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HC Oceláři  
rozradostnili Třinec

STR. 3

Nadjezd do železáren 
projde rekonstrukcí

Městu se podařilo získat dotaci 
ze Státního fondu dopravní infra-
struktury, která umožní rekon-
strukci jedné z nejvytíženějších 
dopravních tepen v Třinci.  > 

STR. 6–7

Dobrovolníci  
se pustili do jarního 
úklidu města

U příležitosti Dne Země proběhla 
v Třinci tradiční jarní úklidová 
akce, do které se zapojili lidé 
ze všech částí města.  >  

Na konci dubna zavládly 
v  našem městě nadšení 
a  hrdost . Důvodem byl 

úspěch třineckých hokejistů, kteří 
se potřetí stali hokejovými mis
try České republiky a opět zvedli 
nad hlavu Masarykův pohár. 
Netypickým způsobem obhájili 
titul po dvou letech, protože minulá 
sezona extraligy se vinou pande
mie nedohrála. Stejně jako předloni 
porazili ve finále Bílé tygry Liberec.
Pokračování na str. 2  
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úvodní
slovo
Vážení spoluobčané,

zima je už definitivně za námi. Kéž by 
to platilo i pro koronavirus. Klesá počet 
pozitivně testovaných i těch s horším prů-
během nemoci a přísná opatření se pomalu 
rozvolňují. Nejdůležitější je otevření škol 
i pro žáky druhého stupně a studenty bez 
rotační výuky. Koronavirus nemá dopad jen 
na zdraví, ale i na ekonomiku a psychiku. 
Nejhůře to nesli ti nejstarší, ale vyrovnat 
se s tím musely i děti a mládež. A nejde 
jen o vzdělání, ale i o nedostatek pohybu 
a kontakt s vrstevníky. Bohužel někteří 
začali vybíjet svoji energii na městském 
mobiliáři, ničit to pěkné, co slouží nám 
všem, včetně našeho rodinného stříbra – 
lesoparku. Věřím, že postupné rozvolňo-
vání, kvetoucí jaro, sluníčko a přibývající 
možnosti aktivit tyto nešvary odstraní. 
Třinec se opět připojil řadou akcí ke Dni 
pro rodinu, protože zvlášť v této složité 
době hraje rodinné zázemí velkou roli 
a  fungující rodina lépe zvládá obavy 
a nejistotu spojenou s koronavirem.

Naštěstí máme v Třinci i další dobré 
zprávy. HC Oceláři Třinec už jsou potřetí 
za posledních 10 let mistry. Máme z toho 
velkou radost a je to pro nás i povzbuzení 
v této náročné době. 

Věříme, že už se blýská na lepší časy 
a že oslava 90 let od povýšení Třince na 
město nebude již jen o obrázcích a kvízech, 
ale že v létě už budeme slavit dohromady, 
usmívat se na sebe a těšit se ze společ-
ných setkání. 

Přeji vám pro-
sluněné jarní dny 
a hlavně zdraví.

Věra Palkovská

Pojďme o  budoucnosti mluvit 
všichni! Před dvěma měsíci spus
tilo město Třinec novou formu 

komunikace s občany prostřednictvím 
webu FajnyTrinec.cz, kde lidé najdou 
na jednom místě přehledné informace 
o všech připravovaných i aktuálně rea
lizovaných projektech a také o tom, co 
se podařilo realizovat v létech minulých. 
Nově sem mohou občané přidávat své 
vlastní návrhy, které podle nich zvýší 
kvalitu života v našem městě.

„Už teď mohou lidé na tomto webu 
najít informace o projektech města pře-
hledně, transparentně a na jednom místě. 
Možnosti aplikace FajnyTrinec.cz jsme 
ale zatím ani zdaleka nevyužili v plném 
rozsahu, proto spouštíme další z jejích 
funkcí, která umožní lidem přidávat jejich 
vlastní nápady a návrhy na vylepšení života 

ve městě. Průběžná interakce s občany pro 
nás bude důležitým vodítkem k tomu, aby-
chom zjistili, na které oblasti se v dalších 
letech máme zaměřit tak, aby se lidem 
v Třinci dobře žilo,” přiblížila primátorka 
Věra Palkovská. „Každý navržený námět 
zvážíme a popřemýšlíme, jestli je reálný 
z pohledu finančních možností, majetko-
právních vztahů nebo životního prostředí,” 
dodala primátorka.

A jak svůj nápad na FajnyTrinec.cz vlo-
žit? Založte si účet – registrace je rychlá 
a  anonymizovaná – a můžete přidávat 
své návrhy. Jednoduše je pak umístěte do 
mapy a přidejte k nim co nejvíce hodnot-
ných informací i fotek. 

FajnyTrinec.cz je živý web, který se 
bude dál rozvíjet a doplňovat o nové infor-
mace, a věříme, že se stanete jeho stálými 
návštěvníky. 
 (šs)

Jak chcete, aby vypadal 
Třinec za 10 let?

Pokračování článku z úvodní strany  

O svou radost z historicky třetí mistrovské trofeje se Oceláři 
podělili v pátek 30. dubna také se svými fanoušky, když vyrazili 
i s Masarykovým pohárem na parádní jízdu naším městem tra-
dičním autobusovým kabrioletem. S ohledem na vládní omezení 
byly oslavy méně kontaktní než v minulosti, ale i tak si fanoušci 
v ulicích přišli na své. V rámci své mistrovské jízdy Třincem 

zastavili hokejisté také před magistrátem, kde je přivítalo vedení 
radnice a primátorka Věra Palkovská jim předala láhev slivovice. 
„Tradice je třeba dodržovat,” podotkla s úsměvem primátorka 
a dodala: „Naše město žije hokejem. Mistrovského titulu si moc 
považujeme a jsme na třinecké Oceláře pyšní. Hoši, děkujem!”
 (šs)
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Zelené plochy mezi panelovými 
domy nad tzv. Hradčany mezi 
ulicemi Slezská a Koperníkova 

dostanou novou, příjemnější tvář. Na její 
výsledné podobě se budou moci podílet 
samotní obyvatelé této lokality.

