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Lidé chtěli změnu,
volby vyhrálo SPOLU

TŘI POSLANCI. Výsledky letošních parlamentních voleb přinesly změnu. Oproti roku 2017, kdy vyhrálo hnutí
ANO, se letošním vítězem lidového hlasování stala koalice SPOLU tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Karvinsko
každopádně přišlo o tři poslance a v nové sněmovně budou okres zastupovat staronoví poslanci Andrea
Babišová a Josef Bělica (ANO) a parlamentní nováček Petr Letocha z koalice PirSTAN. A jak hlasovali lidé
v naší obci? Stejně jako před čtyřmi lety volili obyvatelé Dolní Lutyně a Věřňovic nejčastěji zástupce hnutí
ANO. To v letošních volbách dosáhlo 37,55 % (1024 hlasů). Druhou příčku obsadila koalice SPOLU (16,20 %,
442 hlasů) a třetí skončilo hnutí SPD se ziskem 14,92 % (407 hlasů). Koalice Pirátů a Starostů (PirSTAN)
získala 9,35 % (255 hlasů) a pětiprocentní hranici u nás překročila i ČSSD , když jí dalo hlas 155 voličů (5,72 %).
Volební účast v obci byla 64,08 %. 
(red)
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Stát bude hlídat, jak lidé topí

C

eny energií pro české domácnosti
rostou nejen u elektřiny, ale například také u uhlí, plynu i dřeva. Korekce cen a jejich snižování je prozatím
v nedohlednu. Jaký typ vytápění se
v našich domácnostech při zvyšujících
se cenách energií nyní vyplatí nejvíce,
aby provoz byl co nejefektivnější? Vyplatí se místo tradičního krbu pořídit
fotovoltaickou elektrárnu? A jak při
zateplení domu získat pomoc z eurofondů? To jsou jen některé otázky,
které si klade mnoho našich občanů.
Dotace na výměnu nevyhovujících
topenišť končí za rok. Tomu, kdo bude
topit v neekologickém kotli, hrozí pokuta 50 tisíc korun. Od konce roku
2022 pak budou pravděpodobně probíhat kontroly ze strany státu.
Za šest let kotlíkových dotací se
podařilo nahradit novými asi 80 tisíc topenišť v Česku. Dál ale zbývá až
300 tisíc neekologických kotlů první
a druhé emisní třídy, ve kterých se
topí uhlím nebo dřevem. V Dolní Lutyni a Věřňovicích si s pomocí dotací
vyměnilo starý neekologický kotel za
nový více než 200 domácností. Těm
a všem ostatním, kteří se již delší dobu
snaží chovat ekologicky a šetří životní
prostředí, bych rád tímto poděkoval.
Čoudícím kotlům tedy zbývá poslední

rok. Odborníci se nicméně shodují, že
všechny zbývající staré kotle se do té
doby vyměnit nestihnou. U některých
to může být tím, že situaci neřeší,
u jiných třeba delší čekací dobu na řemeslníky, která se příští rok ještě více
prodlouží. Ministerstvo životního prostředí proto slibuje, že pokutu promine těm, kdo si o dotaci včas zažádají.
Nový program Kotlíkové dotace
2021-2022 nastartuje ministerstvo životního prostředí od 1. ledna. Zaměří
se na domácnosti, jejichž čistý příjem
nepřekročil v roce 2020 limit 170 900
korun, tedy 14 242 korun na osobu
a měsíc. Ty budou moct na krajském
úřadě žádat o dotaci, která pokryje až
95 procent nákladů na výměnu kotle první a druhé emisní třídy za nový
kotel na plyn nebo biomasu. Na tento příspěvek mají automaticky nárok
také důchodci.
Ostatní domácnosti mohou žádat
peníze z programu Nová zelená úspo-

