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Vítězem voleb je hnutí STAN
V obecním zastupitelstvu usednou zástupci osmi stran a hnutí
V pátek 5. a v sobotu 6. října se v celé České republice uskutečnily volby do obecních zastupitelstev a v našem okrsku
bylo navíc 1. kolo senátních voleb. Podrobné výsledky i z jiných měst a obcí si můžete vyhledat na internetových
stránkách www.volby.cz

K

omunálních voleb v Dolní Lutyni se mohlo zúčastnit celkem
4 341 oprávněných voličů. K volebním
urnám jich přišlo 1 895, což představuje
účast 43,65 procenta. Volilo se celkem
v pěti volebních okrscích, ve všech
zvítězili Starostové a nezávislí. Přinášíme procentuální přehled, jak se volilo
v jednotlivých okrscích. Dále pak seznam zvolených zastupitelů, za kterou
stranu kandidovali a kolik hlasů získali.
Senátní volby v našem volebním
okrsku, do kterého patří kromě Dolní
Lutyně ještě Bohumín, Havířov, Petřvald a Rychvald, vyhrál starosta Bohumína Ing. Petr Vícha, který získal ve
2. kole 72 procent všech hlasů.
(red)
Výsledky komunálních voleb do Obecního zastupitelstva v Dolní Lutyni v procentech podle jednotlivých okrsků:

č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Volební okrsek
Název strany
nebo hnutí
ČSSD
NEZÁVISLÍ
Soužití – Wspolnota
ANO 2011
Starostové a nezávislí
KSČM
KDU – ČSL
SPD – Tomio Okamura
Volební účast

Centrum
OÚ

Nerad
škola

Nerad
zbrojnice

Zbytky
škola

Věřňovice
škola

Dolní
Lutyně
celkem

Počet
mandátů

9,04
7,85
5,03
15,57
43,26
7,68
5,94
5,63
44,12

8,37
8,23
4,9
18,19
40,21
6,37
6,78
6,99
42,01

10,38
8,74
3,67
13,98
35,31
11,72
11,23
4,98
40,86

8,49
12,79
5,11
14,35
41,23
6,8
7,1
4,19
43,46

4,82
13,93
6,98
12,95
33,51
6,13
14,02
7,66
48,6

8,45
9,82
5,07
15,12
39,67
7,77
8,33
5,76
43,65

1
1
1
2
7
1
1
1
15

Nově zvolení zastupitelé v letošních komunálních volbách jsou:
Mgr. Buzek Pavel (STAN) – 1 214 hlasů, Mgr. Figura Marcel (STAN) – 864, Ing. Makovec Pavel – 810 (STAN), Ing. Lukaštík
Pavel (STAN) – 714, Mgr. Kubínek Pavel (STAN) – 694, Wolf Jan (STAN) – 676, Bc. Szturc Jan (STAN) – 584, Mgr. Josieková Jana
(KDU-ČSL) – 495, Bc. Fismol Jan (NEZÁVISLÍ) – 391, Svoboda Jaroslav (ANO) – 351, Wotke Michaela (ANO) – 347, Kantorová
Terezie (ČSSD) – 328, Mgr. Czapek Jan (SOUŽITÍ) – 207, Janiczek Tadeáš (KSČM) – 189 a Bystroň Theodor (SPD) – 157 hlasů.
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Setkání spolužáků

P

o 65 letech od ukončení školní docházky se v pátek
21. září setkalo v restauraci Lutena 21 bývalých spolužáků dvou tříd školního roku 1952/1953 základní dolnolutyňské školy. Přestože spolu navštěvovali pouze poslední školní
rok, byli prvními absolventy nově postavené Základní školy
A. Jiráska v Dolní Lutyni. Před jejím otevřením navštěvovali
kupř. školáci II. stupně ZŠ z Věřňovic školu v Bohumíně.
Účastníci setkání rovněž věnovali chvíli svého času vzpomínce na zesnulé spolužáky, zejména na Václava Vojnara,
dlouholetého organizátora předchozích setkání.
(red)

