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Blíží se svátky jara

VELIKONOCE. Nejvýznamnější křesťanské svátky zvěstují především definitivní příchod jara a jsou spojeny
s lidovými tradicemi jako je zdobení velikonočních vajíček, přípravou nádivek nebo pečení velikonočního
beránka a mazanců. Na Velikonoční pondělí samozřejmě s pomlázkou. Letošní termín svátků je 13. až 18. dubna.
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Výstavba kanalizace začíná
D

ne 10. března 2022 bylo předáno staveniště stavby
„Odkanalizování obce etapa I. A“. V rámci této stavby bude vybudována nová oddílná splašková kanalizace
a čistírna odpadních vod v centru obce. Do výběrového
řízení podalo nabídku 8 uchazečů. Stavbu budou provádět společnosti YUCON CZ, s. r. o. a PORR, a. s., které ve
sdružení zvítězily v otevřeném výběrovém řízení nejnižší
nabídkovou cenou. Termín dokončení díla je stanoven na
650 kalendářních dnů od předání staveniště. Dokončení
stavby předpokládáme do konce roku 2023.
Na webových stránkách je k dispozici celková situace
stavby včetně etap, které jsou nyní ve fázi projektování.

Občané a obec
pomáhají Ukrajině
Bezprostředně po vypuknutí válečného konfliktu začali občané i obec
pomáhat lidem, kterých se válečný
konflikt přímo dotýká. Obec nedisponuje bytovým fondem jako větší města,
proto se radní na svém mimořádném
jednání dohodli pomoci organizacím,
které mají s charitativní pomocí dlouhodobé zkušenosti a je u nich jistota,
že finanční dary budou použity ve prospěch strádajících obyvatel Ukrajiny.
Podobný způsob podpory doporučila také svým občanům, pokud by tak
chtěli učinit. Kromě přímé finanční pomoci mohli lidé přispět taky prostřednictvím sbírky, kterou zorganizoval
pan farář Marián Pospěcha na nedělní
bohoslužbě nebo při pondělní modlitbě, které se zúčastnili nejen věřící, ale
i hodně našich občanů. Po ukončení
následoval pochod účastníků se svícemi a vytvoření symbolického srdce
ze svíček na parkovišti před pekárnou
jako symbolu solidarity s ukrajinskými
občany zasaženými válkou. O případné
další pomoci budou muset rozhodnout
zastupitelé, protože nevypadá to, že by
konflikt měl krátké trvání, i když bychom si to všichni přáli. Obec taky zvažuje jiné formy pomoci, jedná nejen se
soukromníky a firmami, ale nejsou to
rychlá řešení. Poděkování taky zaslouží dobrovolní hasiči, kteří pomáhali při
charitativní sbírce na pomoc Ukrajině
na bohumínském nádraží a všichni občané, kteří dle svých možností pomáhají darem, aniž by vyžadovali mediální
pozornost.  Pavel Buzek, starosta

Nová čistírna odpadních vod v centru obce bude připravena do budoucna kapacitně zvládnout i napojení dalších
etap (Neradu a Zbytek), které se plánují.
Zhotovitel začne provádět nutné kácení dřevin a zahájí práce na demolici části stávající čistírny odpadních vod.
O zahájení výkopových prací v jednotlivých ulicích budete v předstihu informováni. Práce se dotknou především
ulic Komenského, K Výšině, Na Farském, Pod Kostelem,
Třanovského, U Kina, U Koupaliště.

