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PODZIMNÍ 
AKCE

Akce platí v prodejně ACword do vyprodání zásob.
Ceny včetně DPH, nezahrnují recykl. poplatek.

Energ. třída svítidel - A

Váš soused přes ELEKTRO.

LED38 SMD 2835 GU10 4W

129 Kč

LED SCALEA II LAURO 15W

LED SCALEA II LAURO 24W

690 Kč

1090 Kč

VELA E27 390 Kč

Na kácení neovocných stromů 
bude třeba povolení
REGION V sobotu 1. listopadu 
začala platit novela vyhlášky 
o ochraně dřevin. Nově lze 
kácet bez povolení ovocné 
dřeviny i u rekreačních objektů 
a v zahrádkářských koloniích.  

„Tyto pozemky se však musí nachá-
zet v zastavěném území a musí být v ka-
tastru nemovitostí vedené jako zahra-
da, ostatní plocha se způsobem využití 
jako zeleň nebo zastavěná plocha a ná-
dvoří. Naopak, na vzrostlé neovocné 
dřeviny budou lidé potřebovat povole-
ní i v zahradách,“ upozorňuje Daniel 
Křenek, referent vodního hospodářství 
a ochrany přírody, a dodává, že nachá-
zejí-li se ovocné dřeviny na jiných po-
zemcích, pak je nutné žádat o povole-
ní ke kácení. Jedná se např. o případy, 
kdy ovocné dřeviny i jiné dřeviny rostou 
např. na louce, orné půdě nebo past-
vině.

„Volně pokácet ostatní listnaté i jeh-
ličnaté stromy na své zahradě i mimo 

ni budou moci jejich majitelé jen v tom 
případě, že strom ve výšce 1,3 metru 
nad zemí nebude mít obvod kmene 80 
cm a větší. Jinak je to opět možné pouze 
s povolením orgánu ochrany přírody 
a krajiny, což je odbor životního pro-
středí místně příslušného městského 
či obecního úřadu,“ vysvětluje Křenek.

Dosavadní vyhláška, která plati-
la teprve od července loňského roku, 
volné kácení všech dřevin na vlastních 
zahradách s výjimkou tzv. památných 
stromů umožňovala. Z některých 
obcí pak přicházely zprávy o rychle 
mizející zeleni. „S původní novelou 
v Českém Těšíně nijak výrazně káce-
ní v zahradách nepřibylo. I dříve jsme 
většině žádostí vyhověli, šlo nejčastě-
ji o špatně, příliš blízko vysazené stro-
my k domu nebo přestárlé a nemocné 
ovocné stromy s nízkou hodnotou,“ 
řekl Křenek, který byl sám zastáncem 
toho, aby norma počítala s nutností 
povolení pro všechny stromy od obvo-
du kmene nad 200 cm. 

„Také u ovocných stromů lze najít 
cenné kusy, například původní krajové 
odrůdy hrušní, třešní či jabloní, které se 
vyskytují už jen velmi vzácně, a zpravi-
dla se jedná o staré a mohutné stromy. 
Tím, že je možné na zahradách kácet 
ovocné dřeviny bez ohledu na velikost 
obvodu kmene, můžeme nenávrat-
ně přijít o unikátní krajové odrůdy vy-
šlechtěné generacemi našich předků. Je 
jasné, že tyto stromy nebudou žít věčně, 
ale je možné odebrat řízky nebo rouby 
a odrůdu zachránit,” říká Křenek. 

Ministerstvo životního prostředí 
uvedlo, že předchozí podoba vyhláš-
ky diskriminovala vlastníky staveb pro 
rodinnou rekreaci a majitele zahrad 
v zahrádkářských koloniích. Vyhláška 
také upravuje spornou definici zahra-
dy, která se nově řídí katastrem nemo-
vitostí a zavádí tak možnost kácet ovoc-
né dřeviny ve všech zahradách v obci, 
včetně většiny nádvoří, dokonce u ně-
kterých náměstí či parků, a to zcela bez 
povolení.  (RD)

Děti z Třince si čistí plíce 
v Metylovicích a Žiaru
TŘINEC Děti z Třince odjely 
za lepším vzduchem a zdravím. 
Na ozdravné pobyty do Mety-
lovic se vypravila třicítka žáků, 
dalších 80 odjelo do Žiaru.

BEATA BRUDNA

Pobyt v Metylovicích již třetím rokem 
zajišťuje pro žáky třineckých škol tři-
necká radnice. Letos se zde děti léčí 
v termínu od 21. října do 18. listopadu. 

„Zdejší léčebný ústav se jako jediné 
krajské zařízení v Moravskoslezském 
kraji zaměřuje na komplexní léčbu za-
loženou na posilování přirozené imuni-
ty dítěte. Léčí se zde mj. nemoci dýcha-
cí soustavy, nemoci svalové a kosterní 
soustavy a obezita,“ vysvětluje Šárka 
Szlaurová, tisková mluvčí třinecké rad-
nice. Děti budou v Metylovicích 28 dnů, 
budou zde mít zajištěnou i kompletní 
výuku.

Do Žiaru zatím odjelo na 10 dnů 80 
dětí ze ZŠ Kaštanová a Církevní základ-
ní školy. Do konce školního roku by zde 
ozdravné pobyty mělo využít 260 žáků 
ze všech třineckých základních škol. 
Letos do Žiaru pojedou ještě dva turnu-
sy, další pak na jaře. „A nudit se tady ne-
budou, jsou pro ně připraveny aktivity 
v oblasti ekologie navazující na školní 
osnovy, přednášky horské služby, výle-
ty do okolí a pohyb v přírodě, který při-
spívá k ozdravění dýchacích cest,“ po-

pisuje Petra Jurásková, tisková mluvčí 
Třineckých železáren.

Ozdravné pobyty ve Žiaru plně hradí 
Třinecké železárny, které se k tomu za-
vázaly v rámci svých aktivit směřujících 
k omezování zátěže životního prostře-
dí. Do roku 2017 podle dohody, kte-
rou třinecký podnik uzavřel s minis-
terstvem životního prostředí, budou 
železárny investovat do ozdravných 
pobytů 1,5 milionu korun. Letos jedou 
do Tater hlavně třinecké děti, v budouc-
nu se dostane i na děti z okolních obcí.
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Avia skončila v potoce

TŘINEC Avia naložená čtyřmi 
tunami lámaného kamene sjela 
ve středu ze silnice do potoka 
ze srázu vysokého čtyři metry. 
V kabině pak začalo hořet. 

Většina kamene se vysypala na břeh 
potoka Bystrý v Gutech. Řidiče hasiči 
po příjezdu u auta už nenašli. Objevil se 
však po necelé hodině a byl opilý. Údaj-
ně si v šoku dal pár panáků. Požár rych-
le uhasili, naštěstí do potoka neunikly 

žádné provozní kapaliny.  „Avii vyzve-
dl na bezpečné místo ostravský speci-
ál Bizon společně s hasičským jeřábem. 
Trvalo mu to zhruba hodinu a půl,“ sdě-
lil mluvčí hasičů Petr Kůdela. Test na al-
kohol naměřil u třicetiletého řidiče 0,82 
promile alkoholu. „Zákon stanoví, že 
řidič nesmí odejít od nehody a v žád-
ném případě požít alkohol. Takže mu 
zmizení moc nepomůže,“ poznamenal 
mluvčí policie Vlastimil Starzyk.
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