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Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Dolní Lutyně
Ve středu 1. listopadu 2006 v 16,30
hodin se ve velkém sále Kulturního domu v Dolní
Lutyni uskutečnilo
první zasedání
patnácti zastupitelů Dolní Lutyně.
Z průběhu zasedání přineseme obšírnější informaci v příštím čísle, teď jen
aktuálně výsledky voleb. Starostou se
stal Mgr. Pavel Buzek, post místostarosty obhájil Bc. Jan Fismol,
členy rady se stali Mgr. Jan Czapek,
Mgr. Jana Josieková a Jan Wolf.
Blahopřejeme všem zvoleným.
D.Štrouf

Letošní obecní volby v ČR vyhrála
ODS. Z politických stran získala nejvíce
hlasů i mandátů. Podle obdržených hlasů skončila na druhém místě ČSSD, v
počtu zastupitelů jsou na druhé příčce
lidovci. Hlasovat přišlo 46,38 procent
voličů, což je o tři procenta více než při
minulých volbách. V Moravskoslezském
kraji byla letos druhá nejnižší účast v ČR,
a to 40,19%. Z 1 009 296 zapsaných voličů obálku odevzdalo 404 967 voličů.
Pro kandidáty ODS hlasovalo více
než 30,5 procenta voličů. V počtu odevzdaných hlasů je mezi politickými stranami na druhém místě ČSSD, kterou
podpořilo 17 procent voličů, třetí příčka
patří KSČM se zhruba 12 procenty. Z
politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně skončila na čtvrtém
místě KDU-ČSL s osmi procenty hlasů a
poslední je Strana zelených, které dalo
hlas asi 4,5 procenta voličů. Za ní se v
celorepublikovém hodnocení umístilo
SNK ED, které získalo 3,5 procenta hlasů.
V hodnocení mandátů nejúspěšnější
v zisku křesel v ČR byli nezávislí kandidáti a jejich sdružení, jimž souhrnných
16 procent hlasů vyneslo celkem 60 pro1

cent všech křesel v zastupitelstvech měst
a obcí. Z politických stran je na tom nejlépe opět ODS, která získala více než 11
procent všech mandátů, a druzí jsou lidovci s osmi procenty křesel v obecních
a městských zastupitelstvech. V počtu
mandátů skončili na dalších příčkách
mezi politickými stranami sociální demokraté a komunisté shodně se sedmi procenty mandátů.
A jak to dopadlo v Dolní Lutyni? Volby probíhaly pouze do Zastupitelstva
obce Dolní Lutyně, nikoliv do senátu.
Z 3 873 oprávněných voličů odevzdalo
platné hlasy 1590 voličů, a to je 41,05% .
Zajímavostí byly například volby pro
manžele Bohuslava a Marii Mžikovy, kteří si právě v den voleb, ale před padesáti lety, řekli své ANO. Takže vlastně
volili v den své „zlaté svatby“. Po sečtení
všech hlasů jsou následující výsledky.
Nejvíce zastupitelů v Zastupitelstvu obce Dolní Lutyně je z KSČM a ODS – obě
strany po 4 mandáty, následují po dvou
mandátech ČSSD, KDU-ČSL a NEZÁVISLÍ a jeden mandát získala COEXISTENTIA. A kteří občané tedy tvoří zastupitelstvo obce?
(Pokračování na stránce 2)

Poděkování
voličům
VO KSČM děkuje Vám všem,
kteří jste dali hlasy našim kandidátům při volbách do obecního zastupitelstva.
Poděkování za volební hlasy

Členové místního sdružení politického
hnutí NEZÁVISLÍ děkují všem voličům,
kteří dali svůj volební hlas jeho kandidátům.
Věříme, že se nám ve spolupráci
s ostatními členy nově zvoleného zastupitelstva podaří úspěšně realizovat naše
volební závazky.
Jan Fismol
předseda MS NEZ

Výbor místní organizace ČSSD
v Dolní Lutyni děkuje všem voličům za důvěru a odevzdané
hlasy pro naše kandidáty v komunálních volbách.

