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Stavební práce v centru obce
V zářijovém čísle Dolnolutyňských novin byla stručná zmínka o tom, že začaly stavební práce na budově obecního
úřadu a jeho nejbližším okolí. Nyní tedy
podrobněji.
Na samotné budově obecního úřadu bude prováděna kontrola stavu
dřevěných prvků konstrukce střechy.
Poškozené krovy nebo střešní prkna budou nahrazeny novými. Následně bude
prováděna na celé budově výměna
stávající střešní krytiny za novou, která
je podobná střešní krytině na budově
lékárny. Nepoškozené šablony dosavadní střešní krytiny budou uskladněny
pro možné opětovné použití na jiných
obecních budovách.
Dále bude vedle východní vnější
stěny budovy postavena zděná výtahová šachta. Vedle výtahové šachty bude
vytvořeno malé parkoviště pro návštěvníky obecního úřadu. Vstup do výtahu
bude přímo z úrovně tohoto parkoviště.
Samozřejmě je pamatováno i na parkování osob se zdravotním omezením.
Velké změny jsou prováděny na při-

lehlém terénu u paty budovy obecního
úřadu před hlavním vchodem. Úroveň
stávajícího chodníku bude snížena natolik, aby byl umožněn bezbariérový
vstup osob do budovy. Touto úpravou
bude odstraněn schod, který je dosud
hned za vstupními dveřmi. Dveře budou samozřejmě nahrazeny novými.

Na západní straně obecního úřadu bude vytvořen zastávkový záliv pro
autobusy, který umožní instalaci nové
zastávky a zrušení té, která se dosud
nachází u květinářství pana Klečky. Tímto krokem se podstatně zvýší dopravní
bezpečnost v centru obce. Nově budou
zastávky, jak u parčíku, tak u obecního
úřadu, přejmenovány na „Obecní úřad“.
Ostatní zastávky zůstanou zachovány.
Stavební práce jsou poměrně složité. Složitost úprav spočívá v koordinaci práce obou stavebních firem, které
stavební práce souběžně provádějí.
Kupříkladu nejdříve musí být dokončeny pokrývačské práce na přední straně
střechy, aby mohlo být odstraněno lešení a zahájeny zemní práce na snižování úrovně chodníku před budovou
apod. Vstup do budovy obecního úřadu
je po dobu stavebních prací umožněn
jen přes dvůr. Žádáme proto občany jak
o zvýšenou opatrnost při průchodu staveništěm, tak i o shovívavost. Děkujeme za pochopení.
Jan Fismol,
místostarosta obce
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Upozornění uživatelům hrobových míst
na hřbitově v Dolní Lutyni

V letošním roce probíhá digitalizace
hřbitovních míst v Dolní Lutyni a kontrola uzavřených nájemních smluv
k hrobovému místu.
Na základě této kontroly bylo zjištěno, že k řadě hrobových míst nebyla dosud uzavřena platná nájemní
smlouva. Pokud uživatel hrobového
místa nebo jeho právní nástupce neuzavřel novou nájemní smlouvu do
30 měsíců po dni nabytí účinnosti zákona o pohřebnictví (tj. po 1. 1. 2002),
užívací právo k hrobovému místu tak
dosavadnímu uživateli hrobového místa zaniklo.
Stejně tak užívací právo k hrobovému místu zanikne skončením platnosti
uzavřené smlouvy.
Vzhledem k tomu, že na hřbitově
je nedostatek míst k pohřbení, přistoupí obecní úřad k dalšímu pronajímání
těchto „opuštěných hrobů“.

Vyzýváme proto všechny uživatele a nájemce hrobových míst v Dolní
Lutyni, aby si zkontrolovali platnost
Smlouvy o nájmu hrobového místa
a nevystavovali se tak nebezpečí, že jejich hrobové místo bude přiděleno novému zájemci o hrobové místo.
Obecní úřad jako provozovatel
pohřebiště vždy jednou ročně zveřejňuje seznam hrobů s nezaplaceným
nájmem na vratech na hřbitově i na
úřední desce. V měsíci září byli uživatelé hrobových míst s neplatnou nájemní
smlouvou dokonce upozorněni i doporučenou poštou.
Pokud uživatel hrobového místa
již zemřel a právní nástupce bude chtít
uzavřít nájemní smlouvu na své jméno, je třeba předložit titul právního nástupnictví (tj. úmrtní list dosavadního
nájemce, usnesení o dědictví, dohodu
mezi sourozenci aj.)

