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zpravodaj obecního úřadu a osvětové besedy obce dolní lutyně

zdarma

Lubomír Otisk:
celoživotní tenista

SPORTOVEC TĚLEM I DUŠÍ, lyžař, tenista, ale též malíř, ochotník i pěstitel kaktusů. Všechny tyto vášně v sobě spojuje jméno
Lubomír Otisk. Čtyřiadevadesátiletý obyvatel Dolní Lutyně dlouhé roky aktivně sportoval. Nejvíc mu učaroval tenis, který hrál
až do devadesáti let. Pochlubit se může fotografií, na které je zachycen ve stejné situaci na kurtu jako exprezident Václav Klaus,
jehož snímek vyšel v novinách. Tuto památku má dokonce od Klause podepsanou. 
Čtěte na straně 3
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Obchvat Karviná-Bohumín nebude
V

minulém měsíci jsme mohli zaznamenat v tisku zprávu
o tom, že dlouho připravovaný projekt přeložky silnice I/67 mezi Bohumínem a Karvinou nebude. Po mnohaletém úsilí zástupců Bohumína, Dětmarovic, Dolní Lutyně
a ujišťování, že plánovaný obchvat není problém, prostě
ho stačí naprojektovat a postavit, dorazila z jednání Centrální komise Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), která funguje
při ministerstvu dopravy a rozhoduje o velkých dopravních stavbách, smutná informace: obchvat nebude!
„Vyhozené miliony a více než deset let zbytečné
práce,“ rozčiluje se starosta obce Mgr. Pavel Buzek. Připomíná, že na přípravách pracoval společně se starostou
Bohumína a Dětmarovic. „Odeslali jsme už dopis panu
premiérovi a na další místa ve snaze změnit postoj centrálních úřadů. Boj určitě nevzdáváme, ale z rozhodnutí
je nám všem smutno. Víme, kolik aut denně našimi obcemi projede, jak je cesta nebezpečná a prochází středem obcí,“ říká starosta.
Postěžoval si také, že se poukazuje na špatné životní
prostředí, když ale má ministerstvo dopravy možnost něco
změnit, odklonit dopravu mimo obydlená území, stavbu
obchvatu nepovolí.

„Hlavně že vláda schválila 15 miliard na kanál na
Odře. Možná budou časem dotace i na čluny, protože
to bude asi pro občany z Věřňovic „nejrychlejší spojení“ se světem. Přes železniční přejezd, který je jediným
spojením s obcí, se kvůli vysoké vytíženosti železničního koridoru skoro nedá projet, závory jsou velmi často dole. Nezbývá než doufat, že zápas ještě neskončil
a snad nakonec zvítězíme. Bez pomoci Moravskoslezského kraje, ministerstva dopravy a vás občanů to ale
nepůjde,“ dodává starosta Pavel Buzek. 
(red)

Situace kolem covid-19 kultuře vůbec nepřeje
Letošní rok se zapíše do kronik nevesele. Pro kulturní život je letošní rok
opravdu náročný. Akce, které připravujeme několik měsíců dopředu, jsme
nuceni rušit. Těšili jsme se na vás na
již tradičních podzimních akcích a nyní
vše postupně rušíme. Chystali jsme
se na zájezdy do divadel na muzikály Květiny pro paní Harissovou, West
side story (ten jsme zrušili už na jaře
a ani na podzim se nám nepoštěstilo
toto představení zhlédnout). Musíme
zrušit tradiční Halloweenskou párty
pro děti, kterou jsme připravovali na

23. října, v tento den tradičně také pořádáme lampiónový průvod.
Letos jsme měli připravený zájezd
do vinného sklípku s prohlídkou Templářských sklepů, tento zájezd se také
neuskuteční. Společně s obecním úřadem jsme se dohodli, že tradiční setkání jubilantů se v letošním roce neuskuteční. Taneční kurz studentů byl
pozastaven a tradiční „půlkolona“ se
nebude konat.
Tradiční vepřové hody, které ve
velkém sále KD připravuje klub seniorů, byly po konzultaci s vedoucí klubu

