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Na Farmě Bezdínek sklidili
první rajčata a okurky

V

nedávno postavených sklenících
už mají farmáři za sebou první sklizeň rajčat a okurek. „Denně aktuálně
sklidíme na pět tisíc kilogramů rajčat
a okurek,“ říká Jan Fučík, vedoucí provozu Farmy Bezdínek.
Na to, aby byla produkce opravdu
prvotřídní, dohlíží denně zkušený tým
agronomů. Péči o rostliny se aktuálně
věnuje na 120 zaměstnanců, zejména
žen z blízkého okolí. „Věříme, že čím
dál více Čechů bude nakupovat kvalitní potraviny. A synonymem pro kvalitu je v případě jídla chuť. Chuť plodové zeleniny nejvíce ovlivňuje výběr
odrůdy a stadium zralosti plodů při
sběru. Po celém světě proto hledáme
nejchutnější odrůdy a plody necháváme před sběrem plně dozrát,“ doplňuje Fučík.
Zelenina se podle něj na pulty obchodů dostane v optimálním případě
hned následující den po sběru. Předpokládaný roční objem sklizně je až tři
tisíce tun. Dodávky na trh budou celoroční.

Skleníky made in Zlín
S více než jedenáctihektarovou plochou jsou skleníky v Dolní Lutyni vůbec
největší stavbou svého druhu v České republice. Na svědomí ji má zlínská
technologická skupina NWT. Největ-

ší stavitel produkčních skleníků v ČR,
který má mnohaleté zkušenosti nejen
s výstavbou, ale i s následným provozem
– jak u nás, tak na Slovensku. Distribuci
a balení rajčat a okurek z Farmy Bezdínek do obchodních řetězců zajišťuje
skupina ČEROZ.
Česká republika je společně s Lucemburskem poslední v produkci
zeleniny na obyvatele v celé Evropě
a naprostou většinu zeleniny dováží ze
zahraničí. V NWT se rozhodli tento stav
změnit. „Naším posláním je přispívat
k tomu, aby Češi a Slováci jedli 12 měsíců v roce více lokálně vypěstované
zeleniny nejlepší možné chuti,“ říká Jiří
Stodůlka, ředitel divize Agro ze skupiny
NWT.
Češi čím dál více upřednostňují chutnou a kvalitní zeleninu. Farma Bezdínek
proto pěstuje především nejchutnější
odrůdy cherry rajčat a dále novinku na
českém trhu – snack okurky, které jsou
ideální jako rychlá a křupavá svačinka.
Více o produktové nabídce na webu
www.farmabezdinek.cz

Teplo z Dětmarovic
Pěstování na Farmě Bezdínek je
v mnoha ohledech šetrné k životnímu
prostředí a směřuje k trvalé udržitelnosti. Teplo pro vytápění dodává společnost ČEZ Teplárenská novým horkovodem z Elektrárny Dětmarovice.
„Využijeme teplo, které by jinak bez
užitku skončilo v chladicích věžích
elektrárny. Tedy tu energii, kterou
dneska elektrárna vyrábí. Nestavíme
žádný nový zdroj,“ vysvětluje Stodůlka.
Skleníky jsou od počátku zastíněné
proti světelnému znečištění. Každodenní život lidí v okolí tak není nijak narušen. Pěstuje se v organickém substrátu,
který se po skončení pěstební sezóny
kompostuje. Jako ochrana proti škůdcům se používá biologická ochrana
a květy ve sklenících přirozeně opylují
čmeláci.
Součástí farmy bude i ukázkový skleník s návštěvnickým centrem pro veřejnost. Plánované uvedení do provozu je
na podzim tohoto roku.
(red)
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Očkování psů proti vzteklině

O

bec Dolní Lutyně ve spolupráci
s veterinárním lékařem doc. MVDr.
Ivo Šimoníkem, CSc. z veterinární ordinace Ostrava-Michálkovice bude provádět hromadné očkování zdravých psů
proti vzteklině.
Očkování proti vzteklině je preventivním opatřením proti šíření nákazy
zvířat.
Hromadné očkování psů starších třech měsíců se koná ve čtvrtek
9. května 2019. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, aby se na očková-

ní dostavila osoba starší 15 let se psem
opatřeným náhubkem. U očkování je
třeba předložit očkovací průkaz. V případě, že pes nemá vystaven očkovací
průkaz, je možné po dohodě s veterinárním lékařem vystavit nový.
Vakcinace se provádí na náklady
majitele zvířete. Za očkování bude vybírána částka ve výši 100 korun. Na vyžádání může být provedeno očkování
i proti ostatním nemocem psů (nutno
se předem telefonicky domluvit s veterinářem – tel. 596 231 040).
(red)

