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Třinec se oblékl  
do svátečního

sTr. 4

certifikát  
pro třinecký  
Domov nýdek

Třinecký Domov Nýdek získal  
certifikát odborného pracoviště.  
A víte, jak tam slaví Vánoce?  > 

sTr. 3

Zimní údržba: 
každý podnět občanů  
se projednává

Věděli jste, že celkový rozsah  
udržovaných komunikací  
v majetku města činí cca 240 km 
a 70 km chodníků?  > 

Michal Klus a František 
Vrubel, zástupci evange
lické a katolické církve, 

požehnali v neděli 5. 12. 2021 
Třinečanům. Stalo se tak u příle
žitosti rozsvícení vánočního stromu 
na náměstí Svobody. Stovky žáro
viček na jedli rozsvítila a krásné 
Vánoce alespoň na dálku všem 
spoluobčanům popřála primátorka 
města Věra Palkovská. Z důvodu 
vládních opatření se sváteční udá
lost konala bez přítomnosti široké 
veřejnosti.
>> Pokračování na str. 2
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úvodní
slovo
Milí spoluobčané,

advent je v plném proudu. Jde o období 
příprav na Vánoce, které by mělo být vy užito 
ke zklidnění, rozjímání a dobročinnosti. 
Už druhý rok je adventní doba jiná než dříve. 
Museli jsme se smířit s tím, že nemůžeme 
společně rozsvítit vánoční strom, užít si 
Mikulášského jarmarku a dát si spolu čaj, 
svařák či punč během kulturního programu 
na tradičních Třineckých adventních pod
večerech. I to uvedené zklidnění, které má 
provázet advent, se u mnohých nedostavilo. 
Máme totiž obavy, co nás čeká v budoucnu. 
Provázejí nás starosti nejen o zdraví své 
i blízkých, ale častěji než dříve řešíme 
i finanční otázky. Hlavně nám pak chybí 
sociální kontakty, které se týkají zejména 
našich prarodičů a dětí. 

I přesto si můžeme udělat pěkné Vánoce 
v kruhu svých blízkých a obdarovat své okolí 
přívětivostí, laskavostí, úsměvem a pohla
zením, přinejmenším pak obyčejnou lidskou 
slušností. Věřme, že jak bude přibývat očko
vaných a vyléčených, budeme se postupně 
vracet do normálního života. 

Čeká nás náročné období, v němž bude 
třeba zvládnout dopady koronaviru na naše 
zdraví, psychiku či peněženky. Dopady pan
demie se bohužel promítnou i do rozpočtu 
města. Důležité je tuto složitou dobu i násle
dující období ustát a soustředit se na to, co 
je nezbytné, ať už se to týká domácností, 
nebo rozpočtu města. Zejména však buďme 
odpovědní nejen k sobě, ale i k okolí, protože 
svoboda je nejenom o tom, na co máme 
právo, ale i o povinnostech a odpovědnosti. 

Adventní věnec symbolizuje nejdůležitější 
priority v našem životě, neboť čtyři svíce 
znamenají naději, mír, lásku a přátelství. 
To vše a navíc pevné zdraví Vám všem přeji 
a věřím, že i v této složité době prožijete 
klidné Vánoce v kruhu těch, které máte rádi.

Věra Palkovská

Třinec bude v roce 2022 hospo
dařit s rozpočtem, který počítá 
s příjmy ve výši 789 326 687 Kč 

a výdaji 914 214 300 Kč. Rozdíl mezi 
příjmy a výdaji bude město zcela krýt 
z vlastních zdrojů, což jsou ušetřené 
peníze z předchozích let. Rozpočet 
města schválili na svém 19. zasedání 
v úterý 7. 12. 2021 třinečtí zastupitelé.

Rozpočet na rok 2022 počítá s dokon
čením již rozjetých staveb včetně zahájení 
výstavby parkovacího domu na Sosně, 
v plánu jsou i nové investice a rekon
strukce, např. nadjezd na ulici Závodní 
nebo rekonstrukce ulice Kaštanová 
včetně nové příjezdové komunikace ke 
kostelu a k areálu hřbitova. V případě 
získání dotace postaví město chodník 
na Podlesí a bude investovat do oprav 
objektů v majetku města, oprav komu
nikací a dalších projektů. „Rozhodovali 
jsme se podle toho, co je teď zbytné a co 
nezbytné. Musíme ustát složité období, 
které nás čeká, kdy peněz nebude tolik. 
Pandemie koronaviru nás nezastaví 
a  investovat budeme především do 
dopravních staveb, oprav komunikací, 
rekonstrukcí škol, rozšíření parkovacích 
míst a životního prostředí,” uvedla primá
torka Věra Palkovská. V rozpočtu, který 
zastupitelé schválili, se pro celkem 23 
investičních projektů (včetně těch, které 
se převádějí z roku 2021, viz např. zmí
něný parkovací dům) počítá s částkou ve 
výši cca 250 milionů korun. 

Rozpočet na rok 2022 zahrnuje celou 
řadu mandatorních výdajů spojených 
zejména s výkonem státní správy a cho
dem města, jako je zimní údržba, údržba 
zeleně a místních komunikací, bytového 

a nebytového fondu, výdaje spojené 
s odpadovým hospodářstvím, městskou 
hromadnou dopravou, provozem sociál
ních zařízení, škol a podobně. „Náklady 
na zajištění zimní údržby stoupají. Rostou 
ceny pohonných hmot, posypového mate
riálu i náklady na údržbu techniky, proto 
jsme s tím v rozpočtu počítali a zvýšené 
výdaje do něj zahrnuli,” vysvětlil náměs
tek primátorky Ivo Kaleta. Na výdajové 
stránce rozpočtu města je další význam
nou položkou doplatek na zajištění auto
busové dopravy. V minulých letech se tato 
částka pohybovala na úrovni cca 40 mi
lio nů korun, pro rok 2022 to bude cca 
68 milionů korun.  

Rozpočet výrazně pamatuje i na sociální 
oblast, kulturu, sport a podporu spole
čenského dění v příměstských částech 
Třince. „Prostřednictvím dotací bude 
město (ve stejném objemu financí jako 
v minulosti) podporovat celoroční čin
nost spolků a organizací v oblasti kul
tury, sportu a přispěje i v oblasti so ciál
 ní,” uvedl náměstek primátorky Radim 
Kozlovský. 

A jak to bude v příštím roce s poplatky? 
Od roku 2005 se poplatek za svoz 
komunálního odpadu nezvyšoval a činil 
500 korun na občana za rok. Zastupitelé 
rozhodli o zvýšení poplatku o necelých 
20 korun za měsíc. „V roce 2021 město 
doplácelo ze svého rozpočtu více než 
800 korun na občana, protože náklady 
na svoz rostou. Jde především o nárůst 
objemu odpadů v době probíhající pande
mie, rostoucí ceny pohonných hmot i zvý
šení nákladů na údržbu vozidel a techniky 
pro svoz. Obcím se taktéž zvyšují poplatky 
za ukládání odpadů na skládky,” uvedl 
náměstek primátorky Ivo Kaleta.  (sc)

Zastupitelé schválili 
rozpočet na rok 2022

Dokončení ze strany 1 >> 

Požehnání Třinečanům
Michal Klus, pastor Slezské církve evangelické a. v.
„Vánoce by neměly být jen nějakým krátkodobým útěkem od reality. Je to čas, kdy 

můžeme zásadně změnit své postoje. Ať jsou Vánoce pro Třinečany časem naděje, ať 
všechny naplní vnitřním pokojem a radostí.” 

František Vrubel, římskokatolický kněz, farář a papežský kaplan
„Nebojme se upřímně a ze srdce slavit příchod Ježíše Krista. Nevytlačujme pravdu 

o jeho narození. Odložme na chvíli mobilní telefony, vypněme televizi a rádio a naslou
chejme svému srdci, duši a zdravému selskému rozumu.” 