Změna termínu
obecní poutě

V letošním roce dochází ke změně
termínu poutě v Dolní Lutyni, která
se pravidelně konala poslední víkend
v červnu. Především kvůli covidovým
opatřením v průběhu uplynulých měsíců došlo k posunu slavnosti Tří bratří,
kterou společně pořádají města Český Těšín a Cieszyn. Protože se jedná
o velkou akci, které se účastní velké
množství stánkařů a vlastníků atrakcí,
byla by naše letošní pouť o tyto atrakce ochuzena. Z těchto důvodů a taktéž
z důvodů probíhající rekonstrukce
školy a pravděpodobného dřívějšího
ukončení školního roku, se bude letošní
lutyňská pouť konat o týden dříve, ve
dnech 18. a 19. června.
Markéta Oslizloková, referent

Svoz pytlů končí
Výdej pytlů na odpad skončil již ke
konci loňského roku. Občané si proto mohli vyzvednout zdarma nádoby
na plast a papír, které se obci podařilo

Ing. Marián Franko,
investiční technik
získat i díky úspěšnému projektu financovanému z 85 procent z rozpočtu EU. V těchto dnech probíhá ještě
výdej posledních kusů a nádoby budou ještě rozvezeny těm, kteří nemají
možnost si je vyzvednout a požádali
o to v ohlášení. Vydávání nádob bude
tímto ukončeno a od 1. dubna končí
i souběh svozu nádob a pytlů. Vyváženy budou jen nádoby. Pokud někdo
možnosti získání nádob nevyužil, bude
mít možnost odevzdat tříděný odpad
ve vlastních pytlech ve sběrném dvoře.
Lucie Gorgolová, životní prostředí

Kryty v obci
Současná krize na Ukrajině vyvolává u některých občanů strach o vlastní bezpečí a množí se dotazy na kryty
v obci. V minulosti měly jako kryty
sloužit sklepy pod veřejnými a velmi
často pod soukromými budovami, ale
tato místa k danému účelu už dávno
neslouží. Jako improvizovaný úkryt lze
použít jakýkoliv suterén nebo sklep
pod úrovní terénu. Věříme, že nenastane situace, kdy by bylo potřeba toho
využít. Prosím, věnujme se běžnému životu a pomáhejme každý v rámci svých
možností. 

Pavel Buzek, starosta
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PZKO oslaví výročí koncertem
V

letošním roce slaví Polski Związek Kulturalno-Oświatowy neboli Polský kulturně-osvětový svaz (PZKO)
75. výročí založení. Tato organizace sdružuje své členy
v 82 místních skupinách v jednotlivých obcích na území
Těšínského Slezska. V rámci spolku působí desítky pěveckých, divadelních a tanečních souborů.
Naše dolnolutyňská místní skupina PZKO vznikla
16. listopadu 1947. Jejími předsedy byli postupně Rudolf
Pastuszek, Franciszek Filipek, Franciszek Niedźwiedź,
Rudolf Ochman, Stanisław Wacławik, Kazimierz Woska,
Józef Solich, Rudolf Sztwiertnia a od 1996 Maria Sztwiertnia. Činnost PZKO zaměřená na udržování polského jazyka, tradic a zvyklostí, se odrážela v mnoha akcích, jako tradiční plesy, oslavy Dne žen, Dne matek, nejrůznější poznávací zájezdy po České i Polské republice, podzimní setkání
s cestovatelskou přednáškou, mikulášské večery, vánoční besídky a podobně. V rámci PZKO pracovalo hned od
jeho vzniku několik kroužků. Byl to například dramatický
kroužek a ochotnické divadlo, kroužek taneční, sportovní
a hudební, klub žen a mládeže. Nejstarším souborem MS
PZKO v Dolní Lutyni byl pěvecký sbor Lutnia, který vznikl
v roce 1908. Mezi nejmladší kluby patří Klub mládeže, který byl založen v roce 1971. Členové tohoto klubu se aktivně
zúčastňují všech akcí PZKO, na kterých pomáhají organizačně zajistit vše potřebné.
Díky obětavé práci našich členů se nám daří dlouhá
léta úspěšně rozvíjet kulturně-osvětovou činnost a svým