Výsledky krajských voleb
V pátek 2. října a v sobotu 3. října se uskutečnily volby do krajských zastupitelstev, kterých se mohlo zúčastnit celkem 4 330 oprávněných voličů. K volebním urnám
jich přišlo 1 399 což představuje 32,31% účast. Volilo se
celkem v 5 volebních okrscích a nejvíce hlasů získalo
ANO – 32,46 %, dále pak SPD – 11,73 %, koalice ODS
a TOP 09 – 10,28 %, ČSSD – 9,85 %, Piráti – 8,62 %, KDU-ČSL – 6,52 %, KSČM – 6,30 % a koalice STAN, Nezávislých
a Zelených – 5,83 %. Dalších 12 stran nepřekročilo v obci
5% hranici. Hejtmanem kraje tak zůstane prof. Ivo Vondrák z ANO. Podrobné výsledky i z jiných měst a obcí si můžete vyhledat na internetových stránkách www.volby.cz

paní Červencovou také zrušeny. Stejně tak byla po debatě s vedoucí Českého svazu žen v Dolní Lutyni paní
Petrovou zrušena burza podzimního
odívání.
Rušení plánovaných akcí nás velice
mrzí, ale věříme, že se situace v naší
zemi spojená s covidem zlepší a my
budeme moci postupně začít opět pro
vás kulturu pořádat a nejen rušit.
Budeme se na vás těšit!
Tým Osvětové besedy
v Dolní Lutyni
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Lubomír Otisk býval zřejmě nejstarším aktivním tenistou v kraji

Hrával tenis s raketou hraběte Larische

V

kého prezidenta a vášnivého tenistu
Václava Klause.
„Ta moje fotka je z roku 1975
nebo 76 z turnaje veteránů v Chrudimi. Když v devadesátých letech
vyšla v novinách fotka s Klausem,
zjistil jsem, že je podobná té mé.
Tak jsem si ji vystřihl, nalepil je
vedle sebe a vzal na vyhlašování
ankety Zlatý kanár v Přerově. Chtěl
jsem to Klausovi ukázat osobně, ale
nepustli mě k němu. Ale podařilo se
mi to předat chlapům z ochranky,
kteří mu to ukázali. Pak jsem viděl,
jak mě hledal na tribunách, zamával
mi a podepsal se,“ říká Otisk s důkazem v ruce.
Jak dodává, rád vzpomíná na tenisty Hřebce, Drobného, Kodeše a jednou před zápasem ve Frýdku-Místku prý pinkal s legendárním Janem
Kukalem. „Požádal mě, zda bych
mu dělal sparingpartnera, aby se
před zápasem rozehrál,“ vzpomíná
Lubomír Otisk.

ším jsem byl rád. To o sobě může
s čistým svědomím říkat Lubomír Otisk, muž, kterého zná několik
generací z Karvinska a Ostravska jako
hyperaktivního člověka a sportovce. Jeho jméno najdete v kronikách
orlovských tenistů a kaktusářů, karvinských lyžařů a také Dolu
Doubrava, kde většinu svého života
pracoval.
Přestože mu letos bylo čtyřiadevadesát, při rozhovoru byste mu tolik nehádali. Hlas stále pevný, chůze
ucházející, paměť jako velkokapacitní
hard disk. K tomu stále jiskra v oku,
úsměv, velký temperament a ochota
vyprávět.
„Když se mě ptají na věk, říkám,
že jsem tak starý, jako anglická královna. Ta je ale o dva měsíce mladší,“
směje se muž bydlící se svou dcerou
v domku u lesa na pomezí Rychvaldu
a Dolní Lutyně.

