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opět nabízí seniorům plavenky
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Naši školáci zpívali koledy

DĚTI ZE ŠKOLNÍHO SOUBORU LUTYŇKA vyrazily 11. prosince do Bohumína, aby se přidaly ke společnému zpívání koled, které se
konalo na náměstí T. G. Masaryka při akci nazvané Česko zpívá koledy. (to)

Sváteční slovo starosty Dolní Lutyně
Čas běží hrozně rychle, starý rok se
pomalu loučí a za pár dnů tu máme rok
2020. Jako každý nový rok je plný nadějí
a očekávání.

Co by si měl člověk na prahu
nového roku přát?

Určitě se shodneme, že především
zdraví. Pokud se člověka drží, tak si ho
někdy možná tolik neváží jako ten, jehož zdraví zlobí. Přestože do nejbližší
plnohodnotné nemocnice to budeme
mít zase o kousek dál, chci věřit, že to
nikomu nezpůsobí zásadní problémy
a že lékaře budeme všichni v příštím
roce potřebovat co nejméně.

Co je ještě kromě zdraví důležité?
Bezpochyby mít kolem sebe svou

rodinu a přátele. Bohužel ne každý má
to štěstí trávit vánoční svátky se svými
nejbližšími nebo přáteli. Je mezi námi
hodně těch, kdo jsou o svátcích sami,
protože jejich nejbližší jsou na druhém konci republiky nebo někde ve
světě. Prosím proto, nezapomínejme
na dobré sousedské vztahy, které mohou těm osamělým rodinu aspoň trochu vynahradit. Možná stačí prohodit
pár slov nebo popřát osobně šťastný
a veselý nový rok a druhému uděláte
radost.
Doba se mění a komunikace se ve
velkém přesunula na sociální sítě. Přestože to podle mne není ideální způsob,
jak by spolu lidé měli mluvit, i tak děkuji
všem z FB skupiny Dolnolutyňáci sobě

za společnou komunikaci a příspěvky,
z nichž některé jsou podnětem nejen
pro mne a celé vedení obce.

A co víc si ještě přát?
Určitě pohodové Vánoce. Ať nikomu
nezůstane kost v krku, ať všichni najdeme pod stromečkem to, co si přejeme,
a v příštím roce ať se nám splní všechna
tajná přání.

Váš Pavel Buzek,
starosta obce
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Od tragédie v Dole ČSM Stonava uplynul už rok

T

ímto bych ráda věnovala vzpomínku na den, který mnohým z nás
už navždy změnil životy – 20. prosinec 2018. V tento den došlo k výbuchu metanu v severní části Dolu ČSM
Stonava. Toho dne měl můj přítel
Martin P. svou pravidelnou odpolední
směnu. Pochopitelně si ten den pamatuji – Martin se rozloučil se mnou,
s dětmi Sebíkem (12) a Emmičkou (3),
zastavil se u svých rodičů popřát mamince k svátku (Dagmar) a poté odjel
do práce. Přestože vše vypadalo jako
obvykle, člověk si až zpětně vybavuje
detaily v jeho jednání. Například, že při
odjezdu od rodičů se ještě naposledy
ohlédl a zamával jim. Záhy po nástupu
na směnu došlo k devastujícímu výbuchu metanu, jehož příčinu dodnes
neznáme.
Nebudu tu psát o tom, jak moc
nám chybí, o tom, že děti už nikdy neuvidí svého tatínka, že to vše považuji
za nespravedlnost a krutý žert osudu,

ale ráda bych připomněla to, čeho Martin ve svém životě dosáhl a předal nám
dál. Jistě není možné obsáhnout celý
výčet jeho kvalit a úspěchů, což není
ani mým cílem, navíc lidé, kteří jej znali, toto dobře vědí. Chtěla bych pouze
připomenout jeho památku a uctít ji
alespoň pár řádky. Je to vlastně jedna
z mála věcí, které můžeme udělat.
Martin zemřel krátce po oslavě
svých 40. narozenin. Po společné cestě
jsme kráčeli krásných 16 let. Předně chci
zmínit, že byl velice sportovně nadaný,
v dětství se svým bratrem Romanem
hrál baseball a věnoval se řeckořímskému zápas. V dospělosti mu učaroval squash, kterému se věnoval také
na závodní úrovni. Byl členem Ostravské squashové ligy, kde vyhrál nejeden zápas. Spoluhráči mu rovněž
v den pohřbu věnovali vzpomínku, jež
je stále k vidění na stránkách Ostravské
squashové ligy. Martin měl rád hudbu, knihy, auta, moderní technologie,