Zasadili jsme strom
pro Lepší klima

V

e středu 8. prosince 2021 se vybraní žáci třídy 6.B
zúčastnili velice zajímavé akce sázení stromů v centru Bohumína na hlavní třídě E. Beneše (vedle prodejny
Hruška). V rámci projektu Lepší klima pro Bohumínsko zde
vzniká parčík, kde děti za asistence zahradníků zajištěných
Odborem životního prostředí MěÚ Bohumín zasadili za každou školu jeden strom. Pro naši školu byl vybrán krásný
PLATAN. Akce se zúčastnilo celkem devět škol. Naši šesťáci byli při práci s rýčem velmi obratní. Pochvala všem za
účast a výdrž v chladném počasí. Až pojedete do Bohumína, určitě
se zajděte na náš školní
platan podívat. Budeme doufat, že se mu
dobře povede, aby také
další generace mohly
obdivovat jeho mohutnou korunu a atraktivní
kůru.
Martina Lajczoková,
třídní uč. 6.B

působením významně přispívat k udržování kulturních
tradic našeho regionu a společenského života v obci.
V rámci oslav 75. výročí výbor MS PZKO v Dolní Lutyni
připraví slavnostní koncert v kulturním domě 21. května,
dále setkání s kronikářem obce, zájezd do Polska, cestovatelskou přednášku, rodinné prázdninové setkání se soutěžemi, vánoční besídku.
Kulturní činnost v posledních dvou letech trpěla pod
náporem omezení proti šíření koronaviru a nemohla být
realizována v plném rozsahu. Naše organizace si chce nadále udržet dobrou náladu a kreativitu, snažit se obnovit
setkávání a mezilidské interakce. Doufáme, že se nám plánované akce v roce 2022 podaří zrealizovat.
Maria Sztwiertnia

Výstavka poezie Života obrázky

A

ž do konce
dubna bude
v naší knihovně
k vidění výstavka poezie autorky Jany Valové,
orlovské rodačky, od roku 2005
žijící v Dolní Lutyni. Psaní básniček, říkanek, povídek a pohádek se
věnuje už od dětství. Píše o zvířatech, přírodě a běžných
věcech. Ale asi nejvíce básní napsala o lásce. O poblouznění, zamilování, o prožívání času lásky, i o bolesti ze ztráty, rozchodu. A právě toto vše je obsaženo v její sbírce
básní Proměny lásky, která ji vyšla v červenci 2021 ve
vydavatelství Powerprint Praha jako její prvotina. Tuto
sbírku si je možné v případě zájmu objednat na stránkách
www.bookla.cz.
Své básničky také občas prezentuje na Bardie.cz,
kde přispívá pod pseudonymem LUCKY007. Od ledna
2022 je členkou spolku Orlovských PISÁLKŮ. Básnická
sbírka Proměny lásky je dostupná v naší knihovně k zapůjčení. 

(an)
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„Polytechniáda 2022“ aneb „Kostičky vylezte
z krabičky“ na téma „Svět kolem nás…“

V

rámci projektu MAP 2 nazvaného
„Kostičky, vylezte z krabičky“ byly
pořízeny konstruktivní stavebnice
v rámci ORP Bohumín do mateřských
škol nejen v Bohumíně a Rychvaldu,
ale i do naší MŠ Komenského 1009
a do MŠ Bezručova 432 v Dolní Lutyni.
Stavebnice byly určeny k podpoře
aktivit v oblasti rozvoje polytechnických dovedností u dětí v předškolním
vzdělávání. Zahájení „Polytechniády
2022“ proběhlo v jednotlivých mateřských školách v únoru. Naši před-

školáci tvořili ze stavebnic pod vedením Daniely Bártové a průběh jejich
polytechnické činnosti i konečné dílo
zachytil fotograf z K3 Bohumín.
Výstava výrobků dětí mateřských
škol na téma „Svět kolem nás“ probíhá v prostorách K3 Bohumín do
31. března a zároveň jsou v prostorách K3 prezentovány i dokumentující fotografie.Každá mateřská škola,

