U pozorňujeme

občany , že

D olnolutyňské

noviny v červenci nevycházejí !

Začínají prázdniny
a my se chystáme lelkovat

Velké prázdninové Lelkování s podtitulem Letem Světem začne v pondělí 15. července 2019.
Lelkovat pak budeme každé prázdninové pondělí od 9:30 do 13:00 hodin v sále KD. Pro děti připravujeme zábavný program plný tvoření
a her. Dozvíme se zajímavosti ze světa zvířat napříč celou Zemí, podíváme se za zvířátky do Afriky, Evropy, Asie, Austrálie, Antarktidy
a Ameriky. Budeme vyrábět zvířátka z papíru, ruliček, samotvrdnoucí hmoty, soutěžit, ozdobíme si cestovatelský batůžek a budeme
batikovat cestovatelská trička. V pondělí 5. srpna vyrazíme do zlínské Zoo, abychom zvířátka, o kterých si budeme povídat, viděli
i naživo. V rámci Lelkování také připravujeme v pátek 2. srpna Lelkovací noc, kdy společně s dětmi budeme nocovat v kulturním domě.
Neváhejte a přijďte mezi nás! Těšíme se na všechny zvídavé a tvořivé děti.					
(red)
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Hromadné čipování psů už v srpnu

P

odle novely veterinárního zákona
musí být každý pes na území České
republiky od 1. 1. 2020 čipován, jinak
nemůže být očkován proti vzteklině.
Obec Dolní Lutyně ve spolupráci
s veterinárním lékařem Doc. MVDr. Ivo
Šimoníkem, CSc. z veterinární ordinace
Ostrava-Michálkovice organizuje pro

občany Dolní Lutyně dne 20. 8. 2019
hromadné čipování psů.
Cena čipu je 500 Kč. Čipování je nutno telefonicky objednat do 10. 8. 2019
na obecním úřadě u paní Kalmárové,
osobně v kanceláři č. dv. 6, telefonicky na č. 552 301 296 nebo emailem
kalmarova@dolnilutyne.org.

Čipování proběhne dne 20. srpna 2019 na těchto stanovištích:
08:00 – 10:00 hod.
10:30 – 11:30 hod.
12:00 – 13:00 hod.
13:30 – 14:30 hod.
15:00 – 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

Připomněli si skladatele Stanisława Moniuszku

M

ístní skupina PZKO v Dolní Lutyni
uspořádala 18. května v kulturním
domě Koncert Moniuszkowski u příležitosti výročí 200. narozenin významného polského skladatele Stanisława
Moniuszky a také dlouholeté spolupráce mezi obcemi Dolní Lutyně, Gorzyce
a Godów.
S kulturním programem se představily pěvecké soubory Lutnia z Dolní
Lutyně, Zaolzie z Orlové, Hasło ze Skřečoně, Słowik nad Olzą z obce Gorzyce
a taneční soubor Suszanie z Horní
Suché. K poslechu a tanci hrála skupina Old boys z Orlové. Členky Klubu žen
při MS PZKO připravily pro 180 hostů
rautové občerstvení.
Akce byla zorganizována pod
patronátem starosty obce Pavla Buzka

a zúčastnili se jí kromě samotného
starosty také konzulka PR Maria Kovacs,
ředitelka polské školy Sabina Suchanek,
bývalý starosta Godówa Jozef Pękała,
představitelé sousedních organizací
PZKO a hosté z přihraničních obcí Łaziska a Olza.
Maria Sztwiertnia

Kolektiv výborný, vaječina velmi chutná

D

ne 4. června jsme se sešli jako pravidelně každé první úterý v měsíci.
Tentokráte jsme setkání spojili s tradičním smažením vaječiny.
Všech 16 členů našeho klubu využilo
krásného slunečného počasí k příjemnému posezení v novém altánu u školy na Zbytkách. K našemu překvapení
nás navštívil náš soused, mořeplavec
Richard Konkolski. Naše debaty vtipně
rozšířil historkami během jeho dobrodružných cest.
Povedla se výborná akce a vaječná

smaženice všem
velmi chutnala.
Shodli jsme se,
že náš kolektiv je soudržný
a všichni členové se těší na další akce.
Za Klub
zbyteckých
seniorů
Štefan Sivák
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Desátý ročník Silesian bluegrass
festivalu měl parádní atmosféru

