P řivítali

jsme nové dolnolutyňské občánky

–

podívejte se na stranu 6

%

%

H a llow e enska party

V PÁTEK 8. LISTOPADU SE V SÁLE SEŠLI KOSTLIVCI, ZOMBÍCI, ČARODĚJNICE, POHÁDKOVÉ POSTAVY, POSTAVY Z KOMIKSŮ
A SPOUSTA DALŠÍCH NÁPADITÝCH KOSTÝMŮ. Pro naše hosty jsme připravili sladký bar plný rozmanitých tematických sladkostí, nechyběla marmeládová krev, linecké pařáty, slizké oči a spousta dalších dobrot. Po celou noc sálem zněla hudba v podání
kapely Foxy Hunters. Příšerky si u nás tančily do brzkých ranních hodin. Věříme, že jste si u nás Halloweenskou párty užili
a těšíme se zase za rok.												
(mp)

Digitální panel – elektronická úřední deska

O

bec pořídila digitální panel s dotykovým displejem, který bude sloužit jako elektronická úřední deska. Tento
panel se nachází vedle nové zastávky
u obecního úřadu. Po zkušebním provozu pak zcela nahradí listinnou úřední
desku u kulturního domu.
Proč se obec rozhodla investovat do
nové elektronické úřední desky? Vyvěšování na klasické listinné úřední desce je
se vzrůstajícím počtem dokumentů náročné z časového hlediska a nenabízí ani
požadovaný komfort při čtení dokumentů. Deska trpí zamlžením, námrazou, starší dokumenty brzy vyblednou. Proble-

matické je také
vyvěšování obsáhlejších dokumentů, delších seznamů,
map a výkresů
z projektových
dokumentací,
u kterých nezbývá jiná možnost než odkaz
na jejich nahlédnutí na obecním úřadě.
Elektronická úřední deska umožní vyvěšování dokumentů bez omezení počtu

listů a u digitálních dokumentů v jejich
plné kvalitě tak, jak byly úřadu doručeny. Digitální panel nabízí rovněž přehled
kontaktů, k nahlédnutí jsou všechny výtisky Dolnolutyňských novin a pro rychlou orientaci je k dispozici mapa obce.
Věříme, že tato změna přinese větší komfort občanům při hledání informací. (pb)
INFORMUJEME OBČANY O UZAVŘENÍ:
OBECNÍHO ÚŘADU 23., 27., 31. 12.
KNIHOVNY
16. 12. – 3. 1.
KULTURNÍHO DOMU
18. 12. – 1. 1.
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Szkolny piknik na granicy

D

olnolutyńskie przeszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej, rodzice i przyjaciele szkoły spotkali się w piątek 18
wrzesnia nad brzegiem Olzy w Wierzniowicach na „Pikniku
na granicy”, który zaszczyciła swoją obecnością pani Konsul
Generalna Izabella Wołłejko-Chwastowicz. Ogród domu PZKO
w Wierzniowicach, znajdujący się na samej granicy polsko-czeskiej, zdominowały barwy biała i czerwona, a góralska
muzyka kapeli Czymuni w tle wprowadziła gości i uczestników w pogodny nastrój. Biesiadowanie przy ognisku poprzedzało kilka konkursów i zabaw skierowanych do dzieci przedszkola i uczniów szkoły podstawowej.
Dzieci w wieku od 3. do 11. roku życia uczestniczyły
w zawodach hulajnogowych i konkursie na najbardziej
pomysłowy strój nawiązujący do symboli Polski. Młodzież
z klas wyższych uczestniczyła w grze „Cieszyńskie GO” poprowadzonej przez panią Barbarę Kubiczek z Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego
w Czeskim Cieszynie. Największe podekscytowanie uczniów było jednak związane z konkursem „Poznajemy Polskę”, który zakończył popołudniową zabawę i rywalizacje. Ucznowie w wieku od 7. do 15. roku życia uczesniczyły
w przygotowanym przez szkołę konkursie wiedzy o Polsce, przedstawionej w formie zagadek, zadań praktycznych
i gier edukacyjnych. Nagrodę główną w formie tabletu w kategorii kl. 1-5 odebrała Julia Baranowska, w kategorii kl. 6-9
Hanna Klus. Pozostali uczestnicy konkursów otrzymali nagrody książkowe oraz słodkie nagrody pocieszenia.
„Zabawy i konkursy to forma działania, która najbardziej
trafia do dzieci i młodzieży. Nawiązywanie do tradycji regionu oraz historii czy realiów Polski może być interesujące
i ekscytujące. Łączenie przeszłości z teraźniejszością chociażby poprzez wybór miejsca pikniku oraz nagród głównych nie

