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Velký Kolos pro Richarda Konkolského
Mořeplavec Richard Konkolski získal další z řady významných ocenění. Za jeho celoživotní úspěchy
v oblasti námořního jachtingu mu byla počátkem března v polské Gdyni udělena cena Super Kolos.

C

elopolské setkání cestovatelů,
horolezců, jachtařů a jeskyňářů se
konalo už po jednadvacáté a každoročně odborná porota kromě ocenění
v jednotlivých sportech uděluje také
ceny výjimečným osobnostem. Cenu
nejvyšší – Super Kolos za celoživotní úspěchy – letos získal bohumínský
rodák a dnes obyvatel Dolní Lutyně
Richard Konkolski. Navíc jako první zahraniční osobnost.
Jak sám oceněný řekl, nesmírně si
tohoto ocenění váží. „Je příjemné, že
na mne nezapomněli, přestože jsem
se v Gdyni na polských jachtách pohyboval před desítkami let. Dostat
takové ocenění po čtyřiceti letech, to
je něco, co se rozhodně nemůže zapomenout, zvláště proto, že jedna sportovní generace trvá deset let. Pak přichází nová a na ty staré se zapomíná,“
řekl oceněný mořeplavec.
Richard Konkolski je mnohonásobným světovým rekordmanem v námořním jachtingu. Jako první Čechoslovák
třikrát sám obeplul zeměkouli. Je au-

torem mnoha knih, filmů a televizních
dokumentů. V roce 1982 s manželkou
a synem emigroval a až do roku 2016
žil v Newportu v USA. Dnes se opět vě-

nuje psaní knih ze svých cest, přednáší
dětem i dospělým. V roce 2013 byl
Richard Konkolski oceněn medailí Za
zásluhy o stát v oblasti sportu.
(red)

Rekonstrukce smuteční síně začíná

V

lednovém čísle Dolnolutyňských
novin jsme informovali o plánované velké rekonstrukci vnitřních prostor
smuteční síně.
Z výběrového řízení na zhotovitele vyšla vítězně firma Meccano s.r.o.,
která podala nejnižší nabídku. Vzhledem k náročnosti prací odhadujeme
celkovou dobu rekonstrukce na přibližně tři měsíce a začít by se mělo co nejdříve po podpisu smlouvy už koncem
března. Po celou tuto dobu nebude
smuteční síň plnit svou funkci a nebude
zde možné pořádat žádné pohřby.

Občané, kterých se toto dotkne,
budou moci po dohodě s pohřební
službou využít služeb jiné smuteční síně

v blízkém okolí nebo kostela. Za komplikace se dopředu všem omlouváme
a děkujeme za pochopení.
(pb)

Březen 2019

Dolnolutyňské noviny

strana 2

Sám po sobě neuklidím

V

nezřídka ke slalomové exhibici na
chodnících, ale mohou dokonce i škodit
životnímu prostředí.
Vzhledem k tomu, že se množí stížnosti spoluobčanů, apelujeme tímto na
chovatele, aby uklízeli psí výkaly. Je povinností každého mít s sebou při venčení takové vybavení, aby mohl úklid
provést (např. igelitový pytlík).
Úklid exkrementů není povinností
obce, ale zůstává věcí každého majitele psa. Úřad nedokáže zajistit pořádek
bez spolupráce a zájmů občanů. Buďte
ohleduplní a pečujte o veřejné, společné věci a respektujte soukromí ostatních obyvatel obce.
		
Hana Kalmárová
zemědělský úsek

adí vám, že se neustále musíte koukat pod nohy a kontrolovat čistotu
našich chodníků? Bojíte se, že omylem
šlápnete do nepříjemně zavánějícího
psího „koblížku“? Ano, ale co s tím? Je
zcela jasné, že ne všichni pejskaři sbírají
výkaly po svých miláčcích. Stačí se rozhlédnout po ulicích a trávnících a okamžitě víme, na čem jsme.
Pes neví, kde může a my jsme tu od
toho, abychom mu to vysvětlili a jeho
chybu napravili. Odstranění psího lejna
zkrátka patří k základní péči o něj, ale
především ke slušnému chování. Každý
přece ví, jak je nepříjemné se na chodníku vyhýbat psím hromádkám, nebo
do nich přímo šlápnout.
Nejen že exkrementy po ulicích
a parcích nevypadají dobře a nutí nás

