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Novoroční přání starosty

N

apadly první sněhové vločky
a námraza dává vědět nejen řidičům, že zima je opět tady. Blíží se Vánoce, nejkrásnější období především pro
naše nejmenší, kteří se těší na to, co jim
Ježíšek přinese pod stromeček. Je také
ale období adventu, kdy bychom si měli
kromě pečení cukroví, uklízení a shánění dárků najít trochu času na sebe, své
nejbližší, známé a zavzpomínat na chvíle minulé.
Jaký vlastně ten uplynulý rok byl?
Pro každého z nás asi trochu jiný. Pro
někoho veselý, pro jiného možná trochu smutný. Někdo se odstěhoval, jiný
přistěhoval. Rád bych proto chtěl přivítat všechny z vás, kteří jste se rozhodli
žít v naší obci. Doufám, že se vám zde
bude bydlet dobře a společně se starousedlíky si vytvoříte dobré sousedské
vztahy a navážete nová přátelství.
A co si přát pro ten rok následující?
Všem přeji především pevné zdraví,
to je nejdůležitější. Tak jako se střídají
jaro, léto, podzim, zima, tak v životě lidském přijde podzim, a proto každého
z nás čeká stáří. Období zaslouženého
odpočinku, radostí z úspěchů svých
dětí či prvních slovíček našich vnoučat
i častějších návštěv u lékaře. Rád bych
proto nejdříve poděkoval především
seniorům a popřál jim kromě zdravíčka
hodně životního optimismu pramenícího z životních zkušeností. Přeji vám, ať
nezůstanete sami, ať máte kolem sebe
své nejmilejší a nejbližší.
Dětem popřeji hodně dárků pod
stromečkem a bílé Vánoce, všem pak
kromě toho všeho taky spoustu rodinné pohody, osobních úspěchů a dobré
nálady po celý nový rok 2018.
A když se budete o Vánocích procházet nebo půjdete na půlnoční, vzpomeňte na ty, co už nejsou mezi námi.
Věnujte jim krátkou vzpomínku, při-

pomeňte si veselé okamžiky, které jste
s nimi zažili. Vždyť to, že člověk nezapomíná na minulost, mu umožňuje vytvářet lepší budoucnost.
Do nového roku přeji ještě jednou
všem občanům Dolní Lutyně a Věřňo-

vic všechno nejlepší, především hodně
zdraví, lásky, dobré nálady a životního
optimismu.
Mgr. Pavel Buzek,
starosta obce
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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
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.
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)

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

Osvětová beseda
je také na facebooku
Hledáte tipy, kam v Dolní Lutyni vyrazit nebo jaké akce připravujeme?
Sledujte 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
(red)
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Otec Marián si zazpíval duet
s legendární 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 naši 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 Marián 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

ČEZ rozzářil oči mladých florbalistů
N
enápadný Mikulášský turnaj ve florbale proběhl díky podpoře skupiny
ČEZ 6. prosince na ZŠ v Dolní Lutyni trochu jinak než obvykle.
Vítězné družstvo mělo možnost vyzvat v závěrečném zápase tým dospělých. Za ten nastoupili nejen učitelé, ale
také školník, a za maskou brankáře se
skrýval dokonce sám starosta. Po skončení utkání, jehož výsledek není ani tak
důležitý, poděkoval starosta všem mladým florbalistům za výborné výkony
v uplynulém roce a předal žákům sadu
nových dresů, kterou věnovala firma
ČEZ. Díky společnému partnerství firmy
a obce tak žáci budou příští rok reprezentovat školu a obec v nových dresech.
Jak řekl generální ředitel Elektrárny

Dětmarovice Vlastimír Kontrik: „Chtěli jsme přispět právě na sport. Jako
energetici a zároveň jako dobří sousedé si uvědomujeme, že advent
a Vánoce nejsou jen nejkrásnější ro-

dinné svátky, ale taky příležitost ke
společnému sportování nebo procházkám v nejbližším okolí.“
Pavel Buzek
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Jak se dříve slavily Vánoce

