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Užijme si Vánoce v klidu a pohodě

Ř

íkalo se mezi lidmi „Vánoce jsou
svátky klidu“, ale vůbec si tím nejsem jistý. Svatý Martin na bílém koni
nepřijel, ještě že poslal zásilku svatomartinského vína, které se ale dalo koupit běžně už několik dní předem. Mikuláše zastínil nějaký pán jménem Black
Friday, který asi přicestoval ze zámoří
a evidentně zaujal, stačí jen pár kliků.
Řetězce s akčními nabídkami se nás
už od podzimu snaží přesvědčit, že
ta jejich nabídka je ta nejvýhodnější.
V okolí nákupních center už někdy skoro nenajdete místo k zaparkování a dodávky zásilkových obchodů vídáte i na
těch našich místních komunikacích čím
dál častěji. Advent už začal a s ním vánoční trhy. Města a obce se předhánějí,
kdo bude mít krásnější vánoční strom,
ozdobený tisíci LED světýlek zřejmě
vyrobených v Číně. A který ze stromků
je ten nejpěknější? Určitě ten, kde se
sejdou lidé, dají si teplý punč nebo svařené víno a pod kterým na Štědrý den
najdou děti, a nejen ony, nějakou tu
maličkost od svých nejbližších.

Prosím, prožijte Vánoce v klidu,
v kruhu svých nejbližších a přátel a nezapomeňte vzpomenout na ty, kteří už
mezi námi nejsou, třeba na půlnoční
mši nebo procházce po obci.
Do nového roku přeji všem občanům

Dolní Lutyně a Věřňovic všechno nejlepší, především hodně zdraví,
lásky, dobré nálady a životního optimismu.
Mgr. Pavel Buzek,
starosta obce

Dar krve – dar života

I

když máme 21. století a medicína jde
mílovými kroky kupředu, tak krev zatím uměle vyrobit nelze, a proto bychom si měli nesmírně vážit všech, pro
které je darování krve a jejich složek
normální, samozřejmě pokud je člověk
zdravý.
Obec v letošním roce ocenila celkem
26 svých spoluobčanů, kteří tak činí
pravidelně a bez nároků na jakoukoliv
odměnu. Těm s nejvyšším počtem odběrů pak bylo předáno nejvyšší vyznamenání Českého červeného kříže za
250 čestných darů krve nebo její složky
„Plaketa Donum sanguinis – donum

vitae“ (Dar krve – dar života) v Malostranském paláci v Praze. Mezi oceněnými byl letos i náš občan, pan Roman
Lukosz (na fotografii uprostřed), který
převzal ocenění z rukou RNDr. Marka
Jukla, Ph.D., prezidenta ČČK a náměstkyně ministra zdravotnictví MUDr.
Aleny Šteflové, Ph.D.
Panu Romanovi Lukoszovi i dalším
dárcům patří nejen velké poděkování,
ale také náš obdiv a úcta za to, co dělají.
Mgr. Pavel Buzek,
starosta obce
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M

ilí přátelé charitního díla, velice
si vážíme vaší podpory Tříkrálové sbírky. Děkujeme, že jste při minulé sbírce (2018) vřele přijali koledníky
a štědře je obdarovali. V našem regionu se vybralo 433 220 korun, díky
kterým můžeme lépe pomoci lidem
v nouzi.
Z vykoledovaných prostředků z 65
procent financujeme potřebné věci
v Charitě Bohumín a zbývajících 35
procent sbírky jde, jako každý rok, na
podporu celorepublikových projektů Charity České republiky a na mezinárodní humanitární pomoc. V rámci
humanitární činnosti Diecézní charity
Ostravsko – opavské podporujeme sociálně-společenský rozvoj na Ukrajině
a v Moldávii.
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Díky výtěžku minulé sbírky
(2018) jsme:

Další ročník Tříkrálové sbírky proběhne
od 1. do 14. ledna 2019.

»» obnovili v půdních prostorách Charitního domu pokojného stáří sv. Františka termoizolaci, čímž jsme zvýšili tepelný komfort půdních pokojíků
»» zakoupili dvě elektrické polohovací postele s příslušenstvím do domova
pro seniory
»» začali tvořit rezervu pro zakoupení
části vnitřního vybavení pro nově rozšířenou sociální službu Odlehčovací
služby (nábytek pro klienty, kancelářský
nábytek pro personál)

Z nové sbírky (2019) bychom rádi:
»» z části výtěžku společně s vytvořenou finanční rezervou z roku 2018
zakoupili část vnitřního vybavení pro
nově rozšířenou sociální službu Odlehčovací služby část vnitřního vybavení
(nábytek pro klienty, kancelářský nábytek pro personál)
»» opět podpořili provoz Nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší

»» podpořili provoz Nízkoprahového
denního centra pro osoby bez přístřeší
Vaše důvěra je pro nás závazkem a současně povzbuzením pro naši práci.