Informace k volbám do Evropského parlamentu – 24. a 25. května
2019 pro občany ČR a pro občany jiných členských států EU
Informace o průběhu
hlasování pro občany
České republiky
Občan ČR má právo hlasovat ve volbách do EP na území ČR pokud alespoň
druhý den voleb (tj. 25. května 2019)
dosáhl 18 let a nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva (omezení osobní svobody z důvodu ochrany
zdraví lidu nebo omezení způsobilosti
k právním úkonům) a je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP, popřípadě
hlasuje na voličský průkaz.
Každý volič si může ověřit, zda je
zapsán ve stálém seznamu voličů a požádat o provedení změn v termínu nejpozději do 14. dubna 2019.
Občan, který změní trvalý pobyt po
14. dubnu 2019, musí na obecním úřadě v místě původního bydliště požádat
o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Obecní
úřad o tom vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu
v místě nového bydliště nejpozději do
22. květnu 2019 nebo ve dnech voleb
okrskové volební komisi ve volební
místnosti v místě nového bydliště, kde
zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (občanským

průkazem s ustřiženým rohem a potvrzením o změně trvalého pobytu nebo
novým OP s novou adresou).

Hlasování
na voličský průkaz
Voličský průkaz lze vydat voliči, který
nebude volit ve svém volebním okrsku,
ve kterém je zapsán, a opravňuje ho
k hlasování v jakémkoliv volebním
okrsku na území ČR.
O voličský průkaz lze požádat ode
dne vyhlášení voleb, a to písemným
podáním s úředně ověřeným podpisem
doručeným nejpozději do 17. května
2019 do 16 hodin obecnímu úřadu, který voliče vede ve stálém seznamu voličů
(pokud bude žádost doručena přímo
voličem, ověřený podpis se nevyžaduje). Voličské průkazy se na základě žádosti vydávají od 9. do 22. května 2019,
kdy se seznam voličů uzavírá. Voličský
průkaz lze vydat i osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání voličského
průkazu anebo jej voliči obecní úřad
zašle.
O voličský průkaz lze požádat rovněž prostřednictvím datové schránky
nebo emailem opatřeným elektronickým podpisem.

Informace pro voliče
jiného členského státu
Evropské unie
Občan jiného členského státu EU,
který na území ČR ještě nehlasoval ani
ve volbách do Evropského parlamentu, ani ve volbách do zastupitelstev
obcí, musí projevit svou vůli hlasovat
na území ČR ve volbách do Evropského
parlamentu. A to tak, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je
přihlášen k pobytu, žádost o zápis do
seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. 14. dubna 2019 do
16 hodin o zápis do seznamu voličů pro
volby do EP.
Musí splňovat tyto podmínky:
»» alespoň druhý den voleb dosáhne
věku 18 let
»» je po dobu nejméně 45 dnů
(tj. od 10. dubna 2019) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na
území České republiky
»» nenastala u něj překážka ve výkonu volebního práva.
Pokračování na straně 7
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Blíží se zápis do prvních tříd

Š

kolní rok je za svojí polovinou, deváťákům se otevírá další
část jejich života a škola bude přijímat nové žáky. Ve středu 3. dubna se bude konat zápis do 1. ročníků na všech
třech školách – Komenského 14, na Zbytkách a ve Věřňovicích. Se svou ratolestí můžete přijít v čase mezi 12. a 16. hodinou, musíte mít s sebou rodný list dítěte a svůj občanský
průkaz, případně žádost o přijetí do ZŠ.
Děti projdou při zápisu pohovorem s našimi vyučujícími,
mohou ukázat, co všechno už umí a jak jsou šikovní. Pokud
vás zajímá, jak by šestileté dítě mělo být připraveno na školu,
nahlédněte na stránky školy www.zsdl.cz, kde najdete řadu
důležitých příloh. A kolik tříd otevřeme? Na to si budeme muset společně počkat po zápisu!
Zápis do mateřských škol v obci Dolní Lutyně se koná
v pátek 3. května, bližší informace přidáme na stránky školy
počátkem měsíce dubna. 				

Lyžařský kurz jsme si užili

V

týdnu od 14. do 18. ledna žáci 4. a 5. ročníků pilovali své
lyžařské umění pod dohledem zkušených instruktorů jak
z naší školy, tak instruktorů areálu Vaňkova kopce. Všichni se
moc těšili, týden se nemuseli učit, teda pokud nepočítáme
obloučky na sněhu a brzdění. Určitě mnozí z 50 zúčastněných
dětí využili získaných dovedností i v týdnu jarních prázdnin
s rodiči na horách nebo právě třeba na Vaňkově kopci za
Ostravou. Všichni se už moc těší na společný lyžák v sedmém
ročníku!