Projekty obce podpořené
Moravskoslezským krajem
Dotační program – Podpora návrhu
řešení nakládání s vodami na území,
příp. části území, obce
Vodohospodářská studie řešení srážkových a odpadních vod v obci Dolní
Lutyně
Studie bude koncepčně řešit možnosti odvádění a likvidaci odpadních vod
a možnosti vsakování a odvádění srážkových vod na území obce Dolní Lutyně zahrnující technickoekonomické posouzení řešení včetně analýzy možných
finančních zdrojů pro realizaci navazujících opatření.
Dotační program – Studie pro optimalizaci obecních systémů nakládání
s odpady
Studie optimalizace obecního systému nakládání s odpady v obci Dolní
Lutyně
Studie bude komplexně řešit celé území
obce Dolní Lutyně, a to všechny komunální odpady vznikající na území obce.
Výstupem budou řešení, která povedou
k optimalizaci jednotlivých prvků celé-

výlety s rodinou a setkávání se s kamarády. Zajímal se o celospolečenské
dění a měl rád lidi, tak jako život. Byl
pracovitý, což dennodenně dokazoval právě ve svém zaměstnání u společnosti OKD, kde začal pracovat po
úspěšném absolvování stavební průmyslové školy. Neváhal kdykoliv pomoci, nebo přijít na přesčas. K jeho
kamarádům patřil Stanisław T., s nímž
společně pracoval na úseku dopravy.
Standa byl Polák, ale tady žil dlouhá
léta se svou přítelkyní Šárkou v Havířově. Standa i Martin onen osudný den,
v předvánočním čase, měli společnou
směnu, ze které se už nikdy nevrátili
a bok po boku na dole ČSM zahynuli.
Prosím, věnujme
Martinovi, Standovi
i ostatním horníkům,
kteří v tento den
tragicky zemřeli,
tichou vzpomínku.
Jana V.

Plavenky
pro seniory

ho systému s důrazem na dodržování
hierarchie nakládání s odpady, snižování množství směsných KO, odklon
biologicky rozložitelných komunálních odpadů ze skládek a ekonomická
udržitelnost celého řešení.
Dotační program na podporu přípravy
projektové dokumentace 2019
Projektová dokumentace – Rozšíření
sběrného dvora Dolní Lutyně
Navržená modernizace spočívá v rozšíření stávající zpevněné plochy, odvodnění nových ploch, pořízení nových
nádob na sběr odpadů, vybudování
přístřešků pro sběrné nádoby, osvětlení a oplocení nově vzniklého prostoru,
úpravy nového řešení logistiky a provozu sběrného dvora.
(maf)

O

bec Dolní Lutyně opět připravila
pro své občany od 60 let s trvalým
pobytem v obci slevové karty sloužící
k využívání sportovišť v areálu společnosti BOSPOR v Bohumíně. Je možné
využít plavecký bazén, saunový svět,
Adventure golf, pétanque, ruské kuželky a solnou jeskyni v Bohumíně. Zájemce o průkazku musí vyplnit žádost na
obecním úřadě, dveře č. 6 a zaplatit jednorázový poplatek 120 Kč. Na základě
této „plavenky“ a předložení občanského průkazu mu bude poskytnuta sleva
ze vstupného na uvedených sportovištích.
Plavenky vydané v letošním roce
platí do konce ledna 2020. V případě jakýchkoliv informací se můžete
obrátit na pracovnici sociálního úseku telefon 552 301 296 nebo email:
kalmarova@dolnilutyne.org.
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Společné zpívání v Łaziskách