Desátý ročník Silesian bluegrass festivalu potěšil všechny milovníky bluegrass, country a folkové muziky. Na pódiu se
představilo celkem 7 vystupujících kapel a sólistů. Doprovodný program zajistila skupina Black&Brown. Přestože v sobotu panovaly tropické teploty, v přilehlém parčíku pod vzrostlými stromy bylo příjemně. 				
(mp)
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Na naší škole jsme oslavili Den Země

U

ž téměř 50 let si lidé na celém světě připomínají, na jak
vzácné a jedinečné planetě mají možnost žít. Pro umocnění tohoto významu se každoročně 22. duben slaví jako Den
Země. Při této příležitosti se také žáci naší školy zapojili do
projektového dne. S měsíčním předstihem si zástupci 5. až 9.
tříd na schůzce školního parlamentu vylosovali jeden ze stromů.
Celé čtyři týdny pak třídní kolektivy zjišťovaly informace
o jeho biologii, rozšíření, významu a dalších vazbách v ekosystémech. Děti se snažily najít o stromech různé zajímavosti či
možnosti využití lidmi. S pomocí třídních učitelů tak vyrobily
velmi hodnotný informační plakát.
Projektový den vyvrcholil v pátek 3. května, kdy žáci během dopoledne dohotovili svůj plakát a vytvořili výrobek
z jakéhokoliv odpadového materiálu. Porota neměla rozhodně snadný úkol, když hodnotila estetiku, obsah a nápad
u plakátů a pestrou přehlídku nádherných výrobků. Zatímco
se radila, byl na školním pozemku za přítomnosti všech žáků
vysázen buk a jedle. Oba druhy stromů byly vybrány záměrně
jako připomínka původního porostu našich lesů.
Porota se následně rozhodla, že nejzdařilejší práci odvedli
žáci 9. ročníku. Jejich sopka, coby výrobek z odpadového ma-

teriálu, byla dokonce funkční. Pouze o bod méně získali žáci
6. B se svým ježečkem, stromem a květinami. Jejich plakát
informoval o borovici lesní.
Na 3. místě se umísili žáci 6. A, kteří vyrobili z PET lahví obří
loď a podali informace o bříze bradavičnaté. O tom, jak se žáci
vypořádali se zadaným úkolem, nejlépe vypovídají fotky na
webu naší školy.
Mgr. Lenka Trembošová,
Ing. Jana Račková
(učitelky Př a Z)

Mami, pojď si se mnou hrát! Školáci prožili branný den

D

en před svátkem všech maminek jsme uspořádali ve
školní družině společnou akci. Proběhly veselé soutěže
o ceny. Dvojice maminka a dítě bojovala v disciplínách:
tanec s jablíčkem, Klíšťátko, hledá se Tweety, židličky, hod na
cíl, štafeta s kuželkami, nošení knížek na hlavě, hod kartou
nebo jen pro děti, koulení obručí. U společného posezení se
vyprávělo o činnosti školní družiny, všedních radostech, také
starostech, děti předvedly maminkám své oblíbené hračky,
nástěnky a nakonec si zatančily u společné hry Molekuly.
Úplný závěr patřil dětem, které zazpívaly, předaly vyrobené
přáníčko, kytičku. Pusinka mamince byla hezkou tečkou příjemného odpoledne.
Děkuji všem zúčastněným maminkám, že si našly chvilku
a na jedno odpoledne
se staly dětmi. Udělaly radost nejen mně,
ale bodovaly hlavně
u svých nejbližších.
Pavla Filipová

