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zpravodaj obecního úřadu a osvětové besedy obce dolní lutyně

zdarma

Absolventi
Univerzity III. věku

SLAVNOSTNÍ PROMOCE. Ve čtvrtek 9. června promovali na bohumínské radnici absolventi Univerzity
III. věku, kteří ukončili řádné studium slavnostní promocí. Současně se případní zájemci mohou hlásit
do dalšího ročníku. Starostové Bohumína, Rychvaldu a Dolní Lutyně se domluvili, že podmínky pro přijetí
budou pro všechny zájemce stejné. Tím je minimální věk v době nástupu 55 let a spoluúčast studenta ve
výši 800 korun, zbytek školného 1 200 korun je hrazen z rozpočtu měst a obce. Zájemci o studium v akademickém roce 2022/23 se mohou hlásit až do konce září 2022 v knihovně ve Vrchlického ulici v Bohumíně.
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Dětí ve školkách a školách přibývá

N

ěkolik posledních let se neustále
zvyšuje počet dětí jak v mateřských, tak základních školách na katastru obce. Zatímco před 10 lety byly
některé školy na „zavření“, dnes už to
neplatí a školní budovy začínají být
kapacitně plné. Prognózy a matematické modely, které tvrdily, že počet
dětí na ZŠ A. Jiráska se ustálí na počtu
300 až 350 žáků, se nenaplnily a již
letos se počet žáků bude pohybovat
kolem 450 dětí. Podobně jsou na tom
i mateřské školy, kde je situace ještě
horší. Jen v letošním roce přišlo k zápisům a projevilo zájem navštěvovat
mateřskou školu 75 dětí, přičemž přijmout školka mohla jen 38 z nich.
Ideální z hlediska ekonomického
a provozního by pro obec bylo mít jednu velkou školu se vším potřebným
zázemím na jednom místě. Z historického hlediska tomu tak není, obec má
více školních budov nejen v centru,
ale také v dalších částech obce např.
na Zbytkách, v Neradu nebo ve Věřňovicích. Kromě Věřňovic jsou všechna tato odloučená pracoviště kapacitně plně vytížená. Například ZŠ a MŠ
na Zbytkách plní jak úlohu spádové
školy pro část dětí nejen z Dolní Lutyně, ale také pro děti z okrajových částí
Orlové, Rychvaldu a Bohumína. Naopak některé děti od nás to mají blíže
třeba do školy v Bohumíně-Skřečoni.

Jinak tomu není ani v případě polské základní školy, kde počty taktéž
rostou a v některých ročnících už nejsou volná místa.
Využije se školní budova v Neradu
K zápisům do 1. tříd se letos dostavilo 49 dětí, většina na Střed, kde budeme i letos v září otvírat dvě první
třídy. Navíc v průběhu školního roku
se k docházce na základní školu přihlásilo dalších 35 žáků. Podle ředitele
školy Marcela Figury je nevyhnutelné
i v dalších letech využít kapacitu budovy v Neradu, kde se budou vyučovat tři třídy 1. stupně. Budova je dnes
plně vybavena materiálním a technic-

kým zázemím, je kompletně zasíťovaná, funkční tělocvična, výdejna stravy, zrekonstruována sociální zařízení.
To všechno přes plánované dokončení rekonstrukce hlavní budovy v září
2022.
Pro zachování dostatečné kvality školního vzdělávání bude škola
i nadále využívat obnovených prostor
v budově bývalé Masarykovy školy
v Neradu. Do budoucna musí potom
vedení obce zvážit možné navýšení
kapacit nebo případně přístavbu pavilonu v centru.



