Soubor Lutnia letos slaví 110 let – čtěte na straně 3

Pomáhá Moravskoslezský kraj
městům a obcím na polské hranici?

B

líží se konec topné sezóny. Uplynulé mrazivé dny nám daly naplno
ochutnat ovzduší z naší slezské kotliny. Na české straně se aspoň něco děje
a podpora výměn kotlů na tuhá paliva
za ekologičtější je masivní. V pohraničí však všichni dobře víme, že ovzduší
v zimě negativně ovlivňuje polská strana. A taky doprava, kde bez chybějících
obchvatů měst se situace nezlepší.
Díky tzv. kotlíkovým dotacím očekáváme v Bohumíně výměnu přes 200
kotlů, v Dolní Lutyni přes šedesát. Podpora Ministerstva životního prostředí
a také Moravskoslezského kraje ve spolupráci s obcemi je zřejmá a výměna
starých lokálních kotlů za ekologické se
daří. Pozitivně vnímáme také opatření
v průmyslových podnicích v kraji.
A tak jsme se zeptali hejtmana Moravskoslezského kraje, zda podobně
jako my vnímá rezervy v oblasti dopravy a ve vyjednávání s polskou stranou.
Cituji z dopisu starosty Petra Víchy hejtmanovi Ivo Vondrákovi:
„Za nedostatečnou považujeme oblast příprav a realizací obchvatů měst.
Opakovaně žádáme, aby při hodnocení
efektivnosti připravovaných dopravních staveb byly v metodice ministerstva dopravy více zvýhodněny obchvaty a dopravní stavby v oblastech se
zhoršenou kvalitou ovzduší. Příkladem
může být přeložka silnice I/67 od Bohumína přes Dolní Lutyni a Dětmarovice
s napojením na obchvat Karviné.“
„Dále považujeme za nedostatečné informování zejména veřejnosti
v česko-polském pohraničí o jednáních
s polskou stranou o připravovaných
opatřeních ke zlepšení stavu ovzduší na
polském území. Předpokládáme, že jed-

nání probíhají jak na krajské úrovni, tak
na úrovni ministerstva, ale s výsledky
není veřejnost dostatečně seznamována. Uvítali bychom více informací o aktuálním stavu a výhledech ke zlepšení
situace na polské straně hranice.“
Odpověď jsme dostali, ale nadšeni
z ní nejsme.
K obchvatu I/67, který tíží zejména
občany Skřečoně, Dolní Lutyně a Dětmarovic se pan hejtman vůbec nevyjádřil, takže ani nevíme, zda nové vedení
kraje obchvat podporuje či ne. Anebo
se nevyjádřil proto, že pan ministr dopravy Ťok za hnutí ANO se k našemu
loňskému dopisu ohledně požadavku
na změnu metodiky hodnocení dopravních staveb v oblastech se zhoršeným
ovzduším taky vůbec nevyjádřil?
Ohledně spolupráce či nespolupráce s polskou stranou jsme se dozvěděli,
že nové vedení kraje se loni setkalo se

zástupci Slezského vojvodství a že od
letošního roku rozjedou česko-polský
projekt iAir Region, o jehož výsledcích
budeme informováni na speciálních
konferencích, na které budeme pozváni. Asi budeme monitorovat a monitorovat, ale jaká konkrétní opatření se na
polské straně dějí, nevíme. A taky jsme
se dozvěděli, že na mezinárodní úrovni
jsou jednání s polskou stranou vedena
Ministerstvem životního prostředí ČR
(nicméně na úrovni ministrů) a Moravskoslezský kraj se jich přímo neúčastní
ani není ze strany ministerstva o jejich
průběhu a výsledku detailně informován.
Pan hejtman a ministr Richard
Brabec spolu patrně nemluví, ačkoliv
jsou do svých funkcí nominováni za
stejné hnutí.
Lumír Macura,
místostarosta Bohumína
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Informace z jednání zastupitelstva a rady obce
Na 57. schůzi rady obce Dolní Lutyně konané dne 28. 2. 2018 její
členové mj. stanovili:

