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Otec Marián zazpíval duet s Evou Pilarovou
U
ž déle než rok opět září v celé své
kráse opravená věřňovická kaple. Ovšem teprve v neděli 5. listopadu
byla oficiálně završena poslední část
rekonstrukce, kdy otec Marián posvětil
při ranní mši svaté nádherná vitrážová
okna s motivy sv. Izidora a jeho ženy,
které zvěčnil akademický malíř a sochař
pan Marek Trizuljak.
Ale už odpoledne se začaly dít
„zvláštní“ věci! Před kaplí se najednou
objevil velký stan, v ulici nová značka
se zákazem vjezdu, což mnohé určitě
překvapilo… Pomalu se začali scházet
první nadšenci dychtící vidět, ale hlavně slyšet paní Evu Pilarovou, která již
potřetí navštívila naší obec.
A pak to přišlo! V naší malé, ale krásné kapličce vystoupila legenda české
populární hudby se stále úchvatným
hlasem – paní Eva Pilarová. Zpívala, vyprávěla a lidé si i v její přítomnosti užívali nádherné nedělní odpoledne.
Pomyslná „třešnička na dortu“ ale
přišla až na konec. Tak to přece na velkých koncertech bývá, ne? Otec Mari-

án zazpíval s paní Evou nádherný duet
„Tam za vodou v rákosí“ a jejich výkon
byl odměněn bouřlivým potleskem
vestoje!
Otec Marián měl jistě velkou trému,

když zpíval s profesionální zpěvačkou
bez hudebního doprovodu, ale i takto
znovu ukázal, že je nejen velmi obětavý kněz, ale i skvělý hudebník a teď si
troufám říct, že i vynikající zpěvák. Sám
to s úsměvem komentoval slovy: „Kterému knězi se podaří zpívat s Evou
Pilarovou...“
Honoráře se paní Eva zřekla ve prospěch dvou nádherných vitráží, které
teď zdobí naši kapli. Toto gesto učinila
už jednou, kdy jsme s její finanční pomocí zakoupili krásný skleněný ambon.
Tímto bych chtěla také moc poděkovat
všem, kteří finančně podpořili celou
akci, abychom mohli vitráže zaplatit.
Snad se to v brzké době podaří!
Také obrovský dík patří těm, kteří se
jakoukoli měrou podíleli na organizační
přípravě celého koncertu.
Za všechny farníky z Věřňovic
a Dolní Lutyně
Daniela Mazurová
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Holubáři přednášeli místním dětem

V

úterý 21. listopadu se v prostorách
holubářské klubovny na Zbytkách
sešlo v doprovodu svých pedagogů
více než 40 dětí ze Základní a mateřské
školy Zbytky.
Důvodem jejich přítomnosti byla
beseda o chovu a využití poštovních
holubů. Organizátory této besedy byli
místní chovatelé. Slovem provázel a besedu řídil bývalý předseda tohoto spolku pan Zdeněk Krajčí.
Děti mohly nejen naslouchat, ale
také si prohlédnout klece se čtyřmi
poštovními holuby, technické pomůcky potřebné k chovu i preparované
přirozené nepřátele holubů, krahujce
a jestřába. Poutavá přednáška seznámila děti jak s historií, tak s podmínkami
chovu a závodů.
Jen pro zajímavost. V letošním roce
se uskutečnilo 21 závodů, při kterých
byli poštovní holubi vypouštěni z různých míst naší republiky a dalších míst
Evropy. Například Hannover, Eindho-

ven, Ostende, Zielona Góra, apod. Kritériem závodů je čas doletu holuba do
místa chovatele.
Škoda jen, že v současné době narůstá věk chovatelů a počet následníků

této ušlechtilé zábavy klesá. Možná, že
právě tato beseda vyvolá v některých
dětěch v budoucnu zájem o tento náročný koníček.
Jan Fismol