Jmenný seznam bude zveřejněn na úřední desce i na webových
stránkách obce: www.dolnilutyne.org
v sekci „úřední deska“ nejpozději do
31. 10. 2017.
Veškeré dotazy můžete směřovat na pracovnici OÚ p. Hanu Kalmárovou, tel. 552 301 296, e-mail:
kalmarova@dolnilutyne.org, případně
Jarmilu Vozárovou, tel. 552 301 297,
e-mail: vozarova@dolnilutyne.org
(red)

Informace z jednání zastupitelstva a rady obce
Na 50. schůzi rady obce Dolní Lutyně konané dne 20. 9. 2017 její
členové mj. schválili:
1. akceptaci smlouvy o dílo č. ODL/
0062/2017 na akci Workout hřiště u budovy č.p. 432, p.č. 1236 k.ú. Dolní Lutyně, se zhotovitelem Enuma Elis s.r.o.,
IČ: 01688260, Lannova 2061/8, Nové
Město, 110 00 Praha 1;
2. výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku „Pořízení dopravního
automobilu pro JSDH Dolní Lutyně-Nerad“. Vítězným uchazečem je společnost
AGROTEC a.s., IČ: 00544957, Brněnská
12/74, 693 01 Hustopeče;
3. akceptaci kupní smlouvy č. ODL/
0045/2017 na akci „Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Dolní Lutyně
-Nerad“ s dodavatelem AGROTEC a.s.,
IČ: 00544957, Brněnská 12/74, 693 01
Hustopeče.
Na 22. zasedání zastupitelstva
obce Dolní Lutyně konaném dne
20. 9. 2017 jeho členové mj. schválili:

1. přemístění autobusové zastávky „Dolní Lutyně, náměstí“ z prostoru před domem čp. 337 ul. Koperníkova na parcelu
čís. 1/1, k.ú. Dolní Lutyně, před budovu
obecního úřadu ze strany ul. Koperníkova dle předloženého návrhu;
2. změnu názvu autobusové zastávky
„Dolní Lutyně, náměstí“ na „Dolní Lutyně, obecní úřad“;
3. změnu názvu autobusové zastávky „Dolní Lutyně, střed“ umístěné na
parcele čís. 4336/11, k.ú. Dolní Lutyně
(u parčíku) na „Dolní Lutyně, obecní
úřad“;
4. plán investic a plán obnovy – kanalizace Dolní Lutyně, ČOV Dolní Lutyně
a Věřňovice – akce na období do konce
roku 2018;
Dále zastupitelstvo obce
mj. rozhodlo:
1. o přijetí Zásad pro poskytování
bezúročné zápůjčky na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných
domech v rámci Operačního programu
Životní prostředí 2014-2020 projekt