rám už od letošního října. Nárok mají
na dotaci ve výši 50 procent nákladů.
Kromě ceny kotle se vztahuje také na
výměnu krbu nebo kamen a na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem.
Úsporná energetická řešení u spotřebičů, ale i celých domů jsou tak stále aktuálnější. Nejde jednoznačně říci,
jaký zdroj vytápění je v současnosti
nejlevnější a ekologicky nejšetrnější.
Je nezbytně nutné zhodnotit konkrétní typ objektu, jeho stáří, podlahovou
plochu, zateplení, počet členů domácnosti, spotřebu a další okolnosti. Je
realitou, že nejvýhodnější doba pro
výměnu starých kotlů již pominula.
Kdo ještě stihl požádat o výměnu ve
třetí vlně a potřeboval by peníze na
profinancování výměny, může se ještě obrátit na obec, konkrétně přímo
na paní Gorgolovou ze životního prostředí, která vám ráda poradí, zda-li
splňujete podmínky pro poskytnutí
půjčky. Všichni ostatní se již budou
muset v rámci čtvrté výzvy obracet
na krajský úřad. V každém případě to
jsou zřejmě poslední dotace na výměny starých neekologických kotlů.
Mgr. Pavel Buzek,
starosta

Gymnázium a Obchodní akademie Orlová pořádá den otevřených dveří
Jsi žákem, žákyní 9. třídy základní školy? Máš chuť
se vzdělávat v moderní škole? Baví tě matematika,
angličtina a další všeobecné předměty, nebo se chceš
více zaměřit na ekonomické vědy, veřejnou správu,
či informatiku a kybernetiku?
Gymnázium a Obchodní akademie v Orlové (GOA) pořádá ve čtvrtek 25. 11. 2021 od 14 do 18 hodin prezenčně
Den otevřených dveří. V průběhu celého dne zájemcům
o studium a jejich rodičům, ale i široké veřejnosti nabízíme prohlídku našich nových jazykových laboratoří, přírodovědných odborných učeben, sportovních komplexů

(sportovní hala s horolezeckou stěnou, gymnastický sál,
posilovna, pohybový sál), počítačových učeben zaměřených na robotiku. Dále vysvětlíme specifika studia jednotlivých studijních oborů, poinformujeme rodiče o přijímacím řízení, přípravných kurzech atd.
Pokud se nebudeme moci zúčastnit prezenční návštěvy, můžete využít online Dne otevřených dveří ve
čtvrtek 18. 11. 2021. Informace budou na webu školy
www.goa-orlova.cz.
Na vaši návštěvu v hlavní budově školy se těší zaměstnanci a žáci Gymnázia a Obchodní akademie v Orlové.

Upozornění pro nájemce hrobových míst
Upozorňujeme všechny nájemce hrobových míst na místním hřbitově, že dle odst. III bodu 2 Smlouvy o nájmu hrobového místa je každý nájemce povinen v případě úpravy hrobu (změna velikosti, výměna náhrobní desky, kamene
apod.) tuto skutečnost před provedením prací nahlásit na obecní úřad, kancelář č. 6. Formulář ke stažení na adrese
https://1url.cz/@najem-hroby nebo k vyzvednutí na obecním úřadě. Bližší informace podá pracovnice obecního
úřadu p. Kalmárová, tel. 552 301 296 nebo přes e-mail kalmarova@dolnilutyne.org. 
(red)
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Berušky zahájily sezónu tanečním
vystoupením pro jubilanty
K

oronavirová pauza je již za námi. Prázdniny utekly jako
voda a můžeme se pustit do nové taneční sezóny. V září
proběhl nábor nových Berušek, kterých se sletělo opravdu
hodně, takže letos budeme trénovat ve dvou skupinách.
Mladší Berušky a starší Berušky.
Holky se ani nerozkoukaly a hned je čekalo první vystoupení pro místní jubilanty. Většina z nich šla vystupovat úplně poprvé. Na společné secvičení jsme měli pouhý
jeden trénink. I přes velkou nemocnost, která se začátkem školního roku byla, jsme zvládli vše přeorganizovat
a v menším počtu se na vystoupení připravit. Taneční sezóna se teprve rozbíhá a pevně věříme, že bude delší než
ta minulá.
Jestli máte doma živé dítko ve věku od 4 do 10 let, které rádo tancuje, tak ho neváhejte přihlásit e-mailem na
petra.sostokova@seznam.cz, trénujeme každé pondělí
nově v tělocvičně ZŠ Nerad. 
Mgr. Petra Šostoková

Sektání jubilantů opět po roční pauze
V pátek 1. října 2021 se po roční pauze konalo setkání
jubilantů, jichž bylo pozváno celkem 166.
Pozvání nakonec přijalo celkem 59 jubilantů v doprovodu 37 hostů. Setkání bylo připraveno pro ročníky
1946, 1951 a 1956. K tanci a poslechu hrál pan Petr Gřibek
a o kulturní představení se postaraly Berušky.
(mp)