Tradičně do Světa techniky

P

ředškoláci a žáci pátých
a osmých ročníků se mohou již třetím školním rokem
těšit na den, kdy navštíví expozice a výukové programy
ve Světě techniky. Před třemi roky zastupitelstvo obce
schválilo na každý rok 20 tisícovou dotaci pro tyto děti, které během jednoho dne absolvují vzdělávací programy, letos
např. Svět barev a Putování za medem pro mateřské školy,
Zločin pod lupou pro páťáky a Tajemnou substanci si budou
moci osahat osmáci.
Všichni mají volný vstup do expozic, kde mateřinky projdou Dětským světem, krajinou od Pohádkového lesa přes
centrální Louku až do Města, kde už děti narazí na specifické oblasti, jako je Dílna, Autoservis, Lékař, TV studio nebo
Kuchyně s Farmou. Na kraji Města stojí dále velké Staveniště
a Bludiště.
Ti starší se mohou těšit buď do Velkého světa techniky
nebo do expozice U6, tzv. Malého světa techniky se všemi
důležitými vynálezy lidstva od počátku průmyslové revoluce.
Mnozí pak chtějí ukázat tento zábavný svět i zbytku rodiny
a tráví tak společné víkendy na místě, kde se nedávno těžilo
uhlí, kde fungovaly vysoké pece, kde stojí vyhlídková věž Bolt
Tower nebo známá hala Gong, a kde vždy najdete něco ještě
neobjeveného.
Stranu připravila Jana Josieková
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Dolnolutyńskie balowanie

W

sobotę 9 lutego bieżącego roku
odbył się tradycyjny bal MK PZKO
w Lutyni Dolnej. Niespełna 200 zgromadzonych gości bawiło się w sali Domu
Kultury przy akompaniamencie zespołu “Smolaři”, w tym roku pod hasłem
„piekielnie niebiański “.
Konferansjerka Izabela Kapias po
przywitaniu balowiczów zaprosiła na
parkiet zespół taneczny Suszanie pod
kierownictwem Barbary Mračna, który

zaprezentowal poloneza z mazurkiem,
a w drugim wejściu Z tańcem dookoła
świata.
Suszanie również poprowadzili
wspólnego poloneza z balowiczmi. Do
corocznych atrakcji balowych należą
kwiaty, kotyliony, loteria. Obsługa baru
oraz stoiska z kawą, ciastkami i korkami była wyłącznie damska diabelskiego uroku. Anielskie słodkości napiekła
Maria Ligocka, a o piekielne ucztowanie

z kawałkiem nieba na talerzu zatroszczyły się panie klubu kobiet.
Organizatorzy dziękują wszystkim,
którzy włączyli się w organizację balu,
pomagali przy załatwianiu prowiantu,
strojeniu sali, sprzątaniu, a szczególnie
dziękujemy za dary sponzorskie do loterii. Balowicze diabelsko dobrze się bawili
a parkiet był zapełniony non stop.
Maria Sztwiertnia

List do pierwszoklasisty
Drogi Pierwszoklasisto! Zbliżają się zapisy do szkoły... to już 11 kwietnia.

M

amy nadzieję, że już niedługo dołączysz do naszej „szkolnej rodzinki”, gdzie wszyscy się znamy i nikt nie
jest anonimowy oraz jednakowy!
Z pewnością jesteś tym faktem bardzo
podekscytowany. W końcu 02.09.2019
zaczynasz nowy okres w swoim życiu.
Niedługo staniesz się bardziej samodzielny, wiele się nauczysz i poznasz
nowych przyjaciół. Domyślamy się, że
w związku z tym możesz mieć dużo
obaw.
Dlatego zapraszamy Ciebie i Twoich rodziców w małą podróż po naszej
szkole w Dniu Otwartym 28.03.2019.
A przeprowadzą Cię po niej uśmiechnięte Panie. To one obejmą Cię swoją
troską i będą czuwały, abyś nigdy nie
czuł się w naszej szkole zagubiony. Jedna z nich stanie się Twoim przewodni-

kiem przez następne 5 lat. Czeka Cię
naprawdę ciekawa przygoda pełna wyzwań.

