plesu 
v prostorách bývalého kulturního domu.

V  současné době spolupracujeme 
s magistrátem na projektech, které nás 
Podlesany tíží již několik let, a chceme 
aktivně přispět k jejich zdárnému ukončení. 
Jedním z projektů je například chodník 
vedoucí od Nemocnice Podlesí, ale také 
výstavba vodovodu za bazénem směrem 
k Neborům, dokončení oplocení hřiště či 

osvětlení kolem skládky „Nieboranka” ve 
směru do Ropice. 

Letos to bude již 735 let od prvních 
dochovaných záznamů vzniku obcí Konská 
a Podlesí. Při té příležitosti máme v plánu 
uspořádat besedu s historikem a přemýš-
líme nad další tematickou akcí. Taktéž 
připravujeme setkání s občany, společ-
nou vaječinu, další akce pro děti apod. 
Letos v dubnu se chceme připojit k výzvě 
„Ukliďme Třinec”.

To vše by nebylo možné bez přispění 
všech ochotných lidí a zmíněných orga-
nizací. Veškeré informace o plánovaných 
akcích a případně i postupně, střípek po 
střípku poskládanou historii Podlesí budeme 
publikovat na nově zřízených internetových 
stránkách www.nasepodlesi.cz.

Děkujeme všem, kteří nám pomáháte při 
realizaci změny nového Podlesí.  

Eduard Turoň, předseda osadního 
výboru 

Na Podlesí se vrací společenský život



T Ř I N E C K Ý  Z P R A V O D A J  | BŘEZEN 2020 |  9

Kanalizace není odpadkový koš. Do 
čistíren odpadních vod SmVaK Ostrava 
kanalizační sítí dlouhodobě přitéká 
velké množství látek a předmětů, které 
do odpadu rozhodně nepatří. Způsobují 
problémy na strojích a zařízeních, zvyšují 
náklady a zatěžují životní prostředí. 

V třídění plastů, skla nebo papíru patří 
Česko k evropským premiantům, lidé by se 
ale měli zamyslet také nad tím, že odpad 
v kuchyni, umyvadlo v koupelně nebo toaleta 
nejsou odpadkovým košem. To, co je možné 
do kanalizace vypouštět, jednoznačně určuje 
kanalizační řád. Házet do odpadu jakékoliv 
jiné látky a předměty povolené není.

Velké problémy v odpadní vodě způsobují 
oleje a tuky, které do ní velká část lidí běžně 
vylévá. Tukové částice se při ochlazení shlu-
kují, srážejí a nabalují na sebe další odpad. 
V potrubí vzniká odolný materiál, který je 
může zneprůchodnit. Hroudy tuku v kana-
lizačních stokách také poškozují a ucpávají 
čerpadla. Tuk se nalepuje na stěny potrubí 
stok, nastává chemická reakce a vzniklé 
sloučeniny urychlují korozi. Použité tuky 
a oleje patří do sběrných dvorů, v Třinci je 
můžete odevzdat v láhvi nebo jiné nádobě 
do sběrného dvora na Tyrské nebo ve sběrně 
nebezpečného odpadu. Harmonogram 
jarního svozu nebezpečných a objemných 
odpadů najdete na straně 12. 

Komplikace způsobují také zátky od lahví 
a jiné předměty, které na sebe v potrubí 
nabalují další odpady. Do kanalizace v žád-
ném případě nepatří hygienické potřeby, jako 
jsou vlhčené ubrousky a tyčinky do uší, nebo 
textilie, které se používají při úklidu. Toaletu 
by si také lidé neměli plést s odpadkovým 
košem pro zbytky potravin a jídla. „Slouží 
jako potrava pro hlodavce, kteří ve stokách 
žijí a díky dostatečnému přísunu stravy se 
mohou nekontrolovatelně množit. My pak 
musíme na jaře během plošných deratizací 
a na podzim při ohniskových deratizacích 
jejich počet eliminovat na únosnou mez,” 
upozornil ředitel kanalizací SmVaK Ostrava 
Jan Tlolka.

Kanalizace rovněž neslouží k likvidaci 
nevyužívaných léků, chemikálií, ředidel nebo 
zbytků barev. 

Zdroj: Mgr. Marek Síbrt, SmVaK

ekologické 
okénko 
Zbytky nepatří 
do kanalizace! Ve 22 městech Moravskoslezského 

kraje včetně Třince propukla  
1. března Baterkománie. Její prů-

běh trvá půl roku a „následky” mohou 
být pro vítěze velice příjemné. O co jde? 

