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zpravodaj obecního úřadu a osvětové besedy obce dolní lutyně

zdarma

Knihovna má zase otevřeno

PO DLOUHÝCH TÝDNECH nucené uzavření mohou milovníci četby opět do knihovny vybrat si něco pěkného ke čtení. Knihovnice
Karin Anýžová říká, že za první tři měsíce roku přibylo v regálech 60 nových titulů a všechny čtenáře zve k návštěvě.
(red)
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Buďme ohleduplní, dodržujme vyhlášku
N

ejsem příznivcem obecně závazných vyhlášek, které mohou obce
přijímat a platí pouze na katastru
dané obce. Papír snese vše, ale důležité je dodržování zásad společenského soužití mezi sousedy. Jednou z takových vyhlášek, kterou obec vydala,
je tzv. protihluková vyhláška právě z
důvodů přibývajících stížností občanů na své sousedy. Ta stanoví, které
činnosti, jež by mohly svou hlučností narušit veřejný pořádek, nebo být
v rozporu s dobrými mravy, lze na
území obce vykonávat pouze v čase
touto vyhláškou určeném.
Nedaleko od nás, na Hlučínsku
a Opavsku, takovou vyhlášku nepotřebují, dlouhé roky tam platí nepsané
pravidlo, že s tzv. hlučnými činnostmi
se končí v sobotu po obědě a nikdo
si nedovolí řezat, sekat, brousit po
této době. Když se o to někdo neznalý místních zvyklostí třeba nevědomě
pokusí, sousedé mu dají jasně najevo,
že toto se u nás nedělá. V našem regionu toto historicky nějak neplatí,

snad to je tím, že se u nás dělalo od
pondělí do neděle a potom znovu.
Proto obec má tzv. protihlukovou vyhlášku, aby jeden soused nesekal do
pozdního sobotního večera a druhý
na oplátku nezačal řezat v neděli brzy
po ránu.
Rád bych požádal všechny, aby pokud je to možné, vyhlášku dodržovali

a pokud třeba nebude zbytí a museli
by nutně něco dokončit, aby požádali
své sousedy o svolení a někdy později to po „sousedsku“ probrali třeba
u láhve dobrého vína. Možná, že za
pár let vyhlášku potřebovat nebudeme.
Pavel Buzek,
starosta obce

Velké poděkování skautům, kteří uklízeli v okolí řeky
Není v našich krajích úplně zvykem, aby mladí lidé společně ve volném čase uklízeli v přírodě po jiných. Jsem velmi
rád, že takových lidí a skutků přibývá. V minulosti to byl
třeba pan Štolfa z věřňovického spolku Posejdon se svými „Kotvičkami“, kteří po zimě uklízeli kolem řeky, nebo
Gábina Wolfová s rodinou anebo naposledy letos naši
skauti pod vedením dlouholeté vedoucí, paní Aničky
Bukovské. To, co nasbírali letos v okolí řeky, všem vyrazilo

dech, jak sami můžete vidět na snímcích. Samotné dotřídění a odvoz na skládku pak už zajistili zaměstnanci obce.
Pořád se mi nechce věřit, že se někteří lidé ještě takto chovají. Za pár týdnů vše zaroste a nebude vidět. Doufejme,
že v příštím roce při úklidu nebudou skauti sami a těch
odhozených věcí bude méně. Děkujeme.
Pavel Buzek,
starosta obce
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„Ročně nakoupíme 300 nových knih“
T

ak jako jiné knihovny i ta v Dolní Lutyni mohla otevřít dveře
svým čtenářům až 12. dubna. Mohlo by se zdát, že se tady knihovnice
nudily, ale opak je pravdou. Plno
práce měla například s překódováním knížek kvůli změně čárových
kódů. Co knihovnici Karin Anýžovou
těší, je, že si lidé chodili knížky půjčovat i tzv. přes okýnko.
Jak jste se v knihovně „zabavila“
během uzavření knihoven?
Při uzavření knihovny kvůli pandemii
jsem rozhodně nezahálela. Věnovala
jsem se především akvizici, což je proces, který souvisí se získáním, zpracováním, uchováním a zprostředkováním dokumentů uživatelům. Protože
došlo ke změně čárových kódů u knih,
které knihovna získala po roce 2000,
musela jsem překódovat 5005 knihovních jednotek. Většina těchto knih
se současně obalovala do nových
obalů. Do knihovny kupujeme 13 titulů časopisů, z toho jsou tři tituly určené dětem. Dětem můžeme nabídnout
k zapůjčení časopis Čtyřlístek, Rozmarýnku a Spider-Man. Dospělí čtenáři
si mohou zapůjčit časopis Ekonom,
Flóra na zahradě, Květy, Maminka,
Receptář, Reflex, Rozmarýna, Tina,
Vlasta. Nově máme v nabídce časopis
Chatař chalupář.
Od konce ledna jste nabízeli čtenářům možnost půjčit si knížky
tzv. přes okýnko. Jaký byl zájem
o tuto službu?
Zájem byl velký. Někteří čtenáři si přišli půjčit knihy i čtyřikrát, takže doma
měli hezkou sbírku našich knih.