V

rámci dlouholeté spolupráce příhraničních pěveckých souborů
z Dolní Lutyně a Godova se uskutečnilo
dne 28. listopadu v obci Łaziska setkání
u příležitosti 35. výročí místního souboru Kalina.
Kalina vznikla v roce 1984, sdružuje
23 členů a sbormistryní je Małgorzata
Tolarz. Slavnost byla zahájená bohoslužbou v dřevěném kostelíku Všech
svatých z roku 1467, který je jednou
z nejvýznamnějších památek dřevěné
církevní architektury v Polsku.
Mši svatou k uctění památky sv. Cecilie, patronky hudebníků, duchovní
hudby a chrámového zpěvu a připomenutí vzniku souboru Kalina celebrovali kněží Antoni Brzytwa a Marian
Krzyżowski. Zdůraznili, že „přes zpěv se
stáváme všichni bohatšími, možná se
staneme i lepšími. Ve zpěvu také vidíme
to krásné společenství, které se spojuje z mnoha hrdel v jedno volající srdce,
které oslavuje Boha. A kdo zpívá, dvakrát se modlí”.
Slavnostní bohoslužbu hudbou
a zpěvem doprovodili členové pěvec-

kých sborů PZKO Lutnia z Dolní Lutyně
a Hasło ze Skřečoně. Dirigovala Irena
Szeligová, na klávesách hrál Vladislav
Rusek.
Slavnostní večer v srdečném duchu
pokračoval v sále místní hasičské zbrojnice. Umělecká vedoucí souboru Kalina Danuta Gajdosz přivítala delegaci
místní samosprávy vedenou starostou
Godowa Mariuszem Adamczykiem,
ředitelku školy v Łaziskach Gabrielu

Kłosek a další hosty. Ve svém projevu
stručně připomněla historii souboru za
celou dobu jeho existence, nejvýznamnější koncerty a úspěchy.
S kulturním programem se opět
představily smíšené pěvecké sbory Lutnia a Hasło. Přátelské setkání pokračovalo v družných rozhovorech u stolů
plných dobrot.
Marie Sztwiertniová

Lampionový průvod na Zbytkách

L

ampionový průvod patří k tradicím
obestřeným tajemnem a magickou
atmosférou. Dětem se líbí rozsvícená
světélka a mnohé se rády pouštějí večer
za dobrodružstvím, proto byla tato akce
pojata právě v tomto duchu. Část Dolní
Lutyně se v pátek 15. listopadu rozzářila lampiony, které nesly děti ze ZŠ a MŠ
Zbytky.
Sraz všech malých účastníků v doprovodu jejich rodičů byl u základní
školy, kde se zapsali a společně se vydali do průvodu. Hojná účast svědčila
o velké oblíbenosti lampionového průvodu, kterému přálo i nebývale teplé
podzimní počasí. Všichni se vydali plni
očekávání vstříc dobrodružství a mnozí
z nás neměli ani sebemenší tušení, co
se bude dít.
Prošli jsme se cestou od základní
školy přes „Kolonii“ až k místnímu lesu.
Tam bylo připraveno malé pohoštění.
Následně se děti společně s rodiči vydali na průzkum do lesa. Ten bylo třeba celý projít po místní komunikaci až
dolů, kde kdysi býval rybník. Úkol to

nebyl až tak obtížný, neboť celý tento úsek byl solidně
osvětlen a děti se
cítily bezpečně.
Na konci procházky na děti
čekalo malé překvapení na místní
louce v podobě
světelných duchů.
Pointa však byla
v tom, najít si toho „svého“, a tak se děti
pouštěly do jeho hledání. Každý měl
svou vlastní značku nebo celé jméno,
a tak se na všechny dostalo. Pro děti to
byla krásná odměna po tak dlouhém
„výšlapu“. Po celou dobu si samozřejmě
svítily svými lampiony či jinými světelnými prvky, kterými opravdu nešetřily.
Tímto velice děkujeme všem, kdo se
podílel na přípravě lampionového průvodu, protože bez jejich pomoci by nebylo možné připravit tak krásný večer.
Na školní a školkové děti čekají samé příjemné chvilky. Mikuláše

už mají za sebou a za pár dní jsou tu
Vánoce, a tak bych ráda všem popřála klidné prožití vánočních svátků, především ale hodně zdraví
a pohody.
Za rodiče a děti na Zbytkách
Jana Vašková