Na 58. schůzi rady obce Dolní Lutyně konané dne 28. 3. 2018 její
členové mj. schválili:

1. částku 1 000 Kč za běžný metr
pronájmu silničního pozemku místní
komunikace při překopu v souvislosti
s ukládáním inženýrských sítí nebo jejich opravami a údržbou; zhotovitel má
povinnost uvést komunikaci do původního stavu a dodržet technické podmínky TP 146 – Povolování a provádění
výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě
ve vozovkách pozemních komunikací.

1. výsledek výběrového řízení na
veřejnou zakázku „Revitalizace území – Waroschův les – odstranění staré
skládky odpadů“. Vítězným uchazečem
je společnost G-Consult, spol. s r.o.,
Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 64616886. Jako druhý v pořadí za vítěznou nabídkou uchazeče je
HYDROSPOL, spol. s r.o., IČ: 43960219,
Staré Město 58, 792 01 Staré Město;

... vzali na vědomí:
1. výpověď nájemní smlouvy uzavřené dne 23. 9. 2011 s fy DAFO-koření,
s.r.o., IČ: 26861593;

2. výsledek výběrového řízení na
veřejnou zakázku „Oprava sociálního
zařízení kulturního domu v Dolní Lutyni“. Vítězným uchazečem je společnost
Dubau Stavební s.r.o., IČ: 02850214,
Svatopluka Čecha 881/32, Nové Město, 735 06 Karviná. Jako druhý v pořadí
za vítěznou nabídkou uchazeče je MVS
PROFI STAVBY s.r.o., IČ: 28585569, Švermova 2063/15, 709 00 Ostrava;

2. protokol Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem
v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava,
ze dne 31. 1. 2018 o kontrole ZŠ a MŠ
s polským jazykem vyučovacím Dolní
Lutyně Koperníkova 652 okres Karviná,
příspěvková organizace a z tohoto vyplývající nedostatky a potřebu oprav
a investic.

3. zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na veřejnou zakázku „SSZ
křižovatky I/67-III/4712 v Dolní Lutyni“.

Na 25. zasedání zastupitelstva
obce Dolní Lutyně konaném dne
21. 2. 2018 jeho členové mj. rozhodli:
1. podle ustanovení § 6 odst. 5
písm. a) ve vazbě na § 46 odst. 3 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, po projednání návrhů na pořízení změny Územního plánu Dolní Lutyně, podaných
v době od února 2014 a posouzených
pořizovatelem – úřadem územního plánování podle § 46 odst. 3 stavebního
zákona
a) nepořídit změnu územního plánu podle návrhu, podaného navrhovatelem a posouzeného pořizovatelem
podle důvodové zprávy, označeného č. N41 (pozemky parc. č. 1988/14
a 1988/16, oba k. ú. Dolní Lutyně);
b) pořídit změnu územního plánu
podle návrhu, podaných navrhovateli
a posouzených pořizovatelem v rozsahu úprav podle důvodové zprávy, označeného č. N42 (parc. č. 3649/3, k. ú. Dolní Lutyně).

Byla zahájena další etapa rekonstrukce areálu obecního úřadu, v tomto případě stavba chodníku před budovou obecního úřadu a parkoviště u výtahové šachty. Souběžně s těmito pracemi další stavební firma zahájila stavební práce na
fasádě. Všechny tyto práce po nezbytně nutnou dobu ztíží vstup do budovy. Děkujeme za pochopení.
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Soubor Lutnia slaví 110 let