IN.F. Obálka pro naše seniory je k dispozici
Již v lednu 2020 jsme informovali o tom, že obecní úřad obdržel od
krajského úřadu tzv. IN.F. Obálky,
které jsou určeny našim seniorům
s cílem zvýšit kvalitu jejich života
a podpořit jejich bezpečí.
Jedná se o plastovou obálku, ve
které jsou vloženy informace o seniorovi, který je držitelem této obálky.
Formulář v obálce obsahuje informace o dané osobě, které jsou důležité
v případě zásahu složek integrovaného záchranného systému – hasičů,
zdravotníků, policie pro případ, že se
člověk ocitne v nebezpečí či ohrožení života ve své domácnosti. Tento
systém obálek s informacemi přispívá k rychlému řešení krizové situace a poskytnutí efektivní pomoci.
Ve formuláři si senior vyplní osobní

údaje, informace o alergiích, nemocech, užívání léků, kontaktů na blízké
osoby a lékaře. Vyplněný formulář vloží do přiložené plastové obálky, kterou
pak umístí do lednice, do nějaké vnitřní
přihrádky dveří tak, aby byla viditelná.
Lednici si pak označí přiloženou magnetkou či samolepkou.
Obálku si můžete vyzvednout na
obecním úřadě v kanceláři č. 6. Obálka
je zdarma. Bližší informace vám podá
pracovnice obecního úřadu p. Kalmárová, tel. č. 552 301 296 nebo e-mailem
kalmarova@dolnilutyne.org. (red)

Přijďte do kulturního
domu opět přivítat
Mikuláše
V pondělí 6. prosince připravujeme
v sále kulturního domu mikulášskou nadílku. Začínáme v 16 hodin
zábavním programem pro děti.
Kolem 17. hodiny pak v sále přivítáme mikulášskou trojici s tradiční
nadílkou.
Vstupenky budou v prodeji od pondělí 8. listopadu 2021
v kanceláři kulturního domu a také
v knihovně. Vstupné 50 Kč/osoba
(děti mají v ceně vstupného balíček). Rezervace a více informací na
tel. 734 788 719/718.
(mp)
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Střelka se na velké akci neztratila
V

sobotu 4. září jsme zorganizovali nábor do skautského oddílu Střelka Dolní Lutyně a přivítali řadu nových členů.
A společně jsme pak 9. října vyrazili na velkou skautskou akci Rytířské klání na Vikštejně, kde se naše děti rozhodně neztratily. Byly výrazné v boji, ale také hodně oceňované při hodnocení stylového oblečení a vybavení. Prostě
– Střelka byla opět SUPER! 
Oddílová rada Střelky

Starosta Dolní Lutyně zavítal na besedu mezi školáky

V

pondělí dne 27. září a v pátek 1. října navštívil
v hodinách občanské výchovy žáky 9. tříd Základní
školy Aloise Jiráska v Dolní Lutyni starosta obce Mgr. Pavel
Buzek.
Na besedě se žáci dozvěděli, jaký je rozdíl mezi státní
správou a samosprávou, zahráli si na hlasování zastupitelstva, zvolili novou radu obce, starostu a místostarostu.
Studenty zajímal rozpočet obce na příští rok, řešily se investice obce a rekonstrukce naší školy. V závěru besedy
žáci podávali návrhy, co jim v obci chybí. Deváťákům se
beseda velmi líbila!
Děkujeme panu starostovi, že si našel čas a naši školu
a žáky navštívil.
Mgr. Kateřina Jarošová

Výlet našich Sluníček do Planetária v Ostravě se vydařil

V

pátek 10. září vyrazily nejstarší děti ze třídy „Sluníček“
do Planetária v Ostravě. Jednalo se o mimořádnou
aktivitu, která byla připravena v rámci projektu MAP 2
Bohumín a financována EU.
Na děti čekala pohádka „Se zvířátky o vesmíru“,
v jejím průběhu se děti seznámily se souhvězdími, planetami a dozvěděly se zajímavosti o sluneční soustavě. Prošly se experimentáriem, mohly řídit vozítko na Marsu, na
vlastní oči vidět tornádo, projít se po Měsíci a prohlédnout
si i prozkoumat mnoho dalších tajů vesmíru. Nechyběla
prohlídka hvězdné oblohy a interaktivních prostor planetária. Všem se moc líbilo. Závěrem našeho dopoledního
výletu za poznáním nás průvodci vesmírem chválili a děti
se vracely zpět do sluníčkové školky bohatší o dojmy a zážitky. Zvídavé otázky nebraly konce…
MŠ Komenského 1009,
Dolní Lutyně
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Vzpomínka na faráře Henryka Dziekana
M

