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Třinec se může pyšnit  
další stavbou oceněnou 
Moravskoslezským krajem

STR. 4

Třinec fandí čisté 
dopravě 

U příležitosti Evropského týdne 
mobility přibylo v našem městě 
několik novinek spojených 
s čistou dopravou, které zpří-
jemnily veřejný prostor. >

STR. 10

Do Třince zavítala  
hokejová legenda

Naše město navštívil v roli 
předsedy Národní sportovní 
agentury bývalý hokejový  
reprezentant, několikanásobný 
mistr světa brankář Milan 
Hnilička. >

Velk ý úspěch za zname-
nalo naše město v pres-
tižní soutěži Stavba roku 

Moravskoslezského kraje 2019. 
Odborná porota rozhodla, že hlavní 
cena v kategorii Stavby občan-
ské vybavenosti – novostavby 
náleží nové sportovní hale na 
ulici Nádražní mezi PZŠ Gustawa 
Przeczka a Jubilejní Masarykovou 
ZŠ. Významné ocenění převzala  
v Ostravě primátorka Třince Věra 
Palkovská společně s náměstkem 
Ivo Kaletou.

„Velmi si tohoto ocenění považu-
jeme. Je to pro město čtvrtá hlavní 
cena, ale poprvé jsme ji získali v kate-
gorii občanské vybavenosti. V této 
kategorii byla tvrdá konkurence, proto 
nás ocenění těší o to více,” uvedla pri-
mátorka Věra Palkovská. Porotu rov-
něž zaujalo, že se Třinec stal jedním 
z prvních odvážných měst v Česku, 
když při přípravě a realizaci stavby 
sportovní haly zavedl a využívá metodu 
BIM (Building Information Modeling), 
která umožňuje mít v digitální podobě 
přesné informace o stavbě a budově 
nejen ve fázi její realizace, ale i v prů-
běhu jejího provozování. 
Pokračování na str. 2  



2 | ŘÍJEN/LISTOPAD 2020 | T Ř I N E C K Ý  Z P R A V O D A J

úvodní
slovo
Vážení spoluobčané,

během léta jsme sice nepředpokládali, že 
nás na podzim koronavirus ještě potrápí, ale 
nakonec je tady s námi ve větší intenzitě, než 
jsme čekali. Situace je vážná a záleží na kaž-
dém z nás, na naší odpovědnosti a ohledu-
plnosti k sobě navzájem. Prosím, dodržujme 
přinejmenším hygienickou zásadu tří R, tedy 
nosme roušky, dodržujme rozestupy, dbejme 
na čistotu rukou a omezme naše vzájemné 
kontakty jen na ty nejnutnější. Na krizovém 
štábu města řešíme společně se složkami 
IZS, Nemocnicí Třinec a zástupci sociálních 
zařízení, jak být nejlépe připraveni na různé 
situace spojené s koronavirem a jak pomoci 
hlavně těm nejohroženějším. Aktuální 
informace zveřejňujeme prostřednictvím 
webových stránek v odkazu Informace ke 
koronaviru a na facebooku města, tak je 
prosím sledujte. 

Nezapomínejme na naši vlastní zodpo-
vědnost a nechtějme, aby dodržování opat-
ření hlídala policie. Vždyť jde o naše zdraví 
a zdraví našich blízkých, kolegů a přátel. 
Jistě se všichni chceme vrátit do normálního 
života co nejdříve. Musíme to ustát společně. 

Věra Palkovská

Pokračování ze str. 1  
Moderní hala , jejímž projektantem byl atel iér FIALA 

ARCHITECTS, s. r. o., slouží dětem z obou přilehlých škol od 
června minulého roku. Na své si zde ale přijdou i sportovní kluby 
a širší veřejnost z celého Třince. V nové budově je kromě tělo-
cvičny k dispozici také menší zrcadlový sál a projekt pamatoval 
i na učitele tělocviku, kteří zde mají své kabinety. Tělocvičnu 
mohou školy zároveň využívat jako společenský sál. 

Úspěchu v této prestižní soutěži se v minulosti dočkala také 
řada dalších staveb v Třinci. Hlavní cenou v kategorii dopravní, 

vodohospodářské a inženýrské stavby se může pochlubit pře-
ložka silnice I/11 Nebory–Bystřice, ve stejné kategorii zvítě-
zila stavba podjezdu a železniční zastávky Via Lyžbice a most 
na Balinách. V roce 2014 získala cenu GRAND PRIX třinecká 
WERK ARENA. Čestným uznáním bylo v soutěži oceněno např. 
Integrované výjezdové centrum, zrekonstruovaný prostor před 
nádražím ČD a rekonstrukce Knihovny Třinec. V roce 2011 byl 
Cenou hejtmana kraje ohodnocen i projekt Revitalizace povodí 
Olše a v roce 2010 získala cenu odborné poroty za životní pro-
středí i revitalizace třineckého lesoparku.  (šs)

Pandemie koronaviru se bohužel do naší země vrátila v druhé 
vlně. Kvůli její intenzitě vyhlásila vláda ČR od 5. října 2020 nouzový 
stav a přijala řadu opatření, která mají samozřejmě dopad také na 
běžný život ve městě. 

V návaznosti na vývoj situace byl na webu města obnoven speci-
ální odkaz, kde lidé najdou potřebné informace týkající se platných 
mimořádných opatření, provozu magistrátu, provozu škol, sociálních 
zařízení či MHD. Odkaz s názvem INFORMACE KE KORONAVIRU 

je pravidelně aktualizován a najdete ho hned na titulní stránce po 
zadání adresy www.trinecko.cz. Aktuální informace a mapy s počty 
lidí v léčení zveřejňujeme pravidelně i na facebookovém profilu města. 
K dispozici je také infolinka na magistrát na tel. čísle 558 306 110, 
kam se zájemci mohou v případě potřeby obrátit pro informace 
týkající se mimořádných opatření. Pro dotazy k aktuální situaci lze 
využít také e-mail patrik.zondor@trinecko.cz. Město nabízí nouzové 
zajištění nákupu potravin občanům v karanténě nebo nemocným 
s COVID-19. V případě naléhavé potřeby se můžete obrátit v pondělí 
až pátek od 8:00 do 13:00 na pracovníky oddělení sociální pomoci 
Magistrátu města Třince na tel. 774 749 872. 