(Pokračování ze stránky 1)

Za KSČM:
Lindner Josef, Ing. MBA , Kryska František , Mžyk Miloslav, Ing. a Lukaščík
Miroslav,
za ODS:
Šipulová Eva, Mgr., Wolf Jan,
Buzek Pavel, Mgr. a Lukaštík Pavel, Ing.,
za NEZÁVISLÉ :
Fismol Jan, Bc., Rončková Zdeňka, Mgr.,
za ČSSD:
Petrová Pavla a Gavlasová Jana, MUDr.,
za KDU-ČSL:
Josieková Jana, Mgr. a Kovařík Petr, Mgr.
a za COEXISTENTIA:
Czapek Jan, Mgr.
Hlasovalo se v 5 okrscích :
okrsek čís. 1 = zasedací síň OÚ
zapsaných voličů = 1364; platných hlasů
= 582, účast = 42,67%
Hlasy v % :
KSČM = 26,56
Nezávislí = 12,26
ČSSD = 19,10
ODS = 27,42
KDU-ČSL = 10,08
COEXIST. = 4,58
okrsek čís. 2 = ZŠ Nerad
zapsaných voličů = 636; platných hlasů
= 212; účast = 33,33%

místní sdružení ODS v Dolní Lutyni

Děkujeme
Výbor MO KDU - ČSL
děkuje svým voličům za důvěru
a podporu ve volbách do zastupitelstva obce.

Hlasy v % :
KSČM = 22,70
Nezávislí = 13,34
ČSSD = 17,36
ODS = 24,74
KDU-ČSL = 14,90
COEXIST. = 6,96

okrsek čís. 3 = Hasičská zbrojnice
Nerad
zapsaných voličů = 684; platných hlasů
= 245; účast = 35,82%
Hlasy v % :
20,20
14,17
18,98
26,05
16,33
4,28
okrsek čís. 4 = ZŠ Zbytky
zapsaných voličů = 612; platných hlasů
= 270; účast = 44,12 %
Hlasy v % :
20,16
21,87
16,81
24,46
10,52
6,19
okrsek čís. 5 = ZŠ Věřňovice
zapsaných voličů = 577; platných hlasů
= 281; účast = 48,70%
Hlasy v % :
21,35
27,03
9,67
13,14
17,08
11,73
Ustavující zasedání ZO se bude konat ve středu 1.11.2006 ve velkém sále KD v 16.30 nebo 17 .00 hod.

Ing. D. Štrouf

Aleš Babinski získal cenu
Michala Velíška
V úterý 17. října 2006 byla
v prostorách Senátu ve Valdštejnském
paláci v Praze slavnostním způsobem
udělena historicky první cena Michala
Velíška.
Cenu získal dolnolutyňský občan
Aleš Babinski. Podle slov předsedy
správní rady nadace ADRA Vítězslava
Vursta má být cena Michala Velíška
veřejným oceněním hrdinů, kteří se za
hrdinu nepovažují. Aleši Babinskému
byla tato cena udělena za to, že se
v dubnu letošního roku postavil
v karvinské nemocnici přesile násilníků, aby pomohl napadené zdravotní
sestře. Sám byl přitom zraněn a musel
vyhledat lékařské ošetření.
Nadace ADRA uděluje tuto cenu ve
spolupráci s TV NOVA, Českou televizí
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a TV Prima. Udělováním ceny tak chce
zdůraznit každý občanský postoj, jehož
cílem je nezištná pomoc ohroženému
bližnímu s nasazením vlastního zdraví
nebo dokonce ztrátou života zachránce.
Touto cestou Aleši Babinskému děkujeme.
Rada obce na svém mimořádném
předvolebním zasedání schválila a doporučila nově zvolenému zastupitelstvu
obce udělit Aleši Babinskému za tento
záslužný a příkladný čin pamětní stříbrnou medaili a další ocenění.
Bližší
podrobnosti
přineseme
v následujícím čísle Dolnolutyňských
novin.
Jan Fismol

Setkání s jubilanty
Dne 13.10.2006 se konalo tradiční „Setkání s jubilanty“ . Tato akce je určena
pro dolnolutyňské občany, kteří se v tomto roce dožívají 65 a 70 let.

Co nového
ve škole ?
Interaktivní tabule
Využití nového prvku ve výuce
na ZŠ A. Jiráska

Havířovské babky

Blahopřání jubilantu Josefu Račkovi

Z 83 pozvaných jubilantů je jich dostavilo 51. Po úvodním přivítání zástupcem
obce - místostarostou Janem Fismolem vystoupily se svou zdravicí „Havířovské
babky“.
Všichni přítomní jubilanti po zápisu

do kroniky obdrželi pamětní hrníček a
pak už následovala volná zábava doprovázená skupinou SAXET.