„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji II - kotle na biomasu a tepelná čerpadla“ a „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva“ s účinností od
20. 9. 2017;
2. pokračovat v pořizování a projednávání změny č. 2 Územního plánu Dolní Lutyně dle předložené důvodové
zprávy, zpracované na základě zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
Na 51. schůzi rady obce Dolní Lutyně konané dne 27. 9. 2017 její
členové mj. schválili:
1. přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 822
285,75 Kč na financování projektu „Prevence odpadů – kompostéry
v obci Dolní Lutyně“. Registrační číslo
CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003786,
za podmínek uvedených v Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace č. EDS/SMVS:
115D314010100.
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Poděkování dětí ze „sluníčkové“
MŠ Komenského firmě BONATRANS GROUP
Sportovní akcí, která oslovuje širokou
veřejnost a těší se oblibě dětí i rodičů,
již několik let je „Dolnolutyňská tretra“,
mezi jejíž sponzory patří kromě jiných
firem i firma BONATRANS GROUP.
Této sportovní akci pro rodiny
s dětmi i jednotlivce předchází každoročně konání „Dolnolutyňské tretry pro
děti mateřských škol“, které se účastní
všechny mateřské školy na území obce
Dolní Lutyně. Děti se na tuto akci svědomitě připravují. Všestrannou tělesnou zdatnost a pohybové kompetence
potřebné pro účast předškolních dětí
v atletických disciplínách je možno
podpořit vhodným sportovním vybavením a pomůckami pro využití ve venkovním i vnitřním prostředí.
Akce „Dolnolutyňská tretra pro děti
MŠ“ zaujala svým společenským rozsahem a přínosem natolik, že se společnost BONATRANS GROUP, v rámci rozvoje společenské odpovědnosti firem
v regionu a akce „BONAGRANTY PRO
ZAMĚSTNANCE”, navíc rozhodla podpořit také tuto akci a poskytnout naší
„sluníčkové“ školičce grant ve výši
16 000 Kč. Za obdržené finanční prostředky jsme zakoupili pro děti naší MŠ
sportovní soupravy a doplňky, které využíváme ve třídách, tělocvičně MŠ i ve
venkovním prostředí. Děkujeme.
Pavlína Vybraňcová,
vedoucí učitelka
MŠ Komenského 1009
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Tradycyjna wycieczka MK PZKO
Jesienne wycieczki krajoznawcze należą do tradycyjnych imprez MK PZKO
w Lutyni Dolnej. W pogodną niedzielę
10 września wyruszyła pięćdziesiątka
dolnolutyniaków do miejscowości Čechy pod Kosířem. Najpierw zwiedzono
Zamek, który został otwarty w 2016
roku.
Na początku XVIII w. pierwotnie
stojącą tu twierdzę przebudowano na
barokowy pałac. Ważny etap historii nastąpił wraz z przybyciem portugalskiego rodu Silva-Tarouców, którego przedstawiciele byli właścicielami zamku od
1768 r. aż do końca II wojny światowej.
W połowie XIX w. obiekt uzyskał dzisiejszą empirową postać.
W tym samym czasie przebudowano pierwotnie barokowy ogród
pałacowy na naturalny park krajobrazowy w stylu angielskim. Znajdują się w nim romantyczne budowle:
Czerwona Wieża, Altana Mánesa oraz
oranżeria. Częstym gościem i przyjacielem hrabiowskiej rodziny, uwielbiającej sztukę, był słynny czeski malarz, Józef Mánes, który regularnie
odwiedzał Čechy pod Kosířem i stwo-

rzył tutaj w latach 1849-1870 ponad sto
dzieł.
W 2016 roku w zamku, oprócz
ekspozycji historycznej, zostało otwarte także Muzeum Zdeňka i Jana Svěraków. Poświęcone jest ono ich wspólnym dziełom: „Szkoła podstawowa”,
„Kola”, „Ciemnoniebieski świat”, „Butelki
zwrotne”, „Kuki powraca”, „Trzej bracia”
i „Tatuś”. Podziwiać tutaj można kostiumy, kulisy, scenariusze czy maszynę
do pisania Zdeňka
Svěráka, na której
napisał większość
swoich
słynnych
sztuk.
Kolejnym
punktem programu wycieczki było
zwiedzanie Muzeum pojazdów konnych, które przedstawia unikatową
i największą kolekcję historycznych
powozów i latarni.
Znajduje się tutaj
największa
kareta
pogrzebowa
wszechczasów
skonstruowana
przez wytwórnię
Brožík, ponad 70
zabytkowych karet i sań czeskich
i morawskich producentów,
naj-

większa kolekcja latarni do karet pogrzebowych w Europie środkowej,
największa kolekcja biskupich karet, uprzęży końskich i akcesoriów.
O wszystkich eksponatach i ciekawostkach opowiadał interesująco przewodnik, restaurator i dyrektor muzeum Václav Obr.
Czechy to oczywiście kraina piwa.
Powstaje coraz więcej rodzinnych
minibrowarów zgodnie z tradycją,
w której każda wieś i miasteczko miała
swojego browarnika warzącego piwo
na potrzeby lokalnej społeczności.
Dolnolutyniacy mieli okazję wypróbować niefiltrowane i niepasteryzowane piwo w Minibrowarze rodzinnym
Kosíř, 17 kilometrów od Ołomuńca,
w Lhocie pod Kosířem.
Podczas ekskursji w Minibrowarze właściciel opowiadał o historii browarnictwa w Czechach, o surowcach
czy procesie technologicznym produkcji piwa. Obecnym zdradzono cztery podstawowe surowce do produkcji piwa w Minibrowarze Kosíř, są to
słody z jęczmienia hanackiego, woda
kosirzska, czeski chmiel granulowany
i drożdże browarnicze.
Wycieczka z ciekawymi atrakcjami,
smacznym obiadem i sympatycznymi
ludźmi przyniosła wiele niezapomnianych wrażeń oraz sporą dawkę nowych
wiadomości i byłą współfinansowana
w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
Maria Sztwiertnia
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S panenkami za historií aneb světové dějiny
očima panenky Barbie v sále kulturního domu
Máte rádi panenku Barbie, jejího přítele
Kena a zajímáte se o historii? Pak musíte
zavítat do kultuního domu v Dolní Lutyni.
Osvětová beseda ve spolupráci
s textilní výtvarnicí a autorkou výstavy
Bc. Kristýnou Vařekovou z Orlové-Lutyně připravuje výstavu panenky Barbie
a jejího přítele Kena v převlecích význačných osobností našich a světových
dějin, v krásných, propracovaných, dobových kostýmech a kulisách.
Návštěvníci budou moci potkat
například Caesara s Kleopatrou, Karla
IV., tři mušketýry, Marii Terezii, T. G. Masaryka, V. Havla či Lady Dianu. Více jak
30 výjevů bude doprovázet krátký text.
Součástí výstavy bude také instalace
sochy kata Mydláře v životní velikosti,
ukázka historických kostýmů, projekce
či zvláštní efekty.
Výtěžek ze vstupného věnuje autorka ZŠ A. Jiráska v Dolní Lutyni na nákup
pomůcek pro zdravotně znevýhodněné
děti.