Věděli jste, že celkový rozsah udržova
ných komunikací v majetku města činí cca 
240 km a 70 km chodníků? Aby se nám 
i v zimních měsících po městě dobře jez
dilo a bezpečně chodilo, má Třinec svůj 
plán zimní údržby. Zimní údržba (dále 
ZÚ) začíná 15. listopadu 2021 a končí 
31. března 2022. S ohledem na počasí 
však může dojít k posunu termínů.

Náklady
Celkové náklady zimní údržby se různí. 

Jejich výši ovlivňuje především průběh 
zimy, délka zimního období a časté stří
dání teplot (tvorba námrazy, rozmrazení, 
opětovná tvorba námrazy…) v průběhu 
několika dnů či týdnů.

Období 2020/2021 – cca 19 mil. korun
Období 2019/2020 – cca 7,5 mil. korun
Období 2018/ 2019 – cca 12 mil. korun

Každý podnět se prošetří! 
Pokud se jedná o provozní podnět, napří

klad když si občan stěžuje, že „soused již 
má odpluženou cestu, ale on ještě ne”, 
dispečink provede kontrolu, a pokud je 

podnět oprávněný, sjednává se náprava. 
Kontrolu plužení lze prověřit i podle GPS 
vozidla.

Jestliže občan podá žádost o zařazení 
neudržované komunikace do plánu zimní 
údržby, požadavek projednává komise 
dopravy. Rada města následně rozhodne, 
zda komunikaci do plánu ZÚ zařadí.

V této souvislosti je potřeba si uvědomit, 
že ne každá cesta patří městu! Množství 
komunikací je například v soukromých 
rukou, občan by se tak měl obrátit niko
liv na magistrát, ale na vlastníka. Údržbu 
silnic II. a III. tříd zajišťuje Správa silnic 
Moravskoslezského kraje, resp. cestmis
trovství Bystřice (cestmistrovství je název 
poboček správy silnic jednotlivých krajů – 
pozn. red.).

Komplikace zimní údržby
Se zimní údržbou souvisejí komplikace 

při plužení. Týká se to především úzkých 
silnic, resp. souvisejícího problému se 
špatným parkováním vozidel. V plužení 
chodníků často překážejí i nádoby na 
odpad. Při řešení různých situací město 

spolupracuje se strážníky městské policie 
či s Policií ČR a dispečinkem dopravce 
MHD, ale i s Ředitelstvím silnic a dálnic, 
které má na starosti silnice I. třídy. Údržbu 
místních komunikací v majetku města 
Třince zajišťuje smluvní dodavatel – firma 
Vykrut zahradní služby, a. s.

S dotazy nebo připomínkami se v prů
běhu zimního období můžete obracet na 
dispečink zimní údržby (775 772 990), 
případně kontaktujte pracovnici magist
rátu města Třince Kateřinu Fajkošovou, 
telefonní číslo 558 306 229, email  
katerina.fajkosova@trinecko.cz. 

Zimní údržba: každý podnět občanů se projednává
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Milí spoluobčané,
opět se blíží konec roku a je čas se ohlédnout a bilancovat, co 

nám přinesl. Prožili jsme rok velmi náročný, plný nejistoty a strachu 
o zdraví své, své rodiny a blízkých. Mnohé uvrhnul letošní rok také 
do nejistoty ekonomické. Někteří byli nuceni změnit zaměstnání 
a ti šťastnější „jen” hlouběji sáhnout do svých úspor. 

Pro všechny z nás byl ale rok 2021 nejnáročnější po stránce 
psychické. Sociální odloučení od kamarádů a přátel dopadlo těžce 
především na děti, mladé lidi a také na naše seniory. Velmi mě mrzí, 
že epidemie covidu19 vzala mnohým životy a způsobila fyzické 
utrpení, ale především mě mrzí, že rozdělila společnost a nedoká
žeme se semknout a jednotně proti této zákeřné nemoci bojovat.

Přeji nám, ať si uvědomíme, že nemáme zodpovědnost pouze za 
sebe a své blízké, ale také zodpovědnost celospolečenskou a že 
svým jednáním můžeme přispět k rychlejšímu návratu k „normál
nímu životu”.

Vánoční svátky nechť jsou naplněné pohodou, radostí a vnitřním 
klidem. V novém roce 2022 přeji všem hodně zdraví, moudrosti 
a také pokory, která, jak se zdá, se z našich životů postupně vytrácí.

Radim Kozlovský 
náměstek primátorky 
statutárního města  
Třinec

Vážení spoluobčané,
rok 2021 je za námi. Tak jako ten předchozí byl i rok právě 

končící ovlivněn pandemií koronaviru, přesto se život ve městě 
nezastavil. Oslavili jsme výročí 90 let povýšení Třince na město, 
investujeme do dalšího zvýšení kvality života našich obyvatel, 
do bezpečnosti, čistoty a zvelebení našich ulic. Ač můžeme 
očekávat další růst cen, který významně zasahuje do rozpočtu 
města, budeme i příští léta v rozvojových plánech pokračovat 
a realizovat několik významných investic, což je skvělá zpráva. 
Za všechny mohu zmínit například výstavbu parkovacího domu na 
Sosně, rekonstrukci nadjezdu na ulici Závodní nebo – společně 
s Moravskoslezským krajem – rekonstrukci ulice Kaštanová.

Rád bych, aby rok 2022 již probíhal normálně. Přeji všem 
především mnoho zdraví, optimismu, chuti k práci a možnost být 
a užívat si spokojeného života se svými blízkými.

Mgr. Ivo Kaleta, 
náměstek primátorky 
statutárního města        
Třinec
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Domov Nýdek, jenž je součástí 
příspěvkové organizace Sociální 
služby města Třince, je odborně 

připraven poskytnout klientům a jejich 
rodinným příslušníkům podporu a pomoc 
při zvládání náročné životní fáze. Po 
absolvování ročního intenzivního školení, 
zaměřeného na paliativní péči o seniory, 
získalo zařízení certifikát „Pracoviště pro
školené v paliativní péči”, který klientům 
garantuje poskytování vyššího standardu 
péče o klien  ty. „Máme z toho radost, péče 
o seniory je naší prioritou. Děkuji perso
nálu Domova Nýdek,” uvedl náměstek 
primátorky Radim Kozlovský.

„V  náročných chvílích tak personál 
dokáže chytit za ruku, pohladit, podpořit, 
tišit bolesti i trápení, a to maximálně citlivě 
a profesionálně. Rovněž klientům ve spolu
práci s nutričními terapeuty zajišťuje řízenou 
vyváženou výživu,” dodal Radim Kozlovský.

A jak se budou v domově slavit 
Vánoce?

Pandemie bohužel ovlivnila život všech, 
i těch v domově, a omezily se především 
možnosti návštěv. Snahou však je udělat 
klientům předvánoční čas jako v „běžném 
roce”. Předvánoční čas zde začíná pečením 
cukroví, do kterého se zapojí i někteří klienti, 
ti ostatní alespoň vychutnávají atmosféru 
pečení jako „diváci” například při šálku kávy. 
Personál vyzdobí domov výrobky klientů, 
které se připravují již v průběhu podzimu. 

Nazdobí se stromečky, kterých je v objektu 
mnoho – na každém patře v každé spo
lečenské místnosti, ten hlavní, největší je 
v jídelně. V předvánočním období probíhá 
i malá výstavka vánočních výrobků. Někteří 
z klientů, pokud jim to zdraví dovolí, tráví 
svátky u svých dětí.

Adventní čas v domově tradičně začíná 
slavnostním občerstvením, podává se vánoční 
punč, který si zde sami vyrobí, a ochutnává se 
upečené cukroví. V „normální době” nechybí 
různá vystoupení dětí, někdy dorazí harmoni
kář či zpěvák s kytarou, často se do programu 
zapojí i klienti domova. 

I na Mikuláše dostávají naši klienti nadílku. 
Ti, kteří mohou, se účastní hromadné akce 
v jídelně, ostatní navštíví Mikuláš na poko
jích. Na Štědrý den je pro klienty připra
vena slavnostní tabule s tradičním kaprem 
a bramborovým salátem, nechybí cukroví od 
profesionálů. V „běžné době” bývá těsně před 
vánočními svátky v domově řada vystoupení 
církevních sborů. Pravidelně každé úterý do 
domova docházejí duchovní různých církví, 
v adventním čase mají klienti možnost se 
účastnit zpovědi. 

