Přeshraniční spolupráce letos slaví 30 let – čtěte na straně 3

Starostou je i nadále Pavel Buzek

P

rvní (ustavující) zasedání zastupitelstva naší obce se konalo v zasedací síni obecního úřadu ve středu
31. října. Vyjma předem omluveného
Mgr. Pavla Kubínka se dostavili všichni
zbývající nově zvolení zastupitelé.
Hostů z řad občanské veřejnosti
nebylo mnoho, ale za všechny lze jmenovat senátora a starostu Bohumína
Ing. Petra Víchu, který v diskuzi poděkoval dolnolutyňským voličům za jejich
hlas pro svou osobu při letošních senátních volbách.

Ustavující zasedání, které bylo zahájeno státní hymnou a slibem každého zastupitele, mělo ryze procedurální
a volební charakter. Starostou byl zvolen Mgr. Pavel Buzek, místostarostou
Bc. Jan Fismol, členy obecní rady byli
zvoleni Mgr. Jana Josieková, Mgr. Jan
Czapek a Jan Wolf. Všichni výše jmenovaní byli členy zastupitelstva zvoleni
jednomyslně.
Předsedkyní finančního výboru
byla zvolena Terezie Kantorová, rovněž
všemi hlasy přítomných členů zastu-

pitelstva. Do čela kontrolního výboru
byl zvolen, také jednomyslně, Jaroslav
Svoboda. Závěrem zasedání uložilo
zastupitelstvo radě obce 3 úkoly:
1. předložit časový plán zasedání
ZO a RO na rok 2019;
2. předložit návrh na volbu členů
finančního a kontrolního výboru ZO
Dolní Lutyně;
3. zřídit další komise rady obce
včetně jmenování předsedů těchto
komisí.			
(red)

Vážení spoluobčané,
rád bych poděkoval za všechny subjekty, které se zúčastnily voleb všem, kteří jste přišli k volbám. Nesmírně si vážíme
Vaší důvěry a pokusíme se ji nezklamat. Doufám, že všichni zastupitelé budou i nadále rozhodovat podle svého svědomí ku prospěchu celé obce, byť některá rozhodnutí nejsou úplně jednoduchá. Jsem rád, že zůstává zachována kontinuita
a děkuji za podněty od občanů, kterých si nesmírně vážím.
S úctou
Mgr. Pavel Buzek, starosta obce
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Neradští hasiči slavili 100. výročí
vzniku československého státu

S

lavnostním setkáním členů SDH Nerad a pozvaných hostů slavili neradští
hasiči toto významné výročí. Místem setkání se v sobotu odpoledne 27. října stal
sál neradské zbrojnice. Kromě místních
hasičů, veteránů i mládeže přijali pozvání
i dobrovolní hasiči polského Skrzyszowa
a zástupce vedení obce. Slavnostní setkání bylo zahájeno státní hymnou, po které
následoval krátký projev místostarosty.
Nevěnoval se v něm výčtům historických dat, ale především osobní motivací „mužů října“, která je vedla i přes značná osobní rizika, hrozbu ztráty svobody
i života a ohrožení vlastních rodin k účasti na provádění epochálních politickoekonomických změn. V projevu byl vyzdvižen i nepominutelný a zásadní význam
československých legií pro vznik našeho státu.
Po projevu následovalo oceňování zasloužilých a aktivních členů neradských
hasičů pamětní medailí vydanou ke stému výročí vzniku československého státu
Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Mezi oceněnými byli i zástupci dobrovolných hasičů ze Skrzyszowa a vedení obce. Po tomto slavnostním aktu, který
řídil náměstek starostky SDH Nerad a velitel jednotky Vladimír Nemec, následovalo
občerstvení, volná zábava i vzpomínání minulých událostí.
(red)
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Zbytecké děti se dočkaly
Začátkem podzimu se i zbytecké
děti dočkaly stavby altánu, který jim
poskytne útočiště před nepohodou
i prudkým sluníčkem. Stavba je umístěna před školním hřištěm vedle klubovny holubářů. Sloužit bude především žákům základní školy, zejména
těm, kteří navštěvují školní družinu.
Využívat ho ale mohou všichni návštěvníci školního areálu a klubovny
holubářů, děti vedle stojící mateřské
školy nevyjímaje.
Jan Fismol