Společnost ECOBAT ve spolupráci 
s Moravskoslezským krajem odstarto-
vala kampaň, která v sobě spojuje sběr 
použitých baterií a soutěž měst. Tři obce, 
na jejichž městském úřadě či magistrátě 
se vybere největší množství baterií v pře-
počtu na jednoho jeho pracovníka, získají 
finanční příspěvek na podporu obecně 
prospěšného projektu, který tyto obce 
samy nominují. V Třinci jsme se rozhodli 
soutěžit o zkrášlení veřejného prostoru 

v našem městě zelení. Tak do toho pojďme 
společně! Čím více se v našem městě 
nasbírá baterií, tím větší šanci budeme 
mít na výhru. Pokud máte doma či jinde 
v šuplících použité baterie, přineste je do 
sběrných nádob na naší radnici. Válcové 
nádoby označené logem ECOBATu najdete 
u vstupu na magistrát. 

Může nás těšit, že tříděním chráníme 
přírodu a zároveň podpoříme dobrou věc. 
Soutěž ve sběru starých baterií trvá až do 
konce srpna 2020. Více najdete na adrese 
www.baterkomanie.ecobat.cz.  (šs)

Sbírejme vybité baterie 
pro dobrou věc!

Kam s odpadem?
	 chemikálie, barvy, ředidla – sběrný dvůr, sběrna nebezpečného odpadu;
	 léky – lékárna, sběrný dvůr, sběrna nebezpečného odpadu;	 kuchyňské oleje – sběrný dvůr, sběrna nebezpečného odpadu;	 zbytky potravin – směsný odpad (odpadkový koš), zbytky rostlinného původu také na kompost či do kontejneru na biologický odpad;	 hygienické potřeby – směsný odpad; 
	 motorové oleje – sběrný dvůr, sběrna nebezpečného odpadu, některé čerpací stanice (benzinové pumpy);
	 baterie, žárovky – sběrný dvůr, obchody s elektronikou a domácími potřebami.

Třinec se i v letošním roce zapojí do 
celorepublikové dobrovolnické akce 
Ukliďme svět, ukliďme Česko!. I když 
hlavním úklidovým dnem bude sobota 
4. dubna, do jarní očisty svého okolí se 
může zapojit každý v průběhu celého 
dubna.

K akci se mohou přidat všichni, kterým 
není vzhled našeho města lhostejný. Stačí 
si vytipovat místo, které by stálo za to 
uklidit, a vrhnout se do práce. „Třinec je 
přece naše město a na nás všech záleží, 
jak ulice vypadají. Jaké si město uděláme, 
takové ho budeme mít, tak pojďme spo-
lečně do toho,” vyzvala k úklidu primá-
torka Věra Palkovská. 

Město poskytne plastové pytle, které si 
můžete vyzvednout na odboru životního 
prostředí v kanceláři 113. Po ukončení 
akce zajistíme odvoz odpadu z dohodnu-
tého místa. Se svými požadavky se můžete 
obrátit na tel. číslo 558 306 319 nebo 
558 306 320, kde získáte k úklidu bližší 
informace. 
 (šs)

Pusťme se společně do jarního 
úklidu našeho města
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Vášeň pro auta zavezla Jakuba  
Mikuloka až na světoznámý Dakar

Začalo to už na základní škole, 
kdy si jako malý kluk vystřihával 
sporťáky z časopisů. Na střední 

škole už se jeho vášeň k autům rozjela 
na plný plyn a stačilo pár životních 
zatáček k tomu, aby se Jakub Mikulok 
dostal až na trať světoznámé Rallye 
Dakar. 

Jak se kluk z Třince dostane na poušť 
do Saúdské Arábie, jaká atmosféra na 
Dakaru panuje a co vše se kolem této sou-
těže točí, v rozhovoru prozradí mechanik 
týmu Tomáše Ouředníčka – závodníka, 
který v letošním ročníku dojel na celkové 
37. pozici. 

Třinec se může chlubit talenty napříč 
všemi oblastmi, vy zastupujete auto-
-moto. Prozraďte, jak jste se na Dakar 
vůbec dostal?

O auta jsem se zajímal už od dětství, 
vystudoval jsem obor automechanik, což 
mě dovedlo k mé profesi, která je zároveň 
mým koníčkem. Na jedné výstavě jsem se 
seznámil s mechanikem jednoho dakar-
ského týmu. Popovídali jsme si, slovo 
dalo slovu a já s nimi odjel na mistrovství 
světa crosscountry a pár dalších závodů. 
Následující rok – tedy v roce 2018 – 
jsem dostal nabídku na svůj první Dakar 
v Jižní Americe.

