N aší

obci loni přibylo obyvatel

Třetí vlna kotlíkových
dotací spuštěna

Š

ance, která se už
nebude opakovat!
Všichni, kdo ještě topí
v kotli na tuhá paliva
a zvažují jeho výměnu,
mají poslední možnost
vyměnit starý kotel za
nový. Ministerstvo životního prostředí
(MŽP) ve spolupráci s kraji a obcemi
spouští třetí a poslední vlnu kotlíkových dotací. V Moravskoslezském kraji
se počítá s výměnou přibližně 4 800
kotlů. Lidé, kteří stále topí v kotlích na
tuhá paliva první a druhé emisní třídy,
by neměli otálet. Od září roku 2022
bude provoz těchto kotlů zakázán,
navíc výhodnější podmínky pro jejich
výměnu už nebudou.
Kraje musí výzvy pro občany vyhlásit
nejpozději do konce září letošního roku
a nejpozději do října spustit příjem žádostí. Většina z nich chce ale začít už na
přelomu jara a léta. Obecné podmínky
i výše příspěvku zůstávají stejné, jedinou zásadní novinkou je úplný odklon
od uhelných kotlů. Evropská komise
jasně deklarovala, že uhlí nepředstavuje ekologický zdroj energie, proto ve
třetí vlně nebude možné získat dotaci
na kotel na uhlí, ani na kombinovaný
kotel spalující uhlí i biomasu.
Podporovány budou pouze kotle na
biomasu, plynové kondenzační kotle
a tepelná čerpadla. Na jejich pořízení
je možné získat dotaci až 127 500 korun. Mezi způsobilé výdaje patří nejen
pořízení zdroje, ale také náklady na
rekonstrukci topné soustavy včetně
její regulace a úprav spalinových cest.
Dalších 20 tisíc korun získají jako bonus
ti, kteří kotlíkové dotace zkombinují
s programem na zateplení „Nová zelená
úsporám.“
Pokračování článku na str. 2

–

čtěte na straně 3

Plesáme!

Článek a fotografie z probíhající
plesové sezóny najdete na straně 8

SPANÍ VE SPACÁCÍCH, NOCOVÁNÍ NA HRÁŠKU :-)
TÉMATICKÉ SOUTĚŽE A HRY,
VYROBÍME A ZAHRAJEME SI LOUTKOVÉ DIVADLO

NOC S ANDERSENEM
2019
ANDERSEN ZNÁMÝ I NEZNÁMÝ

PÁTEK 29. BŘEZNA, SÁL KD, OD 16 HOD
NA AKCI JE NUTNÉ DĚTI PŘIHLÁSIT
PŘIHLÁŠKY A VÍCE INFORMACÍ V KNIHOVNĚ, TEL. 734 788 719, FB OSVĚTOVÁ BESEDA V DOLNÍ LUTYNI
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Nejčastější mýty o třídění odpadu

N

aši občané třídí odpady rok od roku
více, za to jim patří veliké díky. Přesto někteří z nich věří různým mýtům
a přicházejí s výmluvami, jen aby si
usnadnili život a nemuseli třídit. Na této
stránce se budeme věnovat třídění, následné recyklaci a vůbec odpadovému
hospodářství obecně. Přiznám se, že ani
já, který se snaží třídit, si někdy nejsem
jistý, jestli vše dělám správně, proto
úvodem alespoň několik mýtů týkajících se plastů a papíru.

od sprchového gelu, šamponu nebo
jiného drogistického zboží. To totiž neobsahuje žádné nebezpečné látky.

recyklován, že další zpracování už není
možné. Vyhoďte jej proto do směsného
odpadu nebo do nádoby na bioodpad.

Uzávěry a etikety z PETek
se musí odstranit

Obaly od brambůrků
automaticky patří
do plastů

V některých experimentálních případech se zkouší třídění i tímto způsobem, tj. že se oddělují i vršky. S tím se
ale jen tak nesetkáte. Při drcení a praní
materiálu PET jsou tyto příměsi odstraněny. Takže vhazujte sešláplé PETky do
kontejneru i s uzávěry.