Kalendář na příští rok
je ve výrobě

SPŠ Karviná zve nové
zájemce o studium

Neradští hasiči zvou
na předvánoční jarmark

V 1. dekádě listopadu byla tiskárně
předána sestava stolního kalendáře
naší obce pro rok 2019. Oproti letošnímu roku nedošlo k žádným grafickým
změnám v konstrukci kalendáře. Změnila se pouze některá telefonní čísla
a samozřejmě časové údaje. V rámci
možností jsme se snažili vyhovět všem
připomínkám resp. návrhům na drobné úpravy (změna barvy textu apod.).
Fotografie dolnolutyňské přírody
a prostředí opět zhotovil a popiskami
označil Antonín Wiśniowski. Kompletní sestava kalendáře pak byla dílem
Tomáše Starého z agentury Faine. Je
potěšující, že oba jmenovaní jsou dolnolutyňští občané a svou prací a přístupem pomáhají zvyšovat informovanost občanů. Kalendář bude opět
opatřen igelitovou folií. Pokud tedy
nenastane dnes nepředvídaná okolnost, může mít každá dolnolutyňská
domácnost stolní kalendář 2019 do
konce roku zdarma k dispozici. Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří dodali potřebné informace a údaje
nutné pro vznik kalendáře. Jejich je prvotní zásluha, že kalendář mohl vzniknout. 			
Jan Fismol

Střední průmyslová škola v Karviné zve
všechny zájemce o studium na Den
otevřených dveří, který se uskuteční
ve čtvrtek 6. prosince od 14 do 18
hodin. Otevírané obory: 23-41-M/01
Strojírenství – CNC stroje – robotika,
26-41-M/01 Elektrotechnika – mechatronika, 18-20–M/01 Informační technologie.
Kontakt: SPŠ Karviná, Žižkova 1818/
1a, 733 01 Karviná-Hranice
e-mail: spkmail@sps-karvina.cz
(red)
web: www.sps-karvina.cz

Jsme sbor dobrovolných hasičů
z Neradu a s našimi nejmenšími
hasiči pilně trénujeme hasičský sport
na bývalém hřišti u trati. A jsme
v tom dobří! Ale pořád nám něco
chybí – chceme být nejlepší. Hledali
jsme cesty, jak našim dětem dopřát
nové vybavení, abychom společně
mohli stoupat příčkami soutěžních
tabulek výš a výš. Slovo dalo slovo
a doufáme, že se nám tímto podaří
založit v Neradu novou vánoční tradici. Proto vás srdečně zveme na sousedský jarmark a slavnostní rozsvěcení
prvního vánočního stromu v Neradu.
K zakoupení budou voňavé domácí
perníčky, rukodělné výrobky našich
dětí a spousty dalších věcí, které zkrášlí
váš domov v období Vánoc, nebo kterými budete moci obdarovat své blízké. Každá koruna, která najde cestu
k nám, bude použita na rozvoj naší
mládeže. A pokud vám tato investice
nepřijde lákavá? Stavte se alespoň na
náš hasičský vánoční punč nebo si poslechnout vánoční koledy. Na všechny
se moc těšíme v sobotu 1. prosince.
Začínáme v 17 hodin u hasičárny.
Nina, vedoucí mladých hasičů

