Obecní ples se letos vydařil – čtěte na straně 3

Lidé najdou práci ve sklenících

V

lokalitě Bezdínek, nedaleko od
místa, kde v minulosti stávala
zemědělská usedlost, začala zlínská
firma budovat moderní skleníky. Farma Bezdínek bude za využití moderních technologií pěstovat 12 měsíců
v roce chutnou, čerstvou a lokální
plodovou zeleninu zejména pro tuzemský trh.
Generálním dodavatelem, investorem a provozovatelem je zlínská
technologická skupina NWT, která má
s výstavbou a provozem skleníků několikaleté zkušenosti u nás i na Slovensku.
Po dokončení skleníku nabídne farma
Bezdínek až 150 nových celoročních
pracovních míst pro místní lidi s jednosměnným provozem většinou od
pondělí do pátku. První sklizeň rajčat je
plánována na přelom roku 2018/2019.
Vzhledem k rozsáhlosti projektu, ale
především z důvodu času, který chce
farma Bezdínek plnohodnotně věnovat
zaškolení nových zaměstnanců při rozběhu provozu, bude výstavba probíhat
ve dvou etapách (2018 a 2019).
„Společně budeme přispívat k tomu, aby na pultech českých obchodů

bylo během celého roku více lokálně
vypěstované zeleniny nejlepší možné chuti. Věříme, že zde v místě najdeme šikovné lidi, které bude práce
v zemědělství opravdu bavit,“ říká Jiří
Stodůlka z NWT a zároveň člen představenstva české odbytové organizace
Čerstvě utrženo.
Elektřinu a teplo, které by se jinak
zmařilo v chladících věžích, do skleníků
poskytne Elektrárna Dětmarovice. Při celoročním provozu
se v zimních
měsících skleník neobejde
bez pěstebního
osvětlení. Součástí technologie skleníku je
proto i vysoce
funkční „stínění“, které zabrání úniku světla
ven ve vertikál-

ním i horizontálním směru. „Většinu
spotřeby vody pro zálivku pokryje
dešťová voda,“ popsal Stodůlka. „Navíc
to, že pěstujeme lokálně, pro zákazníky v České a Slovenské republice, minimalizuje emise z dopravy,“ doplňuje
Stodůlka.
Součástí farmy Bezdínek bude i prodejna, kde bude možno čerstvou zeleninu vypěstovanou na farmě nakoupit,
a demo skleník. Ten bude sloužit také
k návštěvám široké veřejnosti s cílem
ukázat, jak pěstování ve skleníku probíhá.
Společnost NWT a. s. realizovala
v minulých letech hned několik projektů celoročně vytápěných skleníků
pro pěstování plodové zeleniny. V roce
2016 byl uveden do provozu skleník
v Haňovicích na Olomoucku, v roce 2017
potom skleník ve Velkých Němčicích na
Břeclavsku, Mutěnicích na Hodonínsku
a ve Smržicích na Prostějovsku. Od roku
2014 provozuje vlastní skleník na Slovensku, v obci Kameničany.
(red)
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Obchůdek s potravinami je zavřený

V

elké obchodní řetězce v současnosti válcují konkurenci malých a středních služeb. Posledním důkazem toho
je uzavření obchůdku s potravinami ve
Věřňovicích. Dlouhodobě nízké tržby,
zvyšující se mzdové náklady včetně povinných odvodů přiměly vlastníky obchůdku ve Věrance k ukončení provozu
koncem března letošního roku.
Důvodem je především to, že lidé
dnes nakupují v řetězcích jako Kaufland, Lidl, Hypernova, Penny a další,
které nabízejí akční slevy, kterým menší
prodejny nejsou schopny konkurovat.
Problémem nejsou ceny energií ani
výše nájmu, ale především náklady na
pracovní sílu, které se neustále zvyšují.
Bohužel na to doplatí především starší občané, kteří nemají možnost zajet
si do obchodu autem. Situace pro živnostníky není jednoduchá.
Věřňovice jsou prvním zavřeným

obchůdkem, ale podle informací od
ostatních mohou brzy následovat další provozovny. Obec už vypsala záměr
pronájmu, takže pokud by někdo měl
zájem provozovat obchod s potravina-