„V první fázi byla v těchto místech zre-
konstruována páteřní komunikace, přibyla 
parkovací místa a nový chodník, který 
zvýšil bezpečnost chodců. Teď je na řadě 
prostranství mezi panelovými domy, které 
chceme upravit tak, aby bylo atraktivní pro 
občany všech generací,” nastínil náměstek 
primátorky Ivo Kaleta s tím, že město zde 
plánuje investovat do zeleně, chodníků, 
parkovacích ploch, prvků pro volnočasové 
aktivity všech generací i osvětlení. Na tyto 
investice by město chtělo získat finanční 
prostředky ze Státního fondu podpory 
investic v Programu regenerace sídlišť, 
kde je možné z dotace pokrýt až 50 % 
z uznatelných výdajů. Předpokládané datum 
podání žádosti o dotaci je prosinec 2021, 
realizace by pak mohla začít v příštím roce.

„Před zahájením prací na vlastním 
návrhu úprav chceme posbírat názory 
a přání samotných občanů, kteří tady bydlí. 
Proto jsme na přelom května a června 
naplánovali veřejné projednání za přítom-
nosti zástupců města a členů projekčního 
týmu, kteří by přímo na místě představili 
návrh budoucí podoby tohoto prostoru,” 
uvedl náměstek. Mobiliář a prvky pro vol-
nočasové aktivity budou přesněji určeny 

právě až po setkání s obyvateli sídliště, 
aby mohly být zohledněny jejich návrhy 
a přání.

Přesný termín a forma setkání s občany 
budou upřesněny v závislosti na aktuálních 
protiepidemických opatřeních a obyvatelé 
o něm budou v předstihu informováni pro-
střednictvím plakátů vyvěšených na vcho-
dových dveřích všech panelových domů 
v místě revitalizace. 

Průlezka, nebo lavička? Obyvatelé 
budou moci o volnočasových prvcích 
rozhodnout sami

Dobrá zpráva pro Třinec
Jedna z hlavních dopravních tepen 

v Třinci spojující ulice 1. máje a Závodní 
se ještě v letošním roce dočká rekon
strukce. Umožní to dotace, kterou se 
městu za podpory Třineckých železá
ren podařilo získat ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury (SFDI). 

„Podání žádosti o dotaci totiž před-
cházela dlouhá a náročná příprava. Mám 
radost, že naše společné úsilí s železár-
nami bylo úspěšné. Čeká nás teď spousta 
práce, aby mohla rekonstrukce na podzim 
začít. Vzhledem k tomu, že jde o frekven-
tovaný tah k branám Třineckých železá-
ren, k nemocnici Podlesí a samozřejmě 
také o důležitou spojnici mezi centrem 
a místními částmi Kanada a Podlesí, je 
nutné průběh stavebních prací dobře 
zkoordinovat. Prosíme předem o trpělivost 
a pochopení občanů žijících v této lokalitě 

a samozřejmě také řidičů,” uvedla primá-
torka Věra Palkovská. Vytížený nadjezd 
z roku 1971 je ve špatném stavu a nezbyt-
nost rekonstrukce vyplývá z výsledků dia-
gnostického průzkumu, v němž statici mimo 
jiných závad upozornili na narušení betonu 
a korozi odhalené výztuže opěr a opěrných 
zdí. Zásadním způsobem zde dochází také 

k zatékání do konstrukce a ke vzniku poru-
chových míst. 

Celkové náklady na rekonstrukci jsou vyčís-
leny na zhruba 90 milionů korun, přičemž 
85 % z této částky by měla pokrýt dotace 
a o dofinancování se postarají Třinecké žele-
zárny. O dalších krocích v této záležitosti 
bude rozhodovat rada města.  (šs)
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Nová výstava v muzeu vyvolá  
vzpomínky a pohladí po duši

Třinec letos slaví 90 let a Muzeum 
Třineckých železáren a města 
Třince na Frýdecké ulici při této 

příležitosti připravilo unikátní výstavu 
s názvem Příběh jednoho města. O tom, 
v čem je tak jedinečná, jsme si povídali 
s vedoucí muzea Evou Zamarskou.  

Mohla byste přiblížit, na co se mohou 
návštěvníci těšit? 

 Chtěla bych touto cestou pozdra-
vit návštěvníky muzea a milovníky kultury. 
Třinecké muzeum vždy plánuje výstavy 
rok, někdy až tři roky dopředu. Nyní při 
covidovém uzavření muzea se naskytla 
možnost, čas a klid zpracovat historické 
dokumenty a zrestaurovat exponáty. 
Původně jsem myslela, že 90 let města 
Třince připomeneme jen na panelech 
s historickými milníky a snímky, ale pak 
mě napadla myšlenka, proč nevyužít zre-
novované exponáty. A tak vznikla výstava 
pod názvem „PŘÍBĚH JEDNOHO MĚSTA 
od povýšení Třince z obce na město”. 
K vidění zde budou náznaky různých 
úseků běžného života, jako např. třída 
s lavicemi a učitelem či pohled na to, jak 
žili lidé v domácnosti v 30. až 50. letech 
20. století. Dále se návštěvníci mohou 
těšit na ukázky řemesel, velké prádlo 
nebo vybavení ložnice či obývacího 
pokoje v 70. letech minulého století. 
Samozřejmě nebude chybět ani zaměst-
nanec huti, tehdy nazývaný „baňkoř”, 
jak jde do práce. Výstava čítá více než 
500 exponátů. K výročí našeho města 
proběhne navíc ještě v malé výstavní 
síni druhá poutavá výstava s názvem 
„PROCHÁZKA TŘINCEM před 90 lety 
a dnes”, která bude postavena na srov-
návacích fotografiích – dobových a dneš-
ních, které svým objektivem zachytil 
fotograf Marek Džupin. K vidění bude 
od 4.  6. do 18. 11. 2021.

Proběhla v muzeu někdy podobná 
výstava? V čem se liší od ostatních? 
Osloví i dnešní děti? 

Výstava v tomto duchu v muzeu ještě 
neproběhla. Výstavní síň se bude lišit 
hlavně v tom, že jsme do ní nainstalovali 
jenom naše exponáty. Věřím, že expozice 
osloví nejen malé a velké návštěvníky, 

ale hlavně pamětníky. Scénář a výtvarný 
návrh výstavy jsem pojala tak, aby byla 
odborná a zároveň pohladila na duši 
a vykouzlila i úsměv na tváři.

Výstava poutavě zachycuje reálný 
život v Třinci v  dobách minulých. 
Vystavené exponáty má muzeum 
ve svém depozitáři, nebo jak se vám 
podařilo dát dohromady takovou jedi-
nečnou sbírku dobových předmětů?