Co se nejvíce půjčovalo?
Půjčovaly se především knihy pro
dospělé čtenáře, detektivky, knihy
českých autorů, historické romány,
romány pro ženy, novinky.
Kdo si nejčastěji půjčoval? Bylo více
dospělých/seniorů, nebo mladších
čtenářů?
Nejvíce si chodili půjčovat knihy dospělí, nejčastěji ženy. Také se půjčovala doporučená četba pro žáky středních škol. Chodili nejčastěji maturanti.
Knížky se při zmíněném systému
půjčování nesměly vracet, dnes už
mohou. Vrátily se všechny, nepoztráceli je někteří nepořádní čtenáři?
Za celou dobu pandemie, která s různými omezeními trvá už rok, se nám
do knihovny vrátily všechny knihy.
Upomínek od dubna 2020 do prosince 2020 bylo zasláno celkem 20,
vše bylo vyrovnáno a knihy v pořádku vráceny. Od ledna do dubna 2021
upomínky neposíláme, knihy byly
automaticky prodlužovány.
Jaký typ literatury si v posledních
letech nejčastěji čtenáři půjčují
a čtou?
Čtenáři mají nejvíce zájem o novinky.
Vedou nejnovější detektivní romány,
romány pro ženy, historické romány
a velmi jsou oblíbené historické detektivky českých autorů. Děti čtou rády
komiksy nebo dobrodružné romány.
Nakupujete nové knížky? Co byste
čtenářům nabídla z nových titulů,
které máte?

Knihy nakupujeme každý měsíc. Ročně do knihovny nakoupíme 300 nových knih. Kromě nakoupených knih
máme v knihovně zapůjčené soubory z cirkulačního fondu Regionální
knihovny v Karviné. Ročně půjčujeme
100 knih v polském jazyce a 200 knih
v českém jazyce. Jedná se o beletrii
a naučné knihy. Od ledna do března
2021 bylo do knihovny dodáno 60
nových titulů. Velmi žádané jsou knihy spisovatele Dominika Dána, Táni
Keleové Vasilkové, Aleny Jakoubkové,
Barbary Cartland, Karin Slaughterové, Vlastimila Vondrušky.
Pro děti jsme například koupili
knihu Ikaborg od J. Rowlingové, Deník malého poseroutky, díl 15 – Samá
voda, Poselství Stínadel od J. Červinky
nebo od P. H. Šlika – Ztracený na Nevděku. Pro nejmenší děti byly zakoupeny knihy Z. Pospíšilové – Kouzelná
třída, díl 4 a 5., J. Beara – Medvědí říkadla nebo S. Petrové – Případ neposlušných kůzlátek.
(tj)

Novinky pro dospělé, výběr
z 60 nově zakoupených knih:
Dán, D. – Klubko zmijí,
Keleová-Vasilková, T. – Rodinné klubko,
Keleová-Vasilková, T. – Julinčina pekárna,
Jakoubková, A. – Zdání a manžel
vždycky klamou,
Cartland, B. – Pomsta hraběte Lyndona,
Cartland, B. – Cesta do nebes,
Slaughterová, K. – Mlčící žena,
Vondruška, V. – Spiknutí oběšenců,
Cook, R. – Geneze,
Macek, M. – Saturnin se vrací,
Ward, P. – Drzý bastard
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Trasa plná hádanek měla úspěch
T