Opravy parkoviště

mi nebo měl jiný nápad, může si podat
žádost. Bližší informace jsou k dispozici
na úřední desce obce.
(pb)

Waroschův les

U

ž v minulém roce započaly přípravné práce před plánovanou opravou povrchu parkoviště před kulturním domem. Nejdříve byla opravena splašková kanalizace jdoucí
z velkého sálu, knihovny a dalších provozoven a připojena přímo na hlavní řad jdoucí na čistírnu odpadních vod.
V březnu pak došlo k likvidaci starých septiků, které byly
trnem v oku především České inspekci životního prostředí,
přičemž došlo k propojení dešťové kanalizace. V nejbližších
týdnech by pak měla následovat oprava balkónu a na závěr
nový povrch stávajícího parkoviště. Obec by vše ráda realizovala tak říkajíc „do poutě“. Vzhledem k nezbytným omezením všem děkujeme za pochopení.
(pb)

J

ak jsme vás informovali v minulých číslech našich novin,
podařilo se obci získat dotaci na odstranění černé skládky, která v minulosti vznikla v rybníce ve Waroschově lese.
Ten byl zdrojem vody pro bývalé koupaliště, na které dodnes
spousta občanů s hrdostí vzpomíná. V současnosti probíhá
výběrové řízení na zhotovitele stavby. Jejím cílem je jednak
odstranění nebezpečného návozu, ale také obnova původní
vodní plochy. Vytěžený materiál bude na místě nejdříve vytříděn a poté odvážen na skládku. V této souvislosti žádáme
o jistou míru tolerance především obyvatele ulice U Koupaliště. Po skončení této první nezbytné fáze chce obec nejen
upravit vodní plochu, ale taky celý areál bývalého koupaliště
včetně Waroschova lesa tak, aby byl místem aktivního odpočinku pro občany celé obce. 				
(pb)

Debata o kanalizaci
Na tomto místě bych rád poděkoval všem občanům, kteří odpověděli na dopis týkající se umístění kontrolní
přípojné šachtice na budoucí kanalizaci. Někteří přesně zakreslili své představy, jiní se přišli osobně poradit a využili zkušenosti Ing. Rauta, který byl občanům k dispozici. V tomto okamžiku mají všechny podklady projektanti,
kteří se budou snažit všem, kteří reagovali, maximálně vyjít vstříc. Nyní začíná další fáze projektování, kdy obec
osloví postupně vlastníky pozemků, přes které jsou vodovodní řády plánovány, s žádostí o projednání a majetkoprávní vypořádání.
V této souvislosti je také plánováno veřejné projednávání s vlastníky pozemků, které se uskuteční 4. dubna
2018 od 16 hodin ve velkém sále Kulturního domu v Dolní Lutyni. Pevně věřím ve vaši vstřícnost a pochopení,
které je vždy při projektování liniové stavby třeba.
Mockrát děkuji.
Mgr. Pavel Buzek, starosta
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Obecní ples se letos vydařil

V

sobotu 24. února Osvětová beseda v Dolní Lutyni pořádala tradiční Obecní ples. Celý večer hrála
k tanci a poslechu kapela New plus
s bezvadnou zpěvačkou Renátou Švenkovou, která i přestože ji sužovala chřipka, zvládla celý večer odzpívat a zároveň bavit publikum.
Po úvodní řeči starosty Pavla Buzka následovalo taneční vystoupení
dívenek z MG dance studia – show karibských tanců, sóla bachata a electro
boogie. Před půlnocí pak následovalo
vystoupení pole dance v podání Veroniky Šutové a jejího tanečního partnera.
Za zvuku úvodní melodie z filmu Titanic
návštěvníci mohli zhlédnout strhující
umělecké a sportovní vystoupení.
O tom, že se návštěvníci dobře bavili, svědčí skutečnost, že taneční parket byl zaplněn od prvních okamžiků
a skvělá atmosféra na parketu i mimo
něj vydržela přítomným až do brzkého
nedělního rána. 		
(red)