Dopravu řídí nové semafory
Dopravu na nejfrekventovanější křižovatce na průtahu
obcí řídí už několik týdnů nové semafory, které nechala instalovat obec. Rozhodla se pro toto opatření kvůli zvýšení
bezpečnosti chodců i řidičů. Je to varianta tzv. inteligentní
křižovatky, která jednak umožňuje plynulejší výjezd z bočních cest, není zbytečně brzděn provoz na hlavním tahu,
dá se dle intenzity dopravy měnit nastavení nebo případně doplňovat dalšími bezpečnostními prvky.
(red)

Wycieczka pezetkaowców

W

sobotę 8 września odbyła się
tradycyjna wycieczka członków
dolnolutyńskiego Miejscowego Koła
Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego oraz sympatyków. Wzięło
w niej udział czterdzieści pięć osób.
Zwiedzano najpierw stację ratunkową dla zwierząt żyjących na wolności w Bartoszowicach. Stacja ratunkowa
zajmuje się ratowaniem zranionych
lub chorych dzikich zwierząt, ich leczeniem, rehabilitacją, przygotowaniem
do wypuszczenia oraz samodzielnego
życia na wolności. Co roku przyjmowanych jest kilkaset zwierząt, najczęściej
pospolitych gatunków ptaków.
Następnie wycieczkowicze udali się
do Kunina, niewielkiej miejscowości
z barokowym pałacem, zaliczanym do
najwspanialszych siedzib szlacheckich
na Morawach. Został zbudowany przez
hrabiów z Harrachu według projektu słynnego austriackiego architekta
Johanna Lukasa von Hildebrandta.
Fasada przypomina pałac Mirabell
w Salzburgu.
Największy okres świetności budowli przypadł na przełom XVIII i XIX wieku,

gdy jego właścicielką była hrabina Maria Walburg
Truchsess, z domu
Harrach. Niestety
hrabina doświadczyła tragicznego losu, zmarło
jej troje dzieci,
a mąż zostawił ją,
zabierając ze sobą
ostatniego czwartego syna. Ale nie
załamała się i w pałacu utworzyła i finansowała zakład
wychowawczo-oświatowy, który był
jednym z najnowocześniejszych w ówczesnej Europie.
Ostatnim punktem wycieczki było
miasto Nowy Jiczyn, gdzie w tym
dniu przebiegały uroczystości Święta
Jiczyna. Na placu Masaryka można było
podziwiać pochód w strojach historycznych, przejazd weteranów, były atrakcje dla dzieci i żywa muzyka. Niektórym
uczestnikom wycieczki udało się również zwiedzić Muzeum Nowojiczyńskie,

w którym znajduje się stała i jedyna
w swoim rodzaju ekspozycja kapeluszy, które produkuje się w tym mieście
już od 1799 roku, oraz Dom Laudona,
w którym sławny austriacki marszałek
zmarł w 1790 roku.
Wycieczka była niewątpliwie wspaniałą lekcją przyrody, ekologii, historii
i oczywiście niezapomnianą przygodą
Maria Sztwiertnia
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Ocenění pamětními medailemi

V

e středu 19. září proběhlo 28. zasedání zastupitelstva naší obce. Bylo
posledním v uplynulém volebním období a jeho program začínal slavnostním aktem. Dvěma občanům naší obce,
Richardu Konkolskému a Oldřichu
Piskořovi, byly předány spolu s pamětními listy stříbrné medaile s věnováním.
Prvnímu z oceněných, Richardu
Konkolskému, byla medaile udělena za
mimořádné sportovní výkony v námořním jachtingu a trojnásobnou sólovou
plavbu kolem světa.
Oldřichu Piskořovi za celoživotní
práci kronikáře Věřňovic. Oba jmenovaní, kteří na pozvání starosty dorazili
v doprovodu manželek, byli v průběhu
oceňování odměněni potleskem vestoje. Nechyběl ani fotograf, který tento
okamžik zachytil.
Zasedání poté pokračovalo podle
(fis)
schváleného programu.

