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Fanoušek napadl jiného 
TŘINEC Zřejmě ani nová 
Werk Arena nezabrání 
některým jedincům, aby 
svým neurvalým chováním 
narušovali veřejný pořádek. 

Hned během prvního extraligové-
ho utkání podnapilý fanoušek neudr-

žel své nervy na uzdě a fyzicky napadl 
jednoho z diváků. Naštěstí mu nezpů-
sobil žádné větší zranění. Jak se pozdě-
ji ukázalo, měl pořádně upito, protože 
mu přístroj naměřil 2,16 promile alko-
holu v dechu. Ve správním řízení, které 
bude projednávat jeho jednání, mu 
nyní hrozí tučná pokuta.  (GH)

Policisté budou v Třinci hlídat cibulky
TŘINEC Od začátku září zahradníci pracují na obnově a doplnění 
stávající zeleně v ostrůvcích a pásech kolem cest. Vše by mělo 
vyrůst a vykvést na jaře. Otázkou zůstává, zda tomu tak bude.

HALINA SZCZOTKA

Letos se totiž ukázalo, že městská 
zeleň se některým lidem tak zalíbila, že 
se rozhodli vzít si ji domů. Zahradní-
ci se pak na jaře nestačili divit, když se 
ukázalo, že rostliny nevyrostly, protože 

někdo ukradl jejich cibule. „Po předcho-
zích zkušenostech z kruhového objez-
du u Lidlu či mobilních nádob rozmís-
těných po městě, kdy zasazené letničky 
a cibuloviny lákaly některé nenechavce, 
prosíme kolemjdoucí o všímavost, aby 
na jaře mělo vůbec co vykvést,“ prosí ve-

doucí odboru životního prostředí a ze-
mědělství Jana Stonawská.

Pokud někdo uvidí, že se zeleň krade, 
měl by co nejrychleji zavolat městské 
strážníky. Ti budou na čerstvě vysazené 
sazenice dohlížet ve zvýšené míře. 

A kde na jaře vykvetou barevné květy 
narcisů, modřenců či tulipánů? „Nová 
zeleň na jaře přivítá řidiče při vjezdu 
do Třince od Českého Těšína v dělicích 
pásech na Nádražní ulici, na které na-

vážou malé plochy zeleně na autobuso-
vém stanovišti - úzký zelený pás naproti 
Stingu a zelená plocha naproti spořitel-
ně,“ uvedla Šárka Szlaurová, tisková 
mluvčí radnice. Na zmíněných místech 
budou vyšší traviny a keřové dřeviny. 

„Dokončovány jsou postupně i nově za-
ložené travnaté plochy na Lidické, Dukel-
ské a Palackého ulici, kde zbývá na podzim 
dosadit zbývající dřeviny a vysadit cibulo-
viny. Na Lidické ulici se naváže na již rea-

lizované výsadby narcisů, šafránů nebo la-
doněk,“ doplnila Szlaurová. 

Zcela nově ozdobí narcisy, modřen-
ce a tulipány i Dukelskou ulici. Na jaře 
rovněž rozkvete ulice 1. máje ve Starém 
Městě, kde bude po dokončení rekon-
strukce veřejného osvětlení vysazena 
v průběhu podzimu i alej vzrostlých stro-
mů. Novinkou budou závěsy s květina-
mi, které se na jaře příštího roku objeví 
na nových stožárech veřejného osvětlení.

Do 105 vydržím, věří jubilant
ČESKÝ TĚŠÍN Znají jej všichni 
Českotěšínští nad čtyřicet let. 
Je totiž nejslavnějším pová-
lečným kadeřníkem ve městě. 

Kdo chtěl být dobře ostříhán a podle 
poslední módy, šel „ke Štecovi“. Dnes 
Jan Štec vítá gratulanty v košili a peč-
livě uvázané vázance. Nebylo by v tom 
nic divného, kdyby mu už nebylo 101 
let.

„Tak do sto pěti let bych chtěl vydr-
žet,“ ujišťuje muž a zdá se, že další rok, 
který uplynul od jeho stovky, se na něm 
nijak nepodepsal. Sice už nezpívá 
ve sboru a má méně kamarádů, na které 
by mohl použít své nůžky. „Už se u něj 
nestříhávám, protože to jsou dvě patra 
bez výtahu a to je pro mne po operaci 
problém,“ říká Bohumil Muroň, dlou-
holetý starosta města a také Štecův ka-
marád. Právě 101. narozeniny byly 
pádný důvodem, proč se o dvou holích 
přece jen do schodů pustil.

Štec byl zapáleným sportovcem, do-
dnes na Eurosportu sleduje hlavně tenis 
a fotbal. Se vším je spokojený, všechno 
pochválí. Jen nad jednou věcí kroutí hla-
vou. „Rozvody. Dnes se všichni rozvádě-
jí, nevíte proč? Já byl se svou manželkou 
šedesát let, až do její smrti,“ říká.

Narodil se v roce 1913 jako Hans 
v Hamburku. Jeho rodiči byli polský 

horník a německá hospodyně. Když mu 
v jeho devíti letech zemřela maminka, 
a poté i otec, poslali je se sestrou úřady 
vlakem do Těšína. Zde si je vyzvedla 
teta z Ustroně, která se pak o ně starala. 