Plesová sezóna
je u konce

V

letošním roce se konalo v sále kulturního domu osm plesů a dva dětské karnevaly. Plesovou sezónu zahájila
Základní škola Aloise Jiráska s rodičovským plesem 13. ledna. Pomyslnou tečkou za plesovou sezónou 2018 byl pak
ples studia Klára dne 17. března. (red)
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Rok 2017 v poznámkách kronikáře Jana
(duben – červen)

Duben

* Stavební firma provedla opravu střechy tělocvičny ZŠ
A. Jiráska.

Začátek dubna byl teplý. Dne 1. dubna dosáhla teplota hodnoty 22,5° C, dne 2. dubna dokonce 24° C. Pak nastal pokles
teploty a počasí začalo být „aprílové“ s častými dešťovými přeháňkami, v sedmi případech smíšenými se sněhem.
V noci na 19. dubna napadlo 5 cm sněhu. V závěru dubna se
po několika deštivých dnech zvedla hladina řeky Olše. Dne
29. dubna v jednu hodinu ráno dosáhla hladina řeky výšky
459 cm s průtokem 270 m3 za vteřinu. Do vyhlášení 2. stupně
povodňové aktivity chybělo 41 cm.

* Obci se podařilo získat státní dotaci na nákup dalších zahradních kompostérů. Uspokojeno tak bude ve druhé vlně
až 250 občanů.

Aktivity:
* Rada obce schválila výběr stavební firmy na opravu střechy tělocvičny při ZŠ A. Jiráska. Střechou začíná na mnoha
místech masívně zatékat.
* Skupina čtyř zastupitelů vedená starostou navštívila
specializovanou ostravskou projekční kancelář, aby předběžně projednala bližší podrobnosti a podmínky k záměru obce
postavit v areálu ZŠ A. Jiráska víceúčelovou sportovní halu
nejen pro žáky, ale i pro širokou sportovní veřejnost. Závěr
jednání vyzněl pozitivně pro realizaci záměru. V přípravách
na zahájení projekčních prací bude pokračováno.
* Na místním hřbitově začala specializovaná firma zaměřovací práce, které umožní digitalizaci hřbitovního areálu.
Výsledkem bude nejen snadné vyhledávání jednotlivých
hrobů, ale také rychlé ověřování platební kázně nájemců za
pronajatá hrobová místa.
* V rámci zahájení příprav na vypracování projektové dokumentace pro stavbu kanalizačního systému v Dolní Lutyni
se v lokalitách Zbytky (10. 4.), střed (12. 4.) a Nerad (24. 4.)
konaly informační pracovní schůzky vedení obce s občany.
Jednání byla klidná a věcná. Největší účast byla v hasičské
zbrojnici v Neradě.

Květen
První dekáda května byla chladná s občasnými dešťovými
přeháňkami. Ledoví muži se toho roku dostavili o pár dnů
dříve. Dne 9. května klesla ranní teplota k nule, dne 10. května klesla noční teplota pod bod mrazu. O dva dny později
na prvního ledového muže Pankráce už bylo 23° C a teplé
dny pokračovaly. Dne 19. května byla nejvyšší denní teplota
28° C. Do konce měsíce převažovaly teplé dny s menšími
dešťovými srážkami. Nízké teploty první dekády května však
z velké části negativně ovlivnily úrodu ovoce.
Aktivity:
* Začátkem května napojila stavební firma budovu kulturního domu, včetně všech komerčních prostor v přízemí na
splaškovou kanalizaci oproti již nevyhovujícímu septiku.