Za Charitu Bohumín
Zdeňka Kniezková Brňáková,
ředitelka

Co się stało 100 lat temu?

T
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rzy ważne rocznice historyczne – 100. rocznicę zakończenia 1. wojny światowej,
100. rocznicę powstania Czechosłowacji i niepodległej Polski – świętowali członkowie
Miejscowego Koła Polskiego
Związku Kulturalno-Oświatowego w Lutyni Dolnej wraz
z gośćmi. Było wspólne spotkanie przy kawie, ciastku i utworach o treści patriotycznej. W Domu Kultury w Lutyni Dolnej,
w niedzielę 11 listopada gośćmi pezetkaowców byli prezesowie zaprzyjaźnionych kół PZKO Leon Kasprzak z Orłowej
-Poręby, Władysław Rusek z Rychwałdu i Marcel Balcarek
z Wierzniowic. Przybyli również sympatycy z Orłowej,
Szonychla, Dziećmorowic i Ostrawy.
W programie spotkania zaplanowano m.in. występ pianistki Doroty Czapek, konkurs plastyczny dla dzieci z nagrodami „Niepodległość w oczach dzieci i młodzieży“, prelekcję
okolicznościową Radomira Sztwiertni oraz wspólne śpiewanie pieśni legionowych z akompaniamentem Władysława
Ruska. Na zakończenie spotkania podziękowano wszystkim
za całoroczną działalność, zaangażowanie i współpracę oraz
poinformowano obecnych o planowanych imprezach koła,
jakimi będą zebranie z wigilijką 28. 12., tradycyjny bal 9. 2.
2019 oraz Koncert Moniuszkowski 18 maja 2019.
Maria Sztwiertnia

Mezinárodní výtvarná
soutěž – Cesta k nezávislosti

D

ne 14. listopadu se dívky 9. třídy naší školy zúčastnily
spolu s paní ředitelkou Mgr. Janou Josiekovou a paní učitelkou Mgr. Martinou Lajczokovou slavnostního dopoledne
na ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím, kde byly vyhodnoceny nejlepší práce výtvarné soutěže na téma nezávislost
Polska/Československa. Soutěž se konala pod záštitou generálního konzula Polské republiky k 100. výročí vzniku samostatného Československa a Polska. Soutěže se účastnily školy
z Golkowic, Lazisk, Gorzyczek a Dolní Lutyně. V kategorii nejstarších žáků získala za svůj výkres Gabriela Berkiová čestné
uznání a Amálie Figurová tuto kategorii vyhrála. Dívky převzaly z rukou paní ředitelky Mgr. Sabiny Suchankové diplom
a hodnotné ceny. Děkuji také ostatním dětem za příspěvky
do soutěže.				
M. Lajczoková
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Pěstování rajčat a okurek
na Farmě Bezdínek započalo
Ve sklenících už vysadili na 77 tisíc rostlin

U

ž v těchto dnech by měly být na pultech českých prodejen a obchodních řetězců k dostání první okurky
z produkce Farmy Bezdínek. V březnu
2019 k nim pak přibudou také rajčata.
Se svou více než jedenáctihektarovou
plochou jde o vůbec největší stavbu
svého druhu u nás. Za výstavbou skleníků stojí zlínská technologická skupina
NWT, která je největším stavitelem produkčních skleníků v ČR a s jejich výstavbou a provozem má několikaleté zkušenosti nejen u nás, ale i na Slovensku.
„Výsadba se podařila bez komplikací, ruku k dílu přiložilo na 70 místních
lidí, a společnými silami jsme tak během
dvou dnů zasadili přes 77 tisíc rostlinek,
prémiových odrůd rajčat a okurek,“
uvedl Jan Fučík, vedoucí provozu Farmy
Bezdínek. Předpokládaný roční objem
sklizně je 3 000 tun. Dodávky na trh budou 12 měsíců v roce.