Aktuálně ke koronaviru



T Ř I N E C K Ý  Z P R A V O D A J  | ŘÍJEN/LISTOPAD 2020 | 3

Novou tělocvičnu a Jubilejní  
Masarykovu ZŠ propojí krček

Stavbu nové sportovní haly čeká 
ještě poslední krok. V plánu je 
vybudování spojovacího krčku 

s Jubilejní Masarykovou ZŠ, aby její žáci 
měli do tělocvičny pohodlnější zastřešený 
přístup a nemuseli se mezi vyučovacími 
hodinami přezouvat. 

Původně měl spojovací krček vzniknout 
zároveň s tělocvičnou, ale v průběhu stavby 
se ukázalo, že tudy vede v rozporu s původ-
ními podklady správců sítí kabel nízkého 
napětí a jeho skutečná trasa zasahuje do 
plánované stavby spojovacího krčku. Proces 
přeložení kabelového vedení by znamenal 
až dva roky zdržení, což by mělo výrazný 
vliv na termín dokončení tělocvičny. 

Po diskusi s vedením obou škol bylo roz-
hodnuto, že bude spojovací krček vybudo-
ván dodatečně a bude upraven tak, aby 
děti ochránil před nepřízní počasí a žáci 
mohli do tělocvičny projít suchou nohou. 
Výstavba spojovací chodby vyjde zhruba 
na 12 milionů korun. „Nyní se počítá 
s přeložením kabelu, zároveň se ale mění 

původní řešení stavby. Záměr počítá s čás-
tečným nadzemním a částečným pozemním 
vedením chodby. Zachová se příjezdová 
komunikace k zadnímu vchodu Jubilejní 
Masarykovy ZŠ a pro zásobování jídelny 
polské školy. Zároveň dojde k opláštění 
a zateplení spojovacího krčku, takže žáci 
budou moci projít do objektu tělocvičny 
i v přezůvkách. Projekt spojovacího krčku 
by měl být odevzdán na jaře 2021,” vysvět-
lila vedoucí odboru investic Alexandra 
Lipowská a dodala, že původní záměr 
počítal s tím, že krček bude jen jednoduchý 

zastřešený chodník, který by hlavně v zimě 
děti moc neochránil před povětrnostními 
vlivy. Nová spojovací chodba bude 52 
metrů dlouhá a překlene teplovod i pří-
jezdovou cestu k zadnímu vchodu školy.

„Jsme rádi, že budeme mít nakonec místo 
zastřešeného chodníku chodbu, která při-
nese dětem i učitelům pohodlí a komfort. 
Na takový krček se určitě vyplatí si počkat 
a přečkat i trochu toho nepohodlí,” dodala 
ředitelka Jubilejní Masarykovy základní 
školy Darja Hoffmannová. 

  (šs)

Uváznout ve výtahu není nic příjem-
ného, zvláště když se v něm přepravujete 
s malými dětmi. Do této situace se už 
v budově denního stacionáře Paprsek na 
Máchově ulici zaměstnanci ani klienti 
nedostanou. Po náročné rekonstrukci tu 
byl uveden do provozu nový evakuační 
výtah, který zvýšil komfort a bezpečí 
všech jeho uživatelů.

„Původní třicet let starý výtah už doslu-
hoval, byl často poruchový a kvůli své 
nespolehlivosti nám způsoboval nepříjem-
nosti. A co je podstatné, nebyl eva   kuač ní – 
to znamená, že neměl záložní zdroj v pří-
padě výpadku elektrického proudu. Máme 
proto velkou radost, že se nám podařilo 
za přispění Moravskoslezského kraje 
a města Třince celkovou výměnu výtahu 
zrealizovat. Nový výtah nejen zlepší pod-
mínky pro přepravu osob mezi podlažími, 
ale v případě potřeby umožní také rychle 
a bezpečně opustit budovu,” uvedl Kamil 
Raszka, ředitel příspěvkové organizace 

Centrum sociální pomoci Třinec. Celkové 
náklady na výměnu výtahy si vyžádaly 
1 888 776 Kč. Projekt podpořila dotace ve 
výši 900 tisíc korun z Moravskoslezského 
kraje, jedním milionem korun přispělo ze 

svého rozpočtu 
město Třinec. 

„Výměna sta-
rého výtahu už 
byla neodkladná. 
Jako člověk se 
zdravotním zne-
výhodněním si 
význam a důle-
žitost spolehlivého výtahu uvědomuji 
ještě více než mobilní lidé, kteří mohou 
chodit běžně po schodišti. Proto mám 
velkou radost, že už je rekonstrukce 
hotová,” dodal náměstek primátorky Radim 
Kozlovský.

Denní stacionář Paprsek na Máchově 
ulici poskytuje služby sociální péče dětem 
a mládeži do 18 let se zdravotním znevý-
hodněním tělesným, mentálním, smyslo-
vým, s poruchami autistického spektra aj. 
Zároveň v budově funguje dětská skupina 
Pampeliška pro děti od jednoho roku do 
doby zahájení školní docházky. 
 (šs)

Klientům stacionáře Paprsek slouží nový výtah
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Třinec fandí čisté dopravě. 
U příležitosti Evropského týdne  
mobility představil několik novinek

Týden od 16. do 22. zář í byl 
v Evropě i u nás věnován čisté 
dopravě a  jako každý rok se 

k Evropskému týdnu mobility připojil 
i Třinec. Při této příležitosti město 
představilo novinky spojené s čistou 
dopravou, které u nás přibyly díky jedi-
nečné spolupráci s partnery a zpříjem-
nily veřejný prostor. 

„Všechno souvisí se vším, a  když 
chceme, aby lidé více využívali čistou 

dopravu, je třeba připravit příjemné a bez-
pečné podmínky, které usnadní pohyb 
po Třinci i dojíždění za prací. A to jak 
cyklistům, tak pěším i cestujícím, kteří 
využívají hromadnou dopravu a kombinují 
kolo s vlakem nebo městskou hromad-
nou dopravou,” vysvětlila primátorka Věra 
Palkovská.

