MHD Orlová se zapojí do systému ODIS – čtěte na straně 2

Opravy kulturního domu budou
probíhat v průběhu letních měsíců
N

a začátku května byly zahájeny
opravy balkónu při vstupu ke kancelářím kulturního domu a knihovny.
Z povrchu balkónu se odlepovala dlažba, zábradlí bylo vyhnilé a docházelo
k zatékání do konstrukce balkónu. Bylo
tedy přistoupeno k radikální opravě.
V první fázi oprav se odstranily nevyhovující dlaždice, byla odhalena konstrukce balkónu a následně vyrovnány
hrubé nerovnosti povrchu. Po technologické pauze bude odřezáno staré zábradlí, vylita stěrka a položen nový povrch. Tečkou za venkovními opravami
bude instalace nového zábradlí. Upozorňujeme občany, že provoz knihovny
a kulturního domu bude opět krátkodobě přerušen. Sledujte prosím informace na stránkách obce a facebooku
kulturního domu.
Dalším palčivým problémem budovy kulturního domu je sociální zařízení
v prostorách kadeřnictví a v prvním patře. Vzhled zařízení odpovídá době, ve
které byl dům postaven, a ne zcela vyhovuje současným potřebám. Renovace je naplánována na letní měsíce, aby
byl co nejméně omezen provoz kulturního domu. Omlouváme se občanům
za možné komplikace a možná omezení při daných opravách.
Nezávisle na této rekonstrukci se
připravuje oprava povrchu parkoviště
před kulturním domem. Před několika
měsíci bylo dokončeno nové napojení
na kanalizaci a zlikvidovány staré jímky pod parkovištěm. Následovat bude
pokládka nového asfaltového koberce
a malování nového vodorovného značení. Omlouváme se občanům za možná omezení při daných opravách. (red)

Pavel Dobeš zazpívá
na country festivalu
Sobota 16. června je termínem dalšího ročníku Bluegrass
a country festivalu. Akce začíná
v půl druhé odpoledne v parčíku před pekárnou. Letos k nám
zavítají kapely Wind, Goodwill,
Red&White, Fest, The Jumper
Cables, Zatúlaní. Hlavní hvězdou festivalu letos bude známý
písničkář Pavel Dobeš.
Těšíme se na vás. 		
(red)
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MHD Orlová se zapojí do systému
ODIS, cestování bude příjemnější

C

estující v autobusech v Orlové
a okolí čekají od června změny.
Mimo jiné budou moci na příměstských
linkách využívat výhod městského tarifu. Nové tarifní a přepravní podmínky Městské hromadné dopravy Orlová
platné od 10. června v souvislosti s integrací MHD do integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje
ODIS už schválila Rada města Orlové.
Integrace MHD do ODIS bude jednoznačnou výhodou pro cestující využívající veřejnou dopravu, nově umožní
bezproblémový a levnější přestup z příměstských linek a vlaků Českých drah
na linky MHD a rovněž využití výhod
„městského tarifu“ v příměstských linkách.
Obvod IDS – MHD Orlová se rozčlení na tarifní oblast Město Orlová (zóna
č. 15 – Orlová + Doubrava) a Orlová XL
(zóna č. 150 – Město Orlová + Dětmarovice po trase linky MHD č. 502 a Dolní
Lutyně po trase linky MHD č. 505). Dětmarovice a Dolní Lutyně jsou součástí
zóny region č. 7 a vznik tzv. „nadzóny“
Orlová XL cenově zvýhodňuje cestování v Dětmarovicích a Dolní Lutyni nejen
linkou MHD č. 502 a č. 505, ale rovněž
v příměstských linkách ve stejné trase,
bez nutnosti zakoupení zóny region.

Dojde ovšem ke zvýšení sazby jednotlivého jízdného pro občany starší 15
let z elektronické peněženky čipové karty z osmi na devět korun, ostatní zůstávají beze změny. Sazby časových jízdenek
s drobnými úpravami vycházejí ze současného stavu, s výjimkou velmi cenově
zvýhodněné roční jízdenky občanské
a pětiměsíční žákovské a studentské jízdenky.
Nově jsou zavedeny sazby pro tarifní oblast Orlová XL, rozšiřuje se nabídka časových jízdenek, např. sedmidenní

občanská, 90denní pro žáky, studenty
a důchodce do 65 let, zavádí se kategorie přenosných časových jízdenek
(anonymní ODISka). Naopak se ruší roční jízdenka pro starobní a plně invalidní
důchodce do 65 let.
Přepravní podmínky jsou tímto sjednoceny tak, aby byly shodné s těmi,
které platí v ODIS po celém Moravskoslezském kraji. Další informace budou
zveřejněny na webových stránkách
města Orlová, Kodisu, ve vozidlech dopravce a informačních letácích. (red)