Opět je tu Tříkrálová sbírka
Od 1. do 14. ledna 2020 proběhne další ročník Tříkrálové sbírky. V Dolní Lutyni se Tři králové – Kašpar, Melichar
a Baltazar - objeví a budou koledovat
v sobotu 4. ledna.
(red)
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„Čtení – nejlepší učení“

V

rámci kampaně Celé Česko čte dětem se ve středu 20. listopadu na
Generálním konzulátě Polské republiky
v Ostravě uskutečnila dvojjazyčná akce,
které se účastnili žáci Základní školy
s polským jazykem vyučovacím v Dolní
Lutyni a žáci ZŠ A. Jiráska Dolní Lutyně.
Setkání se neslo v literárním duchu
a zúčastnění žáci se mohli vydat na
cestu „Od pohádky až k poezii” pomyslným vlakem. Už při vstupu do budovy
konzulátu obdrželi lístky na velkolepou
cestu z Ostravy do Beskyd. Vedoucím
stanice byla moderátorka paní Izabela Kapias a průvodčím pan Marian
Mazur. Během cesty zazněly polské
i české písničky, mimo jiné „Jedzie pociąg z daleka” nebo „Jede jede mašinka”.

Izabela Kapias přednesla v originále
báseň „Lokomotywa” od slavného polského básníka Juliana Tuwima. Tutéž
báseň v českém překladu předčítal Marian Mazur. Akci podpořili svou aktivní
účastí na čtení také generální konzulka
Polské republiky pani Izabella WołłejkoChwastowicz a pan Zbyněk Pražák,

náměstek primátora města Ostravy.
Paní Izabella Wołłejko-Chwastowicz
přečetla polskou báseň „Makaron” od
Wandy Chotomské a pan Pražák povídku Józefa Ondrusze „Zde se žije bezstarostně”.
Z Českého Těšína přijel žákům zazpívat dětský pěvecký sbor Trallala
a nechyběly ani zábavné hry, kdy ti nejpozornější posluchači v sále si domů
odnesli krásné odměny za správné zodpovězení otázek, týkajících se přečteného textu.
Sabina Suchanek,
ředitelka ZŠ s polským jazykem
vyučovacím v Dolní Lutyni;
Mgr. Radka Getlerová,
učitelka ZŠ Dolní Lutyně

Podzim v mateřské škole Adventní odpoledne
ve Věřňovicích
na ZŠ Zbytky

L

etošní podzim nám dopřál
mnoho krásných dní. Děti
z mateřské školy ve Věřňovicích
si tyto dny užívaly co nejvíce při
pobytu venku. Sbíraly barevné
listí, tvořily z přírodnin a pozorovaly měnící se přírodu. Společně
si vyzkoušely i dlabání dýní, upekly si jablečný štrúdl, poznávaly a ochutnávaly podzimní ovoce a zeleninu.
Ve školce žijeme i sportem. Naše školka se letos poprvé zapojila do celostátního projektu České obce sokolské.
Celoroční činnost „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“
je zaměřena na pohybové a poznávací aktivity předškolních
dětí. Hravou formou bez soupeření a stresových situací plní
děti různé úkoly, které jim přinášejí radost z pohybu, učí je
překonávat překážky a rozvíjejí jejich pohybové dovednosti i znalosti. Starší děti jezdily na bruslení na zimní stadion
do Orlové a také jsme všichni navštěvovali Solnou jeskyňku
v Dětmarovicích.
S podzimem se děti rozloučily při procházce se skřítkem
Podzimníčkem. Vytvořily pro něho krásný domeček z přírodnin a on jim na oplátku na školní zahradu schoval poklad.
Petra Froncová