„Mobilita není pouze o dopravě a pře-
pravě, ale je to taky o tom, aby se člověk 
měl kde zastavit nebo prohodit pár slov 
se známým. Ne nadarmo se říká, že pěšky, 

na kole nebo v hromadné dopravě se lidi 
potkávají, kdežto v autech na silnicích se 
pouze míjejí. Chceme, aby Třinec byl měs-
tem setkávání, a proto se snažíme z veřej-
ného prostoru vytvářet vlídné, zklidněné, 
bezpečné a příjemné prostředí pro život. 
Ostatně jak je vidět, sdílí podobný názor 
i mnoho zástupců zdejší podnikatelské 
sféry a bezesporu i většina občanů,” dodal 
městský referent mobility a cyklokoordi-
nátor Leszek Gryga. Více se dočtete na 
této dvoustraně.  (šs)

S rozvojem cyklistické dopravy a rozší-
řením počtu elektrokol nabírá na důleži-
tosti také bezpečné uložení a parkování 
kol. Proto mezi novinky, které zjednoduší 
přepravu a dojíždění za prací, patří nová 
úschovna s bezpečnými stojany na kola 
v budově vlakového nádraží v Třinci. 

Úschovnu se podařilo realizovat díky spo-
lupráci se Správou železnic, která na své 
náklady prostor upravila a vybavila stojany 
na kola, speciálním servisním stojanem 
s pumpičkou a napojila celou místnost na 
kamerový systém. „Chtěla bych poděkovat 

oblastnímu řediteli Jiřímu Machovi za velmi 
vstřícný přístup a jeho týmu za skvělou práci. 
Vážím si toho, že se Třinci dlouhodobě daří 
navazovat skvělou oboustrannou spolupráci 
se státními či krajskými organizacemi, která 
v jiných krajích není úplně běžná a obvyklá,” 
řekla primátorka.

Nové stojany na kolo přibyly i na zastávce 
Třinec-Konská. „Aby návaznost cyklistické 
a vlakové dopravy byla v Třinci kompletní, 
osadili jsme rovněž u nástupiště vlakové 
zastávky Třinec-Konská stojany na kola 
pro jejich bezpečné uzamčení. Věřím, že 
si úschovna i stojany své vděčné uživatele 

najdou,” je přesvědčen městský referent 
mobility a cyklokoordinátor Leszek Gryga. 
I v případě těchto stojanů město využilo 
spolupráci se Správou železnic, která umož-
nila osadit stojany pod střechu nástupiště 
na jejich pozemku bezplatně. „U vlakové 
zastávky Třinec centrum, kterou pravi-
delně využívá nejvíce cestujících, máme 
cyklověž, která si svoji klientelu již našla, 
a nová opatření jako zmíněná úschovna pro 
kola na nádraží a stojany v Konské rozšiřují 
možnost přijet na kole k vlaku i cestujícím, 
kteří využívají právě tyto nástupní body,” 
dodal Leszek Gryga.  (šs)

Bezpečná úschova kol prioritou
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Ukázkou, jak pomoci životnímu 
prostředí, vylepšit vzhled města 
a  zpř í jemnit dopravu, může 

být úprava autobusového přístřešku 
u zastávky MHD před kulturním domem 
Trisia, který dostal novou zelenou stříšku.

Nově upravená zastávka má význam 
nejen ekologický, ale také edukativní, este-
tický a inspirující pro ostatní. Záměrně 
byla vybrána zastávka u náměstí Svobody, 
aby byla co nejvíc na očích. Je u nás první 
vlaštovkou a byli bychom rádi, kdyby se 
podařilo ve spolupráci s partnery realizo-
vat podobné stříšky i na některých dalších 
zastávkách. Poděkování patří společnosti 
Vykrut zahradní služby, že se do této novinky 
pustila na své vlastní náklady.  

Zelené stříšky a střechy mají mnoho 
výhod. Jde o moderní opatření, která při-
spívají ke zlepšení mikroklimatu, vytvářejí 
kyslík, zadržují dešťovou vodu nebo zabra-
ňují přehřívání střech v létě. Kromě zmiňova-
ných výhod zabraňují víření prachu, vytvářejí 
životní prostor pro hmyz a v neposlední řadě 
rozkvetlá zeleň působí uklidňujícím dojmem. 
 (šs)

Zastávka dostala zelenou střechu 

Město dlouhodobě myslí i na pěší a na 
to, aby se po Třinci dalo bezpečně a pří-
jemně procházet a pohybovat. Jedním 
z míst, která lidé často negativně hod-
notili, byl podchod pod železnicí na ulici 
Žižkově ve Starém Městě. 

Díky kreativitě dětí ze Základní umělecké 
školy Třinec podchod výrazně změnil svůj 
vzhled k lepšímu. Tři dlouhá odpoledne 
žáci ZUŠky pod vedením Beaty Martinkové 
a Markéty Hlavničkové poctivě pracovali 
a zkrášlovali jeho stěny kresbami na téma 
mobilita v Třinci. „Je krásné pozorovat, jak 
téma mobility díky dětské fantazii dostane 
jasné obrysy, ožije a vytvoří krásné a inspi-
rativní prostředí. Teď jen doufáme, že van-
dalové ani samozvaní umělci s fixy a spreji 
nebudou dětem jejich bezesporu umělecké 
dílo ničit,” podotkl cyklokoordinátor města 
Leszek Gryga. I tato akce se neobešla bez 

velkého zájmu o podporu. Děkujeme nejen 
ZUŠ Třinec, ale i společnosti Těšínská 
stavební, která na vlastní náklady připravila 
stěny, pořídila štětce a barvy a zajistila 
ochranný finální nátěr. I v tomto případě 
jde o příklad dobré praxe, když se pro-
pojí veřejný prostor, podnikatelská sféra 
a neziskový prostor včetně dětí. Pokud 
máte čas a chuť, zajděte se na malby 
podívat. Stojí to za to. 

Spolupráce s podnikatelským sektorem 
má v Třinci hluboké kořeny a vážíme si toho, 
že všechny novinky uvedené na této dvou-
straně se v Třinci podařilo zrealizovat na 
náklady partnerů. „Dobrých nápadů máme 
v zásobě spoustu a s množstvím inspira-
tivních vylepšení přicházejí zvláště mladí 
lidé, ale druhá věc je samotná realizace 
a financování. Doba je složitá, koronavirus 
má dopad na rozpočet a obracíme kaž-
dou korunu, proto jsme vděčni, když se 

do vylepšování veřejného prostoru zapojí 
podnikatelská sféra a pomůže s realizací 
či financováním dobrých nápadů,” uvedl 
náměstek primátorky Ivo Kaleta. Kvalita 
života ve městě přímo závisí i na kvalitě 
veřejného prostoru a díky našim partnerům 
se daří tento prostor zkvalitňovat i v době 
razantního omezování rozpočtů.
 (šs)

Podchod pod tratí na ulici Žižkově se změnil  
k nepoznání
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Naše město prošlo v posledním  
desetiletí dynamickým rozvojem

O Třinci z pohledu architektonic-
kého a urbanistického, o staveb-
ních úpravách, výstavbě nových 

rodinných domů i nedávném vyhodno-
cení soutěže Stavba Moravskoslezského 
kraje jsme si povídali s architektem 
města Třince Ing. arch. BORISEM 
PETROVEM.