Czekamy na Ciebie!
Koledzy ze Szkoły Podstawowej
w Lutyni Dolnej
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Dne 2. března 2019 jsme přivítali tyto nové dolnolutyňské občánky:

Miminka zleva: Adéla BLAHOVÁ, Rozárie MAŠÁNOVÁ,
Sofie HAŽLINSKÁ, Kristián KIRMAN,
Alfréd NÁHLÍK, Tobiáš STANĚK

Miminka zleva: Ema KUČOVÁ, Markéta KAPLANOVÁ,
Vendula NEČESANÁ, Ondřej BUKOVČÁK,
Timon MARCALÍK, Filip ŠKATULA
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BL A HOPŘ ÁNÍ

V Z P OMÍ N KY

Milá maminko,
babičko a prababičko,
všechno na světě
Ti můžeme dát,
ale zdraví a štěstí
Ti můžeme jenom přát.
Máme Tě rádi,
Ty to víš a na Tvé zdraví pozvedáme číš.

Díky za to,
že jsi pro nás byl,
za každý den,
jenž jsi pro nás žil.
V srdci zůstává
hrst krásných vzpomínek,
to bytost nejdražší –
to byl náš tatínek.

Dne 7. března oslavila své 80. narozeniny paní

Dne 5. března 2019 jsme si připomněli 3. smutné výročí úmrtí našeho milovaného a nenahraditelného manžela,
tatínka, dědečka, bratra, švagra, strýce,
tchána a kamaráda, pana

Marta ŘIMÁNKOVÁ.
Milá maminko, babičko a prababičko,
děkujeme Ti za vše, co jsi pro nás dělala
a děláš. K životnímu jubileu Ti přejeme
hlavně zdravíčko, životní elán a pohodu.
Za celou velkou rodinu
přejí dcery Dagmar a Květka

V ZPOM ÍNKY
Vše pominulo,
jen stopa lásky v srdcích zůstala.
Čas plyne a roky ubíhají, však na Vás
krásné vzpomínky nám zůstávají.
Utichly kroky i Váš hlas,
ale obraz zůstává v nás.
Každičká vzpomínka smutný je vzdech,
navždy však zůstanete v srdcích nás všech.
Dne 11. února 2019
jsme vzpomněli první
smutné výročí, kdy nás
navždy opustila naše
maminka a babička, paní
Olga VILČKOVÁ,
zároveň jsme si dne
3. března připomněli
první smutné výročí
úmrtí našeho tatínka
a dědečka, pana
Jiřího VILČKA.
S láskou a úctou vzpomíná
syn Jiří s rodinou

Miroslava BARTECZKA.
S láskou vzpomínají manželka Kristina,
dcera Lenka s rodinou a syn Miroslav
Kdo žije v srdcích těch,
které miloval,ten neodešel.
Dne 13. března 2019
uplynulo 17. smutné
výročí úmrtí pana
Františka KŘEMENA
a zároveň si dne 5. dubna připomeneme jeho nedožité 103. narozeniny.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou
vzpomínku!
Syn Karel s rodinou
Kdo lásku a dobro rozdával,
ten neodešel,
žije v našich srdcích dál.
Dne 15. března 2019
jsme vzpomněli
10. výročí úmrtí paní

		

Ireny WODECKÉ.
S láskou vzpomínají dcera Věra s manželem, vnoučata Boris a Táňa s rodinami
Čas ubíhá, co vzal,
nevrací. Jen láska,
úcta a vzpomínky
v srdcích zůstávají.
Dne 15. března 2019
uplynul rok, co nás navždy opustil pan
František KRYSKA.
S úctou vzpomíná celá rodina

strana 6

VZPOMÍNKY
Čas plyne a roky ubíhají,
však na Vás
krásné vzpomínky
nám zůstávají.