Mgr. Pavel Buzek,
starosta obce

Údržbu pozemků nesmí jejich vlastníci šidit

P

ro většinu z nás je naprostou samozřejmostí pravidelné sekání
trávníků několikrát ročně, ale jsou
mezi námi bohužel výjimky. Zaplevelené pozemky ohrožují zdraví lidí
a zvířat. Jsou zdrojem alergenů, které
mohou u citlivých osob vyvolat velmi
nepříjemné reakce. Zaplevelují krajinu
náletovými druhy rostlin a dochází
k přemnožení některých škůdců polních plodin.
Dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské
péči jsou vlastníci pozemku nebo objektu, nebo osoba, která je užívá z jiného právního důvodu (např. nájem),
povinni zjišťovat a omezovat výskyt
a šíření škodlivých organismů včetně

plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným
osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení
zdraví lidí nebo zvířat.
Proto žádáme vlastníky a uživatele pozemků, aby provedli jejich pravidelnou údržbu (posečení,
vyhrabání ).
V případě zjištění neudržovaného pozemku bude majitel vyzván
k nápravě a pokud tak neučiní, bude
spisová dokumentace postoupena
k zahájení správního řízení přestupkové komisi Městského úřadu Bohumín. Fyzické osobě, která se dopustila
přestupku dle § 3 zákona č. 326/2004
Sb. o rostlinolékařské péči, může být
udělena pokuta do výše 30 tisíc ko-

run (§79b). Právnické osobě může být
udělena pokuta až do výše 500 tisíc
korun (§79f). 
(oú)
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Starosta v doprovodu pěveckého
sboru navštívil klienty DPS
J

iž dříve bývalo zvykem, že alespoň jednou v roce navštívil
Dům s pečovatelskou službou (DPS) v Dolní Lutyni někdo ze zástupců obce nebo přímo pan starosta. Setkával
se se zde bydlícími seniory, hezky s nimi promluvil, případně odpověděl na pár otázek týkajících se života v naší obci.
Po dvouletém odkladu kvůli protiepidemiologickým
opatřením se pan starosta rozhodl, že v této tradici bude
pokračovat.
A tak v pondělí 6. června dopoledne proběhlo v DPS
další setkání seniorů s panem starostou, jehož doprovázel
pěvecký sbor Lutyňka. Senioři se společně s panem starostou a pečovatelkami zaposlouchali do nádherných tónů
zpívaných písní za doprovodu kláves paní sbormistryně.
Zazněly písně různých žánrů, v cizím jazyce, v češtině
a také „po našymu“. Někteří jen tiše poslouchali, jiní si zase
připomněli písně, které téměř upadly v zapomnění a zpívali
společně se sborem. Musím říct, že to byl krásný zážitek.

Žačky nakonec rozdaly seniorům ručně vyrobené upomínkové předměty na památku a senioři je na oplátku počastovali alespoň něčím sladkým.
Následovala krátká rozmluva s panem starostou, kde
byla rozebírána témata, která zajímala právě seniory.
Chtěli bychom jménem pečovatelské služby moc poděkovat panu starostovi Pavlu Buzkovi, pěveckému sboru
Lutyňka a paní Mgr. Jarošové, která sbor vede, a také paní
pečovatelce Mileně Randisové za organizaci tohoto setkání. Bylo to milé rozptýlení v těchto letních dnech a věříme,
že se nám podaří organizovat podobné akce častěji.


Jak správně vybrat vhodnou
pobytovou sociální službu?
Na co byste měli myslet, když potřebujete pobytovou sociální službu nebo se o ni zajímáte?
Vybírejte pouze ze služeb, které jsou registrované
v Registru poskytovatelů sociálních služeb.
Registr je zveřejněn na adrese http://iregistr.mpsv.cz/
Zjistěte si všechny potřebné informace,
informace pro vás musí být srozumitelné. U registrovaného poskytovatele vždy dostáváte písemnou smlouvu,
ve smlouvě musí být uvedeno, co konkrétně vám bude
služba zajišťovat s ohledem na vaše potřeby, za jakých
podmínek, včetně stanovení úhrady za služby.
Pokud budete v zařízení sociálních služeb bydlet,
zajděte se do něho vy nebo vaši blízcí osobně
podívat.