ancování Beruškám moc chybí
a je potřeba se hýbat a chodit do
přírody. Proto jsem dětem vymyslela
další hru pro celou rodinu, která se
konala venku, a dokonce nám o víkendu přálo i hezké počasí.
Start trasy byl před Beruškou (bývalou ZŠ Nerad), kde si na dveřích
Berušky vyzvedly informace. Byla tam
i mapa se zaznačenými jednotlivými
stanovišti s dětskou hádankou. Děti
měly před sebou dvě cesty – kratší vycházkovou a delší cyklistickou. Záleželo pouze na nich, kterou si vyberou.
Berušky vyrazily nejen s rodiči, prarodiči, sourozenci, ale vzaly také své
kamarády a pejsky.
Rodiče měli připravený mobil,
který jim načetl hádanku ukrytou
pod QR kódem. Kdo hádanku uhodl,
rovnou zapsal do křížovky správné
řešení. Kdo neznal odpověď, musel
udělat např. 5 dřepů, několik žabáků
či zaběhnout k dalšímu stanovišti. Řešení vždy bylo u dané hádanky scho-

váno pod druhým menším QR kódem. U posledního stanoviště zjistili,
že tajenkou křížovky byl číselný kód,
kterým otevřeli schránku Berušky
s pokladem. Dětem skryté překvapení

udělalo neskutečnou radost. Poklad
si vyzvedlo přes 20 dětí. Obrovským
překvapením bylo, když mi Markétka
z Berušek přišla osobně předat dáreček a tím poděkovat za aktivity, které
jim během doby koronavirové připravuji.
Kdo si chce zpříjemnit volnou
chvíli, není problém, stačí se vydat k
Berušce pro podrobnější informace
a trasu si projít.
A jak se soutěž s úkoly líbila dětem? „Trasa byla úžasná a hádanky
nám hezky zapojily mozkové závity.“ – Pája, 7 let
„Mně i bráškovi Petříkovi se procházka s úkoly velmi líbila.“ – Markétka, 5 let
„Celé naší rodině se trasa velmi líbila, jeli jsme na kole.“ – Linda, 6 let
„Super.“ – Karolínka, 6 let
„Líbila se mi procházka a Bruníkovi
taky.“ – Ondra.
„Hádanky byly super“. – Klárka, 5 let
Mgr. Petra Šostoková
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Do školy se těší noví prvňáčci
V

červnu opustí základní školu 40
deváťáků, rozejdou se na své vybrané střední školy, kde se budou připravovat na budoucí povolání. Škole
ale žáci chybět nebudou, do 1. ročníků
nastoupí 56 dětí ze současných mateřských škol.
Do ZŠ na Zbytkách 7 žáků, do Věřňovic 4 a na střed žáků 45, což nám
umožní otevřít dvě třídy. Pro šest dětí
rodiče požádali o odklad školní docházky a budeme se na ně těšit příští
rok. Budoucí žáci se zápisu nemohli zúčastnit, ale většinou jsou to děti
našich mateřských škol, které známe, a oni znají nás. Bohužel nezažili
tu atmosféru prvního krůčku po své

Když si dítě říká o pomoc
Před rokem téměř nikdo nevěděl,
co vlastně pojem „distanční výuka“
znamená. Dnes již s jistotou víme,
o co se jedná, a víme také, co všechno
nám tento způsob výuky vzal. Ale o co
nás, a hlavně naše děti, připraví ještě
i v budoucnu, ukáží až následující měsíce. Některé děti v této variantě vzdělávání našly jistý druh dobrodružství
a rychle se přizpůsobily. To za předpokladu, že jim nechybí sebevědomí,
samostatnost a rozhodně také větší či
menší dávka podpory ze strany rodi-

budoucí škole, prvního ještě zábavného zkoušení a nemohli ukázat, co
všechno se za svých 6 let, co jsou na
světě, už naučili. O to víc budou mít
možnost ukázat své dovednosti od
1. září. Všichni doufáme, že epidemiologická situace snad bude v takové
fázi, že žáci do škol nastoupí. Ze školy
jim jejich rodiče přinesli pracovní sešit
plný omalovánek, úkolů a rad, co vše
by měl umět prvňáček.
Děkuji všem rodičům, kteří zvládli
zápis bezchybně, děkuji, že přišli, vše
jsme zúřadovali, mohli se na cokoli zeptat a dostali informaci, že další
důležité kroku najdou na webu školy
www.zsdl.cz.
čů. Jiné děti se však postupně uzavírají
do sebe, pomalu se jim z tváří vytrácí úsměv a schází dobrá nálada. Stále
častěji převládá smutek, lhostejnost,
nezájem nebo se dokonce objevují první známky depresí.
Teď je to především na nás, zda si
dokážeme včas všimnout jakýchkoliv
varovných signálů. Ty nás upozorní na
to, že už to dítě nezvládá samo a potřebuje pomoc dospěláka – rodiče nebo
i odborníka. Hovořme s dítětem ihned,
jakmile má samo zájem, potřebu a odvahu. Odložíme-li tuto šanci k třeba jen
krátkému povídání, může se stát, že