Preventivní program
Policie ČR ÚO Karviná
ve školce
V naší ,,sluníčkové“ školičce se opět
po roce konala beceda s prap. Mgr.
Martinem Kolkem z OOP Dětmarovice. Toto setkání nám přineslo spoustu
poznatků. Hovořili jsme o bezpečnosti, dopravní výchově, jak zabezpečit
naše domovy, co dělat, když nás někdo obtěžuje a nakonec jsme si po-

Na celý proces výsadby, zrání a sklizně dohlíží zkušený pětičlenný tým agronomů. „Nám všem opravdu záleží
na tom, aby zelenina z naší farmy byla
prvotřídní. Nebudeme nabízet nic, co
bychom sami nechtěli jíst. Srdce v našem logu jen stvrzuje to, že pěstujeme
s láskou a poctivě,“ dodává s úsměvem
Fučík.
Dlouhodobě největší problém českého zelinářství spočívá v tom, že v našich klimatických podmínkách můžeme
pod širým nebem vyprodukovat každoročně jen jednu sklizeň (v některých
ojedinělých případech dvě). To samozřejmě nestačí k celoročnímu zásobování spotřebitelů čerstvou zeleninou.
Jenže právě to spotřebitelé požadují,
a proto se naprostá většina zeleniny dováží ze zahraničí.
V NWT se rozhodli tento stav změnit.
„Naším posláním je přispívat k tomu,
aby Češi a Slováci jedli 12 měsíců
v roce více lokálně
vypěstované zeleniny nejlepší možné
chuti. Nejsme jen
dodavateli staveb,
sami také rajčata
a okurky na našich
dvou farmách pěstujeme,“ říká Jiří
Stodůlka, duchovní
otec projektů a vedoucí divize NWT
agro v jedné osobě.

Pěstování na Farmě Bezdínek bude
šetrné i k životnímu prostředí. Skleníky
jsou od počátku zastíněné proti světelnému znečištění. Každodenní život lidí
v okolí tak nebude nijak narušen. Teplo
pro vytápění dodá společnost ČEZ Teplárenská novým horkovodem z Elektrárny Dětmarovice. „Využijeme teplo, které by jinak skončilo v chladících věžích
elektrárny. Tedy tu energii, kterou dneska elektrárna vyrábí. Nestavíme žádný
nový zdroj,“ doplňuje Stodůlka.
Zdroj: Tisková zpráva
Farmy Bezdínek

Den otevřených dveří na
bohumínském gymnáziu

2019 od 9 do 12 hodin den otevřených dveří pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ, jejich
rodiče a širokou veřejnost. Zpřístupněny budou veškeré prostory školy,
zájemcům o studium budou během
komentovaných prohlídek zodpovězeny případné dotazy, zejména ohledně přípravných kurzů k přijímacím
zkouškám, které škola v letošním školním roce pořádá. Jste srdečně zváni.

Gymnázium Františka Živného v Bohumíně pořádá v sobotu dne 19. ledna

PaedDr. Miroslav Bialoň,
			
ředitel

slechli pohádku ,,O Martínkovi, Elišce
a tuze divném člověku, který byl milý.“
Zopakovali jsme si bezpečnost provozu i známá telefonní čísla. Touto cestou
bychom rádi poděkovali OOP a panu
Kolkovi za přínosnou besedu. Budeme
sa na vás zase těšit.
(red)
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R o k p l n ý k u l t u r y a z á ž i t k ů 		
J