Inverzní období
Dovoluji si požádat všechny občany
Dolní Lutyně a Věřňovic, aby v následujícím období od listopadu do dubna, které velmi často mívá inverzní
charakter, nespalovali žádné listí, větve nebo traviny na otevřených ohništích. Při tomto nedokonalém spalování
vzniká obrovské množství škodlivých
látek, které pak dýcháme všichni. Současně prosím všechny majitele kotlů
na pevná paliva, aby si provedli revize
svých zařízení a topili pouze kvalitními
topivy. Děkuji za pochopení.
(pb)
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Přeshraniční spolupráce obcí
Dolní Lutyně, Gorzyce a Godów

O

bec Dolní Lutyně si letos připomíná
dvě významná výročí přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polsko:
20. výročí podepsání oficiální smlouvy o vzájemné spolupráci mezi obcemi Gorzyce a Dolní Lutyně a 15. výročí
partnerské spolupráce s obcí Godów.
V průběhu let se realizovalo mnoho
společných aktivit, konalo nespočetné
množství kulturních, společenských
a sportovních akcí. Podstatné je, že spolupráce se úspěšně rozvíjela a rozvíjí nejenom na úrovni samosprávy obcí, ale
také mezi školami a různými organizacemi, které na území obcí vyvíjejí svou
činnost. Lidé všech věkových kategorií
po obou stranách hranice se tak mohli
a mohou společně setkávat, vzájemně
se poznávat, nacházet nová přátelství
a spolupracovat v různých sférách lidské činnosti. To, že tomu, i přestože žijeme na společné hranici již několik desetiletí, tak vždy nebylo, už často ti mladší
z nás nevědí.
Vzájemné styky mezi obyvateli
v našem pohraničí jsou stejně staré jako
dějiny našich obcí. Svědčí o tom nápisy a polská, česká nebo německá jména, která nalezneme na hřbitovech po
obou stranách hranice.
První mezinárodní spolupráce naší
místní skupiny PZKO s obcí Gorzyce
byla podepsána v září 1988. Jednalo
se o společný projekt naší organizace PZKO a Kulturního centra v Gorzycích zaměřený na podporu kulturních
a společenských aktivit. Spolupráce se

Podpis dohody o spolupráci mezi Dolní Lutyní a Gorzycemi v roce 1998.
nejvýrazněji projevovala v pěvecké oblasti. Smíšené pěvecké sbory „Lutnia”
z Dolní Lutyně a “Słowik nad Olzą” z Gorzyc spolupracují nepřetržitě již 30 let.
Ovšem až v roce 1998 zástupci obcí
Dolní Lutyně a Gorzyce podepsali oficiální mezinárodní smlouvu o spolupráci.
Za obec Dolní Lutyně ji podepsali starostka Eustasie Mrákavová a Petr Kovařík, za Gorzyce wójt Krystyna Durczok
a Jerzy Pawelec.
Také s pěveckým souborem Kalina
z Godówa naše organizace PZKO navázala přátelství o pět let dříve, než byla

v roce 2003 uzavřená oficiální smlouva
o partnerství mezi obcemi Dolní Lutyně
a Godów, kterou podepsali starostové
Josef Lindner a Józef Pękała.
Velmi atraktivní formou spolupráce
obcí bylo 25 ročníků Letní česko-polské
slavnosti, tzv. wianki, které se konaly
vždy začátkem července v letech 19912015 v areálu PZKO ve Věřňovicích.
Hlavním organizátorem byla MS PZKO
ve Věřňovicích. Iniciátorem byl Josef
Tobola a spoluorganizátorem MS PZKO
v Dolní Lutyni.
Byly to každoročně přehlídky různých českých a polských souborů pěveckých, tanečních, hudebních z obcí
Dolní Lutyně, Gorzyce a Godów. Doprovodnou akcí byl průjezd alegorických
vozů a noční karneval rockových skupin. Slavnost každoročně přitahovala
spoustu návštěvníků z obou stran řeky
Olše, protože nabízela žánrovou pestrost: od písní lidových, populárních,
přes dechovou hudbu až k moderní
rockové hudbě. Každá slavnost byla
autentickým zážitkem a stala se tradicí
a velkou společenskou událostí v životě
naší obce.
Maria Sztwiertnia
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Rok 2017 v poznámkách kronikáře Jana
(říjen – prosinec)