V

ánoce, v pohanské době oslava
zimního slunovratu, v křesťanském
světě oslava narození Vykupitele, mají
být svátky radosti a lásky. Na Ostravsku
se Štědrý den nazýval „vilija“ a byl největším rodinným svátkem. Hospodyně
a hospodář chystali dobré jídlo nejen
čeládce, ale i dobytku. Stejně jako na
domácí zvířectvo pamatovalo se i na
ovocné stromy, které se oblévaly vodou,
v níž se vařily nebo spařovaly moučníky.
Svátečnímu hodování předcházel
alespoň na Štědrý den půst. Zato štědrovečerní hostina bývala z celého roku
nejbohatší. I v nejchudších chalupách
si jednou za rok na tento veliký svátek
opravdu dopřáli štědrý výběr jídel, kterých mělo být na stole devatero. V některých oblastech se začínalo a jinde
končilo oplatky s medem, které našel
každý člen rodiny vedle talíře. Oplatek
se nosil od kněze či učitele, později se
kupoval na vánočním trhu. Mimo to
pekly se i doma, protože byly nejen obřadním jídlem na vánočním stole, ale
i oblíbeným pečivem.
Dále následovala polévka, nejčastěji hrachová či houbová, rybí se začala vařit až ve 20. století. Hrách ostatně
na stole nesměl nikdy chybět, proto
tam, kde nebyla hrachová polévka, byl
dalším chodem hrách na husto, někdy
s kroupami, jindy s cibulkou nebo se
zelím.
Častým dalším chodem byla sladká
omáčka „bryja“, která se jídávala nejčastěji s vánočkou, případně sladkou buchtou. Vždy totiž muselo být na stole něco
z mouky. Kromě tradičního vánočního
pečiva, vánoček, dělávaly se k večeři
i jiné moučníky pečené nebo vařené.
Z nich je právě pro Vánoce příznačné
pečivo mlékem spařené. Toto pečivo
bylo ve zjednodušené podobě buchtou
z kynutého těsta, nadívanou povidly,
v chudších chalupách bez nádivky. Buchta se upekla, nalámala na talíře, posypala cukrem a spařila horkým mlékem.
Jindy se podávaly čerstvé moučníky vařené, tj. cezené nudle s máslem
a sypané cukrem se skořicí, případně
kynuté knedlíky. Častěji pak se pekly lívance nebo vdolky, nejchudší pak
dělali vdolky bramborové. Později už
se začal podávat na štědrovečerním
stole jablečný závin – „štrúdl“. Ostat-

ně ovoce nesmělo chybět v žádné
podobě. Nebylo to pouze ovoce čerstvé, jablka a ořechy, jimiž večeře končí
a podle nichž se hádá také osud v příštím roce, nýbrž především ovoce sušené, švestky, hrušky a hlavně křížaly
z jablek, ze kterých se vařila celá řada
tradičních pokrmů. Vařené sušené ovoce se jedlo ve směsi proto, aby v rodině
byla svornost.
Ale ani ovocem nebyl vyčerpán bohatý výběr jídel. Muselo se okusit všeho,
co dům dal, a tak nechybělo ani zelí. Zajímavé je, že mezi všemi těmito vánočními jídly ustupují do pozadí ryby, a to
i v krajích s vyspělým rybníkářstvím.
Až ve 20. století si naši předkové upravují dnes již tradiční rybu s bramborem
či bramborovým salátem. Pro představu připojuji dobový recept na vánoční
oplatky.

strana 4

formiček a pečeme. Podáváme potřené
medem a někdy česnekem.

Bryja – sladká omáčka
(doslovný přepis)

Vánoční oplatky
(doslovný přepis)

Suroviny:
600 g hladké mouky, špetka soli, 1 vanilkový cukr, 1 litr mléka, 2 žloutky,
300 g moučkového cukru, 100 g másla
Mouku nasypeme do nádoby, přidáme sůl a vanilkový cukr, přilijeme mléko, přidáme žloutky, cukr, rozpuštěné
máslo a vše vymísíme do hladka. Příliš
husté těsto zředíme mlékem. Podle
chuti vmícháme i mletou skořici nebo
anýz, popř. mleté ořechy. Vymísené těsto necháme 2 – 3 hodiny odpočinout.
Potom malé dávky těsta naléváme do
jemně vymaštěné horké formy nebo

Suroviny na 2 litry omáčky:
250 g strouhaného perníku, 250 g slazených povidel, 100 g vlašských ořechů,
100 g rozinek, 100 g sušených švestek,
100 g mandlí, vanilkový cukr, trochu
rumu na dochucení, máslo a hladká
mouka na jíšku
Všechny suroviny smícháme, namočíme a necháme odležet přes noc. Poté
vaříme asi 30 minut a zahustíme jíškou
z másla a hladké mouky. Dochutíme
rumem a ještě asi 20 minut povaříme.
Omáčku podáváme teplou nebo za studena, tradičně s vánočkou nebo povidlovou kynutou buchtou.
Závěrem připojuji výňatek z textu knihy Karla Kadlubiece Skoro zapómňane.
„To, co śe dovni jadlo, bylo zdrove, domove i tymu ludźe aji mjyni marodźili. Pili
čystóm vode, herbate, kěróm nazyvali
tejym, kave zbožovóm, nevymyślali se,
byli radźi, že majóm co dać do gymby. Ja,
časy śe zmjynily, a dźiśejšy ludźe nimajóm
o tym ani pojynćo.“
Přeji dobrou chuť a veselé Vánoce.
S použitím publikace Marcely Stehlíkové
a spol. a Karla Kadlubiece
zpracoval Jan Fismol
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Lampiónový průvod objektivem Nely Klusové
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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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V sále byly k vidění historické
postavy v dobových kostýmech