iž tradičně patří první tři měsíce v roce plesům a karneva- 27. dubna jsme vyrazili na
lům. V sále našeho kulturního domu se v roce 2018 konalo výstavu jarní Flora Olomouc
devět plesů a dva dětské karnevaly.
načerpat jarní inspirace pro
naše zahrádky i truhlíky.
V sobotu 24. února 2018
Osvětová beseda v Dol- 4. května jsme pořádali zání Lutyni pořádala tradiční jezd do Ostravského divadla –
Obecní ples. Celým veče- Komorní scéna Aréna na divadelní představení Slepice.
rem nás provázela kapela
25. května jsme uspořádali
New plus. Ples zahájilo taPasování prvňáčků na čteneční vystoupení dívenek
náře. Akci jsme zahájili paz MG dance studia – show karibských tanců, sóla bachata,
sováním prvňáčků, kdy pan
a electroboogie. Před půlnocí pak následovalo vystoupení
místostarosta v roli písmenpole dance v podání Veroniky Šutové a jejího tanečního partkového krále jednotlivě panera. Za zvuku úvodní melodie z filmu Titanic návštěvníci
soval každého prvňáčka. Děti
mohli zhlédnout strhující umělecké a sportovní vystoupení.
obdržely roční návštěvnickou průkazku do knihovny, medaili
7. března jsme v knihovně
(buton), a časopis Sluníčko. Následoval zábavný program plný
uspořádali vyhodnocení nejkouzlení v podání kouzelnice Radany.
lepších čtenářů za rok 2017.
16. června jsme uspořádali již devátý ročník Silesian Bluegrass
Celkem bylo oceněno šest
festivalu na němž vystoupily kapely Fest, Red and White, Jumčtenářů ve dvou kategoriích
per cables, Wind, Zatúlaní, Goodwill a Pavel Dobeš. Představi– dětský a dospělý čtenář.
lo se rovněž westernové sdružení z Orlové.
Ocenění obdrželi knižní odPRÁZDNINOVÉ LELKOVÁNÍ
měnu. Bylo přichystáno drobV červenci a srpnu jsme pořádali tradiční Prázdninové Lelkoné pohoštění. 		
vání v knihovně – s podtitulem Svět zvířat kolem nás. Během
21. března jsme připravovali jarní tvořivý podvečer, akce byla
prázdninových pondělků jsme připravili pro děti tematiczrušena z důvodu nízkého zájmu.
ky laděný program, během něhož jsme si společně povídali
23. – 24. března jsme uspořá- o zajímavostech ze světa zvířat.
dali první Noc s Andersenem.
V pondělí 9. července jsme
Pro děti jsme připravili tezahájili 6. ročník Prázdninomatický program O pejskovi
vého Lelkování. S dětmi jsme
a kočičce. S dětmi jsme vyráse přivítali a seznámili s ceběli pejska z ponožek. Byl přiloprázdninovým programem.
praven dort a děti si zdobily
Tématem tohoto dne byli Ptámalé mufiny. Před spaním ve
ci – vyrobili jsme ptáčky z vlny
spacácích jsme četli z knihy
a sovičky z ruliček.
Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce. S dětmi jsme měli
sraz v 16 hodin v pátek a rodiče si děti vyzvedávali v sobotu 16. července byl naším tématem hmyz – vyrobili jsme si bambulkové pavouky.
do 10 hodin.
26. – 28. března se ve víceúčelové místnosti uskutečnila třídenní jarní výstava kroužku Šikulky. Celé první patro kulturního domu patřilo tvořivým dílnám jak pro děti, tak i dospělé.
Děti mohly tvořit na pěti stanovištích – barvení vajec, závěs na
dveře, stužkový patchwork, malování sádrových vajíček, mramorování.

23. července jsme si povídali o včelách. Přivítali jsme mezi námi
pana Sedláčka, který nám vyprávěl o životě včel a přinesl nám
ochutnat slaďoučký med. V tento den jsme si vyráběli včeličky
z ruliček.

19. dubna jsme uspořádali
besedu s kronikářem, při níž
bylo možné nahlédnout do
kronik obce a dozvědět se
zajímavosti ze života kronikáře.		

13. srpna jsme se věnovali malým savcům – modelovali jsme zvířátka ze samotvrdnoucí hmoty.

30. července byli tématem obojživelníci. Vyrobili jsme si žabky
taky z ruliček.

20. srpna jsme si povídali o velkých savcích – liška, srna, kanec –
vyrobili jsme si lišky z ruliček.
27. srpna jsme si Lelkování prodloužili a dotvářeli jsme výrobky,
které jsme nestihli dokončit. Vybarvili jsme si naše sošky malých
savců a vyrobili jsme si krásné motýly. Společně jsme se rozloučili
s prázdninami.
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		 p o h l e d e m O s v ě t o v é b e s e d y
V rámci Prázdninového lelko- ček, věnec z papírového pedivání jsme uspořádali další tři gu, nazdobit si lžičku fimem,
nazdobit perníčky či adventakce:
ního kapříka nebo vyrobit
3. srpna se konala Lelkovací
vánoční přáníčko. Dále jsme
noc. S dětmi jsme společně nopro vás připravili voňavou
covali ve velkém sále kulturníkavárničku, kde bylo možho domu. Tvořili jsme ve spolupráci s Šikulkami a paní Kantoroné vyzkoušet vánoční punč,
vou strom života, hráli hry venku i v sále, tančili, zpívali a spali ve
svařáček, domácí medovník
spacácích.
i tvarožník. Samotnou vý6. srpna jsme vyrazili na výlet k Bravantickému rybníku, kde stavu zahájila paní Kantojsme si v krásném prostředí povídali o rybách a hospodaření rová, jež zhodnotila 20 let,
na rybnících. Pan Mynář pro nás připravil prima program – které věnovala vedení tohoto kroužku, poděkovala obci
vyzkoušeli jsme si nahazování prutů a opekli buřty na ohni.
a také své rodině. Paní Kantorové patří velký dík za péči a čas,
25. srpna jsme uspořádali Zakončení prázdnin v parku který věnuje našim lutyňským dětem.