V

letošním roce uplyne 110 let od založení polského smíšeného pěveckého souboru v Dolní Lutyni, který patří
k nejstarším polským pěveckým sborům v Těšínském Slezsku. Pěvecký sbor
vznikl již za Rakouskouherska, v roce
1908.
Prvními členy byli: Janeczek Ferdynand, Holesz Agnieszka, Bożek Maria,
Babisz Maria, Faber Maria, Górniak
Anna, Faber Amálka, Szeliga Elżbieta,
Bierońska Elżbieta, Sosna Anna, Holesz Józef, Holesz Franciszek, Klimonda Stanisława, Fober Andrej, Topiarz
Józef, Witkowicka Zofia, Sosna Rudolf,
Branny.
Prvním dirigentem sboru byl učitel
dolnolutyňské školy Wilhelm Greger.
Další dirigenti do 1. světové války: Józef
Topiarz, Andrzej Fober, Jan Górniak,
Ferdynand Janeczek.
Po 2. světové válce sbor dirigovali: Józef Małysz, Józef Płonka, Adolf
Niedźwiedź, Frydolin Czerner, Karol
Prymus, Jan Górniak, Karol Gzyl, Rafał Bajer, Robert Gałuszka, Franciszek
Klus, Rudolf Wójcik.
Se vznikem Polského svazu kulturně-osvětového v roce 1947 (PZKO) sbor
obnovuje svou činnost pod vedením
Emanuela Pastuszka.
Od roku 1958 do roku 1999 byl sbormistrem Alojzy Babiński. V roce 1968

sbor dostává název Lutnia. Největším
zážitkem pro členy souboru byla účast
na světovém festivalu v polském Koszalinie v letech 1985 a 1999. Od vzniku
mezinárodní přehlídky slezské písně
Trojok, tj. od roku 1993 se Lutnia pravidelně zúčastňovala tohoto festivalu
a dvakrát byla organizátorem odpoledního koncertu.
Dnes má náš soubor 16 členů, někteří dojíždějí na pravidelné pondělní
zkoušky i z Rychvaldu, Orlové a Věřňovic. Dirigentem je od 1998 roku Ing.
Vladislav Rusek z Rychvaldu. Náš pě-

vecký sbor spolupracuje s polskými
sbory z Olzy a Łazisk.
Pěvecký sbor Lutnia je neprofesionální, členové si sami hradí cestovné
na zkoušky a vystoupení, minimální
prostředky dostává od MS PZKO. Ten
v Dolní Lutyni připravuje slavnostní Májový koncert k 110. výročí založení sboru Lutnia v neděli 13. května 2018 od
15 hodin ve farním kostele. S kulturním
programem se představí rovněž pěvecké soubory z Orlové, Skřečoně a z Polska.
Maria Sztwiertnia

Noc s Andersenem v knihovně jsme si užili

Z

pátku 23. na sobotu 24. března jsme nocovali v kulturním domě a zapojili jsme se tak do celostátní akce knihoven –
Noc s Andersenem. Tématem naší noci bylo Povídání o pejskovi a kočičce. Tato krásná kniha pro děti v letošním roce
slaví devadesátiny. S dětmi jsme společně ušili pejsky, hráli živé pexeso, ozdobili muffiny a pochutnali si na dortu. Po večeři
jsme ulehli do spacáku a v našich pelíšcích jsme všichni společně četli pohádky o dobrodružstvích pejska a kočičky. První
nocování s Andersenem bylo prima. Už teď se těšíme na další ročník. 						
(red)
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Spotkanie członków PZKO

W

poniedziałek 12 marca w Domu
Kultury w Lutyni Dolnej odbyło
się przedwiosenne spotkanie członków MK PZKO, sympatyków i zacnych
gości. Na program spotkania złożył
się program kulturalny, sprawozdanie
z działalności koła i plan pracy na 2018
rok, gratulacje kobietom z okazji ich
marcowego święta oraz prelekcja podróżnicza Marcela Balcarka.
Prezes koła Maria Sztwiertnia przywitała gości w osobach – prezes ZG
PZKO Helenę Legowicz, wicewójta
urzędu gminnego Jana Fismola, prezesów zaprzyjaźnionych kół z Orłowej
-Poręby Leona Kasprzaka, z Wierzniowic Marcela Balcarka. Z programem
kulturalnym przedstawiła się Dorotka
Czapek, która z wdziękiem zagrała dwa
utwory na fortepianie, a Leon Kasprzak
zarecytował trzy wiersze naszych rodzimych poetów. Dolnolutyńskie koło
ma 65 członków, w roku 2017 zorganizowało tradycyjny bal, obwodową akademię z okazji 70-lecia PZKO pn. „Tam
około Bogumina”, wycieczkę krajoznawczą do miejscowości Čechy pod Ko-