Očkování proběhne dne 9. května 2019 na těchto stanovištích:
08:30 – 09:30 hod.
10:00 – 10:30 hod.
11:00 – 12:00 hod.
13:00 – 14:00 hod.
14:30 – 16:00 hod.

prostranství před kulturním domem ve středu obce
hřiště u ZŠ na Zbytkách
na nádvoří u č. p. 77, ul. Bezručova (Nerad)
ve Věřňovicích u zastávky
prostranství před kulturním domem ve středu obce

Pozn.: Pokud majitel psa nevyužije této
hromadné akce, má možnost nechat si
naočkovat zvíře u kteréhokoliv veterinárního lékaře.

Beruška neboli slunéčko sedmitečné
aneb naše hernička Beruška je už jedenáctitečná

A

no, uběhlo již 11 let, co jsme v naší
obci v bývalé neradské škole vybudovali herničku pro maminky s dětmi
a mezi ty první návštěvníky patří děti,
které se již pomalu chystají na střední
školu.
Za celou dobu provozu pomáhalo
nespočet maminek, kterým bych chtěla prostřednictvím těchto řádků ze srdce moc poděkovat. Obrovský dík patří
také samotné obci Dolní Lutyně, díky
které hernička prošla rekonstrukcí a dostala tak nový kabátek, vlastně křidélka.
Provoz probíhá dvakrát týdně, v pondělí od 10 do 12 hodin a v úterý od 16 do
18 hodin. Pro bližší a aktuální informace můžete sledovat naše facebookové
stránky (Beruška – herna pro děti), kde
jsou i aktuální informace o provozu.
Pravda, někdy je v herničce docela
smutno bez dětí a maminek, ale někdy zase velmi veselo a živo. V posledních měsících si herničku oblíbila skupinka maminek cvičících s kočárkem,
která za nepříznivého počasí využívá
herničku nejen k tréninku, ale také
k různým zajímavým aktivitám. Pokud
má někdo chuť si s námi zacvičit s kočárky, cvičíme každé úterý v bohumín-

ském parku od půl desáté do půl jedenácté, rády přivítáme nové tváře.
V listopadu 2018 jsme se zapojily
do charitativní akce „Krabice od bot“,
kdy maminky donesly spoustu vánočních dárků, ty společně s dětmi zabalily
a poslaly do azylových domů či dětem
z chudých rodin. Ve středu 5. prosince
loňského roku navštívil Berušku Mikuláš s čertem a andělem a společně s dětmi a jejich rodiči strávili krásné adventní
odpoledne. V předvánočním čase, který
je poslední dobou pro mnohé čas plný

stresu, chaosu a napětí, si maminky
doma odhodily zástěry, utekly od úklidu a pečení a v jedno krásné dopoledne
si společně s dětmi udělaly malý vánoční mejdan.
Do nového roku si tak hernička přináší plno pozitivní energie a elánu na
další návštěvníky. Beruška je otevřena
pro nové a nové maminky i děti, je připravena na další nová dobrodružství
a skvělé akce, které se jistě zapíšou do
lidských srdcí.
Michaela Wotke
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I letos jsme nocovali s Andersenem

V

letošním roce jsme se opět zapojili
do projektu napříč celou republikou, a to Noc s Andersenem. I když je
v knihovně prima, prostor je trošku
omezený. Letos jsme tak nocovali přímo ve velkém sále kulturního domu.
Co jsme si pro nocležníky připravili?
Tematický program plný pohádek a her.
Hlavním programem bylo loutkové divadlo. Děti si vyrobily jednotlivé loutky
z papíru, společně jsme si přečetli pohádku o Malence, natrénovali jsme si
jednotlivé role a šli jsme rovnou na věc
– pohádku o Malence si zahráli.
Po divadélku jsme si dali dobrou
večeři a zahájili turnaj dvou království,
a to království princezny Karoliny a princezny Nikol. Soutěžili jsme v oblékací
soutěži – družina obou princezen musela za určitý čas obléci svému kamarádovi co nejvíce oblečení v daném čase,
následovalo navlékání těstovinových
korálků, dále jsme lovili lentilky brčky,
skládali jsme puzzle na čas a v závěru
jsme si dali velkou koulovací bitvu. Obě
království bojovala udatně, ale království princezny Nikolky o jeden bod turnaj vyhrálo.
Po tomto náročném turnaji jsme se
odebrali do svých spacáků a po pohádce jsme společně usnuli. Noc s Andersenem byla prima a těšíme se zase na
příští rok.
(red)