V Dolní Lutyni
se naočkovalo 138 psů

Sranda fotbálek opět
v červnu ve Věřňovicích

bec každoročně zajišťuje hromadné
očkování zdravých psů
proti vzteklině, jako preventivní opatření proti
šíření nákazy zvířat. Majitelé čtyřnohých mazlíčků tak mohli ve čtvrtek
10. května nechat na vybraných místech v obci
naočkovat své psy. Celkem jsme v letošním
roce naočkovali 138 psů.

Sokol Věřňovice vás srdečně zve na již tradiční
Sranda fotbálek pro amatéry, který se koná v sobotu
16. června od 13 hodin na fotbalovém hřišti ve Věřňovicích.
Zajištěno bude bohaté občerstvení, tradiční gril, pouťové
atrakce, taneční zábava. Všichni jste srdečně zváni!
(red)

O

Hana Kalmarová,
OÚ Dolní Lutyně

TJ
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Den Země ve Věřňovicích

P

řestože Den Země připadá na 22.
dubna, my jsme si nechali tuto ekologicky zaměřenou akci na jeho konec.
A určitě jsme neprohloupili. Vodácký
spolek Posejdon, který má svou základnu v PZKO ve Věřňovicích, nám nabídl
spolupráci a připravil pro nás tematický
program.
Počasí bylo jako na objednávku,
obloha bez mráčku, krásně teplo. Sešli jsme se ráno u PZKO a prohlédli si
budovu, jelikož mnozí z nás tam ještě
nebyli. Pak jsme se šli podívat k řece
a u informačních tabulí jsme si popovídali o zajímavostech přírody v okolí
řeky, rostlinách a zvířatech, která zde
žijí. Někteří z nás se blýskli svými vědomostmi a získávali tak body do soutěže.
Po rychlé svačince jsme dostali základní vodáckou průpravu, seznámili se
s potřebami vodáka a prohlédli si lodě
na základně. Všichni jsme se už ale těšili
na vodu. Dostali jsme záchranné vesty,
pádla a šli si pro raft, který jsme společně snesli k řece.
		

Setkání s kronikářem

A pak už AHÓJ! a vyrážíme kousek
proti proudu řeky. Všichni jsme si vyzkoušeli pádlování, otáčení raftu, „zpětný chod“, prohlédli si břeh řeky z vody,
viděli bobří nory. Bylo to super! Po hladkém přistání jsme si ještě zasoutěžili
v hodu „házecím pytlíkem“, abychom si
vyzkoušeli záchranu těch, kteří se „cvaknou“. Nám se to ale naštěstí nestalo.
Celou akci jsme společně zhodnotili
za týden ve škole nad fotografiemi a ti

nejlepší byli za svůj výkon v soutěžích
odměněni.
Děkujeme panu Romanu Štolfovi,
paní Miladě Ptákové a panu Jiřímu Spáčilovi z vodáckého spolku Posejdon za
pěknou akci i krásné dokumentační
foto. Rádi si ji zopakujeme.

nikářem bylo pořádáno v návaznosti
na dokument televize LTV, která také
u nás v Dolní Lutyni natáčela. Pokud
by vás zajímalo, co televize v našem
okolí natočila, bude v knihovně k zapůjčení originální CD. 		
(red)

podobě představovuje nové pojetí
prezentace řezaných květin, různých
barev, vůní a nedbalé elegance. Zavěšení květin ke stropu pak bylo jen doplněním moderního konceptu. Věříme,
že se našim 31 výletníkům s námi líbilo
a těšíme se na další výlety.
(red)

Výlet na jarní Floru
Olomouc se vydařil
Podnětné, zajímavé a milé bylo setkání
našeho kronikáře a zároveň místostarosty, pana Jana Fismola, s návštěvníky
besedy ve čtvrtek 19. dubna v kulturním domě. V úvodu jsme se dozvěděli
něco o historii kronikářství. Následovalo povídání o tvorbě současných
kronik, archivaci a možnosti nahlížení
do těchto knih. Příjemným zpestřením
byla možnost vyzkoušet si psaní kronikářským inkoustem na speciální vysokogramážový papír. Také jsme si povídali o zajímavostech z naší obce jak
z historie, tak současnosti. Besedu navštívil také kronikář Věřňovic pan Piskoř, který nám vyprávěl o zajímavostech z Věřňovic. Víte například, proč se
řece Olši (Olze) říká Olza? Setkání s kro-