Říjen
Deštivá byla první a částečně třetí dekáda října. Střední část
se vyznačovala krásným a slunným počasím. V období mezi
16. až 19. říjnem byly dny s teplotou nad 20° C.
Aktivity:
* Ze střechy budovy obecního úřadu byla odstraněna stávající krytina. Nepoškozené díly budou uloženy k možnému
dalšímu použití na objektech obce. Po kontrole stavu střešní
konstrukce byly zahájeny přípravné práce na pokládce nové
krytiny.
* Stavební firma opravila část betonového plotu podél
hřbitova v zatáčce před farní budovou. Původní betonové
desky byly vytlačeny ze sloupků a hrozily zřícením.
* Pokračovaly práce na 1. etapě stavby chodníku podél
vozovky před západní stranou budovy úřadu. Součástí stavby je i vybudování zastávkového zálivu pro novou zástavku
autobusů. Zastávka bude uvedena do provozu až po kolaudaci celého chodníku, což bude v průběhu roku 2018.
* Věřňovická kaple slavila 141. výročí svého vysvěcení.

Listopad
Počasí odpovídalo roční době. První dekáda listopadu se
obešla beze srážek, pokud mezi ně nepočítáme občasné dopolední drobné a krátké mrholení. Druhá dekáda už
byla deštivější. 11. listopadu na sv. Martina byla teplota 9° C
a polojasno. Sníh napadl až 20. listopadu, nasněžilo asi 4 cm
a v průběhu dne všechen bílý poprašek odtál. Další sněžení
se dostavilo 29. listopadu.
Aktivity:
* V průběhu listopadu byl do plochy travnatého fotbalového hřiště ve Věřňovicích instalován zavlažovací systém.
* Pokrývačské práce na střeše budovy obecního úřadu
pokračovaly.
* Televizní stanice LTV Plus natáčela v knihovně kulturního domu televizní reportáž o Věřňovicích. Účinkovali
místostarosta Jan Fismol a kronikář Věřňovic Oldřich Piskoř.

* Začala stavba výtahové šachty u východní stěny budovy
obecního úřadu. Zednické i pokrývačské práce na výtahové
šachtě musí být ukončeny do konce roku. Montáž strojního
zařízení bude provedena v průběhu příštího roku. U výtahové šachty budou v rámci 2. etapy stavby chodníku u obecního úřadu vystavěna i čtyři parkovací místa.
* V závěru listopadu bylo dokončeno rozšíření vozovky
v místě napojení místní komunikace Zbytecká na silnici 1. třídy I/67. Stavební úprava značnou měrou zvýší v tomto místě
míru bezpečnosti dopravy.

Prosinec
Začátek prosince byl mrazivý. Většina dnů byla v tomto
období beze srážek. Sněhové přeháňky se objevily pouze
v šesti prosincových dnech. Vyskytly se také tři dny s deštěm.
Na Štědrý den dosáhla denní teplota 8° C. Teplé dny s teplotou nad bodem mrazu pokračovaly dále až do konce roku.
O silvestrovské noci bylo ve 23 hodin naměřeno dokonce
9° C, pak začala teplota klesat. Dne 10. prosince bylo v lokalitě Šilheřovic zaznamenáno zemětřesení. Nacházelo se asi
5 km pod povrchem země a dosáhlo síly 3,5° Richterovy
stupnice. K újmám na zdraví či majetku nedošlo.
Aktivity:
* Podle plánu byla dokončena stavba výtahové šachty.
* Podél delší strany letos postaveného drátěného plotu
u školního hřiště zbytecké školy bylo vysázeno osm lip.
* V polovině prosince byla dokončována distribuce stolního kalendáře občanům. Stolní kalendář je předáván občanům zdarma. Náklady na kalendář 2018 dosáhly výše 115
192 Kč. Část těchto nákladů pokrývá příspěvek z reklamních
vizitek firem, které jsou umísťovány na kalendářní listy.
* Obci byl předán víceúčelový silniční stroj určený pro
zimní údržbu. Jedná se o menší traktor opatřený radlicí a násypkou pro posyp zledovatělých ploch.
* Zastupitelstvo obce schválilo poskytování bezúročných
zápůjček ve výši 60 tisíc Kč na financování výměny kotle
ústředního topení. 				
Jan Fismol