Za zaměstnance a klienty
Domu s pečovatelskou službou
Lucie Volovcová

Co je “neregistrované zařízení pobytových služeb“?
Neregistrované zařízení pobytových sociálních služeb
je zařízení, které poskytuje „sociální služby“ (ubytování,
stravu a péči) osobám závislým na péči, přestože k poskytování sociálních služeb nemá oprávnění (registraci).
Může působit jako domov pro seniory a vzbuzuje dojem,
že zde bude o člověka komplexně postaráno. Avšak zpravidla jde pouze o ubytovací zařízení provozované na základě živnostenského oprávnění.
Toto zařízení neprošlo procesem registrace a z praxe je známo, že může pro své klienty přinášet řadu rizik. Např. poskytovaná péče je neodborná, dochází k omezování osobní
svobody osob, úroveň ubytování není vyhovující apod.
I když vám zdravotní stav neumožní aktivně ovlivňovat to, co se s vámi děje, znakem dobré – kvalitní
sociální služby je, že s vámi bude vždy jednat s úctou
a s ohledem na vaše potřeby.
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PZKO Dolní Lutyně oslavilo jubileum

V

sobotu 21. května se v Kulturním domě v Dolní Lutyni konala slavnostní
akademie u příležitosti 75. výročí založení Polského kulturně osvětového
svazu (PZKO) bohumínského obvodu. Oslavencům přišli poblahopřát mimo
jiné starosta obce Pavel Buzek, ředitelka polské základní školy Sabina Suchanek, delegace z polských Gorzyc a Grodkowa, předsedové MS PZKO ze Skřečoně, Věřňovic, Bohumína, Záblatí, Orlové a Rychvaldu.
Bohatý umělecký program představily děti z polské mateřské školy, smíšený pěvecký sbor z Orlové, folklorní soubor z Czernic, lidový soubor z Gorzyc,
taneční soubor z Bludovic a kapela horalská z Jablunkova. Akademii slovem
doprovázela Eva Hrnčíř z Rychvaldu.
Sladký a slaný raut připravily Kluby žen z Dolní Lutyně a Skřečoně. Banketní
úsek včetně přípravy a průběhu během akce zajistily členky dolnolutyňské MS
PZKO a sympatizantky Jarmila Stančeková a Jiřina Adamčíková.
Každá akce si zaslouží kvalitní ozvučení a profesionální přístup. Ozvučení
naší akademie, pronájem techniky s mikrofony, reproboxy, audio mixážním
pultem zajistil David Bijok. Akce se zúčastnilo na 200 příznivců populárních
i lidových písní, tanečních kreací a horalské muziky.
Jubileum bylo příležitostí zavzpomínat a poděkovat všem členům místních
skupin PZKO, sboristům, dirigentům, souborům, ženským a mládežnickým klubům za jejich angažovanost, obětavost, velkorysost a nesobeckost.
Byli jsme velmi mile překvapeni hojnou účastí i pozitivními ohlasy od
zúčastněných. Děkujeme za dobrovolné dary a Generálnímu konzulátu PR
v Ostravě za finanční podporu.

Maria Sztwiertnia

Czerwiec tego roku był pełen atrakcji
Czerwiec w naszej placówce bywa zwykle naszpikowany atrakcjami. Niespodzianką na Dzień Dziecka była
wycieczka do Ostrawy Witkowic – parku tampolin HopJump oraz Świata techniki, a przed nami jeszcze kurs pływania na pontonach.
Festyn ogrodowy odbył się w tym roku 4 czerwca
w Wierzniowicach. Tradycyjna impreza wpasowała się
idealnie w krajobraz nad samym brzegiem Olzy. Dzieci przedszkola i uczniowie przygotowali program pt. Na
biesiadną nutę, prezentując tańce i piosenki biesiadne
oraz blok muzyczno-poetycki Na pasiónku, który zakończył się wspólnym odśpiewaniem pieśni Płyniesz Olzo.
Ogromy teren ogrodu koła PZKO podpasował nam idealnie – wszystkie atrakcje przygotowane dla dzieci i gości
były w zasięgu krótkiego spaceru. Każdy mógł znaleźć
coś odpowiedniego dla siebie. Członkowie stowarzyszenia rodziców zadbali o poczęstunek, nauczyciele o zabawy
dla dzieci. Oprócz przejażdżki na koniku, pokazu ptaków
drapieżnych na nadolziańskiej łące można było posiłować się liną, porzucać do puszek, postrzelać z wiatrówki,
wziąć udział w konkursach zręcznościowych, schować się
w ogromnej bańce mydlanej czy zwyczajnie poleżeć na
wygodnych matach. Starsi i młodsi z chęcią spróbowali
swego szczęścia w tradycyjnej loterii i kole szczęścia. Zdecydowanie także za rok spotkamy się nad brzegiem Olzy
- ten sielski klimat, gościnność wierzniowickich PZKOwców i piękne plenery są bezcenne!