Dne 16. března 2019 jsme vzpomněli
9. smutné výročí úmrtí našeho tatínka
a dědečka, pana
Miroslava DADOKA,
zároveň jsme si dne
18. března 2019 připomněli 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
naše maminka a babička,
paní
Eliška DADOKOVÁ.
S láskou a úctou vzpomínají
dcera Věra, zeť Bronislav,
syn Zdeněk, vnučky Michaela, Petra,
pravnučka Viktorka
Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.
Dne 19. března 2019
by se dožil 90 let pan
Miroslav ŠOSTOK
a zároveň jsme si 3. února 2019 připomněli 23. výročí jeho úmrtí.
Stále vzpomíná rodina
Šostokova a Sternadelova
Odešel jsi tiše
snít svůj sen
a nám na Tebe zůstává
vzpomínka jen.
Dne 27. března 2019
uplynulo 2. smutné výročí
od úmrtí pana
Jaroslava PŘIBYLY.
S láskou stále vzpomínají
manželka Erika
a syn Marek s rodinou
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V ZPOM ÍNKY
Dopracovaly pilné ruce,
utichlo navždy
předobré srdce.
Očima se už nepodívá,
teď klidným spánkem
odpočívá.
Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten, kdo ji miloval, vzpomíná dál.
Dne 25. března 2019 jsme vzpomněli
první smutné výročí od chvíle, kdy nás
navždy opustila naše milovaná maminka, babička, prababička, paní
Jiřina KALUŽOVÁ.
S láskou a úctou vzpomínají
dcera Maruška a vnučka Lucie s rodinou
Dne 26. března 2019
uplynulo 10 let od úmrtí
pana

V Z P OMÍ N KY
To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.
Dne 16. dubna 2019
vzpomeneme 9. výročí
úmrtí našeho drahého syna,
bratra, druha a tatínka,
Ing. Pavla FISMOLA
a zároveň jsme 5. února letošního roku
vzpomněli jeho nedožité 46. narozeniny.
S láskou a úctou stále vzpomínají rodiče
Alena a Jaroslav, sestra Lenka s rodinou
a přítelkyně Pavla s dětmi Pavlíkem
a Simonkou

V ÝROČ Í
V měsíci únoru oslavili naši spoluobčané 92., 93., 91. a 80. narozeniny:

Jaroslava SZYSZKY.
S láskou vzpomínají manželka Věra,
dcera Milena a syn Jaroslav s rodinami
Kdo znal,
kdo měl rád,
nezapomene.
Dne 6. dubna 2019
si připomeneme
25. smutné výročí úmrtí
našeho manžela, tatínka, dědečka,
bratra a strýce, pana
Ladislava KŘENKA.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka
a synové s rodinami

Marie KOŽUŠNÍKOVÁ
Lubomír OTISK
Štěpánka KLUSKOVÁ
Karolína KUDLOVÁ
Marie PIETROVÁ
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hlavně hodně zdraví, spokojenosti
a osobní pohody do dalších let.
Zlatou svatbu, tedy 50 let společného
života, oslavili dne 8. února 2019 manželé
František a Halina MARCOLOVI
z Věřňovic.
Připojujeme se s gratulací a přejeme
pevné zdraví a pohodu do dalších společně prožitých let.

ROZLOUČILI JSME SE
Rozloučili jsme se s našimi spoluobčankami:
Marie DUDOVÁ (*1926)
Blažena JAKABOVÁ (*1957)
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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Přijďte tvořit
do kulturního domu

J

aro klepe na dveře a s ním i Jarní výstavka kroužku dětí Šikulky. Ve spolupráci s Osvětovou besedou v Dolní
Lutyni jsme si pro vás připravili vítání
jara se spoustou originálních nápadů.
Celý víkend od soboty 6. do neděle 7. dubna od 10 do 16 hodin budeme opět tvořit. Můžete si vyrobit
mramorovaná vajíčka, zapichovátka
do květináčů, velikonoční dekoraci na
dveře. Pro koledníky papírové tašky na
koledu nebo velikonoční přání. To vše
bude okořeněné jarními a velikonočními dekoracemi tvořenými profesionály
i dětmi. Je jen na vašem rozhodnutí,
které vás budou inspirovat. Celou akci
bude doplňovat i výstavka prací, které vytvořily děti z kroužku Šikulky za
období od ledna do března. Ta bude
spojená se soutěží na téma Jarní kytice, které se účastní děti z mateřských
a základních škol v Dolní Lutyni.
Výstavku si můžete prohlédnout od
soboty 6. do středy 10. dubna. (red)

Informace k volbám do
Evropského parlamentu
Pokračování ze strany 2
Občan jiného členského státu EU,
který již hlasoval ve volbách do EP na
území ČR v minulých volbách a nepožádal od minulých voleb obecní úřad
o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro
volby do EP a nadále splňuje podmínky pro hlasování, je veden automaticky
v seznamu voličů (nemusí již podávat
žádnou žádost).
Občan jiného členského státu EU,
který hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí, je veden u obecního úřadu v dodatku stálého seznamu voličů.
V tomto případě však musí požádat
o přenesení údajů z tohoto seznamu
do seznamu voličů pro volby do EP.
Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do EP pro občany jiných členských států podává každý
volič osobně v kanceláři č. 7 v budově Obecního úřadu v Dolní Lutyni do
12. dubna (pátek) v provozní době,
nejpozději však v neděli dne 14. dubna v době od 8 do 16 hodin.
Jarmila Vozárová,
úsek evidence obyvatel