Muzeum spravuje velký depozitář 
v areálu Třineckých železáren, který 
čítá zhruba 4 000 exponátů a spousta 
jich ještě čeká na zařazení pod pří-
růstkové a inventární číslo. Proto jsme 
využili našich sbírek a zkompletovali 
výstavu, která zachycuje opravdu reálný 
život v Třinci od 30. let až po 80. léta 
20. století. Muzeum Třineckých železáren 
bylo jako první hutnické muzeum v repub-
lice založeno v roce 1969 a ve sbírkách 
už vedlo pár zajímavých exponátů, které 
se týkaly hlavně hutě. Postupem času se 
sbírka rozrůstala. Za sebe mohu říct, že 
během 29 let, po která v muzeu působím, 
přibylo několik stovek zajímavých expo-
nátů. Sbírka se rozrůstala díky lidem, 
kteří nám darovali například nábytek, 
keramiku, porcelán, litinu, smaltované 
předměty, hračky, kroje, oděvy, histo-
rické knihy, tiskopisy a fotografie. Touto 
cestou bych ze srdce chtěla poděkovat 
všem, kteří do muzea našli cestu a věno-
vali nám předměty, jež zde dostaly své 
důstojné místo.

Co kdyby vám chtěl někdo věnovat do 
sbírek další předměty?

Pokud nám někdo chce darovat předmět, 
stačí zavolat nebo napsat e-mail, kontakty 
zájemci najdou na www.muzeumtz.cz.

Co vám při realizaci výstavy dalo 
zabrat – narazili jste na nějaký pro-
blém? A co jste si naopak užívala?

Na realizaci nám dalo zabrat uložení 
předmětů. Výstavní místnost, i když je 
největší, přece jen nemá kapacitu pojmout 
všechny exponáty, které jsem vybrala. 
S kolegyněmi jsme si instalaci užívaly 
a také jsme se zasmály, jak jsme zakom-
ponovaly lidské figuríny do určitého období 
a sekcí.

Výstava u řady Třinečanů určitě vyvolá 
množství vzpomínek. Na co bychom 
v dnešní době neměli zapomínat?

Troufám si říct, že tato výstava opravdu 
vyvolá emoce ve stylu „tohle jsme měli, to 
ještě má babička, tak bych už ne chtěl(a) 
bydlet, kde to bylo foceno?”. Tyto komentáře 
budou výstavu provázet zcela určitě. Každá 
doba má své klady a zápory, neměli bychom 
však zapomínat chovat se k sobě v jakékoliv 
době slušně a vážit si věcí, které v dnešní 
době bereme jako samozřejmost. 

Další podrobnosti o této i dalších výsta-
vách v muzeu se dovíte na stránkách 
www.muzeumtz.cz

 
Děkuji za rozhovor.  (šs)
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Sociální pracovníci, orgány so ciál
něprávní ochrany dítěte a poli
cisté se dnes více než kdy dříve 

setkávají s rodinnými krizemi a domá
cím násilím. Neblaze se na této si  
tua ci podepsala koronavirová pandemie, 
během níž se tento fenomén prohlou
bil. Je proto důležité vědět, že existují 
pomáhající organizace a lidé, kteří doká
žou lidem ohroženým domácím násilím 
poskytnout účinnou pomoc, ochranu 
a podporu. Domácí násilí totiž samo od 
sebe neskončí, naopak má nebezpeč
nou tendenci eskalovat a jeho skrývání 
či lhostejnost je nejhorší možnou reakcí.

Statutární město Třinec dlouhodobě 
podporuje organizace, které jsou obětem 
domácího násilí v krizových situacích 
nápomocny. Mezi stěžejní poskytovatele 
sociálních služeb, kteří působí na Třinecku 
a zabývají se tímto fenoménem, patří 
poradna ELPIS Slezské diakonie. Pomáhá 
lidem ohroženým domácím násilím, týráním 
a zneužíváním, případně poradí i s obtí-
žemi v rodinných či mezilidských vztazích. 
Pracovníci podají pomocnou ruku i při 
řešení dalších souvisejících problémů, 
pomohou zajistit finanční i materiální 
pomoc v případě, že je např. oběť závislá 
na agresorovi. Pomohou také oběť navázat 
na intervenční centra či zajistit krizové 
bydlení.

Inter venční centrum v  Haví řově 
poskytne odbornou pomoc nejen oso-
bám ohroženým domácím násilím, part-
nerským stalkingem a obětem trestných 
činů v souvislosti s domácím násilím, ale 
i jejich rodinným příslušníkům a osobám 
blízkým, které ohrožené osobě pomáhají.

Při řešení vztahových a rodinných krizí 
pomáhá v Třinci Poradna pro rodiny 
s dětmi Sluníčko. Zde se snaží pomocí 

rodinné mediace, terapie či psychologické 
pomoci podpořit zejména rodiny v roz-
chodu či rozvodu.

Pro lepší orientaci a pro pomoc při 
řešení rodinných krizí a domácího násilí 
se mohou občané města s důvěrou obrátit 
i na pracovníky oddělení sociálněprávní 
ochrany dětí Magistrátu města Třince, 
kteří poskytnou potřebnou radu. Úzce 
spolupracují s organizacemi zabývají-
cími se problematikou rodinných vztahů, 
zejména se zaměřením na rodiny s dětmi, 
a jsou schopni zájemce navázat na ade-
kvátní odbornou pomoc. Jednou z těchto 
organizací je i Centrum sociálních služeb 
Ostrava, o. p. s., které poskytuje rodinám 
včasnou a profesionální pomoc ve složitých 
životních situacích.

K nalezení potřebné sociální služby 
či návazné aktivity pro řešení dané pro-
blematiky je občanům k dispozici také elek-
tronický katalog sociálních služeb na adrese 
https://socialnipruvodce.trinecko.cz. 
 Odbor sociálních věcí MMT

Kam se obrátit při řešení rodinných 
krizí či domácího násilí?

Kontakty:
• Oddělení sociálně-právní ochrany   
 dítěte Magistrátu města Třince  
 tel. 558 306 347, 558 306 346
• Odborná poradna Elpis  
 tel. 558 320 300, 605 205 142 
 Máchova 643, 739 61 Třinec-Lyžbice 
• Intervenční centrum Havířov  
 tel. 596 611 239, 739 500 634 
 Opletalova 4/607, 
 736 01 Havířov-Šumbark
• Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko  
 tel. 734 167 300,  
 Máchova 643, 739 61 Třinec-Lyžbice 
• Bílý kruh bezpečí, linka pomoci obětem 
 tel. 116 006
• Linka seniorů Elpida 
 tel. 800 200 007
• LOCIKA – pomoc pro děti ohrožené  
 domácím násilím 
 tel. 734 441 233

Po delší přestávce opět zasednou do 
pomyslných lavic studenti univerzity třetího 
věku. K dokončení třetího semestru jim zbývá 
vyslechnout poslední přednášku, která se 
uskuteční v úterý 8. června od 14:00 tradičně 
ve společenském sále kulturního domu Trisia. 
Podmínkou ke vstupu do sálu bude negativní 

test nebo dokončené očkování proti korona-
viru. Pro aktuální informace prosím sledujte 
webové stránky města, případně kontaktujte 
p. Ivetu Stoszkovou na tel. 558 306 106. 