* Kamenická firma předala obci opravený památník obětem bombardování Věřňovic. Současně byl obnoven nápis
na pomníku padlých vojáků v prusko-rakouské válce, který
se nachází za řekou Olší při cestě do polských Lazisek.
* V průběhu května byla provedena oprava povrchu místních komunikací.

Červen
Počasí se nevymykalo červnovým standardům. Denní teploty se převážně pohybovaly nad 20° C. V závěru měsíce teploty překročily 30°C. Nejteplejším dnem byl 28. červen s teplotou 32° C. V průběhu měsíce se vyskytlo několik krátkých, ale
srážkově vydatných letních bouřek.
Zajímavost měsíce: V bouřce, která postupně pokryla celé
území naší republiky v noci z 22. na 23. června, zasáhlo naše
území 298 727 blesků (údaj ČHMÚ).
Aktivity:
* Dne 1. června začal pro obec pracovat externí pracovník Ing. Kajetán Raut. Jeho úkolem je získávat a zpracovávat
prvotní podklady pro vypracování projektové dokumentace
ke stavbě kanalizace. Stal se kontaktní osobou pro spolupráci s veřejností v uvedené záležitosti.
* Žákovské družstvo ZŠ A. Jiráska ve stolním tenise zvítězilo v 11. ročníku mezinárodního turnaje žáků základních
škol. Turnaj každoročně pořádá ZŠ s polským jazykem vyučovacím.
* Stavební firma dokončila práce na úpravě budovy sběrného dvora včetně usazení dvou podzemních nádrží na zachycování dešťové vody.
* Rada obce ve výběrovém řízení vybrala stavební firmu
s nejlepší nabídkou na výměnu stávajících oken v budově základní školy s polským jazykem vyučovacím. Výměna bude
provedena v období letních prázdnin.
* Posledním dnem školního roku ukončila svou činnost
ve funkci ředitelky ZŠ s polským vyučovacím jazykem Mgr.
Alicja Berki, která působila na škole 31 let, z toho 25 ve funkci
ředitelky školy. Slavnostního ukončení školního roku se kromě žáků zúčastnila i řada hostů, včetně představitelů naší
obce. Záplava děkovných gratulací, květin i slziček jen dokazovala oblíbenost paní ředitelky.		
Jan Fismol
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Děti se bavily na karnevalu

K

onečně přišel den, na který se všechny děti tak těšily – konal se karneval.
Právě tehdy mohou děti vplout do kouzelného světa pohádek, ve kterém panuje dobro a radost. Jednou v roce tak
mají děti možnost se převléct za pohádkovou bytost a na vlastní kůži zažít ten
pocit – být součástí pohádky. Holčičky
mnohdy volí masku princezny a víly,
kluci zase dávají přednost kovbojům,
policistům či hasičům.
Na tom letošním karnevalu se to
krásnými maskami jen hemžilo. S některými pomáhali rodiče, jiné byly zakoupeny již hotové. K vidění byly tradiční masky, jako jsou právě princezny,
kovbojové, policisté, duchové, ale také
některé méně tradiční masky v podobě
současného fenoménu Minecraft a jiné.
V letošním roce se děti z MŠ a ZŠ
Zbytky mohly těšit na poutavý karnevalový program v podání Pepína prcka
(p. Rychlíkovský). Měl pro ně připraveny zábavné soutěže, do kterých čas od
času zapojil také rodiče – to proto, aby

se nenudili. Navíc odpoledne společně
strávené s dítětem utužuje vzájemný
vztah.
Děti vítaly jak soutěže bez rodičů, tak

o to víc ty, kde musela asistovat dospělá
osoba. Téměř před koncem programu
vymodeloval Pepíno prcek pro každé
dítě překvapení z balónků.
Nakonec byla vyhlášena nejhezčí
maska, a aby nebyly děti smutné, vyhrály hned všechny masky. Následně
byly děti za svou kreativitu při výrobě
a volbě masky náležitě odměněny. Tímto děkujeme všem, kteří se účastnili přípravy celého odpoledne.
Děkujeme maminkám, jež napekly skvělé pohoštění a zapojily se do
dalších pomocných aktivit. Děkujeme
také obci Dolní Lutyně za poskytnutou
finanční podporu a řeznictví a uzenářství Wojtas za sponzorský dar v podobě
uzenin.
Za SRPŠ při MŠ a ZŠ
Jana Vašková