ístní skupina Polského kulturně-osvětového svazu
v ČR (PZKO) v Dolní Lutyni uspořádala dne 6. října
ve farním kostele sv. Jana Křtitele Slavnostní koncert
u příležitosti 275. výročí dostavění lutyňského chrámu,
145. výročí vysvěcení kaple ve Věřňovicích a 100. výročí od
doby, kdy opustil naši farnost farář Henryk Dziekan. Koncertu předcházela slavnostní dvojjazyčná polsko-česká
bohoslužba, kterou celebroval otec Marián Pospěcha. Při
mši svaté zazněly latinské duchovní písně v podání vokálního kvarteta. S životopisem Henryka Dziekana seznámila
všechny přítomné Daria Woźnica.
Slavnostní koncert zahájil sedmičlenný soubor Olzanki
z Polska pod taktovkou Urszuli Wachtarczyk. Následoval
smíšený pěvecký sbor Zaolzie z Orlové-Lutyně pod vedením Magdy Veselé-Rusek.
Lutyňský kostel, který stojí v místě původního dřevěného kostela, byl postaven v letech 1740–1746 majitelem
německolutyňského panství Mikulášem Taaffe, polním
podmaršálkem rakouské armády a komorníkem císařovny Marie Terezie, a jeho ženou Marií Annou von Spindler.
Jejich erby jsou dodnes umístěny vedle hlavního oltáře.
Barokní kostel sv. Jana Křtitele byl vysvěcen 9. září 1759
vratislavským biskupem Filipem Gotthardem Schaffgotschem. Hlavní oltář pochází z roku 1901 a varhany ze sklonku 18. století. Zachoval se i renesanční zvon z první třetiny
16. století. Velice si vážíme tohoto božího chrámu z kamene a vápna, jsme opravdu hrdí na své předky, kteří tento
kostel dokázali postavit. Z pěkného kázání otce Mariána
jsem pochopila, že krása katolického chrámu vychází směrem od oltáře k lavicím plných lidí. Vždyť prázdný kostel
by byl smutný kostel, i kdyby byl postaven třeba z ryzího
zlata a ozdoben nejkrásnějšími drahokamy.
Kaple sv. Izidora, patrona rolníků, ve Věřňovicích byla
vystavěna v letech 1869–1873. V roce 2016 byla po generální opravě znovu vysvěcena celá kaple a do nového oltáře byl uložen relikviář sv. Jana Pavla II.
Slavnostním děkovným koncertem jsme si připomněli
všechny kněze, kteří v minulosti v naší farnosti působili,
nebo působí do dnes. Všechny obětavé, kteří desetiletí
konají nelehkou službu kostelníků, pracují s mládeží nebo

nacvičují zpěv, obětavě uklízejí kostel, připravují květinovou výzdobu.
Věřím, že nejen já, ale i ostatní přítomní načerpali do
dalších dnů sílu a povzbuzení z písní, které byly pohlazením po duši, a z povzbuzujícího kázaní našeho otce Mariána.
Maria Sztwiertnia
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Dne 11. září 2021 jsme přivítali tyto občánky:
Daniel VYSLOCKÝ(1), Dominik WOLF(2), Gabriela CZAPEK(3), Jakub SÝKORA(4), Jakub ŠOSTOK(5), Johana FEJTKOVÁ(6),
Lukáš PRUDEL(7), Patrik FIGURA(8), Tom SOLICH(9), Sofie HANUSKOVÁ(10), Šimon ŠTĚRBA(11)
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S poděkováním a úctou farníci z Dolní
Lutyně.

Odešla jsi,
jak si to osud přál,
v našich srdcích
a vzpomínkách
ale zůstáváš dál…
Dne 20. října jsme si připomněli čtvrté
smutné výročí, kdy nás navždy opustila paní
Anna KNĚŽÍKOVÁ.