Výstavu si budete moci přijít prohlédnout v tyto dny také s komentářem. Na komentovanou prohlídku se
prosím hlaste na tel. 734 788 717 (719),
případně e-mailem:
osvetovabeseda@dolnilutyne.org
První komentovaná prohlídka
bude začínat v 11 hodin, druhá pak
ve 14 hodin po oba dny. Na komentované prohlídce se dozvíte spoustu
zajímavostí o slavných osobnostech
v dějinném kontextu. Dále připravujeme doprovodný program – prodej
drobných dekoračních předmětů spjatých s nadcházejícími vánočními svátky,
kávový koutek se sladkými dobrotami.

Informace k výstavbě
světelně řízené křižovatky

ší možné době realizovat. Děkujeme
za pochopení.
(fis)

V březnovém čísle Dolnolutyňských
novin v roce 2016 jsme vás informovali, že obec připravuje projekt na
stavbu světelně řízeného provozu křižovatky, který by řešil neutěšený stav
dopravy ve špičkách, zejména výjezd
na silnici 1. třídy a přecházení chodců.
V současné době je projekt podán stavebnímu úřadu k zahájení řízení pro
povolení stavby.
Samotné projektové přípravy byly
delší, než jsme přepokládali. Především jednání s majitelem komunikace, na které bude stavba postavena,
Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), byla
dlouhá a složitá. ŘSD si kupříkladu
vyžádalo dodatečné analýzy provozu
a stavu povrchu komunikace. Splnění
všech podmínek bylo pro vypracování
projektu bezpodmínečné. Lhůty pro
vydání stanoviska a podpisu budoucích smluv s ŘSD jsme rovněž nemohli
ovlivnit. Tímto bychom vás chtěli ujistit, že na tomto projektu nadále pracujeme a je pro nás prioritou jej v nejbliž-

V sobotu 25. listopadu v 16 hodin vystoupí mladá zpěvačka Nela Žáková (13 let), držitelka prestižního ocenění ceny Grand Prix z Petrohradu, která nám zpříjemní sobotní odpoledne
a navodí vánoční atmosféru. Těšíme se
na vás.
(red)

Klub seniorů zve všechny
na vepřové hody
Klub seniorů Dolní Lutyně srdečně
zve své členy i příznivce na vepřové hody, které proběhnou v pátek
10. listopadu od 17 hodin v místním
kulturním domě. Co vás čeká? Výborná domácí kuchyně, hudba k tanci
i poslechu, taneční vystoupení, tombola, příjemná společnost.
Klub seniorů DL

Senioři užívali retro tábora
Třináct členů dolnolutyňského Klubu
seniorů přijalo pozvání Rekreačního střediska Pekárny Rališka v Horní
Bečvě na Retro tábor v týdnu od 3. do
9. září. Název retro představoval nabídku vrátit se na týden zpátky o 50 –
60 let a vychutnat si, jaké to bylo, když
jsme jako děti jezdili přes prázdniny
na tábor. Vše tomu bylo přizpůsobeno – ranní budíček, rozcvička v přírodě, rozdělení do oddílů, šítí oddílové

vlajky apod. Čekaly nás veselé soutěže, vědomostní i zručnostní, výlety po
Horní Bečvě, přehrada, Bílá, Bumbálka, Rožnov pod Radhoštěm, svíčkárna,
muzeum kamenů atd. Vyvrcholením
pak byla „olympiáda“ včetně nástupu
vlajek a zapálení olympijského ohně.
Soutěžili jsme ve 12 disciplínách jako
např. hod petangovou koulí do kruhů,
šipky, střelba ze vzduchovky, z praku, z „foukačky“ atd. Olympiádu jsme
ukončili opékáním párků u táboráku
a zpěvem za doprovodu kytary. Na
závěr byly udělovány diplomy. Kdo
nejel, může litovat, kdo jel, má na co
vzpomínat!
Zdena Skotnicová