Použité papírové
kapesníky do papíru

Polystyren
se nedává do plastů

Plastové obaly
musí být čisté
Do pytlů a kontejnerů na plasty se
mohou kromě PET lahví házet také sáčky, tašky, fólie, krabice od mléka nebo
džusů i jiné plastové obaly. Nepatří do
nich obaly od potravin, ve kterých jsou
zbytky jídla. Častým omylem je však mínění, že musí být plastové obaly dokonale čisté. Nemusí. Velikým problémem
je však mastnota. Plastovou lahev od
oleje je potřeba pořádně vymýt, nejlépe
přípravkem na nádobí a teplou vodou.
Nejlépe vymýt, nebo alespoň pořádně
vyškrábat je třeba také plastový kelímek od jogurtu. Nikdo si však nemusí
dělat těžkou hlavu s vyhozením obalu

Dojedli jste poslední brambůrek
a chystáte se obal vyhodit do žlutého
kontejneru? Prohlédněte si vnitřní stranu obalu. Pokud je stříbrná, zpozorněte
a zkontrolujte, zda má na obalu symbol
trojúhelníku s číslem 5 a písmeny PP.
Pokud ano, můžete jej bez obav vyhodit
do plastů. Pokud ne, patří do směsného
odpadu.

Do klasické popelnice patří i posmrkané či jinak znečištěné papírové kapesníky, a to z čistě hygienických důvodů.
Totéž platí i pro dětské pleny. Do papíru
nepatří ani laminovaný nebo voskovaný papír. Není totiž papír jako papír,
ruličky od toaletního papíru nebo papírové obaly od vajíček jsou sice vyrobeny z papíru, ale materiál byl už tolikrát

Do plastů přijdou třeba i výplně krabic nebo krabičky, tedy termoobaly, do
nichž vám v restauraci zabalí jídlo s sebou. V případě, že se polystyren použil
jako stavební izolace a je na něm omítka, pak se teprve vyhazuje se do stavebního odpadu.

Zrcadlo je vlastně sklo
Do skla nepatří autosklo a zlacená či
pokovená skla, tedy ani zrcadlo. Pokovení způsobuje při tavení totiž značné
problémy. Pece si neporadí ani s keramikou a porcelánem, i ty házejte do
směsného odpadu.
(pb)

Třetí vlna kotlíkových dotací spuštěna
Pokračování ze str. 1
V našem kraji pak MŽP údajně připravuje pilotní program, který představí
asi koncem února, v němž chce umožnit
výměnu neekologického kotle i domácnostem, jež nemají dostatek prostředků
na předfinancování. Podrobnosti, jak si
to ministerstvo představuje, se určitě
brzy dozvíme.
Prosím všechny, kteří ještě topí tuhými palivy, zvažte poslední možnost
na získání dotace. Jen za poslední půlrok tuto možnost využilo v rámci II. vlny
kotlíkových dotací 33 našich sousedů,
z nichž každý obdržel dotaci v průměr-

né výši 111 tisíc korun na výměnu starého kotle za nový. Prosím, zeptejte se
jich, jak jsou spokojeni. Já jim prozatím

děkuji za to, že v obci ubylo dalších 33
kouřících komínů.
Mgr. Pavel Buzek, starosta obce
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Demografické údaje za uplynulý rok

P

očet obyvatel Dolní Lutyně v roce
2018 vzrostl o 57 obyvatel.

Vývoj počtu obyvatel Dolní Lutyně
v posledních deseti letech
2008
4 916
2009
4 966
2010
5 000
2011
5 047
2012
5 094
2013
5 105
2014
5 147
2015
5 174
2016
5 217
2017
5 209
2018
5 266
Zdroj: Obec Dolní Lutyně

»» K 31. 12. 2018 měla naše obec 5 266
obyvatel, což je o 57 více než v loňském
roce.
»» V části obce Dolní Lutyně je přihlášeno k trvalému pobytu 4 620 osob,
v části Věřňovice 646 osob.

»» Ženy mají v obci převahu – je jich
2 651 oproti mužům, kterých je 2 615.

Kryštof a Eliáš, u holčiček pak Adéla,
Emma a Tereza.

»» V loňském roce se narodilo 47 dětí,
z toho bylo 22 chlapečků a 25 holčiček.

»» 60 našich spoluobčanů zemřelo,
z toho bylo 37 mužů a 23 žen.

»» A jaká jména děti dostaly? U chlapečků nejčastěji Adam, Dominik, Oliver,

»» Do obce se nově přihlásilo 173 osob
a odhlásilo 103 osob.