Tenis mu učaroval

Pochází ale z Doubravy, tam se narodil v kolonii Mexiko u nádraží, kde se
na tamním kurtu seznámil s tenisem.
„To bylo na začátku třicátých let,
kdy jsem tam jako kluk očumoval
a hráčům sbíral míčky. Od osmi let
jsem pak hrál tenis závodně, nejvýš třetí třídu v okresním přeboru,“
vzpomíná.
Později se Lubomír Otisk stal trenérem a jeho svěřenci se v 70. letech
coby žáci utkávali v ostravských Komenského sadech například s legendárním Ivanem Lendlem. „Pamatuju,
jak v jednom zápase Kremer vyhrál
první sadu a matka pak Ivana peskovala u plotu tak, že až brečel,“
usmívá se Lubomír Otisk.
Mezi svými věcmi schovává
i opravdovou raritu, kterou je tenisová
raketa, s níž hrával hrabě Larisch, majitel místních dolů a dalších podniků.
Lubomír Otisk se k ní dostal po válce,
kdy byl opuštěný Larischův zámek
v Karviné-Solci pod správou státu.
„Po válce, v roce 1945, jsem pracoval v mzdové účtárně na karvinské šachtě Jan Karel. Dozvěděl
jsem se o tenisovém kurtu v parku

Nejstarší tenista v kraji

u zámku, který byl sice zarostlý,
a tak jsme ho museli spolu s bratrancem a manželi Gebauerovými
opravit a pak tam hrávali pravidelně. A zrovna v té době byl při
likvidaci ruin zámku objeven zasypaný sklep, ve kterém byly obrazy,
koberce a různé další věci. ...a také
asi deset tenisových raket. Za pomoc při inventuře na účtárně jsem
si pak mohl z těch věcí něco vybrat.
Koberce mě nezajímaly, obrazy těch
šlechticů mě nezajímaly, ale zato ty
rakety! Vybral jsem si tu nejdražší
dřevěnou dunlopku, od samotného
Larische! Jen si to představte! Hrál
jsem s ní ještě mnoho let a mám ji
dodnes,“ říká vitální senior.

Tenisová podobnost 		
s prezidentem čistě náhodná

Ze své pozdější tenisové kariéry se rád
pochlubí fotkou, na které je zachycen,
když zahrává volej u sítě. Tenisoví pamětníci si jistě vzpomenou na snímek,
který takto zachycuje i bývalého čes-

Svůj milovaný tenis hrával až do
svých devadesáti. „Naposledy jsem
si pinknul v květnu 2016. Skončil
jsem s tím, protože špatně vidím,
a tak mě to přestalo bavit. Když
mi byli funkcionáři přát k jubileu,
říkali, že jsem prý byl nejstarší aktivní tenista v kraji,“ směje se Otisk.
Když v roce 1986 odešel do důchodu, ani poté nezahálel. Bavil se tenisem, lyžováním, pěstoval kaktusy,
hrál divadlo, maloval – v domě je plno
jeho obrazů krajin, nejčastěji průmyslové a beskydské. A také rád jezdil na
motorce.
„Do devadesáti jsem ještě jezdil na kole. Když se mě dnes ptají,
jak se mi povedlo dožít se tak vysokého věku, vždycky říkám, že je
to kozím mlíkem, co jsem vždycky
pil,“ usmívá se sympatický otec dvou
dětí, děda dvou vnuků a dvou vnuček
a praděda pěti pravnuků.

(Převzato z Karvinského deníku)
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Věřňovicím patří velké díky
Chtěli bychom touto cestou poděkovat TJ Věřňovice za jejich vstřícnost a vřelé přijetí našich „ratolestí“. Jsme jim velice vděčni, že se ujali našich mladých fotbalistů, kteří předtím hráli za TJ Sokol
Dolní Lutyně.

PODĚKOVÁNÍ

J

sme velice překvapeni, jak rozdílně
mohou fungovat dva fotbalové kluby v jedné obci. Stejné výše dotace,
naprosto rozdílné financování. Nebojíme se říci, že jsme byli v naprostém
úžasu, na co vše mají naši kluci nárok
z těchto dotací. Tohle jsme nikdy nepoznali a nedostali.
Kluci ve Věřňovicích dostávají příspěvek tisíc korun na nové kopačky,
mají několik nových krásných dresů
a fotbalových míčů. O cestovné se už
nemusíme starat my, rodiče, náklady
hradí také oni. Nemusíme ledovat vyvrtnuté kotníky, jelikož už netrénují
tam u lesa nebo za tribunou. A dokonce se nám ani při jednom zápasu
ve Věřňovicích ještě nestalo, že by se
během fotbalového zápasu „musela“