Územní rozvoj se bez architekta 
města neobejde. Mohl byste našim 
čtenářům přiblížit, co je vaší úlohou?

Závazným nástrojem pro územní rozvoj 
Třince je územní plán schválený zastupi-
telstvem města, který stanovuje základní 
pravidla rozvoje území. Dovolím si říct, 
že tato pravidla by měla být v principu 
jednoduchá, srozumitelná a zejména 
umožňující našim občanům realizovat 
své představy a sny o bydlení, podni-
kání a obecně o seberealizaci. Dalším 
důležitým faktorem je to, aby při aktua-
lizacích územního plánu byla zachována 
kontinuita s předchozími schválenými ver-
zemi. Mou úlohou je diskutovat s vedením 
města o nových rozvojových aktivitách 
a záměrech a tyto záměry pak hodnotit 
z pohledu mé odbornosti. Rozhodnutí je 
potom samozřejmě na zvolených zástup-
cích našeho města.

Co se vám podařilo, co se naopak 
nedaří a na jaká úskalí narážíte v rámci 
praxe městského architekta?

Naše město prošlo a  nadále pro-
chází dynamickým rozvojem, a to díky 
jak veřejným, tak soukromým investo-
rům. Jádro města tvoří základní troj-
úhelník mezi státní komunikací I/11 
a ulicemi Frýdeckou, Jablunkovskou  
a 1. máje. V tomto prostoru se nacházejí 
všechny základní městské funkce (byd-
lení, veřejné budovy, kultura, sport…) 
a daří se nám jej dále kultivovat, rozvíjet 
a zdokonalovat. Za tímto prostorem se 
nacházejí rozvojové plochy pro rozšiřo-
vání dalších městských a příměstských 
aktivit. Pojďme dále zvelebovat základní 
vnitřní prostor našeho města a pama-
tujme také na příměstské části. Pokud se 
nám toto bude dařit, jsem přesvědčen, 
že Třinec bude stále více městem, kde 
stojí za to žít.

Třinec získal v posledních letech 
čtyři hlavní ceny v prestižní soutěži 
Stavba roku Moravskoslezského kraje. 
Nejčerstvější je ocenění v kategorii 
Stavby občanské vybavenosti – novo-
stavby. Dokládá to, že jde Třinec v této 
oblasti správnou cestou?

Odpověď na tuto otázku je v souvislosti 
s předchozím dle mého názoru příjemně 
jednoduchá. Ano, jsem přesvědčen, že 
jdeme správnou cestou a tato vysoce 
odborná ocenění jsou „třešničkou na 
dortu” dobré práce vedení města. Dovolil 
bych si říct, že město nám utěšeně roste 
do krásy a je to vidět i na mnoha mís-
tech. U staveb celoměstského významu se 
jedná například o revitalizaci areálů STaRS, 
knihovny a výstavbu nové WERK ARENY. 
V příměstských oblastech přibývají novo-
stavby rodinných domů, ale i nová spor-
tovní zázemí a dále pokračují revitalizace 
bytových domů na území města. Dalším 
pozitivním krokem je modernizace dopravní 
infrastruktury a postupná revitalizace veřej-
ných prostor jak v centrální části města, 
tak i v obytných čtvrtích

Tvář města tvoří nejen stavby občan-
ské vybavenosti nebo průmyslové stavby, 
ale i rodinné domky. Stavebníkům nelze 
diktovat, co si mají postavit, ale je možné 
jim poradit nebo je nasměrovat?

Samozřejmě jako všude je i v této oblasti 
co zlepšovat. U staveb rodinných domů se 
jedná o dvě zásadní rozhodnutí: pro jaký 
typ stavby se rozhodnout na konkrétním 
pozemku. Důležitým a podstatným hledis-
kem je prostředí (místo), kde má nový dům 
vyrůst. A tady bych velmi apeloval na sta-
vebníky, aby respektovali okolní zástavbu 
a ve spolupráci s projektantem (architek-
tem) promyšleně zvážili typ stavby. Zkusme 
si uvědomit, že každá nová stavba dotváří 
prostředí, ve kterém žijeme, a stává se tak 
výrazným krajinotvorným prvkem. Víte, 
smysl práce městského architekta nevidím 
v přikazování, nakazování a zakazování, ale 
v trvalé komunikaci, konzultacích a hledání 
řešení, která budou ta nejlepší pro další 
rozvoj našeho města. Tady rád konstatuji, 
že se to skvěle daří při řešení koncepčních 
problémů s vedením města a snad se to 
daří přenášet i na úřad jako celek. Potom 

budu mít pocit, že tady nejsem zbytečně, 
protože naše činnost má smysl jedině jako 
služba občanům.

Narážíte ve své praxi na nějaký nešvar, 
na který byste stavebníky rád upozornil?

Na tuto otázku bych odpověděl asi takto. 
Pokud projekty zpracovávají odborníci, 
měli bychom být maximálně tolerantní, 
i když můžeme mít jiný názor. U projektů 
rodinných domů lze obecně vypozorovat 
dva protichůdné proudy. Z jedné strany 
je tlak na striktní dodržování jednotného 
typu zástavby včetně dodržování například 
uličních čar a sklonu střech, ze strany druhé 
je prosazován názor na maximální svobodu 
v rozhodování o typu zástavby. Historicky je 
faktem spíše různorodost zástavby, a proto 
bychom měli tuto problematiku posuzovat 
velmi citlivě s vědomím, že rozvoj sídel je 
daný přirozeným vývojem lidské aktivity. 
Dalším, co bych snad kladl potencionálním 
investorům na srdce, je zvážení barevného 
řešení navrhovaných staveb. Barevná stříd-
most by v některých případech byla dle 
mého názoru ku prospěchu věci.

Kdy a kde je možné vás zastihnout 
a poradit se?

Všem občanům města jsem k dispo-
zici každé pondělí od 14:00 do 17:00 
v kanceláři č. 259 v budově magistrátu 
statutárního města Třinec.