Strýc byl holičem a to rozhod-
lo o Hansově osudu, i když evangelic-
ký pastor viděl jeho inteligenci a na-
dání. Už jako vyučený a zkušený byl 
odveden do německé armády. Štětka, 
nůžky a přesná ruka mu pomohly pře-
čkat válečné útrapy. Spokojení důstoj-
níci jej drželi dál od první linie. Pro-

šel Dánsko a Itálii, po válce strávil dva 
roky v zajetí u Američanů a Angličanů. 
V roce 1947 po návratu převzal kadeř-
nictví ve Frýdecké ulici a pak celá dese-
tiletí vedl podnik naproti nádraží, kde 
je stejný podnik dodnes. Vždy měl rád 
krátké vlasy, dobrý střih a říká, že ostří-
hal všechny copy v Těšíně, když začala 
móda krátkých účesů.

Podle dcery, s níž nyní žije, jí zdravě, 
především mléčné výrobky. „Například 
salámy otec vůbec nejí,“ dodává Dana 
Dudová.  (RD)

JUBILANT. Jan Štec by se chtěl dožít 105 let. Na snímku s dcerou a Bohumilem 
Muroněm, bývalým dlouholetým starostou města.  FOTO | DOROTA HAVLÍKOVÁ

Dobré zprávy ze StaRSu
TŘINEC Už v průběhu října 
začne ve sportovním areálu 
STaRS zkušební provoz. I ve-
řejnost bude moci sportovní 
komplex využívat už v říjnu, 
a to od druhé poloviny měsíce.

Ve středu se v rekonstruovaném ob-
jektu konal kontrolní den. „Tentokrát 
jsem absolvovala kontrolní den už bez 
holínek, protože nebyly třeba. Práce fi-
nišují a občané Třince se mají oprav-
du na co těšit. Tobogan a zelená stře-
cha jsou třešničky na dortu, které tento 
sportovní areál ozvláštní a zatraktiv-
ní,“ uvedla starostka Třince Věra Pal-
kovská .

Navíc se senioři a rodiny s dětmi 
můžou v listopadu těšit na malý dárek. 
Ve vyhrazených hodinách budou mít 
do sauny a na bazén volný vstup. Tam 
je čeká nový tobogan. Jeho tubus vede 
venku mimo budovu a ústí opět uvnitř 
do bazénu. V sauně byla navíc vybudo-
vána i parní lázeň. 

Modernizací prošel nejen bazén, ale 
všechny části sportovního komplexu. 

„Zcela novou podobu dostala spor-
tovní hala, gymnastická tělocvič-
na získala po modernizaci několik 
metrů čtverečních navíc, kulturněj-
šího prostředí se dočkají i sportovní 
oddíly. Na návštěvníky budou čekat 
taktéž nové vstupní prostory s moder-

ní recepcí, restaurace včetně koutku 
pro děti, odbavovací turniketový sys-
tém pro vstup do sauny a na bazén 
a celkově příjemné kulturní prostře-
dí, které si určitě jak sportovní oddí-

ly, tak i veřejnost zaslouží,“ uvedla 
Šárka Szlaurová, tisková mluvčí rad-
nice. Zajímavostí je i tzv. zelená stře-
cha nad halou, na které jsou vysázeny 
nejrůznější trvalky.  (HS)

KONTROLNÍ DEN. Starostka si prohlédla i zelenou střechu haly.
  FOTO | ŠÁRKA SZLAUROVÁ

Oblékali hada Edu
TŘINEC Děti z třinecké základní 
školy na Kaštanové ulici a z pol-
ské základní školy v Košařiskách 
se ve čtvrtek zúčastnily doprav-
ní akce Oblékáme hada Edu.

Akce se konala na třineckém doprav-
ním hřišti. Děti se zde učily, jak se bez-
pečně dostat do školy a ze školy pěšky 
a na kole. Vše bylo součástí hry, která 
původně začala jako relativně malý 
projekt v belgických Flandrech a v prů-
běhu let se rozvinula do celoevropské 
kampaně.

Cílem hry je, aby si děti uvědomi-
ly, jak důležitá je ekologie a že k ní 
můžou přispět i volbou toho, jak se 
dopraví do školy. V průběhu dvou 
týdnů lepí děti puntíky na plakát 
s hadem Edou pokaždé, když přijdou 
do školy pěšky, přijedou na kole, ve-
řejnou dopravou nebo použijí spo-
lujízdu. Hra je samozřejmě oriento-
vána nejenom na žáky, ale i na jejich 
učitele a rodiče.

Akce v Třinci mohla být zajímavá, ale 
nebyla dotažená do konce. „Chyběl do-
provodný program, který pořadatelé 
slibovali, a děti si vlastně jen zajezdily 
na kole nebo koloběžce,“ uvedla jedna 
z maminek, která se akce zúčastnila.
 (HS)  FOTO | GABRIELA HÝBLOVÁ

Benefice vynesla 30 tisíc 

ČESKÝ TĚŠÍN Páteční Bene-
fice pod modrým těšínským 
nebem přinesla kromě 
diváckých zážitků i konkrétní 
peníze pro dobrou věc. 

Šeky na 10 tisíc korun si převzali zá-
stupci Dětského stacionáře Slezské diako-

nie, Charitní pečovatelské služby a Rodin-
ného centra Uzlíček. Například Charita 
chce za peníze pořídit odlehčovací mat-
raci pro seniory. Pro diváky byl připraven 
bohatý program, kdy postupně na pódiu 
před radnicí vystoupili Lake Malawi, herci 
Těšínského divadla, Pavel Dobeš, Zdeněk 
Izer a Věra Špinarová s kapelou.  (RD)

ŠEKY. Symbolické šeky předávali starosta Vít Slováček, místostarosta Stani-
slav Folwarczny a zastupitel Marek Kufa. FOTO | DOROTA HAVLÍKOVÁ