Reakce na článek „110 let od narození Bedřicha Rusína (pokračování)“

P

Napsali jste nám...

ublikování nekomentovaných vzpomínek v dnešní společné Evropě je věcí velmi podivnou. Zvlášť když vzpomínky jsou takto zaujaté. Ve stejných novinách si totiž čtenář nemůže ověřit pravdivost údajů, názor druhé strany apod. Jednostranně
vylíčené vzpomínky pana Rusína jen vyvolávají jak v českém, tak polském čtenáři zbytečné vášně. Navíc hned na úvod pan
pisatel prozrazuje svou neznalost. Nešlo přece o „otevření nové polské školy“, protože polské školství v naší obci existovalo od
dob Rakousko-Uherska, nýbrž o znovuotevření polské školy po německé okupaci, čemuž bránili někteří občané někdy až velmi
nevybíravým způsobem. Odpoledne do třídy, kde bylo ještě pár žáků, vtrhlo několik zakuklených osob a surově zbilo polského
učitele Pawła Pszczółku, který se ještě nestačil zotavit po návratu z koncentračního tábora. Jeho vzpomínky se jmény těchto bojovných občanů, stejně jako dokumenty z vyšetřování atd. se nacházejí v mém soukromém archívu. Nemíním je však nabízet
k publikaci v Dolnolutyňských novinách. Historii nechme historikům, ať s ní nakládají vědecky. „Poznávání“ společné historie
způsobem, jak to teď nabídly vaše noviny, je nejen škodlivé, ale dnes už nemoderní. 		
Otylia Toboła
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Poděkování BONATRANS GROUP a.s.

V

loňském roce jsme ve vyhlášeném
grantovém řízení Bonagrant 2017
využili získaných 15 tisíc Kč na sportovní náčiní pro nejmenší cvičence v MŠ
Střed. V únoru tohoto roku jsme se zapojili do projektu znovu a ve spolupráci
s tatínkem našich žáků panem Šeligou
jsme získali 15 tisíc Kč v Bonagrantu
2018 pro projekt Stavím, stavíš, stavíme…
Pořízením stavebnic různých druhů
a jejich využitím v pracovních činnostech, ve výukových předmětech, ale
i v odpoledních hodinách školní družiny můžeme podpořit žáky v jejich
prvotním životním bádání. Stavebnice
jsou velmi prospěšné pro děti s rozvinutými intelektovými schopnostmi,
pro děti mimořádně nadané, ale rovněž

velkou měrou pomáhají ve všestranném rozvoji u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,
tj. dětí se zdravotním postižením,
s vadami řeči, autismem či poruchami učení a chování.
Na finančním zajištění se podílela i sama organizace ZŠ a MŠ
Dolní Lutyně. V srpnu 2018 jsme zajistili
nákup tak, aby mohli stavebnice využívat žáci od 1. září 2018 v novém školním
roce. Cena stavebnic byla 21 080 Kč,
z Bonagrantu jsme vyčerpali 15 000 Kč,
škola se podílela částkou 6 080 Kč.
Tato spolupráce není jediná, každoročně sponzoruje nemalou částkou
i naši Lutyňskou tretru, sportovní zápolení rodičů s dětmi. Soutěží se v běhu na
60 metrů, ve vrhu koulí, skoku do dálky
a ve štafetovém běhu. Akci zorganizovala již pošesté se svým týmem olympionička Daniela Bártová, která učí na
zdejší mateřské škole. Vede děti k tomu,