Berušky vystoupily na plese

L

etošní první vystoupení bylo v sobotu 5. března v Kulturním domě v Dolní Lutyni pro místní TJ Sokol na „Pochování basy“. Vystupovaly Berušky Baby a Lady v tanečcích s hůlkou Rockstar a Waikiki beach, nejmenší dále
předvedly Mickey Mouse, starší holky Třásně a na závěr
všechny Žraloka. Děti své první vystoupení bez váhání
zvládly, cvičily s chutí, radostí a úsměvem na tváři a za své
vystoupení byly odměněny potleskem všech přítomných.
Velké poděkování patří rodičům za obětavou spolupráci a organizátorům Sokola za pozvání a občerstvení.
Mgr. Petra Šostoková

tedy i ta naše, zde vystaví jeden polytechnický projekt vytvořený malými
umělci. Naši malí tvůrci se na návštěvu výstavy moc těší a odměnou za
jejich vydařené zapojení do realizace
výstavy jim bude následné promítání kreslených pohádek v kinosále K3
Bohumín.
Pavlína Koplíková,
MŠ Komenského 1009

Projektový den s rodilým mluvčím

V

pátek 17. prosince 2021 jsme tak trochu netradičně zahájili poslední předvánoční hodiny AJ. Díky partnerství
s jazykovou školou „Hello“ měli žáci možnost konverzovat s rodilým mluvčím Michaelem z USA. Celý projektový
den se odvíjel od jediného tématu – Vánoce. Michael si pro
žáky 8. a 9. ročníku připravil prezentaci o tom, jak se tradičně Vánoce slaví v USA, procvičili si základní slovní zásobu
a společně si zazpívali klasickou vánoční píseň Jingle Bells
(Rolničky, rolničky). Každá hodina byla příjemně naladěná
a žáci se v rámci svých komunikačních dovedností zapojovali. Z reakcí žáků vyplynulo, že se jim hodina líbila a rádi
by si něco podobného zase brzy zopakovali. Věřím tedy, že
to nebylo naposledy, kdy nás rodilý mluvčí navštívil.
Nikol Světlíková
(učitelka AJ)
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Karneval v MŠ Komenského

V

ánoce jsou už dávno za námi a my se nacházíme v období masopustu. Konec února se nesl v duchu karnevalu a radovánek. I naše děti ze třídy „Berušek“, „Myšiček“
a „Sluníček“ si karneval náramně užily. Děti se seznámily
s tradicemi a zvyky, které se o masopustu dějí. S dětmi
jsme si společně vyzdobili šatnu a třídu pomocí ozdobných
papírových řetězů a gumových balónků a navodili tím příjemnou atmosféru. Během karnevalu probíhaly zábavné
hry a soutěže. Nechyběla ani diskotéka a módní přehlídka
kostýmů. Děti se proměnily v princezny, policisty, hasiče,
stavitele a spoustu dalších.
Chtěla bych moc poděkovat všem rodičům, kteří připravili pro své děti krásné kostýmy. Poděkování také patří
naší kolegyni Radce Buchtové, která si pro děti připravila
náramný kostým „klauna“, ve kterém děti bavila celé dopoledne. Už teď se těšíme na další společnou akci v naší
Sluníčkové školce.
Jolana Figurová,
MŠ Komenského 1009