Mgr. Lucie Trachová

červen 2022

dolnolutyňské noviny

strana 5

Akce na MŠ a ZŠ Zbytky

Školka v přírodě děti nadchla

Š

V

kolní rok se pomalu blíží k závěru, a tak sdružení
rodičů při MŠ a ZŠ Zbytky připravilo pro své děti
další akce.
Spaní ve škole pro žáky ZŠ
Dne 20. května se uskutečnilo „Spaní ve škole“, které jsme
tematicky nazvali Policejní akademie. Spaní se zúčastnilo
26 dětí, tedy většina ze zbytecké ZŠ. Jako správní policisté
a policistky musely děti absolvovat náročný policejní výcvik
– střelbu (laserová střelnice), odebírání otisků prstů a dokonce musely vyřešit policejní záhadu a vypátrat zloděje. Také
nás navštívil psovod a ukázal dětem výcvik policejních psů
zaměřených na hledání bomb a drog. A protože se správný
policista nesmí bát, absolvovaly děti na závěr stezku odvahy.
Po náročném programu a úkolech se děti zavrtaly do svých
spacáků a spaly ve školní tělocvičně spokojeně až do rána.
Smažení vaječiny v MŠ
A aby to dětem ze školky nebylo líto, pro ně jsme připravili
smažení vaječiny s programem, kterým je provázela klaunka
Pastelka. S ní si děti zatancovaly, zasoutěžily a udělaly bublinkovou show. A také se vyřádily na skákacích hradech.
Děkujeme všem rodičům, kteří se na organizaci obou akcí
podíleli a spali s dětmi ve škole, a také p. učitelkám a vedení
školy za zpřístupnění a možnost využití školních prostor.
Rodiče při MŠ a ZŠ Zbytky

e druhé polovině května jsme se s našimi předškoláky
z MŠ Komenského 1009 vydali na dobrodružnou cestu do krásné malebné vesnice v podhůří Beskyd Komorní
Lhotky. Cílem naší cesty byl penzion Zátiší.
Čekal nás sluníčkový týden plný dobrodružství a zážitků. Poznávali jsme přírodní ekosystém kolem nás, hráli
jsme si a sportovali. Prohlubovali jsme smyslové vnímání,
rozvíjeli tvořivost, stavěli věže z kamenů. V lese jsme našli
poklad, opékali párky a těšili se na další dobrodružný den.
Zašli jsme si také na výlet k chatě Kotař, která se nachází
ve výšce 795 m.n.m na hřebeni mezi horami Čupel a Ropička. Pobyt jsme zakončili stezkou odvahy.
Děkujeme všem našim rodičům za jejich důvěru a zároveň za možnost strávit kouzelný týden s jejich úžasnými
dětmi.
Každé z dětí se posunulo zase o kousek dál a mělo možnost vyzkoušet si nové dovednosti a schopnosti. Pro některé děti to byla první zkušenost bez mámy a táty, kterou
statečně zvládly.
Za celý kolektiv školy v přírodě,
který o děti pečoval, Daniela Bártová

Mobilní planetárium v naší škole Den matek ve Věřňovicích

D

ěti z MŠ Nerad,
2. a 4. třídy, měly
možnost zažít výukový
program v planetáriu,
aniž by kvůli tomu musely někam jezdit. Mobilní planetárium totiž
přijelo za námi. Po jeden celý den ho lektor rozložil přímo v naší tělocvičně. Děti se dozvěděly, co je to sférické
promítání a vleže zhlédly vzdělávací film na vnitřní plášť
planetární kopule. Díky tvaru planetária byl dojem z projekce velmi plastický, jako by byly přímo součástí filmu.
Děti se vypravily na dalekou cestu do vesmíru a obohatily
si výuku prvouky, přírodovědy, kterou doplnil interaktivní
výklad lektora. Vzdělávací filmy se týkaly různých témat,
například astronomie pro děti, výprav do vesmíru, evoluce, významu vody pro život nebo klimatických změn. Děti
program chválily a ocenily možnost zpestřit výuku tímto
netradičním moderním způsobem.