Setkání jubilantů

S

talo se již tradicí, že na podzim pořádá obec Dolní Lutyně
setkání jubilantů. V letošním roce jsme v sále Kulturního
domu přivítali ročníky 1953, 1948 a 1943. Celkem se v sále
sešlo 158 hostů, z toho 96 jubilantů.
Toto slavnostní odpoledne zahájil krátkým proslovem
starosta Mgr. Pavel Buzek. Pro jubilanty a jejich hosty bylo
připraveno malé pohoštění včetně přípitku. K tanci a poslechu hrál hudebník pan Petr Gřibek a vystoupil také soubor
Berušky.
Pevně věříme, že se toto setkání našim jubilantům líbilo
a že se dobře pobavili. 					
(mp)

Šikulky budou slavit

U

příležitosti 20. výročí založení dětského kroužku vás
všechny srdečně zveme na kreativní akci Vánoce Šikulek.
Tentokrát půjde o netradiční spojení výstavky, soutěže, tvoření a zároveň prodeje věcí s vánoční tématikou.
V sobotu 24. i v neděli 25. listopadu od 10 do 17 hodin se
přijďte naladit na vánoční pohodu skvělým punčem, drobnými dárky nebo vánoční výzdobou. Ve tvořivých dílnách si
mohou děti i dospělí vyrobit adventní věnce, vánoční patchworkovou kouli nebo zvonek, nazdobit perníčky nebo vlastnoručně vytvořit vánoční dárek.
Slavnostní zahájení proběhne v sobotu v 10 hodin. Po
celý víkend vám pohoštění zajistí Minikavárnička.
Tradiční výstavka spojená se soutěží na téma „Vánoční
ozdoby na stromeček“ bude pokračovat od pondělí 26. do
středy 28. listopadu od 8 do 16 hodin. Celá akce bude probíhat ve velkém sále Kulturního domu v Dolní Lutyni.
Těší se na vás pořadatelé, kroužek dětí Šikulky a pracovníci kulturního domu. 				
(red)
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110 let od narození Bedřicha Rusína
(pokračování)

V

červnovém čísle Dolnolutyňských
novinách jsem se zmínil o nástupu
Bedřicha Rusína na místo ředitele zdejší střední školy. Otevření nové polské
školy však způsobilo velké peripetie.
O tom všem nám Bedřich Rusín zanechal písemnou zprávu.
Cituji: „V polovině srpna 1949 sešla
se komise se zástupců KNV, ONV, MNV,
KSČ a PZKO. Předmětem jednání byl
kategorický požadavek vyklízení Stalinovy školy a umístění polské národní
školy v této budově. Po šestihodinovém
těžkém boji přesvědčil ředitel Rusín přítomné zástupce, že polským školám se
neděje žádná křivda, ba naopak vyučují za podmínek mnohem výhodnějších,
mají potřebný počet učeben a nemusí
učit střídavě. Nakonec byla podepsaná
dohoda, podle níž bude českou střední školou uvolněna další učebna, a že
dohoda bude platit po celý školní rok.
Polští zástupci však nedodrželi slovo
a hned druhého dne žádali na ONV
a KNV zrušení této smlouvy, která byla
sjednaná na základě podvodného tvrzeni ředitele Rusína, že bude mít 7 tříd
a má jen šest. Ředitel musel dokazovat
na ONV a KNV pravdivost svého tvrzení předložením zápisných listů. Polskou
stranu v tom vedli Pastuszci. Když viděli,
že neuspěli, obrátili svoje úsilí k odstranění ředitele Rusína.
Koncem září se v polském deníku
KSČ Glos ludu objevil výsměšný článek
kritizující politické smýšlení Rusína
a učitelského sboru české střední školy, kteří dopustili, aby na chodbě školy
visel velký obraz Edvarda Beneše, který uráží jejich komunistické smýšlení,
když denně musejí kolem tohoto obrazu chodit. V článku se dožadovali, aby
odpovědné úřady učinily v této škole
pořádek. Někteří ustrašení členové sboru i místní činitelé navrhli obraz ihned
odstranit. Ředitel Rusín to však odmítl
a chtěl vyčkat úředního příkazu. 5. října se dostavil do školy krajský škol inspektor Hýl, aby tuto záležitost projednal. Rusín vysvětlil celé pozadí této věci
a své jednání opřel o fakt, že obrazy
Beneše visí dosud ve všech školách a ve
všech třídách a nebyl zatím vydán žád-