Děti představily své práce na jarní výstavě

P

rvní dubnový víkend jsme ve spolupráci s paní Kantorovou, vedou-

cí tvořivého kroužku Šikulky, uspořádali jarní tvořivý víkend a zároveň
soutěžní výstavku dětských prací
s tématem jarní kytice.
V sále si účastníci mohli dát voňavou kávu, ochutnat sladký věneček
a hlavně si vyrobit hezkou jarní dekoraci. Na jednotlivých stanovištích bylo
možné si vyrobit jarní věneček na dveře, zvířátka pro koledníky s čokoládovým překvapením, velikonoční přání,
papírovou ptačí budku, jarní zápichy
do květináčů nebo nabarvit vajíčka
neobvyklou technikou, tzv. mramorováním.
Soutěžní výstavka dětských prací
pak byla v sále ke zhlédnutí až do středy 10. dubna. Výstavku pak tradičně
navštěvují místní školy a školky, které

se také zapojují do soutěže se svými
výrobky.			
(red)
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Sedmáci si užili lyžařský výcvik

L

etos stejně jako v minulých letech se žáci sedmých tříd
zúčastnili lyžařského výcviku ve Skiareálu Synot Kyčerka
ve Velkých Karlovicích na přelomu února a března.
Sněhové překvapení je čekalo až po 100 km od domova.
Ubytování a strava v hotelu Kyčerka byly na jedničku. Vleky,
celkem pět, jsme měli kousek od hotelu, kam nás ráno i odpoledne dopravoval skibus. Kopce pokryté třpytivou vrstvou
sněhu a krásné až pohádkové počasí nám umožnily lyžovat
každý den. Po dvou dnech výcviku se zařadili mezi lyžaře
i ti, kteří na lyžích nikdy nestáli. S radostí tak lyžovali všichni
účastníci výcviku. Byl to opravdu zdařilý lyžák.
Lze už jen doufat, že lyžování se stane pro některé oblíbeným sportem i přesto, že se často odehrává ve velmi proměnlivých podmínkách.

Saint Patrick´s Day

J

elikož jsou reálie Velké Británie a Spojených států amerických platnou součástí naší výuky, využila jsem nedávného
irského svátku sv. Patrika, který se celosvětově slaví 17. března.
V mnoha zemích po celém světě jsou jeho oslavy také oblíbené, protože v nich žije mnoho lidí irského původu, kteří se
do těchto zemí začali ve větších počtech stěhovat po velkém
irském hladomoru v 19. století. Poznávacím znamením pro
příznivce svatého pastýře, který přinesl do Irska křesťanství, je
i zelený trojlístek. Lidé ho v den Patrikova svátku nosí namalovaný na obličeji nebo si jím zdobí oděv. Všeobecně je pro svatého Patrika i Irsko typická zelená barva, což se v den svatého
Patrika projevuje zejména nošením zeleného oblečení. Lidé
v tento den jedí zelená jídla, např. těstoviny nebo zmrzlinu.
Pro žáky 7. až 9. ročníku jsem připravila pár informací, které se k tomuto významnému dni vztahují. Nejprve jsme se
s tímto svátkem seznámili, ukázali jsme si fotky z oslav jednotlivých zemí, vypsali jsme si důležitá fakta a pak žáci vypracovávali zábavný pracovní list. Hodinu jsme
ukončili ve speciálním fotokoutku,
kde si žáci vybírali
dekorace, jak jinak,
než v typické zelené
barvě.
Nikol Světlíková,
učitelka AJ