Z dopisů našich č tenářů...
Co se dělo a děje u nás v „Pečovatelském domě“
Do sušárny v suterénu nám obecní úřad pořídil sušičku na prádlo, za což jsme vděční, protože se tam držela dlouho vlhkost. Postupně se také renovují koupelny. Místo dosavadních van se instalují sprchovací kabiny, protože se do nich špatně vstupovalo, klienti jsou vesměs málo pohybliví, takže je to výborné. Také
se nahrazují dvouplotýnkové elektrické vařiče za elektrické sporáky se sklokeramickou deskou a nechybí ani digestoře. Před vánočními svátky nás navštívil
pan starosta a sociální pracovnice s přáním do nového roku a přinesli nám i sladkou pozornost. Naše paní pečovatelky nám ozdobily krásný a velký vánoční
stromeček, ozdobily krásně i vstupní halu.
Chtěli bychom jim poděkovat za celoroční péči, kterou nám věnují. Někdy to s námi nemají lehké. Také patří dík panu Pastuškovi, který se stará a řídí údržbu
venkovního areálu. Dále se stará, abychom měli stálý přísun tepla. Obměnil se také personál, máme novou paní pečovatelku, protože se předchozí odstěhovala. Nemohu opomenout ani MUDr. Sikoru, který nás každý měsíc navštěvuje, za což jsme vděční, protože nemusíme do ordinace. Děkujeme za vše, co pro nás
obec dělá a také všem, kteří se podílejí na chodu pečovatelského domu. Jsme spokojeni, že prožíváme v klidu své stáří.
			
A.
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Jak vznikl název naší obce?

strana 5

V

pátek 29. března připravujeme pro
děti Noc s Andersenem. V letošním
roce na téma Andersen známý i neznámý. Vybrali jsme knihy od H. Ch. Andersena, které nejsou moc známé, např.
Cínový vojáček, Malenka, Císařovy nové
šaty. A co pro děti chystáme? Budeme
nocovat ve spacácích, hrát tematické
hry, soutěže, vyrobíme si loutky, zahrajeme loutkové divadlo a budeme číst.
Noc s Andersenem se bude konat
v prostorách velkého sálu kulturního
domu v pátek 29. března od 16 hodin
a končit v sobotu 30. března v 9 hodin.
Akce je vhodná pro děti od 6 let (bez
zdravotního omezení).
Co si mají děti vzít s sebou? Spacák,
karimatku, polštářek, spací potřeby,
kartáček na zuby a přezůvky. Na tuto
akci je nutné děti přihlásit, a to osobně
v knihovně nebo elektronicky na emailu knihovna@dolnilutyne.org. Pro více
informací volejte 734 788 719.
(red)

L

kilometrů jižněji vesnici Leuthenu obce
Drebkau. Tyto vesnice se nachází v oblasti někdejší Dolní Lužice a v jazyce
dolnolužických Srbů se nazývají Lutol.
Zde to začíná být z etymologického
hlediska zajímavé. Leuthen i Lutol mají
společný indoevropský kořen leu/lu,
který znamená platit.
V chetitštině slovo „luz“ znamenalo daně nebo přeneseně platit daně.
Přípona -tol je také velmi stará a dá se
odvodit ke starořeckému „telló“, tedy
mírný. Lze tedy říci, že název Lutyně
znamená „nízké daně“. Výklad, že název
obce pochází od slova „luty“, je tedy dle
mého názoru od začátku nesprávný
neboť kolonisté přicházeli od západu,
z německých oblastí nebo Lužice, nikoli
od východu z Polska. Je důležité si povšimnout neobvyklého jména Lutyně
vzhledem k některým okolním obcím
a městům, které mají ve svém názvu
jméno kolonizátora. Dittmarsdorf –
Dětmarovice, Wilmersdorf – Věřňovice,
Heinrichswald – Rychvald, Petrswald –
Petřvald.
Z těchto indicií lze usuzovat, že první
osadníci doputovali na území naší obce
z oblasti Dolní Lužice a pravděpodobně
v jiné době než v případě okolních obcí.
Pro úplnost jsem vytvořil soupis všech
Lutyní, kromě těch našich dvou, včetně
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Také letos nocujeme s Andersenem