ný příkaz k jejich odstraněni, což zřejmě
i strana považuje za taktické. Inspektor
Hýl nařídil okamžité odstranění s poznámkou: „Musí být odstraněn již proto, že dráždí občany polské národnosti
a co dráždí Poláky, musí všechno pryč.“
Inspektor udělil řediteli důtku a nevyloučil možnost dalšího disciplinárního řízení. Celé jednání prohlásil za
důvěrné s příkazem mlčenlivosti i před
učitelským sborem. Provedl pak i normální inspekci, aby prý jeho návštěva
nebyla nápadná. Celá věc pak usnula.
Poláci pak čekali marně.
Polské školství nemělo schválený
rozpočet. Celý rok čerpalo z normálního školního rozpočtu. Tím se stalo, že
obec byla bez peněz a nemohla platit
účty českých škol. Počátkem prosince
1949 ředitelé Rusín a Pasz byli v Praze
žádat ministerstvo o subvence pro polskou školu. Dostalo se jim ujištění, že
věc bude kladně vyřízena. 12. prosince
pak vyšla vyhláška ministerstva financi,
že na polské školy subvence nebudou.
České školy nemohly tak vyčerpat své
rozpočty a musely se omezovat, ředitel
Rusín měl tak za 44000 Kčs účtů, které
mu MNV nemohl proplatit. Stalo se tak
až v roce 1950.
Dalším požadavkem Pastuszků bylo
zřízení polské mateřské školy. Chtěli ji
umístit v suterénu školy v bytě školníka.
Školský referent Cimmer jim to přislíbil,
jakmile se najde vhodný byt pro školní-

ka. Poněvadž bytu dlouho nebylo a oni
nechtěli déle čekat, byl zosnován incident se školníkem Rodiovským, který se
prý v opilosti o půlnoci dobýval do bytu
ředitele Pasze s pohrabáčem a ohrožoval ho na životě.
Výsledek byl podle přání Poláků. Rodovský byl přinucen se vystěhovat pod pohrůžkou, že jinak
bude věc udána četnictvu. Protože
Rodovský neměl žádných svědků, nezbývalo mu, než se podvolit. Vystěhoval
se a vzdal se školnictví. V březnu 1949
byla zřízena polská mateřská škola, která až do září 1949 vyučovala „na černo“.
Učitelkou byla Pastuszkova dcera, placená PZKO. Věcné náklady hradil MNV
na úkor ostatních škol.
Zástupci polské menšiny, vedeni
oběma Pastuszky položili kategorický
požadavek vyklidit celou budovu Stalinovy školy. Předseda MNV Eman Richter, chtěje za všech okolností vyhovět
Pastuszkům, navrhl umístění české školy v uzavřené Kozubkově hospodě na
náměstí. Hospoda byla z bezpečnostních a hygienických důvodů uzavřena.
Co se nehodilo ani na hospodu, mohlo,
podle názoru Richtrů sloužit dobře české škole. Komise ONV návrh zavrhla.
Další návrh řešit situaci stavbou dřevěných baráků typu Delta od OKD, neuspěl. OKD žádosti nevyhovělo.“
Eduard Krul