ZAHRÁDKÁŘI
RADÍ
Na co nezapomenout v listopadu:
OVOCE:
Shrabujeme spadané listí a zdravé kompostujeme, zryjeme půdu v ovocném
sadu a na vinici, hnojíme ovocné stromy
a keře, odstraňujeme chorobami napadené stromy, za příznivého počasí pokračujeme ve výsadbě stromků, proti
ohryzu zvěří chráníme kmeny stromů
drátěným pletivem nebo plastovými
chrániči, připravíme krmítka a začínáme
s přikrmováním ptactva, kontrolujeme
oplocení a poškozené hned opravíme,
za příznivého počasí větráme skladovací
prostory, pravidelně kontrolujeme
uskladněné ovoce a poškozené odstraníme, kontrolujeme kvašení vína.

ZELENINA:
Ukončíme sběr kořenové zeleniny a
košťálovin ještě před příchodem mrazu,
odebíráme vzorky půdy na chemický

Jarmila Vozárová

Od letošního roku mají žáci a učitelé
naší školy možnost využívat při výuce bílou interaktivní tabuli SMART Board. Tento systém umožňuje zkvalitnit a zpestřit hodinu mnoha způsoby.
Po připojení datového projektoru se na ploše
tabule zobrazí zcela reálně obrazovka počítače.
Rukou, ukazovátkem, či speciální tužkou můžete
ovládat počítač a programy.
Naše škola získala finance na dva projekty:
první nese název Do hlubin matematiky s ICT,
druhý Výuka cizích jazyků se pro nás stane
hrou.

rozbor, při rytí zapracujeme do půdy
organické hnojivo, před příchodem mrazů zasejeme mrkev, ošetříme záhony
s přezimující zeleninou, zakvasíme zelí,
kontrolujeme zeleninu uskladněnou na
zimu, zdravé zbytky zeleniny zkompostujeme, přehodíme starý kompost,
vypustíme vodu z hadic a závlahového
systému, záhony po sklizni do hloubky
zryjeme, před uložením ošetříme a nakonzervujeme nářadí a pomůcky.

OKRASNÉ ROSTLINY:
Dokončíme výsadbu růží a jiných okrasných rostlin, chvojím chráníme citlivější
druhy skalniček a trvalek, ze záhonů
odstraníme zbytky odkvetlých letniček,
odstraňujeme odkvetlá květenství trvalek, ošetříme záhony s vysazenými cibulovinami, připravíme si zeminu na jarní
p ře d pě s to v án í , vy pu s tím e vo du
z malých vodních nádrží a zazimujeme
vodní rostliny, kontrolujeme uložené
cibule a hlízy květin, zryjeme a přihnojíme uvolněné záhony, opatrně větráme
prostory s pokojovými květinami.
Dudzik Bronislav

POZVÁNKA
Český zahrádkářský svaz v Dolní Lutyni zve širokou veřejnost na tradiční

VEPŘOVÉ HODY

v sobotu 25.11.2006 v 19.00 hod. v areálu "JIŘINKA".
Pro labužníky připraveny zabijačkové speciality, bohaté občerstvení.
K poslechu i tanci hraje "MINI REFLEX" Zdenka Prudla.
Vstupné 80,- Kč.
Srdečně zvou pořadatelé.
Dudzik Bronislav
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Hlavními cíli projektů je dospět k lepší názornosti
učiva, zaujmout a vtáhnout žáky do výuky.
V porovnání s běžnými pomůckami, které jsou
statické, umožňuje program na interaktivní tabuli
manipulaci s objekty, seřazování, doplňování,
porovnávání, třídění, dopisování či dokreslování.
Speciální roletkou můžete odkrýt jen tu část tabule, kterou chcete, aby žáci viděli. Na tabuli lze
spustit kterýkoli výukový program, prezentace,
DVD nebo video.
Samotný software poskytuje nepřeberné
množství obrázků, pozadí, map a dalších objektů.
Učitel si hodiny připraví dopředu, jak výklad, tak
doplňující cvičení, či zkoušení. Jsme přesvědčeni,
že zavedení nové metody do výuky přispěje ke
zvýšení dovedností všech žáků.
Jana Josieková