Poslední
dubnový
pátek jsme
vyrazili na
jarní Floru
O l o m o u c.
V letošním
roce slavila
tato výstava významné jubileum – 60
let. Počasí nám přálo a nic nebránilo
načerpat inspiraci pro naše záhony,
terásky a květináče. Venkovní prostory
výstaviště byly plné prodejců různorodých květin, keřů i ovocných a okrasných stromků. Nechyběli ani stánkaři
s krajovými pochutinami, sýry, vínem
či klobásami. Hlavní pavilon výstaviště
byl tematicky vyzdoben nepřeberným
množstvím řezaných kytic v duchu tématu „Kytice pro Floru“. Výstava v této

Za děti i vyučující
ze ZŠ Dolní Lutyně-Věřňovice
Hedvika Kališová

Zájezd na divadelní
představení
V pátek 5. května jsme od kulturního
domu vyrazili na derniéru představení
Slepice do ostravské Komorní scény
Aréna. Poprvé jsme společně navštívili
tuto, pro nás netradiční scénu, která je
poměrně menší oproti námi navštěvovaným divadlům Jiřího Myrona či
Antonína Dvořáka. Představení bylo
vtipné a smutné zároveň, pojednávající o vztahových etudách. Na představení bylo znát, že se jedná o derniéru
– herci i my jsme si hru užili. Na výlet
za divadlem jsme vyrazili o malinko
dříve a vychutnali si tak náladu podvečerního centra Ostravy. Někteří
zavítali do příjemné čajovny přímo
u divadla. 			
(red)
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Rok 2017 v poznámkách kronikáře Jana
(červenec – září)

Červenec
Počasí odpovídalo roční době. Střídaly se slunné dny s přeháňkami a bouřkami. Pětkrát v měsíci dosáhla teplota v průběhu dne tropických hodnot (min. 30° C). Stejně tak bylo
v červenci zaznamenáno i pět bouřek s přívalovými dešti.
Dešťových přeháněk bylo daleko více. Nejvyšší teplota byla
naměřena 2. července – 34° C.
Aktivity:
* Dne 3. července byla v konkurzním řízení do funkce ředitelky základní školy s polským jazykem vyučovacím vybrána Mgr. Sabina Suchánková. Tentýž den ji rada obce na své
mimořádné schůzi na tuto pracovní pozici jmenovala.

střešní krytiny na budově obecního úřadu, zateplení fasády
a stavbu výtahové šachty. Strojní zařízení výtahu bude instalováno v polovině roku 2018.
* Podél školního hřiště při základní škole na Zbytkách bylo
ze dvou stran postaveno oplocení. Z delší venkovní strany
budou v závěru roku vysázeny lípy.
* Vybraná stavební firma napojila budovu obecního úřadu na stávající kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Protože
spádové poměry nedovolily gravitační napojení, byl instalován tlakový systém.

Září

* S příchodem prázdnin začaly stavební práce na generální rekonstrukci sociálního zařízení a šatny v budově základní školy na Zbytkách. Odpadové potrubí bylo z důvodu
dlouholetého používání poškozeno. Při rekonstrukci stropu
v šatně byl zjištěn silně zkorodovaný ocelový nosník, který
plnil funkci průvlaku pod původní samonosnou cihlovou
klenbou. Další postup prací určil statik.

Zářijové počasí bylo charakteristické častými dešťovými přeháňkami, které se vyskytly v šestnácti dnech měsíce. Deštivé dny způsobily zvyšování hladiny Olše. Dne 20. a 21. září
pršelo souvisle dva dny. Dne 22. září v 5 hodin ráno dosáhla hladina 1. stupně povodňové aktivity. Kulminace nastala
v 8 hodin, kdy hladina dosáhla výšky 386 cm a průtok 205 m3
za vteřinu. Pak začala voda v řece opadávat. Teplota vzduchu
se nevymykala průměrným teplotám pro toto období roku.

* V polovině července začala výměna oken v budově základní školy s polským jazykem vyučovacím.