Pěvecká soutěž
Zpěváček ze Slezska

V

e středu 6. března se konala
v Základní umělecké škole v Bohumíně pěvecká soutěž ve zpěvu
lidových písní s názvem „Zpěváček
ze Slezska“, které se zúčastnili čtyři
vybraní žáci naší školy. Ve III. kategorii (žáci od 10 do 12 let) soutěžilo
celkem 18 vybraných žáků ze všech
základních škol města Bohumín a jeho blízkého okolí.
Za naši školu byly do této kategorie vybrány žákyně Kateřina Klečková z 6. A s písněmi „Po čym staro babo“ a „Od Skřečuňa cesta długo“, která si za doprovodu klavíru zkusila zazpívat
v této soutěži úplně poprvé. Jako druhá byla vybrána Agáta
Kovářová z 5.B, jež si zvolila písně „Doliny, doliny“ a „Čymu
kalino“. Agáta svým suverénním projevem odbornou porotu
ve složení předsedkyně Mgr. Božena Paličková, Anna Buroňová, Mgr. Barbora Kachlová a Ing. Martin Sitek zcela uchvátila
a získala nádherné 2. místo, za což jí blahopřejeme.
Do IV. kategorie (žáci 13 až 15 let) byli za naši školu vybráni
žáci Jan Wita ze třídy 7. A, který velmi krásně zazpíval písně
„Górale“ a „Ej, hoja, hoja, svoboda moja“, ale bohužel to na
umístění nestačilo. Jako další byl vybrán Jan Pospíšil, který
si také v této soutěži zazpíval poprvé, a to písně „Paše ovčoř
ovce“ a „Górale“. Záznam najdete na webu bohumínské televize TIK, Zpěváček je od 27. minuty.
Všem žákům děkujeme za reprezentaci naší školy.
Mgr. Kateřina Jarošová
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Předškoláci v první třídě

V

e dnech 20. a 21. března se vybraní žáci naší školy zúčastnili výtvarné soutěže v DDM Orlová. Děti kreslily či
malovaly po dobu dvou hodin jedno ze tří vybraných témat.
Někteří zjistili, že není lehké pracovat v časovém limitu a porovnali své síly s orlovskými a rychvaldskými dětmi. Také letos
se naše děti radovaly z hezkých cen, jelikož dosáhly na vyhodnocená místa.

V

V kategorii nejmladších žáků uspěla Adéla Cestrová ze
3. třídy, která zvítězila se svým výkresem na téma Ohrožená
zvířata. Soutěže se zúčastnila i Viktorie Váchová ze 3. třídy
a Silvie Hocková z 2.A.
Dále jsme posbírali ještě osm cen s dětmi z velké školy. Tři
ocenění patří dívkám z 5. tříd. Tato tři děvčata se vzorně na
soutěž připravovala v Užitých výtvarných činnostech.

březnu zavítali naši předškoláčci z Mateřské školy Komenského 1009 v Dolní Lutyni do první třídy na návštěvu
svých kamarádů prvňáčků.
My, budoucí prvňáčci, jsme zažili opravdové vyučování.
Prohlédli jsme si třídu, školu i družinu. Prvňáčci nám předvedli, co všechno se ve škole už naučili, jak si rozumí s písmenky
i číslicemi. Mohli jsme se ke svým starším kamarádům posadit do lavic a společně si procvičili písmenka i slova. Na závěr
jsme si společně zahráli velmi zajímavou hru „aktivity“.
Ve škole se nám moc líbilo. Vyučovací hodina uběhla jako
voda a vůbec se nám ze třídy nechtělo. Už se těšíme, až z nás
budou opravdoví školáci. Děkujeme všem našim kamarádům
a paní učitelce Martině Baarové za krásné a zajímavé dopoledne.
Budoucí prvňáčci ze sluníčkové školičky
P. Vybrancová, P. Šostoková & D. Bártová