V

úterý 26. listopadu se ve škole na
Zbytkách konal již
2. ročník Adventního
odpoledne. Rodiče,
děti a učitelky se sešli v prostorách školy, aby si zde společně vyrobili adventní
věnce či jiné vánoční
ozdoby. U kávy, čaje
a sladkého pečiva si
mohli vyměnit nápady na tvoření, probrat vánoční přípravy a naladit se na
Vánoce. V takto příjemné
atmosféře
se všem účastníkům podařilo vyrobit opravdu krásné
věnce. Věříme, že si to všichni užili, a těšíme se na další ročník.
Za ZŠ Zbytky Mgr. Jana Urbanová
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Naši školáci uspěli ve Velké ceně zoo

D

vakrát v roce organizuje ostravská
Zoo ve spolupráci s Kruhem přátel
Zoo tradiční vědomostní soutěž určenou žákům ZŠ a víceletých gymnázií.
Žáci naší školy se této soutěže účastní
pravidelně a připravují se na ni s velkou
odpovědností a zájmem.
Téma letošního podzimního kola,
které se konalo 15. listopadu, bylo velmi
zajímavé a lákavé. I to byl jeden z důvodů, proč se přihlásilo do první kategorie
157 družstev a do druhé kategorie starších žáků pak téměř 200 družstev. Již
3 týdny předem jsme se tedy připravovali na náročné otázky z oblasti dravců,
sokolů a sov.
V mladší kategorii obsadili naši žáci
nádherné 35. místo (družstvo tvořily žákyně 6.B – Sternadlová Julie, Getlerová
Linda, Sliwková Barbora a 7.B – Válečková Nikola a Wierbicová Jana). Také
zbývající dvě družstva mladší kategorie (7.B – Svobodová Veronika, Kellerová Klára, Figura Šimon, Tremboš Jan,
Vrubel Vojtěch a 7.A – Gajdošová Vendula, Moroňová Kateřina, Wolf Adam,

Kožušník Robin, Škuta Petr) zaujala
místa v první polovině, což je krásné
umístění. Starší kategorii reprezentovali
chlapci z 8. ročníků (8.A – Kostial Tomáš,
Musil Petr, Kulinski Standa a 8.B – Babinski Adam, Slavík Marek) a umístili se na
74. místě ze 193 družstev.
Není snadné měřit své síly s prestiž-

ními ostravskými, opavskými či havířovskými školami a gymnázii, a přesto dokáží i naši žáci vybojovat skvělé pozice.
Všem zúčastněným žákům blahopřeji
a děkuji jim za svědomitou přípravu
do této soutěže. Těším se zase příště…
Mgr. Lenka Trembošová,
učitelka přírodopisu

„Mikuláš v naší školičce“ Sbor Lutyňka zpíval
při rozsvěcení stromečku

D

ne 6. prosince jsme si
v naší školce užili mikulášskou besídku. Všechny třídy navštívil Mikuláš
a čert. Touto cestou bychom chtěli poděkovat
firmě RE/MAX Elite Reality
2 za obohacení mikulášského balíčku dobrůtkou
a také studentkám SOŠ
MaP Karviná za ztvárnění
Mikuláše a čerta.
Kolektiv učitelek
MŠ Střed Dolní Lutyně

V

sobotu 30. listopadu zpíval Školní pěvecký sbor Lutyňka
na vánočním jarmarku před restaurací Lutena v Dolní Lutyni, kde se večer rozsvěcel vánoční strom. Zazpívala Eliška
Rusková a nebe pak ozářil i ohňostroj. Náš sbor si pod vedením Mgr. Kateřiny Jarošové zazpíval sedm písní a to Doo ba,
Pásli ovce Valaši, Půjdem spolu do Betléma, Nesem vám noviny, Zítra přijde Ježíšek, Srdce nehasnou a Vánoce na míru. Na
stage piano sbor doprovodila Bára Lukšová.
Děkujeme všem za nádhernou atmosféru v tomto předvánočním čase.
Mgr. Kateřina Jarošová
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Amálie MOR AVCOVÁ