jest bez znaczenia. Jesteśmy przekonani, że szerzenie wiedzy
o Polsce oraz integracja społeczności szkolnej są ważnymi
środkami do uświadamiania sobie własnej tożsamości” –
powiedziała dyrektor placówki, Sabina Suchanek.
Szczere podziękowania kierujemy do Stowarzyszenia
Wspólnota Polska, które w ramach projektu Urodziny Biało-Czerwonej sfinansowało nasze przedsięwzięcie, oraz do koła
PZKO Wierzniowice, które przygotowało ognisko, udostępniło szkole swoje zaplecze oraz ogród.
Brzeżek

Hasiči z Neradu děkují

Ženy ze Zbytků cvičí rády

V

září 2016 jsem informovala o tom,
jak cvičí ženy ve škole
na Zbytkách. Cvičíme
už 22 let a každým rokem vyhodnocujeme
některé aspekty našeho cvičení. Pro zajímavost mohu sdělit
jako zajímavost sdělit,
že za 22 let se vystřídalo v našem kolektivu 56 cvičenek a odcvičily jsme společně
4 128 hodin. Je pravdou, že některé ženy nás navštívily jednou
nebo dvakrát a pak to vzdaly, jiné si zacvičily padesát- až šedesátkrát, ale jsou cvičenky takzvaně „skalní“, které si s námi zacvičily
i více než třistakrát. Cvičíme během školního roku, což je přibližně 30 střed, přičemž začínáme druhou středu v září a končíme
v květnu. Cvičení je vždy od 17 do 18 hodin a pokud si cvičení na
gymballech (velký gymnastický míč) chcete zkusit, těšíme se na
vás. 					Za zbytecké cvičenky
Helena Štěrbová

B

líží se konec roku, nastává čas bilancování a příprava plánů na
rok příští. Než se do uvedené práce pustíme, rád bych za všechny neradské dobrovolné hasiče poděkoval těm, kteří nám v letošním roce finančními příspěvky pomáhali realizovat naše záměry.
Poděkování patří především vedení naší obce a obecnímu úřadu
za trvalou přízeň i finanční podporu. Děkujeme rovněž těm, kteří
nás podpořili jednorázovými finančními dary. Je to Nadační fond
OKD Srdcovka, který po několik let vyhovuje našim žádostem
o finanční příspěvek. Za finanční dary dále děkujeme společnostem Bonatrans Group a.s., a Cemex s.r.o. Všechny finance výše uvedených přispěvatelů jsme letos použili na nákup výzbroje i výstroje
a činnost kroužku mladých hasičů ve všech kategoriích, přípravkou dětí počínaje. Velmi si toho vážíme. Rád bych využil tohoto
článku a všechny naše členy a příznivce pozval na lednovou valnou hromadu našeho sboru. Bude se konat dne 18. ledna příštího
roku od 17 hodin v neradské zbrojnici. Na této valné hromadě nás
čekají volby představitelů naší organizace na příští období.
Vladimír Nemec
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Berušky vstoupily už do 12. sezóny

M

áme tady další taneční sezónu.
Berušky jsme zahájili tradičně
v září náborem, přišlo téměř dvacet
holčiček ve věku od 4 do 8 let a letos
dokonce i jeden chlapeček. Děti se ještě nerozkoukaly a hned je čekalo první
vystoupení!
Na secvičení byly pouhé dva tréninky a většina z nich šla vystupovat úplně
poprvé. Ač secvičení malých dětí za tak
krátkou dobu je velice náročné, tak to
zvládly. Vystoupení se jim moc povedlo
a po zásluze bylo odměněno potleskem
Jubilantů.
Pilně jsme se připravili na další vystoupení pro ,,Vepřové hody“ organizované Klubem důchodců. Vystoupení
jsme zvládli s velkým potleskem!
A teď už se připravujeme na další nová vystoupení, která máme před
sebou.

A co všechno Berušky
stihly v roce 2019?
Měly spoustu zábavy a také tréninků, při nichž nacvičily tanečky na jednotlivá vystoupení.