před pekárnou. Pro děti byl připraven zábavný program 26. – 28. listopadu pak byla soutěžní výstava zpřístupněna
s klaunem Bobem, velké i malé skákací atrakce a malování na místním školám a školkám.
obličej. Bohužel nám v letošním roce počasí moc nepřálo.
28. listopadu proběhlo slavnostní zakončení výstavy dět13. září proběhla vernisáž dětských prací z prázdninového ských prací – nejšikovnější tvořílek. V tento den jsme vyhláLelkování. V tento den jsme zahájili soutěžní výstavu Nejšikov- sili a ocenili naše tvořílky z prázdninového Lelkování. Celkem
nější tvořílek, která byla vystavena ve vstupních prostorách jsme ocenili 10 dětí. Nejšikovnější tvořílky zvolili návštěvníci
knihovny. Pozvání k nám přijali samotní tvůrci (lelkující děti) knihovny, kteří si prohlédli výstavu a hlasovali. Na prvním mísv doprovodu rodičů. V úvodu vernisáže promluvil pan mís- tě se umístila Natálka Wiśniowska (celkem 109 hlasů), druhé
tostarosta, přiťukli jsme si dětským šampusem a společně místo obsadili Jirka Orszulík a Kubík Radiňák (shodně 64 hlapředstavili výrobky, které jsme v průběhu prázdnin vyrobili. sů) a na třetím místě se umístila Charlotka Krausová (51 hlaVýstava byla veřejnosti přístupná do poloviny listopadu. Ná- sů). Děti obdržely voňavou medaili a encyklopedii Animálium.
vštěvníci knihovny hlasovali a určili tak nejšikovnější tvořílky. Připravili jsme dětský punč a děti si mohly nazdobit medové
16. září jsme zahájili taneční kurzy studentů ve spolupráci perníčky.

s tanečním mistrem Ing. Kysučanem. Kurzy probíhaly vždy 5. prosince jsme v sále pořádali Mikulášskou nadílku. Zábavv neděli.
ný taneční program předcházel mikulášské nadílce, kdy k nám
12. října bylo ve spolupráci s obecním úřadem pořádáno do sálu zavítal Mikuláš a předal hodným dětem dárečky. Děti
krásně recitovaly i zpívaly. V letošním roce byl o mikulášskou
Setkání jubilantů obce Dolní Lutyně.
nadílku velký zájem.
19. října jsme pořádali Kouzelné odpoledne s kouzelnicí
Radanou. Pro děti a jejich rodiče byl připraven program plný 7. prosince patřil velký sál KD slavnostní „závěrečné“ tanečníkouzel, tanečků a soutěží. Společně jsme kouzlili pro strom ho kurzu. Tento večer byl zahájen slavnostní polonézou. Sturepubliky. V tento den jsme pak uspořádali také lampionový denti – kurzisté – předvedli, co se během lekcí naučili. Taneční
průvod, kterým jsme společně rozzářili naší obec lampión- mistr Milan Kysučan zapojil do tance také rodiče. Večer plný
ky. Následně jsme na dětském hřišti v parčíku v centru obce lesku a noblesy se vydařil.
zasadili jubilejní lípu k stu letům republiky. Na počest tohoto 11. prosince se konal vánoční koncert kapely Cimbalica.
významného výročí byl odpálen ohňostroj.
Zazněla jak světová hudební díla v netradičním pojetí zvuku houslí, violy, violoncella, kontrabasu a cimbálu, tak také
21. října se konala slavnostní
vánoční písně.
„půlkolona“ tanečního kurzu.
Za Osvětovou besedu v Dolní Lutyni a knihovnu bych vám
31. října jsme v sále přivíchtěla popřát klidné a pohodové vánoční svátky, bohatého
tali travesti skupinu Divoké
Ježíška, parádní Silvestr a hodně zdraví a štěstí do nového
kočky.
roku. Budeme se na vás těšit v roce 2019 na dalších akcích,
které pro vás připravujeme. 		
Marie Przeczková
24. – 25. listopadu, Vánoce
Šikulek. Ve spolupráci s paní Kantorovou a tvořivým kroužO SVÁTCÍCH MÁME ZAVŘENO!
kem Šikulky byla pořádána vánoční výstava dětských prací
a zároveň tvořivý víkend v sále kulturního domu k oslavám
Kulturní dům bude uzavřen od 20. prosince do 1. ledna
20 let trvání tohoto kroužku. Celý sál byl vánočně vyzdoben,
2019. Knihovna bude uzavřena od 17. prosince do
jak pro děti, tak pro dospělé byly připraveny tvořivé dílničky,
1. ledna 2019.
kdy jste si mohli vyrobit patchworkovou baňku nebo zvone-
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Mladí hasiči SDH Dolní Lutyně-střed