Říjen 2018				

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

strana 5

Exkurze do Hrabyně a branný den
v rámci projektu POKOS

Z

a přispění Československé obce
legionářské se v úterý 18. září žáci
8. a 9. ročníků naší školy zúčastnili exkurze do Národního památníku II. světové války v Hrabyni. Zde jim zábavnou
a interaktivní formou byly představeny
vybrané kapitoly z dějin II. světové války v expozicích „Doba zmaru a naděje“,
„Lidické děti“ a „Oběti a vrazi“. Během
prohlídky doprovázené výkladem
zhlédli řadu dobových fotografií, kopií
dokumentů a videonahrávek pamětníků, které v nich zanechaly nejeden
emocionální zážitek. V úvodu prohlídky
žáci získali pracovní listy, které mohli
vyplňovat v průběhu výkladu. Správná
řešení si mohli porovnat s průvodcem
na konci prohlídky.
Ani žáci 6. a 7. ročníků nepřišli zkrátka. Ve čtvrtek 20. září proběhl v areálu
naší školy Branný den Československé
obce legionářské, v rámci kterého si
žáci mohli vyzkoušet řadu aktivit – hod
granátem, střelbu ze vzduchovky, střelbu v improvizované laser aréně a různé překážkové dráhy. Počasí podpořilo
dobrou náladu našich nadšených žáků.
Vše proběhlo v rámci projektu POKOS,

Děti si užily drakiádu

Z

áří je měsíc,
který je jako
stvořený
pro
pouštění draků,
a tak tohoto teplého a vlídného
počasí
využily
také děti ze ZŠ
a MŠ Zbytky. Jednalo se o pravidelnou akci, kterou se děti
loučí s létem a vítají nadcházející podzim. Děti se na „drakiádu“ řádně připravily a přinesly si draky nejrůznějších tvarů
a podob, jež si vyrobily buď se svými rodiči, nebo jim je rodiče koupili. Na obloze tak byli k vidění krásní draci, za kterými děti vesele běhaly, a radostný výskot byl slyšet velmi
daleko. Pouštění draků vyžadovalo značnou snahu, za kterou
děti obdržely malou pozornost, z níž měly radost zejména ty
nejmenší. Děkujeme všem zúčastněným, kteří se podíleli na
přípravě oblíbené akce.
Za SRPŠ při ZŠ a MŠ na Zbytkách
Jana Vašková

což je příprava obyvatel k obraně státu.
Nenásilná výuka této oblasti by měla
vytvářet u žáků pozitivní hodnotový
systém opřený o historickou zkušenost.
Exkurze i branný den se vydařily,
byly nejen poučné, ale i zajímavé. Dík
patří především panu Janu Šimčíkovi,
jenž se podílel na realizaci těchto akcí.
Mgr. Renáta Bečková

Byli jsme v Karlově

N

aše škola žádala v roce 2017 a nyní jí byla přidělena dotace ze Státního fondu životního prostředí na zajištění
ozdravných pobytů pro všechny žáky 1. stupně. Jedná se
o částku, která částečně pokryje náklady, vše bude vyúčtováno po ukončení dalších dvou turnusů, které máme plánovány na jaro 2019.
První skupina 80 žáků již pobyt absolvovala, počasí jim
přálo a přivezli si spoustu nových dojmů. Kde jsme byli?
V Karlově v Jeseníkách kousek od hotelu Kamzík na penzionu
Eden. Šest dní jsme plnili řadu úkolů s ekologickou tematikou společně s lektory sdružení Rozchodník.
A naše dojmy? Co se nám líbilo nejvíce? Tak třeba stavění
lesních domků, dobré jídlo a dobří vedoucí, líbilo se nám šiškobraní a karneval, stopovali jsme, viděli veverku, žábu. Bylo
tam hezky, v lese bylo hezky, prostě bylo hezky. Super bylo
sbírání odpadků v lese, protože jsme pomohli zvířátkům, zjistili jsme, že existují modří slimáci, fajn byla olympiáda v lese,
líbila se nám jízda autobusem, pěkný byl výlet do Karlovy
Studánky, moc zábavný byl prostě celý pobyt.
(red)
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V Í TÁ N Í OB Č Á N K Ů

