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Halloween
Naši školáci si tradičně užívali svátek halloween. Více na str. 4 a 5.
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Rekonstrukce ordinací pokračuje

Úprava signálního plánu světelné
křižovatky na silnici I/67

M

N

inulé zastupitelstvo rozhodlo o rekonstrukci ordinací v budově lékárny, kterou vlastní obec. Práce započaly, v současné době se především buduje výtahová
šachta a probíhají práce spojené se statickým zajištěním.
Práce provádí firma Bohumínská stavební, která vyhrála
veřejné výběrové řízení, a celková hodnota prací by měla
být kolem 10 milionů korun. Bez těchto investic by se
zřejmě žádné lékaře do obce nepodařilo přilákat.
Z televizních vyjádření sice slýcháváme, že doktorů
máme dostatek, ale v našem regionu to rozhodně neplatí. Lékařů si musíme vážit a stejně tak našeho zdraví.
Navíc současní doktoři stárnou a mladým se do regionu
nechce. Situaci by měl řešit stát, obce mohou být pouze nápomocny, ale nějaké rychlé řešení prozatím není na
obzoru. Snad se situace začne postupně měnit. 

(pb)

a základě podnětů občanů a při důsledném posouzení bezpečnostní a energetické efektivnosti dopravy, lokálního snížení emisí a odstranění nadbytečného
řízení dopravy v době nočního provozu, byl od pondělí
14. listopadu změněn signální plán světelné křižovatky,
při kterém dochází k přepnutí z automatického řízeného
provozu do vypnutého stavu. Přepnutí z automatického řízení do vypnutého stavu je signalizováno blikajícími
světly žluté barvy. Vypínání je nastaveno v pondělí až
pátek od 23:00 hodin, zapnutí zpět do řízeného provozu v 5:00 hodin, o víkendech bude křižovatka vypnutá
v době od 21 do 6 hodin.
V době vypnuté světelné křižovatky se řidiči musejí
řídit dopravními značkami a obecnou úpravou provozu
na pozemních komunikacích.
Daniel Šeliga, silniční správní úřad

Poděkování společnosti BONATRANS
Již potřetí se zapojila naše škola do vyhlášeného grantového řízení Bonagrant
2022 společnosti BONATRANS GROUP a.s. ve spolupráci s rodiči našich žáků,
kteří jsou jejími zaměstnanci. V letošním roce jsme získali 20 tisíc korun s projektem na podporu výuky nové informatiky na nákup robotických stavebnic.
Pořízením těchto stavebnic jsme podpořili rozvoj informatického myšlení,
které je součástí nových vzdělávacích programů základního vzdělávání a výuky
nové informatiky. Při práci se stavebnicemi dochází u žáků k rozvoji jemné motoriky, kreativity při hledání různých řešení, představivosti i fantazie. Mimoto si
žáci při práci ve skupinách zdokonalují své sociální a komunikační dovednosti,
učí se sdílet myšlenky a zpětně hodnotit svou činnost a postupy.
Tyto robotické stavebnice učí děti řešit problémy, povzbuzují je k tomu, aby
vymýšlely nová vlastní řešení, ukazují, že chyba je přirozená součást učení. Vše
se odehrává formou hry, která rozvíjí inteligenci, ať už v oblasti objevování nových věcí, chápání světa, systémů či pravidel, komunikaci.
Na finančním zajištění se podílela i sama organizace ZŠ a MŠ Dolní Lutyně.
Cena robotů byla 25 879 korun, z Bonagrantu jsme vyčerpali 20 tisíc korun.
Stavebnice využívají děti při výuce nové informatiky, matematiky a logiky na
1. i 2. stupni ZŠ.
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci se společností BONATRANS
GROUP a.s.
Marcel Figura, ředitel školy


Zanedlouho k nám
dorazí Betlémské světlo

Potěší vás před Vánocemi plamínek
Betlémského světla? Můžete ho
získat od dolnolutyňských skautů
v sobotu 17. prosince 2022.
V 17 hodin před hasičárnou
v Neradu a pak během průvodu Betlémského světla, který poputuje od
hasičárny až k domu s pečovatelskou
službou. Lucerničky s sebou...  (ab)
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Úspěšný rok našeho klubu seniorů