V

rámci projektu Příprava občanů k obraně státu (POKOS) realizuje také naše základní
škola každoročně branný den pro žáky. Ten letošní proběhl ve středu
5. června ve spolupráci s Československou obcí legionářskou
a pan Jan Šimčík připravil pro žáky branné dopoledne.
Ve Zborovském závodě branné zdatnosti si žáci v sokolském a legionářském duchu změřili své síly na překážkové
dráze, laserové střelnici, v hodu granátem na cíl, střelbě ze
vzduchovky a v lukostřelbě. I další disciplíny připravené pedagogy žáci zvládli na výbornou. Jako bonus si mohli vyzkoušet
s místními dobrovolnými hasiči práci s hadicemi, prohlédnout
si jejich auto a možná se k nim v pátky přidat! Všechny děti
byly spokojené, dopoledne si náramně užily a mnohému se
naučily. Poděkování patří nejen obci legionářské, ale i naší
Matici školské, která připravila pro všechny žáky bezva občerstvení!					
Jana Josieková,
ředitelka školy
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Věřňovičtí „Veverčáci“ na vodě Pěvecký sbor Lutyňka
se zúčastnil Veselého zpívání

V

D

en dětí si naši Veverčáci v pátek 31. května opravdu užili. Spolek Posejdon si pro ně a pro jejich rodiče v rámci
svého programu „Významné dny“ připravil odpoledne plné
soutěží, dětských písniček, opékání párků a splavování řeky
Olše na raftu.
Vodu děti mohly splavovat se svými rodiči a za dohledu
zkušených vodáckých instruktorů. Po nastoupení na raft byli
všichni poučeni, jak správně pádlovat a jak používat pádlo při
zastavování nebo otáčení raftu, takže se také něco nového
naučili. Celé odpoledne bylo velmi pěkně připraveno a objednáno bylo i nádherné slunečné počasí.
Spolku Posejdon tímto moc děkujeme a budeme se těšit
na další společné akce.
Za tým pedagogů a zaměstnanců
ZŠ a MŠ Věřňovice
Jarmila Wotkeová

pátek dne 24. května se pěvecký sbor
Lutyňka ze základní školy v Dolní
Lutyni zúčastnil 24. ročníku pěvecké
přehlídky sborů z Moravskoslezského
kraje s názvem „Veselé zpívání 2019“.
Sbor zazpíval čtyři písně: jako první
zazněla Cesta, kterou nazpíval Tomáš Klus
s Richardem Krajčem. Jako druhou žáci
zazpívali píseň Spinkej, kterou napsal
John Denver, jako třetí zazněl africký spirituál Ipharadisi, kterou na cajón doprovodila Amálie Figurová z 9. třídy a na závěr
svého vystoupení sbor vystoupil s písní Chci tančit od kapely
Mirai. Na závěr celé přehlídky si všechny sbory zazpívaly píseň
Lásku na 100 let, kterou kdysi nazpívala Lucie Vondráčková.
Sbor zpíval pod vedením sbormistryně Mgr. Kateřiny Jarošové a za klavírního doprovodu Mgr. Hany Lukšové.
Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy

Lutyňská tretra posedmé

D

ne 14. června se konal již sedmý netradiční závod Lutyňské tretry, kde
závodí tandem rodič-dítě. Tuto sportovní akci organizuje Základní škola
a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní
Lutyně ve spolupráci s obcí.
Lutyňská tretra je atletický čtyřboj,
kde rodič i dítě absolvují čtyři disciplí-

ny: běh na 60 metrů, skok do dálky, hod
medicinbalem, štafetu 2x100m, kde
prvních 100 metrů běží dítě a druhých
rodič.
Akce podporuje sportovní aktivitu
celé rodiny a taktéž sjednocuje rodinné aktivity. Sportovní areál při základní škole v Dolní Lutyni tentokrát přivítal devadesát párů sportujících rodin,
které si kromě sportovních disciplín
také užili obří nafukovací atrakce, vodní pěnu, občerstvení, potřásli rukou
vzácnému hostovi fitness sportovci
Ondřeji Kmošťákovi – vítězi Arnold
Classic, absolutnímu vítězi IFBB Diamond Cup.
„Je důležité, aby si v dnešní uspěchané době na sebe lidé udělali čas,
trošku si zasportovali, strávili odpoledne jako rodina společně, popovídali si a to se nám zatím v atmosféře
Lutyňské tretry daří,“ říká ředitelka

závodů Jana Josieková. Nejlepší výkony
byly odměněny, a to hlavně díky našim
věrným a štědrým sponzorům a Nadaci
ČEZ, kteří mají nedaleko Dolní Lutyně
Elektrárnu Dětmarovice.
Jana Josieková,
ředitelka školy
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Údržba pozemků