Většinu plotů bude možné stavět bez povolení
Přečetli jsme v bohumínském OKU

O

plocení zahrad a pozemků mnohdy bývá předmětem sousedských
sporů. Lidé také často nevědí, za jakých podmínek jej lze postavit a kdo
je zodpovědný za údržbu plotů, jejichž
vlastnictví je nejasné.
Dosud je k povolení nového oplocení nutný souhlas stavebního úřadu.
Oplocení nesmí omezovat rozhled při
výjezdu na komunikaci a pochopitelně nesmí ohrožovat bezpečnost osob,
zvířat či účastníků silničního provozu.
K žádosti o povolení oplocení je nutné předložit dokumentaci s výkresy

a zejména souhlas vlastníka sousedního pozemku. Pokud se stavebníkovi nedaří souhlas získat, musí zažádat
o územní rozhodnutí. Stavební úřad
posoudí žádost a případné námitky
souseda a následně ve věci rozhodne.
Stavbu plotu je nutné zakládat přesně
v souladu s hranicemi pozemků podle
katastrální mapy a samotné oplocení
umístit na pozemku stavebníka.
V některých případech je nutné
nechat zaměřit pozemky, a tím předejít případným nesvárům v budoucnu. Majitel je povinen plot udržovat
a opravovat. Soused pak ze zákona
musí umožnit údržbu plotu i z druhé

strany, vždy však po dohodě konkrétního termínu.
V otázce vlastnictví mají někteří lidé stále vžité pravidlo, že k domu
patří plot, který je po pravé ruce při
pohledu z veřejné komunikace. Toto
pravidlo už ale dávno neplatí a vlastnická práva se určují podle toho, kdo
plot postavil. Pokud to nelze zjistit
a dohledat, je možným řešením podání žaloby o vlastnictví plotu. Novela
stavebního zákona, která začne platit
od ledna 2018, ovšem zavádí zásadní
změny.
Drtivou většinu plotů bude možné stavět bez povolení. Případné
budoucí rozepře s takto umístěným
oplocením se budou řešit jako občanskoprávní spory soudní cestou. Výjimkou bude pouze oplocení přesahující
výšku dvou metrů, instalace plotu
v nezastavěném území, tedy na samotě, a stavba čelní části plotu, která
přímo hraničí s veřejnou cestou nebo
chodníkem. V těchto případech bude
jako dosud nutné žádat stavební úřad
o povolení.
Radim Stošek,
stavební odbor MÚ Bohumín
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Drakiáda se nesla v duchu dobrého počasí
L
éto je nenávratně pryč a nám již jen
zůstala nostalgická vzpomínka na
prosluněné dny. Naše ratolesti opět
usedly do lavic a začaly jim každodenní
povinnosti. Proč jim tedy trochu nezpříjemnit školu například drakiádou? Děti
tyto akce vítají, a proto se SRPŠ rozhodlo již poněkolikáté uskutečnit drakiádu.
Počasí se náramně vydařilo, a sešel
se tak velký počet rodičů s dětmi, kteří
společně pouštěli draky rozmanitých
barev a tvarů. Mnozí z nich se ve větru
pohupovali dlouhou dobu, jiní čas od
času spadli k zemi, aby vzápětí opět nabrali na výšce. Děti za svou snahu byly
odměněny drobností, která potěšila jak
menší děti ze školky, tak i ty větší – školou povinné.
SRPŠ tímto děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu
této oblíbené akce.
Za SRPŠ při ZŠ a MŠ na Zbytkách
Jana Vašková

Uršula Kluková navštívila Dolní Lutyni

V říjnu k nám do Dolní Lutyně přijela Uršula Kluková v doprovodu Šimona Pečenky se zábavným pořadem Uršuloviny. V pořadu zazněly humorné historky z jejího života od dětství až po současnost. Uvítání bylo velmi příjemné. Pan
Pečenka, který během večera také vystupoval, uvítal všechny hosty představení vynikající bábovkou.

Nedělní večery v sále
patří tanci

		

Vánoční koncert Marcely
Holanové

Již tradičně pořádáme ve spolupráci
s tanečním mistrem Ing. Milanem Kysučanem taneční kurzy. Letošní taneční kurz studentů byl zahájen v neděli
24. září. Mládež má za sebou „půlkolonu“ a na začátku prosince je čeká slavnostní závěrečná.