Soutěžili jsme na Bílé stezce

1. místo Julie Sternadlová, 5.B (téma Toulky za zvěří)
3. místo Linda Getlerová, 5.B (téma Ohrožená zvířata)
3. místo Karolína Fujtíková, 5.A (téma Ohrožená zvířata)
V kategorii starších žáků byli úspěšní všichni, které jsme na
soutěž nominovali.
1. místo Vojtěch Hanusek, 6.B (téma Toulky za zvěří)
2. místo Jana Wierbicová, 6.B ((téma Toulky za zvěří)
2. místo Vendula Gajdošová, 6.A (téma Ohrožená zvířata)
2. místo Amálie Figurová, 9. tř. (téma Toulky za zvěří)
2. místo Vendula Szyroká, 8. tř.
(téma Když nemůžeš, tak přidej víc)
4. místo Gabriela Berkiová, 9. tř. (téma Ohrožená zvířata)
Velké poděkování patří p. uč. J. Račkové a p. uč. L. Trachové
za pomoc při organizaci soutěže. Fotky ze soutěže jsou k nahlédnutí na webových stránkách DDM Orlová, případně facebooku.
Za reprezentaci školy děkuje
a hodně dalších úspěchů přeje
Mgr. Martina Lajczoková

K

oncem února proběhla v naší tělocvičně zábavná sportovní akce pod názvem Bílá stezka. Ve smíšených družstvech
soutěžilo přes osmdesát dětí ze čtyř oddělení školní družiny.
Disciplíny byly různorodé: kop na branku, hod na koš, hod
kartou do dálky, švihadlové přeskoky, hod kroužky, házení na
obruče, chůze s knížkou na hlavě, slalom s míčkem, driblink,
srážení plechovek, sed (případně zved) z lehu s kelímkem na
čele.
Na stanovištích kromě vychovatelek pomáhali i učitelé.
Všichni zaslouží poděkování. Z peněz na volnočasové aktivity
získala tři vítězná družstva ceny, diplomy a do každého oddělení přibyl nový maskot Bílé stezky, plyšový bílý králíček. Na
přání dětí zopakujeme akci zase napřesrok.
Pavla Filipová
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Cestovatelská přednáška
a výroční schůze MS PZKO

V

ýroční členská schůze MS PZKO
se konala 14. března v Kulturním
domě v Dolní Lutyni. Na ní se, i za přítomnosti hostů ze sousedních místních
skupin z Rychvaldu, Orlové a Věřňovic,
zhodnotil rok 2018, a nastínily se plány
na rok 2019.
Poděkování se dostalo zejména
aktivním členům, ale i jejich rodinným
příslušníkům či přátelům za pomoc,
protože bez jejich účasti by se nedařilo mnoho akcí a povinností zvládnout.
Vzpomněli jsme také na přátele, kteří
nás v uplynulém roce opustili. Za dlouholetou předsedkyni Klubu žen a členku pěveckého sboru, paní Lucii Stařičnou a pana Bronislava Żyłu jsme drželi
minutu ticha. S kulturním programem
se představila Dorota Czapek, která zahrála dvě klavírní skladby.
V plánu MS PZKO na rok 2019 jsou
osvědčené akce a také mj. Mezinárodní
koncert Moniuszky, který se uskuteční
18. května v kulturním domě za účasti
polských a českých pěveckých souborů:

Lutnia, Rychwałdzianie, Zaolzie, Hasło,
Słowik nad Olzą, Olzanki, tanečního
souboru Suszanie a také kapely Old
Boys. Tradiční zájezd je naplánován na
14. září, vánoční posezení 30. prosince.
Ve druhé části předjarního setkání přítomní přivítali Richarda
Konkolského, který se právě vrátil
z Gdyně s prestižní cenou Super Kolos
za celoživotní úspěchy. Děti pod vedením Halky Kwolkové věnovali slavnému mořeplavci vlastnoručně vyrobené
dárky. Ze zajímavé přednášky a filmu
se účastníci setkání dozvěděli, že byl
prvním občanem bývalého Českoslo-

venska, který sám obeplul svět. Dosáhl
toho na vlastnoručně vyrobené jachtě
Nike. Pak výkon ještě dvakrát zopakoval.
Zkušený mořeplavec Richard Konkolski je člověkem se zajímavým, místy
až dramatickým životním příběhem,
který musel nuceně opustit svou vlast,
aby se do ní po několika dekádách vrátil
jako vážená osobnost. Umí o svých unikátních zážitcích poutavě psát i vyprávět a my jsme nesmírně vděční, že jsme
měli možnost s Richardem Konkolským
strávit nezapomenutelné březnové odMaria Sztwiertnia
poledne.