M

áme tady dlouho očekávané léto,
příroda se zazelenala, vše kolem kvete a bujně se rozrůstá. Bohužel neroste jen to, co bychom si přáli.
Pole, louky a zahrady se nezelenají
jen trávou, ale i náletovými rostlinami
a škodlivými organismy, které zaplevelují pozemky a tím ohrožují zdraví lidí
a zvířat, dochází k přemnožení některých škůdců polních plodin.
Neobdělané pozemky jsou základnou pro množení a výsev škodlivých
plevelných druhů rostlin a živočichů
a tím poškozují okolní pozemky a zahrady, zaplevelují krajinu. Rovněž výrazně narušují vzhled obce.
Majitel neudržovaného pozemku
poškozuje práva majitelů sousedních
pozemků!
Dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
jsou vlastníci pozemku nebo osoba,
která jej užívá z jiného právního důvodu (např. nájem), povinni zjišťovat
a omezovat výskyt a šíření škodlivých
organismů včetně plevelů tak, aby

nevznikla škoda jiným osobám nebo
nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.
Žádáme proto vlastníky a uživatele pozemků, aby provedli pravidelnou
údržbu svých pozemků. Pracovníci
Obecního úřadu Dolní Lutyně budou
provádět namátkové kontroly. V případě zjištění neudržovaného pozemku
bude majitel vyzván k nápravě a pokud
tak neučiní, bude spisová dokumentace

postoupena k zahájení správního řízení
přestupkové komisi Městského úřadu
Bohumín.
Fyzické osobě, která se dopustila
přestupku dle § 3 Zákona č. 326/2004
Sb. o rostlinolékařské péči, může být
udělena pokuta do výše 30 tisíc korun
(§79b). Právnické osobě může být udělena pokuta až do výše 500 tisíc korun
(§79f ).
Hana Kalmárová,
pracovnice zemědělského úseku

Pasování prvňáčků na čtenáře Výstava modelů lodí
letos k nám zavítal písmenkový král se svou družinou. Jejich
Iveličenstva dorazila, aby pasovala naše prvňáčky na čtená- a vojenské techniky
ře. Samotnému pasování předcházel slavnostní slib čtenáře
a hlavně děti společně vyhnaly zlobivého skřítka Rozbidla,
který nám v knihovně popřehazuje a ničí pohádky. Prokázaly,
že se číst naučily a mohou se tedy stát čtenáři. Děti obdržely
medaili, časopis Sluníčko a roční navštívenku naší knihovny.
Po slavnostním pasování přišla zábava. Kouzelnice Radana
pro ně připravila opravdu kouzelný program. Děti čarovaly,
tančily a soutěžily. 					 (red)

Poslední víkend v květnu ve velkém sále probíhala soutěžní výstava modelů lodí a vojenské techniky. 		
(red)
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Oliver Sebastian ŠK UTA

Richard HAN US EK

Šimon ŠT ENC EK

Sabina RUS KOVÁ

Sofie LI SZOKOVÁ

Julie ČO PÍ KOVÁ
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BL A HOPŘ ÁNÍ
K Tvým narozeninám
Ti chceme hlavně štěstí,
zdraví a lásku přát,
neboť to jediné
Ti život může darovat.
Dne 23. června oslavila naše babička,
prababička a praprababička, paní
Daniela FISMOLOVÁ
z Věřňovic
své krásné 90. narozeniny.
Ať radost a štěstí Tě ještě provází, hlavně zdraví ať Ti neschází. Když se Ti
život někdy bude smutným zdát, možná i slzu Tě bude úsměv stát, když nikdo
nepochopí, co znamená bolest v srdci
mít, že můžeš žít a rodinu mít, útěchou
Ti musí být.
Všechno nejlepší přeje celá rodina
Milý manželi, tatínku, dědečku.
Přestože je to už 70 let, co jsi spatřil tento
svět, zdraví stále máš a rád si užíváš.
Ať další rok co rok ve svých nožkách máš
svižný krok, své stáří si každý den užíváš
a na rodinu i přátele se stále usmíváš.
Dne 24. června 2019
oslavil svých krásných
70 let pan
Jaroslav UHEREK.
Náš manželi, tatínku, dědečku, tímto
Ti chceme poděkovat za lásku, starostlivost, obětavost a péči, kterou jsi nám
dával a dáváš. K Tvému životnímu jubileu Ti z celého našeho srdce přejeme
mnoho zdraví, lásky, štěstí a elánu do
života.
Za celou rodinu přeje
manželka a děti s rodinami
Dne 6. června 2019
oslavil své 80. narozeniny
pan
Eduard SUCHÁNEK.
Hodně štěstí a hlavně zdraví
přejí manželka Alžběta,
dcery Marcela a Pavlína s rodinami
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V Z P OMÍ N KY

