Třinec
Kraj: Moravskoslezský

Okres: Frýdek-Místek

Správní obvod: Třinec

GPS souřadnice: 49.677633N, 18.670779E

Nadmořská výška: 306 m n. m.

První pís. zmínka: 1444 (577 let)

Počet obyvatel: 34 707

PSČ: 739 61

Adresa URL: www.trinecko.cz

O obci
Město Třinec se nachází ve východní části Slezska, v malebném podhorském prostředí.

Historie obce
Pravděpodobný vznik Třince je ve 2. polovině 14. století. První písemná zmínka o Třinci je z roku 1444.
Roku 1653 po smrti piastovské kněžny Alžběty Lukrécie se stalo těšínské knížectví, jako odumřelé
léno Koruny české, majetkem Habsburků a bylo spravováno ...

Ubytování a restaurace
Ve městě Třinec poskytují ubytování a stravování hotelový dům Třinec, pension U Půdy a hotel
STEEL. Dále je zde několik penzionů, ubytoven, restaurací, hospod, pizzerie, kavárny a další zařízení.

Okolí a příroda
Město Třniec má rozsáhlý lesopark, který je vhodný pro procházky, relaxaci i aktivní odpočinek. V lokalitě
Pod Sosnou v toku řeky Olše se nachází současné nejbohatší české naleziště stroncianitu. Spolu s
ním je tu kalcit a celestin.

Současnost obce
Ve městě Třinec je možno navštívit muzeum Třineckých železáren a města Třince, malou uměleckou
galerii, hvězdárnu, kino a nebo některou z knihoven. Dům kultury nabízí občanům širokou škálu
kulturních, vzdělávacích a uměleckých programů a činností.

Sportovní možnosti
Na vrch Javorový vede z místní části Oldřichovice sedačková lanová dráha s celoročním provozem.
Na vrcholu je turistická chata s ubytováním, lyžařský areál se sněhovým dělem a lyžařskými vleky,
slalomovým svahem i se sjezdovkou pro méně zkušené.
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Památky a zajímavosti
Ve městě Třinec nenajdeme mnoho historických památek. Dochoval se zde kostel sv. Alberta s farou a
hřbitovní kaple, dále dva domy dělnické kolonie s hospodářskými staveními a zahradou – čp. 116 a
117 – v části Staré Město. Nemovitou památkou je také činžovní dům čp. 509.

Doprava
Pro příjezd do města můžete využít mezinárodní silnici E 75, která spojuje Třinec s Českým
Těšínem (cca 15 km), kde je mezinárodní hraniční přechod do Polské republiky a na druhou stranu s
hraničním přechodem do Slovenské republiky (cca 25 km) v Mostech u Jablunkova.
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