První vystoupení nás čekalo v lednu v pátek na Chovatelském plese, kde
holky zatancovaly ,,Večerníčka“ a hned
následující den vystoupily na Sokolském plese.
Poprvé jako ,,Žabičky“ se předvedly v březnu na Pochování basy. Velkou
odměnou jsou pro nás vystoupení pro
místní Klub důchodců, který naše vystoupení odměnil nejen velkým potleskem.
Tancovaly jsme v dubnu na Vítání
jara a v květnu ke Dni matek. Zde jsme
přidali další nové tanečky ,,Panenky“,
,,Tygříky“ a ,,Louku“, kde tancovaly krásné berušky, motýlci a včeličky.
Sezóna 2018-19 byla zakončena tradičním Koncertem pro rodiče, kde se
předvedlo vše, co se za uplynulou dobu
nacvičilo.
Jestliže máte doma živé dítě, které
rádo tancuje, tak nás neváhejte kontaktovat. Trénujeme každé úterý od
17:15 do 18:15 hod. v bývalé ZŠ Nerad.
E-mail: petra.sostokova@seznam.cz
Těšíme se na všechny.
Mgr. Petra Šostoková

Jubilanti

Sokolský ples – Večerníček

Pochování basy – Žabičky

Vítání jara – Panenky

Den matek – Louka
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První exkurze školy na Farmě Bezdínek
V

úterý 5. listopadu jsme se s našimi
prvňáčky vydali na Farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Ve výukovém filmu
nejdříve Čmelák představil celou farmu
a proces pěstování rajčat.
Největším zážitkem byla návštěva
obrovského skleníku plného rajčat. Děti
také měly možnost ochutnat jednotlivé
druhy rajčátek, dostaly pexeso se zeleninou a odnesly si plno zajímavých informací. Pokud jste na farmě ještě nebyli,
na stránkách školy máme odkaz na foto
z exkurze v Demo skleníku, nahlédněte
s námi!
Děkujeme také týmu Farmy Bezdínek za realizaci exkurze pro naše prvňáčky.
Mgr. Lucie Trachová

Halloweenský den v naší Halloween s angličtinou
sluníčkové školičce

Z

ávěr měsíce října patří v anglosaských zemích (a v posledních letech nejen v nich) oslavám halloweenu. K hravé
tradici strojení se do nejrůznějších kostýmů jsme se připojili i v naší školce ve třídě Berušek. Čtvrteční dopoledne tak
patřilo nejrůznějším strašidelným, nadpřirozeným, kouzelným
i jiným postavám v podání dětí. Nejen pro všechny čarodějky,
dýně a podobná stvoření byl připraven bohatý program zahrnující diskotéku, přehlídku masek a další aktivity a soutěže. Halloweenský den vyvrcholil společnou akcí dětí a rodičů.
Během speciálního odpoledne si mohly děti za pomocí rodičů
vyrobit podzimní svícen z přírodnin, který
snad navodí podzimní
atmosféru a bude připomínkou společně
strávených chvil v naší
školce. Všem rodičům,
kteří si udělali čas
a přišli, moc děkujeme. 		
Za MŠ Střed
Radka Buchtová
a Radana Konečná

A

ni letos jsem žáky neochudila o podzimní svátek duchů a strašidel, který připadá na noc 31. října. Krásně
se daly využít podzimní prázdniny na přípravu výzdoby
a aktivit a jako každý rok čekaly na žáky v maskách, či bez nich
různé aktivity, které nejen rozšířily jejich slovní zásobu, ale
také zručnost. Zdobily se klobouky a dýně, lovili se duchové,
vyráběla živá mumie, či záložka do knihy. Společně prožité dopoledne hodnotím jako velmi povedené a děkuji všem, kteří
si masku vyrobili, koupili, či jen tak narychlo načmárali před
hodinou angličtiny. Těším se další rok a vy se můžete podívat,
jak jsme si to užili, na fotogalerii na stránkách školy.
Nikol Světlíková, vyučující AJ
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Drakiáda MŠ a ZŠ Zbytky

úterý 22. října se konalo v bohumínském
kině K3 první kolo pěvecké
soutěže Bohumínská pěvecká star 2019, do které se
měli možnost přihlásit žáci
a žákyně z Bohumína, Dolní
Lutyně, Dětmarovic, Orlové, Rychvaldu a Petřvaldu.
Z naší školy se přihlásila
Agáta Kovářová ze 6. B, která si vybrala píseň Všechno nebo nic od Ewy Farne.
Agáta ve II. kategorii v obrovské konkurenci postoupila do
finále, kde se jí však nezadařilo. I tak moc gratulujeme!
Ve III. kategorii si zazpívala Kateřina Klečková ze 7. A, která
si vybrala píseň Cesta od Tomáše Kluse a Richarda Krajča, bohužel do finále nepostoupila.
Agáta s Kateřinou si pak společně v kategorii duo zazpívaly píseň Srdce nehasnou, kterou pro Karla Gotta a jeho dceru
složil Richard Krajčo. Bohužel jejich společný zpěv na postup
nestačil. Žákyně za účast v 1. kole získaly pamětní list a dvě
vstupenky na finále soutěže. Oběma moc děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy a budeme se těšit na finále!
				