Říkáte si, jak čas letí,
životem se plavíte,
už jste spolu půl století,
zlatou svatbu slavíte.

Odešla na věky,
zbyla jen vzpomínka,
byla ta nejdražší,
byla to maminka.

Dne 14. června oslavili
50 let společného života manželé

Dne 21. července 2019
uplyne 20 let od úmrtí
naší milované maminky, paní

Marcela a Jan SKŘÍŠOVŠTÍ
z Dolní Lutyně.
Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky
do dalších společných let přejí
dcery Pavlína a Jana s rodinami

PO D Ě KOVÁ N Í
Dne 29. května 2019
jsme se rozloučili
s naším milovaným
manželem, tatínkem,
dědečkem, pradědečkem,
švagrem a tchánem,
panem
Zdeňkem GOLASEM
z Věřňovic.
Děkujeme všem příbuzným, přátelům,
sousedům a známým za účast a květinové dary při posledním rozloučení.
Zarmoucená rodina

V Z P OMÍ N KY
Dne 2. července 2019
uplyne 40 let od smrti
našeho milovaného
tatínka,dědečka, pana

Leontiny SZELIGOVÉ
z Věřňovic.
Dne 3. srpna 2019 by se dožila 95 let.
S láskou vzpomíná
syn Vladek s rodinou
Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.
Dne 10. června 2019
by se dožila 88 let naše
milovaná maminka, paní
Libuše WYBRANIECOVÁ
z Věřňovic.
S láskou a úctou
za celou rodinu syn Erich
Čas plyne,
vzpomínky zůstávají.
Dne 16. června 2019
by se dožila 80 let
naše maminka, babička,
prababička a tchyně, paní

Františka SEKERY.

Ludmila BÖHMOVÁ,
rozená Kolarčíková.

S láskou a úctou vzpomínají
synové Miroslav a František s rodinami

Zároveň si 13. listopadu 2019 připomeneme 6. smutné výročí od jejího úmrtí.

Odešel, ale zůstal v srdcích
těch, kteří ho měli rádi.
Dne 18. června 2019
jsme vzpomněli 9. smutné výročí úmrtí pana
Jiřího ČEMPĚLA.
Stále vzpomínají manželka Vanda, syn
Pavel, vnuk Tomáš a celá rodina

Stále vzpomínají dcery
Pavla a Marcela s rodinami
OZNÁMENÍ OBČANŮM
Kulturní dům bude od 1. do 10. července pro veřejnost otevřen pouze
v dopoledních hodinách od 8 do
12 hod.
Děkujeme za pochopení.

Červen 2019

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V ZPOM ÍNKY
Na Tebe život ještě čekal
s úsměvem mládí,
rozletem a touhou.
Odešel jsi náhle,
nevrátíš se víc.
Zlý osud nám Tě vzal,
bolest a žal v srdci zanechal.
Dne 8. června 2019 jsme si připomněli
10 let od tragického úmrtí našeho milovaného syna a bratra
Marka LUBOJACKÉHO.
S láskou vzpomínají rodiče,
sestry Silvie a Petra s rodinami

V Z P OMÍ N KY
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Dne 11. června 2019
jsme vzpomněli
nedožitých 90 let naší
maminky, babičky
a prababičky, paní
Zuzany SLOBODOVÉ
z Dolní Lutyně.
S láskou a úctou vzpomínají
dcera Drahuše, Robert,
vnuci David, Daniel
a pravnouček Vítek

Těžko se s Tebou loučilo,
těžké je bez Tebe žít,
v našich srdcích
Tě navždy budeme mít.