S láskou vzpomínají manžel, dcera,
syn a sestra s rodinami.
――――――――――――――

VZPOMÍNKY
Vydal ses na cestu,
kam chodí každý sám,
dveře vzpomínek
nechal jsi dokořán.
Jen kytičku na hrob
můžeme Ti dát,
chviličku postát
a tiše vzpomínat.
Dne 4. října 2021 jsme vzpomněli
2. smutné výročí úmrtí pana

VÝROČÍ

VZPOMÍNKY

Vřelé poděkování našemu otci
Mariánu POSPIECHOVI z kostela
v Dolní Lutyni za krásné krmášové
odpoledne, které se konalo na farní zahradě dne 11. září. Pozvání přijal
i mistr hlasu pan Faltus, který nás
bavil svým uměním – bylo veselo.
Děkujeme za děti, pro které bylo připraveno prima sportovní a tvořivé
vyžití – prostě vydařené odpoledne.
Zároveň děkujeme všem organizátorům této slavnosti.
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V září oslavili své 94., 93., 90. a 80.
narozeniny naši spoluobčané:
Marie PROKOPOVÁ
Mária KOKOŠKOVÁ
Václav VOKŮRKA
Viktoria MIČKOVÁ
Antonín PEŠKA
――――――――――――――
Zlatou svatbu – 50 let společného
života – oslavili 29. září 2021 manželé
Oldřich a Dagmar SITKOVI
z Dolní Lutyně.
Všem srdečně gratulujeme a přejeme
hodně zdraví, spokojenosti a osobní
pohody do dalších let.

ROZLOUČILI JSME SE
Děkujeme za cestu,
kterou jste s námi šli,
za ruce, které nám
pomáhaly a objímaly.
Děkujeme za to, že jste byli,
za každý den, který jste s námi žili.
Dne 31. října 2021 by se dožil 100 let
náš milovaný tatínek a dědeček, pan

Ing. Karla KŘEMENA.

Vilém HOLEŠ,

Dne 17. ledna 2021 jsme si připomněli
jeho nedožitých 70 let.

a naše milovaná maminka
a babička, paní

Za tichou vzpomínku děkuje manželka
Eva a dcery s rodinami.

Věra HOLEŠOVÁ
by se letos dožila 95 let.

S nekonečnou láskou a hlubokým
zármutkem nikdy nezapomenou
dcera Inka a vnuk David Vijovi.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU OBRAZŮ
Od 1. listopadu 2021 do 31. ledna
2022 budou v obecní knihovně vystavovány KRESBY – OBRAZY pana
Lubomíra Otiska. Srdečně zveme.
Lubomír Otisk se narodil 12. února
1926 ve staré hornické kolonii Mexiko
v Doubravě na Karvinsku. Až do jedenácti let, kdy mu zemřela matka, měl
šťastné a bezstarostné dětství. V letech 1938 až 1939 zažil
polskou okupaci východního Těšínska a vyhnání Čechů
z Doubravy. Jeho zachránilo před vyhoštěním to, že otec
byl jako jediný střelmistr tamního dolu nepostradatelný.

Během září 2021 jsme se rozloučili
s naší spoluobčankou
Adélou HANUSKOVOU (*1923).
Všem
pozůstalým
upřímnou soustrast.

vyjadřujeme

UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ
DO PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

rádi bychom vás informovali,
že uzávěrka příspěvků do příštího vydání společenské kroniky je
5. listopadu 2021. Děkujeme za
pochopení.


Redakce

Musel ale odejít z popolštěného gymnázia. V březnu 1939
vystřídala polskou okupaci okupace nacistického Německa a Doubrava se stala součástí německé říše. Aby
nemusel chodit do německé školy, dojížděl do měšťanky
do Radvanic u Ostravy. Z obav před nuceným nasazením v Německu nastoupil jako patnáctiletý u říšské firmy
Trampler, která stavěla v Karviné elektrárnu Barbora. Byl
svědkem krutého zacházení s polskými Židy a válečnými zajatci, kteří tam museli vykonávat otrockou práci. Po
osvobození pracoval v dolech nejprve jako úředník, potom jako dělník a nakonec jako pracovník propagace Dolu
Doubrava. K jeho celoživotním koníčkům patřil tenis, malování a pěstování kaktusů. V současné době bydlí v Dolní
Lutyni.
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Na fotbal už leda do Věřňovic