Na konci prázdnin 31. srpna studentům-
-seniorům začne poslední semestr studia, 

který bude tematicky zaměřen na medicínu. 
Studium by posluchači měli zakončit v říjnu 
letošního roku slavnostní promocí. Univerzita 
třetího věku, kterou pořádá město Třinec 
ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, má 
v Třinci dlouholetou tradici už od roku 2003. 
 (šs)

Univerzita třetího věku může pokračovat
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Třinec díky jarní úklidové akci opět 
o něco prokoukl. U příležitosti 
Dne Země vyhlásilo město hned 

po skončení nouzového stavu výzvu 
Ukliďme si Třinec, na niž zareagovala 
řada dobrovolníků, kteří na mnoha 
místech pomohli Třinci k jarní očistě. 
Celkově si lidé na odboru životního pro
středí a zemědělství v rámci úklidové 
akce vyzvedli zhruba 300 igelitových 
pytlů na odpad.

„Mám radost, že se našlo tolik lidí, kte-
rým není lhostejné, jak vypadá jejich okolí, 
a děkuji všem, kteří se do úklidu našeho 
města zapojili. Velmi si jejich aktivního 
přístupu vážím. Těší mě, že se stále najdou 
dobrovolníci, kteří jsou ochotní obětovat 
kousek svého pohodlí pro dobrou věc,” 
zdůraznil náměstek primátorky Ivo Kaleta, 
který také přiložil ruku k dílu a společně 
s primátorkou Věrou Palkovskou a náměst-
kem Radimem Kozlovským vyrazil uklidit 
lokalitu pod břehem podél ulice Okružní, 
parčík před gymnáziem a  svah pod 
Albertem. Za necelé dvě hodiny se jim 
podařilo naplnit odpadky šest igelitových 
pytlů. 

Do úklidu nepořádku se pustili také 
někteří zaměstnanci magistrátu, jejichž 
cílem byl lesopark, okolí vodního náhonu 
na ulici Palackého, odpočinková místa 
u Olše a lokalita za tratí. V rámci úklidu 
narazili v zeleni kromě tradičních odpadků 
doslova na „poklady”, mezi nimiž se objevil 
i odhozený vyšívaný obraz, boty, různé 
kusy oblečení, stěrače auta či kus hokejky. 
Velké zastoupení měly papírky a obaly 
všeho druhu, kelímky a prázdné láhve, ať 
už z plastu, nebo ze skla. 

Uklízelo se i v příměstských částech
Jarní očistou prošlo nejen centrum 

města , a le díky iniciat ivě osadních 
výborů, různých zájmových skupin, spolků 
a dalších dobrovolníků prokoukly i pří-
městské části. Do úklidu se lidé pustili 
například v Kojkovicích, v Oldřichovicích, 
v Neborech, na Kanadě a dalších lokali-
tách, za což všem patří velké poděkování.

V Kojkovicích sesbírali dobrovolníci dva 
plné vozíky nepořádku a dále plno po uži-
tých pneumatik. „Kojkovice jsou oblíbeným 
místem cyklovýletů, ale i pěších procházek. 
Bohužel zde po některých návštěvnících 

zůstává nepořádek,” okomentovala jarní 
úklid členka osadního výboru Kojkovice 
Dorota Havlíková. V Oldřichovicích zlik-
vidovali účastníci úklidové akce letitou 
černou skládku poblíž evangelického 
kostela a pustili se do sběru odpadků 
i v dalších místech (více na straně 10). 
Na Kanadě členové osadního výboru spo-
lečně s dalšími dobrovolníky vyčistili od 

odpadků dvě místa, kde se opakovaně 
tvoří černé skládky. „Naplnili jsme téměř 
20 pytlů. Kromě toho tady rybáři vysbírali 
opravdu velké množství odpadků z parko-
viště u Kanaďanky,” doplnila předsedkyně 
osadního výboru na Kanadě Magdalena 
Raszková.

Tradičně se uklízelo také v Neborech, 
kde jarní úklidy probíhají v režii osadního 

Dobrovolníci se pustili do jarního 
úklidu města

V Neborech se do úklidu zapojili i ti nejmladší

Vedení města se pustilo do úklidu v okolí ulice Komenského a v lesíku pod supermar-
ketem Albert
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výboru už řadu let. Aktivně se do nich zapo-
jují i místní spolky jako Český svaz zahrád-
kářů a ovocnářů, TJ Nebory včetně jejích 
nejmladších členů, místní PZKO a sbor 
Slezské církve evangelické a. v. Dohromady 
se jim podařilo naplnit odpadky 21 pytlů. 
„Do akce se individuálně zapojili i další 
občané. Za jejich neobvyklou iniciativu bych 
jim chtěl velmi poděkovat,” uvedl předseda 
osadního výboru Adolf Bolek a dodal svůj 
postřeh, že po otevření obchvatu ubylo 
v Neborech nepořádku podél hlavní sil-
nice. „Dříve to bývalo semeniště všelijakého 

odpadu, dnes se tu vyskytuje v podstatně 
menší míře,” dodal. Po provedeném úklidu 
zajistilo město odvoz pytlů s vysbíraným 

odpadem z dohodnutých míst. Všem dob-
rovolníkům děkujeme!
 (šs)

Na Kanadě dobrovolníci naplnili odpadky 
téměř dvacet pytlů a vyčistili dvě místa, kde 
se opakovaně tvoří černé skládky. K úklidu se 
přidali i rybáři z místní organizace Českého 
rybářského svazu, kteří vysbírali velké množ-
ství odpadků z parkoviště u Kanaďanky. 

Na jedné straně se množství dobrovolníků 
snaží, aby bylo naše město zase o něco 
hezčí, a na straně druhé se najdou takoví, 
kteří dokážou tyto snahy v mžiku zhatit. 
Své o tom ví třinecký lesopark i veřejná pro
stranství v Třinci, která dostávají v posled
ních měsících pořádně zabrat. Poničený 
mobiliář, převrácené koše či hromady 
odpadků jsou skoro na denním pořádku.