Ela HULVOVÁ

Elena SZE L I GOVÁ

Eliška KOŠA ŘOVÁ

Mar tin K A JSE R

Natálie KO NE Č NÁ

Sebastian ŠAB O

Tobiáš MI SI A RZ

Vítek B É M

V ÝR OČ Í
V listopadu oslavili krásné 96., 92., 91.,
90. a 80. narozeniny naši spoluobčané:
Adéla HANUSKOVÁ, Ervin BABCZYNSKI,
Marie ŠKUTÍKOVÁ, Albert GRZEBIEŃ,
František STANIČEK, Irena PISKOŘOVÁ
Výročí zlaté svatby – 50 let společného
života – si připomněli manželé:
Emil a Zdenka KOLIBAČOVI z Dolní Lutyně
Gratulujeme a všem přejeme hodně zdraví, spokojenosti a pohody do dalších let.

ROZLOUČILI JSME SE
Dne 5. října 2019 jsme přivítali další nové dolnolutyňské občánky.

Rozloučili jsme se s naším spoluobčanem Josefem LIGOCKIM (*1930). Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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BL A HOPŘ ÁNÍ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

VZPOMÍNKY
Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád,
nezapomene.

Jak ten čas letí...
Své ANO jste si řekli před pár lety.
Šťastný ať je každý Váš den,
hodně lásky, zdraví jen.
Dne 31. prosince 2019 oslaví
50 let společného života

Dne 10. prosince 2019
jsme si připomněli
1. smutné výročí úmrtí
pana
Bohumila JURÁŠE.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
a synové s rodinami
Hvězdy Ti nesvítí,
slunce nehřeje,
už se k nám nevrátíš,
už není naděje.
Prázdný je domov,
smutno je v něm,
cestička k hřbitovu
zůstala jen.

Věrka ČOPÍKOVÁ a Slávek ČOPÍK.
Do dalších let přejí vše nejlepší syn Petr
s rodinou a dcera Pavla s rodinou
Krásných květů plnou náruč
k narozeninám
Ti chceme dát,
hodně zdraví, štěstí, lásky
k tomu přát.
Dne 29. prosince oslaví osmdesátiny
naše maminka a babička, paní
Zdenka VĚČORKOVÁ.
K významnému jubileu jí blahopřejí
syn Aleš, dcera Dagmar, vnoučata
Marek, Lenka a Jana s Martinem

V ZPOM ÍNKY
Vše pominulo,
jen stopa lásky
v srdcích zůstala.
Čas plyne a roky ubíhají,
však na Tebe krásné
vzpomínky nám zůstávají.
Utichly kroky i Tvůj hlas,
ale obraz zůstává v nás.
Každičká vzpomínka smutný je vzdech,
navždy však zůstane v srdcích nás všech.
Dne 4. prosince 2019
by se dožila 100 let paní
Štěpánka SKŘIŠOVSKÁ,
rozená Kramná.
S láskou a úctou vzpomínají synové
Vilém a Jan s rodinami