VÝROČÍ
V měsíci září oslavili 80., 85., 90., 91. a 92.
narozeniny tito naši spoluobčané:
Mária KOKOŠKOVÁ
Věra PIJÁČKOVÁ
Marie PROKOPOVÁ
Helena TROŠÁKOVÁ
Zdeněk GOLAS
Štefan LALÍK
František SEKERA
Štefan SIVÁK
Všem oslavencům přejeme hlavně hodně zdraví, spokojenosti a osobní pohody do dalších let.
Vzácnou železnou svatbu – výročí 65 let
společného života – si připomněli manželé
Bohuslav a Helena KWIECINŠTÍ
z Dolní Lutyně.
„Zlatí manželé“ – oslavující 50 let společného života – jsou:
Vladimír a Alena ŠŮROVI
z Dolní Lutyně
František a Leontina MAKOVCOVI
z Věřňovic
František a Šárka STANIČKOVI
z Dolní Lutyně
Ve čtvrtek 13. září 2018
si řekli své ano v krásném
prostředí restaurace
Rustikal snoubenci
Dominika HAVRLOVÁ
& Radim BUROŇ z Rychvaldu.
Upřímně gratulujeme a přejeme všem
manželským párům hodně zdraví, spokojenosti a stálou manželskou pohodu.

ROZLOUČILI JSME SE
Rozloučili jsme se s našimi občany:

Dne 15. září 2018 jsme přivítali nové dolnolutyňské občánky
(zleva na společné fotografii):
Olívie Ester TRLIFAJOVÁ, Amálie PEREVORSKA, Šimon LUKEŠ,
Richard NÁVRAT, Jáchym FEJTEK, Oliver PAVLUS, Kryštof ŠTĚRBA

Ing. Josef SOLICH (*1944)
Marie KUČOVÁ (*1937)
Miroslav SOVA (*1939)
Malvína HANUSKOVÁ (*1929)
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKY
Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě máme
a vždy budeme mít.

Dne 4. října 2018 uplynulo 60 let, kdy se
na společnou cestu životem vydali
Anna a Karel ŠAFRÁNKOVI.
Do dalších krásných společných let
přeje vše nejlepší syn Luboš s rodinou.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem
příbuzným, přátelům
a známým za účast,
květinové dary a slova
upřímné soustrasti
na pohřbu mé drahé
maminky
Heleny KOLARCZYKOVÉ.
Dne 29. září 2018 by se dožila 90 let.
S láskou a úctou dcera Lidka s rodinou.

Dne 15. října 2018 jsme vzpomněli
1. smutné výročí úmrtí pana
Rudolfa ADAMČÍKA.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Marie, synové Jaromír, Albert a Rudolf
s rodinami.
Odešel,
ale zůstal v srdcích těch,
kteří ho měli rádi.
Dne 18. října 2018
jsme vzpomněli 10. smutné výročí úmrtí pana
Jaroslava JENDRYŠČÍKA.
S láskou vzpomíná manželka Alice s rodinou a bratr Rudolf s rodinou.
To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.

VZPOMÍNKY
Čas plyne,
vzpomínky zůstávají.
Dne 10. října 2018
jsme vzpomněli první
smutné výročí úmrtí
mého manžela, pana
Bohumila CHALUPY.
S láskou vzpomínají manželka Dagmar
a synové David a Honza 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 2018.
			
Redakce

Dne 18. října 2018
jsme vzpomněli 5. smutné výročí úmrtí,
kdy nás navždy opustil pan
Josef MIČKO.
S láskou a úctou vzpomíná manželka
s rodinou.
To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.
Dne 20. října 2018
jsme si připomněli první smutné výročí,
kdy nás navždy opustila paní
Anna KNĚŽÍKOVÁ.
S láskou vzpomínají manžel, dcera
a syn s rodinami, maminka a sestra
s rodinou.

VZPOMÍNKY
Za noci tmavé,
když ztichl den,
odešla jsi spát
svůj věčný sen.
Dne 23. října 2018
jsme vzpomněli 5. smutné
výročí, kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka, babička,
prababička a teta, paní
Božena NAWRATOVÁ.
S láskou a úctou vzpomíná dcera Zdeňka, vnučka Ilonka s manželem Jiřím
a pravnuci Radim a Hynek.
Jenom my víme,
čím jsi nám byl,
v našich vzpomínkách
a srdcích žiješ dál.
Dne 25. října 2018
uplynulo 10 let,
co odešel na druhý svět pan
Štefan SEDLÁK.
Vzpomíná manželka, syn Jaroslav a dcera Ivana s rodinami.
Smutná je vzpomínka
na den narození
i vzpomínka na Toho,
kdo už s námi není.
Dne 1. listopadu 2018
vzpomene 8. výročí úmrtí
a dne 17. listopadu nedožitých 70 let
paní
Dáši KOCUROVÉ.
S úctou a láskou manžel, dcery Radka
a Mirka s rodinami a sestra Jana s rodinou.