Školní karneval na Zbytkách se vydařil

D

ěti z MŠ a ZŠ Zbytky oslavily příchod jara maškarním karnevalem,
který se konal v Kulturním domě v Dolní
Lutyni. Zábavnou show v podobě vystoupení, her, soutěží, bublinek a balónků si připravili zástupci Klaun Family.
Veselého skotačení se účastnily nejen
děti, ale i jejich rodiče, a o dobrou náladu tak nebyla nouze.
Na parketu byly k vidění různé pohádkové bytosti. Děvčata se převlékla za princezny, víly nebo zvířátka,
u chlapců byli ve vedení hasiči, policisté a superhrdinové. Někteří dorazili
i v méně tradičních maskách, které si
s pomocí rodičů sami vyrobili.

Pro všechny děti i jejich rodiče a blízké bylo připraveno občerstvení, aby si
tento den všichni náležitě užili. Vrcholem veškerého dění byla tombola, kterou jsme letos uspořádali poprvé.
Děkujeme tímto za pomoc rodičům,
bez kterých by se to ani tentokrát neobešlo, a především maminkám, jež napekly různé sladké a slané pochutiny.
Velké poděkování si zaslouží také
obec Dolní Lutyně za poskytnutou finanční podporu, Rychvaldská pekárna
a Řeznictví a uzenářství Wojtas za občerstvení pro děti a rovněž rodiče a některé firmy za poskytnutí věcných cen
do tomboly: Farma Bezdínek, K3 Bo-

humín, BOSPOR Bohumín, Bastien Café
Bohumín, Funpark Žirafa Ostrava, Foto
pro radost Jendryščíková, Fitness Dolní Lutyně, Fitness Petřvald, Petr Jurák,
Martina Šafrátová – Marty´s beauty...
Za MŠ a ZŠ Dolní Lutyně Zbytky
Michaela Břízová
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P ODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych veřejně poděkovat poctivému nálezci, panu
ŠKUTOVI z Dolní Lutyně,
který 7. března nalezl peněženku na
parkovišti u PENNY Marketu v Bohumíně. S veškerými doklady, občanským
průkazem a penězi ji přivezl do Antošovic na mou adresu.
Chtěla bych mu touto cestou moc
a moc poděkovat. Jsem ráda, že se mezi
námi najdou takovíto poctiví a ochotní
lidé.
Ještě jednou moc a moc děkuje
Olga ČURAJOVÁ z Antošovic

V ZPOM ÍNKY

V Z P OMÍ N KY
Dne 14. dubna 2019
uplynulo 25 let od chvíle,
kdy nás po těžké nemoci
navždy opustila paní
Albína SEKEROVÁ.
S láskou a úctou vzpomínají synové
Miroslav a František s rodinami
Jak smutno je bez Tebe,
jak dlouhý je nám čas,
jak rádi bychom Tě spatřili
a slyšeli Tvůj hlas.
Pro tebe přestaly
hvězdy svítit, slunce hřát,
ale ten,
kdo Tě nejvíc miloval,
nepřestane nikdy na Tebe vzpomínat.

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 22. dubna 2019 uplynulo 8. výročí
úmrtí našeho syna

Dne 23. března 2019 jsme si připomněli
1. výročí úmrtí pana

Čas plyne,
vzpomínky zůstávají.

Vladislava ŠOSTOKA.
S láskou a úctou vzpomínají
dcera Pavla a syn Václav s rodinami
Kdo Tě znal,
ten si vzpomene.
Kdo Tě měl rád,
nikdy nezapomene.
Dne 4. dubna 2019
uplynulo 9. smutné výročí úmrtí pana
Emila KRAJČYHO.
S láskou vzpomínají manželka Jiřina,
dcera a synové s rodinami

Tomáše ORSZULIKA.
S láskou a velkou bolestí
stále vzpomínají rodiče,
sestra a celá rodina

Dne 26. dubna 2019
jsme vzpomněli
10. smutné výročí úmrtí
pana
Milana STRNADELA.
Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím
tichou vzpomínku.
Za rodinu vzpomínají
manželka Marcela
a syn Marek s rodinou

Uzávěrka příspěvků
do květnového vydání
Dolnolutyňských novin
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
rádi bychom vás informovali, že příspěvky do květnového vydání společenské kroniky přijímáme nejpozději
do pátku 3. května 2019. 		
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V ÝROČ Í
V měsíci březnu oslavili naši spoluobčané 93., 90., 85. a 80. narozeniny:
Zdenka LITTNEROVÁ
Marta KLIMOVÁ
Anna USZKOVÁ
Karel ŠAFRÁNEK
Bohuslav MALCHÁREK
Soňa BABIŠOVÁ
Marta ŘIMANKOVÁ
Heinz PLACZEK
Ludmila WRONOVÁ
Lidie FILIPOVÁ
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hlavně hodně zdraví, spokojenosti
a osobní pohody do dalších let.