Jak probíhají přípravy na dakarskou 
rallye?

Přípravy začínají už sestavením týmu, 
letos Tomáš poprvé startoval pod svou 
značkou Ultimate Dakar racing. Náš tým 
se skládá ze tří mechaniků, inženýra, 
jezdce a navigátora. Auto Ford Ranger 
jsme pak intenzivně připravovali měsíc, 
zhruba od října. Chystali jsme ho ve 
Velkém Meziříčí, otestovali a už v prosinci 

poslali do Francie na nalodění. Při balení 
si musíte dávat obzvlášť pozor, protože 
cena takového závodního vozu se pohy-
buje od 10 milionů výš. 

Jaká je vaše úloha v rallye?
My jsme v týmu neměli přesně rozdě-

lené úlohy, to platí jen pro mechaniky vel-
kých továrních týmů. Jsme omezeni pouze 
na čtyři osoby, je to hodně o komunikaci 
a společné práci, což je fajn. Začínáme 
tak, že po příjezdu jezdce do cíle každé 
etapy provedeme běžnou kontrolu 
a následný servis. Zkontroluje se motor, 
převodovka a diferenciály, vymění se oleje, 
filtry a další kapaliny a pak se řeší pro-
blémy, které vznikly navíc během závodu. 
Když je potřeba, provádíme větší opravy, 
jako je výměna spojky. Nakonec se auto 
dotankuje na další etapu. Následující den 
po startu do etapy sbalíme veškeré věci 
do karavanu a přesouváme se do dalšího 
bivaku. Připravíme zázemí týmu, jezdec 
a navigátor se jdou chystat na další den 
a my se opět vrháme do servisu. 

Vás letos neminuly komplikace, velmi 
dramaticky vypadala nehoda s nizozem-
ským kamionem. 

To ano, bylo štěstí, že se posádce nic 
nestalo. Komunikace v poušti je velmi 
obtížná, signál nefunguje a satelitní 
telefon jen velmi špatně. Ale když nám 
dali vědět, okamžitě jsme se vraceli asi  
200 km zpátky, naložili auto a jeli do 
bivaku. Přálo nám, že další den bylo volno, 
my tedy měli celý den na práci. Pomohli 
nám svářeči holandského týmu. Jeli jsme 
nonstop, bez spánku, je to neskutečný 
psychický i fyzický nápor. Nepřidává vám 
ani počasí, v noci se při 3 stupních moc 
dobře nedělá. Zrovna po této nehodě jsem 
spal jen pár minut.

Jak hodnotíte atmosféru letošního 
Dakaru?

Shodli jsme se, že trať byla docela jed-
noduchá, ale strašně rozbitá, ovšem závod 
měl letos tragický průběh. Pokud na trati 
někdo z jezdců zemře, pohne to atmo-
sférou celé rallye. A letos to byl bohužel 
dvojnásobný smutek. Myslím ale, že mezi 
osobními auty ještě existuje dakarský 

duch a solidarita. V kategorii kamionů 
je to už ale těžká konkurence, ti si mezi 
sebou nepůjčí ani šroubek a čekají, kdy 
konkurenční tým udělá chybu. U hvězd 
závodu pak asi trochu může strádat 
takový ten týmový duch, tam je zvykem, 
že jezdci po závodu často odjíždějí spát 
na hotel a ostatní jsou v bivaku. 

Jak se vlastně během závodu stravu-
jete? A co hygiena na poušti?

Letos bylo zázemí zajištěno skvěle. 
Využívali jsme catering, za několik dní 
jsme ale měli arabské kuchyně a  její 
typické vůně a chuti dost. Pokud jde 
o hygienu, byly podmínky luxusní, v kaž-
dém bivaku byl přistaven přívěs se spr-
chami a toalety. Nebylo to tak, že musíte 
vykonat potřebu v poušti do díry, takové 
závody jsem zažil třeba v Maroku. 😊

A jaké byly týmové ohlasy po závodu?
Ambice byly vyšší, alespoň pro Tomáše 

určitě. Ale pro mě je vždycky úspěch, že 
auto dojede do cíle a připravené ráno 
vyjíždí, hlavně po nehodě.

A plány do budoucna?
Musím trochu kouzlit s časem. Na 

Dakaru a podnicích mistrovství světa 
strávím zhruba dva měsíce v  roce, 
k tomu je pak třeba připočíst i přípravu 
na všechny závody. Ale auta jsou pro-
stě moje droga. Dělat s nimi není žádná 
rutina, pokaždé se vám pokazí něco 
jiného. Novým soutěžním výzvám se 
nebráním, ale chci raději zůstat tady 
v Třinci a rozvíjet svůj servis.