Prožili jsme strašidelný halloween

že budoucí šampióni nemusí nutně
hned trhat rekordy. I ten, kdo dříve nevyhrával, nakonec může jet na olympiádu. O skvělou atmosféru Lutyňské tretry
se dále postaral Leopold Sulovský (první český horolezec, který zdolal Mount
Everest a má titul horolezec roku za výstup roku za 3 vrcholy během 30 dnů).
Dalšími hosty byli házenkáři z Karviné,
kteří letos vyhráli titul mistra republiky.
ZŠ a MŠ Dolní Lutyně děkuje
a těší se na další spolupráci se
společností Bonatrans Group a.s.

Změna úředního dne

Z

ačátkem listopadu jsme
slavili halloween. Okolí školy ve Věřňovicích ozdobily vydlabané a různě
aranžované dýně a podzimní květiny, na školním hřišti
vznikla tajemná zákoutí. Večer 1. listopadu jsme se sešli
společně s rodiči a kamarády
v halloweenských kostýmech před školou.
Nejprve
jsme
prošli
stezku odvahy, menší s rodiči, starší to zvládli sami.
V každém tmavém koutu
školní zahrady na nás čekala
nějaká příšera. Museli jsme
splnit tajuplný úkol, abychom dostali sladkou odměnu a mohli jít dále. Hráli jsme
duchovské kuželky, hledali pavouka
v listí, házeli světelné kruhy na dýňového Jacka, trefovali míčkem do tlamy
obrovské mumie. Na konci stezky jsme
dostali diplom za její úspěšné zvládnutí.
A pozor – dostali jsme ho všichni!
Poté se všichni společně vydali průvodem přes vesnici na koledu. Rodiče si
opravdu dali záležet. Nádherně vyzdobili své domy a pro všechny připravili

Obecní úřad bude v průběhu vánočního období otevřen pro veřejnost
ve čtvrtek 27. prosince 2018 od 8 do
12 hod. a od 13 do 17 hod. Naopak
v pondělí 31. prosince 2018 bude
obecní úřad zcela uzavřen.
(red)

Knihovna se uzavře
velmi nápadité a chutné občerstvení.
Moc vám za to děkujeme. Na spokojených tvářích našich dětí bylo vidět,
že oslava halloweenu pro ně byla obrovským zážitkem.
Za všechny děti
z MŠ a ZŠ Věřňovice
Hedvika Kališová

Ve dnech 17. prosince až 1. ledna
bude z důvodu čerpání dovolené
uzavřena knihovna.
(ka)
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Školáci si připomněli 100. výročí vzniku republiky

V

pátek dne 26. října se žáci druhého stupně naší školy
oblékli do barev trikolóry a na pozemku školy vytvořili českou vlajku. Připomněli si tak 100. výročí vzniku Československé republiky. O výročí dále debatovali během týdne
v různých předmětech.
Vyučující s 55 žáky naší školy se ještě týž den zúčastnili pokusu o zápis do České knihy rekordů. Akce se uskutečnila na
náměstí T. G. Masaryka v Bohumíně. Nový český rekord v počtu lidí s trikolórou na jednom místě u příležitosti oslav 100.
výročí založení republiky byl vytvořen a sešlo se celkem 2 303
lidí. Na náměstí jsme si všichni společně zazpívali českoslo-

venskou hymnu a lidovou píseň Ach, synku, synku a následně
prošli sčítací branou. Akce se nám všem velmi líbila.
Mgr. Kateřina Jarošová

V Í TÁ N Í OB Č Á N K Ů

Dne 20. října 2018 jsme přivítali nové dolnolutyňské občánky (zleva na společné fotografii):
Tereza BUKOWSKI, Melánie POSKIEROVÁ, Kateřina KAVKOVÁ, Eliáš TŘASKA
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 24. listopadu 2018
oslavila své 90. narozeniny naše teta, paní
Marie ŠKUTÍKOVÁ.
Hodně štěstí a hlavně zdraví přejí synovec Luděk a neteř Milena s rodinami.