„Před časem jsme řešili polámané lavičky 
a zničený mostek v lesoparku. Doba covidová 
přinesla mnoho nedobrého včetně dopadů 
na psychiku a mezilidské vztahy, ale co je 
nejhorší, covid a distanční výuka se hodně 

podepsaly na dospívající mládeži, která tráví 
mnohdy celé dny sama bez dohledu rodičů. 
Nedostatek volnočasových aktivit a jiné 
smysluplné činnosti může u některých vést 
k frustraci a agresivnímu chování, které se 
projeví formou vandalství. S tímto problémem 
se více potýkají v celé ČR zejména města 
a mezi nimi bohužel i my,” uvedla primátorka 
Věra Palkovská.

Pracovníci STaRS lesopark pravidelně 
procházejí a starají se o pobytové plochy, 
udržují pěšiny, dětská hřiště, lavičky i ostatní 
prvky. Nedávno čerstvě vysypali novou štěp-
kou zhruba 4,5 kilometru lesních pěšinek. 
„Každý den lesopark procházíme a bohužel 

není týdne, abychom nenarazili na stopy po 
vandalech,” doplnil ředitel STaRS Radek 
Procházka.

„Lesopark je něco jako naše rodinné stříbro, 
tráví tam volný čas všechny generace, proto 
je nám o to víc líto, že se najdou jedinci, kteří 
ho devastují. Naše město je takové, jaké si ho 
uděláme, a na nás všech záleží, jak vypadá. 
Apeluji na rodiče, aby si víc všímali toho, co 
jejich dospívající děti kde dělají, a zároveň 
se obracím na všechny, aby nebyli lhostejní 
k tomu, co se kolem děje. Když uvidíte, že 
někdo něco ničí, využijte místo sociálních sítí 
ihned číslo 156 na městskou policii nebo 158 
na Policii ČR,” dodala primátorka.  (red)

Městský mobiliář trpí pod náporem vandalů

Od prosince přibyly v Třinci mezi 
popelnicemi na tříděný odpad také spe
ciální černooranžové nádoby na sběr 
použitých jedlých tuků, které nám zby
dou po přípravě jídla. Přestože se jedná 
o novinku, své „zákazníky” si olejové 
popelnice rychle našly a za první čtvrt
letí letošního roku jsme v našem městě 
vytřídili 618 kg tuků.

„V některých popelnicích se olej hromadí 
dokonce rychleji, než jsme předpokládali, 
proto jsme se rozhodli počet černo-oranžo-
vých popelnic ještě o několik kusů rozšířit. 
Momentálně řešíme jejich umístění,” uvedla 

vedoucí odboru životního prostředí 
třinecké radnice Jana Stonawská. 
Mapu kontejnerů najdete na 
www. tridimolej.cz/mapa, kde 
si vyhledáte ten, který máte 
nejblíže. Rozmístění „olejových” 
popelnic v Třinci bezplatně 
zajistila po dohodě s městem spo-
lečnost Trafin Oil, která se stará 
i o jejich čistotu a svoz. 

Do olejové popelnice pat ř í 
všechny použité jedlé oleje a tuky (sluneč-
nicový, řepkový, sójový, palmový, olivový, 
ale také máslo, sádlo, margaríny, tuk z kon-
zerv, po smažení řízků či topinek, fritování, 

z nakládané zeleniny a sýrů, mari-
nád na grilování či fondue). Oleje 
a tuky stačí doma slít do jakékoli 
PETláhve, kterou jste zvyklí tří-
dit, např. o objemu 1 l, 0,5 l 
apod. Vytříděný olej do popel

nice v žádném případě nepře
lévejte, naplněné PET láhve 
vhazujte vždy pečlivě uzavřené. 
Skleněné láhve ani jiný odpad do 
této popelnice nepatří! Skleněná 

láhev se může při vhození do popelnice 
nebo při další manipulaci rozbít a olej pak 
vyteče a ušpiní vše okolo. 
 (šs)

Třídění jedlých tuků nám jde
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Narozeniny má Třinec – moje město,
jsem malý občánek a vím přesto,
tady bydlím a přeji Ti vše nejlepší,
vím, že Třinec je nejhezčí!

Chodím do školky, znám kluky i holky,
jsme pilné Včelky, ze Sosnovky školky
známe Javorový, knihovnu, malé i velké domy,
ve školce z kostek stavíme i železárny.

V Třinci máme kostely, Dům dětí,  
školy a nemocnice,
chtěl bych Ti, město, popřát co nejvíce,
spokojené rodinky, táty i maminky,
šťastné lidi v ulicích, kolem cest jen květinky.

Až vyrostu, budu Ti pomáhat,
jako architekt budu tě budovat,
postavíme hřiště, klouzačky, trampolíny,
na každém rohu budou knížky a zmrzliny,
no prostě kopec radosti, úsměvy a žádné splíny.

V první polovině roku jsme si 
kulatiny našeho města připo
mínali především online a bez

kontaktně prostřednictvím městského 
facebooku, webu, zpravodaje města 
a kabelové televize. V posledních dnech 
se zdá, že se blýská na lepší časy a že 
v druhé polovině roku už snad budeme 
slavit společně. 

Kulturní a vzdělávací centrum TRISIA, 
STaRS, Knihovna Třinec, kino Kosmos, 
Muzeum TŽ a  města Tř ince, DDM 
Třinec a další organizace proto v sou-
časné době spojily své síly při organizaci 
oslav výročí 90 let od povýšení Třince na 
město. Vzniká tak unikátní multižánrový 
projekt Třinec v 90…, o kterém všichni 
doufáme, že neskončí jen u příprav, ale 
že se opravdu uskuteční. 

Středobodem kulturního dění bude 
v devadesáti letních dnech (od června do 
srpna) amfiteátr na městském stadionu 
STaRS. Pobaví divadelními představeními, 
potěší hudebními koncerty a letním kinem 
obohaceným o retro projekce filmových 
trháků z 90. let. Připravujeme novinky, 
a  pokud nám to rozvolnění  opatření 
umožní, uskuteční se také dříve pláno-
vané akce, jako je koncert Vlasty Redla aj.

Informace o aktuálním programu na 
jevišti či plátně a také o dalších zajíma-
vých nejen letních pozvánkách do Třince 
v 90… budou doplňovány na webových 
stránkách a sociálních sítích jednotlivých 
organizací a na webových stránkách 
města www.trinecko.cz. Uskutečnění jed-
notlivých akcí se bude odvíjet od aktuál-
ních protiepidemických opatření. Věříme, 
že se spolu už konečně potkáme!  (red)

Třinec chce své  
narozeniny oslavit  
kulturou i sportem

(autoři: děti z MŠ Sosnová)

Vše nejlepší 
k narozeninám!

