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Nejvíce zaměstnanci přáli včelařům
TŘINEC Osm neziskových 
organizací se může těšit 
na finanční dar z Dobročin-
ného fondu. Přispěli do něj 
všichni, kteří zaplatili vstupné 
na Hutnickém dni a pomohli tak 
rozvoji charitativních projektů.

„Nejvíce pozornosti zaměstnanců 
firem ve skupině Třinecké železárny – 
Moravia Steel si hlasováním vysloužil 

Český svaz včelařů Třinec, který plánuje 
obnovu a rozšíření počtu včelstev, zakou-
pení nových úlů i drobného materiálu 
a navíc hodlá pořádat přednášky na ško-
lách, aby se do chovu včel zapojila i nová 
generace,“ upřesňuje Jan Czudek, gene-
rální ředitel Třineckých železáren.

Druhé místo v počtu hlasů vybojoval 
oddíl orientačního běhu TJ TŽ Třinec, 
který Třinec reprezentuje na více než 
60 závodech ročně a potřebuje nutně 

tunelový stan pro závodníky, jimž slou-
ží ve venkovním prostředí jako šatna.

Třetím nejúspěšnějším projektem 
v očích zaměstnanců hutě a dceřiných 
společností se stal projekt Gymnázia 
Třinec nazvaný Škola bez nudy. Z pro-
středků chce škola zakoupit stolní hry 
zaměřené na rozvoj slovní zásoby v čes-
kém, anglickém i španělském jazyce, 
dále hry vědomostní, které rozvíjí u stu-
dentů postřeh a logiku.

Hlasovalo jen 200 lidí
Hlasování zaměstnanců určilo pořa-

dí a výši částky, kterou jednotlivé nezis-
kovky získají. „Bohužel se do hlasování 
nezapojil takový počet lidí, jaký jsme 
předpokládali. Z 900 přihlášených elek-
tronických karet jich hlasovalo pouze 
přes 200, což je málo,“ podotýká Jan 
Czudek. Jedním z důvodů mohlo být 
umístění hlasovacích zařízení. Pořada-
telé pro příští ročníky zváží viditelnější 

umístění hlasovacích zařízení tak, aby 
se do rozhodování o projektech zapojilo 
co nejvíce lidí.

Celkově bude rozdělena částka 200 
tisíc korun. Není to celý výtěžek Hut-
nického dne, jelikož kvalitních pro-
jektů letos nebyl dostatek. Zbývající 
prostředky z Dobročinného fondu 
tak Třinecké železárny poskytnou 
na další sponzorské aktivity v regio-
nu.  (RED)

KRÁTCE

Který guláš bude nejlepší?
MOSTY U  JABLUNKOVA Mostořský 
gulášový festival čeká na návštěvníky 
21. května od 12 do 20 hodin u dře-
věnky. Budou se vařit, ochutnávat 
a hodnotit guláše v soutěži o nejlepší 
guláš. Připraví je na místě 10 sou-
těžních týmů. A nejen to, celou akci 
doprovodí pestrý program jako třeba 
exhibice řezbářů v rychlostním vy-
řezávání, soutěž Železný hasič či vy-
stoupení  Železného Zekona se svou 
krev v žilách mrazící show. Nezapo-
mnělo se ani na atrakce pro děti a ob-
čerstvení. K poslechu zahraje cimbá-
lová muzika Fogáš.
Už od čtvrtka se u dřevěnky odehraje 
mezinárodní řezbářský plenér, který vy-
vrcholí v sobotu. Po tři dny tak mohou 
návštěvníci obdivovat, jak se z kusu 
dřeva za pomoci motorové pily rodí 
vskutku mistrovská díla. K vidění bude 
i výstava fotografií mosteckého foto-
klubu s názvem FotoS se představuje. 
Ta potrvá do 24. června.  (JAG)

Chotěbuz opraví radnici
CHOTĚBUZ Radnici v Chotěbuzi čeká 
velká proměna. Nebude se týkat osa-
zenstva, ale budovy, která by měla projít 
kompletní rekonstrukcí. A projekt počítá 
i s přilehlým parkovištěm. „Naše radni-
ce se nachází v původním stavu ze 60. 
let, který už nevyhovuje současné době. 
Chceme udělat nové rozvody elektřiny, sa-
novat vlhké zdivo, zateplit budovu, vymě-
nit okna. Projekt počítá s bez bariérovou 
úpravou budovy, která by měla dostat také 
novější designovou úpravu,“ vypočítává 
starosta obce Martin Pinkas s tím, že vněj-
ší podoba se na první pohled tolik nezmě-
ní. „Bude prostě jen hezčí a modernější,“ 
přibližuje záměry. Chotěbuz také počítá 
s tím, že u radnice vybuduje parkovací 
místa, která v současnosti chybějí. Na roz-
díl od okolních obcí a měst bude Chotěbuz 
platit náročnou opravu ze svého. Přijít by 
měla i s dokumentací, která už je hotova, 
na 9 milionů. Práce by měly začít už letos 
v září a skončit pak v dubnu příštího roku. 
 (SED)

Závada znamená „stopku“

REGION Policisté se pustili 
do kontrol technických stavů vozidel. 
Od letošního února je totiž v platnos-
ti novela zákona, která jim umožňuje 
odebrat osvědčení o registraci, zjistí-
-li nebezpečnou závadu ohrožující 

bezpečnost provozu. „Policisté novelu 
zákona uvítali s ohledem na vozidla, 
která kontrolují na silnicích, hlavně 
nákladní. Zadržené osvědčení o re-
gistraci se posílá obecnímu úřadu 
obce s rozšířenou působností. Úřad 

osvědčení o registraci vrátí provo-
zovateli vozidla na jeho žádost, pro-
káže-li, že nebezpečné závady jsou 
odstraněny a vozidlo je technicky 
způsobilé,“ uvedla mluvčí karvinské 
policie Zlatuše Viačková.  (JAG)

KONTROLA. Policista v akci. Stopku řidiči může vystavit takto poškozený běhoun pneumatiky.  FOTO | PČR

Hasičské stanice zaplavili na Den požární bezpečnosti školáci

TŘINEC, ČESKÝ TĚŠÍN Co dělají hasi-
či, když nemají výjezd? Kde spí velitel? 
Co všechno je v hasičském voze? Tak ta-
kovéto otázky padaly v pátek třináctého 
na dvaadvaceti hasičských stanicích 
v kraji. Den požární bezpečnosti si totiž 
přes hrozící déšť nenechaly ujít děti 
z českotěšínských a třineckých mateři-
nek a škol, ale i veřejnost. A děti se ptaly 
úplně na všechno. Nejvíce však jejich 
pozornost vzbudila helma připomína-
jící část skafandru kosmonauta. Hasiči 
jim předvedli celou techniku, kterou 
disponují, pro děti byly připraveny 
i hry. Lidé si mohli poprvé od otevření 
prohlédnout integrované výjezdové 
centrum v Třinci, které se stalo základ-
nou pro výjezdy třineckých profesionál-
ních a dobrovolných hasičů.  (SED)
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