Děkuji za rozhovor.  (šs)
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Jarní úklid letos proběhl netradičně 
na podzim

Třinec se i v letošním roce připojil 
k celorepublikové dobrovolnické 
akci Ukliďme svět, ukliďme Česko! 

Tradiční úklidová akce se letos neusku-
tečnila kvůli nouzovému stavu na jaře, 
ale byla přesunuta na září. 

S igelitovými pytli a pracovními ruka-
vicemi vyrazila uklízet veřejná prostran-
ství i primátorka Věra Palkovská spo-
lečně s oběma náměstky a zaměstnanci 
magistrátu. Jejich cílem bylo Staré Město, 
parčík u hvězdárny, náměstí Míru a okolí 
evangelického kostela, dále lokalita pod 
břehem podél ulice Palackého, lokalita za 
tratí, okolí zastávky Třinec centrum a další 
místa.

„Doba koronavirová dává pořádku 
v našem městě docela zabrat a s projevy 
vandalismu se bohužel setkáváme čím 
dál častěji. Záměrně jsme si zvolili par-
čík mezi hvězdárnou a ZUŠkou a okolí 
náměstí Míru, kde jsme očekávali větší 
nepořádek. A přesto jsme se nestačili divit, 
co všechno se dá v zeleni, pod lavičkami 
i na lavičkách najít,” podotkla primátorka 
a narážela přitom na množství PET lahví, 
krabic od vína a dalších odpadků, které tu 
po sobě zanechávají především problémoví 
jedinci. „Rozhodli jsme se z exponovaných 
míst v parčíku na čas demontovat dvě 
lavičky, aby se na nich nemohli zdržovat 

nepřizpůsobiví. Je to krajně nepříjemné, 
když kolem nich musejí procházet všichni, 
kdo míří například do umělecké školy,” 
dodala. 

V rámci úklidové akce se vedení města 
podařilo v okolí náměstí Míru vysbírat šest 
pytlů plných odpadků, mezi nimiž vedle 
zmiňovaných lahví od alkoholu nechyběly 

ani obnošené boty, dámské spodní prádlo 
nebo ulomená laťka z nedaleké dřevěné 
lavičky.

„Nebuďme lhostejní k tomu, co se kolem 
nás děje. Naše město je takové, jaké si 
ho uděláme, jsme jeho součástí a na nás 
všech záleží, jak vypadá,” apelovala pri-
mátorka.  (šs)

V průběhu října odstartovala informační kampaň s názvem 
Na cestě z ulice, která je zacílená jednak na lidi bez pří-
střeší, jednak na širokou veřejnost. Chceme touto kampaní 
reagovat na negativní jevy spojené s nepřizpůsobivými lidmi 
bez domova, kteří se v poslední době ve větší míře zdržují 
v okolí náměstí Míru a v blízkosti nákupních center a obtěžují 
kolemjdoucí žebráním. 

Pracovníci odboru sociálních věcí Magistrátu města Třince spo-
lečně s dalšími neziskovými organizacemi vyrazili do terénu a pomocí 
letáčků s informacemi oslovují veřejnost s tím, že obdarovávání lidí 
bez domova penězi či jídlem jejich situaci nevyřeší, ale naopak může 
do Třince přilákat další podobné osoby. Zároveň lidé bez domova, 

kteří chtějí svou situaci změnit, dostanou informace o možnostech, 
kam se obrátit. V Třinci funguje zavedený systém sociálních služeb 
od nocleháren po azylové domy, jen musí být zájem a vůle i z druhé 
strany. Více se dovíte na www.trinecko.cz.  (šs)

Kampaň osloví veřejnost 
i lidi bez domova
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okénko pro zastupitele
Postupoval magistrát hospodárně 

při nákupu softwarového programu 
euroCALC-u?

Rada města, po schválení paní primá-
torky, rozhodla o přímém nákupu softwa-
rového programu bez výběrového řízení. 
Ne, že by jí to neumožnovala směrnice 
města.  Avšak postupovala Rada města 
jako správný hospodář?

Celou záležitost nákupu mi vysvětlo-
val vedoucí kanceláře.  Sdělil mi, že od 
začátku byla potřeba jasná: „Věděli jsme, 
co chceme, věděli jsme, co u toho musíme 
dodržet, mimo postupů uvedených v práv-
ních předpisech také hospodárnost, efek-
tivnost, účelnost atp.” Když toto všechno 
magistrát věděl od začátku, nechápu, proč 
tedy před čtyřmi lety nepřipravil zadání 
a nevyhlásil výběrové řízení na nákup 
softwarového programu. Ve výběrovém 
řízení by získal informaci, která nabídka je 
pro město nejvýhodnější. Magistrát však 

od roku 2015 začal vyjednávat s odbor-
nými firmami jako IFMA, SAP, Archibus, 
SkyCom, přestože nabízely vysoké ceny za 
vývoj požadovaného programu. Nevím sice, 
jak kdo z odpověných osob a bez výběro-
vého řízení, posoudil, že se jedná o vysokou 
cenu. A tak se město rozhodlo pro firmu 
Callida. Jí byl svěřen vývoj softwaru. Tato 
firma neměla v referencích uvedenou žád-
nou instalaci euroCALCu pro magistráty 
a města. To ale nikomu nevadilo. 

Na druhé straně třeba firma URS-CZ 
dodává svůj softwarový program skoro do 
všech magistrátů a  měst v ČR. Dokonce 
ho využívalo i město Třinec, ale za zcela 
jiných cenových relací. 

Město zasla lo poptávku na př ímý 
nákup firmě Callida. Nabídla městu cenu  
1,7 mil. Kč. Z podepsané smlouvy jed-
noznačně vyplývá, že se jednalo o  vývoj 
softwarového programu pro město Třinec. 
Takových odborných firem, jež by vývoj 
softwarového programu bez problému 

zvládly, je více. Nedovedu si představit, 
jak chtějí odpovědní prokázat oprávněnost 
výše ceny. Jak chtějí prokázat, že tento 
program  euroCALC je nejlepším řešením?  
Paní primátorka situaci zdůvodňovala, že 
tento program přinese městu úspory, efek-
tivnost a hospodárnost. Tudíž nechápu, 
proč město neudělalo výběrové řízení již 
v roce 2015. A firma Callida, která by výbě-
rové řízení „bezesporu vyhrála”, by podle 
primátorky, přinášela za ta léta ztraceného 
času velké úspory pro město. Tato sdělení 
se těžko prokazují. 