Dům dětí a mládeže v Třinci je 
od 10. května částečně opět 
v provozu. Jeho pracovníci ale 
vymýšleli pro děti smyslupl
nou zábavu i za zavřenými 
dveřmi svého „domečku”. 
Pokračují v realizaci zábav
ných a sportovních tras v leso
parku, připravili pěveckou soutěž 
i vědomostní kvíz.

„Kromě sportování jsme pro děti, které 
rády zpívají, připravili pěveckou soutěž 
‚Skřivánek‘ a k 90. výročí Třince pak 
vědomostní kvíz pro celou rodinku. Kvíz 
zahrnuje celkem 90 otázek z historie 
Třince, školství a kultury, přírody a ze 

sportu. Zájemci mohou soutěžit 
pouze ve zvoleném oboru, který je 

zajímá, nebo vyluštit všechny 
otázky. Všechny účastníky 
odměníme symbol ickou 
odměnou, vítěze pak čekají 

zajímavé ceny,” naznačila 
zástupkyně ředitele DDM Jana 

Hrubcová a dodala, že ke Dni dětí při-
pravuje DDM Indiánskou stezku, o níž se 
lze více dočíst na facebooku a webových 
stránkách DDM www.ddmtrinec.cz, kde 
najdete i další podrobné informace k sou-
těžím. „Jsme rádi, že alespoň takto jsme 
s vámi mohli být v kontaktu, a těšíme se na 
společné setkání,” dodala Jana Hrubcová. 
 (šs)

S DDM Třinec za zábavou  
i poznáním

Znáte původ 
místních názvů?

Kronika města se zmiňuje i o původu míst-
ních názvů. Věděli jste například, že název 
čtvrti Lyžbice se odvozuje od jména býva-
lého majitele této osady hraběte Lyžbického 
a Konská od rozsáhlého chovu koní v této 
osadě? 

Někdejší osada Lištná byla celá zalesněná. 
Od slova „les” vzniklo nejprve slovo „Lestna” 
a  během pozdějšího jazykového v ý voje 
se samohláska „e” změnila na „i” a souhláska 
„s” na „š”, čímž vznikl název Lištná. 

Vrožna pochází od slova věštit – když 
někdo věští, říká se v těšínském nářečí, 
že „vrožy”. A právě v místě, které je pojme-
nováno „Vrožna”, měl před 300 lety žít věštec, 
který také léčil. Od této doby se okolí domku, 
kde věštec bydlel, léčil a „vrožil”, říká Vrožna. 

Název Osůvky (ve starých mapách se setká-
váme i s pojmenováním Osůvka) pochází od 
slova vosa, v těšínském nářečí „osa”. V mís-
tech, která jsou pojmenována Osůvky, bylo 
totiž v dávné době údajně hodně vos. 

Puncov dostal název od potoka, který 
tam kdysi protékal a jmenoval se Puncovka. 
Zajímavý původ má také pojmenování vrchu 
Babí hora. Poměrně malý kopec s mírným 
stoupáním byl lehce přístupný i  ženám 
(po našymu „babam”), proto dostal název 
Babí hora.

Pokud máte povědomí o původu dalších 
místních názvů, dejte nám vědět!
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Slavíme velkou  
událost a luštíme  
o ceny!

I když doba a stále se měnící situace 
plánování kulturních akcí příliš nepřejí, 
rozhodli se třinečtí knihovníci a peda

gogové ve spolupráci s Místním akčním 
plánem II v ORP Třinec, že letos ČteFesT 
proběhne. Začne 28. května a skončí 
20. června. Z původního týdenního fes
tivalu se tak stane měsíční svátek všech 
čtenářů a milovníků literatury. 

Program bude probíhat online i naživo 
a užijí si ho žáci místních základních škol, 
ale také veřejnost. Děti se mohou těšit třeba 
na LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem nebo na 
Petra Horáčka, který se připojí online až 
z daleké Anglie. Čtenáři všech generací 
se budou moct setkat například s Karin 
Lednickou, Renatou Putzlacher nebo autorem 
detektivní série Trujkunt Petrem Sagitariem.

Kompletní program je k dispozici na strán-
kách www.ctefest.cz.  (jd)

První Čtenářský festival Třinec  
se letos už uskuteční

Tajenku osmisměrky zasílejte do 6. června 2021 
buď e-mailem na adresu sekretariat@trinecko.cz, 
nebo formou SMS zprávy na číslo 774 749 824, 
případně poštou na adresu Magistrát města Třince, 
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. E-mailovou zprávu 
nebo obálku označte heslem KŘÍŽOVKA a nezapo-
meňte uvést své jméno, příjmení a kontaktní tele-
fon. Ze všech správných odpovědí budou vylosováni 
3 výherci, kteří se mohou těšit na pěkné ceny spojené 
s naším městem.

Výherci z minulého čísla Třineckého zpravodaje: 
Bronislava Mrózková, Žaneta Francúzová a Emilia 
Niemcová. Blahopřejeme!

Za spolupráci na přípravě osmisměrky děkujeme 
Knihovně Třinec. 

ARÉNA, BALINY, BESKYDY, BOLIBŘUŠKA, BYSTRÝ, ČAJOVNA, ČERŇAVINA, HRADISKO, HVĚZDÁRNA, HVĚZDNATEC, 
JAHODNÁ, JAVOROVÝ, KAPLE, KINO, KNIHOVNA, KOSTEL, KOZINEC, LANOVKA, LÍŠTNICE, MAGISTRÁT, MUZEUM, 
NEBORŮVKA, OLZA, OSTRÝ, OSŮVKA, PLENISKO, SMRČINA, STARS, ŠINDELNÁ, ŠKOLA, TRISIA, TYRKA, VRUŽNÁ, 
WERK, ZUŠ
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- Zdálo by se, že v této nelehké době 
nebude možné podnikat žádné 
iniciativy. Opak je ale pravdou, 

jen je vše složitější z hlediska různých 
jednání. Mnoho věcí, ač byly složité, 
se  podař ilo dotáhnout do konce, 
mimo jiné vodovod v oblasti Podlesí
koupaliště směrem na Nebory, kdy 
se po různých technických problémech 
v této době konečně provádí kolaudace 
a vodovod se předává SmVaK. Snad 
už se nevyskytne další zádrhel a první 
zájemci se letos budou moci na vodo
vod připojit.