sířem, prelekcję o drodze do Santiago
de Compostela, którą wygłosiła Otylia
Tobola oraz wigilijkę.
W planie na dalsze miesiące znalazł
się Koncert Majowy z okazji 110-lecia
chóru mieszanego, który odbędzie się
13 maja, wakacyjne spotkanie rodzinne
klubu młodych, wycieczka, prelekcja na
temat 100-lecia niepodległości Polski
i wigilijka.
Najaktywniejszym
zespołem MK PZKO
był chór mieszany Lutnia z dyr.
Władysławem
Ruskiem, który
zaliczył 11 występów sakralnych i świeckich
u nas i w Polsce.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ROZLOUČILI JSME SE
Jindřich Černý (*1941)
Jiří Vilček (*1953)
Oskar Warmus (*1943)
Marek Kúdel (*1982)
František Kryska (*1942)
Rudolf Opolka (*1930)
Vladislav Šostok (*1939)
Ing. Miloslav Mžyk (*1945)
Jiřina Kalužová (*1944)
Helena Konečná (*1941)

Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

VÝROČÍ
V březnu oslavili naši spoluobčané:
92 let Zdenka Littnerová
Marta Klimová
85 let Marie Babczynská
Jana Kočvarová
Miroslav Kviatkovský
80 let Jaroslava Giecková
Růžena Heroková
Josef Sosna
Oslavencům gratulujeme a přejeme
hlavně hodně zdraví, spokojenosti
a osobní pohody do dalších let.

Aktywnie działały również kluby
kobiet i młodych. Dolnolutyńskie koło
PZKO współpracuje z kołami w Rychwałdzie i Wierzniowicach, organizując wspólne imprezy. Przedwiosenne
spotkanie było okazją do podziękowań wszystkim aktywnym członkom,
zarządowym, rejonowym, chórzystom,
klubom i sympatykom za ofiarność,
poświęcenie i bezinteresowność. Wszystkie obecne panie otrzymały kwiatek
i czekoladkę.
Marcel Balcarek w prezentacji multimedialnej przedstawił zdjęcia z ciekawej podróży do Norwegii, krainy fiordów, lodowców, wodospadów, trolów
i reniferów. Klub kobiet pod kierownictwem Renaty Ćmiel przygotował dla
uczestników spotkania skromny poczęstunek.
Maria Sztwiertnia

KR ÁTCE
Práce ve sklenících
Firma NWT ze Zlína, která staví
v obci skleníky, hledá zaměstnance na různé pozice. Případní
zájemci o práci mohou kontaktní údaje zanechat na podatelně
obecního úřadu, ty pak budou
předány firmě.
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OZNÁMENÍ

VZPOMÍNKY

Odcházím navždy,
mojí milí, ruky stisk
už vám nemohu dát.
Srdce mi dotlouklo,
odešly síly,
loučím se se všemi,
kdo měli mne rádi.

Jak smutný je ten den,
kdy jsi od nás odešel.
Utichlo srdce,
zůstal jen žal,
ten, kdo Tě miloval,
vzpomíná dál.

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným a známým smutnou zprávu,
že dne 25. března 2018 nás po dlouhé
a těžké nemoci navždy opustila naše
milovaná maminka, tchýně, babička,
prababička, švagrová a teta, paní

Dne 9. dubna 2018 jsme vzpomněli
8. smutné výročí úmrtí pana

Jiřina KALUŽOVÁ.
S láskou vzpomíná zarmoucená rodina.