Děti, pojďte společně cestovat časem!
Jak si v době pandemie zkrátit volné chvíle a ještě se mnohému naučit? Patříte mezi ty, kteří rádi poznávají své okolí,
jezdí na kole, či milují pěší turistiku a potřebují ke svým
výletům i zajímavý cíl?
Tak právě pro vás byla vyučující naší školy vytvořena
úniková hra Cestovatelé časem. Hra je zasazena do naší
obce, kde jste uvězněni při poruše svého stroje časem, do
9 významných bodů, které podle přiložené mapy musíte
navštívit, vyluštit podle šifer odpověď na otázku či zajímavost o daném místě a následně vše vložit do aplikace na
webu školy, kde se dostanete ke klíčům, které vám umožní
stroj, který cestuje časem, resetovat a vrátit se tak do své
doby. Doufáme, že se hra líbila nebo líbit ještě bude a děti
přijdou spolu s rodiči na jiné myšlenky, že čas společně při
luštění stráven, rodinu v tomto nelehkém čase více stmelí.
Důkazem jsou i fotografie z míst, které žáci poslali,
všechny můžete shlédnout na webu školy, jedna vydařená
pro inspiraci je tady.

Jana Josieková,
ředitelka ZŠ Dolní Lutyně
příště již další příležitost nedostaneme.
Když přijmeme fakt, že máme nějaký
problém, máme již našlápnuto k jeho
vyřešení. A nemusíme být na to sami.
O pomoc je možné bezplatně požádat u organizací jako www.zapojmevsechny.cz/pomoc, www.inkluzevpraxi.cz, www.prevcentrum.cz nebo můžete kontaktovat školního metodika
prevence.
Všem, kteří jakkoliv pomáháte
svým dětem a dáváte jim pocit jistoty
a bezpečí, patří obrovské „díky“.
Lenka Trembošová,
školní metodička prevence
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ČEZ v Dětmarovicích končí s uhlím,
teplo bude za pár let vyrábět už jen z plynu

N

a konci roku 2022 nebo nejpozději po topné sezóně
2022-2023 odstaví skupina ČEZ v Elektrárně Dětmarovice tři uhelné bloky o celkovém výkonu 600 MW. Místo nich
ČEZ vybuduje výkonné kogenerační jednotky, které zajistí
kombinovanou výrobu elektřiny a zároveň tepla z plynu.
Ty energetikům umožní pokračovat v dodávkách tepla do
Orlové a Bohumína.
Důvodem tohoto kroku je stále větší tlak na zavádění
bezemisních energetických zdrojů. „Skupina ČEZ udělala
v tomto další významný krok, už v minulosti jsme emise výrazně snížili a letos očekáváme další pokles o více
než 12 procent,“ řekl ředitel divize klasická energetika
a člen představenstva ČEZ Ladislav Štěpánek.
Tento krok si vyžádá snížení počtu zaměstnanců.
„Letos plánujeme snížení počtu pracovních míst přibližně o deset procent. Další odchody budou následovat až
po ukončení provozu bloků na konci roku 2022 nebo
po konci topné sezóny v roce 2023. Předpokládám,
že v maximální míře využijeme přirozené odchody,
například do důchodu, a také že mnozí naši odborníci najdou uplatnění v dalších dceřiných společnostech
Skupiny ČEZ,“ řekl generální ředitel Elektrárny Dětmarovice Martin Hančar.
Kogenerační jednotka, která bude instalována v Dětmarovicích, umožňuje společnou výrobu elektřiny a tep-

la, čímž se její účinnost přeměny energie dostává nad
90 procent. Znamená to finanční úsporu a zároveň vyšší ekologičnost a omezení úniku znečišťujících látek do
ovzduší. Jako palivo je navíc využíván plyn, což je výrazně
šetrnější zdroj než uhlí.
V Dětmarovicích se počítá s vybudováním čtyř takových jednotek o celkovém výkonu kolem 45 MW. Navržené řešení je v souladu se strategií transformace teplárenství vyhlášenou Ministerstvem průmyslu a obchodu
v září 2020 a vzhledem k finanční náročnosti předpokládá
využití připravované provozní a investiční podpory. (red)