P

oslední víkend v listopadu jste mohli v sále kulturního domu vidět unikátní výstavu paní Kristýny Vařekové.
Výstava přibližovala zejména malým
návštěvníkům jak českou, tak mezinárodní historii, a to prostřednictvím
panenky Barbie a jejího přítele Kena
v propracovaných dobových kostýmech a kulisách.
Na výstavě jste mohli zhlédnout
výjevy z řeckých bájí a pověstí, svatého Václava, prezidenta Masaryka, krále
slunce, Madame de Pompadour, Kleopatru a z novodobějších dějin např.
princeznu Dianu. Výstava byla zpřístupněna pro jednotlivé třídy místních škol,
které si výstavu prošly s poutavým komentářem maminky paní Vařekové.
V pátek 24. a v sobotu 25. listopadu
pak byla výstava zpřístupněna veřejnosti. Kromě výstavy mohli návštěvníci
posedět v naší předvánoční minikavárničce, kde mohli ochutnat voňavý punč,
svařák, kávičku a zakousnout domácí
tvarožník nebo medovník. Pro malé návštěvníky jsme pak připravili tvořivou
dílničku, kde jsme s dětmi vyráběli sošky zvířátek. 			
(red)

Co nám náhrobky neřeknou
K
dyž jsme o Dušičkách navštívili hřbitov, abychom zavzpomínali na naše
blízké, často jsme se zastavovali i u jiných hrobů a přemýšleli o těch, kteří
tam odpočívají. Dozvěděli jsme se, kdy
se narodili, kdy zemřeli, kolika let se
dožili, ale už jsme se nedozvěděli, proč
a jak zemřeli. Jeden náhrobek - pěkná kamenická práce - zlomený mladý
strom, nám možná napovídá, že se odehrála nějaká tragédie.
Ale o tom už nechám vyprávět kronikáře měštanské školy z roku 1926.
Krátce před ukončením školního roku
účastnil se učitelský sbor se žactvem pohřbu mladého učitele Perny z Polské Lutyně. Zapěl mu nad hrobem věčně krásnou a dojímavou píseň velkého mistra
Beethovena Anděl lásky. Zaznamenávám
tuto smutnou „in memoriam“ šířeji, neboť kolega Perna skončil sebevraždou,

kterou každý tak rád odsuzuje, aniž by
uvážil motivy k tomuto strašnému činu.

I já, když chci dbáti příkazu „de mortuis
nihil nisi bene“ (tedy o mrtvých jen dob-

ře), přece konstatuji, že kolega touto násilnou smrtí smiřoval vinu, která u něho
spočívala v tom, že zapletl se do osidel
ošemetné ženy - bohužel též učitelky kolegyně, v jejímž bytě se zastřelil.
Nebudu rozebírat tuto milostnou tragédii, nemám k tomu právo, ale želím
s celým sborem tragické smrti jinak dobrého učitele a velkého kulturního pracovníka tím více, že svým činem poškodil
školství našeho kraje na Těšínsku. Tvrdím
tak, i když naše účast pro stavovskou příslušnost je tím větší, vždyť tato tragédie,
jak zlý stín i na nás vrhla jedovaté poznámky obyvatelů Těšínska, zvláště žen:
„Vidíte, to jsou ti pokrokoví a moderní
moravští a čeští učitelé, kteří měli po plebiscitu spasit naše Těšínsko.“
Tolik kronika.
Eduard Krul
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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
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VZPOMÍNKY
Smutný je domov,
prázdno je v něm,
chybíš mi,
chybíš nám všem.
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VZPOMÍNKY
Vydal ses cestou,
kam chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek
jsi nechal dokořán.
Díky za to,
čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi pro nás žil.

Dne 16. listopadu 2017
jsme vzpomněli
2. smutné výročí úmrtí pana

Dne 2. prosince 2017 jsme si připomněli
20. 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.