BLAHOPŘÁNÍ
Rádi bychom pogratulovali manželům
Lence a Zdeňkovi ZAMARSKÝM,
kteří v měsíci březnu oslavili krásné 50.
výročí svatby. S láskou syn Petr s manželkou Nikol, vnučka Gabrielka, dcera
Květuše s manželem Jiřím, vnuk Jiří
a další důležitý člen rodiny Kristýnka.
Všichni přejeme další padesátku!

VZPOMÍNKY
Dne 8. dubna 2018
jsme vzpomněli smutné
10. výročí úmrtí paní

Emila KRAJČYHO.
S láskou a úctou vzpomíná manželka
Jiřina, dcera a synové s rodinou.
Čas běží,
ale rány v srdci nehojí.
Dne 18. dubna 2018
by oslavil 60. narozeniny
pan
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VZPOMÍNKY
Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten, kdo Tě miloval,
vzpomíná dál.
Dne 26. dubna 2018
jsme vzpomněli nedožité
90. narozeniny našeho tatínka, pana
Jaroslava KURSY
a zároveň 20. května 2018 vzpomeneme 4. výročí jeho úmrtí.
Dne 23. ledna 2018
jsme vzpomněli
12. výročí úmrtí naší
milované maminky, paní
Marie KURSOVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Dáša
a syn Zdeněk s rodinami.

Jan KURTI
a zároveň jsme dne 17. ledna 2018
vzpomněli smutné 9. výročí od chvíle,
kdy nás navždy opustil.

Oči se zavřely,
srdce Tvé dotlouklo,
umlkl Tvůj hlas.
Jen živá vzpomínka
navždy zůstane v nás.

S láskou, úctou a tichou bolestí vzpomínají manželka, dcery s rodinami
a vnouček Daneček.

Dne 15. dubna 2018 jsme vzpomněli
5 let, kdy nás opustila naše maminka,
babička a prababička, paní

Byl jsi plný života,
Tvá mysl plná snění
a nikdo z nás se nenadál,
jak rychle se vše změní.
Utichly kroky a Tvůj hlas,
ale obraz zůstává v nás.

Boženy SKRZYSZOWSKÉ.

S úctou vzpomínají manžel Miroslav
a dcery Šárka a Jana s rodinami.

Vlasta PTOŠKOVÁ z Dolní Lutyně.
Vzpomíná dcera Věra, vnučka Andrea
a Renáta s rodinami.
Dne 30. dubna 2018
vzpomeneme nedožité
103. narozeniny pana

Je smutno bez Tebe žít,
nemá kdo poradit, potěšit.
Díky za to,
čím jsi pro nás byla,
za každý den,
který jsi pro nás žila.

Dne 22. dubna 2018 uplynulo 7. výročí
úmrtí našeho syna
Tomáše ORSZULIKA
a zároveň si 2. května 2018 připomeneme jeho nedožitých 27 let.

Andělína
SKRZYSZOWSKÉHO
a zároveň jsme si v únoru připomněli
30. smutné výročí jeho úmrtí.

Dne 18. března 2018 uplynulo šest let
od chvíle, co nás navždy opustila naše
milovaná maminka, babička, prababička a tchýně, paní

S láskou a velkou bolestí stále vzpomínají rodiče, sestra a celá rodina.

Vzpomínají synové Miroslav a Petr
s rodinami.

Marie LUKŠOVÁ
a zároveň by dne 24. dubna oslavila
svých nedožitých 90 let.
S láskou a úctou vzpomínají dcery
s rodinami.