Zwykłe rozmowy, niezwykłe zajęcia
Szkoła otwiera drzwi na świat, nie
zamyka go przed uczniami. Świat - to
nie tylko wiedza o nim. Świat to my
– ludzie, nasze relacje między sobą
nawzajem i tą wiedzą: matematyką,
historią, przyrodą itd. Bez jakichkolwiek połączeń zaczyna się pogłębiać
podział: tu – szkoła, tam – życie; tu przedmiot, tam - praktyka; tu - ocena,
etykietka, a tam - człowiek...
Przed Wielkanocą w Szkole Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej odbyły się
lekcje inne niż zazwyczaj - jak zostało
zapowiedziane na stronie szkolnej na
Facebook'u: "Drodzy Uczniowie, ten
tydzień różni się od wszystkich poprzednich – to czas rozwijania pasji,
doświadczania świata i zwykłych
rozmów. W ostatnich miesiącach
pracowaliście pilnie i wytrwale.
Nadszedł czas, aby uspokoić umysł
i emocje. Odetchnąć. W tym tygodniu na lekcjach nie będzie powtórek, sprawdzianów, odpytywania, nowego materiału, referatów,

zadań do opracowania... Zastąpią je
inne zajęcia rozwijające ciekawość
świata i wasze pasje. SPOKOJNY
UMYSŁ działa SKUTECZNIE!"
Jak wyglądał ten tydzień? Skupmy
się nie tyle na tym, co zostało wykorzystane, ale jakie są wnioski:
„W życiu bym nie wpadła na to,
że młodzieży do gustu przypadnie
chorał gregoriański albo twórczość
pochodzącego z Grecji Yanni'ego.
Nie wymyśliłabym, że w wystroju szkoły można śmiało użyć koloru złotego, nawet w połączeniu
z czerwienią, a wzrok chętnie przyciągnie renesansowa twórczość
Rafaela Santi'ego - nie dlatego, że
ją pokazałam, ale ponieważ był to
czyjś osobisty wybór. Ten tydzień
był dla mnie okazją, aby wykorzystać swoje zainteresowania i wiedzę spoza przedmiotu, którego
uczę. Ważna okazała się bezpieczna atmosfera dla otwierających się
uczniów, bo nie każdy ma odwagę
podzielić się np. piosenką, która mu

się podoba – z obawy przed byciem
ocenionym.”
Może ktoś powie, że na co dzień też
można robić tego typu zajęcia – tak,
ale wtedy nie byłyby one odskocznią.
Poza tym - nie oszukujmy się – nie zawsze da się zmieścić na jednej lekcji,
wszystko, co wydaje się ciekawe, jeśli
nie wymaga tego podstawa.
Tego typu zajęcia mogą być też
formą eksperymentu, aby dowiedzieć się, co padnie na dobry grunt
i zainteresuje dzieci. Okazuje się, że
najmłodsze klasy zachwyciły się podglądaniem bocianiego gniazda. Temat wiosny i przyrody jest na ogół
wdzięcznym materiałem do rozmów
i obserwacji. Podsumowując – z założenia lekcje w tym tygodniu były
nieszablonowe, ale na pewno nie
pozbawione wartości edukacyjnych
czy wychowawczych. Każde nowe
doświadczenie, wymiana poglądów,
wyrażenie siebie, lepsze poznanie siebie może być dobrym ziarnem, które
w końcu zaowocuje.
M. Kruczek
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společenská kronika

VZPOMÍNKY
To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.
Dne 16. dubna 2021
jsme vzpomněli 11. výročí úmrtí našeho
drahého syna, bratra, druha a tatínka
Ing. Pavla FISMOLA.

S láskou a úctou stále vzpomínají
maminka Alena, sestra Lenka s rodinou a přítelkyně Pavla s dětmi Pavlem
a Simonkou.
――――――――――――――
Čas rychle ubíhá,
ale bolest
v našich srdcích
je stále stejně hluboká.
Dne 19. dubna 2021
by se dožil 75 let pan
Ladislav WENCEL.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Ilona, syn Saša,
dcera Mirka s Tiborem, vnuk Filípek,
celá rodina, přátelé a kamarádi.