VZPOMÍNKY
Dotlouklo srdíčko,
ztichl Tvůj hlas,
ale vzpomínka na Tebe
dál žije v nás.
Dne 18. září 2018
uplynuly 3 roky od smrti paní
Olgy STWIERTNIOVÉ
a zároveň jsme si dne 29. října 2018
připomněli její nedožité 91. narozeniny.
Vzpomínají manžel Vladislav, dcera
Ilona, syn Erich a celá rodina.
Žádný čas není tak dlouhý,
aby nám dal zapomenout.
Dne 31. října 2018
uplynulo 5 let od smrti
pana
Ladislava WENCLA.

VZPOMÍNKY
Žije dál v srdcích těch,
kteří ji měli rádi.
Dne 17. listopadu 2018
jsme si připomněli nedožitých 90 let paní
Libuše PASTUSZKOVÉ.
Vzpomínají dcery a synové s rodinami
a celá rodina.
Vzpomínka je trvalejší,
nežli květy nejkrásnější.
Květy uschnou
a uvadnou,
vzpomínky navždy
zůstanou.

Připojujeme se s gratulací a všem oslavencům přejeme hlavně hodně zdraví,
spokojenosti a osobní pohody do dalších let.
Výročí 60 let společného života – tzv.
diamantovou svatbu si připomněli
manželé

Štefanie ŠMÍDOVÁ

Upřímně gratulujeme a přejeme hodně
zdraví, spokojenosti a další společně
prožitá léta.

a zároveň dne 15. prosince 2018 vzpomeneme 6. smutné výročí jejího úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají dcera
Renáta s manželem, syn Jaroslav, vnoučata Tomáš, Jakub, Lucie a kamarádka
Jarka Švaříčková.
Čas ubíhá a nevrací,
co vzal, ale láska i úcta
a vzpomínky v srdcích
žijí dál.

To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.

Jaroslava ŠMÍDA.

S láskou vzpomíná manželka Jarka, syn
Jan s rodinou a všichni ostatní, kteří
ho znali a měli rádi.

Danuše KVIATKOVSKÁ
Anna BUKOWSKÁ
Helena KOCZUROVÁ
Miroslav SEKERA
Marie MAZÁČOVÁ
Emilie PETRÝDESOVÁ

Karel a Anna ŠAFRÁNKOVI
z Dolní Lutyně.

Dne 29. listopadu 2018
vzpomeneme 15. výročí
úmrtí pana

Karla KNĚŽÍKA.

V měsíci říjnu oslavili 80., 85., 90. a 92.
narozeniny tito naši spoluobčané:

Dne 19. listopadu 2018 by se dožila
70 let paní

Vzpomínají manželka Ilona, syn Alexander a dcera Miroslava s manželem, vnuk
Filip, celá rodina, známí a přátelé.

Dne 13. listopadu 2018
jsme si připomněli
5. smutné výročí úmrtí pana

VÝROČÍ

S láskou a úctou vzpomínají dcera
Renáta s manželem, syn Jaroslav
a vnoučata Tomáš, Jakub a Lucie.

Uzávěrka příspěvků
do prosincového vydání
Dolnolutyňských novin
Vážení čtenáři, rádi bychom vás informovali, že příspěvky do prosincového
vydání společenské kroniky přijímáme
nejpozději do pátku 2. prosince 2018.
		