Kolektiv učitelů MŠ a ZŠ Nerad

V

e čtvrtek 5. května se ve školce ve Věřňovicích konal
Den matek. Děti celý den připravovaly pro své maminky občerstvení, přáníčka, zdobily tělocvičnu a těšily
se na odpolední program pro své maminky. Maminkám
přednesly básničky, zatančily taneček a pak už jen všichni
společně slavili.
Děkujeme paní N. Kluskové a R. Harwotové za upečení
zákusků a také všem maminkám, že si udělaly čas a přišly.
Petra Froncová, MŠ Věřňovice
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Celodenní výlet na hrad Starý Jičín
V

pondělí 30. května děti z MŠ Věřňovice jely na výlet na
hrad Starý Jičín. Nejdříve musely zdolat velký kopec až
k hradu, ale po cestě se posilnily vydatnou svačinou.
Na hradě už na ně čekal pak kastelán Arnošt, který
v dobovém kostýmu s dětmi hledal poklad. Nejdříve musely děti najít tajnou mapu a pak společně plnily mnoho
úkolů, aby nakonec odemkly truhlici s pokladem.
Část soutěžních stanovišť se nacházela na nádvoří hradu a konec putování za pokladem byl ve strážní věži. Děti
musely zdolat hradní příkop, zastrašit čarodějnici, bojovat
s drakem, zatančit na královské oslavě, postavit nový hrad
z kostek, složit puzzle princezny a nakonec u rytíře najít
klíč k truhlici. Ta byla plná drahokamů, medailí, zlatých
mincí a sladkostí.
Po tomto těžkém, ale úspěšném hledání pokladu,
si děti samy přímo na hradním nádvoří opekly na připraveném ohništi buřtíka. Toho pro děti zajistil pan kastelán
z místního rodinného řeznictví.
Po krátkém odpočinku jsme se vydali z hradu zpátky
dolů a po cestě jsme se ještě zastavili na místním dětském
hřišti, kde děti vydaly poslední zbytky své energie.

Všechny děti celodenní výlet zvládly na jedničku
s hvězdičkou.

Petra Froncová, MŠ Věřňovice

Mladí atleti májový běh ulicemi Bohumína zvládli

V

podvečer 8. května se konal tradiční májový běh města Bohumína. Téměř 250 atletů se vystřídalo ve
čtrnácti bězích. Naši základní školu
a zároveň i obec Dolní Lutyni reprezentovalo družstvo chlapců a dívek
v hlavním závodě štafet místních
škol. Tvrdý boj na trati 4× 200 metrů za podpory fanoušků, rodičů
i pedagogů předvedli Eliška Figurová,
Veronika Šebelová, Tomáš Jendřejčík
a Max Adamčík.
Sílu, rychlost i zkušenost naši borci
ukázali na výbornou, jen trochu štěstí chybělo, i tak naši atleti neodešli
s prázdnou a pro školu i obec vybojovali krásné třetí místo.
Všem moc děkujeme za skvělou
reprezentaci a těšíme se napřesrok.
Milan Pětroš,
učitel TV

Ve středu 1. června naši knihovnu v rámci Dne dětí
navštívilo 14 dětí. Nový čtenářský průkaz obdrželo celkem pět dětí. Přejeme všem dětem hezké
prázdniny při četbě našich knih.