Aktivity:

* V areálu základní školy ve Věřňovicích se pro děti postavil altán.

* Dne 4. září začal dětem nový školní rok. Do 1. třídy všech
dolnolutyňských základních škol nastoupilo celkem 60 dětí.

* Dokončila se rekonstrukce kuchyňky v mateřské škole
v Neradě.

* Začátkem školního roku byla dokončena generální rekonstrukce sociálního zařízení a šatny (přízemí a 1. patro) na
Zbytkách.

* Provedla se výměna hlavních rozvodů ústředního topení v budově základní školy s polským jazykem vyučovacím.
* Začala stavba workoutového hřiště v areálu základní
školy v Neradě.
* Nájemce provozu drogerie v centru obce oznámil,
že z důvodu klesajících tržeb bude nucen ukončit provoz.

Srpen
Srpen začal dvoudenními tropickými teplotami. Do konce
srpna bylo takových dnů ještě šest. Stejně tak byl srpen bohatý na dešťové srážky. Ve dvanácti dnech se vyskytla přeháňka nebo bouřka.
Aktivity:
* Ve výběrovém řízení byly vybrány dvě stavební firmy,
které budou provádět stavební práce v areálu obecního úřadu. Jedna z firem bude provádět výstavbu parkoviště u výtahové šachty, chodník před budovou obecního úřadu a stavbu autobusového zálivu pro plánované přemístění zastávky
od prodejny květin Klečka. Druhá firma provede výměnu

* Vybraná stavební firma dokončila opravu dešťové kanalizace v centru obce v délce od kostela až k prodejně s domácími potřebami. Stávající kanalizace byla v havarijním stavu.
Vyměněny byly jak kanalizační roury tak kontrolní šachtice.
* Zastupitelstvo obce na svém 22. zasedání schválilo poskytování bezúročných půjček občanům na výměnu kotlů
ústředního topení.
* Dne 21. září začala 1. etapa výměny střešní krytiny na
budově obecního úřadu. Nepoškozené díly stávající střešní
krytiny budou využity k opětovnému použití na jiných objektech obce.
* Vybraná stavební společnost položila souvislou vrstvu
asfaltového betonu v délce 400 metrů na ulici Odlehlá.
* Vybraná stavební firma zahájila přípravné práce na stavbě autobusového zálivu u budovy obecního úřadu. Jedná se
o první etapu prací. Ve druhé etapě, která začne na jaře 2018,
bude pokračovat stavba chodníku podél čelní stěny budovy
obecního úřadu a ukončí se stavbou parkoviště u výtahové
šachty.
Jan Fismol
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Dne 7. dubna 2018 jsme přivítali nové občánky (zleva):
Emma Strnadlová, Natálie Anna Harvotová, Emma Boháčová,
Anna Szymiková, Tomáš Křístek, Adéla Czarnota
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem příbuzným, přátelům,
známým a kolegům za účast, květinové
dary i slova upřímné soustrasti na pohřbu našeho drahého zesnulého, pana
Miloslava MŽYKA,
který se konal 28. března 2018 ve smuteční síni v Dolní Lutyni.
Současně bychom rádi poděkovali
i všem pracovníkům pohřební služby
paní Ivety Balarínové z Bohumína za
vstřícnost, vysoce profesionální přístup
a příkladné zajištění všech náležitostí
pohřbu. Zvláštní poděkování patří místostarostovi Dolní Lutyně panu Janu
Fismolovi za velmi krásný smuteční
proslov a za ochotu a lidský přístup,
s jakým se tohoto úkolu zhostil.
Za zarmoucenou rodinu děkuje manželka Květoslava a syn Radim.
Serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy w bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek
i żal, okazali wiele serca
i życzliwości oraz uczestniczyli w mszy pogrzebowej naszej
Drogiej Zmarłej
śp. Łucji STAŘIČNEJ.
Dziękujemy krewnym, znajomym,
przyjaciołom, sąsiadom oraz delegacjom dolnolutyńskiej szkoły podstawowej i MK PZKO za okazaną pamięć,
wyrazy współczucia, złożone wieńce
i kwiaty. Szczególnie dziękujemy ks.
mgr. Mariánowi Pospěchowi za dostojne przeprowadzenie obrzędu pogrzebowego, chórzystom chórów mieszanych Lutnia, Zaolzie i Hasło z dyrygentami Urszulą Odstrčil i Władysławem
Ruskiem za odśpiewane pieśni żałobne.
W smutku pogrążona rodzina.