Další akcí dovedenou do zdárného 
konce je oplocení víceúčelového hřiště, 
kde nám v počátcích realizace nepřálo 
počasí. Sami si pak chceme dodělat 
některé věci pro zlepšení podmínek pro 

sportování. Další investiční akcí, která 
se chýlí ke konci, je osvětlení komuni-
kace v místě u skládky Nieboranka přes 
lesík ve směru na Ropici. Osvětlení určitě 
přispěje k větší bezpečnosti zdejších 
obyvatel.

Další velká akce – výstavba chod-
níku od zastávky „Nemocnice Podlesí” 
po zastávku „Křižovatka” – se zadrhla 
na menších detailech. Přesto věříme, že 
se vše brzy vyřeší a akce „chodník” bude 
zrealizována co nejdříve.

Nyní konstruktivně jednáme o dalším 
osudu a využití budovy bývalého kultur-
ního domu (Marco Polo). V tomto objektu 
sídlí místní organizace ČSZ, PZKO 
a Osadní výbor Podlesí, proto bychom 
byli rádi, abychom se společně dohodli 
na optimálním provozu jak s budoucím 
nájemcem, tak i s vlastníkem budovy, 

kterým je město Třinec. Před nedávnem 
proběhla dobrovolnická aktivita „Ukliďme 
si Třinec” a na tomto poli jsme se aktivně 
podíleli také my, obyvatelé Podlesí. Lidé 
by se měli někdy zamyslet nad tím, co 
všechno jsou schopni vyhodit a kam, když 
přitom mohou zdarma odevzdat na sběrný 
dvůr firmy SMOLO v Oldřichovicích skoro 
vše, co už nepotřebují.

V neposlední řadě chceme také podě-
kovat pracovníkům magistrátu za vstříc-
nost při jednání s námi, členy osadního 
výboru. Jednání byla vedena vždy v kon-
struktivním duchu, díky čemuž se daří 
realizovat záměry, na kterých nám na 
Podlesí velmi záleží. 

Eduard Turoň, předseda Osadního 
výboru Konská-Podlesí 

Osadní výbor na Podlesí aktivně  
funguje i v době covidové

Už jsme si zvykli, že v rámci akce 
„Ukliďme Oldřichovice” každoročně 
probíhá úklid kolem Tyrky, kde se 
v  lokalitě u evangelického kostela 
(v části u tenisových kurtů za mostem 
přes Tyrku) nachází černá skládka. 
Pamětníci vědí, že ve starých říčních 
ramenech bývala skládka stavební suti, 
kamení a zeminy z výkopů. Ramena 
časem zarostla a jsou skryta pod náno
sem vegetace i času, zdá se však, že 
někteří spoluobčané jsou snad nějak 
„geneticky” naprogramováni k vyvážení 
odpadů do těchto míst i dnes. V loň
ském roce došla odboru životního pro
středí a zemědělství trpělivost a obrátil 
se s žádostí o úklid černé skládky na 
vlastníka, kterým jsou Lesy ČR. 

Komise životního prostředí doporučila 
použít na odstranění nejhrubších návozů 
černé skládky částku 50 tisíc korun 
z fondu životního prostředí. Za tyto peníze 
se podařilo část odpadu odvézt a alespoň 
trochu uvedenou lokalitu zkulturnit.

Bohužel neuplynulo ani 10 dní, a přes-
tože jsou na místě vývěsky informující 
o zákazu vývozu odpadů, po několika 
dnech se na místě objevila hromada 
stavební suti. Někdo v Oldřichovicích 
nebo Tyře asi doma likvidoval kabřinec. 
Za pár dnů přibyly různě veliké kusy 
betonu, původem nejspíše z betonové 
plochy, která bude nahrazena modernější 
zámkovou dlažbou. Vzápětí byly na místě 
i ořezy z tújí a ovocných stromů. Takový 
byl stav na tomto místě po kultivaci 
zaplacené z peněz města. S dobrovol-
níky jsme nový odpad sebrali na jednu 
hromadu, odkud byl na náklady města 
znovu odvezen a ekologicky zlikvidován.

Je nutno připomenout, že v součas-
nosti máme fungující odpadové hos-
podářství, které nově obstarává firma 
Smolo, a. s. Ta občanům zajišťuje servis 
v maximální možné míře včetně mož-
nosti využití sběrného dvora na Tyrské. 
Bohužel se nezřídka stává, že ani to 
nestačí. Najde se nemálo našich sou-
sedů, kteří se netrápí odvozem odpadu na 

sběrný dvůr. Řeší to „tak nějak po svém”. 
Vezmu „vuzek”, „točki” či přívěsný vozík 
a vyvezu to do „škarpy”, v překladu na 
břeh Tyrky. Co bych se trápil a vozil to 
na sběrný dvůr, vždyť je to jeden, dva či 
tři kilometry daleko! Šup s tím na první 
lepší místo!

Obávám se, že někteří z nás jsou 
nepoučitelní. Obracím se v této věci 
na každého z nás, občanů Oldřichovic. 
Nebuďme lhostejní, mějme odvahu, 
a pokud budeme svědky výše popsané 
„záškodné” činnosti, poučme ty méně 
chápavé, že „tak se to juž nierobi”. Pokud 
budou nepoučitelní nadále, bude vhodné 
na místě pořídit těmto „dobrákům” určitý 
typ selfíčka a zaslat je na odbor život-
ního prostředí a zemědělství. Věřím, že 
se nám společně podaří změnit celkový 
stav k lepšímu. Za to vám všem předem 
děkuji. 

Marian Plucnar, předseda Osadního 
výboru Oldřichovice

Černé skládky – ostuda Oldřichovic
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- Roz volněn í  p ř í sných p ro t i 
epidemických opatření dovolilo 
opět pořádat oblíbené farmář

ské trhy. Poprvé si na nich mohli lidé 
nakoupit čerstvé potraviny z regio
nální produkce v pátek 30. dubna. 
Další trhy se uskuteční v pravidel
ných čtrnáctidenních intervalech, a to 
28. 5., 11. 6., 25. 6., 9. 7., 23. 7., 6. 8.,  
20. 8., 3. 9., 17. 9., 1. 10., 15. 10.,  
29. 10., 12. 11., 26. 11., 3. 12. a 10. 
12. (prosincové termíny proběhnou 

mimořádně v případě, že by se opako
vala pandemická situace z roku 2020, 
kdy se neuskutečnil Třinecký mikulášský 
jarmark).