Přijďte k nám do kulturního domu načerpat vánoční atmosféru. Ve čtvrtek
14. prosince od 16:30 zazní v našem
sále vánoční písně v podání známé
zpěvačky Marcely Holanové. Vstupné
je 180 Kč v předprodeji, na místě pak
250 Kč. Těšíme se na vás.
(red)

V letošním roce jsme otevřeli také
taneční kurz pro dospělé, který začal
22. října a bude pokračovat ještě po
novém roce. Celkem se přihlásilo čtrnáct tanečních párů.		
(red)

Osvětová beseda
je také na facebooku
Hledáte tipy, kam v Dolní Lutyni vyrazit nebo jaké akce připravujeme? Sle-

dujte nás na facebooku pod názvem
Osvětová beseda v Dolní Lutyni.

Knihovna má nový e-mail
Upozorňujeme na změnu e-mailové adresy knihovny. Nový e-mail je
knihovna@dolnilutyne.org

Chybný údaj v minulém čísle

Omlouvám se za chybu v článku minulého čísla „Obecní kalendář 2018“,
ve kterém jsem uvedl, že na titulní
straně je letecký snímek Věřňovic.
Ve skutečnosti bude titulní stranu zdobit letecký snímek centra obce. Děkuji
za pochopení. 		
Jan Fismol
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Lampiónový průvod objektivem Nely Klusové
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VZPOMÍNKY
Čas utíká a nevrátí, co vzal,
jen vzpomínka na Tebe
zůstává dál.
Dne 4. října 2017
uplynulo 30 let od úmrtí
pana
Otto BEDNÁŘE
a 3. března 2017 jsme si připomněli
jeho nedožitých 75 let.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou neteře Miluše, Alena, Anička s rodinami a bratr František s rodinou.
Dne 25. října 2017
jsme vzpomněli 1. výročí
úmrtí paní

SPOLEČENSKÁ KRONIKA			

VZPOMÍNKY
Smutný je domov,
prázdno je v něm,
chybíš mi,
chybíš nám všem.
Dne 16. listopadu 2017
jsme vzpomněli
2. smutné výročí úmrtí pana
Jiřího WITY.
Vzpomínají manželka Zdeňka, syn Tomáš, dcera Simona s rodinou, vnoučata
Vanesska a Jaroušek.
Odešel jsi tiše snít svůj sen
a nám na Tebe
zůstává vzpomínka jen.

Anděly TOMALIKOVÉ
z Dolní Lutyně.

Dne 20. listopadu 2017
uplynulo 20 let
od úmrtí pana

Zároveň jsme si v srpnu připomněli jejích nedožitých 85 let a v červnu nedožitých 90 let jejího manžela, pana

Arnošta VENCLA
a 26. srpna 2017 jsme si připomněli
jeho nedožitých 95 let.

Evžena TOMALIKA.

S úctou a láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou dcery Miluše, Alena
a Anička s rodinami.

S láskou vzpomínají dcera Marie a syn
Ladislav s rodinami
Odešel,
ale zůstal v srdcích těch,
kteří ho měli rádi.

Kdo Tě znal,
ten si vzpomene,
kdo Tě měl rád,
ten nezapomene.

Dne 4. listopadu 2017
jsme vzpomněli nedožité
75. narozeniny pana

Dne 13. prosince 2017
uplyne 10 let, kdy nás opustil tatínek,
tchán a dědeček, pan

Aloise PAVLŮ.

Ing. Miroslav GRANICA.

S láskou vzpomínají dcera Iveta a syn
Vítězslav s rodinami.

S láskou a úctou vzpomínají dcera Jaroslava a syn Karel s rodinami.

Uzávěrka příspěvků
do prosincového vydání
Dolnolutyňských novin
Vážení čtenáři, rádi bychom vás informovali, že příspěvky do prosincového
vydání společenské kroniky přijímáme nejpozději do 5. prosince 2017.
Redakce

Čas plyne,
vzpomínky
zůstávají.

V letošním roce by se dožili naši rodiče
Libuše a Miloslav STANIČKOVI
z Dolní Lutyně 90 let.
Vzpomínají synové s rodinami.
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JUBILEJNÍ SVATBY
Výročí diamantové svatby, tj. 60 let
společného života, si dne 12. října 2017
připomněli manželé
Osvald a Božena Rzodkovi
z Věřňovic
a dne 17. října 2017 manželé
Miroslav a Olga Sekerovi
z Věřňovic.
Výročí zlaté svatby, tj. 50 let společného života, oslavil dne 21. října 2017
manželský pár
Dalibor a Evženie Gallusovi
z Věřňovic.
Všem manželským párům gratulujeme
a přejeme jim hodně zdraví, spokojenosti a stálou manželskou pohodu.