Uzávěrka příspěvků
do červnového vydání
Dolnolutyňských novin
Vážení čtenáři, rádi bychom vás informovali, že příspěvky do červnového vydání
společenské kroniky přijímáme nejpozději do 5. června 2018.
Redakce

SPOLEČENSKÁ KRONIKA			

OZNÁMENÍ
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VZPOMÍNKY

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 15. května 2018 by se dožila paní

Oznamujeme všem přátelům a známým, že nás dne 23. března 2018
navždy opustil pan

Žofie FIGUROVÁ
90 let. Zároveň si 6. června 2018 připomínáme 1. smutné výročí jejího úmrtí.

Vladislav ŠOSTOK.

Vzpomínají dcera Jiřina, synové Zdeněk
a Radomír s rodinami.

S láskou a úctou vzpomínají dcera Pavla
a syn Václav s rodinami.

VZPOMÍNKY
Hvězdy Ti nesvítí,
slunce nehřeje,
už se k nám nevrátíš,
už není naděje.
Prázdný je domov,
smutno je v něm,
cestička k hřbitovu zůstala jen.
Jak tiše žila, tak tiše odešla.
Skromná ve svém životě,
tichá ve svých bolestech.
Dne 9. května 2018 uplynul rok od úmrtí naší milované manželky, dcery, maminky a babičky, paní
Jiřiny VRUBLOVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají manžel
Karel, maminka Štěpánka, syn David
s manželkou, dcera Kateřina s manželem a vnuci Vojtíšek, Kristýnka a Míša.
Ač Tvůj život skončil,
v našich srdcích žiješ dál.
Dne 14. května 2018
uplynul rok, kdy nás
navždy opustila paní
Anna BRONCZKOVÁ.
S láskou a úctou vzpomíná dcera Eva
s rodinou.

Jen ten,
komu neúprosně smrt
vzala to nejdražší,
ví, co je bolest.

Čas plyne,
vzpomínky zůstávají.
Dne 18. května 2018
jsme vzpomněli 3. smutné
výročí, kdy nás navždy
opustil můj manžel, pan

Jaroslav ZEDNÍČEK.
S láskou a úctou vzpomíná manželka
a dcery Pavla a Petra s rodinou.
Děkujeme za cestu,
kterou jsi s námi šel, za ruce,
které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byl,
za každý den,
který jsi s námi žil.

Dne 31. května 2018 vzpomeneme
5. výročí, kdy nás navždy opustil bratr
a strýc, pan
Eduard SLIVKA.
S láskou vzpomínají sestry s rodinami.
To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.
Dne 3. srpna 2018 uplyne
5 let od chvíle, kdy nás navždy opustil
pan
Ing. Zdeněk JUCHELKA, MBA
a 30. května 2018 si připomeneme jeho
nedožité 64. narozeniny.
S láskou stále vzpomínají manželka
Danka s rodinou.

Květen 2018				

VZPOMÍNKY
Až umřu,
nic na tomto světě
se nestane a nezmění,
jen srdcí několik
se zachvěje v rose
jak k ránu květiny.
Dne 1. června 2018 vzpomeneme nedožité 85. narozeniny naší maminky,
babičky a tchyně, paní
Marie MAROSZOVÉ.
A zároveň jsme v lednu vzpomněli
2. smutné výročí jejího úmrtí.
S láskou a úctou vzpomíná syn s rodinou.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA			

VÝROČÍ
V dubnu oslavili naši spoluobčané svá
narozeninová výročí:
Růžena Richterová
Marie Królová
Jiřina Plutová
Silvie Szpilová
Růžena Fulnečková
Ladislav Lukša
Jarmila Lukšová
Výročí diamantové svatby si v dubnu
připomněli manželé
Milan a Silvie SZPILOVI.
Oslavencům gratulujeme a přejeme
hlavně hodně zdraví, spokojenosti
a osobní pohody do dalších let.