Březen 2019

Dolnolutyňské noviny
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Fotbalisté vyrážejí za postupem
Jarní část fotbalových soutěží začala v 1. B třídě sk. C zostra – obecním derby, ve kterém Věřňovice hostily
rivala z Dolní Lutyně. Zápas se však hrál až po uzávěrce tohoto vydání.

O

ba týmy se během zimní přestávky
pilně připravovaly na jaro. Mužstvo
Dolní Lutyně mělo vynikající závěr podzimu a také přezimovalo na druhém
místě tabulky. Trenér Jiří Aksteiner se
po podzimní části netajil postupovými
ambicemi. „Jestliže jsme skončili druzí,
nemůžeme mít jiné cíle než postup,“
zopakoval pár dní před začátkem jarní
části soutěže.
Pokud jde o posílení týmu, však
zůstalo jen u přání. „Bohužel se nám
nepodařilo získat posily, a tak mužstvo
je prakticky totožné,“ říká Aksteiner.
Musel však konstatovat, že zimní
příprava nebyla ideální, na tréninky
chodilo jen torzo mužstva. Radost mu
však jeho tým přece jen udělal, když
v posledním přípravném zápase zvítězil
v Šilheřovicích 7:2.
Kvalitní zimní přípravu absolvovali
hráči týmu Věřňovic. „Hráli jsme s kvalitními týmy, s divizním Bohumínem
a Lokomotivou Petrovice, která hraje krajský přebor. Nevyhráli jsme, ale
myslím, že hráčům takovéto zápasy
prospěly a musím říct, že je odehráli
poctivě,“ hodnotí spokojený trenér Věřňovic Martin Kubiš.
Přestože plány na posílení kádru bě-

hem zimní přestávky nevyšly tak, jak
si ve Věřňovicích představovali, i tak je
tým podle trenéra posílen. A to hráči,
kteří na podzim chyběli kvůli zranění. „Hraje už Lukáš Gorniok a Matěj
Kubiš, který dával góly v přípravě,“ říká
trenér, který si přál přivést během zimy
dalšího brankáře, což bohužel nevyšlo.
Jedničkou tedy zůstává Kamil Vykydal.
Jediným novým jménem v sestavě Věřnovic tak je mladý krajní hráč Jan Vondrák, který přišel z Bohumína.

Tým přezimoval na pátém místě
tabulky. Podle trenéra Kubiše se ale za
postupem za každou cenu honit nebude. „Ano, těch pět bodů, které ztrácíme, nic není. A pokud se situace vyvine tak, že bychom mohli jet na první
příčku, pokusíme se o ni. Hrotit to
ale nebudeme. Platí, co říkám pořád:
Chceme především hrát líbivý fotbal,“
dodává Martin Kubiš.
(red)

Siloví trojbojaři přivezli z „republiky“ medaile

S

kvěle si vedli závodníci oddílu silového trojboje TJ Viktorie na 27. Mistrovství ČR v silovém trojboji mužů
a žen, které proběhlo v Kralupech nad
Vltavou. Několikrát stanuli na bedně vítězů a mezi třinácti zúčastněnými oddíly skončili v celkovém pořadí
druzí. „Tereza Hermannová si poprvé
vyzkoušela starší věkovou kategorii
a vedla si velmi dobře. Nováčkem je
Tomáš Burda. Na republice startoval

potřetí, poprvé v barvách TJ Viktorie,
a poprvé se ocitl na bedně,“ říká předseda oddílu a závodník Martin Turek.
Umístění a výkony jednotlivých
závodníků:
»» Tereza Herrmannová (ženy do 72 kg)
»» Martin Turek (muži do 83 kg) – třetí
mistrovský titul v této kategorii
»» Tomáš Burda (muži do 105 kg).

V závěru měsíce pořádá oddíl silového trojboje TJ Viktorie otevřenou soutěž
„Bohumínský benchpress“. 18. ročník
populární akce proběhne již 30. března.
(rzp)
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