L

etošní rok 2022 byl úspěšný. Během něj jsme se scházeli
pravidelně každé první úterý v měsíci v Kulturním domě
v Dolní Lutyni. Kromě besed se konaly další aktivity. V březnu jsme si připomněli MDŽ. V květnu jsme společně oslavili Den matek. S krásným programem vystoupily Berušky.
Hudbou nás potěšil pan Rudolf Student. Také pan starosta Mgr. Pavel Buzek přišel mezi nás, popřál ženám k svátku
a daroval bonboniéry.
Společně se Svazem žen jsme organizovaly dva zájezdy.
V květnu jsme byli ve Valašském Meziříčí. Navštívili jsme
zámek, Moravskou manufakturu s ruční výrobou gobelínů
a rovněž zajímavé exponáty v muzeu řeznictví a uzenářství
v Krásně.
V září jsme navštívili krásný zámek Hradec nad Moravicí,
který je nazýván perlou Slezska. Seznámili jsme se tam se životem šlechty, především knížat Lichnovských, ale také s hudebním skladatelem Ludwigem van Beethovenem a dalšími
umělci. Byli jsme také na Slezské Hartě. Plavba lodí „HARTA“
s pozorováním okolní krajiny byla skvělým zážitkem.
V říjnu pořádala sociální komise a Klub seniorů v Bohumíně pod záštitou starosty Ing. Petra Víchy 15. seniorské

zábavně–sportovní hry v ZŠ ČSA v Bohumíně. Těchto her se
zúčastnilo i 13 žen z našeho klubu seniorů, z toho pět žen tvořilo soutěžní družstvo, a to Anna Buryanová, Žofie Babiarčíková, Růžena Holomková, Olga Lukšová a Alena Stipperová.
Hry byly rozděleny na dvě části – sportovní a vědomostní.
Naše soutěžící byly úspěšné – získaly 3. místo. Každá obdržela diplom, dárky a vstupenku na koncert v Bohumíně. Her
se zúčastnily také naše dvě ženy, Ilona Wenclová a Jarmila
Kněžíková, které se přihlásily do soutěže o nejlepší moučník.
V této soutěži obsadila 1. místo paní Kněžíková a dostala diplom za nejlepší moučník, kterým byla mísa větrníků a ořechových kuliček.
V říjnu jsme byli i v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě na překrásné opeře Rusalka. Postavu Rusalky ztvárnila
sólistka Národního divadla v Praze paní Kateřina Kněžíková, držitelka Ceny Thálie, která v té době hostovala v DAD
v Ostravě. V listopadu jsme měli pro naše členy vepřové
hody a v prosinci je na programu vánoční besídka. Sejdeme
se opět v novém roce 10. ledna 2023. Všem členům i našim
příznivcům přeji nastávající spokojené Vánoce a úspěšný rok
2023.
L. Červencová

Spotkanie podróżnicze członków PZKO
W ramach wydarzeń związanych z jubileuszem 75 lecia PZKO zarząd Miejscowego Koła w Lutyni Dolnej
zorganizował we wtorek 25 października w domu kultury spotkanie podróżnicze, w którym udział wzięli oprócz
członków i sympatyków również delegacje zaprzyjaźnionych kół z Wierzniowic, Orłowej, Skrzeczonia, Rychwałdu,
Stonawy i Piotrowic. Na program spotkania złożyły się
dwie prelekcje połączone z prezentacjami multimedialnymi.
W pierwszej prelekcji prezes wierzniowickiego koła
PZKO Marcel Balcarek zaprezentował słuchaczom swoją mapę gwarową Wierzniowic, którą opracował we
współpracy z Otylią Toboła. Nazwy miejscowe na mapie
są przede wszystkim formami opisu mikroświata, świadectwem przeszłości i rzeczywistości, przekazem wiedzy
i pamięci. Walorem historycznym są także nazwy patronimiczne, w nich bowiem odczytujemy nazwiska najstarszych rodów wierzniowickich (podanych np. w spisie siedloków z 1679 roku) – Malcharek, Kubatko, Koczy, Duchóń