ROZLOUČILI JSME SE
Anna Niemczykyová (*1934)
Lucie Stařičná (*1931)
Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Akce na hřišti se vydařila

H

orké a slunné sobotní odpoledne
28. dubna přilákalo do areálu TJ Sokol Dolní Lutyně velké množství dospělých a dětí. Příčinou nebylo počasí, ale
očekávání příchodu filipojakubské noci
spojené s „pálením čarodějnic“.
Organizátoři připravili mohutnou
vatru, na jejímž vrcholu trůnila maketa
čarodějnice. Všichni čekali na večer a
zažehnutí ohně. Čas zbývající do této
chvíle vyplňovaly děti hrou i soutěžemi. V horku jim kromě různých atrakcí
přišlo vhod i osvěžení pod vodní tříští spuštěného zavlažovacího systému

hrací plochy hřiště. Dospělí vzali zavděk
dodržováním pitného režimu.
Občerstvení bylo dostatek pro
všechny. Kolem půl sedmé večer se
všichni dočkali a vatra vzplála. Ohni nakonec podlehla i čarodějnice. Následovala zábava s hudebním doprovodem,
která pod vedením DJ pokračovala do
pozdních hodin.
Akce se povedla ke všeobecné spokojenosti, takže třeba poděkovat všem
organizátorům a začít „hledat čarodějnici“ pro příští rok. 		
(red)
Foto: A. Wisniowski
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Výročí připomene
Poutní koncert

P

ři příležitosti výročí 260 let
od vysvěcení
kostela sv.
Jana Křtitele
v Dolní Lutyni vás římskokatolická
farnost zve
na koncert
kapely Hradišťan. Ten se koná v neděli 24. června od 18 hodin. Vstupné je
290 Kč a předprodej probíhá v kanceláři farního úřadu.
(red)

Workout hřiště
v Dolní Lutyni

O

bec Dolní Lutyně vybudovala
v areálu bývalé Neradské školy
venkovní fitness hřiště pro dospělé.
Mladší 15 let mohou na hřiště pouze
v doprovodu dospělé osoby. Areál je
otevřen nepřetržitě. Neváhejte a využijte možnosti této venkovní posilovny.
			
(red)

Květen 2018				
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Zaskočili nás, hodnotí obecní derby
věřňovický trenér Martin Kubiš
F
avorizované Věřňovice prohrály
v obecním derby. „Dlouho jsme se
z toho vzpamatovávali,“ komentoval
prohru trenér Martin Kubiš.
Obecní derby, které se hrálo 1. května na hřišti Sokola Dolní Lutyně, skončilo vítězstvím 1:0 pro domácí. „Zvolil
jsem taktiku zabezpečené obrany
a vyšlo to,“ prozradil trenér domácích
Jiří Aksteiner.
„Je to tak. Zabetonovali se před
šestnáctkou a my se nemohli prosadit.
A pak jsme dostali gól z brejku,“ konstatoval trenér hostí Martin Kubiš.
Týmu Dolní Lutyně se i v dalších
kolech po obecním derby povedly
dobré výsledky. „Výsledky jsou lepší,
ale nic to nemění na tom, že našemu
hernímu projevu něco chybí. Trvám
na tom, že jak se nebude trénovat,

nebudou dobré výsledky,“ opakuje
apel na tréninkovou morálku hráčů Jiří
Aksteiner.
Netají se tím, že by rád v tabulce ještě poskočil nahoru. „Rád bych byl na
bedně, ale už to asi nedáme. Nicméně
máme doma mužstva z čela tabulky,
Lučinu a Smilovice, a ta bychom rádi
potrápili. Třeba proto, aby Věřňovice
mohly jít nahoru,“ naznačil trenér týmu
Dolní Lutyně.
„To je hezké gesto. Na dálku mu
tímto děkuji,“ komentoval Aksteinerovy záměry trenér Věřňovic.
Z výsledku obecního derby byl pochopitelně zklamaný. „Myslím si, že
máme lepší mužstvo. Ale bohužel, zaskočili nás taktikou,“ přiznal Kubiš.
Dodal, že šanci postoupit do vyšší
soutěže Věřňovice stále mají. „Šance
žije, ale byl to menší zázrak, Lučina si
to pohlídá,“ myslí si trochu zklamaně
věřňovický trenér.
(red)

Výsledky:
Dolní Lutyně –
Baník Doubrava
TJ Sokol Nýdek –
Dolní Lutyně
Dolní Lutyně –
Sokol věřňovice
Dolní Lutyně –
TJ Horní Suchá
Dolní Lutyně –
TJ Raškovice

Finstal Lučina –
Věřňovice
FK Těrlico –
Věřňovice
Věřňovice –
Řepiště
TJ Raškovice –
Věřňovice

2:3
2:1
1:0
1:1
2:1

2:1
1:2
3:1
2:3
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