Také jsem hovořil s řediteli dvou neo-
slovených odborných firem magistrátem. 
Řekli, že sjednaná cena je příliš vysoká 
a že by také bez problémů vývoj zvládli, 
levněji. A pokud by nebylo přímé zadání, 
magistrát mohl ušetřit nemalé finanční pro-
středky. Já bych toto v závěru kvalifikoval 
jako ukázkový případ porušení pravidel 
řádného správce veřejných financí.

Ing. Jan Ferenc

Vyjádření vedení města:
Magistrát města Třince hledal v rámci 

zvyšování efektivity při přípravě a realizaci 
investičních projektů optimální software pro 
průběžné sbírání a posuzování investičních 
záměrů či požadavků a u zakázek, které 
budou schváleny a přesunuty do plánu rea-
lizace, pak pro průběžné sledování celého 
projektu – od investičního záměru přes 
import výkazu výměr a přípravu výběrového 

řízení až po sledování realizace (včetně pří-
padných změn) a závěrečné vyhodnocení 
projektu s tím, že uvedený software musel 
splňovat některá technologická specifika 
(např. integraci se stávajícími systémy 
magistrátu). Jako nejvhodnější byl vyhod-
nocen softwarový produkt euroCALC od 
společnosti Callida, s. r. o.

Při výběru dodavatele bylo postupo-
váno v souladu se zákonem o zadávání 

veřejných zakázek (ZVZ), kdy se jednalo 
o tzv. zakázku malého rozsahu. U zakázek 
malého rozsahu není nutno aplikovat druhy 
zadávacího řízení určené § 3 zákona o ZVZ. 
Proces zadávacího řízení u zakázek malého 
rozsahu určuje vnitřní směrnice města  
(č. 7/2016). V daném případě bylo postu-
pováno podle bodu 5.1.5 ve spojení s bodem 
5.2 článku 5 předmětné směrnice.


Třinečané opět potvrdili svou pověst 
nejlepších „třídičů” separovaných složek 
komunálního odpadu v Moravskoslezském 
kraji. Třinec byl v soutěži EKO-KOMu 
O keramickou popelnici opět nejlepší 
a popáté získal v kategorii měst nad  
15 000 obyvatel symbolickou „zlatou” 
keramickou popelnici.

„Veliký dík patří všem Třinečanům 
a firmám zapojeným do odpadového hos-
podářství města, kteří si uvědomují, že 
třídění má smysl. Na druhou stranu při 
pohledu do některých nádob na směsný 
komunální odpad vidíme, že je stále co 

zlepšovat,” uvedl náměstek primátorky 
Ivo Kaleta.

Na základě spolupráce se společností 
EKO-KOM mají občané v Třinci k dispozici 
653 kusů nádob na separovaný odpad 
na 228 stanovištích. „Ze zkušeností 
víme, že velmi důležitým faktorem, který 
přispívá k ochotě občanů třídit, je právě 
vzdálenost ke stanovišti a svou roli hraje 
i vzhled nádob. V lokalitách se zástavbou 
rodinných domů funguje pravidelný pytlový 
sběr tříděného odpadu přímo od domu. 
Navíc mají zájemci možnost vyzvednout si 
v budově radnice sadu barevných tašek na 
papír, sklo a plasty, aby měli třídění ještě 

pohodlnější,” podotkla vedoucí odboru 
životního prostředí a zemědělství Jana 
Stonawská. 

V soutěži O keramickou popelnici jsou 
hodnoceny aktivity obcí a měst v oblasti 
nakládání s komunálním odpadem, a to 
především v tříděném sběru využitelných 
složek. Porovnání obcí se provádí pře-
devším na základě údajů poskytovaných 
obcemi zapojenými do systému EKO-KOM 
v rámci jejich pravidelného vykazování. 
Soutěž konkrétně hodnotí množství vytří-
děného odpadu přepočtené na jednoho 
obyvatele města nebo obce. 
 (šs)

„Zlatá” keramická popelnice putuje do Třince
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Osmnáctý zářijový den roku 1970 se 
zapsal do novodobých dějin města Třince 
tím, že byl během něj slavnostně otevřen 
kulturní dům, který naše město do té 
doby postrádalo. Od tohoto dne uplynulo 
50 let a můžeme říct, že se toto zařízení 
za dobu své existence stalo opravdovým 
kulturním stánkem, do něhož se sjíždějí 
lidé nejen z Třince, ale z celého regionu. 
Lákají je jak koncerty a divadelní soubory 
z celé České republiky, tak vzdělávací 

akce, školení, workshopy, festivaly, jar-
marky a mnoho dalšího. 

TRISIA má mnoho plánů i do budoucna, 

a tak je jisté, že bude nadále bavit, dojímat 
i napínat, rozvíjet váš talent, prohlubovat 
znalosti a rozšiřovat obzory! 
 (am)

Kulturní dům v Třinci letos slaví abrahámoviny

Symbolických sto svíček na dortu 
s foukla 16. zář í  paní Pav la 
Šuláková z Třince. Jubilantce, 

která má ve svém rodném listu rok naro-
zení 1920, přišla „sto lat” povinšovat 
také primátorka města Věra Palkovská. 
„V případě paní Šulákové bychom už 
asi měli zpívat ‚dvě sta lat‘,” podotkla 
s úsměvem primátorka, s níž si známý 
narozeninový popěvek s chutí zanotovala 
i sama oslavenkyně. 

Rodačka z Českého Puncova pochází ze 
šesti sourozenců. V šestadvaceti letech 
se po svatbě přestěhovala za manže-
lem do Brňova u Valašského Meziříčí, 
ale po několika letech se manželé vrá-
tili do Třince a usadili se na Osůvkách. 
Vychovali spolu tři děti, které je obdařily 
devíti vnoučaty, 19 pravnoučaty a čtyřmi 
prapravnoučaty.

Přestože paní Šuláková hůř slyší a zlobí 
ji i  zrak, ve svém věku nebere žádné 
léky, živě se zajímá o dění kolem sebe  
a ne opouští ji dobrá nálada. Speciální 
recept na dlouhověkost podle svých slov 
nemá, ale ráda si dá po obědě pivečko 
a neodmítne ani „půlku” něčeho ostřejšího. 