Mgr. Kateřina Jarošová

P

Školní jazyková soutěž

Česko zpívá koledy!

ouštění draků – tradiční symbol podzimu – zlákalo i letos
nejedno dítě. Protože tato sportovní aktivita patří k oblíbeným, rozhodli jsme se i letos ji zařadit do svého programu.
Je to jedna z prvních společných akcí na začátku školního
roku, která již řadu let spojuje rodiče a děti ze ZŠ a MŠ Zbytky.
Není pochyb, že jde o pohybovou aktivitu, protože vždy
je nutné vyvinout potřebnou fyzickou námahu k tomu, aby
se podařilo dostat draka do oblak a na chvíli jej tam držet.
Letos, možná více než kdy
jindy, se nám vítr vyhýbal,
proto udržet draka ve vzduchu bylo téměř nemožné
a nepomohly ani domluvy.
Nicméně na druhou stranu
nám přálo nádherné, sluncem zalité podzimní počasí,
v jistém ohledu srovnatelné s tím letním. Proto bylo mnohem
důležitější se jen této akce zúčastnit, nežli být tím nejlepším.
A tak i když se pouštění draků příliš nedařilo, využili
jsme teplého podzimního dne ke společnému popovídání
a děti byly nadšeny, že se mohou opět vidět se svými kamarády ze školky či školy. Za svou snahu dostat draka do výšin
a alespoň na chvíli jej tam udržet, byly odměny malou drobností. Tímto děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě
„Drakiády“.
Za SRPŠ při ZŠ a MŠ na Zbytkách
Jana Vašková

V

e středu 23. října jsme po roční pauze opět pořádali olympiádu v angličtině, které se letos účastnilo téměř 30 žáků
napříč celým druhým stupněm. Nejpočetnější zastoupení
měli deváťáci, což nás velmi potěšilo. Součástí byl tradiční
poslech, gramatický test a konverzace, která byla oproti minulým olympiádám jiná v tom, že žáci museli projít třemi různými částmi. V jedné popisovali obrázek, ve druhé minutu
mluvili na vybrané téma a ve třetí – nové, vedli dialog s vybraným spolužákem. Na průběh soutěže dohlížela komise vyučujících AJ, za což jim velmi děkuji. První místa obsadili Julie
Sternadlová, Vojtěch Hanusek, Tomáš Kostial a Elen Šnoblová.
Ceny byly z části věnovány Maticí školskou, které rovněž patří
náš dík. Výsledky a fotodokumentaci si můžete prohlédnout
na stránkách školy.
Za tým jazykářů se těší na další ročník
Nikol Světlíková

V

ezměte si kalendář nebo diář ve svém telefonu a raději
hned si poznamenejte: Zpívání koled s Deníkem, středa
11. prosince od 18 hodin na náměstí T. G. Masaryka v Bohumíně. Ano, tradiční akce, během níž se v jeden den a ve stejný
čas rozezní tisíce hlasů na stovkách míst po celé zemi, se už
blíží. I naši žáci z pěveckého sboru Lutyňka se akce zúčastní
společně s dalšími sbory města Bohumína a řadou dalších
amatérských zpěváků. Přijďte i vy na náměstí a zpívejte s námi!
Mgr. Kateřina Jarošová
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Leontýna BL ATOŇ OVÁ

Sebastián C I E ŚL A R

Emilie GO GOVÁ

Rozálie HOŘÍ N KOVÁ

Teodor K LUS

Jakub SKYB Í K

Eduard ŠT EMO N

Marie WI ŚNI OWSK Á

S krátkým programem vystoupily děti z MŠ Střed.

Dne 5. října 2019 jsme přivítali nové dolnolutyňské občánky.
Fotografie dalších dolnolutyňských občánků představíme v prosincovém vydání DLN.