Děkuji za rozhovor.  (marty)

Foto: Jaroslav a Martin Blažkovi
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Uvažujete o rekonstrukci ve svém domě 
nebo bytě? Potřebujete obnovit fasádu, 
rekonstruovat koupelnu nebo vyměnit 
rozvody? Na tyto a řadu dalších inves-
tic můžete do 26. března 2020 požádat 
o úvěr z fondu rozvoje bydlení statutár-
ního města Třince. Pro rok 2020 byla 
na poskytnutí úvěrů schválena částka 
v celkové výši 1 500 000 Kč. Lidé mohou 
podat vyplněnou žádost o úvěr v kance-
láři č. 405 u Bc. Kateřiny Potůčkové, 
která zájemcům ochotně poradí a sdělí 
všechny potřebné informace i telefonicky 
na čísle 558 306 174. 

Podrobný rozpis, na co lze úvěr získat, je 
k dispozici na webových stránkách města 
www.trinecko.cz (odkaz Město a magist-
rát – dokumenty a formuláře – formuláře 
k vytištění – oddělení platové a perso-
nální – poskytování úvěrů), kde zájemci 
najdou i další potřebné dokumenty včetně 
samotné žádosti.  (šs)

Tajemnice Magistrátu města Třince 
vyhlašuje

V Ý B Ě R O V É  Ř Í Z E N Í
na pozice

• VEDOUCÍ ODBORU INVESTIC
• VEDOUCÍ ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

• SPECIALISTA PRO DIGITÁLNÍ 
KOMUNIKACI

Požadavky, náležitosti přihlášky a další 
potřebné informace získáte na stránkách

www.trinecko.cz nebo na tel. č. 558 306 170

Uzávěrka přihlášek: 15. 4. 2020

Úvěry z fondu 
rozvoje bydlení
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TERMÍNY SBĚRU NEBEZPEČNÝCH A OBJEMNÝCH ODPADŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI – 1. POLOLETÍ 2020

DATUM SBĚRU DEN KONTEJNER NA OBJEMNÝ ODPAD JE K DISPOZICI OD 10 DO 20 H.,  
KONTEJNER NA NEBEZPEČNÝ ODPAD OD 10 DO 17 H. OBJEM 40 M3 OBJEM 7 M3 NEBEZPEČNÝ 

ODPAD 

28. 4. ÚT TERASA, U „DOMU HRŮZY” 1

28. 4. ÚT TERASA, PARKOVIŠTĚ U PRÁDELNY, SEIFERTOVA/HORNÍ 1

29. 4. ST LYŽBICE, B. NĚMCOVÉ 502–505 1

29. 4. ST KAMIONKA, TOČNA MHD 1 1

29. 4. ST LYŽBICE, GARÁŽE ZA TRATÍ (U BARANKA) 1 1

30. 4. ČT TERASA, PARKOVIŠTĚ U ALBERTU A KNIHOVNY 1

30. 4. ČT TERASA, ZA OD PRIOR (U ČISTÍRNY) 1

30. 4. ČT KAMIONKA, VÝSTAVNÍ – PARČÍK 1

16. 5., 17. 5. SO–NE LYŽBICE, PALACKÉHO 430–434, HŘIŠTĚ 1

19. 5. ÚT LESNÍ, AUTOCVIČIŠTĚ 1 1

20. 5. ST LYŽBICE, KOMENSKÉHO 392 (DVŮR TGM) 1

21. 5. ČT LYŽBICE, NÁBŘEŽNÍ, U BÝVALÉ HOSPODY U JOSEFA 1

22. 5. PÁ LYŽBICE, PALACKÉHO 457–462 1

22. 5. PÁ SOSNA, POD RESTAURACÍ „PAPUČ” 1

23. 5., 24. 5. SO–NE TERASA, PARKOVIŠTĚ U HALY STARS 1

23. 5., 24. 5. SO–NE TERASA, KONEČNÁ MHD 1 1*

25. 5. PO LYŽBICE, POD BŘEHEM 796 1 1

25. 5. PO ZELENÁ, GARÁŽOVIŠTĚ 1

26. 5. ÚT STARÉ MĚSTO, PARKOVIŠTĚ U VĚŽÁKU 1 1

26. 5. ÚT STARÉ MĚSTO, RŮŽOVÁ, GARÁŽE 1 1

27. 5. ST STARÉ MĚSTO, STARÉ TRŽIŠTĚ 1 1

27. 5. ST STARÉ MĚSTO, NÁM. MÍRU 633–636 1

28. 5. ČT SOSNA, PARKOVIŠTĚ U OBCHODNÍHO CENTRA 1 1

28. 5. ČT LYŽBICE VES U ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY (ZA FIRMOU HOLEC) 1 1

