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Základní informace o městě Třinec
Třinec je průmyslové město při hranici s Polskem, 7 km jižně od Českého Těšína při ústí řeky
Tyry do Olše. Je obklopen půvabnými horami Moravskoslezských a Slezských Beskyd.
Dominantou je vrch Javorový (1032 m n.m.). V blízkém okolí města jsou hluboká malebná údolí
lákající pěší turisty, cyklisty na horských kolech a v zimě lyžaře na sjezdových i na běžeckých
lyžích.
Na západní straně města se rozkládá část Kanada a dále směrem na Frýdek Místek Nebory.
Podél železnice, směrem na Český Těšín, se rozkládá Konská, na jejímž území se nacházejí
Třinecké železárny, jeden z největších hutních podniků v České republice. Stručný popis

historie:

Obec Třinec vznikla již ve 14. století, ale první písemná zmínka pochází z roku 1444. V 16.
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století se Třinec dostává do držení Mitmajerů z Blogotic a v jejich vlastnictví setrvává ještě i na
počátku století následujícího. V té době měla vesnice 24 usedlostí. Železo se zde vyrábělo již v
dobách římských, tj. na počátku našeho letopočtu. V okolí se v 18. a 19. století těžila ruda
(první naleziště chudé železné rudy zvané těšinit bylo na Ostrém vrchu) a vápenec, v milířích v
okolních lesích se pálilo dřevěné uhlí, kujné železo se vyrábělo ve zvláštních pecích. Ještě v
první polovině 19. století byl Třinec jednou z mnoha zemědělských obcí ve vlastnictví Těšínské
komory. Důležitou událostí v historii obce bylo založení Třineckých železáren v roce 1839.
Zásadní význam pro rozvoj železáren a tím i celé obce mělo vybudování Košicko-bohumínské
železniční dráhy v letech 1869-1871, které bylo následováno rychlým rozvojem veřejných
institucí. 1920 - Třinec připojen k ČR na základě mírové dohody s Polskem a rozhodnutím
komise velvyslanců v belgických lázních Spa. V roce 1931 byla obec povýšena na město.
Postupně se ke Třinci připojovaly i některé okolní obce. Novým centrem města se díky své
občanské a kulturní vybavenosti stala městská část Lyžbice. Na svazích Jahodné v katastru
Dolní Líštná bylo vybudováno sídliště Sosna. Významnou částí města jsou Oldřichovice, které
leží na úpatí Javorového (1032 m). Dále na jih pod svahy Kozince a Ostrého leží Karpentná. Do
úzkého údolí mezi Javorovým a Ostrým je sevřena Tyra, kde byla v průběhu let vybudována
řada rekreačních středisek a chat.

Zajímavosti:
V části Třince Konská se narodil básník polské části Slezska Jan Kubisz (1848-1928).

Sportovní vyžití:
V Třinci se hraje výborný extraligový hokej, velkou tradici má vzpírání, orientační běh dosáhl
řady mezinárodních úspěchů, fotbalisté hrají II. ligu, kvalitní úroveň má i řeckořímský zápas,
kulturistika, bikros a silniční cyklistika.

Sportovní areál na Lesní ulici má zimní stadion, letní koupaliště, minigolf, tenisové kurty,
sportovní halu, krytý bazén, sauny, fotbalový a atletický stadion, škvárové hřiště, travnaté
tréninkové hřiště a bikrosovou dráhu.
- Převzato z webových stránek Městského informačního centra
- Fotografie použita z Oficiálních webových stránek města Třinec
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