Listopad 2019

P OD ĚKOVÁNÍ
Dne 9. října 2019
jsme se rozloučili s naším
milovaným manželem,
tatínkem, dědečkem,
švagrem a tchánem,
panem
Ing. Karlem KŘEMENEM.
Děkujeme všem příbuzným, přátelům,
sousedům a známým za účast, květinové
dary a projevy soustrasti při posledním
rozloučení. Současně bychom rádi poděkovali i všem pracovníkům pohřební služby paní Ivety Balarinové z Bohumína za
vstřícnost, profesionální přístup a příkladné zajištění všech náležitostí pohřbu.
S láskou a úctou manželka Eva
a dcery s rodinami

V ZPOMÍNKY
Až vítr vlahý
pohladí mne po líčku,
vzpomeneme na ženu
nejdražší, na matičku.
Mnohokrát jsme ji
přidělali vrásky
a ona nám dala tolik lásky.
V srdíčku schovanou ji máme
a stále na ni vzpomínáme.
Dne 1. listopadu 2019 by se dožila 80
let naše milovaná maminka, babička
a tchýně, paní
Marie MRÁZKOVÁ,
rozená Grzybková.
18. září uplynulo již 23 let od jejího úmrtí.
Pracoval jsi vždy do únavy,
klidu sobě nedopřál.
Díky za to,
čím jsi pro nás v životě byl,
za každý den,
jenž jsi pro nás žil.
Dne 2. listopadu 2019 by se dožil 79 let
můj milovaný tatínek, pan
Alois MRÁZEK.
13. srpna letošního roku uplynulo již
23 let od jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají
a nikdy nezapomenou dcera Monika
a také Milena, Pavla a Pavel s rodinami

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

VZPOMÍNKY
Kdo Tě znal,
ten si vzpomene.
Kdo Tě měl rád,
nikdy nezapomene.
Dne 6. listopadu 2019
jsme vzpomněli
15. smutné výročí úmrtí paní
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V Z P OMÍ NKY
Čas rychle ubíhá,
ale bolest v našich srdcích
je stále stejně hluboká...
Dne 14. prosince 2019
vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí pana

Marie LIGOCKÉ.

Ladislava HAVLÍČKA
z Dolní Lutyně.

S úctou vzpomínají dcera Věra, vnučka
Andrea a vnuk Lukáš s rodinami

Za celou rodinu manželka Jana
s rodinou

Dne 8. listopadu 2019
jsme vzpomněli smutné
10. výročí, kdy zemřela
paní
Amálie TOMALÍKOVÁ,
roz. Lubojácká.
S láskou vzpomíná rodina
Čas plyne,
vzpomínky zůstávají.
Dne 9. listopadu 2019
jsme vzpomněli 5. smutné
výročí úmrtí pana
Josefa PIETRASINY.
Vzpomínají manželka, dcera
a syn s rodinou
Děkujeme za cestu,
kterou jsi s námi šel,
za ruce,
které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byl,
za každý den,
který jsi s námi žil.
Dne 21. listopadu 2019 jsme si připomněli 1. smutné výročí úmrtí našeho
tatínka a dědečka pana
Františka VRKOČE
z Dolní Lutyně.
S láskou a úctou vzpomíná dcera Marcela,
syn Ladislav a dcera Irena s rodinami

V ÝROČ Í
V měsíci říjnu oslavili krásné 93. a 80.
narozeniny tito naši spoluobčané:
Emilie PETRÝDESOVÁ
Emil SZOSTOK
Marie GOLASOVÁ
Gratulujeme a všem oslavencům přejeme hlavně hodně zdraví, spokojenosti
a osobní pohody do dalších let.
Výročí zlaté svatby – 50 let společného
života – si připomněly tyto manželské
páry z Dolní Lutyně:
Jiří a Irena KRYSKOVI
Milan a Danuše MACUROVI
Připojujeme se s gratulací a přejeme
hodně zdraví, pohody a dalších společně prožitých let.