A že jsou Vánoce pro mnohé velkou udá
lostí, o tom svědčí fakt, že některé babičky 
chtějí vypadat skvěle, a proto si objednají 
kadeřnici nebo pedikérku a „hodí se do gala”. 
Nabarví si vlasy a chtějí se líbit a také se 
dobře cítit. Na Silvestra však velkou bouřlivou 
párty nečekejme. Klienti si vychutnávají klid 
s chlebíčky a jednohubkami před televizní 
obrazovkou a sledují pořady, které mají rádi.

Splněné sny díky Ježíškovým 
vnoučatům…

Domov Nýdek je již od samotného začátku 
zapojen do projektu Českého rozhlasu 
„Ježíškova vnoučata”. Jedná se o projekt, 
který umožní obdarovat některého z vybra
ných seniorů dárkem či zážitkem, který si 
přeje. Zapojit se může každý, kdo má chuť 
někoho obdarovat. Více informací najdete na 
webu www.jeziskovavnoucata.cz. Za dobu 
fungování projekt pomohl splnit mnoho přání, 
od praktických dárků až po zážitky, ať již 
jde o výlet, koncert, či setkání se známým 
umělcem. 

Kontakt na Domov Nýdek: telefon: 
558 555 211, www.ssmt.cz/kontakt/
domovnydek.


Třinecký Domov nýdek získal  
certifikát odborného pracoviště.  
A víte, jak tam slaví Vánoce?

Klub kulečníkářů třineckého Klubu se
niorů svou aktivitou tak trochu navazuje 
na dávnější historii slavného třineckého 
klubu sportovního kulečníku. Ten byl před 
skoro 40 lety československou jednič
kou. Naši senioři hrají sice „jen” takzvaný 
hospodský kulečník, což je hra na čtyři 
koule, ale dosahují úspěchů v regionu od 
Jablunkova po Havířov.

Zmínit můžeme například letošní třetí říj
novou neděli, kdy se naši senioři zúčastnili 

turnaje v Horní Suché a náš Alois Kubiš zde 
zvítězil. Na soutěži přitom byli i registrovaní 
hráči. Připomínáme, že v letech 2018 a 2019 
ovládl jiný turnaj – Trojband Návsí – Lešek 
Klosák, který už dnes není mezi námi. 

Ten z vás, kdo někdy zkusil hrát kulečník, 
ví, že k tomu potřebuje psychickou koncen
traci i slušnou fyzičku. Hrát se dá v každém 
věku, což potvrzuje i aktuální složení třinec
kých klubových hráčů – od 66 do 93 let. 

Klub má v  současné době 16 členů 
a ti mezi sebou rádi přivítají nové hráče. 

V případě zájmu se obracejte na pracovníky 
Klubu se niorů, resp. Odbor sociálních věcí 
Magistrátu města Třince, který klub spravuje 
(Daniela Nieslaniková, organizační pracov
nice Klubu seniorů, tel. 558 993 756, email 
daniela.nieslanikova@trinecko.cz). 

přijď mezi kulečníkáře Klubu seniorů
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V úterý 23. listopadu 2021 večer 
došlo v Třineckých železárnách kvůli 
technické závadě k úniku vysokopecního 
plynu z plynojemu na Borku. Událost 
zaznamenala čidla a v huti byl aktivo
ván havarijní systém hlášení. Kolem 
22. hodiny se situace dostala pod kon
trolu a únik plynu byl zastaven. Hasiči 
poté nadále pokračovali v kontrole 
a měření koncentrací plynů v ovzduší, 
žádné nebezpečné hodnoty však již 
nebyly zaznamenány.

Hasiči po příjezdu na místo a po prove
dení průzkumu postupovali podle havarijní 
karty zpracované pro tento typ události. 
Operační středisko informovalo i předsta
vitele města. Třinec má pro tyto mimo
řádné události zpracován detailní krizový 
plán, včetně plánu případné evakuace 
osob. 

„Děkuji všem složkám integrovaného 
záchranného systému a havarijnímu týmu 
Třineckých železáren za to, jak situaci 
zvládly. Od prvního okamžiku jsem byla 

o všem informována a aktivizovala jsem 
krizový štáb,” uvedla primátorka města 
Třince Věra Palkovská. Dodala, že i přes 
zvládnutí této mimořádné situace bude 
iniciovat další zlepšení komunikace mezi 
městem, hutí a složkami integrovaného 
záchranného systému. „Cílem všeho je 
dostat zprávy v takových chvílích k obča
nům co nejrychleji, nejpřesněji a nejúčin
něji, případně i s pomocí nových komuni
kačních kanálů,” uvedla Věra Palkovská. 
 (sc)

Mimořádná událost v Třineckých železárnách 

Statutární město Třinec jako vlast
ník bytového fondu čítajícího 886 
bytů a několika objektů s neby

tovými prostory každoročně vynakládá 
nemalé částky na opravy a údržbu tohoto 
majetku. A do svého chce město inves
tovat v dalších letech i nadále. 

Pokud jde o tzv. mandatorní výdaje spo
jené s běžnou údržbou a drobnými opra
vami, servisní činností či revizemi a kont
rolou zařízení, jak to vyžadují platné právní 
předpisy, dosáhly v roce 2021 přes 9 mili
onů korun. Odbor správy majetku zajišťuje 
i větší opravy, u nichž se zaměřuje přede
vším na rekonstrukce tzv. tepen domů, tj. 
vodovodního a odpadního potrubí, plynoin
stalací a elektroinstalací. „Vše se plánuje na 
základě vyhodnocení stavu těchto zařízení 
v jednotlivých objektech. Pozornost město 
věnuje i opravám střech, vstupů do domů 
a podobně,” uvedl náměstek primátorky 
Ivo Kaleta.

 
Z větších oprav, které jsme  
provedli v tomto roce, lze zmínit 
například:

•	 rekonstrukci	hlavního	stoupacího	vodo
vodního a odpadního potrubí v bytových 
domech č. p. 423 a 424 na ul. Chopinově 
za cca 530 000 Kč,

•	 rekonstrukci	elektroinstalace	ve	sklep
ních prostorách a na schodišti bytového 
domu č. p. 681 na ul. Komenského za cca 
490 000 Kč a rekonstrukci elektroinstalace 

v nebytových prostorách v domě č. p. 408 
na ul. Jablunkovské za cca 470 000 Kč,

•	 rekonstrukci	hlavního	 stoupacího	
odpadního potrubí v domech č. p. 655, 658 
a 659 (ul. Máchova) za cca 310 000 Kč,

•	 rekonstrukci	 stoupacích	 rozvodů	
plynoinstalace v bytových domech č. p. 
504 a 505 na ul. B. Němcové za cca 
300 000 Kč, 

•	 zhotovení	nového	přístupového	scho
diště v bytovém domě č. p. 136 v Tyře za 
cca 280 000 Kč, 

•	 opravu	střechy	bytových	domů	č.	p.	
406 až 408 na ul. Jablunkovské za cca 
260 000 Kč,

•	 výměnu	sklepních	oken	v bytovém	
domě č. p. 445 a 446 na ul. Chopinově 
za cca 100 000 Kč.

„Také v příštím roce chce město pokračo
vat zejména v rekonstrukcích inženýrských 
sítí v bytových a nebytových domech, pro
tože jejich obnovu považuje za prioritu,” 
zmínil náměstek. 

Rozsáhlejší investiční akce
Kromě běžných úkonů údržby a zmíně

ných větších oprav probíhají na objektech 
v majetku města rovněž rozsáhlejší inves
tiční akce, které zajišťuje Odbor investic 
Magistrátu města Třince. V právě končí
cím roce se například opravila kanalizace 
k bytovému domu č. p. 136 v Tyře za cca 
700 000 Kč a zateplila fasáda bytových 
domů č. p. 673 až 676 na ul. Alešově 

včetně opravy balkonů, to vše za více než 
šest milionů korun.