sekat tráva traktůrkem nebo hnojit
tráva těsně před zápasem, protože
jindy to jednoduše nejde. Samozřejmostí u každého zápasu je vyvěšená
světelná tabule, se kterou byl v Dolní Lutyni také problém… nebyl nikdo,
kdo by ji před zápasem pověsil…
TJ Věřňovice uspořádala důstojné
ukončení fotbalové sezóny a nemuseli se na to skládat trenéři a rodiče
ze svého. A vymlouvat se na koronu?
Směšné. Vždyť zábavy se pořádají na
hřišti i v této době. A čeho si možná
ceníme nejvíc, že mohou trénovat na
velkém, normálním hřišti. Zdá se vám
to všechno zbytečné a banální? Není.
Naši kluci totiž konečně dostali opět
chuť hrát, fotbal je zase baví a je to
pouze přístupem TJ Věřňovice. A bylo
to i vidět na jejich prvním společném
zápase, který vyhráli 4:1.

Jsme hrozně rádi, že jdou kluci raději na trénink, než aby někde pili, kouřili
či něco horšího. Vždyť se stále říká, že
na naší mládeži záleží nejvíc, je to naše
budoucnost, ale bohužel tomu tak není.
Nic se pro to nedělá. Na tento problém
jsme totiž upozorňovali už dávno, sepsali petici, ale vše bylo „zameteno pod
stůl“. Jak jsme zjistili, je velice důležité
mít dobré zázemí a pocit, že někomu
záleží na našich dětech. Nevěříme už
ve spravedlnost, jen chceme otevřít oči
rodičům, kteří se rozhodují dát své dítě
do nějakého klubu, ať je ta jejich volba správná. Cesta zpět totiž prakticky
neexistuje a pokud ano, tak za velmi
obtížných, nepochopitelných a ponižujících peripetií… Ještě jednou moc děkují
fotbalovému klubu TJ Věřňovice rodiče
a trenéři mladých fotbalistů z Dolní
Lutyně.
(red)

Wrześniowa wędrówka dolnolutyńskich pezetkaowców
Wycieczki krajoznawcze należą do tradycyjnych imprez MK PZKO w Lutyni
Dolnej. W tym roku zarząd koła zorganizował wyjazd do trzech ciekawych
miejscowości – Holeszowa, Hulina
i Kromierzyża. Przed odjazdem wycieczkowicze z powodu pandemii byli
zobowiązani do noszenia maseczek
ochronnych w autokarze oraz zamkniętych obiektach, przestrzegania zasad
utrzymywania dystansu fizycznego.
W sobotę 12 września br. ponad 40
osób zwiedziło najpierw wczesnobarokowy zamek w Holeszowie, 12-tysięcznym mieście położonym na styku dwu
ważnych regionów etnograficznych:
Hany i morawskiej Wołoszczyzny.
W sąsiedniej miejscowości Hulinie
odwiedzili wycieczkowicze od razu
dwa muzea. Pierwsze prywatne muzeum zabawek znajduje się w byłej
szkole, jest własnością pani Andrei Miklasowej i posiada kolekcję lalek, wózków, mebelków, modeli samochodów,
samolotów i innych zabawek z całego
niemal świata. W drugim Muzeum
techniki rolniczej i gospodarstwa wiej-

skiego można było podziwiać artykuły
gospodarstwa domowego, narzędzia
oraz przedmioty codziennego użytku,
meble, ciągniki, maszyny i urządzenia
rolnicze, stare, legendarne samochody
i motocykle.
Celem wędrówki dolnolutyńskich
pezetkaowców był Ogród Kwiatowy
w Kromierzyżu, dawniej nazywany
Libosad, będący arcydziełem barokowej sztuki ogrodowej w stylu francuskim. Założony został w latach
1665-1675 przez Karla von Liechtenstein-Kastelcorn. Autorem projektu byli
włoscy mistrzowie Filibert Luchese