červen 2022
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Centrem obce zněla country hudba

V

sobotu 11. června proběhl v centru obce na prostranství před pekárnou a v přilehlém parku již 13. ročník (11. a 12.
se nekonaly z důvodu pandemie) oblíbeného Silesian Bluegrass&Country festivalu, pořádaný Osvětovou besedou v Dolní Lutyni. Krásné počasí vylákalo z domovů asi tři stovky nadšených diváků, kteří podpořili skvělá vystoupení všech účinkujících. Slovenští fanoušci skupiny BB Country nezůstali pozadu. Tradičně se na festival sjely kapely
z celé České republiky a zmíněná ze Slovenska. K vidění a poslechu byli Poutníci, BB Country (SK), Blaf, Red&White,
Goodwil, Wind, Madam. Program doplnila svým vystoupením westernová skupina Black&Braun. Děkujeme všem
sponzorům za podporu a výpomoc – Zámečnictví, kovovýroba Luděk Wrona, PM Motor, Vydavatelství Turpress,
Studio Petrovice, Farma Bezdínek, Občerstvení Na Salaši, Autodoprava Michaela Nitrová. Rovněž děkujeme všem,
kteří nám pomohli při zajištění provozu této akce.
(ks) Snímky: Jana Ševčíková

Netradiční závody MŠ a ZŠ ve Věřňovicích

V

e středu 18. května jsme si užili spoustu legrace při netradičních závodech rodičů s dětmi. Soutěžili společně
v 6 disciplínách – jízda na koloběžce, skákání v pytli, kop na bránu, běh v holínkách, překážková dráha se zavázanýma nohama a sázení brambor. Všichni závodníci podali nadstandardní výkon. Děti si vysloužily zlatou medaili
a několik drobných odměn a ani na rodiče jsme nezapomněli. Po závodech jsme doplnili síly výbornými opékanými
buřty. Akce se moc vydařila a všichni se už těšíme na další ročník.
Mgr. Hedvika Kališová
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ROZLOUČILI JSME SE
Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany:
Václav VOKŮRKA (*1931)
Karel KULDANEK (*1955)
Vladimír RUSEK (*1949)
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Oprava a omluva

Dne 7. května 2022 jsme přivítali tyto dolnolutyňské občánky:
Alena HAVLÍČKOVÁ (1), Antonín MATIÁŠ (2), Elen JANOČKOVÁ (3),
Barbora PLOHÁKOVÁ (4), Martin BORTLÍK (5), Valérie KUREJOVÁ (6)

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych poděkovat vedení obce Dolní Lutyně za možnost uspořádat
v kulturním domě soutěž modelů. Již 3. ročník této akce by nemohl vzniknout
bez podpory a vstřícnosti ze strany radnice. Věřím, že se v příštím roce opět
setkáme s fanoušky této krásné záliby.

Jiří Válek

V květnovém čísle jsme u vzpomínky
na paní Renátu ČAPLOVOU chybně
uvedli, že jsme si připomněli jejich nedožitých 59 let, správně však mělo být
nedožitých 54 let. Za chybu se omlouváme.
Redakce

červen 2022

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem
příbuzným, známým
a přátelům, kteří dne
27. dubna 2022 doprovodili na poslední cestě
pana
Jiřího PARCHANSKÉHO,
který zemřel po dlouhé těžké nemoci
dne 24. dubna. Zároveň děkujeme za
projevy soustrasti a květinové dary.

S láskou a smutkem v srdci vzpomínají manželka, syn Karel, syn David
a vnučka Kamila.

VZPOMÍNKY
Bolest v srdci neutichá,
když odejde navždy
to nejdražší, co máte…
Vaše maminka.
Dne 12. června 2022 jsme si připomněli
nedožitých 85 let naší milované
maminky
Daniely ŠEVĚČKOVÉ.

S láskou a úctou vzpomíná dcera
s rodinou.
――――――――――――――
Kdo Tě měl rád,
nezapomene,
kdo Tě znal,
ten vzpomene.
Dne 14. června 2022 jsme vzpomněli
3. výročí úmrtí mého manžela
Eduarda SOLICHA
a zároveň by dne 6. září 2022 oslavil
své 80. narozeniny.

S láskou vzpomínají manželka Jiřina
a dcery s rodinami.
Uzávěrka příspěvků do příštího
vydání
Informujeme naše čtenáře, že v červenci Dolnolutyňské noviny nevycházejí. Příspěvky do srpnového vydání
společenské kroniky přijímáme do
5. srpna 2022. Děkujeme za pochopení.