Karneval dětí z MŠ a ZŠ Zbytky

P

o dvouleté covidové pauze se rodičům při MŠ a ZŠ
Zbytky opět podařilo pro děti zorganizovat karneval, který se 26. února uskutečnil v Kulturním domě
v Dolní Lutyni, kde se sešlo několik desítek dětí. Zábavným odpolednem nás provázel Pepino Prcek, se kterým
si děti pořádně zadováděly, zatančily, zazpívaly a zahrály různé hry a soutěže. A nakonec všichni společně rozhodovali v soutěži o nejkrásnější masku. A kdo vyhrál?
No přece všichni! Pro děti byla také připravena bohatá
tombola a závěr patřil dětské diskotéce pod taktovkou
DJ Vlka. Velké poděkování patří všem rodičům, kteří se
podíleli na přípravě a organizaci karnevalu, napekli dobroty a pomáhali v průběhu akce. Jsme také vděční místním
podnikatelům a organizacím – Obec Dolní Lutyně, Farma
Bezdínek, Rychvaldská pekárna, Pizzerie Balcanica, Tyčinky Bertyčky, Bospor Bohumín, K3 Bohumín, Bastien cafe,
Plátnobalky od Reptalky – kteří jsou ochotní s námi spolupracovat a i díky jejich pomoci se mohou akce pro děti
uskutečnit. Věříme, že si děti karnevalové odpoledne užily
a už se těšíme na další akce, které pro ně plánujeme.
Rodiče při MŠ a ZŠ Zbytky

Filipova olympiáda

M
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atematiku trochu jinou formou si vyzkoušeli zájemci z obou 6. tříd, kteří si
v listopadu dle instrukcí pedagogů stáhli aplikaci Filip od ČSOB a po dobu
několika týdnů plnili dle svých časových možností úkoly týkající se finanční
matematiky. V aplikaci děti našly pomocná videa s tematikou platebních karet,
historie bankovek, finančních pojmů atd. Všechny přihlášené čekal po splnění
několika úrovní v této aplikaci závěrečný test, který naši šesťáci splnili solidně
a skončili na 6. pozici mezi 13 přihlášenými školami v Moravskoslezském kraji.
Soutěžní družstvo 6.A – Alexandra Vizváryová, Dominika Vizváryová, Karolína
Hodulová, Eliška Kičová, Jiří Macura;
Soutěžní družstvo 6.B – Adéla Humlíčková, Leona Bielená, Barbora Válková,
Tomáš Babinski, Tomáš Šlachta, Dominik Lukosz, Alex Fronc.
Moc děkuji všem za reprezentaci školy a za úsilí navíc i mimo školní lavice.
Získané informace se budou jistě brzy hodit v praktickém životě. Více informací
na: https://1url.cz/@filip-olympiada
Martina Lajczoková, učitelka

Karneval v MŠ
ve Věřňovicích

V

únoru se děti z mateřské školy
ve Věřňovicích těšily na tradiční
karneval.
Letos si ho děti užily s kouzelnicí Radanou. Ta si pro děti připravila
Pirátskou show plnou kouzel, úkolů,
soutěží a her. Společně jsme se všichni naučili speciální tance z dalekých
zemí, děti získaly poklad plný dobrot
a nechyběla ani tombola.
Petra Froncová
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UWAGA!
Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do polskiego przedszkola
oraz szkoły odbędzie się w następujących terminach:
Zapisy do 1. klasy – poniedziałek 4.4.2022 od godz. 15.00 do 17.00
oraz 6.4.2022 od godz. 7.30 do 10.00 w dyrekcji szkoły
Zapisy do przedszkola – 2.5.2022 od godz. 15.00 do 17.00
oraz 3.5.2022 od godz. 7.30 do 10.00 w dyrekcji szkoły
Szegółowy opis przebiegu rekrutacji będzie zamieszczony
na szkolnej stronie www.psplutynia.cz oraz profilu FB: PSP Lutynia Dolna
BLAHOPŘÁNÍ
V únoru oslavili své 98., 96., 94., 92.,
91., 85. a 80. narozeniny naši spoluobčané:

ZŠ Aloise Jiráska Dolní Lutyně pořádá

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
v úterý 5. dubna 2022
od 12 do 16 hodin

ZŠ Komenského 14 (malá škola)
ZŠ Věřňovice 80
ZŠ Zbytky 405
S sebou: občanský průkaz, rodný list dítěte, žádost o přijetí.

Marie KOŽUŠNÍKOVÁ
Lubomír OTISK
Štěpánka KLUSKOVÁ
Štěpánka CZAPKOVÁ
Jiřina KRAJČOVÁ
Rudolf VALOŠEK
Jarmila JANASOVÁ
Edeltrauda WIERBICOVÁ
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hlavně hodně zdraví, spokojenosti a osobní pohody do dalších let.