oraz Giovanni Pietro Tencalla. W centralnym miejscu ogrodu, wśród wzorcowo przystrzyżonych żywopłotów,
stoi charakterystyczna ośmioboczna
rotunda z 1674 oraz kolumnada, ozdobiona 46 rzeźbami przedstawiającymi
postacie z mitologii greckiej i rzymskiej.
Sprzyjajaca pogoda, ciekawe atrakcje, smaczny obiad, zdyscyplinowani
wycieczkowicze to wszystko przyczyniło się do tego, że wycieczka się udała, przyniosła wiele niezapomnianych
wrażeń oraz sporą dawkę nowych
wiadomości.
Maria Sztwiertnia
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V Dolní Lutyni byl zahájen provoz
skupiny pro děti od jednoho roku
N

a začátku letošního školního roku
byla v Dolní Lutyni otevřena první služba péče o dítě v dětské skupině
pečující o děti od 1 roku do 6 let věku.
Dětská skupina, podobně jako jesle
nebo mateřská škola, poskytuje pravidelnou péči o dítě, a to od jednoho
roku věku do zahájení povinné školní
docházky mimo domácnost v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte (např. na výchovu, rozvoj
schopností, kulturních a hygienických
návyků dítěte).
Jedná se o službu péče o dítě zapsanou do evidence poskytovatelů
při Ministerstvu práce a sociálních
věcí ČR a provoz dětské skupiny Profa
Dolní Lutyně je realizován za podpory
ESF – Evropských strukturálních fondů. Dětskou skupinu najdete v cen-

tru obce na adrese U Kina 231, Dolní
Lutyně. Budova prošla v minulých

měsících celkovou vnitřní rekonstrukcí tak, aby byla uzpůsobena i těm
nejmenším dětem. Zápis dětí je otevřen po celý rok, kapacita ještě není
naplněna a celkem je uzpůsobena pro
14 dětí. Provoz dětské skupiny je
prozatím od pondělí do pátku v časech od 7 do 16 hodin, případně po
domluvě lze uzpůsobit potřebám
rodičů. Kontaktujte nás na emailu
sdruzeni.profa@seznam.cz
Službu ocení především rodiče
dětí, které se nedostaly do běžné
školky, ať již z důvodu nízkého věku
dítěte, kapacit školky apod. Srdečně
zveme maminky, ale i tatínky, aby se
za námi přišli podívat.
Bc. Darja Škutová

Malé tanečnice Berušky se těší, až zase budou trénovat
Kvůli nouzovému stavu jsou opět přerušeny všechny kulturní, sportovní i taneční aktivity. Nyní čekáme, kdy budeme moci zase trénovat, snad začátkem listopadu.
Ale ani na konci léta jsme nezaháleli. V září proběhl
nábor nových Berušek, kterých se opravdu sletělo hodně. Holčičky byly již velmi nedočkavé a na tanečky se moc
těšily, což šlo vidět z jejich zářivých očí. Sezóna se teprve
rozbíhá a pevně věříme, že bude delší než ta minulá.
Jestli máte doma živé dítko, tak ho neváhejte přihlásit,
trénujeme každé úterý. Kontaktovat nás můžete na emailu petra.sostokova@seznam.cz
Mgr. Petra Šostoková
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

(1)

(2)

(4)

(3)

Dne 19. září 2020 jsme přivítali nové dolnolutyňské občánky:
Jakub CHROMIK(1), Lukáš STAREC(2), Mia BOTUR(3), Zoe RŮŽIČKOVÁ(4), Dominik BIJOK(5)

(5)
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ZLATÁ SVATBA

VZPOMÍNKY

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

Kdo lásku
a dobro rozdával,
ten neodešel,
žije v našich
srdcích dál.

Dne 24. října oslavili 50 let společného života manželé

Dne 20. října jsme si připomněli třetí smutné výročí od chvíle, kdy nás
navždy opustila paní

Zdenka a Jaroslav UHERKOVI
z Dolní Lutyně.