S největší láskou,
kterou v srdci máme,
stále na Tebe,
maminko, vzpomínáme.

Dne 14. června 2019
jsme vzpomněli 20. výročí
úmrtí našeho tatínka a dědečka, pana

Dne 19. června 2019
jsme vzpomněli 11. smutné výročí úmrtí mé milované maminky,
paní

Miroslava PTOŠKA.
S láskou vzpomíná dcera Věra,
vnučky Andrea a Renáta s rodinami
Dne 11. dubna 2019
jsme si připomněli
nedožité 92. narozeniny
pana

Vandy HURHOTOVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají
dcera Libuše, vnučky Marcela
a Gabriela s rodinami

Otakara SOSNY

Čas běží,
ale vzpomínky zůstávají.
V srdci je stále bolest
a tiché vzpomínání.

a dne 15. června 2019 jsme si připomněli
nedožité 90. narozeniny jeho manželky

Dne 30. května
by se dožil 65 let pan

Gertrudy SOSNOVÉ.

Ing. Zdeněk JUCHELKA, MBA.

Kdo jste je znali a měli rádi, v tichosti
vzpomeňte s námi.

Zároveň 3. srpna uplyne šest roků,
kdy nás navždy opustil.

Vzpomínají synové Zbyšek a Lešek
s manželkami, vnuk Martin
a pravnučka Luci

S velikou láskou a vděčností
stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Danka a celá rodina

!!! POZOR – ZMĚNA PŮJČOVNÍ DOBY V KNIHOVNĚ !!!
Po dobu letních prázdnin bude knihovna v pondělky uzavřena.
PONDĚLÍ
ÚTERÝ		
STŘEDA		
ČTVRTEK
PÁTEK		

ZAVŘENO
9 – 12, 13 – 17:30 hod.
13 – 17 hod.
9 – 12, 13 – 17:30 hod.
9 – 12 hod.

Od 8. do 19. července bude knihovna otevřena pouze ve středy
(13 – 17 hod.) a čtvrtky (9 – 12 hod.)
z důvodu zástupu během dovolené.
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V Z P OMÍ NKY
Dne 8. června 2019
jsme vzpomněli nedožité
83. narozeniny našeho
manžela, tatínka,
dědečka a pradědečka,
pana
Zdeňka PETRÝDESE
z Dolní Lutyně.
Zároveň 12. července 2019 vzpomeneme 25 let od jeho úmrtí.
Vzpomíná manželka Emilie a synové
Karel, Zdenek, Petr, vnuci a pravnuci
Smutná je vzpomínka
na den narození,
i vzpomínka na Toho,
kdo už tady není.
Dne 28. května 2019
by se dožila 90 let
paní
Malvína HANUSKOVÁ.
S láskou a úctou vzpomínají
synové Erich a Vladimír s rodinami

V ÝR OČ Í
V měsíci květnu oslavili naši spoluobčané 96., 94., 93., 85. a 80. narozeniny:
Anna ŘEHÁČKOVÁ
Květoslava KRATOCHVÍLOVÁ
Josef SLÁDEK
František VIŠŇÁK
Zdislav RAKUS
Stanislav UNGR
Jiřina VANČOVÁ
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hlavně hodně zdraví, spokojenosti
a osobní pohody do dalších let.

ROZLOUČILI JSME SE
Rozloučili jsme se s naším spoluobčanem:
Zdenkem GOLASEM (*1938)
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Červen 2019
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Fotbalisté vybojovali postup