Plány v příštím roce
„Město chce, aby naše domy vypadaly 

pěkně a lidem se v nich dobře žilo. Proto 
bude investovat dále,” dodal Ivo Kaleta. 
Příští rok je z investičních akcí, které pro
běhnou na bytových domech v majetku 
města, naplánována např. rekonstrukce 
střechy na bytových domech č. p. 423 
a 424 na ul. Chopinově a č. p. 425 až 427 
na ul. Palackého. Chystá se i rekonstrukce 
střechy na bytovém domě č. p. 479 na 
náměstí Míru a oprava balkonů v domech 
č. p. 393, 394 a 462 na ulici 1. máje. 
 (sc)

prioritou v objektech v majetku 
města jsou a budou především  
rekonstrukce inženýrských sítí
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odpady
náklady na svoz odpadů rostou.  
Třídění bude důležité

Výše poplatku za svoz směsného 
komunálního odpadu, který činí 
500 korun na občana za rok, se 

neměnila od roku 2005. Zastupitelé 
počátkem prosince rozhodli o zvýšení. 
Více financí to však do kasy města 
paradoxně nepřinese, tímto navýšením 
se budou pouze částečně sanovat ros
toucí náklady na odpadové hospodářství 
a Třinec bude dále ročně doplácet na 
každého občana nemalou částku. O tom 
všem je tento článek. 

Aktuálně platná smlouva 
Platná smlouva o sběru, třídění, využívání 

a zneškodňování komunálního odpadu města 
Třince uzavřená mezi městem Třinec a spo
lečností Nehlsen Třinec, s. r. o., je z roku 
1998. V roce 2020 došlo ke změně majitele 
firmy Nehlsen Třinec, s. r. o., a od 1. 1. 2021 
tak podmínky smlouvy plní Smolo CZ, s. r. o. 
Samotné plnění podmínek smlouvy však 
zůstalo beze změn a úprava ceníku nebyla 
provedena.

Proč se zvedá cena?
•	 nárůst	množství	odpadů	v době	„covi

dové” – trend nakupování přes eshopy  
a rostoucí objem obalů

•	 nárůst	cen	pohonných	hmot,	růst	mezd,	
energií, růst nákladů na provoz a údržbu

•	 zvýšení	zákonného	poplatku	za	uklá
dání odpadů na skládky

Skládkovné
Odpadové hospodářství se řídí 

zákonem o  odpadech. V  tomto 
zákoně stát určuje výši zákon
ného poplatku za uložení odpadu 
na skládku, dále určuje povinnosti 
obcím a cíle odpadového hospodářství. 
Všechny obce v Česku platí a budou 
platit zákonný poplatek za ukládání 
odpadů na skládku. V roce 2020 to 
bylo 500 Kč/t, v roce 2021 již 800 
Kč/t, v roce 2022 to bude 900 Kč/t, 
v roce 2023 půjde již o částku 1000 
Kč/t… a v roce 2030 to bude dokonce 
1850 Kč/t! Tyto sazby budou obce platit, 
pokud nebudou dostatečně třídit.

Třídění je nutnost 
Cestou k plnění zákonných povinností je 

třídění a zase třídění. Třinec samozřejmě 

chce třídění dále podporovat, motivovat 
k němu občany a třeba časem opět zís
kat ocenění Keramická popelnice. Město 
proto dává občanům tašky pro třídění do 
domácností zdarma, má širokou síť sběr
ných nádob a k dispozici je i sběrný dvůr. 
V roce 2020 jsme vytřídili 38 %, ale to je 
pořád málo. 

Čím více budou občané třídit, tím je větší 
šance, že budeme moci využít tzv. třídicí 
slevu a skládkovat za poplatek 500 Kč/t. 
Čím více však bude směsného komunál
ního odpadu, tím více bude město, potažmo 
občan platit za odpady. 

Závěr
Z rozpočtu města je nyní dopláceno 

815 Kč na občana. Doplatek bude v dal
ších letech ještě vyšší, vše se totiž odvíjí od 
třídění a množství. 

Připomínáme, že město od roku 2005 
poplatek nezvedlo. Úprava poplatku za 
svoz odpadů z 500 na 720 korun ročně 
na občana v porovnání představuje třeba 
jedno malé pivo měsíčně. To bychom 
snad mohli zvládnout, ne? Měsíčně si 
totiž jeden občan připlatí jen necelých 
20 korun.


Komplexní služby v odpadovém 
hospodářství zahrnují:
•	 sběr,	dopravu	a odstranění	směs

ného komunálního odpadu na skládce
•	 sběr,	dopravu,	dotřídění	a využití	

tříděného odpadu•	 sběr,	dopravu	a kompostování	bio
logického odpadu•	 provoz	sběrného	dvora	6	dní	v týdnu
•	 provoz	kompostárny	6	dní	v týdnu	
•	 mobilní	sběrnu	objemného	a nebez

pečného odpadu na jaře a podzim•	 svoz	odpadu	ze	zahrádkářských	osad	
a garážovišť

Od roku 2005 činí poplatek za svoz 
odpadů 500 Kč na občana. V roce 
2021 město na každého občana doplácí  
815 Kč. 
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Uklizený a nazdobený byt, svítící 
stromeček, tóny koled – a také 
syčení oleje a vůně smaženého 

kapra a dalších tradičních dobrot. Vánoce 
jsou zkrátka čas, kdy v kuchyni olej 
teče proudem a po řízku s chutí sáhne 
i zapřisáhlý vyznavač zdravého stravo
vání. Pokud olej už dávno třídíte, není 
co vysvětlovat. Ale jestli jste se ještě 
neodhodlali, je přesně tohle ta správná 
doba s tím začít.

Určitě nechcete, abyste uprostřed vánoč
ních svátků museli náhle řešit ucpaný 
odpad v kuchyni či na toaletě nebo havárii 
odpadního potrubí v celém domě. A věřte, 
že ani příroda není zvědavá na ty spousty 
oleje ze všech domácností, které by se na 
ni přes odpadní vody valily. Abyste tomu 
všemu zabránili, stačí opravdu málo. Najít 
doma prázdnou PET lahev s víčkem a zbylý 
olej z kuchyně místo do odpadu přelít do ní.

Vzpomeňte si na to, až nasmažíte 
všechny ty filety z kapra nebo hory křu
pavých řízečků, až vám z vánočních vin
ných klobás zbude jen mastný pekáč pota
žený vrstvou sádla a šťávy z masa nebo 
až o Silvestru naaranžujete do mističek 
všechny ty dobroty nakládané v oleji. Kapka 
ke kapce a uvidíte, že po svátcích máte 
PET lahev plnou. A přidat můžete i zapo
menutý kus pevného tuku, který se najde 
v lednici zastrčený někde vzadu ještě od 
pečení cukroví. 

K nové tradici vánočního slévání po uži
tého oleje tak můžete přidat i  tradici 
povánoční procházky k olejové popelnici 
s naplněnou PETkou a pozorovat, kolik 
sousedů se do třídění pustilo s vámi. My 
vám slibujeme, že se postaráme o to, aby 
naše popelnice ani o svátcích, ani v novém 
roce nikdy nepřetekly. 

Děkujeme, že společně s námi třídíte 
použité kuchyňské oleje. Přejeme vám 

klidné svátky a vzpomeňte si na to, až se 
pustíte do smažení kapra. 

i na Vánoce třiďte použité oleje

Kvůli horkému popelu, který někteří 
občané příměstských částí sypou do 
popelnic, už dvakrát zahořelo auto svo
zové firmy a škody jdou do statisíců. 
Jiným extrémem je zalévání horkých 
zbytků ze spalování vodou. Hmota za níz
kých teplot zmrzne a nejde ji z popelnice 
vysypat. Navíc takto naplněnou nádobu 
závozník ani nezvedne.