Redakce

společenská kronika

VZPOMÍNKY
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VZPOMÍNKY
V životě se loučíme
mnohokrát, s maminkou jenom jednou. Kdybychom si oči vyplakali,
její už se neohlédnou.

Dne 15. června 2022 jsme si připomněli
5. výročí úmrtí pana
Arnošta SEBERY
a zároveň letošního 12. října vzpomeneme na 20. výročí úmrtí paní
Jiřiny SEBEROVÉ.

Vzpomínají dcery Pavla s rodinou
a Jiřina.
――――――――――――――
Utichlo srdce, zůstal
jen žal, kdo Tě měl rád,
vzpomíná dál.
Dne 18. června 2022
uplynulo 10 let, kdy nás
navždy opustila naše
milovaná babička a prababička, paní
Božena RYBOVÁ.

Vzpomíná vnuk a vnučka s rodinami.
――――――――――――――
Odešel, jak si to osud
přál, ale v našich
srdcích žije dál.

Dne 19. června 2022 jsme vzpomněli 14. smutné výročí úmrtí mé drahé
maminky, paní
Vandy HURHOTOVÉ.

S láskou a úctou vzpomínají dcera
Libuše, vnučky Marcela a Gabriela
s rodinami.
――――――――――――――
Nikdy nezapomeneme
na toho, koho máme
rádi. Nikdy nezapomeneme na toho, který
nám schází.
Dne 26. června 2022
uplynul rok bolesti a smutku, kdy nás
opustil pan
Štefan SIVÁK.

S láskou a úctou vzpomíná manželka
Ingrid, dcery Martina a Jana s rodinami, švagr a švagrová z Bohumína
a celá Gajdošská rodina ze Slovenska.

Dne 18. června 2022
jsme si připomněli
12. smutné výročí úmrtí pana
Jiřího ČEMPĚLA.

S láskou a úctou vzpomínají manželka
Vanda, syn Pavel, vnuk Tomáš a celá
rodina.
――――――――――――――
Scházíš nám,
ale v srdcích a vzpomínkách zůstáváš.
Dne 29. června 2022
uplyne 17 let, co nás
navždy opustila naše milovaná maminka, paní
Alena CHOROVSKÁ.

S láskou a úctou v srdcích vzpomínají
syn a dcera s rodinou.

VÝROČÍ
V měsíci květnu oslavili naši spoluobčané svá narozeninová výročí –
99, 90, 85 a 80 let.
Anna ŘEHÁČKOVÁ
Johana ČIMBOROVÁ
Josefa VESELÁ
Ilona MALCHARKOVÁ
Květa ŠMÍDOVÁ
Elfrida PULCEROVÁ
Ing. Jindřiška POLOČKOVÁ
Lydie NĚMCOVÁ
Ing. Milan PRACHAŘ
Oslavencům gratulujeme a přejeme
hlavně hodně zdraví, spokojenosti
a osobní pohody do dalších let.

strana 10

dolnolutyňské noviny

červen 2022

Fotbalový Sokol ožívá. Tvoří nový tým
P

o vleklých problémy ve fotbalovém Sokolu Dolní Lutyně tým loni září, po třech odehraných kolech,
odstoupil z I. A třídy. Jak už tehdy říkal předseda Sokola Luděk Absolon, plánují v klubu postavit nový tým
a přihlásit se do ročníku 2022/2023. A tak se také stalo. V dubnu začala příprava a od podzimu by „nový sokol“
měl bojovat v okresním přeboru.
Po loňském rozpadu mužstva povstal
Sokol jako bájný Fénix „z popela“,
utvořili jste nové mužstvo, které začalo s tréninkem. Jak jste s novým
životem fotbalového dolnolutyňského Sokola spokojen?
Jsme teprve na začátku tvorby nového mužstva. O spokojenosti se nedá ještě hovořit, snad po podzimní části nového soutěžního ročníku.
Odkud jsou noví členové týmu? Máte kompletní tým,
nebo ještě hledáte posily?
Vycházíme z našich odchovanců. Jsou to kluci, kteří vyšli
před třemi, dvěma roky a loni z dorostu, které doplníme
hráči, kteří skonči letos a ty, kteří mají zájem u nás hrát.
Jaký je věkový průměr týmu?
Věkový průměr jsme nepočítali, ale bude se pohybovat
mezi 22 až 24 lety.
Jaký je realizační tým?
Vedení týmu se bude teprve řešit. Složením týmu byl pověřen pan Jiří Aksteiner.
Trénuje se standardně, nebo zatím „na půl plynu“?
Hráči, kteří momentálně nikde nehrají, trénuji dvakrát týdně. Koncem června a v červenci by se měli připojit i hráči,
kteří nastupují v jiných klubech. V červnu a červenci bychom měli odehrát i několik přípravných zápasů.
Podzimní část sezony začnete v okresním přeboru.