Příspěvek k nejstarším dějinám Dolní Lutyně
etos už uběhlo 711 let od první
zmínky o naší obci v soupisu desátků vratislavské diecéze. Starší dějiny se
ztrácejí v šeru absence zachovaných písemných dokumentů.
S určitostí pouze víme, že v předchozím zachovaném soupisu z roku 1228
se jméno naší obce nevyskytuje. Většina obcí v této části Těšínska vznikla
nejspíše kolonizačním úsilím benediktinského kláštera v Orlové, který byl založen v roce 1268. Dalším významným
rokem je rok 1291, kdy se od Opolského
knížectví oddělilo Těšínsko jako samostatné knížectví.
Lze předpokládat, že těšínský kníže
Měšek I. měl velký zájem na rozmnožování příjmů a podporoval vznik nových
vesnic. Je tedy možné datovat vznik Lutyně a okolních vsí do období 70. – 90.
let 13. století. K původu osadníků nás
může dovést etymologie názvu Lutyně.
U nás nejrozšířenější verze tvrdí, že
pochází ze slovanského základu „luty“
tedy nehostinný, menšinová teorie vychází z německého názvu „Deutsch Leuthen“, že tedy zde od pradávna žilo německy mluvící obyvatelstvo. Postupně
jsem dohledával etymologické výklady toponym „Lutynia“ vyskytujících se
v Polsku.
Můžeme zde nalézt tři vesnice, jednu osadu a jednu řeku toho jména. Ony
výklady jsou velmi rozmanité a nijak
nám to neulehčují.
1) Název vychází z již uvedeného základu „luty“ a přípony „nia“ označující
vlhkou nebo bažinatou krajinu, tedy že
Lutyně znamená „nehostinná bažina“.
2) Základem je německé slovo „leite“,
které v severoněmecké podobě „leute“
označuje svah. Tato verze by se hodila
na ves Lutynia, která se nachází v Kladsku v kopcovitém terénu poblíž obce
Travná na české straně.
3) Název je odvozen od jména Leutherus, které bylo německými šlechtici
ve středověku rozšířené. Všechny tyto
vsi se stejně jako naše obec psaly německy „Leuthen“. V Braniborsku však
také můžeme nalézt několik sídel s názvem Leuthen: Gross Leuthen na břehu
stejnojmenného jezera, blízkou osadu
Klein Leuthen, stejně jako o padesát
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odkazů a souřadnic pro snazší vyhledání např. v mapách Google.
Lutynia – součást gminy Miękinia
(51.134722, 16.783611), v Dolním Slezsku, západně od Vratislavi. Dějiště významné bitvy prusko-rakouské války
5. 12. 1757 https://pl.wikipedia.org/wiki/
Lutynia_(gmina_Mi%C4%99kinia)
Lutynia – součást gminy Lądek-Zdrój (50.362778, 16.902778) v Kladsku
u hranic s ČR, hraniční přechod do obce
Travná
https://pl.wikipedia.org/wiki/
Lutynia_(powiat_k%C5%82odzki)
Lutynia – součást gminy Dobrzyca (51.883572N,17.647429E) ve Velkopolském vojvodství, jihovýchodně
od Poznaně, leží na toku stejnojmenné řeky Lutol – součást gminy Lubsko
(51.814707N,15.008771E) historicky území Dolní Lužice na pravém břehu Nisy.
Po II. světové válce bylo toto území připojeno k Polsku, dnes Lubuské vojvodství Leuthen (Lutol) – součást Gemeinde Drebkau (51.696667,
14.246667), na území historické Dolní
Lužice, dnes spolková země Braniborsko https://de.wikipedia.org/wiki/
Leuthen_(Drebkau)

