
V tradiční anketě „V tradiční anketě „V tradiční anketě „V tradiční anketě „TŘINECKÝ KOBZOLTŘINECKÝ KOBZOLTŘINECKÝ KOBZOLTŘINECKÝ KOBZOL“ jsme se umístili na “ jsme se umístili na “ jsme se umístili na “ jsme se umístili na 1. místě1. místě1. místě1. místě    

vvvv    kategorii kategorii kategorii kategorii veřejně prospěšný čin !  Ocenění jsme získali za pořádání 

akce pro děti - Pohádkový les. A navíc jsme se umístili ve stejné 

kategorii na 5. místě za organizaci turistických pochodů.    

Děkujeme všem, kteří nám poslali hlas. 
V anketě hlasovalo 498 lidí z toho vyplývá, že nás musela podpořit minimálně třetina hlasujících. 
 
 
   
 

Výsledky Třineckého kobzolu podle: http://www.trinec.cz/clanek/trinecky-kobzol-2007-vysledky/ 
  

Třinecký kobzol za sportovní výkon  
1. 878 Krasobruslařka HCO Třinec – kraso Ivana Hudziecová za zisk titulu mistryně České a Slovenské republiky. 
2. 514 Orientační běžec Ondřej Kantor za první místo na ME v Maďarsku ve štafetách. 
3. 494 Stolní tenista TJ TŽ Třinec Jaroslav Cieslar za stříbrnou medaili v soutěži družstev na MS hendikepovaných sportovců ve 

švýcarském Montreuxu. 
4. 468 Hokejisté HC Oceláři Třinec za postup do čtvrtfinále české extraligy ledního hokeje. 
5. 428 Florbalisté SK FBC Třinec za prvenství v první lize a návrat do extraligy. 
6. 202 Vzpěrači TJ TŽ Třinec za zisk stříbrných medailí v první lize družstev. 
  

Třinecký kobzol za kulturní po čin  
1. 738 Štývarův dětský sbor za zlaté pásmo na celostátní soutěži dětských sborů. 
2. 649 Muzeum Třineckých železáren a města Třince za organizaci akce Živý betlém. 
3. 628 Městská knihovna za organizaci noční pottermánie pro děti. 
4. 493 Ženský komorní sbor Camerata za stříbrné pásmo na mezinárodní soutěži v Bratislavě. 
5. 289 Město Třinec za soutěž pro architekty a stavebníky Stavba roku. 
6. 199 Město Třinec za umělecké dílo „Kytice“ na náměstí T. G. Masaryka. 
  

Třinecký kobzol za podnikatelský zám ěr 
1. 591 Kabelová televize Třinec za systém telefonie po internetu. 
2. 438 Vysoká škola podnikání za zřízení pobočky a promoci prvních absolventů. 
3. 355 Bus Slezsko za zavedení integrovaného dopravního systému se zónovým jízdným. 
4. 328 hypermarketu Tesco. 
5. 325 www.3nec.cz za umístění poledního menu restaurací na internetové stránky. 
6. 297 Walmark za zřízení vývojové laboratoře v Třinci. 
7. 192 Tesco Stores ČR za otevření hypermarketu v Třinci. 
8. 162 Karta group za modernizaci dalšího poschodí Hotelu Steel. 
9. 146 Třinecké železárny za spolupráci s firmou Romtes při zaměstnávání Romů. 
10. 109 Třinecké železárny za výplatu dividendy 250 Kč na tisícikorunovou akcii. 
  

Třinecký kobzol za ve řejně prosp ěšný čin  
1. 491 Klub českých turist ů Třinec za akci pro d ěti Pohádkový les . 
2. 457 Nemocnice Třinec za otevření dětského centra operační léčby. 
3. 429 Studenti obchodní akademie za účast v projektu Celé Česko čte dětem. 
4. 353 Město Třinec za rekonstrukci fotbalového stadionu na Lesní ulici. 
5. 240 Klub českých turist ů Třinec za organizaci turistických pochod ů. 
6. 240 Plzeňský prazdroj za finanční podporu regionálních akcí za téměř milion korun v rámci projektu Občanská volba. 
7. 230 Nemocnice Podlesí za organizaci dne otevřených dveří. 
8. 198 Finanční úřad Třinec za bezplatný informační a poradenský servis. 
9. 167 Městská policie Třinec za nákup radaru a měření rychlosti ve městě. 
10. 122 Walmark za kampaň 9 mýtů o stáří v rámci projektu Společnost přátelská všem generacím. 
11. 70 Město Třinec za zpřístupnění hlasování a zvukového záznamu z jednání zastupitelstva na internetu. 
  

Shnilý T řinecký kobzol za ‘botu’ roku  
1. 571 Starostka Třince Věra Palkovská za rozhodující podíl na zmaření neopakovatelné příležitosti výstavby železniční zastávky 

Třinec - Slovan v rámci železničního koridoru. 
2. 484 STaRS za nepovedenou rekonstrukci krytého bazénu. 
3. 467 HC Železárny Třinec za dluh vůči finančnímu úřadu, který vedl k dražbě zimního stadionu. 
4. 390 Město Třinec za nerespektování výsledků ankety mezi občany města na umělecké dílo, které bude stát na náměstí T. G. 

Masaryka. 
5. 327 Ředitelství silnic a dálnic za průtahy při plánované stavbě silnice I/11. 
6. 290 Město Třinec za neprofesionální přístup při rušení polské školy. 
7. 279 Lesy České republiky za nepořádek v třineckém lesoparku. 
8. 186 Město Třinec za převedení tranzitní dopravy z I/11 v době stavby okružní křižovatky na místní komunikace. 