Beseda s kronikářem

T

elevize LTV nedávno natočila zajímavou reportáž o naší obci, kterou
jste mohli zhlédnout jak v televizi, tak
na webu. Pokud vás tato reportáž zaujala nebo jste ji prošvihli, pak si nesmíte
nechat ujít povídání pana Jana Fismola,
kronikáře naší obce, ve čtvrtek 19. dubna od 15 hodin v knihovně. Budeme se
bavit o zajímavostech naší obce z dob
dávno minulých, ale i těch současných.
Dozvíme se, jakým způsobem vzniká
kronika a budeme moci do kronik také

nahlédnout. Neváhejte a rezervujte si
svá místa na tel. 734 788 719, případně
e-mailu knihovna@dolnilutyne.org (red)
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Sezóna republikových soutěží
skončila pro Viktorii nadmíru úspěšně
S

kvělých úspěchů dosáhli závodníci
oddílu silového trojboje Viktoria Bohumín na únorovém Mistrovství České
republiky v silovém trojboji mužů a žen
equipped, které pořádala TJ Lokomotiva Krnov.
Nejmladší závodnice „Viktorky“ Denisa Turková obsadila 1. místo v kategorii ženy do 52 kg a 4. místo v celkovém
pořadí, kdy zvládla dřep v novém národním rekordu, který má hodnotu 105
kg. Na tak mladou a lehkou závodnici
obdivuhodný výkon. V benchpressu
to potom bylo 50 kg a v mrtvém tahu
102,5 kg.
Top závodnice EQ Viktorky Kateřina

Skudříková obhájila loňské prvenství
v kategorii ženy do 84 kg a v celkovém
pořadí skončila na 3. místě s pěkným
výkonem 155 kg dřep, 95 kg benchpress a v mrtvém tahu zdolala 142,5 kg.
Předseda oddílu Martin Turek obsadil 2. místo v kategorii muži do 83 kg
s výkony 250 kg v dřepu, 205 kg v benchpressu a mrtvý tah 225 kg, čímž obsadil
celkově 8. příčku.
V hodnocení oddílů si Viktorka přivezla do Bohumína krásnou stříbrnou
medaili z 18 zúčastněných oddílů a klubů. Denisa a Kateřina se nyní připravují
na Mistrovství Evropy, které se bude konat v květnu v Plzni.

V Í TÁ N Í OB Č Á N K Ů

Medailovou žeň měli bohumínští
závodníci také na 14. Mistrovství ČR dorostu, juniorů a masters v benchpressu
v podpůrných dresech, pořádané Colbert Clubem SSK Vítkovice. Denisa Turková ve sloučené kategorii dorostenek
do 57 kg obsadila s výkonem 40 kg druhé místo. Tereza Herrmannová, i když
jde o závodnici RAW, jež obléká dres
jen na soutěžích, ve sloučené kategorii
juniorek do 84 kg obsadila s výkonem
60 kg druhé místo. Kateřina Skudříková
ve sloučené kategorii juniorek do 84 kg
brala zlatou, taktéž zlato v absolutním
pořadí juniorek s výkonem rovných 100
kg.
Pokračování na str. 8

VÝROČÍ
V únoru oslavili naši spoluobčané:
92 let Lubomír Otisk
91 let Jarmila Adamčíková
90 let Štěpánka Klusková
Výročí zlaté svatby si připomněly tyto
manželské páry:
10. února –
manželé Oskar a Jana KAVKOVI
z Dolní Lutyně
24. února –
manželé Erich a Danuše DURZOKOVI
z Dolní Lutyně
Připojujeme se s přáním všeho dobrého a všem oslavencům přejeme hlavně
hodně zdraví, spokojenosti a osobní
pohody do dalších let.