lub Ferk. Prezentowana mapa jest wyjątkowym osiągnięciem, które wnosi znaczący wkład w zachowanie pamięci
o naszych miejscach oraz naszej historii.
W drugiej części spotkania Aleksandra Sładeczek-Marrec zabrała obecnych w podróż do północno-zachodniej
Francji, do najbardziej wysuniętego regionu – Bretanii,
gdzie przed laty postanowiła zapuścić swoje korzenie. Prelegentka przygotowała interesującą prelekcję z pokazem
mnóstwa zdjęć. Opowiadała o historii, róznorodności krajobrazu, zmienności klimatu, architekturze. Bretania słynie
ze średniowiecznych miast, fortec, zamków, wspaniałych
klifów morskich, malowniczych plaż z imponującymi przypływami i odpływami. Specjałami kuchni bretońskiej są
naleśniki z mąki gryczanej podawane z jajkiem sadzonym,
szynką i serem oraz jabłkowy cydr.
Spotkanie podróżnicze było współfinansowane ze
środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach
konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Maria Sztwiertnia
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Tradiční halloween netradičně Drakiáda na Zbytkách

K

aždý rok si s žáky v hodinách anglického jazyka připomínáme význam a symboliku oslav Svátku zesnulých. Letošní rok byl výjimečný v několika směrech.
Žáci 5. tříd pracovali několik dní napříč předměty na projektu Pavoučí den. Během té doby vznikaly nejrůznější výtvory a děti se naučily spoustu nových věcí. Halloweenskému
běsnění letos uniklo jen pár žáků a ti, kteří to štěstí neměli,
prošli peklem – řešili křížovky, skládali puzzle, hráli pexeso,
skládali slova, tvořili lidské mumie a v neposlední řadě byli
odsouzeni k focení naší pavoučí černé vdovy.
Hlavním bodem celého dne byla předem vyhlášená soutěž
o nejlepší kostým. Nutno říci, že se porota složená z našich
školních asistentek hezky zapotila. Žáci byli napříč ročníky
opravdu velmi kreativní a příšerní, ale vyhrát mohli jen ti nejlepší:
3. místo – WIB – Women in black (seskupení žákyň 9. B)
2. místo – mrtvá jeptiška (Viky z 5. A)
1. místo – Joker (Filip z 8. B) - opravdu „vymakaný“
kostým od hlavy k patě
Nešlo neocenit také nejvtipnější kostým, a tím byl Filip
z 8. A za kostým Mr. Poop.
Všem zúčastněným žákům i vyučujícím děkujeme
za pomoc, účast a chuť se opět znemožnit a už teď se těšíme
na příští rok.
Nicol Světlíková

P

ouštění draků – které dítě by na to netěšilo? Určitě se
shodneme na tom, že každé. Dětem se líbí, jak se jejich
drak vlní ve větru. Se zatajeným dechem doufají, že právě jejich drak vzlétne vysoko do oblak. A my – rodičové – jejich
nadšené tváře pozorujeme.
V MŠ a ZŠ Zbytky je to již tradiční akce, kterou pravidelně
pořádají rodiče pro děti. Jinak tomu nebylo letos v říjnu, kdy
v pátek 21. října se všichni nadšenci pouštění draků setkali na
místním poli, aby tuto akci uspořádali. Sešlo se zde mnoho
dětí, na které čekalo kromě pouštění draků také několik soutěží ve formě hádanek, aby se podtrhla podzimní atmosféra
a zároveň se zábavnou formou něco přiučily. Větší děti plnily
úkoly samy, těm menším někdy pomáhali rodiče. Za svou píli
pak dostaly malou pozornost a také medaili, která dala zapomenout na to, že třeba právě jejich drak tak dobře nelétal.
Pouštění draků je, jak všichni víme, hlavně o počasí a pokud nepřeje, nedá se s tím příliš hnout. Toho dne vítr pofukoval jen mírně, ale děti si akci užily díky soutěžím, ale hlavně
proto, že se setkaly se svými kamarády a společně si mohly
zaběhat a zadovádět. Nechyběla společná fotografie, aby
nám připomínala tyto krásné chvíle.
Tímto děkujeme všem rodičům a těm, kteří obětavě pomáhají s přípravou podobných akcí, za jejich trpělivost, pomoc a čas.  Za rodiče a děti na Zbytkách Jana Vašková