P

odzimní kola Mládežnické ligy okresu Karviná, včetně pohárových soutěží, jsou za námi. Každoročně se jako
vedoucí mládeže ohlížím zpět a srovnávám uplynulé sezóny, protože tak nejlépe poznám, jestli jsem zvolil správnou
tréninkovou přípravu, složil vhodně sestavu a podobně.
Do prvního kola jsem vedl své svěřence s mírnou skepsí, protože sestava
byla pozměněná a taky v ní byli dva
nováčci. Červi, jak je nazývám, však překvapili nejen mne, a soutěž v Rychvaldu
suverénně vyhráli. No, a když se ohlédnu, tak už potřetí v řadě, což se tam ještě nikomu nepodařilo.
Další soutěž se konala v Horní Suché a já už červům věřil, ale co je hlavní, věřili si i oni, a tak jsme po poledni
odjížděli domů s putovním pohárem za
1. místo. Na soutěži ve Vrbici jsme opět
kralovali v disciplíně Štafeta požárních
dvojic. Zaváháním v požárním útoku
z toho ale nakonec bylo „jen“ místo
čtvrté.Čekala nás soutěž v Kopytově a
my jeli odhodláni urvat místa nejvyšší.
Uzlovou štafetu jsme vyhráli, ale velice povedený požární útok i tak stačil
pouze na třetí příčku. Celkově to však
pro nás znamenalo 2. místo, a my byli
opět moc spokojeni. A když se teda
ohlédnu, mám v týmu ty nejlepší kluky

a holky, kteří když chtějí, dokážou snad
vše. Nevynechají jediný trénink, a když
je potřeba, sejdou se i mimo obvyklý
tréninkový den, aby vypilovali techniku
provedení jednotlivých disciplín.
V okolních městech a vesnicích mají
ve sdruženích početné základny mladých hasičů, takže vybrat ty nejlepší je
z čeho. Naše červy byste spočítali na
prstech rukou, a přesto všem ostatním
týmům dokazují, že to stačí, když se
do závodění dá srdce. A za to jim moc
děkuji.
Petr Dinič, vedoucí mládeže
SDH Dolní Lutyně-střed

Vážení občané Dolní Lutyně,
velmi si vážím vaší obrovské podpory v říjnových volbách
do Senátu. V prvním a zejména ve druhém kole jsem od
vás obdržel téměř 93 procent hlasů a za to vám chci opravdu moc poděkovat. Jsem starostou Bohumína už více než
24 let, ale pravidelně se scházím každý měsíc i se starosty
ostatních měst a obcí karvinského okresu a probíráme zákony, které nás trápí,
a možnosti, jak je zlepšit. V minulosti už jsme společně dosáhli mnohých úspěchů, zejména v možnostech regulovat hazard, v odpadovém hospodářství a teď
usilujeme i o novelu zákona o sociálním bydlení, která by vyřešila problém byznysu s chudobou. Řešíme společně ovšem i mnoho dalších konkrétních problémů. Souběžně s volbami do Senátu proběhly ve vaší obci i komunální volby, ve
kterých jste si zvolili nové zastupitelstvo. Vaši zastupitelé pak rozhodli o radních
i starostovi. Se všemi z nich budu opět rád spolupracovat i v následujících letech.
Dál chci bojovat za všechny slušné lidi a lepší zákony pro naše města. Sám totiž
člověk nezmůže nic.
Budete-li někdy potřebovat mou pomoc, neváhejte se na mne obrátit. Mou kancelář najdete na radnici v Bohumíně. Schůzku si se mnou můžete domluvit na
telefonním čísle 596 092 292. Budu rád i za vaše písemné připomínky či dotazy.
Můj e-mail je vicha.petr@mubo.cz. Napište mi. Těším se na spolupráci s vámi.
Petr Vícha,
starosta Bohumína a senátor obvodu č. 74