Vladislava ORŠULÍKA.
Vzpomínají dcery Karla a Miroslava
a syn Vladislav s rodinami.
Dni 15 grudnia 2017
obchodziła by
85 urodziny

Anděly TOMALIKOVÉ
z Dolní Lutyně.

Dne 20. listopadu 2017
uplynulo 20 let
od úmrtí pana

Śp. Wanda WAJDOWA
z Wierzniowic.

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.

Zaś 25. grudnia minie 8 rocznica, gdy
ucichło Jej szlachetne serce. Z miłością
i szacunkiem wspominają najbliżsi.

Evžena TOMALIKA.

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

Dne 20. prosince 2017
si připomeneme 10. výročí, kdy nás navždy opustil
pan

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
uplynulo 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.

ROZLOUČILI JSME SE

Čas plyne,
vzpomínky
zůstávají.

Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany:
Bohumilem Chalupou (*1951)
Rudolfem Adamčíkem (*1931)
Annou Kněžíkovou (*1947)
Olgou Kisialovou (*1926)
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Ladislav PŘEČEK.

V letošním roce by se dožili naši rodiče
Libuše a Miloslav STANIČKOVI
z Dolní Lutyně 90 let.
Vzpomínají synové s rodinami.

Stále vzpomínají švagrová Dagmar
s rodinou, manželka Marie, dcera Lada
s rodinou a syn Aleš s rodinou.
Dne 8. ledna 2018
si připomeneme
10. smutné výročí,
kdy nás opustil manžel,
tatínek, děda, pan
Rudolf MORAVEC.
Vzpomínají manželka Dagmar, dcera
Jitka, zeť Jiří, vnoučata Anetka, Saša,
Klára, Vojta a Danek.
Uzávěrka příspěvků do lednového
vydání Dolnolutyňských novin
Vážení čtenáři, rádi bychom vás informovali, že příspěvky do lednového vydání
společenské kroniky přijímáme nejpozději do 5. ledna 2018.
			
Redakce
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JUBILEJNÍ SVATBY

VÝROČÍ

UPOZORNĚNÍ

Výročí diamantové svatby, tj. 60 let
společného života, si dne 12. října 2017
připomněli manželé

V měsíci říjnu oslavili naši spoluobčané:

Na omezení pracovní doby Osvětové besedy a knihovny v Dolní Lutyni
mezi vánočními svátky. Kulturní dům
i knihovna budou uzavřeny od pondělí 18. prosince do pátku 29. prosince 2017. Děkujeme za pochopení.

Osvald a Božena RZODKOVI
z Věřňovic
a dne 17. října 2017 manželé

91 let Emilie Petrýdesová
85 let Oldřiška Bystroňová
Osvald Rzodek
80 let Anna Šafránková

PLESOVÁ SEZÓNA
2018 V SÁLE KD

V listopadu oslavili naši spoluobčané:

Miroslav a Olga SEKEROVI
z Věřňovic.

Dalibor a Evženie GALLUSOVI
z Věřňovic.

Adéla Hanusková
Ing. František Gil
Ervin Babczynski
Josef Riedel
Anna Sikorová
Anna Orszuliková
80 let Božena Rzodková
Oskar Lukaščík

Všem manželským párům gratulujeme
a přejeme jim hodně zdraví, spokojenosti a stálou manželskou pohodu.

Oslavencům gratulujeme a přejeme
hlavně hodně zdraví, spokojenosti
a osobní pohody do dalších let.

Výročí zlaté svatby, tj. 50 let společného života, oslavil dne 21. října 2017
manželský pár

94 let
92 let
90 let
85 let

»» 13. ledna
			
»» 19. ledna
»» 20. ledna
			
»» 27. ledna
»» 03. února
»» 09. února
»» 24. února
»» 10. března
			
»» 17. března

Rodičovský ples
ZŠ A. Jiráska
Ples chovatelů
Ples TJ Sokol 		
Dolní Lutyně
Ples PZŠ
Ples PZKO
Ples TK Slavia Orlová
Obecní ples
Pochování basy
TJ Sokol Dolní Lutyně
Ples studia Klára

V Í TÁ N Í OB Č Á N K Ů

Dne 25. listopadu 2017 jsme přivítali tyto nové dolnolutyňské občánky:
Hana Lindnerová, Sebastian Juzala, Jonáš Burian, Vojtěch Zeman, Martin Havlíček,
Rozárie Kitová, Adéla Sikorová, Karolína Sýkorová, Marian Halfar, Josef Čimbora.
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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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