ROZLOUČILI JSME SE
Rozloučili jsme se s naším spoluobčanem:
Jiřím HANÁKEM (*1949)
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Elektrárna bude mít
nový absorbér
Elektrárna Dětmarovice bude vypouštět do ovzduší méně emisí síry.
Společnost Mitsubishi Hitachi Power
Systems pro ni postaví nový absorbér, který nahradí absorbér zničený
požárem v roce 2017. Zakázka za více
než 600 milionů korun bude hotova
v květnu 2020. „Absorbér bude modernější než ten původní, a především s velkým předstihem zajistí,
že budeme plnit evropské emisní limity platné od poloviny roku 2021.
Zároveň nám umožní zvýšit výrobu
z dnešních necelých 400 MWe na
600 MWe, což přinese lepší možnosti při využívání cenových špiček
elektřiny a zároveň větší výkonovou rezervu pro případ problémů
v síti, například jako náhradu za neočekávaný výpadek výroby z obnovitelných zdrojů,“ vysvětlil generální
ředitel Elektrárny Dětmarovice Vlastimír Kontrik. Výstavba začíná v těchto
dnech a na provozu elektrárny se nijak neprojeví.			
(red)
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Fotbalisté Věřňovic válí
Začátek jarní části soutěže vyšel fotbalistům Sokola Věřňovice na jedničku. První čtyři zápasy včetně úvodního derby se Sokolem Dolní Lutyně vyhráli. A mnohdy si i s chutí zastříleli.

J

ak zápas viděl trenér Věřňovic Martin
Kubiš? „Myslím, že to byl remízový
zápas. Zlomilo se to až při standardce
v 75. minutě, kdy jsme skórovali. Soupeř pak otevřel obranu a my jsme pojistili na 3:1,“ vzpomíná na zápas Kubiš.
Prozradil také, že pro několik jeho
hráčů to bylo premiérové derby a byla
na nich znát nervozita. „Jak by ne. Hráli před 400 diváky, což se jim v Orlové
nestávalo. Byli z toho vykulení, ale
zvládli to,“ pochválil hráče trenér.
Tým rozjel jaro skvěle a nezaváhal ani v dalších třech zápasech, když
Interu Petrovice nasázel hned pět gólů.
V týmu nyní vládne euforie. „Kluci jsou
nabuzení a dokonce si chtějí přidat
týdně jeden trénink. Úplně je to pohltilo,“ říká spokojeně Martin Kubiš, který
úspěšný start jara připisuje shodě všech
dobrých okolností – uzdravili se marodi, všechno do sebe zapadá, a týmu se
proto daří.
Obdobně dobře si vede tým Sokola

Dolní Lutyně, který ze čtyř zápasů vyhrál dva a před zápasy o velikonočním
víkendu byl v tabulce jen o dva body za
prvním – týmem z Věřňovic.
(spo)
Nejbližší zápasový program:
So 4. 5. TJ Sokol Dolní Lutyně –
TJ Inter Petrovice (16:30)
Ne 5. 5. TJ Sokol Věřňovice –
Lokomotiva Petrovice B (16:30)
So 11. 5.TJ Sokol Nýdek –
TJ Sokol Dolní Lutyně (16:30)
So 11. 5.Depos Horní Suchá –
TJ Sokol Věřňovice
So 18. 5.TJ Sokol Dolní Lutyně –
TJ Tošanovice (17:00)
Ne 19. 5.TJ Sokol Věřňovice –
Slovan Záblatí (17:00)
So 25. 5.TJ Sokol Hnojník –
TJ Sokol Dolní Lutyně (17:00)
So 25 . 5.TJ Vendryně –
TJ Sokol Věřňovice (17:00)
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