Jaké týmu stanoví vedení klubu cíle? Je reálný okamžitý postup o soutěž výš?
Cíle jsme si ještě nevytýčili, ale z mého pohledu by mělo
být reálné hrát někde ve vrchní polovině tabulky, snad do
čtvrtého místa.
V posledních letech se často mluvilo o stavu hřiště?
Jaká je situace dnes? Provedly se nějaké úpravy, nebo
ne? Je něco, co vedení klubu ohledně stavu hřiště trápí?
Mělo se loni udělat odvodnění hřiště. Akce se posunula na
letošní rok, ale je problém sehnat nějakou firmu, která by
odvodnění provedla.
Co byste vzkázal fanouškům dolnolutyňského fotbalu, kteří zřejmě v posledních letech zažívali spoustu
zklamání z výkonů mužstva, které vyvrcholily odhlášením ze soutěže?
Především bych se chtěl omluvit všem našim příznivcům
za téměř roční fotbalový půst. Proto jsme přivítali zájem
našich odchovanců, kteří mají zájem začít znovu od okresního přeboru a chtějí stejně jako my zachovat dospělý fotbal v Dolní Lutyni. Přípravné i mistrovské zápasy budeme zveřejňovat ve vývěsních skříňkách a na našem webu
včetně informací o novém mužském týmu. Závěrem bych
chtěl poprosit naše příznivce o trpělivost, než se mužstvo
stabilizuje a všechny vás rádi uvidíme na našem hřišti, popřípadě i při zápasech na jiných hřištích.

Na postup jsme neměli, konstatuje trenér Věřňovic Martin Kubiš

J

ediný obecní zástupce ve fotbalových soutěžích – Sokol Věřňovice – skončil v tabulce 1. B třídy na
4. pozici. Trenér Martin Kubiš přiznává, že s umístěním není spokojen.
Tým v právě skončené sezóně skončil na čtvrtém místě, jste spokojen?
Musím přiznat, že nejsem. Chtěli jsme
hrát o postup.
Odpovídá umístění předváděným
výkonům?
Odpovídá, na první trojici v tabulce jsme
neměli.

Prakticky před každou sezonou opakujete, že chcete hrát líbivý fotbal,
aby z něj měli radost hráči i fanoušci.
Podařilo se podle Vás naplnit tento
cíl?
Ale to zase ano. S týmy pod námi to byly
solidní výkony, vždyť na domácím hřišti
máme nejvyšší návštěvnost v soutěži.
Kde vidíte rezervy současného mužstva?
Chybí nám v týmu lídr, lépe řečeno rozdíloví hráči, jak tomu bylo ve Věřňovicích v minulosti.
Na kterých postech potřebuje muž-

stvo posílit? Máte už vyhlédnuté
posily?
Posílit? Snad dozrát. Hodně kluků je
mladých a také kdyby se vrátili zkušení
hráči po zranění jako Jerzy Wojtas, Jakub Swaczyna, Lukáš Gorniok nebo Jan
Čerešňa. Mám vyhlédnuté dvě posily,
jména ale z pochopitelných důvodů neprozradím.
Kdy začínáte s přípravou na další sezonu?
Začátek bude 12. července. 16. července
se jede na turnaj do Petrovic na Lokomotivu.
(red)
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