Milá maminko, milý tatínku přejeme Vám pevné zdraví, hodně lásky
a štěstí do dalších společných let.
To vše ze srdce přejí syn Jaroslav
a dcery Monika a Lenka s rodinami.

VZPOMÍNKY
Jak tiše žila,
tak tiše odešla.
Skromná ve svém
životě,
tichá ve svých
bolestech.
Odešla 24. března 2020 a dne 13. října 2020 jsme vzpomněli nedožité
90. narozeniny paní
Marie KWIATKOWSKÉ.

S láskou vzpomínají dcera Jitka s rodinou, vnučka Lucie s rodinou, sestra
Zdeňka s rodinou a Jakusovi.
――――――――――――――
Odešel jak stín ptáka,
co se mu nebe zdálo.
Odešel jen tak tiše,
jako by se nic nestalo.
Dne 18. října jsme
vzpomněli 25. výročí úmrtí pana
Bohuslava NÁWRATA
z Věřňovic.

Stále vzpomíná manželka a syn
s rodinou.

UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ
DO PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ
Vážení čtenáři, vaše příspěvky do
listopadového vydání Dolnolutyňských novin přijímáme nejpozději do 5. listopadu 2020.  Redakce

Anna KNĚŽÍKOVÁ.

S láskou vzpomínají manžel, dcera,
syn a sestra s rodinami.
――――――――――――――
Dne 20. září 2020 tomu
bylo již 10 let, kdy nás
navždy opustil náš syn,
bratr, vnuk a synovec,
pan
Tomáš HASPRÚN.

Stále vzpomínají rodiče, sestra Barča
s rodinou, babička Helena a teta
Milena s celou rodinou.

VÝROČÍ
V měsíci září oslavili svá narozeninová výročí – 93, 92 a 80 let naši spoluobčané:
Marie PROKOPOVÁ
Mária KOKOŠKOVÁ
Jiří VÝTISK
Karel NAGY
Leokadie BORTLÍKOVÁ
Připojujeme se s gratulací a všem
oslavencům přejeme hlavně hodně
zdraví, spokojenosti a osobní pohody
do dalších let.
――――――――――――――
Výročí 50 let společného života –
tzv. zlatou svatbu – si připomněly
tyto manželské páry:
Josef a Marie MAZURKOVI
z Věřňovic
Vladislav a Božena KUBATKOVI
z Věřňovic
Upřímně gratulujeme a přejeme oběma manželským párům hodně zdraví, spokojenosti a stálou manželskou
pohodu.
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ROZLOUČILI JSME SE
Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany:
Antonín ROSICKÝ (*1944)
Jiřina KULFIRSTOVÁ (*1938)
Vladislav SZYPULA (*1954)
Marek IVAN (*1963)
Ervin BABCZYNSKI (*1927)
Karel DROBIL (*1934)
Alexander JAKAB (* 1953)
Zuzana PLEVOVÁ (*1961)
František ZEISBERGER (*1942)
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Vodníci přivezli školákům
knihu o kapříku Metlíkovi
Přes tři stovky čerstvých druháčků z
Bohumína, Rychvaldu i Dolní Lutyně dostaly v minulých dnech knihu
Kapřík Metlík, aby si při domácí výuce mohli procvičovat čtení. Tu jim
dovezli do tříd stylově dva vodníci
městské kulturní agentury K3 Bohumín. Autorem knihy je spisovatel,
ilustrátor a rybář Jan Opatřil.
Výběr
knihy s rybářskou
tématikou není
náhodný. V Bohumíně je totiž hned několik jezer, tůní,
rybníků i řek,
a tak není divu,
že má tamní rybářský spolek přes 700 členů
a více než 100 z nich jsou navíc
mladí rybáři do 18 let.

VÝZVA
Žádáme občany, kteří ještě nezaplatili poplatek za svoz komunálního odpadu a poplatek ze psů, aby
tak v co nejkratší době učinili buď
osobně na obecním úřadě, nebo
převodem z účtu. Jeho číslo a variabilní symbol vám sdělí p. Gorgolová (komunální odpad) 552 301 294,
email: gorgolova@dolnilutyne.org
a p. Kalmárová (psi) 552 301 296,
email: kalmarova@dolnilutyne.org.