Osvětová beseda
informuje

Kronika Velké plavby po Odře
příběh na pokračování.
Autor Milan Konopek, redakce D. Štrouf, E. Šipulová

1. Osvětová beseda v Dolní Lutyni
pořádá

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
pro všechny děti.
V neděli 26. listopadu 2006 v 15.00
hodin ve velkém sále Kulturního
člen posádky
člen posádky
člen posádky
strojník
kapitán
domu v Dolní Lutyni.
Jaroslav Vančo
Josef
Vančo
Pavel
Kotas
Vladislav Kotas
Milan
Konopek
Pro děti je připraveno zdarma divadelní představení a na závěr se uskuV létě roku 1998 uskutečnila skupina občanů Dolní Lutyně plavbu vlastní
teční Mikulášská nadílka.
lodí po Odře až k moři a tato plavba vzbudila velký zájem jak v Česku, tak
Vstupné: děti 90,- Kč
v Polsku. Hlavními aktéry byli Milan Konopek, kapitán, Vladislav Kotas,
dospělí 30,-Kč.
strojník a členové posádky Jaroslav Vančo, Josef Vančo a Pavel Kotas.
Srdečně zvou pořadatelé.

2. Osvětová beseda zve širokou
veřejnost na

VÁNOČNÍ TRHY,
které se uskuteční
v pátek 1. prosince 2006
ve velkém sále Kulturního domu v
Dolní Lutyni od 9.00 - 16.00 hodin.

Na pokračování vám přineseme jejich příběh.
PŘEDMLUVA
Podzim roku 1996. Tři kamarádi se
domluvili na výlet do Polska. Jdeme z hraničního přechodu Chalupki směrem na
Gorzyce. Po cestě přecházíme přes most,
přes řeku Odru. Je pěkné podzimní počasí.
Sedneme na břeh a dáme si svačinu. Jak
se tak dívám na řeku, napadne mě, jak

ředitelem panem Krynským. Je k nám velice přátelský. Vůbec ho to neudivuje a je
ochoten, jak budeme mít všechno hotové, dát nám povolení k plavbě. Jsme s
Vladkem povzbuzeni a plán „Velká plavba
po Odře“ začíná.
STAVBA
Nezískali jsme žádného dalšího nadšence, tak se rozhodujeme, že do toho půjdeme já a Vladek sami a pak se uvidí.
Mezitím v létě přišly velké povodně.
Řeka Odra vytopila celý Bohumín. Voda
byla až na náměstí. Nadělala obrovské
škody jak u nás, tak v Polsku. Byly i ztráty
na životech. To byla voda na mlýn některým, kteří si z nás dělali blázny. Ale my
jsme už byli pevně rozhodnuti, že poplujeme.

3. Kroužek dětí Šikulky vyhlašuje
soutěž

„O nejkrásnější betlém“.
Soutěže se mohu účastnit dětské kolektivy i jednotlivci. Týká se to zejména jednotlivých tříd, zájmových kroužků a dětí
se zájmem o výtvarnou výchovu.

Podmínky soutěže:
Věk dětí od 3-15 let
počet dětí v kolektivu není omezen
musí se jednat o vyrobený betlém, nikoliv
o zakoupený či průmyslově vyrobený
může být použit libovolný materiál
Výrobky budou odevzdány nejpozději
do 7.12. 2006 do 15 hodin v Kulturním
domě Dolní Lutyně paní P. Petrové.
Všechny pak budou vystaveny na Vánoční výstavce v kulturním domě, která se
bude konat od 11. –13. 12. 2006.
Vyhodnocení proběhne během výstavky.
Hlavní cenou je výtvarný materiál pro
celý kolektiv.
Každý účastník bude odměněn za účast
malým dárkem.
Přihlášky prosím odevzdejte spolu
s betlémem.