VZPOMÍNKY
Marně Tě
naše oči hledají,
marně nám
po lících slzy stékají.
Odešel jsi tiše,
jak hvězda padá,
vzpomínka na Tebe neuvadá.
Dne 22. dubna 2021 jsme si připomněli
10. výročí úmrtí našeho syna
Tomáše ORSZULIKA
a zároveň si dne 2. května připomeneme jeho nedožitých 30 let.

S láskou a velkou bolestí stále vzpomínají rodiče, sestra a celá rodina.
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VÝROČÍ
Výročí zlaté svatby – 50 let společného života – si dne 27. března 2021 připomněl manželský pár
Dušan a Anna KAVULÁKOVI
z Věřňovic.
Připojujeme se s gratulací a přejeme
hlavně hodně zdraví a pohodu do
dalších společně prožitých let.

ROZLOUČILI JSME SE
Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany:

Marta KLIMOVÁ
Marie JANČAROVÁ
Josef MARCALIK
Irena LAJČÍKOVÁ

Alena TUREČKOVÁ (*1953)
Ján PILÁT (*1956)
Jan SAPÍK (*1945)
Anna NOVÁKOVÁ (*1949)
Roman OTAWA (*1948)
Petr PIZUR (*1953)
Eduard GRŇA (*1942)
Květoslava KRATOCHVÍLOVÁ (*1925)
Margita VIŠŇÁKOVÁ (*1936)
Jiří SIKORA (*1941)

Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hlavně hodně zdraví, spokojenosti a osobní pohody do dalších let.

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

VÝROČÍ
V březnu 2021 oslavili své 95., 90., 85.
a 80. narozeniny naši spoluobčané:

PZKO v Dolní Lutyni se těší na společné akce v letošním roce
Současná kulturní činnost PZKO nejen v Dolní Lutyni trpí pod náporem
omezení zavedených proti šíření koronaviru a nemůže být realizována
v plném rozsahu. Nejistota možná
ještě nějakou dobu potrvá, nicméně
nechceme jen pasivně vyčkávat, ale
soustředíme se na budoucnost. Proto
jsme v duchu naší dosavadní činnosti
připravili plán na rok 2021. Naše organizace si musí udržet dobrou náladu
a kreativitu, snažit se obnovit setkávání a mezilidské interakce.
V letošním roce oslavíme 50. výročí vzniku Klubu mládeže při MS PZKO.
Mládež PZKO se angažovala v pěveckém souboru, tanečním, sportovním
i dramatickém kroužku. Reprezentovala PZKO na různých soutěžích, ať
již vědomostních, nebo sportovních.
Členové Klubu připravovali také své
vlastní akce jako Andrzejki, Mikołajki, Śmiergustówki, hráli stolní tenis,
kopanou, nohejbal, házenou, šachy,
věnovali se turistice. Organizovali

společná silvestrovská setkání, výlety
do hor, společné dovolené atp.
Mládež po celou dobu své existence, tj. od roku 1971 pomáhá při organizování všech akcí PZKO. U příležitosti
50. výročí založení Klubu mládeže
připravíme slavnostní setkání všech
někdejších a současných členů Klubu
mládeže, výstavu kronik, fotografií.

Dále plánujeme tyto akce: cestovatelskou přednášku, akademii k Jubileu
Klubu mládeže, rodinné letní setkání
a sportovní soutěže, zájezd, přátelské
posezení s vystoupením pozvaných
hostů, vánoční setkání. Doufáme,
že se nám plán činnosti na rok 2021
podaří zrealizovat.

Maria Sztwiertnia
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Předseda TJ Sokol Věřňovice Lumír Twardzik říká:

„Nové hřiště bude otevřené všem“

V

e fotbalovém areálu Sokola
Věřňovice by ještě letos mělo
být k dispozici hřiště s umělou trávou. O přípravách ke stavbě a dalších záležitostech jsme si povídali
s předsedou TJ Sokol Věřňovice
Lumírem Twardzikem.

to bude dost práce. Fotbalový areál je
navíc celý v záplavové oblasti, proto
jsem upozornil projektanta, že bude
třeba hřiště trochu zvednout, asi
o 15 až 20 cm. Pokud by bylo zároveň
s terénem, voda by jej při vytrvalých
deštích zničila.