Obyvatelé by měli do popelnic ukládat 
jen vychladlý popel. V odpadové nádobě se 
v opačném případě akumuluje teplo, popel 
se rozžhaví a zapálí další odpad. Roztaví 
plastovou nádobu a způsobí uvnitř pope
lářského vozu požár. 

V nádobě popel vydrží žhavý minimálně 
12 hodin. Pokud se pak naloží s dalším 
komunálním odpadem, může se stát, že od 
něj chytne celé auto a v případě špatných 
povětrnostních podmínek může způsobit 
požár skládky. 

Pracovníci svozové firmy kontrolují 
nádoby pohmatem ještě před vysypá
ním. Pokud nebyla popelnice vyvezena, 

nejčastěji za to může právě popel. O mož
ném důvodu nevyvezení popelnice posádky 
informují pomocí nálepky, kterou umístí na 
víko nádoby. 

Nezalévejte odpady vodou
Špatným řešením je také zalití horkého 

popela vodou. I menší 120litrová nádoba 
naplněná mokrým popelem z uhlí může 

vážit až sto kilo, a je proto těžká nejen 
pro popeláře. Jakmile se nádoba dostane 
za výklopnou hranu vozu, nevysype se, ale 
převáží a přepadne dovnitř auta. Totéž se 
týká příliš upěchovaného a v zimě zmrz
lého obsahu bionádoby. Mokrý obsah nejde 
v zimě dostat ven. Teplý popel a těžký 
obsah způsobují snížení životnosti nádoby.


Horký popel do popelnice nepatří
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projekty pro zkvalitňování školství  
a vzdělávání 

Po čtyřech letech projekt Místní 
akční plán (MAP) II v ORP Třinec 
končí. Cílem projektu, do kterého 

bylo zapojeno 27 škol a školských zaří
zení z 12 obcí na území obce s rozšířenou 
působností (ORP) Třinec, byla podpora 
zkvalitňování školství a vzdělávání ve 
spolupráci se všemi aktéry vzdělávání, 
tzn. pedagogy, vedením škol, neformál
ními vzdělavateli, rodiči, dětmi, žáky 
a odbornou veřejností. „Rozpočet tohoto 
projektu byl více než 12,6 milionu korun. 
Celkem se podařilo zrealizovat cca 150 
aktivit,” informoval náměstek primátorky 
Radim Kozlovský.

„V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti 
měl velký úspěch například ČteFest, česká 
a polská verze jedinečného nástěnného 
čtenářského metru a v moderním pojetí 
následně mobilní aplikace čtenářského 
metru,” uvedla Mgr. Markéta Bobková, 
manažerka a administrátorka projektu MAP 
II v ORP Třinec.

„Zážitkové exkurze do center poly
technického vzdělávání, výuku s ozoboty, 

soutěže pro žáky a v neposlední řadě 
i tematické workshopy pro pedagogy jsme 
realizovali pro podporu rozvoje polytech
niky v regionu,” zmiňuje Markéta Bobková 
a dodává: „Významně jsme podpořili aktivity 
zaměřené na kariérové poradenství. Každá 
škola obdržela deskovou hru Vzhůru do 
světa povolání. Byly zpracovány tematické 
pracovní listy včetně metodik pro peda
gogy. Po celou dobu byla školám nabízena 
podpora kariérového poradenství.”

Školy si velmi pochvalovaly zapojení 
dvou rodilých mluvčích do výuky anglic
kého jazyka. Osvěta probíhala i v oblasti 
netradičních vzdělávacích směrů, například 
Montessori, waldorfské či lesní školy. 

„Velké poděkování náleží členům pra
covních skupin a lektorům. Díky nim se do 
regionu podařilo pozvat mnoho kvalitních 
lektorů a odborníků a vznikla řada přínos
ných výstupů. Poděkování patří městu 
Třinec za strategické zaštítění projektu. 
Přestože byla realizace projektu narušena 
z důvodu výskytu covidu19, hodnotíme 
druhou etapu projektu jako velmi zdařilou,” 
dodal Radim Kozlovský.

V únoru 2022 začne navazující třetí 
výzva MAPu, která bude mít necelé dvou
leté období a výše rozpočtu činí téměř tři 
miliony korun. Cílem této fáze projektu 
bude především vzdělávání pedagogů, 
vyhodnocování plnění strategických cílů 
v oblasti vzdělávání v regionu a především 
plánování aktivit, které budou následně 
realizovány od roku 2024. 

ohňostroje jsou zábavou pro lidi, ne však pro ptáky

Betlémské světlo od „dítěte světla” až k vám domů

Nepřipadá vám, že se zpěv ptáků více 
a více vytrácí? Úbytek ptáků je zřetelný 
každý rok a nepřispívá k tomu ani konec 
roku, kdy všichni slavíme Silvestra. Mnozí 
z nás totiž přitom ve velkém používají 
zábavní pyrotechniku a města a obce se 
o půlnoci mění ve „válečnou zónu”. 

Například denní ptáci v noci nevidí, 
hluk a záblesky je vyplaší. Vylétají do tmy, 
narážejí do překážek, utrpí vnitřní zranění, 
padají a hynou. Dílo zkázy dokonají noční 
predátoři – kuny, kočky a jiní.

Při výbuších ohňostrojů jsou navíc do 
okolí v nezanedbatelném množství vylu
čovány těžké kovy a jedovaté plyny. Ty se 
následně rozptýlí a dopadnou na vodní 
a zelené plochy. Zamořují naše zahrady, 
louky, pole, lesy, prostě celou naši přírodu 
karcinogenními látkami, jež se zpětně 
dostávají do potravy, kterou se živí nejen 
zvěř, ale v konečném důsledku i my, lidé. 
Takže tak trochu „trávíme” sami sebe. 

Oslavte konec roku vesele, optimisticky. 
Zvažte však, zda je nutné, abyste se i vy 
podíleli na tom, že to ve vašem okolí 

vypadá jako při dělostřeleckých útocích 
u Verdunu. 

Ve středu 22. a čtvrtek 23. prosince 
2021 si můžete donést přímo k vám 
domů betlémské světlo. První den to bude 
v době od 10 do 17 hodin na magistrátu, 
přičemž za město světlo osobně pře
vezme náměstek primátorky Ivo Kaleta. 

Další možností je pak ve čtvrtek skautská 
klubovna (Beskydská 1140) od 14 do 
16 hodin.

Věděli jste, že prvopočátek betlémského 
světla je v Chrámu Narození Páně v Betlémě? 

Vybrané „dítě světla” stojí na začátku šíření 
světla do světa. Vybírá se vždy dítě, které za 
daný rok vykonalo záslužné činy, a získalo 
tím prestiž. To světlo v chrámu zapálí jako 
první. Více informací o této tradici najdete 
na www.betlemskesvetlo.cz. 



Slavnostní promocí ukončilo v úterý 
26. října 2021 studium univerzity 
třetího věku celkem 160 poslu

chačů z Třince a širšího okolí. Tradičním 
ceremoniálem v kulturním domě Trisia 
tak vyvrcholil už devátý běh tohoto 
oblíbeného alternativního vzdělávání, 
které magistrát pořádá ve spolupráci 
s Ostravskou univerzitou od roku 2003.

U slavnostní promoce a ukončení dalšího 
dvouletého cyklu byla přítomna i primátorka 
Třince Věra Palkovská, která vyzdvihla 
pozitivní dopad univerzity třetího věku na 
vzájemné setkávání, vzdělávání a využití 
volného času našich starších spoluob
čanů. „V době, kdy je z důvodu omezení 
šíření pandemie covidu19 znemožňován 
v mnohých směrech sociální kontakt, je 
jakákoliv možnost se sejít, i při dodržování 
přísných hygienických předpisů, ceněná. 
Lidé jednoduše sociální kontakt vyhledávají 
a je pro ně prospěšný. I proto je výborné, 
že jsme se s panem rektorem Ostravské 
univerzity dohodli na pokračování tohoto 
projektu v příštím roce jubilejním, desátým 
během,” uvedla primátorka. Diplom všem 
přítomným předal v Trisii Jan Lata, rek
tor Ostravské univerzity. „Vy již nemusíte, 
přesto se učíte… I za to vás obdivuji,” uvedl 
a dodal: „Univerzita třetího věku probíhá 
i v jiných místech republiky, ale v Třinci 
sledujeme opravdu velký zájem ze strany 
seniorů i podporu vedení města.”