ROZLOUČILI JSME SE
Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany:
Amálie KRÁLOVÁ (*1919)
Jiřina VANČOVÁ (*1939)
Stanislav UNGR (*1939)
Jaromír KONDERLA (*1959)
Jan BOBREK (*1941)
Marie KRUŠINOVÁ (*1934)
Všem
pozůstalým
upřímnou soustrast.

vyjadřujeme

Uzávěrka příspěvků do příštího
vydání

www.zsdl.cz

tel.: 558 848 200

Informujeme naše čtenáře, že příspěvky do dubnového vydání společenské
kroniky přijímáme do 5. dubna 2022.
Děkujeme za pochopení.
Redakce

březen 2022

společenská kronika

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 31. března 2022
oslaví 88. narozeniny
náš milovaný tatínek
a dědeček, pan
Karel ŠAFRÁNEK.

Hodně zdraví, štěstí a pohody
v rodinném kruhu přeje syn Luboš
s rodinou.

VZPOMÍNKY
Čas ubíhá,
a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta
a vzpomínky
v srdcích zůstávají.
Dne 9. března 2022 jsme si připomněli
16 let, kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka a babička, paní
Blažena KRYSKOVÁ,
která by se 1. ledna 2022 dožila 75 let.
Dne 15. března 2022
jsme si připomněli
4. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný tatínek
a dědeček, pan
František KRYSKA,
který by se dne 21. března 2022 dožil
80 let.

S láskou a úctou vzpomíná celá
rodina.
――――――――――――――
Kdo žije v srdcích těch,
které miloval,
ten neodešel.
Dne 13. března 2022
jsme si připomněli 20.
smutné výročí úmrtí pana
Františka KŘEMENA
a 5. dubna 2022 si připomeneme jeho
nedožité 106. narozeniny.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou
vzpomínku!

Snacha Eva a vnučky s rodinami.

VZPOMÍNKY
Je smutno bez Tebe žít,
nemá kdo poradit,
potěšit.
Díky za to,
čím jsi pro nás byla,
za každý den,
který jsi pro nás žila.
Dne 18. března 2022 uplynulo 10 let,
co nás opustila naše milovaná maminka, babička, prababička a tchýně,
paní
Marie LUKŠOVÁ
a dne 24. dubna by oslavila svých
nedožitých 94 let.

S láskou a úctou vzpomínají dcery
s rodinami.
――――――――――――――
Kdo Tě znal,
ten si vzpomene,
kdo Tě měl rád,
nikdy nezapomene.
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VZPOMÍNKY
Odešel jsi,
jak si to osud přál,
v našich srdcích
a vzpomínkách
ale zůstáváš dál.
Dne 27. března 2022 si připomínáme
5. smutné výročí, kdy nás navždy
opustil pan
Jaroslav PŘIBYLA.

S láskou vzpomínají manželka Erika,
syn Marek s rodinou, přátelé a známí.
――――――――――――――
S velkou láskou,
kterou v srdci máme,
stále na Tebe
vzpomínáme.
Dne 30. března 2022 uplyne rok, kdy
nás navždy opustil pan
Jiří SIKORA z Věřňovic.

Dne 22. března 2022 by
se dožila 80 let paní

Kdo ho znal a měl rád, vzpomeňte
s námi.

Alena SVAČINOVÁ.

Manželka a dcery Eva a Pavla s rodinami.
――――――――――――――
Čas plyne,
vzpomínky zůstávají.

S láskou vzpomínají syn Jiří a dcera
Věra s rodinami.
――――――――――――――
Jak tiše žila,
tak tiše odešla.
Skromná
ve svém životě,
velká ve své lásce
a dobrotě.
Dne 25. března 2022 jsme vzpomněli
4. smutné výročí od chvíle, kdy nás
navždy opustila naše milovaná maminka, babička, prababička, paní
Jiřina KALUŽOVÁ.