Přihláška do soutěže:
Jméno a příjmení jednotlivce nebo vedoucího kolektivu:
Škola:
Třída:
Počet zúčastněných dětí:

Kapitán Milan Konopek nad kronikou

by to bylo fajn sednout na loďku a plout
až k moři. Myšlenku vyslovím nahlas. Karel se mnou souhlasí, ale Mirek je proti. Po
návratu v hospodě „U Bystroňů“ se potkáme s dalším kamarádem Vláďou. Říkám mu,
co mě napadlo. Vláďa, když byl mladší, měl
plachetnici a je tím nápadem nadšen. To je
začátek „Velké plavby po Odře".
PŘÍPRAVA
Zima a jaro roku 1997 proběhlo jen
řečmi v hospodě. Všichni známí, kteří chodí do hospody na pivo, nás mají za blázny.
Zůstali jsme jen já a Vladek. Mirek, který je
náš dobrý kamarád, je proti a nedá se
přesvědčit. Najdou se i takoví, kteří celkem
nejsou proti, ale jak dojde na konkrétní řeč,
jestli by pluli, tak se vymlouvají na všechno
možné.
Jedeme já, Vladek a kamarád Láďa z
Bohumína na plavební správu do Kedzierzyn -Kozle v Polsku. Kontaktujeme se s
4

Stavba lodi

Dohodli jsme se, že si postavíme pramici, kterou opatříme motorem a zastřešíme, abychom se v případě nepohody měli
kam schovat a v noci kde spát. Já mám různé časopisy, kde jsou plánky lodí. Vybrali
jsme si pramici délky 5,8 m a šířky 1,2 m.
Vladek dělal při důchodu na pile v Třinci,
tak dostal za úkol nařezat dřevo. Dřevo
bylo v listopadu přivezeno ke mně. Uložili
jsme ho do stodoly, aby přeschlo. Dohodli
jsme se, že loď budeme stavět u mě pod
kůlnou. Já jsem přes zimu udělal z úhelníků žebra. V březnu jsme začali. Dřevo jsme
(Pokračování na stránce 5)

(Pokračování ze stránky 4)

odvezli ke známému stolaři panu Lukšovi,
který nám ho ohobloval. Dno lodě jsme
sestavili na truhlářských kozách a našroubovali žebra. Boky lodě jsme vyřezali přímočarou pilou. Abychom je přimontovali na
dno, museli jsme základ lodě převézt
k Vláďovu synovi Pavlovi, kde jsme v garáži heverem ohnuli dno a boky, které jsme
pevně sešroubovali. Takto v hrubém stavu
opět loď převážíme ke mně a pokračujeme.
Děláme podlážky, lavice, zakrytí předku a
zádi.
Mezitím se Vláďa doví v práci, že by
měl možnost získat přívěsný motor
„Moskva“.Okamžitě tam jedeme (Mosty u
Jablunkova). Motor kupujeme za velice
dobrou cenu. Vláďa se svým synem Pavlem
si vzali za úkol, že ho dají do perfektního
stavu.
Pokračujeme v dodělávkách lodě.
Pomáhá nám Pavel. Rozhodl se, že 14 dní
popluje s námi. Také Pepík a Jarek Vančovi
se přidávají k nám. Mezitím se blíží závěr
stavby. Moje manželka Vanda nám ušila z
koženky zastřešení na celou loď. Za to
velké díky. Také Pepík a Jarek přispívají
materiálně na loď. Blíží se finále stavby. Je
nás pět a asi poplujeme.

vodách v celé Evropě do délky 20 metrů a
výkonu motoru do 100 kW. Od této chvíle
jsem vůdce plavidla coby kapitán a jsem
zodpovědný za loď a posádku na vodě.
Jedeme opět do Kedzierzyna - Kozle na
plavební správu. Jedu já, Vladek, Mirek a
Karel. Plavební správa je po povodních
přemístěna jinam. Není přítomen ředitel
Krynský, ale je tam jeho zástupce. Ani ten
není proti, ale není si jistý, jestli potřebujeme ještě nějaké povolení. Dáme mu naše

I stolař pan Lukša, který nám hobloval
dřevo. Říká, že by bylo dobré zvýšit
„borty“ (boky lodě). Souhlasíme. Což se
později ukázalo jako velice prozíravé. Loď
necháme na vodě, aby se zatáhly malé netěsnosti. Příští týden odvážíme loď zpátky ke
mně. Doděláváme malé úpravy a zvyšujeme
„borty“.
Začínáme nakupovat proviant. Kupujeme maso, které zavařujeme do konzerv.
Sáčkové polévky, suchý salám, různé ko-

Převoz lodi do pískovny

ření a další věci. Kupujeme pivo
„Radegast" v plechovkách a něco ostřejšího
značky „Myslivec". Měníme české koruny za
zloté. Nádobí dodávám většinou já. Je po
mé mámě. Vladek dodává čisticí a prací
prostředky. Má je od Manky. Vařit budeme

FINÁLE PŘED „VELKOU PLAVBOU“
Loď je hotová. Hledáme pro ni jméno.
Kamarád Mirek nakonec navrhne, ať se
jmenuje „Lutyňka“ po naší vesnici Dolní
Lutyni. Všichni souhlasíme. Domlouváme
se, že velký křest bude na pískovně, kde
také vyzkoušíme její vlastnosti.