Senioři mají za sebou čtyři semestry 
plné zajímavých přednášek, které rozší
řily jejich obzory v řadě oblastí. Posluchači 
si vyslechli například přednášky na téma 
výchovy, finanční gramotnosti či záludnosti 
obchodních praktik. Nechyběly přednášky 
o období Marie Terezie, válce o španěl
ské dědictví či o koncepci a historických 
proměnách českého státu, zajímavosti 
o Moldavsku, Bělorusku, přednášelo se 
i o základních obrysech světové ekono
miky a migrační krizi. „Jeden ze semestrů 
byl zaměřen na problematiku lékařství 
a samozřejmě se zde hovořilo především 
o  epidemiologii, pandemii covidu19 
a dopadech onemocnění na fyzické zdraví 
a psychiku lidí,” přiblížila průběh studia 
Věra Palkovská.

V Třinci má univerzita třetího věku již 
20letou tradici a o toto alternativní vzdě
lávání je ze strany starší generace stále 
nebývalý zájem. Celkově za celou dobu 
fungování univerzity třetího věku absolvo
valo studium už přes tisíc seniorů a jejich 
řady se budou dále rozšiřovat. Občané, 
kteří mají zájem o účast v připravovaném 
desátém cyklu, se budou moci přihlásit 
na jaře roku 2022. „O podmínkách přijetí 
a termínech zápisu budeme informovat pro
střednictvím Třineckého zpravodaje, webo
vých stránek a sociálních sítí,” uvedla Iveta 
Stoszková z třinecké radnice, která uni
verzitu třetího věku organizačně zajišťuje.

Univerzita třetího věku je vzdělávací 
alternativou netradičního typu urče
nou pro všechny, kteří neztrácejí zájem 
o nové poznatky ve vědě i umění a chtějí 
si i v pozdějším věku rozšiřovat své obzory. 
Předpokladem ke studiu je chuť dovědět 
se něco nového, setkávat se s vrstevníky 
a udržovat svou mysl v aktivní činnosti.  


160 absolventů  
univerzity třetího věku 
odpromovalo

Město nastavuje cestu ke zkvalitnění 
a optimalizaci sociálních služeb tak, aby 
poskytování těchto služeb na území 
města bylo co nejefektivnější a sloužilo 
především Třinečanům. Proto začalo 
„u sebe”, a to v příspěvkové organizaci 
města – Centru sociální pomoci Třinec. 

Zde se po analýze vytíženosti služeb 
občany města Třince a přilehlého okolí 
sníží kapacita lůžek hned u dvou služeb. 
U Azylového domu pro rodiče s dětmi 
o sedm lůžek na novou kapacitu 24 lůžek 
a u Domu na půl cesty o čtyři lůžka na 
novou kapacitu tři lůžka. „I přes snížení 
počtu lůžek bude kapacita služeb pro 
občany Třince dostatečná a zároveň 
dojde k jejímu zkvalitnění,” uvedl náměs
tek primátorky Radim Kozlovský. 

Důvodem pro sní žení  kapaci t y 
Azylového domu pro rodiče s dětmi je 
snaha zvýšit kvalitu poskytované služby, 
neboť po snížení počtu lůžek projdou 
jednotlivé pokoje azylového domu 
rekonstrukcí tak, aby byl každý z pokojů 
vybaven vlastním sociálním zařízením. 
„Snížení kapacity azylového domu dá 
pracovníkům větší prostor pro intenziv
nější sociální práci s klienty a rovněž 
bude možné v azylovém domě ubytovat 
i celou rodinu s dětmi, protože dosud 
může službu využít pouze jeden rodič  
s dětmi,” vysvětluje Radim Kozlovský.

Cestou optimalizace a zkvalitnění 
poskytovaných sociálních služeb chce 
jít město Třinec i ve spolupráci s dalšími 
organizacemi zabývajícími se například 
řešením problematiky bezdomovectví 
a podporou osob bez přístřeší. V sou
časné době probíhají jednání s posky
tovali sociálních služeb či návazných 
aktivit, kteří v našem regionu provozují 
azylové domy a noclehárny. „Cílem je 
zmapovat a nastavit optimální kapacitu 
těchto sociálních služeb tak, aby byly 
co nejkvalitnější a především pomáhaly 
hlavně občanům Třince. V posledních 
letech tito poskytovatelé evidují zvýšený 
počet klientů, kteří pocházejí z okolních 
i vzdálenějších měst, nebo dokonce ze 
zahraničí, což není zcela optimální si tua
 ce,” dodal na závěr náměstek primátorky. 
 (sc)

okénko  
  sociální 
služby 
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Pohyb, jedna ze základních činností 
člověka. Pohyb dokáže předchá
zet nemocem, oddálit jejich nástup 

nebo zmírnit jejich následky. Významnou 
měrou přispívá i k léčbě některých one
mocnění. Pohybová aktivita má také 
značný ekonomický přínos, a to pře
devším v oblasti redukce léčebných 
nákladů. Toho se drželi iniciátoři unikátní 
a komplexní aktivity Rozhýbej Třinec i ty 
a dalších navazujících závodů a soutěží. 
Podívejme se, jak tato snaha dostat lidi 
po dlouhé pandemii koronaviru ke sportu 
a přispět ke zvýšení přirozené imunity 
dopadla.

Šlapej pro Třinec i ty!
Jednalo se o  výzvu, ve které měli 

Třinečané a sympatizanti Třince ušla
pat společně 90 000 km. Výzva star
tovala 1. června a měla končit 31. čer
vence. Nakonec byla prodloužena do 
září a společně se podařilo za 100 dní 
ušlapat neuvěřitelných 90 000 km, což 
je 128 613 304 kroků. 

Celkem se do výzvy zapojilo 181 lidí. 
A šlapali všichni, ženy, muži i děti napříč 
všemi věkovými kategoriemi. Svým výko
nem tak symbolicky přispěli k oslavám 
90 let našeho města. A to není všechno, 
nakonec všechny kroky přispěly také na 
dobrou věc – charitativní příspěvek na spe
ciální rehabilitaci malého človíčka, který ji 
moc potřebuje.

Cílem této výzvy bylo rozpohybovat nejen 
Třinečany, ale i všechny příznivce našeho 
města. Šlapat pro Třinec se tak mohlo 
nejen v Třinci a jeho okolí, ale vlastně 
v jakémkoliv koutě světa. Sedm účastníků 
šlapalo i v zahraničí – dva v Polsku a pět 
v USA.

Plavej pro Třinec i ty!
Cílem této výzvy bylo přispět k oslavám 

90 let města opět pohybem, tentokrát pla
váním. Výzvou bylo uplavat pro Třinec sym
bolických 90 km. To je také zároveň délka 
toku řeky Olše, která naším městem protéká. 
Do výzvy se přihlásilo celkem 28 plavců. 
Plavalo se na krytém bazénu STaRS Třinec 
a od 10. září do 20. září se podařilo v čistém 
čase za 2 dny a 2 hodiny uplavat 90 km.

Koordinátorem výzev Šlapej, resp. Plavej 
pro Třinec i ty byla organizace STaRS 
a obě probíhaly ve spolupráci s Fakultou 
tělesné kultury Univerzity Palackého 
v Olomouci.

Trekuj pro Třinec i ty!
Do této výzvy, jejímž organizátorem byla 

Majday Team, byla zařazena akce „Vrchařská 
koruna Třinecka”. Výzva byla určena pro 
všechny milovníky turistiky, cyklistiky, foto
grafování a krásné přírody a jejím cílem bylo 
navštívit 20 předepsaných vrcholů a na kaž
dém se vyfotografovat. 