VÝROČÍ
V listopadu oslavili 95., 93., 91., 90.
a 80. narozeniny naši spoluobčané:
Adéla HANUSKOVÁ
Ing. František GIL
Ervin BABCZYNSKI
Evžen ADAMČÍK
Milan PARTL
Marie WROŽYNOVÁ
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme pevné zdraví, spokojenost
a osobní pohodu do dalších let.
Krásné výročí 50 let společného
života – tzv. zlatou svatbu – si připomněli manželé
Josef a Anna ZDEBŠTÍ
z Věřňovic.
Upřímně gratulujeme a přejeme hodně
zdraví, spokojenosti a další společně
prožitá léta.

ROZLOUČILI JSME SE
Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany:
František VRKOČ (*1934)
Věra POTYŠOVÁ (*1942)
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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PODĚKOVÁNÍ

VZPOMÍNKY
To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.

Dne 23. listopadu 2018 jsme se rozloučili s panem
Františkem VRKOČEM,
který zemřel ve věku 84 let.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem
účastníkům pohřbu za poslední rozloučení a hlavně synovi Ladislavovi, dceři
Ireně a Marcele za péči v posledních
chvílích jeho života.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
panu Ladislavu Vrkočovi za obětavou
a laskavou péči kterou věnoval svému
otci panu Františku Vrkočovi.
Děkujeme, příbuzní.

VZPOMÍNKY
To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.
Dne 14. prosince 2018
jsme si připomněli
1. smutné výročí umrtí pana

Dne 23. prosince
vzpomeneme nedožitých 80 let paní
Marie KRAJČOVÉ
a zároveň dne
13. prosince uplynulo
20 let od úmrtí pana
Miroslava KRAJČÍHO.
S úctou a láskou vzpomínají syn Libor
s rodinou, dcera Ingrid s rodinou, sestry
a švagrové Tonička a Helenka a rodina
Oleksiakova.
Již není mezi námi,
již není slyšet známý hlas,
nám zůstalo jen
vzpomínání na toho,
kdo rád žil
a měl nás tolik rád.
Dne 23. prosince 2018 vzpomínáme
10. smutné výročí úmrtí pana

Evalda NEDĚLY.

Josefa KUBÁTKA.

Vzpomíná manželka, maminka, dcera
a syn s rodinami.
Všichni jsme tu jeden
pro druhého jen načas.
Dne 20. prosince 2018
uplyne 20 let od chvíle,
co nás navždy opustila
paní
Libuše VOJNAROVÁ,
roz. SZKOWRONOVÁ.
Věnujte jí společně s námi tichou vzpomínku. Dcera Dita s rodinou a přáteli.

S láskou a úctou vzpomínají syn Jan
s manželkou Jiřinou, vnuk David
s manželkou Blankou a pravnuci Martin
a Lukáš.
Žije dál v srdcích těch,
kteří ji měli rádi.
Dne 28. prosince 2018
si připomeneme
1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila paní

VZPOMÍNKY
Jak rádi bychom Ti,
maminko,
chtěli k narozeninám přát.
Tolik jsi chtěla žít,
nechtěla jsi od nás odejít.
My bychom, maminko,
udělali cokoli, aby se to nemuselo stát
a ty ses mohla s námi ještě hodně let smát.
Zlá nemoc nám Tě vzala, jen vzpomínky
na krásné a nezapomenutelné chvíle
jsi nám tu zanechala.
Dne 28. prosince 2018 si připomeneme
nedožitých 70 let paní
Pavly FERDOVÉ
z Věřňovic.
S láskou a úctou vzpomínají manžel,
maminka a děti s rodinami.
Stále vzpomínáme
na chvíle s Tebou,
na tu radost bezbřehou.
Je nám však teď
smutno bez Tebe,
byla jsi nám vždy oporou,
a Tys zase věděla,
jak máme Tě rádi.
Děkujeme za lásku,
rady a úsměv Tvůj,
dál životem půjdem
s touto vzpomínkou.
Dne 30. prosince to bude rok, co nás
opustila paní
Bc. Alena DAMKOVÁ.
Za celou rodinu vzpomíná manžel
Pavel, dcera Nikol s rodinou, rodiče
a bratr René s rodinou.
To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.

Danuše TÉMOVÁ.
S láskou vzpomínají manžel Lubomír,
dcera Renáta a synové Kamil a René
s rodinami a sestra Marie.