POZVÁNKA
Klub seniorů v Dolní Lutyni zve své
členy a příznivce do sálu kulturního
domu v pátek 16. listopadu od 17
hodin na vepřové hody – zábavnou
akci s programem, hudbou a tancem. Domácí kuchyně, občerstvení
zajištěno. Vstupné dobrovolné.
(ks)
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Fotbalisté si stále vedou dobře

U

ž není taková kanonáda jako v zářijových zápasech a tým Dolní Lutyně už na prvního v tabulce nějaké body
ztrácí. Trenér Jiří Aksteiner je přesto
klidný. „V zápasech na počátku října
nám chybělo trochu štěstíčka, ale nedělal bych z těch výsledků tragédii.
Faktem je, že v zápase s Hnojníkem
jsme dlouho hráli v deseti a ještě nám
chyběli dva hráči, kteří stabilně hrají,“
říká Jiří Aksteiner.

Zlomový zápas
Ani Věřňovickým se na počátku října nevyhnuly herní výpadky. „Dvakrát
zaváhali, ale otevřeně říkám, že v Záblatí nás ´zařízl´ rozhodčí. Na náladě to
mužstvu nepřidalo,“ říká trenér Martin
Kubiš.
Velkou ztrátou pro mužstvo je dlouhodobá absence Lukáše Górnioka, což

je klíčový hráč zálohy. „Lukáš je dlouhodobě zraněný, něco má s kolenem.
Tak snad bude do jara v pořádku,“ říká
Kubiš. Poslední tři kola hrají Věřňovičtí

s mužstvy ze spodu tabulky, takže chtějí uhrát dobré výsledky, aby zimní přestávku přečkali na co nejvyšším místě
v tabulce. 			
(ted)

Siláci sbírají medaile a trhají rekordy
Zlato i pro muže
V
ítězně skončila pro mladé reprezentantky oddílu silového trojboje
TJ Viktoria Bohumín zářijová oblastní
nominační soutěž v Krnově (mistrovství
Moravy v klasickém RAW silovém trojboji dorostu a juniorů).
Dorostenecká závodnice Denisa
Turková z Dolní Lutyně (kat. do 57 kg)
zdolala v dřepu činku těžkou 85 kg,
v benchpressu 42,5 kg a v mrtvém tahu
rovných 100 kg.
Juniorská reprezentantka Kateřina
Skudříková (kat. do 84 kg) v benchpressu famózně překonala národní rekord,
který má nyní hodnotu 72,5 kg. První
místa ve svých váhových kategoriích
obsadily také juniorky Tereza Herrmannová a Šárka Kutálková.
Denisa a Tereza dostanou také šanci
ukázat své silové kvality na Mistrovství
Evropy RAW koncem listopadu v litevském Kaunasu.

Zlato přivezli z otevřeného mistrovství severní Moravy v Ostravě také Martin Kavka (kat. do 66 kg) a Radek Pacoň
(kat. do 83 kg). Oba závodníci získali zlato a tímto si zajistili účast na mistrovství
republiky mužů, které se koná v neděli
28. října na půdě Viktorie Bohumín.
Siláci z Bohumína ale nezaháleli ani
v létě. Martin Turek z Dolní Lutyně vybojoval „Pohár SNP“ ve slovenských
Zlatníkách – zlatou medaili v kategorii
masters s výkonem 215 kg.
Denisa Turková zvládla 60 kg, což je
nový český národní rekord v její věkové a váhové kategorii do 52 kg. Tereza
Herrmannová zatlačila činku o hmotnosti 70 kg, což stačilo na 6. místo mezi
ženami.
(red)
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