Proč jste se rozhodli začít se stavbou hřiště s umělým trávníkem?
Víceméně to vidíme jako nutnost,
jako něco, co má klub posunout dál.
Na údržbu travnatého hřiště vydáme
ročně okolo 150 tisíc korun, což je pro
náš klub doslova astronomická částka.
Proto jsme hledali možnost, jak odlehčit
trávníku, a jako řešení se nabízí hřiště
s umělou trávou. Ne hřiště se standardními rozměry, ale takové, aby odpovídalo pravidlům malé kopané. Na druhé
velké hřiště navíc nemáme pozemek.

Říkáte, že projekt máte, co bude
následovat dál?
Myslím, že vše je na dobré cestě. Veškeré materiály teď předáme na obec,
aby mohlo začít stavební řízení. Zastupitelstvo už schválilo záměr stavby, takže až budeme znát cenu, musí
to definitivně schválit zastupitelé, aby
se mohlo žádat o dotaci. Pak přijde
výběr zhotovitele a můžeme stavět.

Takže menší hřiště. Kde ho chcete
umístit?
Bude to za severní brankou, vpravo
od tribuny. Vše už jsme vyměřili a nechali udělat projekt. Hřiště bude mít
rozměry 24×44 metrů, plus asi dva
metry kolem. Bude mít také umělé osvětlení, což je určitě dobrá věc,
protože zejména v podzimních měsících je brzy tma a kluci jezdí na tréninky po škole nebo po práci.
Na kolik taková investice přijde?
Počítáme, že by mělo stát okolo dvou
milionů korun. Vše jsem konzultoval
se starostou obce a ten je projektu
nakloněn.
Fotbalový areál ve Věřnovicích,
jak dnes vypadá, pochází z konce
70. let. Máte na všechno potřebnou
infrastrukturu?
Samozřejmě, bude ale potřeba natáhnout nový kabel z rozvodny na tribuně a tak podobně, ale všechno jsou to
věci, které se dají řešit. Každopádně

Dokdy by mělo být hotovo?
Pokud vše půjde bez problémů, tak
si myslím, že by hřiště mělo stát ještě
letos.
A sloužit bude komu?
Všem. To hřiště obrovsky rozšíří možnosti fotbalového oddílu, kde máme
64 hráčů, všech dohromady, včetně
mužů. Ve Věřňovicích se dnes vlastně
staráme téměř o veškerou fotbalovou mládež v obci, tedy včetně Dolní
Lutyně, a všichni se na velké hřiště
nevejdou. Takto se situace zásadně
změní. Zároveň je to i vzkaz směrem
k rodičům malých fotbalistů, kteří
se samozřejmě zajímají o podmínky,
v jakých jejich děti sportují. Zda mají
děti k dispozici šatny, teplou vodu ve
sprchách a tak podobně. To není jako
za nás, kdy se hrávalo na škvárovém
hřišti. S tím dneska neuspějete. I proto věříme, že díky modernímu zázemí
a podmínkám se nám podaří přilákat
další malé kluky k fotbalu.
Myslel jsem taky na veřejnost, zda
si bude moci na novém hřišti zasportovat...

Hřiště bude samozřejmě otevřené všem. Nebude jen pro fotbal, ale
bude tam vyznačené také hřiště pro
volejbal nebo nohejbal. Takže kdokoli
přijde, bude si moci zahrát. Nikdo nebude nic platit.
Už jsme zmínili, že fotbalový areál
ve Věřňovicích už má něco za sebou. Je tedy jasné, že bude vyžadovat další investice. Počítáte s tím?
Samozřejmě. Pracujeme na tom postupně. Loni jsme instalovali nové
střídačky a v plánu máme generální
rekonstrukci tribuny, která stojí někdy od roku 1978. Je potřeba nová
střecha, ta stará je krátká a na diváky
prší, jsou v ní i nějaké díry. Budova už
také něco pamatuje, ale máme nové
sprchy a záchody. Co ale nutně potřebujeme, jsou prostory pro hráče. Pro
dětské týmy máme jen malou kabinu,
to nás docela trápí. Plány máme také
venku, kde chceme vykácet náletové
dřeviny a nakoupit stroje na venkovní cvičení. Získali jsme nějaké peníze
z projektu Srdcovka, který vyhlašuje
Nadace OKD. Modernizovat by potřeboval i dětský koutek, je třeba řešit kanalizaci a tak dále. Práce je tady
hodně. 

(red)
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