Dne 1. ledna 2019
si připomeneme první smutné výročí,
kdy nás navždy opustil pan
Jan SOSNA.
S láskou vzpomínají manželka, dcery
Petra a Radka s rodinami.
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První adventní víkend ve znamení
Vánočního jarmarku
V

ůně perníčků a koláčů, medovinky, horkého punče i zabijačkových
specialit spolu s mnoha stánky a prodejci nabízejících překrásné dekorace, chvojí a jmelí. Vánoční fotokoutek,
vystoupení dětí z dolnolutyňské české
i polské školy, zpěv koled i písní s živou
kapelou, živý betlém, projížďka drožkou, ale také Mikuláš, andělíčci a čerti –
přesně takový byl první jarmark, který
pořádala restaurace Lutena v sobotu
1. prosince. A i přes mrazivé počasí se
nás v restauraci a zejména na prostranství před ní sešlo obrovské množství
a společně jsme čekali na závěrečný
ohňostroj. A my vám za to moc děkujeme!
Jsme moc rádi, že pozvání na náš jarmark přijali také starosta Dolní Lutyně,
Mgr. Pavel Buzek a pan farář, Mgr. Marian
Pospěcha, který s přáním, abychom mysleli nejen na světélka na stromečcích
a adventních věncích, ale také na lidské
světlo v srdci každého z nás, slavnostně
rozsvítil vánoční stromy před Lutenou.
Naše velké díky patří celému perso-

nálu restaurace Lutena a samozřejmě
vám, protože kdybyste nepřišli, tak by
bylo všechno úsilí zbytečné. Když jsme
v srpnu roku 2015 restauraci otevírali, bylo naším velkým přáním, aby byla
Lutena tou „vaší“ restaurací, tou, kde se
budeme společně rádi a často scházet.
Když jsme viděli, kolik lidí k nám dorazilo a vytvořilo nádhernou
vánoční atmosféru, věděli
jsme, že Lutena už svůj dárek
pod stromeček dostala. Děkujeme vám za něj.
Co říct závěrem? Užijme
se předvánoční čas v pokoji a klidu. Buďme s těmi, na
kterých nám záleží a připomeňme si, co je na Vánocích
nejkrásnějšího.
Tým restaurace Lutena

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ LUTYNĚ A OSVĚTOVÉ BESEDY – Dolnolutyňské
noviny vydává Osvětová beseda v Dolní Lutyni, IČ 49592599. Na přípravě novin se podílejí: Mgr. Pavel Buzek, Mgr. Dana Kawanová, Bc. Jan Fismol, Ing. Marie
Przeczková. Příspěvky můžete zasílat na email: osvetovabeseda@dolnilutyne.org,
starosta@dolnilutyne.org nebo na adresu redakce: zpravodaj_dlutyne@volny.cz.
Příspěvky je možné předat také osobně v kanceláři kulturního domu: K Výšině 211,
735 53 Dolní Lutyně, tel: 734 788 717. Redakce si v případě potřeby vyhrazuje právo na krácení příspěvků. Typografie a tisk – Tiskárna Propis. Dolnolutyňské noviny
jsou vydávány každý měsíc vyjma července (11 vydání/rok). Uzávěrka každého čísla je do 5. dne v měsíci, noviny vycházejí do 20. dne v měsíci. Dolnolutyňské noviny
jsou vydávány jako periodický tisk územního samosprávného celku, v počtu 1 800
výtisků. Evidenční číslo: MK ČR E 12137.

Plavenky
pro seniory

O

bec Dolní Lutyně opět připravila pro občany nad 60 let věku
s trvalým pobytem v naší obci slevové
karty, sloužící k využívání sportovišť
v areálu společnosti BOSPOR v Bohumíně. Možné je využít plavecký
bazén, saunový svět, Adventure golf
a solnou jeskyni v Bohumíně.
Zájemce o průkazku musí vyplnit
žádost na obecním úřadě dveře č. 6
a zaplatit jednorázový poplatek 120
korun. Na základě této „plavenky“
a předložení občanského průkazu mu
bude poskytnuta sleva ze vstupného
na uvedených sportovištích.
Zlevněné vstupné:
»» ranní plavání: 25 Kč
»» první hodina vstupu do saunového
světa: 65 Kč
»» první hodina plavání: 30 kč
»» vstup na Adventure golf: 30 Kč
»» solná jeskyně: 30 Kč
Plavenky vydané v letošním roce
platí do konce ledna 2019. V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na pracovnici sociálního
úseku, tel. 552 301 296 nebo email:
kalmarova@dolnilutyne.org
(red)