ROZLOUČILI JSME SE
Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany:
Ing. František GIL (*1925)
Vojtěch VYBRANĚC (*1986)
Karel KŘEMEN (*1951)
Miroslav ŠOSTOK (*1936)
Lubomír RASZYK (*1956)
Veronika NOVÁKOVÁ (*2000)
Evžen ADAMČÍK (*1928)
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Uzávěrka příspěvků do prosincového vydání
Rádi bychom informovali naše čtenáře, že příspěvky do prosincového vydání
společenské kroniky přijímáme nejpozději do 5. prosince 2019.
Redakce

Listopad 2019

Dolnolutyňské noviny

strana 8

Medaile děvčat z Dolní Lutyně

R

eprezentantky oddílu silového trojboje TJ Viktorie Bohumín
Denisa Turková a Natálie Plevová (obě z Dolní Lutyně) sbíraly
body v soutěžích v powerliftingu.
Denisa, ač věkem dorostenka, reprezentovala Českou republiku na Mistrovství Evropy v benchpressu juniorek a v říjnu ve
finském Tampere vytvořila nový národní rekord a vybojovala výkonem 65 kg bronzovou medaili v kategorii juniorek do 52 kg.
Následně se Denisa a její oddílová kolegyně Natálie 26. října
v Rakovníku zúčastnily Mistrovství ČR žen v klasickém (RAW) silovém trojboji. Natálie po triumfu a vítězství nejen v kategorii,
ale i absolutně na Mistrovství Moravy juniorek a Mistrovství severní Moravy žen dokázala při své první sezóně zabojovat i na
republice open a v kategorii žen do 72 kg skončila na 2. místě
s těmito výkony: dřep 135 kg, benchpress 75 kg, pozved 142,5
kg = total 352,5 kg. Denisa skončila na republice open v kategorii žen do 52 kg na místě třetím: dřep 82,5 kg, benchpress 40 kg,
pozved 100 kg a total 222,5 kg.
Oddíl silového trojboje má sídlo ve Starém Bohumíně na
„Viktorce“, kde obě děvčata ladí formu před soutěží, během přípravy trénují individuálně, Natálie ve svém oblíbeném fitness
a Denisa v tátově „Rambo dílně“. Více informací je na facebookových stránkách oddílu. 		
			
(mat)

Siláci trhali na Mistrovství světa světové rekordy

O

věnčeni úspěchy a medailemi se
z říjnového Mistrovství světa federace GPC (global powerlifting comittee),
které se konalo v Nových Zámcích, vrátili
reprezentanti oddílu silového trojboje
Powerlifting Raspberry Bohumín. Jak poznamenal předseda oddílu Pavel Malina,
sestava osmi závodníků byla nejúspěšnější prezentací od vzniku oddílu.

První den se závodilo v samostatném
dřepu bez podpůrných dresů (RAW).
Příležitost dostala i nová členka oddílu
Klára Heliová v kat. do 52 kg jako juniorka
a zvedla 75 kg. Svou váhovou kategorii
vyhrála a v absolutním pořadí byla druhá. Dále zde závodil Robert Kolena v kat.
mužů do 100 kg. Zvedl 227,5 kg a ve své
váhové kategorii skončil třetí.

Překonané rekordy
Úspěšní byli ve svých váhových kategoriích i další borci z Bohumína. Stanislav Hoza opět předvedl svůj standard,
závodil v kat. M5 (60–65 let) do 90 kg
a v pozvedu vytvořil světový rekord výkonem 202,5 kg. Karol Bečka se zlepšuje
závod od závodu a v kat. M4 (55–59 let)
do 82,5 kg vytvořil tři světové rekordy:
dřep 240 kg a benč 135 kg a total 605 kg.
Josef Cichý z Dolní Lutyně v kat.
M6 (65–69 let) do 60 kg udělal dřep
165, benč 80, a pozved 175 kg, což je

světový rekord. Pavel Malina závodil
v kat. M4 do 60 kg a zvednul v dřepu
210 kg (světový rekord), benč 105,
pozved 185, total 500 kg, což je národní
rekord v kategorii mužů.
Všichni své váhové kategorie vyhráli
a v absolutním pořadí mezi všemi veterány bez rozdílu vah Malina obhájil své
prvenství z minulého roku a Cichý se
umístil hned za ním. Hoza byl čtvrtý
a Brečka šestý.
Další rekordy padaly i v dalších dnech,
kdy se závodilo v samostatném dřepu
s vybavením. Pavel Malina a Karol Brečka vyhráli své váhové kategorie a v absolutním pořadí Malina opět potvrdil
své prvenství z loňska. Brečka vybojoval
3. místo. „Toto byl pro náš oddíl obrovský
úspěch, protože jsme ve třech soutěžích
měli v absolutním pořadí do 3. místa po
dvou závodnících,“ konstatoval předseda
oddílu Pavel Malina.
(tj)
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