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Úspěšné otevření zimního stadionu v srpnu 2021

Halloween
na ledě

Zveme všechny děti i rodiče na Halloween
na ledě, který se koná 31. 10. od 14:00
do 15:30 hodin. Užijeme si spoustu zábavy
a her na bruslích. S maskou vstupné zdarma! Těšíme se.
Aneta Huczalová, SÚZ Český Těšín

Letos se nám podařilo zpřístupnit Zimní stadion
poprvé od měsíce srpna. Jak jsme již informovali, příprava ledové plochy začala již v červenci. Z důvodu otevření všech našich areálů současně to byl veliký zásah do organizace práce.
Všichni zaměstnanci byli maximálně vytížení jak
na koupališti, tak na zimním stadioně.
Celková doba přípravy ledu se pohybovala okolo 8 dnů, kdy byli naši strojníci v neustále pohotovosti. I přes vysoké venkovní teploty, které se
pohybovaly nad 30°C, se podařilo namražování
ledu obejít bez větších problémů a 9. srpna tak
mohli první zájemci led vyzkoušet.

Celý zbytek srpna tak mohli trénovat českotěšínské oddíly TJ Slavoj Krasobruslení, HC Vlci
a další kluby jako jsou HC Wolves či BAHL a nemuseli proto dojíždět na jiné stadiony v přilehlých městech.
Otevření zimního stadionu v srpnu byl experiment, který jsme zvládli i bez předchozích zkušeností, a proto věříme, že nic nebrání uchovat
tuto otevírací dobu i v příštích letech.
Aktuální obsazenost ledové plochy můžete sledovat na našich stránkách www.suzct.cz.
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Aneta Huczalová, SÚZ Český Těšín

ŠANCE V MOSTECH U JABLUNKOVA
SZAŃCE W MOSTACH KOŁO JABŁONKOWA
Obrana slezské hranice v průběhu staletí / Obrona granicy Śląska na przestrzeni wieków
Publikace, jež nyní vychází v české
i polské jazykové mutaci, přibližuje vývoj systému opevnění na slezské hranici v jižní části Těšínského knížectví
nazývaného jablunkovskými šancemi,
který vznikl a rozšiřoval se v souvislosti
s válečnými událostmi raného novověku. Jeho význam ve vztahu k vojenským, komunikačním a posléze rovněž
turistickým aspektům můžeme sledovat na příkladu unikátních pozůstatků pevnosti Velká šance v Mostech
u Jablunkova.
Publikaci historika Martina Krůla doprovází množství fotografií, unikátních
map a barevných obrázků. Je možno
zakoupit ji v Historické budově Muzea
Těšínska, v Gorolském turistickém informačním centru a Návštěvnickém
centru opevnění Šance.
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