D

olní Lutyně je v aktuálním soutěžním ročníku bez mužského fotbalu. Vleklé problémy ve fotbalovém
Sokolu Dolní Lutyně vyvrcholily koncem září po třech odehraných kolech
odstoupením týmu z I. A třídy. Vedle
sportovního postihu musí uhradit pokutu ve výši 30 tisíc korun.
Předseda Sokola Dolní Lutyně
Luděk Absolon celou situaci vysvětluje tím, že během roku a půl odešlo
z týmu asi deset hráčů. „Druhá věc
pak byl trénink, některá mužstva
trénovala i v době, kdy to bylo zakázáno. My nemáme kde, na hřiště
je vidět. Vytrénovanost nám pak po
obnovení soutěží chyběla, s čímž
souvisela svalová zranění starších
hráčů. Jiní na tom byli zase fyzicky
tak, že se rozhodli jít hrát níž. Přesto
vedení klubu chtělo mužstvo dát dohromady, dokonce hráče motivovalo
finančně. Ani toto však nepřineslo
kýžený efekt,“ řekl Absolon a dodal,
že je ze všeho zklamaný.
Všichni hráči se tímto stali volnými.
Ještě před koncem přestupního termínu (středa 22. září) registroval Abso-

lon zájem o devět hráčů. Pokud se ale
Lutyně přihlásí do soutěží v novém
ročníku, budou se muset vrátit. „Na
jaře chceme oslovit bývalé dorostence, abychom poskládali dobrý
tým a v nové sezóně se mohlo hrát,“
prozradil Absolon s tím, že doufá,
že odstoupení bude mít za následek
jen sestup o patro níž.

Příští ročník v okresním
přeboru
Pokud se fotbalisté Dolní Lutyně přihlásí do příštího ročníku 2022/23,
budou muset začít od poslední soutěže – tedy v okresním přeboru Karviná.
Na návrh STK o tom rozhodla disciplinární komise Moravskoslezského krajského fotbalového svazu (MSKFS).
Pokud poskládají mužstvo a přihlásí se do soutěží, bude se od srpna
hrát v Lutyni ještě o patro níž. „Samozřejmě nás to mrzí, ale marné. Nic
s tím neuděláme. Ještě budeme řešit,
co dál,“ řekl Luděk Absolon.
Klub má možnost se proti rozhodnutí odvolat. „Budeme mít schůzi,

musíme to probrat, zvážit „pro“
a „proti“, jestli to má vůbec cenu.
Každopádně jsme věřili, že nespadneme až úplně dolů,“ uvedl předseda
Sokola Dolní Lutyně. 
(red)

Kdyby se to letos povedlo, nezlobil bych se, říká trenér Kubiš
Po třetině sezóny jsou pevně usazeni
na čelních příčkách tabulky a na rozdíl
od obecního rivala si fotbal užívají. Jak
říká trenér Věřňovic Martin Kubiš, tým
jede podle plánu. „Šestý rok po sobě
hraje čelo tabulky, jsme spokojeni.“
Zaváhání v Petrovicích, kde Věřňovice dostaly „sedmičku“, bere trenér
jako výchovnou facku. „Jednou to
muselo přijít,“ dodává.
Kádr je poměrně stabilní a trenéra těší zejména návrat útočníka
a střelce Honzy Čerešni, který se po
dvou letech vrátil na trávník. „Co
nás ale tíží, je těžké zranění Lukáše
Gornioka, který si pochroumal koleno a nejméně půl roku je mimo hru,“
říká Kubiš.

Pro letošní sezónu byl tým doplněn dvěma mladými kluky z domácí
líhně a podařilo se získat dva dorostence z Karviné.
V loňské covidové sezóně vyšel
postup týmu z Řepišť. Navíc Záblatí, s nímž se Věřňovičtí také tahali
o postup, bylo přeřazeno do ostravské skupiny. „Jak říkám, my jsme
spokojeni s tím, co hrajeme. I když
to není na titul. Ale kdyby to letos
povedlo, nezlobil bych se,“ naznačil ambice svého týmu trenér Martin
Kubiš.
Za největší soupeře svého týmu
považuje týmy Vendryně, kterou už
porazili, a Raškovice. 

(red)
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