Mezitím zjistím, že když má loďka
silnější motor než 5HP, je třeba mít
zkoušky „vůdce malého plavidla“. Sháním
informace. V Ostravě u Sýkorova mostu je
firma, která pořádá kurzy na průkaz „vůdce
malého plavidla". Navazuji telefonický kontakt s panem ing. Samsonem, který mi dává
informace, kdy bude kurz zahájen. Nikdo
nechce do kurzu jít. Nakonec se přihlásím
já. Kurz stojí l 150,- Kč a je jednodenní. Na
zkoušky se musí každý přihlásit sám v
Přerově na plavební správě. Telefonuji
do Přerova a domlouvám se na termínu
zkoušek. Je k tomu třeba výpis z rejstříku
trestů, 4 fotografie a dva 150,- Kč kolky.
Na zkoušky jedu vlakem. Zkoušky
nás dělá zhruba čtyřicet. Víc jak jedna
třetina propadne. Měl jsem to štěstí, že
jsem je s pomocí kapitána plavební správy
udělal. Byl jsem nejstarší ze zkoušených.
Dávám si zároveň vystavit i mezinárodní
průkaz. Můžu řídit loď na vnitrostátních

pivo. Začíná být sdílnější. Hledá v předpisech a sděluje nám, že musíme mít od nich
povolení. Povolení nám nedá, dokud neuvidí můj vůdcovský průkaz a loď. Domlouváme se, že jak přivezeme loď, já mu ukážu
svůj průkaz a on nám dá povolení. Ptáme
se, jestli by nám mohl dát nějaké plavební
mapy Odry. Říká nám, že jejich lodníci
plují po paměti. Po dalších pivech a půllitru vodky přináší kopie map. Mapy jsou
sice orientační, ale jsme rádi, že máme
alespoň něco. Zastavujeme se ještě ve škole „Žeglusze vodné“, kde nás odkazují na
profesora školy. Chci se s ním setkat, ale

Zkouška Lutyňky
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nemá čas. Tak jedeme domů. Věříme, že
to nějak dopadne.
Nastává den zkoušky lodě na vodě. Nakládáme loď za pomoci kamarádů na vozík,
který nám zapůjčil pan Franta Lukaštík.
Na vodě je hodně plovoucích rostlin.
Máme strach, aby se nám nenamotaly na
vrtuli. Je přítomno hodně našich známých.
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na propanbutanovém vařiči, který nám
daruje kamarád Dolfik. Bomby dodávám
já, Vladek a Mirek. Děláme soupis věcí,
které budeme potřebovat.
Definitivně určujeme posádku. Prvních
14 dní poplujeme: já coby kapitán, Vladek
jako strojník a Pavel jako plavčík. Pak
Pavel odjede a měli by ho vystřídat Pepík
a Jarek. Jarek popluje jenom týden. Nedostane víc volna. Zbývající úsek bychom
měli plout já, Vladek a Pepík.
Vyřizujeme si pojištění. Domlouváme se
ještě na maličkostech a „Velká plavba po
Odře“ je za dveřmi.
Pokračování příště

Společenská
kronika
V měsíci říjnu oslavili 75., 80. a 85.
narozeniny:
František Kněžík, Jan Šmíd, Evžen Koziel
Anna Pardubická, Emilie Šimíčková,
Emilie Petrýdesová
Hedvika Suchánková, Olga Witová, Emilie Skrzeszowská
Všem oslavencům do dalších let přejeme
hlavně hodně zdraví, spokojenost a
osobní pohodu.
Výročí zlaté svatby si připomínají:
manželé Miroslav a Danuše Kviatkovští
ze Zbytek a
manželé Bohuslav a Marie Mžikovi
z Dolní Lutyně

Rozloučili jsme se
s našimi spoluobčany:
Rudolf Kendziura, Rudolf
Uszko, Anna Čopíková, Jiří
Miksa, Vanda Mrázková.
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.
Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo měl rád, nezapomene.