Herbatka z Harrym Potterem
Koniec października i nadchodzący listopad to czas, który za sprawą dawnych oraz współczesnych
zwyczajów, takich jak Dziady czy
Halloween, kojarzą się dzieciom
z duchami, drążonymi dyniami, przebieraniem się, a nawet magią. Aby
wyjść naprzeciw wyobrażeniom najmłodszych, a jednocześnie połączyć
to z ich zainteresowaniami, nauką
i zabawą, w Szkole Podstawowej
i Przedszkolu z Polskim Językiem
Nauczania w Lutyni Dolnej 31 października zorganizowano „Herbatkę
z Harrym Potterem” dla I stopnia.
Tego dnia każdy mógł się przebrać, najlepiej za postać z serii książek J. K. Rowling o przygodach
młodego czarodzieja. Na lekcjach

uczniowie zostali zapoznani z fragmentem rozdziału „Listy od nikogo”.
Następnie czekały ich różne zadania:
składanie listu w całość według prawidłowej kompozycji, wyszukiwanie
wielkich liter w tekście oraz odgadywanie haseł, które były wskazówką
do kolejnych zadań. Zadaniem ortograficznym było wypisywanie, a także wymyślanie słów na literę „H”.
Uczniowie wzięli także udział
w grze klasowej „Ratujemy Feniksa”.
Otrzymali listy od wicedyrektorki
Szkoły Magii i Czarodziejstwa z prośbą, aby znaleźć i uwolnić skradzionego Feniksa. Do wykonania zadania
potrzebne było zdobycie kodu do
kłódki i otworzenie skrzyni z popiołem Feniksa, który pod wpływem

promieni słońca zamienił się w pięknego, złotego ptaka.
Przerywnikiem, a także uwieńczeniem wydarzenia była rzecz jasna
– „magiczna herbata” o nietypowym
smaku podana ze słodką przekąską. Więcej relacji z podobnych wydarzeń oraz aktywizujących lekcji
można znaleźć na szkolnym blogu:
https://eduaktywnie.blogspot.com/.
M. Kruczek
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Halloween v MŠ

B
V

e středu 2. listopadu zaplavily malou školu strašidelné bytosti všeho druhu. V průběhu dopoledne navštívily děti
ve svých kostýmech místní knihovnu, kde je paní knihovnice
poutavě vtáhla do dějů tajemných příběhů nadpřirozených
postav. Zábavný kvíz na závěr byl příjemným zpestřením této
návštěvy.
Nezapomenutelným zážitkem byla strašidelná stezka,
která začínala zapálením svíčky na hřbitově a tím se uctila
Památka zesnulých. Poté se děti vydaly na stanoviště, kde
plnily tematické úkoly, jako například vytvořit mumii, rozeznávat zvuky jako netopýr, poznat koření podle vůně, uvařit
lektvar nebo vymyslet názvy rostlin pro kostlivce Květoně.
Stezka byla zakončena zombie chůzí a lovením havěti z tajemných nádob. Třešničkou na dortu bylo výtečné občerstvení plné halloweenských dobrot. 