T

o, v co mnozí před sezónou jen
tajně doufali, se stalo skutečností.
Tým Sokola Dolní Lutyně vyhrál soutěž
a v příští sezóně bude bojovat v I. A třídě.
„Vedení klubu postup chtělo. Já
jsem z toho měl obavy, ale nakonec se
to povedlo,“ řekl Deníku bezprostředně
po zápase šťastný trenér Jiří Aksteiner.
Jeho tým doma sice jen remizoval
se Slovanem Záblatí, ale to na postup
stačilo. „Na to, jak jsme sezónu odtrénovali, kluci pracovali, byli nemocní
a chodilo nás málo, tak jsem velmi
spokojený s tím, co předvedli a že postoupili,“ dodal.
Cíl pro následující sezónu? „První

rok se samozřejmě chceme udržet
a nechceme hrát úplně spodek. Kdybychom byli do 12. místa, bylo by to
ideální,“ přeje si Aksteiner.
Samozřejmě ví, že tým bude potřeba do nové sezóny posílit. „Něco
máme rozjednáno, náš gólman má 47
let, tam bychom potřebovali někoho
mladšího. Ale taky útočníka, záložníka, v podstatě do každé řady alespoň
jednoho kvalitního hráče,“ říká Aksteiner a věří, že je to reálné. „Přesvědčit
kluky hrát I. A třídu je určitě snadnější, než když jim nabízíte nižší soutěž.
Takže naším úkolem je teď dát tým nějak dohromady,“ uzavřel trenér nováčka I. A třídy.			
(red)

Trenér Kubiš: Hráči byli zklamaní
Kdyby nebylo tří nepovedených zápasů v úplném závěru, mohli postup do 1. A třídy slavit
fotbalisté Věřňovic. Po pětibodové ztrátě po
podzimu to dotáhli na pětibodový náskok
těsně před koncem jara. Jenže…
„Byli jsme natěšení, že by to mohlo vyjít, ale nezvládli jsme závěr. Hráči to
měli v hlavě a to jim svazovalo nohy. Dokola jsem jim opakoval, že na to myslet
nesmí, ale nepomohlo to,“ zamýšlí se nad
příčinami špatného závěru jara trenér Věřňovic Martin Kubiš.
Věří, že se nevydařený závěr příliš neprojeví na sestavě týmu pro příští sezónu. „Doufám, že to hráče neodradí. Někteří z toho
byli špatní a zejména ti starší se nechali
slyšet, že s fotbalem končí. Ale věřím, že vychladnou a nebude to tak zlé,“ doufá Kubiš.

Martin Adamczyk mezi nejlepšími
kulturisty v republice

B

ohumínská hala zimního stadionu
Bospor hostila poslední květnovou
sobotu Mistrovství České republiky
v kulturistice juniorů a dorostu, které
pořádal Bohumínsko-orlovský kulturistický oddíl Šembi. Chlapci a dívky
soutěžili v celkem dvaceti kategoriích,
zúčastnilo se více než 160 závodníků.
Mezi závodníky druhý rok po sobě

startoval také Dolnolutyňák Martin
Adamczyk (na fotografii zcela vlevo),
který se pro tuto soutěžní sezónu probojoval do nejlepší finálové šestice na
Mistrovství Moravy a Slezska v kategorii
kulturistika juniorů nad 77 kg a o týden
později na Mistrovství České republiky
v Bohumíně vybojoval 9. místo.
(kuc)

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ LUTYNĚ A OSVĚTOVÉ BESEDY – Dolnolutyňské noviny vydává Osvětová beseda v Dolní Lutyni, IČ 49592599. Na přípravě
novin se podílejí: Mgr. Pavel Buzek, Mgr. Dana Kawanová, Bc. Jan Fismol, Ing. Marie Przeczková. Příspěvky můžete zasílat na email: osvetovabeseda@
dolnilutyne.org, starosta@dolnilutyne.org nebo na adresu redakce: zpravodaj_dlutyne@volny.cz. Příspěvky je možné předat také osobně v kanceláři
kulturního domu: K Výšině 211, 735 53 Dolní Lutyně, tel: 734 788 717. Redakce si v případě potřeby vyhrazuje právo na krácení a stylistickou úpravu
příspěvků. Grafické zpracování: Štěpán Januszek, tisk: Tiskárna Propis. Dolnolutyňské noviny jsou vydávány každý měsíc vyjma července (11 vydání/rok).
Uzávěrka každého čísla je do 5. dne v měsíci, noviny vycházejí do 25. dne v měsíci. Dolnolutyňské noviny jsou vydávány jako periodický tisk územního
samosprávného celku, v počtu 1 800 výtisků. Evidenční číslo: MK ČR E 12137.