Obecní kalendář 2018
Stolní kalendář naší obce pro rok 2018
je připraven k tisku. Na titulní straně je
letecký snímek Věřňovic od firmy „Malované mapy, s.r.o“. Akceptována byla
i většina drobných připomínek občanů, které určitě zvýší užitnou hodnotu
kalendáře. Věříme, že distribuce kalendářů bude letos zahájena dříve než
jiné roky ke spokojenosti občanů. (fis)
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VÝROČÍ
V říjnu oslavili naši spoluobčané:
91 let Helena Trošáková
85 let Marie Sosnová
80 let Jarmila Jarošová
Oslavencům gratulujeme a přejeme
hlavně hodně zdraví, spokojenosti
a osobní pohody do dalších let.
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ROZLOUČILI JSME SE

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany:

Dne 23. září 2017 jsme přivítali
nové dolnolutyňské občánky
(viz fotografie):

Jan Waloszek (*1938)
Oldřich Solich (*1937)
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Adam Wrobel, Tobiáš Pindur, Matyáš
Mik, Lara Marcalíková, Vanessa Vítková,
Elisabeth Miková, Karolína Gavlovská,
Eliáš Pavlů, Jan Mališ, Jakub Rabčan,
Amálie Témová, Zoja Wenglorzová
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Dne 6. října oslavila krásné jubileum,
80. narozeniny, naše maminka a babička, paní

Scházíš nám,
ale v srdcích
a vzpomínkách zůstáváš.

Anna ŠAFRÁNKOVÁ.

Dne 26. září 2017
jsme si připomněli
8. smutné výročí úmrtí našeho milovaného dědečka a pradědečka, pana

Hodně zdraví a pohody v rodinném
kruhu přeje syn Luboš s rodinou.

VZPOMÍNKY
Dotlouklo srdíčko,
ztichl Tvůj hlas,
ale vzpomínka na Tebe
dál žije v nás.
Dne 18. září 2017
jsme vzpomněli
2. smutné výročí úmrtí paní
Olgy STWIERTNIOVÉ
z Dolní Lutyně
a zároveň si 29. října 2017 připomeneme její nedožité 90. narozeniny.
S úctou a láskou vzpomínají manžel Vladislav, dcera Ilona a syn Erich s rodinami, přátelé a známí.
Prázdné zůstává
místo mezi námi,
chybíš nám
a nic Tě nenahradí.
Teď jenom kytičku na hrob
Ti můžeme dát
a s bolestí v srdci
na Tebe vzpomínat.
Dne 26. září 2017 jsme vzpomněli
5. výročí úmrtí paní

Rudolfa RYBY.
S láskou vzpomíná vnuk Martin, vnučka Petra s manželem, pravnuk Šimon
a pravnučka Alenka.
Dopracovaly pilné ruce,
utichlo navždy
předobré srdce.
Očima se už nepodíváš,
teď klidným spánkem
odpočíváš.
Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten, kdo Tě miloval,
vzpomíná dál.
Dne 18. října 2017 jsme si připomněli
4. smutné výročí úmrtí pana
Josefa MIČKY
a zároveň si dne 1. prosince 2017 připomeneme jeho nedožitých 80 let.
S láskou a úctou vzpomíná manželka
s rodinou.
Žádný čas
není tak dlouhý,
aby nám dal zapomenout.
Dne 31. října 2017
uplynou 4 roky
od smrti pana

Heleny ŠOSTOKOVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Vladislav, dcera Pavla a syn Václav
s rodinami.

Uzávěrka příspěvků
do listopadového vydání
Dolnolutyňských novin
Vážení čtenáři, rádi bychom vás informovali, že příspěvky do listopadového vydání společenské kroniky
přijímáme nejpozději do 5. listopadu
2017. 			
Redakce

Ladislava WENCLA.
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VZPOMÍNKY
Jen svíci hořící,
jen krásnou kytici
na hrob položíme.
Tiše se zastavíme,
tichounce pomodlíme,
na Tebe zavzpomínáme.
Dne 24. listopadu 2017
uplyne 20 let od smrti paní
Žofie ABSOLONOVÉ.
Vzpomíná celá rodina.