Dne 31. 10 2006 jsmevzpomněli 2. smutné
výročí kdy z kruhu
rodiny odešel pan

Otakar Sosna
S láskou a úctou vzpomínají manželka a
synové s rodinami.
Čas neúprosně letí
a v srdcích bolest
přetrvává, slzy v očích Tě
neprobudí a domov
prázdný zůstává.

Přejeme jim hodně zdraví a ještě mnoho
společně prožitých let v rodinné pohodě.
Dne 21. listopadu 2006 vzpomeneme
1. výročí, kdy dotlouklo srdce pana

Jiřího Tatarčíka.
Dne 6. listopadu
2006 se dožívá významného životního
jubilea 80 let pan

Josef Kubatko.
Do dalších let přejeme všechno nejlepší,
hodně zdraví, spokojenosti a životního
elánu.
Manželka Štěpánka, syn Jan s manželkou Jiřinou, vnuk David s manželkou
Blankou a pravnuci Martínek a Lukášek.
Dne 19. listopadu 2006 oslaví 40 let
společné cesty životem manželé

Alena a Břetislav Kolářovi.
Do dalších let hodně zdraví,
štěstí a rodinné pohody přejí:
Dcera Liběna s Lubošem a vnuci
Saša a Daniel,
dcera Světlana s Mirkem a vnuci
Nikola a Lukáš,
syn Rostislav s Jolanou a vnuk Tomáš.
V sobotu 14. 10. 2006 jsme přivítali
do svazku obce tyto nové občánky:
Karolína Tomancová, Aneta Adamčíková, Amálie Nováková, Markéta Nováková, Natálie Jahodová, Kateřina Klečková,
Sofie Kovářová, Javorská Tereza

S láskou vzpomínají manželka Milada,
syn Jan a dcera Jana s rodinou.
Dne 6. 11. 2006 uplynul rok, co dotlouklo
srdce pana

Bohuslava Kanie
Z Věřňovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Manželka Jolana a dcera Dáša s rodinou.
Dne 4. listopadu 2006 by se dožila
100 let maminka, tchýně a babička, paní

Karolina Absolonová
Dne 29. srpna 2006 uplynulo 20 let od
jejího úmrtí.
S úctou vzpomíná syn Miloslav snacha
Drahuše a vnuci s rodinami.
Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád, nezapomene.

Dne 5. 11. 2006 vzpomeneme 4. výročí
úmrtí naší maminky, tchýně, babičky a
prababičky, paní

Anděly Javorkové

Dík za to,
Čím jsi pro nás byl,
Za každý den,
Který jsi pro nás žil.

Dne 12. listopadu 2006
uplyne 1 rok, kdy nás
navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

Josef Wrubel
S láskou vzpomínají manželka Krystyna,
dcera Eva, zeť Jaromír a vnučka Aneta.
Najednou zavřel jsi oči,
chtělo se Ti tak moc spát,
snad jsi ani netušil,
co to má znamenat…
Umlkla ústa Tvá,
srdce přestalo bít,
jen vzpomínky na Tebe
budou navždy žít.

Dne 17. 11. 2006 uplyne 10. smutné
výročí úmrtí pana
Jana Fismola z Věřňovic.
S úctou a láskou stále vzpomínají
manželka, dcera s manželem, vnuk
a vnučka s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád,
nezapomene.

Dne 26. 11. 2006 vzpomínáme 15. smutné
výročí úmrtí naší maminky a babičky, paní

Štěpánky Ježíškové
Stále vzpomínají dcery Marie a Anna s
rodinami a syn Josef.
Odešla, ale zůstala
v srdci těch,
kteří ji měli rádi.

Dne 10. listopadu 2006
vzpomeneme 1. výročí
úmrtí paní
Otilie Adamczykové
S láskou a úctou vzpomíná manžel,
dcera a syn s rodinami.
Dne 15. listopadu 2006
vzpomeneme 6. výročí
úmrtí naší manželky,
maminky, babičky a
prababičky, paní

Olgy Klíčové

A zárověň jsme 26. ledna 2006 vzpomněli jejich nedožitých 95 let.

A zároveň 4. listopadu 2006 jsme vzpomněli jejich nedožitých 78 let.

Vzpomínají dcera Drahuše, zeť Miloslav,
syn Václav, snacha Taťjana, vnuci s manželkami a pravnuci.

S láskou vzpomínají manžel Vladimír
a dcery s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.
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