S

talo se již tradicí, že na konci května pasujeme prvňáčky na čtenáře.
I v letošním roce připravujeme pro
současné prvňáčky zajímavý program
a malé dárečky. Pozvánky na tuto akci
obdrží prvňáčci ve svých školách. Těšíme se v pátek 25. května.
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Věřňovice sní o postupu do 1.A třídy
J
ako den a noc, takové jsou výkony
fotbalistů Sokola Věřňovice a Dolní
Lutyně. Zatímco první mančaft i v jarní
části soutěže šlape naplno, ten druhý
po slibném podzimu na jaře pokulhává. Všechny tři první mistrovské zápasy
prohrál, z toho dva domácí.
„Nechci si pořád stěžovat, ale
v Tošanovicích v půlce dubna se kvůli stavu hřiště vůbec nedal hrát fotbal. Terén byl v katastrofálním stavu,“
poznamenal trenér Dolní Lutyně Jiří
Aksteiner.
Ještě větší starost mu ale dělá účast
hráčů na trénincích a zápasech. „Zase
jsme se ocitli ve stavu jako před pár
měsíci. Řada kluků kvůli pracovnímu
vytížení netrénuje, nebo hodně málo,
a v zápasech se to pak projevuje,“ říká
trenér.
Herní projev mužstva byl v prvních
jarních zápasech špatný. A hlavně: tým
nestřílí góly. „Když nedáme gól, nemůžeme vyhrát. Jsem ale optimista,
věřím, že se to všechno v dalších zápasech zlepší,“ říká Jiří Aksteiner, jenž
chce do příštích bojů naordinovat svým
svěřencům jednoduchou taktiku: góly
dávat a ne dostávat.
To jeho kolega z Věřňovic Martin
Kubiš má větší důvod ke spokojenosti.
I když, jak říká, situace ideální není.
Proč? „Lepí se nám smůla na paty.
Hned zkraje jara jsme přišli o Matěje

Kubiše, který si poranil koleno a musel
na operaci. A lehce zranění jsou i další
tři mladí kluci, kteří k nám přišli z Orlové – Vlček a Koschny. První by mohl
být brzy fit a druhý má problém se
zády,“ říká trenér věřňovického týmu.
Ten v prvních jarních zápasech obstál, oba domácí zápasy vyhrál, pouze
ve Smilovicích dostal „výprask“ 3:0. „Výsledky jsou dobré, herně to ale není
ono, skřípe to. Opět se nám ukazuje, že
lépe hrajeme venku, i když teď to tak
nevypadlo. Jsme technický mančaft
a naše hřiště pro nás není ideální,“ říká
Martin Kubiš.
Hned ale dodává, že se snad blýská
na lepší časy. „Vedení, kterému patří velký dík, nechalo nainstalovat na
hřišti umělé zavlažování, tak věříme,
že se to na kvalitě hřiště projeví,“ říká
trenér.
Cíl, za kterým celý tým v letošní sezoně jde, se nemění: vyhrát soutěž. „Určitě je to náš cíl. Zda by se pak případně hrála vyšší soutěž, záleží na vedení
klubu, jestli na to zajistí peníze. Ale
zájem hrát 1.A třídu tu je. Koneckonců
by to byl historický úspěch, nikdy se tu

vyšší soutěž než 1.B třída nehrála,“ říká
Kubiš.
Zároveň ale připomíná, že cesta to
bude těžká. Třeba proto, že se všemi
týmy z horní poloviny tabulky hrají Věřňovičtí venku. „Ale my se toho nebojíme a jdeme za svým,“ říká odhodlaně
věřňovický trenér.

Výsledky prvních tří jarních kol:
TJ Lokomotiva Petrovice „B“ –
Dolní Lutyně
Dolní Lutyně –
Inter Petrovice
TJ Tošanovice –
Dolní Lutyně
Sokol Věřňovice –
Sokol Václavovice
TJ Smilovice –
Sokol Věřňovice
Sokol Věřňovice –
Sokol Hnojník

2:3
0:1
2:1

4:0
3:0
4:1

*Vzájemný duel Dolní Lutyně vs.
Věřňovice byl přeložen na 1. května
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