K dispozici byly 3 kategorie – pro cyk
listy, turisty a studenty/žáky/děti. Cyklisté 
a turisté museli zdolat 20 předepsaných 
vrcholů, junioři měli předepsaných vrcholů 
jen 15 a mohli se účastnit i v týmech s maxi
málně 5 členy.

•	 Počet	účastníků	v kategorii	cyklistů:	
36, z toho devět cyklistů výzvu dokončilo.

•	 Počet	účastníků	v kategorii	turistů:	
123, z toho 36 turistů výzvu dokončilo.

•	 Počet	týmů	v kategorii	 junior:	13,	
z toho dva týmy dokončily.

Ultravýzva Patrika Čavoje – běh 
na 90 km

Pokusit se uběhnout 90 km na tři
neckém atlet ickém stadionu, pořád 

dokola na 400metrovém okruhu, to se 
jeví jako naprostá šílenost. Ale přidejte 
k tomu touhu, odhodlání a vyšší smysl 
a najednou se to stává realitou… Nápad 
na běžecký program spojený s oslavami  
90 let města Třince se zrodil ve spolupráci 
s Honzou Delongem a Knihovou Třinec. Po 
jedné reklamě na sociální síti tři dny před 
akcí se nakonec na stadionu sešlo více 
než 140 lidí – běžcůhrdinů. Odběhalo 
se neuvěř itelných 2 299 kol (přes 
919 kilometrů), což je 10× více, než bylo 
cílem akce, a vybralo se 24 844 korun.  
Ty byly předány z ruky do ruky lidem, kteří 
to potřebují. 

Třinecký Mount Everest 
Soutěže se zúčastnilo celkem 72 dětí 

ze základních škol z celého Třince a okolí. 
Odměnili jsme pět nejlepších dětí, které 
získaly největší počet bodů. Všichni ocenění 
zdolali všech 10 vrcholů a zdolali tzv. tři
necký Mount Everest (vrcholy v součtu měří  
8 511 m n. m.). Nejnavštěvovanějšími 
vrcholy byly Kozinec (34 dětí) a Javorový  
(32 dětí), naopak nejméně dětí navštívilo 
Velký Polom (jen 10 dětí).

Závod s lanovkou
Letošní, již čtvrtý ročník Závodu s lanov

kou proběhl z důvodu různých omezení 
ve virtuální podobě. Formát nebyl jedi
nou novinkou. Jako důležité vnímáme také 
zapojení do výzvy Rozhýbej Třinec i ty, do 
které přispěla necelá stovka našich běžců 
svými kroky a kilometry.

Účastníci mohli závod proběhnout 
kdykoliv v průběhu června a července. 
Po absolvování trati stačilo nahrát GPS 
záznam do aplikace Strava.  

Helena Novotná, STaRS

pohybovým aktivitám v Třinci 
dominovalo magické číslo „90”

starstrinec.cz 

Otevírací doba během svátků
krytý bazén sauna sportovní hala

PÁ a SO 24. a 25.12. zavřeno zavřeno zavřeno

NE 26.12. 6–21 10–21 6–21

PO 27.12. 6–21 12–21 6–21

ÚT 28.12. 6–21 10–21 6–21

ST 29.12. 6–21 10–21 6–21

ČT 30.12. 7–21 10–21 6–21

PÁ 31.12. 6–20 10–20 6–20

SO 1.1. 10–21 10–21 10–21

Otevírací doba se bude řídit platnými mimořádnými opatřeními.

Výherci křížovky z minulého čísla 
Správné znění tajenky: Rudolf Pazdírek 

Pozn.: Rudolf Pazdírek byl starostou 
Třince v letech 1930–1933,  
kdy se z vesnice stalo město.

Výherci: Alice Morgenthalová,  
Tomáš Cieslar, Lýdie Bobková

Upozorňujeme občany,  
že na Silvestra 31. 12. 2021  

bude Magistrát města Třince uzavřen.



V Galerii města Třince 
vystavuje Vasil Artamonov

T Ř i n e c K Ý  Z p r A V o D A J  |  p r o s i n e c  2 0 2 1  | 11 

 
stand-up show
ADÉLA ELBEL  

KAREL PLÍHAL
recitál

 

Obdarujte své blízké 

kinoZÁŽITKEM!
DÁRKOVÝ POUKAZ 

na film

Více na www.kinokosmos.cz

KRYTÝ BAZÉN • SPORTOVNÍ HALA
SAUNA • OSTATNÍ SPORTOVIŠTĚ

VNÍ HALA
TOVIŠTĚ

Vánoční peněženky

Konzumace
v restauraci
K
vvvvvv Dvě hodiny 

ve sportovní

hale

K umK

Deset vstupů na krytý bazén
nnnnnnnnnnna 

Deset vstupů 

do sauny

s dárkem 
dle Vašeho 
výběru

5. 12.  | 9.30 Společné bohoslužby 
 | 16.00 Adventní bohoslužba hudby a zpěvu
12. 12. | 7.45 Nabożeństwo polskie 
 | 9.30 České bohoslužby
19. 12. | 9.30 Společné bohoslužby
24. 12. | 21.00 Štědrovečerní bohoslužby
25. 12. | 5.00 Společné jitřní bohoslužby 
 | 7.45 Nabożeństwo polskie
 | 9.30 České bohoslužby
26. 12. | 9.30 Wspólne nabożeństwo 
31. 12. | 16.00 Společné bohoslužby 

K účasti na vánočním programu v evangelickém kostele 
v Třinci Vás srdečně zve Farní sbor Slezské církve evange
lické a. v. v Třinci.

24. 12. |  Štědrý den
 | 6.30 Rorátní mše svatá (česky)  
  | 15.30  Vánoční mše svatá s žehnáním vánočních  
  oplatků (polsky/česky)
25. 12. |  Slavnost Narození Páně – Hod Boží vánoční
 | 6.30  Sváteční mše svatá (polsky)
 | 10.00  Sváteční mše svatá (polsky)
 | 8.00 Sváteční mše svatá (česky)
 | 17.00 Sváteční mše svatá (česky)
Od 14.00 do večerní mše svaté je kostel otevřen k soukromým 
návštěvám jesliček. Prohlídka není dovolena během bohoslužeb.

26. 12. |  Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
 | 6.30 Sváteční mše svatá (česky)
 | 10.00 Sváteční mše svatá (česky)
 | 8.00 Sváteční mše svatá (polsky)
 | 17.00 Sváteční mše svatá (polsky)
 | 16.30 Poklona Nejsvětější Svátosti a svátostné  
  požehnání
31. 12.  |  Poslední den občanského roku 2021
 | 6.35 Mše svatá (česky)
 | 15.00  Děkovná adorace za rok 2021
 | 17.00 Mše svatá na poděkování za rok 2021 (polsky)
1. 1.   První den nového roku 2022 –  
  Slavnost Panny Marie Matky Boží
 | 6.30  Mše svatá (česky)
 | 10.00 Mše svatá (česky)
 | 8.00  Mše svatá (polsky)
 | 17.00 Mše svatá (polsky)

30. 12. | 15.00 Setkání farnosti (21. ročník)  ve společenském  
  sále kulturního domu Trisia
16. 1.  | 11.00 Koledování u jesliček

rozpis bohoslužeb  
ve vánočním čase

V římskokatolickém farním kostele  
sv. Alberta v Třinci

V evangelickém kostele Slezské církve 
evangelické a. v. v Třinci

V pondělí 15. listopadu byla v Galerii města Třince zahá
jena poslední výstava letošního roku. Ve výstavním prostoru 
v kulturním domě Trisia prezentuje svou tvorbu umělec ruského 
původu Vasil Artamonov. Portréty, autoportréty a zátiší budou 
k vidění do konce ledna příštího roku.

„Máme za sebou náročnou výstavní sezonu plnou změn, pře
sunů, nejistoty a rušení. A je dost symbolické, že ji zakončujeme 
výstavou Vasila Artamonova, jehož tvorba propojuje tradiční 
a konceptuální umění. Výstavu si díky tomu užijí i příznivci kla
sické malby, do které se promítají současná témata,” představuje 
výstavu kurátorka třinecké galerie Katarína Klusová.