říjen 2020
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Nový trenér Kempný: Hráči musí
zlepšit fyzičku, bez ní se nedá hrát
Musíme zapracovat na fyzičce i taktice. Chtít ale musí především hráči. Těmito slovy hodnotí nový
trenér dolnolutyňských fotbalistů Martin Kempný situaci, v níž se tým na začátku podzimní koronavirové pauzy nacházel. Na předposledním místě tabulky, s pouhými třemi body a téměř padesátkou
obdržených gólů.
„Nejsem Mourinho,
ale mám na fotbal
svůj názor. Fotbal
jsem hrával a něco
mám odtrénováno.
Tady je třeba nastartovat ten tým
seshora, od vedení. Musí tu být
vize, co chceme udělat, musí tu být
zájem. A hlavně kluci musejí chtít,“
říká dvaapadesátiletý Martin Kempný.
S vedením klubu o možnostech
svého účinkování v klubu mluvil už
před několika měsíci. „Ta jednání mě
nahlodala, nějakou dobu jsem to
zvažoval a rozhodl se, že to zkusím.
Takto na první dojem musím říct,

že kluci jsou snaživí, ale… Pokud
netrénujete, tak můžete být velmi
dobrý fotbalista, ale jak není ani
výkonnost, nemůžete čekat dobré
výkony. Bez fyzické kondice nemůžete hrát fotbal,“ tvrdí Kempný.
Protože je evidentní, že hráčům
chybí fyzička, zaměřil se nový kouč na
její zlepšení. „Trénujeme asi měsíc,
takže zatím se to tak neprojevuje. Ale potěšilo mě, že na tréninky
chodilo dost hráčů. Co mě naopak
znepokojuje, je to, že hráči na fyzičku nedbají i mimo tréninky, když to
řeknu natvrdo, vůbec se nehýbou,“
zlobí se Kempný. To chce ale nový
trenér změnit. „Kluci jsou snaživí,

takže když zapracujeme na fyzičce
a na taktice, mělo by to být na hřišti
vidět. Snad nám pomůže i ta nucená pauza,“ přemítá trenér Sokola.
Co bude muset ještě řešit, jsou posily. „Potřebovali bychom posílit na
všech postech. Problém je v tom, že
nemáme dorost, není kam sáhnout
pro mladíky a hráčům odjinud se
sem moc nechce. Je to celkem pochopitelné, když se klub už několik let trápí, kdo by chtěl za takový
tým hrát? Chybí nám odchovanci
a také srdcaři, kteří chtějí za tým
nastupovat,“ dodává trenér Martin
Kempný.
(red)

Vzpěrač Josef Cichý je evropským šampionem
O výbornou reprezentaci obce se na
mistrovství Evropy v silovém trojboji,
které se konalo v Trnavě, postaral sedmašedesátiletý Josef Cichý, mistr sportu a světa ve vzpírání.
Letošní sezóna byla zvlášť těžká.
Nejdříve po pěti letech opustil klub

Powerlifting Raspberry Pavla Maliny
a pak problémy kvůli nemoci Covid-19.
Nejdříve se mistrovství Evropy vůbec
nemělo konat, ale nakonec bylo přesunuto. Takže Josef se vlastně připravoval
dvakrát. Toto mu umožnil Crossgym
Bohumín pod vedením trenéra Jaroslava Thera, jeho dlouholetého kamaráda.
Mistrovství Evropy dopadlo pro
Josefa Cichého velice úspěšně. V kategorii do 67 kg vyhrál a světový rekord ve dřepu dokonce posunul na 151
a 155 kg. V mrtvém tahu také změnil
evropský rekord na 160 a 162,5 kg.
Největší úspěch však tkví v tom, že
v nejvíce obsazené kategorii RAW (bez
pomocných dresů) má tímto výkonem
absolutní vítězství ve všech váhových
kategoriích.
(red)

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 e-mail: 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.