29. 5. PÁ TERASA, PARKOVIŠTĚ KOPERNÍKOVA 1 1

6. 6., 7. 6. SO–NE STARÉ MĚSTO (TERASA), PARKOVIŠTĚ REVOLUČNÍ/ERBENOVA 1

6. 6., 7. 6. SO–NE FOLWARK, GARÁŽOVIŠTĚ 1

* BĚHEM VÍKENDU SBĚRNA NEBEZPEČNÉHO ODPADU POUZE V SOBOTU DO 14 HODIN.

TERMÍNY SBĚRU NEBEZPEČNÝCH A OBJEMNÝCH ODPADŮ PŘÍMĚSTSKÉ ČÁSTI – 1. POLOLETÍ 2020

DATUM SBĚRU DEN KONTEJNER NA OBJEMNÝ ODPAD JE K DISPOZICI OD 10 DO 20 H.,  
KONTEJNER NA NEBEZPEČNÝ ODPAD OD 10 DO 17 H. OBJEM 40 M3 OBJEM 7 M3 NEBEZPEČNÝ 

ODPAD 

4. 4., 5. 4. SO–NE KARPENTNÁ U ČP.137 1

4. 4., 5. 4. SO–NE KARPENTNÁ U KRAVÍNA 1 1*

9. 4. ČT DOLNÍ LÍŠTNÁ U FRYDRYCHA 1 1

9. 4. ČT OSŮVKY, U OBCHODU KALETA 1 1

14. 4. ÚT NOVÝ BOREK, KONEČNÁ 1 1

15. 4. ST PODLESÍ, U TAVERNY 1 1

16. 4. ČT PODLESÍ, PARKOVIŠTĚ U MARCA POLA 1 1

17. 4. PÁ KANADA, U KANAĎANKY 1 1

20. 4. PO KOJKOVICE, U KULTURNÍHO DOMU 1 1

21. 4. ÚT KOJKOVICE, KONEČNÁ 1 1

22. 4. ST OSŮVKY, HARENDA 1 1

23. 4. ČT KANADA, HRANIČNÍ – NOVÉ BYTY (BÝVALÁ UBYTOVNA IPS) 1

24. 4. PÁ DOLNÍ LÍŠTNÁ, U OBCHODU NA RYBKOVCE 1 1

24. 4. PÁ DOLNÍ LÍŠTNÁ, PARKOVIŠTĚ U LIKOPU 1 1

27. 4. PO PODLESÍ, U KOUPALIŠTĚ 1

27. 4. PO STARÝ BOREK, U STADIONU 1 1

2. 5., 3. 5. SO–NE TYRA, KONEČNÁ PILA 1 1*

4. 5. PO HORNÍ LÍŠTNÁ, VALOVKA (100 M PŘED AUT. ZAST. VLEVO) 1 1

4. 5. PO NEBORY, U HOSPODY BOBEK 1 1

5. 5. ÚT NEBORY, U ZASTÁVKY DUŠINEC (U NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD) 1 1

5. 5. ÚT NEBORY, KŘIŽOVATKA SMĚR POLOKOVICE 1 1

6. 5. ST NEBORY, U OBCHODU BEA 1 1

6. 5. ST NEBORY SMĚR PODLESÍ VÁLCOVNA D (U TRAFOSTANICE) 1 1

29. 5. PÁ OLDŘICHOVICE, U PRODEJNY RYB 1 1

30. 5., 31. 5. SO–NE GUTY, KONEČNÁ OBCHOD 1

1. 6. PO OLDŘICHOVICE, PARKOVIŠTĚ POBLÍŽ REST. MIARKA 1 1

2. 6. ÚT OLDŘICHOVICE, U KOSTELA (HŘIŠTĚ ZA OBCHODEM) 1 1

3. 6. ST TYRA, U LIBERDY 1 1

4. 6. ČT GUTY, U HÁBY 1 1

5. 6. PÁ GUTY, VRCHY 1 1

* BĚHEM VÍKENDU SBĚRNA NEBEZPEČNÉHO ODPADU POUZE V SOBOTU DO 14 HODIN.