VÝROČÍ
V měsíci listopadu oslavili naši spoluobčané:
91 let Emilie Petrýdesová
85 let Oldřiška Bystroňová
Osvald Rzodek
80 let Anna Šafránková
Oslavencům gratulujeme a přejeme
hlavně hodně zdraví, spokojenosti
a osobní pohody do dalších let.

ROZLOUČILI JSME SE
Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany:
Bohumil Chalupa (*1951)
Rudolf Adamčík (*1931)
Anna Kněžíková (*1947)
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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Obecní fotbalové týmy
přezimují na špici tabulky

T

ak úspěšnou část podzimní fotbalové sezony obou obecních mužstev
čekal asi málokdo. Pohled na tabulku
je ale víc než uspokojivý - Věřňovice na
prvním místě, mužstvo Sokola Dolní Lutyně na čtvrtém. Pokud hráčům forma
vydrží, není vyloučeno, že alespoň jedno z mužstev postoupí do vyšší soutěže. Ale nepředbíhejme...
„Přiznám se, že jsem to sám nečekal, že po půlce sezony budeme
v tabulce první,“ dívá se se spokojeným úsměvem na skončený fotbalový
podzim v 1. B třídě trenér Věřňovických
Martin Kubiš.
Už dříve svůj tým chválil za herní
projev, který je výrazně lepší než loni.
„Klíčovým hráčem je pro nás určitě
Lukáš Malík, má na kontě 10 gólů,
i když některé dal z penalt. Každopádně bychom potřebovali dobrého
střelce,“ říká trenér Kubiš.
Zkraje sezony tvrdil, že chce s týmem hrát především dobrý fotbal

a potrápit favorita skupiny – tým z Lučiny. Na postup do vyšší soutěže ještě
zkraje podzimu nepomýšlel. „Toto je
spíše otázka na vedení klubu. I když
jako trenér říkám, že bych do A třídy
šel. Tým na to má,“ říká Kubiš.
Stejně mluví i místopředseda klubu Kamil Kubátko. „Kdyby se klukům
podařilo postoupit, udělali bychom
všechno, abychom A třídu mohli
hrát. Kolektiv kolem současného trenéra je skvělý, tým šlape,“ říká Kubátko. Netají, že by chtěli tým posílit. Jak to
dopadne, se uvidí za více než půl roku.
Podzim snů zažívají hráči Sokola
Dolní Lutyně, obecního rivala – který na
jaře málem sestoupil do okresu. Zachránil se vítězstvím v posledním kole. Teď
je ale vše jinak, týmu patří čtvrté místo.
„Trochu jsem to čekal, opravdu,“
netají se ambicemi v letošní sezoně trenér Sokola Dolní Lutyně Jiří Aksteiner.
Přestože závěr podzimu nebyl úplně
vyvedený, když mužstvo vlivem několi-

ka proher spadlo z prvního místa až na
čtvrté. Proč? „Takto to vypadá, když
se netrénuje,“ připomíná trenér Aksteiner.
Zopakoval, že za podzimními úspěchy je každopádně výrazně lepší tréninková morálka a chuť hráčů skutečně hrát
fotbal. Přesto není vše ideální. „Máme
velmi úzký kádr. Pokud jeden, dva
hráči ze základu vypadnou, protože
nemohou hrát zápas třeba kvůli pracovním povinnostem, je to problém,“
říká trenér. Oznámil také, že hodlá během zimní přestávky přivést do týmu
tři čtyři nové hráče. Kanonýrem podzimu je v mužstvu Tomáš Havlásek, který
má na kontě deset branek.
Přestože loňská a letošní sezona jsou
jako den a noc, a bude-li se mužstvu
dařit i na jaře, není vyloučen postup
o soutěž výše. Je to koneckonců i přání
vedení klubu. 			
(red)
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