Redakce

ROZLOUČILI JSME SE
Rozloučili jsme se s našimi občany:
Libuše WYBRANIECOVÁ (*1931)
Stanislav TURCZYN (*1959)
Anna HANDZLOVÁ (*1925)
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Poděkování
Nadaci ČEZ

Velké poděkování patří tentokráte
skupině ČEZ, která obci pomohla
a finančně podpořila akci, při níž
byla 19. října zasazena „Lípa republiky“, kterou společně zasadili děti,
rodiče a občané obce u příležitosti 100 let od vzniku Československa. Na závěr akce proběhl velký
ohňostroj, na který právě skupina
ČEZ, jako dobrý soused, přispěla.
				 (red)
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Fotbalisté mají na jaro velké plány

Oba obecní fotbalové týmy mají za sebou velmi úspěšnou podzimní část soutěže

S

okol Dolní Lutyně přezimuje na
druhém místě se ztrátou jediného
bodu na vedoucí mužstvo Horní Suché
a tým z Věřňovic je v půli sezóny pátý,
když mu na prvního chybí bodů pět.
„Určitě jsme spokojeni. Jakby ne,
když jsme na druhém místě a máme
nejvíc vstřelených a vlastně i inkasovaných gólů,“ hodnotí podzimní část
soutěže trenér Sokola Dolní Lutyně Jiří
Aksteiner.
Už zkraje podzimu prohlásil, že za
zlepšením herního projevu a také výsledků jeho mužstva je výrazně napravená tréninková morálka. „Když hráči
nechodí na tréninky, hra potom v zápasech podle toho vypadá. To se nám
naštěstí podařilo zlepšit a výsledky se
dostavily,“ konstatuje Aksteiner.
Stoprocentně ale spokojený není
a ani být nemůže. „Zlepšit se můžeme v tom, že budeme sem tam vozit

body z venkovních zápasů.“ K tomu by
týmu měly pomoci i posily, které trenér
plánuje přes zimu přivést. „V prvé řadě
potřebujeme druhého gólmana. Ten,
co je dnes připravený jako záloha, je
opravdu bídná záloha. Jedenáct let
nechytal. Je fakt do počtu,“ říká upřímně trenér.
Spokojený je s útokem,
koneckonců nejvyšší počet
vstřelených branek v soutěži
mluví za vše. Ovšem obranu by
rád posílil. Pokud má některého z hráčů pochválit, okamžitě
vysloví jméno Josefa Vaněčka.
„Skvělý stoper, který si perfektně diriguje obranu. Paráda,“ dodává Jiří Aksteiner.
Na otázku, zda má tým ambice bít se na jaře o postup,
odpovídá jednoznačně: „Ano.
Chceme vyhrát a postoupit
výše.“

Trenér Martin Kubiš:
Hrajeme na pohodu
O postup se jistě poperou
i Věřňovičtí, i když jak říká jejich trenér Martin Kubiš, není
dobré „tolik tlačit na pilu“.

„Naštěstí ve Věřňovicích je vedení klubu v pohodě a fotbalem se tam všichni
hlavně baví. Pokud bychom měli šanci na postup, určitě se o ni popereme.
Pokud by to nevyšlo, nezblázníme se,“
říká.
Každopádně se těší na jaro z toho
důvodu, že by se mu měli vrátit ti, co
na konci podzimu kvůli zranění nehráli.
„Před posledním zápasem už dokonce trénoval Lukáš Górniok, což je klíčová postava středu zálohy. Věřím, že
s jeho návratem se naše hra ještě zlepší,“ říká Kubiš.
Stejně jako kolega – trenér z Dolní
Lutyně – musí kouč Věřňovic najít solidního druhého gólmana. Současná jednička v brance nemá konkurenci a na
jeho výkonech je to bohužel vidět.
Tak trochu z nouze možná našel řešení, jak posílit obranu, když v posledním zápase na místo stopera přesunul
za obránce Adama Šipulu útočníka Jana
Čerešňu. „S Václavovicemi odehrál
super zápas, na stoperu se zalíbilo,“
říká Kubiš.
Cíl do jarní části mají ve Věřňovicích
realistický: nehnat se za každou cenu za
postupem, ale dobrou hrou bavit diváky.
(red)
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