ROZLOUČILI JSME SE
Rozloučili jsme se s našimi občany:
Břetislav Kolář (*1947)
Olga Vilčková (*1955)
Josef Kubík (*1929)
Marie Přečková (*1951)
Vlastimil Malchar (*1950)
Dne 24. února 2018 jsme přivítali nové občánky:
Johana Matúšková, Marie Anna Ondrášková, Martin Oslizlok

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Březen 2018				

OZNÁMENÍ
Utřete slzy
a opět se smějte,
tak si to přeji,
a v dobrém vzpomínejte...
Oznamujeme všem přátelům a známým, že nás dne 1. března
2018 ve věku 76 let navždy opustil pan
Jindřich ČERNÝ,
rodák z Dolní Lutyně, dlouhodobě
žijící v Kanadě.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. S láskou vzpomíná
zarmoucená rodina.

VZPOMÍNKY
Zhasly oči plné lásky
mého tatínka,
nezhasne však nikdy
na něho vzpomínka.
Dne 26. února 2018 jsme
vzpomněli nedožité 80. narozeniny
našeho manžela, tatínka, dědečka, pana
Ladislava ČOPÍKA
a zároveň 19. března jsme vzpomněli
smutné 25. výročí jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Anička, dcera Jana, zeť Miroslav, vnučky
Sandra se snoubencem a Míša s manželem, pravnuci Adámek a Kamilek.
Měl jsi nás rád,
jak proto uvěřit tomu,
že již nikdy se nevrátíš
mezi své nejbližší domů.
Dne 5. března 2018
jsme vzpomněli 2. výročí úmrtí našeho
milovaného manžela, tatínka, dědečka,
bratra, strýce a dobrého kamaráda,
pana
Miroslava BARTECZKA.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene
celá rodina a přátelé.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA			

VZPOMÍNKY
Kdo žije v srdcích těch,
které miloval,
ten neodešel.
		

Dne 13. března
uplynulo 16. smutné
výročí úmrtí pana
Františka KŘEMENA
a 5. dubna si připomeneme
jeho nedožité 102. narozeniny.

Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou
vzpomínku! Syn Karel s rodinou.
Čas plyne,
vzpomínky zůstávají.
Dne 11. března 2018
by se dožil 90 let pan
Ladislav BURYAN,
bývalý starosta obce.
S láskou vzpomínají synové Miroslav
a Jaroslav s rodinami.
Dne 11. března 2018
by se dožil 100 let pan
Rudolf TWARDZIK
a zároveň jsme si
4. března připomněli
30. výročí jeho úmrtí.
Dne 22. března 2018
jsme vzpomněli
10. výročí úmrtí
naší milované maminky,
paní
Anny TWARDZIKOVÉ
z Dolní Lutyně.
S láskou vzpomíná dcera s rodinou.

Uzávěrka příspěvků
do dubnového vydání
Dolnolutyňských novin
Vážení čtenáři, rádi bychom vás informovali, že příspěvky do dubnového
vydání společenské kroniky přijímáme
nejpozději do 5. dubna 2018.
			