S láskou a úctou vzpomínají dcera
Maruška a vnučka Lucie s rodinou.

Dne 29. února 2022
by se dožila 90 let paní
Milada ŠOSTOKOVÁ
a 12. března 2022 jsme si připomněli 16. smutné výročí od
úmrtí jejího manžela,
pana
Jaroslava ŠOSTOKA.

S bolestí v srdci vzpomíná syn Václav s manželkou, vnučky
Gabriela a Petra s rodinami.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Pokud se chcete zúčastnit se svými blízkými slavnostního přivítání svého miminka
v obřadní síni, zašlete nám na e-mail vozarova@dolnilutyne.org přihlášku, která
je k dispozici na našich webových stránkách www.dolnilutyne.org v sekci Formuláře ke stažení – matrika. Termín a bližší informace vám pak budou zaslány na váš
e-mail.
(rad)
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Trenér fotbalového Sokola Věřňovice Martin Kubiš:

„Musíme zacelit díru v obraně“

F

otbalové jaro je tady a hráči jediného obecního zástupce v soutěži jsou podle slov svého trenéra Martina
Kubiše na jarní zápasy zápasy natěšení. Při hodnocení zimní přípravy je při zemi: „Výsledkově to nebylo nejlepší,
máme co zlepšovat, hlavně v obranné činnosti,“ dodává Martin Kubiš.

Trenére, za pár dní začíná jarní část
soutěže. Jak je mužstvo připraveno?
Moc se těšíme, snad bude vše v normálu ve fotbale. Mužstvo je, doufám,
připraveno dobře, někteří mají natrénováno více a jiní z různých důvodů
méně. Buď kvůli pracovním povinnostem, anebo nemoci, a také nás trápila zranění. Nejvážnější prodělal Jakub
Swaczyna, který si poranil přední zkřížený vaz v koleni. Ten nám bude chybět hodně, protože už
dlouhá léta patří k oporám naší obrany.
Jaká byla zimní příprava? Soudě dle výsledků to nebylo úplně nejlepší. Jaká zjištění a poznatky vám
i hráčům přípravné zápasy daly?
Tréninky probíhaly na umělé trávě ve Stonavě, na dálku za
to chci Stonavským poděkovat. Máte pravdu, výsledkově
to nebylo nejlepší, máme co zlepšovat, hlavně v obranné
činnosti celého mužstva. Na tom ještě musíme zapracovat.
Jak moc se tým přes zimu obměnil? Kdo odešel, kdo
naopak přišel?
Nikdo od nás neodešel, jen se nám vrátil náš bývalý hráč
Filip Danel z Nové Vsi.
Na podzim jste si pochvaloval, že máte na každý post
dva hráče. Jaká je situace teď před jarní částí? Kde by
mužstvo potřebovalo posílit, kde jsou rezervy?
Máme dost široký kádr, vždyť v podzimní části se někteří
kluci nedostali do nominace na zápas. Říkám si, že nebudeme mužstvo doplňovat. Snad jen zacelit díru po zraněném Swaczynovi v obraně.

V tabulce jste na čtvrtém místě. Jak budete motivovat
hráče před jarní částí a čtenářům prozraďte, jaké cíle
stojí před mužstvem na jaře?
Ztrácíme dva body na prvního, to je pro nás dost velká
motivace, ale že bychom museli, to zas ne. Nebudeme tlačit na pilu. Chceme předvádět co nejhezčí podívanou pro
lidi, kteří se přijdou podívat na náš fotbal, který je jediný
v obci.
Které týmy považujete za favority v soutěži a které
vás třeba dosavadními překvapily?
Favority soutěže a hlavně ekonomicky zajištěnými kluby jsou podle mne Raškovice a Horní Suchá. Věřím, že se
rozhodne na hřišti.
(red)
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