„Maminka vždy žila skromně, v mládí zažila 
bídu a dřinu na poli, ale asi právě proto má 
tuhý kořínek a pevnou vůli. Moc ráda cho-
dila po zahradě bosky a ještě po šedesátce 
lezla po stromech a sbírala ovoce,” prozra-
dila dcera jubilantky Drahomíra Ernstová 
a dodala, že se maminka v mládí věnovala 
také ochotnickému divadlu a kultura jí je 
blízká dosud.

„Přeji paní Šulákové, ať jí zdraví a opti-
mismus vydrží co nejdéle,” poblahopřála 
druhé nejstarší občance Třince primátorka.

Sté narozeniny slaví letos v Třinci tři 
dámy. První z nich už má jubileum za sebou 
a třetí oslaví kulatiny v listopadu. V Třinci 
žije v současné době celkem 234 občanů 
starších 90 let, z nichž je 174 žen a 60 
mužů.  (šs)

Jubilantka oslavila sté narozeniny
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Do Třince dorazil na pozvání pri-
mátorky Věry Palkovské bývalý 
hokejový reprezentant, brankář 

Milan Hnilička. Několikanásobný mistr 
světa a olympijský vítěz z Nagana však 
do města nepřijel za hokejem, ale v roli 
předsedy Národní sportovní agentury.

„Pozvala jsem pana Hniličku do Třince ke 
kulatému stolu, aby nás informoval o dotač-
ních titulech a možnostech financování 
sportu a sportovních organizací v našem 
městě z Národní sportovní agentury. 
Zároveň jsme mu předali naše zkušenosti 
a informovali ho o našich problémech. Velmi 
si jeho návštěvy vážíme. Sportem v Třinci 
žijí malí i velcí, vrcholový i rekreační sport 
má v našem městě tradici a záleží nám na 
jeho fungování a rozvoji,” vysvětlila účel 
návštěvy primátorka Věra Palkovská a připo-
mněla, že Třinec v loňském roce investoval 
do oblasti sportu ve městě i příměstských 
částech zhruba 72 milionů korun. „Investice 
putovaly jak do zázemí, například TJ TŽ, 
TJ Nebory, TJ Oldřichovice, STaRS, tak na 
celoroční činnost. Peníze jsou ale potřeba 
i dále do údržby a provozu těchto zařízení,” 
dodala primátorka.

Kulatého stolu ve WERK ARENĚ se 
zúčastnili představitelé HC Oceláři Třinec, 
zástupce místních tělovýchovných jednot, 
ředitel STaRS a za školy zástupce Jubilejní 
Masarykovy ZŠ. Na řadu přišlo téma finan-
cování údržby, obnovy a rozvoje městských 
a školních sportovišť, dotační tituly vhodné 
pro menší tělovýchovné jednoty, financo-
vání trenérů a práce s mládeží, ale také 

údržba a zavlažování fotbalových hřišť 
prostřednictvím dotačního programu 
Dešťovka. „Během setkání padla řada 
užitečných informací, jak dosáhnout na 
dotační tituly, a my návštěvu pana Hniličky 
velmi oceňujeme. Věříme, že spolupráce 
navázaná s Národní sportovní agenturou 
bude pokračovat i do budoucna,” dodal 
náměstek primátorky Ivo Kaleta.  (šs)

Do Třince zavítala hokejová legenda

Jak to bude s univerzitou třetího věku? Kdy dostudují naši dříve narození? 

V letošním roce už to bohužel nebude. Poslední přednáška třetího semestru s tématem 
Závěr vlády Karla VI. a otázka jeho dědictví se uskuteční až v příštím roce na přelomu 
února a března. Na ni plynule naváže 4. semestr, který se tematicky zaměří na medi-
cínu. Sledujte prosím oficiální stránky a facebook města nebo volejte na 558 306 106  
(p. Stoszková). 

Senioři si na závěr studia  
počkají do jara

Koncert Srdce Evropy pomáhal i bavil
Srdce  Ev ropy  t louk lo  v   nedě l i  

27. zá ří pro potřebné. I přes mimořádná 
opatření proti koronaviru proběhl už 
šestnáctý ročník této tradiční charita-
tivní akce, která v sobě spojuje dobrou 
muziku, příjemnou zábavu a zároveň 
dobročinnost. 

Výtěžek z prodeje symbolických srdíček 
a finanční dary od sponzorů poputují jako 

každý rok na podporu záslužné 
činnosti místních neziskových 
a příspěvkových organizací. 
O vybranou částku ve výši  
183 200 Kč se letos podělí 
Centrum sociá lní  pomoci 
Třinec, Charita Třinec, MEDICA 
zdravotní péče, Nemocnice Třinec 
a část výtěžku poputuje i na třinecký baby-
box a vybavení interiéru repliky kostela 

Božího Těla v Gutech. Letos 
nad koncertem kvůli hygie-

nickým opatřením visel 
do poslední chvíle otaz-

ník, ale nakonec se přece 
jen uskutečnil.Poděkování 

patří v  této nelehké době 
všem sponzorům za finanční 

dary a samozřejmě také všem lidem dobré 
vůle, kteří přispěli na dobrou věc.  (šs)
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Specializované pracoviště třinecké 
knihovny Senior Point v posledních 
dnech a týdnech spustilo několik 

nových služeb, které umožňují seniorům 
vzdělávat se, učit se novým věcem, anebo 
mít pohodlný přístup ke knihám a časo-
pisům díky donáškové službě.

„Situace, ve které se všichni nacházíme, 
není jednoduchá. V Knihovně Třinec jsme 
však přesvědčeni, že i během zpřísněných 
opatření není dobré úplně vypnout, všeho 
nechat a přestat žít aspoň trochu normálně, 
jak jsme byli zvyklí. Díky našemu Senior 
Pointu poskytujeme služby, které jsou 
ušity na míru uživatelům důchodového 
věku. Rozhodli jsme se je nově rozšířit 
o individuální pomoc s IT a technologiemi 
a donášku knih až do domu. Chystáme ale 
i další on-line vzdělávací program, který 
v dohledné době zveřejníme a bude zamě-
řený na seniory,” říká Miroslava Vápeníková, 
jež má služby Senior Pointu na starosti.