Pokračování na straně 6

NOC S
ANDERSENEM

letos 29. - 30. března 2019

Nejoblíbenější knižní tituly loňského roku
M

áte občas dilema, kterou knihu si
přečíst? Čtenáři v naší knihovně
v tom mají jasno! Vybrali jsme pro vás
nejoblíbenější knihy, které se v naší
knihovně v loňském roce příliš „neohřály“ a věříme, že vás k četbě navnadíme
a s mnohými se u nás potkáme.
Ženy u nás v knihovně nejčastěji sáhnou po knihách romantických
a napínavých. V našem knižním žebříčku
jednoznačně vede trilogie od německé
spisovatelky Anne Jacobs „Panský dům“.
Další často půjčované tituly jsou např.
od T. Březinové „Babička na inzerát“,
D. Carpenterové „Čarodějka na pražském hradě“, S. Drayové „Znamení bohyně Isis“, B. Hoškové „Kamilenky“ nebo
od R. Třeštíkové „Bábovky“.
U mužů vedou knihy dobrodružné
a kriminální. Nejčastěji půjčovaným autorem je britský spisovatel trvale žijící
na Slovensku Robert Bryndza a jeho
knihy „Temné hlubiny“, „Dívka v ledu“,
„Noční lov“ a „Do posledního dechu“.
V oddělení pro děti jednoznačně
vede série publikací Jeffa Kinneyho
„Deník malého poseroutky“.
(red)
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Pokračování ze strany 4
Vesnice ležící na břehu Velkolutyňského jezera (Groß Leuthener See)
v Braniborsku, taktéž historické území
Dolní Lužice, součást Gemeinde Märkische Heide (52.038056, 14.037500),
součástí vesnice je i osada Klein
Leuthen na protější straně jezera
http://de.wikipedia.org/wiki/
Gro%C3%9F_Leuthen
Dále můžeme ještě nalézt čtyři sídla, spíše samoty, kromě posledního, se
jménem Leuthen, které se nacházejí
v Bavorském lese v blízkosti hranic s ČR,
všechny v okrese Regen:
1) Leuthen (Achslach) 		
(48.972563N,12.933232E)
2) Leuthen (Kollnburg)
(49.036761N,12.915238E)
3) Leuthen (Prackenbach)
(49.091860N,12.807400E)
4) Leuthen (Zachenberg)
(48.981674N, 13.042250E) http://
www.zachenberg.de/verzeichnis/
objekt.php?mandat=124389
Tyto osady také pravděpodobně
vznikly při kolonizaci neobydlených
horských oblastí ve 13. – 14. století
a jsem přesvědčen, že i zde název
Leuthen vyjadřuje snížené odvody daní
vrchnosti.
S naší Lutyní nemají nejspíše nic společného, ale pro úplnost jsem je sem zařadil. Na závěr mi dovolte jeden návrh.
V České republice funguje neformální
sdružení všech Lhot a Lhotek. Nemohlo
by vzniknout také podobné mezinárodní sdružení všech Lutyní?
Bc. Lukáš Kraus
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VÝROČÍ
Dnes je tomu již padesát let, co věrně, bok po
boku, obrážíte svět. Přejeme vám ze srdce tisíce
společných dnů, a k nim
pak co nejvíce svých splněných snů!
Dne 8. února 2019 oslavili zlatou svatbu
manželé
Halina a František MARCOLOVI
z Věřňovic.
Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky
do dalších let přeje Milada s rodinou.
Dne 2. února 2019
oslavila své 95. narozeniny naše maminka,
babička a prababička,
paní
Marie KOŽUŠNÍKOVÁ.
Hodně zdraví, pohody, dobré nálady
a štěstí přejí syn Jiří s rodinou a vnučky
s rodinami.
Dne 11. února 2019
oslavila 80. narozeniny
naše maminka, babička
a prababička, paní
Marie PIETROVÁ
z Věřňovic.
K tomuto významnému životnímu jubileu hodně zdraví a spokojenosti přejí dcera Anička, syn Václav a Stanislav
s rodinami, vnoučata a pravnoučata.
V měsíci lednu oslavili naši spoluobčané 91. a 85. narozeniny:
Marie GIECKOVÁ
Terezie SZYSZKOVÁ
Milada OPOLKOVÁ
Krásné výročí 60 let společného života
oslavili dne 10. ledna 2019 manželé
Pavel a Marie HERYNKOVI
z Dolní Lutyně.
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme pevné zdraví, spokojenost a osobní pohodu do dalších let.
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V Z POM Í NKY

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

Maminky neodcházejí,
každý den
v našich srdcích zůstávají.

Dne 12. ledna 2019
jsme se rozloučili
s panem

Dne 21. ledna 2019
jsme vzpomněli 6. výročí
úmrtí naší drahé
maminky a babičky, paní

Zdeňkem KRAJČÍM
z Orlové-Lutyně.
Děkujeme všem za účast na pohřbu,
slova útěchy a květinové dary.
Manželka Jarmila s rodinou
Dne 21. ledna 2019
jsme se rozloučili
s naší maminkou,
babičkou, prababičkou,
tchýní, sestřenkou
a tetou, paní
Marií MAZÁČOVOU,
která zemřela ve věku 90 let.
Děkujeme všem příbuzným, známým
a sousedům za účast na posledním
rozloučení, za projevy soustrasti i slova
útěchy a květinové dary.
S láskou dcery
Pavla a Jana s rodinami
Děkujeme všem příbuzným a známým za účast
na posledním rozloučení
s paní
Jarmilou
ADAMČÍKOVOU,
za slova útěchy, projevy soustrasti
a květinové dary.
Zarmoucená rodina
Dále jsme se rozloučili s našimi spoluobčany:
Helena KWIECINSKÁ (*1934)
Bohuslav KWIECINSKI (*1931)
Dagmar MORAVCOVÁ (*1945)
Jarmila ADAMČÍKOVÁ (*1927)
František KLUS (*1961)
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Aleny VIKTOROVÉ.
Nikdy nezapomeneme.
Dcery Helena a Pavla
s rodinami
Kdo byl milován,
není zapomenut.
Dne 4. února 2019
by se dožila 91 let
naše milovaná, paní
Daniela ADAMČÍKOVÁ
a zároveň jsme si dne 2. prosince 2018
připomněli 10. smutné výročí jejího
úmrtí.
S láskou vzpomíná
celá velká rodina
Maminka je jen jediná.
Dne 6. února 2019
jsme vzpomněli
6. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka,
manželka a babička, paní