Vasil Artamonov je umělec ruského původu žijící a pracující 
v Praze a Brně, kde vede již osmým rokem ateliér malby na Fakultě 
výtvarných umění. Dosud tvořil ve dvojici s Alexeyem Klyuykovem, 
se kterým v roce 2010 získal cenu Jindřicha Chalupeckého. Tvořil 
také společně s Pavlem Stercem, Markem Tischlerem či v rámci 
umělecké skupiny P.O.L.E. V Galerii města Třince představuje 
soubor děl s názvem Studium II. Tvoří jej portréty, autoportréty 
a zátiší. Tyto obrazy vznikaly jako záznamy přátel a známých 
navštěvujících umělcův ateliér. Výstava je k vidění do 30. 1. 2022.

Jan Delong, PR a koordinační manažer Knihovny Třinec 
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 HARMONOGRAM SVOZU SMěSNéHO KOMUNáLNíHO A BIOLOGICKéHO ODPADU PLATNý OD 1. LEDNA 2022   
SVOZ SMěSNéHO KOMUNáLNíHO ODPADU – LICHé TýDNY / SVOZ BIOLOGICKéHO ODPADU – SUDé TýDNY    
SVOZOVý DEN ČáST MěSTA LOKALITA

PO

STARé MěSTO 1. MáJE, ČERNá, DVOŘáKOVA, ERBENOVA, HUSOVA, POŠTOVNí, REVOLUČNí, SMETANOVA, 
STAROMěSTSKá, TŘANOVSKéHO, MáNESOVA 

KAMIONKA HUTNICKá, NA VyHLíDCE, POžáRNICKá, PŘáTELSTVí, SVORNOSTI, VýSTAVNí,  
OLDŘICHOVICKá, SLUNEČNá

LyžBICE JABLUNKOVSKá (STARá CESTA)
„ZA TRATí” JEŘABINOVá, BŘíZOVá, OLŠOVá, RůžOVá, ŠEŘíKOVá, LíPOVá, POLNí, U SPLAVU, žIžKOVA
OLDŘICHOVICE TESLA, SMěR GUTy, SMěR DUŠINEC
GUTy

ÚT

OLDŘICHOVICE TyRSKá, VěTRNíK, PODéL STARé SILNICE I/11
STARé MěSTO HŘBITOVNí, NáDRAžNí, BOREK
DOLNí LíŠTNá DOLNí LíŠTNá, SOSNA
LyžBICE (BIO* SVOZ V PONDěLí) LUžNí*, NA KOPCI*, NáBŘEžNí*, RyBáŘSKá*, VySOKá*, LyžBICKá*
HORNí LíŠTNá

ST

STARé MěSTO BEZRUČOVA, FRýDECKá, LESNí, ROVNá, TyRŠOVA, TyRSKá, VěTRNá, ZELENá
OSůVKy OSůVKy, ČESKý PUNCOV
TERASA (BIO* SVOZ V PONDěLí) BESKyDSKá*, DUKELSKá, HORNí*, MáCHOVA, NA ZáTIŠí*, ŠKOLNí*
KOJKOVICE
KARPENTNá

ČT
OLDŘICHOVICE SMěR TyRA, SMěR KOZINEC, SMěR KARPENTNá, CENTRUM, PODGRUň
TyRA
NEBORy

Pá

PODLESí
KONSKá (STRANA OD BALIN)
KANADA
OLDŘICHOVICE VES, ZáVIST, ROVEň, PODVRCH

Svozy ve STáTní a oSTaTní SváTky Se PRovádějí v Plánovaných TeRmínech kRomě 1. 1. 2022 a 25. 12. 2022.    
Svozy v 52. Týdnu od SváTku 26. 12. 2022 PRobíhají Podle haRmonogRamu.     
* Svoz biologického odPadu (bio) u označených ulic Se PRovádí vždy v Pondělí.     
Svoz biologického odPadu v měSících leden, únoR, PRoSinec PRobíhá 1× měSíčně (2., 6., 50. Týden Roku 2022).
občané PřiSTaví nádobu ze Svého STanovišTě na Předem STanovené míSTo Svozu (míSTo nakládky Poblíž komunikace) v PříSlušný den Svozu  
na 6:00 hodin Ráno.

HARMONOGRAM SVOZU TříDěNéHO ODPADU V PYTLíCH PLATNý OD 1. 1. 2022

ČáST MěSTA UPřESNěNí LOKALITY SVOZOVý 
DEN

DATUM SVOZU 
(PYTLE PřIPRAVTE K ODVOZU NEJPOZDěJI V 6:00 H.)

NEBORy
PO 24. 1., 21. 2., 21. 3., 18. 4., 16. 5., 13. 6., 11. 7., 8. 8.,  

5. 9., 3. 10., 31. 10., 28. 11., 26. 12.KOJKOVICE
BOREK
OSůVKy

ČT 27. 1., 24. 2., 24. 3., 21. 4., 19. 5., 16. 6., 14. 7., 11. 8.,  
8. 9., 6. 10., 3. 11., 1. 12., 29. 12.ČESKý PUNCOV

KONSKá (STRANA OD BALIN)

KARPENTNá PO 3. 1., 31. 1., 28. 2., 28. 3., 25. 4., 23. 5., 20. 6., 18. 7.,  
15. 8., 12. 9., 10. 10., 7. 11., 5. 12.

KANADA
Pá 7. 1., 4. 2., 4. 3., 1. 4., 29. 4., 27. 5., 24. 6., 22. 7., 19. 8.,  

16. 9., 14. 10., 11. 11., 9. 12.PODLESí

GUTy PO 10. 1., 7. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 3. 5., 27. 6., 25. 7., 22. 8.,  
19. 9., 17. 10., 14. 11., 12. 12.

KAMIONKA, TERASA

PŘáTELSTVí, SVORNOSTI, HUTNICKá,  
NA VyHLíDCE, POžáRNICKá, VýSTAVNí,  
OLDŘICHOVICKá, SLUNEČNá, HORNí, NA ZáTIŠí, 
ŠKOLNí, BESKyDSKá, MáCHOVA

ST 12. 1., 9. 2., 9. 3., 6. 4., 4. 5., 1. 6., 29. 6., 27. 7., 24. 8.,  
21. 9., 19. 10., 16. 11., 14. 12.

LyžBICE JABLUNKOVSKá (STARá CESTA), LUžNí, NA KOPCI, 
NáBŘEžNí, RyBáŘSKá, VySOKá, LyžBICKá

LyžBICE „ZA TRATí” JEŘABINOVá, BŘíZOVá, OLŠOVá, RůžOVá,  
ŠEŘíKOVá, LíPOVá, POLNí, U SPLAVU, žIžKOVA

DOLNí LíŠTNá DOLNí LíŠTNá, SOSNA
Pá 14. 1., 11. 2., 11. 3., 8. 4., 6. 5., 3. 6., 1. 7., 29. 7.,  

26. 8., 23. 9., 21. 10., 18. 11., 16. 12.HORNí LíŠTNá

STARé MěSTO

HUSOVA, VěTRNá, ZELENá, LESNí, ROVNá, 
BEZRUČOVA, FRýDECKá, REVOLUČNí, ČERNá, 
MáNESOVA, DVOŘáKOVA, ERBENOVA, 1. MáJE, 
POŠTOVNí, TŘANOVSKéHO, SMETANOVA

ČT 13. 1., 10. 2., 10. 3., 7. 4., 5. 5., 2. 6., 30. 6., 28. 7.,  
25. 8., 22. 9., 20. 10., 17. 11., 15. 12.

TyRA PO 17. 1., 14. 2., 14. 3., 11. 4., 9. 5., 6. 6., 4. 7., 1. 8.,  
29. 8., 26. 9., 24. 10., 21. 11., 19. 12.

OLDŘICHOVICE ÚT 18. 1., 15. 2., 15. 3., 12. 4., 10. 5., 7. 6., 5. 7., 2. 8.,  
30. 8., 27. 9., 25. 10., 22. 11., 20. 12.