Dne 16. prosince 2019 by se dožil 90 let
pan
Jaroslav ŠOSTOK.
Dne 12. března 2020 si připomeneme 14. smutné výročí, kdy nás navždy
opustil.
S láskou a úctou vzpomíná syn Václav
s manželkou, vnučky Gabriela a Petra
s rodinami a dcera Věra s rodinou
Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.
Dne 15. prosince 2019
by se dožila 70 let
moje maminka, paní
Anna BRONCZKOVÁ.
Zároveň jsme si 14. května 2019 připomněli 2. výročí jejího úmrtí.
S láskou a úctou vzpomíná
dcera Eva s rodinou
Uzávěrka do lednového vydání
Informujeme čtenáře, že příspěvky
do lednového vydání společenské
kroniky přijímáme nejpozději do
5. ledna 2020.
Redakce
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V Z P OMÍ N KY
Ruku už Ti nepodáme,
abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.
Dne 19. prosince 2019
by se dožil 80 let pan
Jiří ČEMPĚL.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Vanda, syn Pavel, vnuk Tomáš a celá rodina
Kdo měl rád, nezapomíná.
V sobotu 21. prosince
2019 jsme vzpomněli
1. smutné výročí, kdy nás
navždy opustil manžel,
tatínek a dědeček, pan
Jan PRCHALA.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Zdeňka, syn Petr, dcera Hanka s manželem a vnučky Petra, Zuzanka, Anička
Čas plyne, nevrátí, co vzal,
jen bolestné vzpomínky
zanechal.
Dne 24. prosince 2019
uplyne rok, kdy zemřel pan
Vladislav STWIERTNIA
a letošního 18. září
to byly čtyři roky,
kdy nás opustila paní
Olga STWIERTNIOVÁ.
S láskou a úctou vzpomínají
dcera Ilona a syn Erich s rodinami
Žije dál v srdcích těch,
kteří ji měli rádi.
Dne 28. prosince 2019
vzpomeneme 2. smutné
výročí, kdy nás navždy
opustila paní
Danuše TÉMOVÁ.
S láskou vzpomínají manžel Lubomír,
dcera Renáta a synové Kamil a René
s rodinami a sestra Marie
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Věřňovice se těší
na Fotbalové centrum mládeže

S

ál kulturního domu ve Věřňovicích
se stal v sobotu 23. listopadu místem
setkání fotbalistů a věrných fandů. Důvodem bylo mimo jiné vyhodnocení sezóny a seznámení s plány na rok 2020.
V úvodním slově pana Twardzika
zazněla spokojenost s výsledky dospělých hráčů. Lepší umístění ovlivnila řada
zranění a v domácích zápasech nepřízeň rozhodčích.
Velmi pozitivně byla hodnocena práce s mládeží. Výbor ocenil trenéry mládeže Filipa Hrušku, Václava
Wítkovského, Eduarda Gábora a Martina
Chorovského. Nesmírná obětavost jmenovaných stojí za velkým zájmem žáků
a dorostenců oblékat dres TJ Sokol
Věřňovice. Výbor chce i nadále zkvalitňovat práci s mládeží a od roku 2020
uvést do života projekt „Fotbalové centrum mládeže“. Najde-li tento projekt

pochopení u zastupitelů obce, nic nebude bránit uvést ho do reality.
Velké poděkování výboru si zaslouží i naši fandové. Průměrná návštěva
na zápas činila 141 návštěvníků, což je
jedna z nejvyšších v dané třídě. Zápasy
žáků a dorostenců sleduje v průměru
30 diváků.

Na závěr byla za velkého potlesku
předána odměna hlavnímu trenérovi
panu Martinu Kubišovi. Jeho oddanost
a chuť pracovat pro fotbalový klub ve
Věřňovicích je obdivuhodná a zaslouží
si respekt všech fandů fotbalu.
Výbor TJ Sokol Věřňovice

Starším žákům TJ Věřňovice skončila fotbalová sezóna

K

zakončení letošní fotbalové sezóny
starších žáků jsme se sešli – trenéři,
žáci i jejich rodiče 30. listopadu ve Sport
baru na zimním stadiónu v Bohumíně,
kde jsme tuto sezónu zhodnotili a nastínili jsme si hlavní úkoly pro sezónu
nadcházející.

Poté jsme se všichni přesunuli do
sportovní haly Bospor, abychom naše
společné odpoledne zakončili tak, jak
se na správné sportovce sluší. Na dvou
hřištích zde proběhl fotbalový a současně i florbalový zápas, ve kterých si
bok po boku spolu zahráli naši mladí

fotbalisté se svými rodiči. Nebyla nouze
o skvělé výkony a výbornou náladu.
Akce se konala za podpory Komfort
agentury práce, obce Dolní Lutyně,
Mili Festu a fotbalového klubu TJ Sokol
Věřňovice.
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