Moderní technologie přinášejí do našeho 
života mnoho výhod, ale mohou mít také 
svá úskalí a není vždy snadné se je naučit 
správně používat. Proto nově v třinecké 
knihovně funguje IT poradna, která pomáhá 
seniorům chytré telefony, tablety, počítače 
a další technologie pochopit a především 
efektivně využívat. Poradna je individuální 
a funguje podle potřeby a zájmu. Vždy je 
však potřeba se přihlásit a domluvit se na 
čase a místě setkání na telefonním čísle 
778 705 498 nebo na e-mailové adrese 
vzdelavani@knihovnatrinec.cz.

Knížky seniorům až domů
Pro ty, kdo nemohou do knihovny fyzicky 

dorazit, a přesto by chtěli mít doma knížky 
nebo časopisy z knihovny, nově funguje 
donášková služba. O doručení knížek až do 
domu nebo před práh bytu mohou žádat 
jen registrovaní čtenáři knihovny starší  
65 let, kteří ze zdravotních důvodů nemo-
hou knihovnu fyzicky navštívit. Vybrat si 

mohou maximálně pět knih. Doručování 
funguje zatím pouze pro městské části 
Terasa, Lyžbice, Kamionka, Staré Město 
a Sosna. Objednávat knihy je možné na 
čísle 558 999 150.

Třinecká knihovna také aktuálně pra-
cuje na on-line vzdělávacím programu pro 
seniory. Jakmile bude připraven, oznámí 
ho knihovna na svých webových strán-
kách. Fungování Senior Pointu Třinec je 
možné díky podpoře Moravskoslezského 
kraje.  (jd)

Knihovna Třinec je v kontaktu  
se seniory i v nouzové době a spouští  
nové služby

Víte, že s výběrem kvalitních knížek 
může čtenářům poradit aplikace? Na konci 
roku 2019 vydala pracovní skupina čtenář-
ská gramotnost, fungující v rámci projektu 
Místní akční plán II v ORP Třinec, nástěnný 
Čtenářský metr. Ten má sloužit malým 
i velkým čtenářům jako seznam dobrých 
knih, které si určitě nesmějí nechat ujít. 
Čtenářský metr nově funguje jako aplikace, 
kterou si děti i jejich rodiče mohou stáh-
nout do svých mobilních telefonů.

Papírová verze Čtenářského metru doporu-
čovala pouze 80 knížek. Aplikace jich v době 
spuštění nabízela více než třikrát tolik a jejich 
počet se stále navyšuje.

Cílem aplikace je pomoc čtenářům zorien-
tovat se v obrovském množství knih, které 
každoročně vychází. Podle témat a věku 
Čtenářský metr doporučuje uživatelům knihy 
přímo pro ně. O výběr kvalitních titulů napříč 
žánry se starají knihovníci a pedagogové. 

Jakmile má uživatel knihu přečtenou, 
vyroste jeho postavička o jeden „čtemetr”. 
Děti se pak mohou mezi sebou chlubit, 
o kolik už vyrostly a jak velcí jsou čtenáři. 
Aplikace je ke stažení zdarma pro mobilní 
telefony fungující na systémech Android 
nebo Apple iOS přes webové stránky  
www.ctenarskymetr.cz.

Na tvorbě a realizaci myšlenky se díky 
podpoře Místního akčního plánu II v ORP 
Třinec podílela Knihovna Třinec, vývojářská 
agentura Devx a studio Blackfish. O vizuální 
stránku se postarala grafická dílna Uutěrky. 
 (mz)

V Třinci vznikla jedinečná čtenářská aplikace
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V budově mateřinky na Koperníkově 
ulici panuje od začátku srpna čilý 
stavební ruch. Město tady totiž 

realizuje dva dotační projekty, které 
povedou ke snížení energetické nároč-
nosti budovy. V rámci dílčího projektu 
„5.1a_MŠ Koperníkova, Třinec – sni-
žování energetické náročnosti budovy 
mateřské školy” bude zateplena fasáda 
a střecha, dojde k částečné výměně oken 
a v souvislosti s nově prováděným zatep-
lením budou upraveny i velikosti otvorů 
a osazena nová plastová okna. Projekt 
počítá i s částečnou modernizací systému 
osvětlení.

V  rámci druhého dí lč ího projektu  
„5.1b_MŠ Koperníkova, Třinec – snižování 
energetické náročnosti budovy mateřské 
školy” bude instalována vzduchotechnika 
s rekuperací odpadního tepla. Revitalizace 
by měla být hotova v průběhu listopadu 
letošního roku.

Oba dí lčí projekty budou dotačně 
podpo ře ny z operačního programu Životní 
prostředí – 121. výzva v celkové výši 
3 920 008 Kč. Následně budou oba pro-
jekty dotačně podpořeny v celkové výši 
6 055 459 Kč z rozpočtu Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Cíle 2 pro-
jektu „Podpora výměny kotlů ve městě 
Třinec, okr. Frýdek-Místek” (tzv. kotlíkové 
půjčky).

„Velké poděkování za samotnou realizaci 
projektu patří městu jako zřizovateli školy, 

magistrátu a odboru investic. Děkujeme také 
rodičům našich dětí za jejich trpělivost, vstříc-
nost a pochopení, které umožní, aby celá 
realizace díla proběhla za provozu mateřské 

školy. Právě spolupráce nás všech pomůže, 
aby děti mohly využívat nové a moderní pro-
středí mateřské školy,” dodala ředitelka ZŠ 
a MŠ Koperníkova Zuzana Plošková.  (šs)

V budově MŠ Koperníkova ušetří  
za energie

Dovolujeme si připomenout, že termín splatnosti místního 
poplatku za komunální odpad prvního a druhého pololetí a míst-
ního poplatku ze psů za druhé pololetí je 31. 10. 2020.

Vzhledem k tomu, že od letošního roku nezasíláme složenky 
k úhradě poplatku, máte stále možnost sdělit na níže uvedené 
kontakty Váš e-mail, na který Vás budeme pravidelně informo-
vat o termínu splatnosti a platebních údajích. Místní poplatek za 

komunální odpad můžete také hradit prostřednictvím SIPO, spo-
jovací číslo je nutné nahlásit.

S ohledem na vývoj epidemiologické situace Vás žádáme, abyste 
upřednostnili úhradu bankovním převodem. 

Kontakty:
Martina Janiková, 558 306 264, martina.janikova@trinecko.cz
Pavlína Motyková, 558 306 262, pavlina.motykova@trinecko.cz
Dagmar Sajdoková, 558 306 267, dagmar.sajdokova@trinecko.cz

Informace pro poplatníky místního poplatku 