Učitelky z malé školy

Halloween v knihovně
Ve středu 2. listopadu proběhl v naší
knihovně halloween. Knihovnu navštívilo 69 dětí prvních a druhých
tříd naší školy v halloweenských
maskách. Pozadu nezůstaly ani paní
učitelky, které měly krásné stylové
kostýmy. V rámci čtyř lekcí se četly
tajuplné a strašidelné příběhy, básničky o kostlivcích, bílé paní, bezhlavém rytíři a duchovi. Také jsme přečetli příběh čaroděje z knihy J. Kerlese
Legrace v pohádce, který se dostal
do patálie s čarodějnou knihou. Ta byla těžká jako z olova
a on ji vláčel při procházce po hradbách, než ho napadlo to
správné kouzlo, díky kterému pak kniha před ním pomaličku
plula vzduchem, jako obláček po nebi.
Hádali jsme hádanky s tematikou halloweenu, všechny
týmy byly odměněny drobnou sladkou odměnou.

Karin Anýžová, knihovnice

yl konec října. Pro nás v mateřské škole to znamenalo jediné – halloween. Jako každý rok se i letos děti těšily na
oslavu halloweenu, ale hlavně na „Halloweenskou párty“.
Příprava probíhala již od předchozího dne a objevovala
krásu pavouků, dýní, duchů, čarodějnic a všeho, co k pravé
strašidelné oslavě patří.
K halloweenu bezpochyby patří masky. A proto již od brzkého rána přicházely děti do školy v maskách. Ve třídě „Sluníček“ jsme mohli vidět čarodějnice, čaroděje, zombie, pavouky,
mumie... Vždyť halloweenský den je tu hlavně pro radost.
A tak jsme tancovali, zpívali, povídali. A to všechno jsme stihli
za jedno dopoledne. Pro kamarády z druhé třídy „Myšiček“
jsme si připravili módní přehlídku strašidelných kostýmů.
Odměnou nám byl veliký potlesk a sladká dobrota. Pro naše
malé kamarády z první třídy „Berušek“ jsme měli velké překvapení. Ač naše malé berušky nic netušily, tak jsme je přišli
navštívit do jejich třídy, kde zrovna probíhala taneční zábava.
Ani na chvíli jsme nezaváhali a k tanci se přidali. Podle úsměvu na tvářích dětí se naše „Halloweenská párty“ vydařila na
jedničku.
Děkujeme rodičům za přípravu úžasných kostýmů, ve kterých se děti cítily opravdu strašidelně.

Jolana Figurová, Daniela Bártová

Duchové, kostlivci a dýně ve školce
V úterý 25. října se od brzkých
ranních hodin začali do třídy
Berušek scházet různí duchové, kostlivci a čarodějnice.
Začal náš halloweenský
den, na který se všechny děti
moc těšily. Započali jsme naši
strašidelnou přehlídku a všichni duchové, kostlivci i čarodějnice kroužili kolem vyřezané svítící dýně. Malovali jsme si na
obličej pavučiny a pavouky, vysvobodili jsme barevné bonbony z pavučiny neposedného pavoučka a nakrmili jimi hladového ducha. Sami jsme se pokusili proplést pavučinou, kterou
pavouk vytvořil v prostorech naší třídy. Pomocí samolepek
jsme si ozdobili papírové kelímky a naplnili je různými dobrotami.
Na závěr to všechna strašidla pořádně rozjela a tančila
na strašidelné písničky. Děkujeme všem rodičům za přípravu
masek i za dobroty, které přinesli.

Dominika Šostoková
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Školáci na návštěvě Světa techniky v Ostravě
Páteční výuku ve škole vyměnili žáci 7. A a 9. A za učebny ve Světě techniky
ve Vítkovicích. Deváťáci v programu Roboti kolem nás si uvědomili, co všechno
roboti dělají a kolik věcí nám v životě ulehčují. Robota si každá skupina vyrobila z lega a zkusila si ho naprogramovat jako robotický vysavač. Žáci 7. A se
seznámili s historií utajování zpráv a s různými druhy šifrování založenými
na matematických dovednostech. Zábavnou
formou se naučili kódovat i prolomit tajemství
známých i neznámých
šifer. Na závěr si vyrobili šifrovací pomůcku
Posun písmen, jehož
poddruhem je Césarova šifra. Mnoho slov si
zkusili sami dešifrovat.
Vstupné
všem žákům hradila
obec Dolní Lutyně.