Redakce
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VZPOMÍNKY
To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.
Dne 16. dubna 2018
vzpomeneme 8. výročí
úmrtí našeho drahého syna, bratra,
druha a tatínka
Ing. Pavla FISMOLA
a 5. února jsme vzpomněli
jeho nedožité 45. narozeniny.
S láskou a úctou stále vzpomínají rodiče Alena a Jaroslav, sestra Lenka s rodinou a přítelkyně Pavla s dětmi Pavlíkem
a Simonkou.
Kdo v srdci žije, neumřel.
Dne 17. března 2018
jsme vzpomněli
nedožitých 60 let pana
Radomíra JAWORKA
a zároveň si 14. května připomeneme
2. smutné výročí, kdy nás navždy opustil.
Stále vzpomínají sestra Jana s rodinou
a švagr Lubomír s rodinou.
Jenom my víme,
čím jsi pro nás byla
v a našich vzpomínkách
dál budeš žít.
Dne 27. března 2018
jsme vzpomněli 15. výročí,
kdy nás navždy opustila
naše maminka, paní
Gizela ROSIKOVÁ z Věřňovic.
S láskou vzpomínají dcery Štěpánka
a Olga s rodinami.
Dne 27. března 2018
jsme vzpomněli 1. smutné výročí úmrtí pana
Jaroslava PŘIBYLY.
S láskou stále vzpomínají manželka
Erika a syn Marek s rodinou.

Březen 2018				

D o l n o l u t y ň s k é n o v i n y 			
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Fotbalové jaro začalo obecním derby
Oba týmy chtějí soutěž vyhrát. Lepší výchozí pozici mají Věřňovice
Bude to zajímavé fotbalové jaro. Oba
obecní týmy vykročily do jarní části soutěže, která začala o uplynulém víkendu,
s ambicemi nejvyššími.
„Chceme soutěž vyhrát,“ říká Martin
Kubiš, trenér týmu SK Věřňovice, který
přezimoval na první příčce tabulky.
„Chceme atakovat přední příčky.
Vedení klubu chce, abychom soutěž
vyhráli,“ netají Jiří Aksteiner, trenér
obecního rivala, týmu SK Dolní Lutyně. Dodává však, že jeho ambice jsou
skromnější. „Nebude to vůbec jednoduché. Už třeba proto, že nám nevyšla
zimní příprava. Kluci měli plno pracovních povinností a trénovali jsme
málo,“ neskrývá Jiří Aksteiner.
Částečnou útěchou mu může být
příchod dvou ofenzivních posil – bratrů
Nikolase a Dalibora Pechových.
Skromný věřňovický klub má po
podzimu našlápnuto k největšímu
úspěchu své historie. Společně s Lučinou vede tabulku I. B třídy, skupiny C,
a rád by své snažení dotáhl do úspěšného konce.
„Jsem rád, že jsme na úspěšný podzim plynule navázali i v přípravě a že
nám to v zimě střílelo. Hlavně střelci

Čerešňovi, který dal více než deset
gólů,“ poznamenal trenér Martin Kubiš.
S výkony, které jeho tým v posledních měsících předvádí, by se mohl
dočkat i postupu. „To ale bude odvislé
od ekonomické situace klubu. Peněz
u nás moc není,“ připustil Kubiš. „Ale
vyhrát soutěž chceme, to zase ano,“

doplnil s tím, že kádr zůstal pohromadě. „Navíc se nám do hry vrací marodi
Górniok s Vlčkem, to bude také pomoc.“
V čem hledat příčinu úspěšného
období? „Myslím si, že máme tým dva
roky pohromadě, jsme sehraní,“ přemítá Martin Kubiš.		
(red)

Sezóna republikových soutěží
skončila pro Viktorii nadmíru úspěšně
Pokračování ze str. 6
Za dorostence reprezentoval „Viktorku“ Nikolas
Tóth, který ve váhové kategorii do 93 kg ustanovil
druhým pokusem nový
národní rekord 190,5 kg,
čímž vyhrál nejen svoji váhovou kategorii, ale i absolutní pořadí dorostenců.
V kategorii M1 soutěžil

Martin Turek, který ve váhové kategorii
do 93 kg bral bronz za vytlačených 190
kg. Z pětadvaceti zúčastněných oddílů se bohumínská Viktorka umístila na
krásné stříbrné příčce.
Další soutěž – 17. ročník Bohumínského benchpessu – se koná 14. dubna
v Bohumíně. Více informací na stránkách oddílového facebooku – Oddíl
silového trojboje TJ Viktorie Bohumín.
(mat)
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