JUBILEJNÍ SVATBY
Dnes je tomu již padesát let,
co věrně, bok po boku, obrážíte svět.
Přejeme Vám ze srdce
tisíce společných dnů,
a k nim pak co nejvíce splněných snů!
Dne 14. října 2017 oslavili zlatou svatbu
manželé
Jiří a Věra WAJDOVI z Věřňovic.
Hodně štěstí, zdraví a lásky přejí dcery
s rodinami.
Dne 21. října 2017 oslavili výročí zlaté
svatby manželé
Evženie a Dalibor GALLUSOVI
z Věřňovic.
Hodně zdraví a spokojenosti do dalších
společných let přejí dcery Ilona, Agáta
a syn Dalibor s rodinami.
Výročí zlaté svatby si dále připomněly
tyto manželské páry:

Za celou rodinu vzpomínají manželka
Ilona, syn Alexander a dcera Miroslava.

Milan a Anna KNĚŽÍKOVI
z Dolní Lutyně
& Zdeněk a Marie SIKOROVI
z Věřňovic.

Dne 3. listopadu 2017 vzpomeneme
nedožité 85. narozeniny pana

Výročí 65 let společného života, tzv. železnou svatbu, si připomněli manželé

Jaroslava SZYSZKY.

Rudolf a Libuše KRAMNÍ
z Dolní Lutyně.

S láskou vzpomínají manželka Věra,
dcera Milena s rodinou a syn Jaroslav
s rodinou.

Upřímně gratulujeme a přejeme všem
hodně zdraví, spokojenosti a stálou
manželskou pohodu.

Říjen 2017				

D o l n o l u t y ň s k é n o v i n y 			

strana 8

Obecní týmy v čele tabulky
Trenér Jiří Aksteiner
se netají tím, že by chtěl
s mužstvem do vyšší soutěže

Spanilá jízda týmu Sokol Dolní Lutyně
pokračuje. Po desátém kole byl s náskokem dvou bodů na prvním místě
tabulky a to měl ještě k dobru utkání
s týmem, který je úplně poslední – Nýdkem. Ale navíc, Dolnolutyňští vyhrávají
své poslední zápasy rozdílem třídy –
v Raškovicích 5:0, v Doubravě 6:0.
Co se děje? Kde se v mužstvu bere
ta síla? To je otázka pro trenéra Jiřího
Aksteinera. „Za vším jsou dvě věci –
poctivý trénink a disciplína hráčů.
Zatímco loni byl problém hráče dostat na trénink, letos pravidelně trénujeme s deseti dvanácti hráči. A jak
je vidět, to se pak projeví na hřišti,“
prozrazuje trenér Jiří Aksteiner.
Netají se tím, že v letošní sezoně
mužstvu skvěle vyšel úvod, když doma
porazilo tým Řepiště. Pak hráči sice zaváhali v utkání s obecním sokem z Věřňovic, ale od té doby jede mužstvo naplno
a vyhrává.
Kromě kvalitního tréninku tre-

nér připisuje zásluhu na zlepšení
hry výkonům stopera Josefa Janečka. Pokud bude mužstvo pokračovat
v dosavadních výkonech, přezimuje na čele tabulky. Myslí na postup do
1. A třídy? „Bylo by asi špatně, kdybychom na to nemysleli, ale je to ještě
daleko,“ říká opatrně trenér Aksteiner.

Věřňovice v poklidu
Obecní sok od řeky Olše si také nevede špatně, když za vedoucím celkem
zaostává na třetím místě tabulky o dva
body (k 15. 10.). „Jo, nevedeme si vůbec špatně, jen ta koncovka nás trápí,“ žehrá věřňovický trenér Martin Kubiš.
Hráči se podle něj musí více koncentrovat a proměňovat šance. Pak
nebude mít mužstvu co vytknout. Ambice jako tým z centra obce Věřňovičtí
nemají. „Chceme hrát dobrý fotbal.
Do vyšší soutěže se neženeme,“ říká
trenér Kubiš.
Poslední zápasy:
Řepiště – Věřňovice 1:3
Věřňovice – Raškovice 2:1
Věřňovice – Loko Petrovice B 2:1
Inter Petrovice – Věřňovice 1:2
Horní Suchá – Dolní Lutyně 1:3
Raškovice – Dolní Lutyně 0:5
Dolní Lutyně – Václavovice 2:0

(red)
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