(1)

VÝROČÍ
V měsíci říjnu oslavili naši spoluobčané svá narozeninová výročí –
96, 85 a 80 let:
Emilie PETRÝDESOVÁ,
Anna ŠAFRÁNKOVÁ, Marie
NALEWAJKOVÁ, Jindřiška
VODÁKOVÁ, Eliška SIKOROVÁ,
Valter POSTUWKA.
Gratulujeme a všem oslavencům
přejeme hlavně hodně zdraví,
spokojenosti a osobní pohody do
dalších let.

(2)

Dne 15. října 2022 jsme přivítali tyto dolnolutyňské občánky:
Amálie ŚMIEJOVÁ(1), Sebastián KORČÍK(2), Štěpán VOLNÝ(3)

(3)

listopad 2022

společenská kronika

BLAHOPŘÁNÍ

Čas rychle utíká,
ale bolest
v našich srdcích
je stále stejně hluboká.

Zdenka SEMIKOVÁ.

Dne 4. listopadu 2022
jsme si připomněli nedožité 80. narozeniny pana

Dcery Věra a Eva s rodinami.
――――――――――――――
Čas, ten plyne jako voda,
nezůstane chvíli stát,
ani se nám věřit nechce,
že budeš mít devadesát.
Dne 16. listopadu 2022
oslavila krásné jubileum
90 let naše maminka
Anna SIKOROVÁ.

Hodně zdraví, štěstí a pohody přeje
syn Karel s rodinou.

VÝROČÍ
Kdo byl milován,
není zapomenut.
Dne 21. listopadu 2022
by se dožil krásných
100 let pan
Bedřich ADAMČÍK.

S láskou a úctou vzpomíná syn Ivo
s celou rodinou.

VZPOMÍNKY
Kdo Tě znal,
ten si vzpomene,
kdo Tě měl rád,
nikdy nezapomene.
Dne 6. října 2022
uplynulo 35 let od úmrtí pana
Otto BEDNÁŘE
a zároveň jsme si 10. března 2022 připomněli jeho nedožitých 80 let.

S láskou a úctou v srdci vzpomínají
neteře Emilie, Alena, Anička s rodinami a bratr Franta s rodinou.

VÝROČÍ

VZPOMÍNKY

Dne 1. prosince 2022
oslaví své 90. narozeniny
naše milovaná maminka,
babička a prababička, paní

Do dalších let jí přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí, spokojenosti a pohody
v rodinném kruhu.
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Aloise PAVLŮ.
Dne 19. června 2022 jsme vzpomněli
31. výročí jeho úmrtí.

S láskou vzpomínají rodiny Šostokova, Pavlů, Křenkova a Nawratova.
――――――――――――――
Maminka je jen jediná.
Dne 6. listopadu 2022
jsme si připomněli
1. smutné výročí úmrtí
naší milované maminky,
paní
Ilony KUCZATÉ.

S láskou vzpomínají dcera Naděžda
a syn Josef s rodinami.
――――――――――――――
To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.
Dne 10. listopadu 2022 by se dožil
80 let pan
František ZEISBERGER
a zároveň jsme si 29. září 2022 připomněli dva roky od jeho úmrtí.

S láskou a úctou v srdci vzpomínají manželka Emilie, dcera Helena,
vnučka Adriana s rodinou, vnuk Aleš
s rodinou, vnučka Veronika s přítelem
a ostatní příbuzní.
Termín uzávěrky příspěvků
do příštího vydání
Informujeme naše čtenáře, že příspěvky do prosincového vydání společenské kroniky přijímáme do 1. prosince
2022. Děkujeme za pochopení.

Redakce

Matka nigdy nie umiera,
ona tylko w daleką
podróż się wybiera…

śmierci śp.

Dnia 18. listopada br.
minęła 20. rocznica

Gabrieli KUBATKOWEJ
z Wierzniowic.