V Z POM Í NKY
Dne 13. února 2019
uběhl rok,
co nás navždy opustil
manžel, otec, dědeček
a pradědeček, pan
Břetislav KOLÁŘ.
Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím
tichou vzpomínku.
Za rodinu vzpomínají
manželka Alena, syn Rostislav
s manželkou, dcery Liběna
a Světlana s manžely,
vnuci Tomáš, Alexandra, Daniel,
Nikola a Lukáš s manžely a přítelkyněmi,
pravnučka Gábinka
Ráno, když slunce
zemi navštívilo,
Tvoje srdce
se navždy zastavilo.
To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest
a vzpomínání.

Za všechny, kdo ji měli rádi,
dcera Magda s rodinou

Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.
Dne 29. ledna 2019
jsme vzpomněli 12. výročí
úmrtí naší maminky, paní
Jiřiny SZELIGOVÉ.
Tak, jak Ti z očí
zářila láska a dobrota,
tak nám budeš chybět
do konce života.
Dne 23. února 2019
si připomeneme 28. výročí
úmrtí našeho tatínka, pana

S láskou a úctou na své rodiče, babičku
a dědečka vzpomíná celá rodina
Szeligova

Martin NEUWERT.
S láskou vzpomínají rodiče,
dcery Nikola a Terezie, bratr Radim
s rodinou a teta Růžena s rodinou
Kdo Tě znal,
ten si vzpomene.
Kdo Tě měl rád,
nikdy nezapomene.
Děkujeme za to,
že jsi byl,
za každý den,
který jsi s námi žil.

Nikdy nezapomeneme na její lásku,
péči a obětavost. V srdci nám zůstane
navždy a nemine tak den, kdy bychom
si na ni nevzpomněli.

VZPOMÍNKY

Josefa SZELIGY.

Dne 11. února 2019 jsme si připomněli
1. výročí, kdy nás navždy opustil pan

Ivona ŠTĚRBOVÁ.
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Dne 18. února 2019 jsme vzpomněli
10. smutné výročí úmrtí pana
Zdeňka VOTKY.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Marie,
dcera Ivana s rodinou,
vnoučata Adélka, Daneček,
syn Martin a bratr Ota s rodinou

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 26. února 2019 vzpomínáme
2. smutné výročí, kdy nás navždy
opustil náš tatínek, pan
Bohumil CELECKÝ.
Nikdy nezapomeneme na jeho lásku, obětavost, ochotu a porozumění.
V našich srdcích žije dál.
Dcera Jana a syn Bohumil
s rodinami
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Plesová sezóna je v plném proudu

L

etošní plesovou sezónu v sále zahájila farnost Dolní Lutyně, následoval
ples Polské základní a mateřské školy
a 19. ledna jsme pořádali Obecní ples.
Ten byl v rytmu kapely New plus v čele
se zpěvačkou Renátou Švenkovou, která nejen bezvadně zpívá, ale také provádí ples mluveným slovem.
Úvodní řeči se letos zhostil radní Jan
Wolf. Následovalo hudební vystoupení
začínající úspěšné zpěvačky Elišky Ruskové, která se umístila na druhém místě
v loňském ročníku Československé Superstar.
Zpestřením večera pak bylo taneční
vystoupení TK Domino Orlová. Tanečníci nám předvedli, jak to vypadá, když
vás tanec opravdu baví, a přestože nejste úplní mladíci, tak to můžete na parketě pořádně rozjet. Za své vystoupení
sklidili zasloužený velký potlesk.
Věříme, že se návštěvníci dobře bavili a že se s mnohými potkáme v příštím
roce opět na Obecním plese. Plesová
sezóna však u nás ještě nekončí, sálem
bude znít plesová hudba ještě do poloviny března.
(mp)
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