Zájemci, kteří by chtěli své produkty pro-
dávat na Třineckých farmářských trzích, 
se mohou hlásit na e-mailové adrese  
trhy@trisia.cz nebo telefonicky na čísle 
602 615 884. 
 (šs)

Náměstí Svobody ožilo  
farmářskými trhy

MEDICA Třinec
Tel.: 774 735 577,

774 441 581
poradna@medica3nec.cz

www.medica3nec.cz

Poděkování hospicové 
péči Medica Třinec

Doba, kdy jsme se dozvěděli tátovu 
diagnózu, byla velmi náročná. Spolu se 
šokem nás zasáhl strach z toho, co bude 
a jak to jako rodina zvládneme. Pevným 
bodem v tomto bolestném a nejistém 
období se stal kontakt s hospicovou péčí 
Medica Třinec. Už první rozhovor o mož-
nostech péče působil, jako byste se dovo-
lali na linku bezpečí. Naší rodině se věno-
vala paní Rusnoková, která se nám stala 
průvodkyní na následujících pár měsíců. 
První rozhovory obsahovaly nekonečné 
proudy otázek – našich jako doprováze-
jící rodiny, ale především tátových. Ten 
měl sice těžkou nemoc, přesto stále bys-
trou mysl, která v takových chvílích kladla 
upřímné a obtížné otázky. Paní Rusnoková 
naslouchala, pojmenovávala emoce, sdílela 
vlastní zkušenosti a doporučení. Nabízela 
praktické rady. V posledních týdnech jeho 
života nás dokázala připravit na postup 
nemoci. Společně s MUDr. Farkašem 
z ambulance léčby bolesti řešili kompli-
kace, které se v průběhu nemoci vyskytly. 
Paní Rusnoková nás provedla domácí péčí 
o umírající osobu s velkou vlídností.

Pro mě osobně zde přes všechno zlo 
nemoci existoval přínos a ten byl v mož-
nosti se na konec připravit. Připravit se na 
další cestu. Těžko se popisuje duchovní 
rozměr, ale i ten se pro mě stal reálným. 
Jsem svědkem konce života a zároveň 
vidím, jako by se rodil ten nový. Naše 
rodina zažila, že táta mohl odejít klidný 
a smířený. Tomuto pohledu jsem nesmírně 
ráda. Nedovedla jsem si to do té doby 
představit ani vyslovit. Teď mohu říct, 
že nakonec bylo pro mě setkání se smrtí 
mnohem laskavější, než jsem čekala. Jsem 
vděčná za to, že to byla dobrá zkušenost.

Oslovte hospic. Nebudete na umírání 
sami.

Alice Biolková, dcera

z redakční 
pošty 
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Šíření jmelí se v posledních letech 
stává závažným problémem a jeho 
výskyt na Třinecku lze podle odbor

níků označit jako kalamitní. Třinec proto 
spojil síly s Třineckými železárnami 
a rozhodl se postupovat v boji proti této 
poloparazitické rostlině společně. Díky 
získané dotaci se oba partneři pustí na 
svých pozemcích do rozsáhlého ošetřování 
napadených stromů na začátku léta. 

„Stromy hrají ve městech důležitou roli pro 
zdraví a celkovou kvalitu života. Plní nejen 
estetickou funkci, ale také zadržují vláhu 
v území, zachycují prach a vytvářejí kyslík. 
Proto chceme podniknout všechny možné 
kroky k jejich ochraně. Vzhledem k tomu, že 
je třeba ošetřit stromy i na pozemcích, které 
patří Třineckým železárnám, dohodli jsme 

se s hutí na spolupráci,” uvedl náměstek 
primátorky Ivo Kaleta.

Z provedené inventarizace dřevin vyply-
nula potřeba ošetřit 552 stromů. Z tohoto 
počtu je 53 už v tak špatném stavu, že jejich 
záchrana není možná a budou muset být 
pokáceny. „U každého stromu odborníci 
posuzovali jeho výchozí stav, provedli rozsáhlý 
biologický průzkum a až poté byl navržen 
vhodný způsob zásahu v takovém časovém 
termínu, aby došlo k nejoptimálnějšímu způ-
sobu likvidace jmelí a prodloužení životnosti 
vytipovaných dřevin. Pokáceny budou pouze 

významně napadené dřeviny se špatným 
zdravotním stavem a nízkou perspektivou 
do budoucna,” vysvětlila Halina Lisztwan 
z odboru životního prostředí a zemědělství 
třinecké radnice. Stromy budou postupně 
ošetřovány od letošního června až do konce 
léta příštího roku buďto pouze řezem, nebo 
kombinací řezu a chemického postřiku. 

Město Třinec získalo na projekt „Eliminace 
šíření jmelí bílého v Třinci” dotaci z ope-
račního programu Životní prostředí ve výši 
85 % ze způsobilých výdajů, což představuje 
2,5 milionu Kč.  (šs)

Kdo to skáče po větvi? Jaký má hlas? 
Čí je to stopa? To vše se dozvíte v nové 
lesní pozorovatelně v areálu minigolfu 
a dětského lanového parku, kterou vybu
dovalo město ve spolupráci se svou pří
spěvkovou organizací STaRS.

A na co se můžete těšit? V lesní části 
je rozmístěno několik interaktivních dře-
věných panelů, z nichž každý je určen 
pro jedno zvířátko. Můžete tak postupně 
objevovat sedm druhů lesní zvěře, které se 
běžně objevují v našich lesích. Napřed si 
ovšem musíte veverku nebo strakapouda 
najít a pak už se o nich dovíte mnoho zají-
mavých informací. Děti si mohou například 
obkreslit jejich stopy. Pro větší děti, rodiče 
nebo učitele je k dispozici také mobilní 
aplikace, která je všem zdarma přístupná 
a díky které se zábavnou formou můžete 
dozvědět další zajímavosti ze života zvířat 
nebo si třeba poslechnout jejich zvuky.

Lesní pozorovatelna bude zpřístupněna 
zdarma v době otevření areálu minigolfu 

a samozřejmě v závislosti na aktuálních 
mimořádných nařízeních. 

Věříme, že se pozorovatelna stane oblí-
beným místem jak pro rodiny s dětmi, tak 

i pro školy a školky v rámci výuky dětí 
v přírodě. Těšíme se na vás!
 STaRS Třinec

Tajenka křížovky Den Země 2021: STŘEVÍČNÍK PANTOFLÍČEK

Dotace pomůže v boji se jmelím

Za lesními zvířátky na minigolf? Proč ne?