O chwilę wspomnień proszą syn Józef
i córka Maria z rodziną.
――――――――――――――
S velkou láskou,
kterou v srdci máme,
stále na Tebe
vzpomínáme.
Dne 20. listopadu 2022
uplynulo 25 let od úmrtí pana
Arnošta VENCLA
a zároveň jsme si dne 26. srpna 2022
připomněli jeho nedožitých 100 let.

S láskou a úctou v srdci vzpomínají
dcery Emilie, Alena, Anička s rodinami.
――――――――――――――
Dne 24. listopadu 2022
jsme si připomněli
nedožitých 55 let
našeho milovaného syna
Romana KŘÍSTKA,
který tragicky zahynul při výkonu
povolání ve věku 22 let.

Stále vzpomínají maminka, bratr
s rodinou a příbuzní.

ROZLOUČILI JSME SE
Rozloučili jsme se s našimi občany:
Věra BULAWOVÁ (*1925)
Rudolf KRAMNÝ (*1928)
Karel NEUWERT (*1942)
Jiřina LUKAŠČÍKOVÁ (*1946)
Jan TREXLER (*1941)
Miroslav LUKAŠČÍK (*1952)
Michal HAVRAN (*1958)
Všem
pozůstalým
upřímnou soustrast.

vyjadřujeme
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Denisa Turková má z „republiky“ žen stříbro

R

eprezentantka naší obce a závodnice TJ Viktorie Bohumín Denisa Turková vybojovala na 9. mistrovství
České republiky žen v klasickém silovém trojboji stříbrnou
medaili. V kategorii žen do 52 kg se jí povedl dřep 102,5 kg
(malá zlatá medaile), benchpress 50 kg, pozved 117,5 kg,
celkově 270 kg.
Na 10. mistrovství České republiky juniorů v klasickém
silovém trojboji pak za klub startoval Petr Mlčoch v kategorii do 93 kg. Petrovy výkony: dřep 180 kg, benchpress
140 kg, pozved 225 kg, celkově 545 kg a místo 21.
„Děkujeme oběma za reprezentaci oddílu silového
trojboje TJ Viktorie Bohumín a města Bohumín,“ dodal
k výsledkům trenér Martin Turek. (r), foto: archiv klubu

Freestyle trampolínové
centrum v Ostravě ožilo

Úspěšní přespolní běžci
ZŠ Dolní Lutyně se pyšní
skvělým výkonem žákyň
6. až 7. ročníku v přespolním běhu. Závodnice Anna
Aradská, Stela Šnoblová, Leona Bielená, Eliška
Gráfová, Nikol Grygarová a Sára Newman sbíraly jednu zlatou medaili za druhou. Prvně v městském kole
v Orlové a hned nato v okresním kole v Havířově, čímž si
vybojovaly postup do krajského finále v přespolním běhu,
který se v letošním roce konal 18. října v Opavě. V nejvyšší
soutěži se žákyně umístily na krásném pátém místě.
Sportovkyním gratulujeme k vítězství a zároveň děkujeme za vzornou reprezentaci školy i obce.

Mgr. Milan Pětroš,

ZŠ Dolní Lutyně

Po ukončení podzimní části fotbalové sezóny je potřeba dopřát malým sokolíkům z Věřňovic taky pořádnou
porci zábavy. A tak se za finančního přispění starosty
obce Dolní Lutyně, rodičů a tamního oddílu vydali mladí
fotbalisté na konci října do trampolínového parku v Ostravě. Děti měly celý areál rezervovaný pouze pro sebe.
K dispozici byl fundovaný trenér, který proškolil všechny
aktéry. Děti si celou akci užily a rodiče mohli svoje ratolesti sledovat z balkónu. Ti odvážnější se k dětem připojili
a ukázali jim své dovednosti. Na závěr bylo připraveno
bohaté občerstvení. Děkujeme všem, kteří se na organizaci akce podíleli.

Za TJ Sokol Věřňovice

David Dworok
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