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Parkem bude znít countr y

Bluegrass, folk i country. Tyto hudební styly budou v sobotu 15. června znít parčíkem před pekárnou, kde proběhne jubilejní X. ročník Silesian bluegrass a country festivalu, který pořádá Osvětová beseda Dolní Lutyně. Také letos se mají příznivci těchto hudebních žánrů nač těšit: účast přislíbili
například americký písničkář Jimmy Bozeman&The Lazy Pigs, rodinná folková kapela Marodi (na snímku vlevo), Martin Žák&Stará almara (Old-Time
Country Music), člen skupiny Marod René Matlášek, frýdecký písničkář hrající na kytaru a ukulele vlastní tvorbu René Souček, mladá talentovaná
zpěvačka Sabina Uxová, anebo Zatúlaní, skvělá slovenská bluegrassová kapela, která si loni získala srdce mnohých nejen dolnolutyňských fanoušků
bluegrassu. To vše doprovodí westernová skupina Black&Brown, jejíž členové budou mít, stejně jako vloni, připraveno spoustu atrakcí pro děti i dospělé. Děti se mohou zabavit i v přilehlém parčíku se spoustou prolézaček a houpaček. Letošní ročník bude mít předehru už v pátek, kdy k poslechu
a pobavení zahrají skupiny Wind a Fest. 											 (red)

Kanalizace, žumpy a nový vodní zákon

J

ak jistě víte, od ledna 2019 platí novela vodního zákona, která má změnit
ledabylé nakládání s odpadní vodou.
Majitelé domů budou muset prokázat, kolik odpadu z jejich žumpy fekální vůz odvezl. Pokud objem nebude
odpovídat spotřebě domácnosti, bude
jim vodoprávní úřad moci uložit pokutu až do výše 100 tisíc korun. Stejně tak
by měli majitelé domácích čistíren odpadních vod připravit doklady, které ve
svých povoleních stanovil vodoprávní
úřad.

Obec považuje kanalizaci za svou
prioritu a pro její bezchybné fungování podniká nezbytné kroky. V současné
době je dobudována a funguje kanalizace ve Věřňovicích a taky starší kanalizace v části centra. Budování nové kanalizační sítě s odhadovanými náklady ve
výši cca 300 milionů korun jsme museli
rozložit v čase na tři části, na kterých se
intenzivně pracuje. Důvody pro rozdělení byly v podstatě dva. Jednak velmi
složitá majetkově-technická příprava,
a potom časové a finanční hledisko.

Kanalizace je rozdělena na tři části.
Zjednodušeně: centrum, Nerad a Zbytky. Nejdále jsme z hlediska majetkového vypořádání v centru, kde by obec
letos mohla získat platné územní rozhodnutí a možná i stavební povolení,
která jsou nezbytná pro podání žádosti
o dotaci. Další části budou následovat
podle toho, jak se obci bude dařit získávat potřebné souhlasy a vyjádření.
Pokračování na straně 2
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Kanalizace, žumpy a nový vodní zákon
Pokračování ze strany 1
Občané by si měli uvědomit, že kanalizace poblíž jejich nemovitostí je neskutečná výhoda. Stavba kanalizačního
sběrače je však liniová stavba a vyžaduje souhlasy všech vlastníků, stačí jeden
nesouhlas a obec danou větev nepostaví. Proto děkuji všem, kteří k dané problematice přistupují pozitivně.
Kanalizace určitě nebude hned
a všude. Velká část naší obce s rozptýlenou zástavbou je pro budování centrální kanalizace nejen nevhodná, ale
především ekonomicky náročná. Tady
budou muset občané problematiku
odpadních vod řešit individuálně pomocí žump, malých odpadních čistíren
nebo jinak. Obec nechává zpracovat za
pomoci dotace z kraje vodohospodářskou studii, ze které by mělo vyplynout,
v jakých částech obce jsou vhodné podmínky pro to či ono řešení.
Je třeba si na rovinu přiznat, že
dvou- až tříkomorové septiky, které byly
v 70. letech považovány za ideální způ-

sob likvidace splaškových vod, jsou už několik
let nelegální a měly by
z nich být žumpy. Už
dnes by měli lidé doložit, jak s odpadní vodou
naložili. Zatím ale stát
nepřišel na to, jak to vymáhat, ale to se mění
s novelou vodního zákona. Velikost sankce
zůstává stejná, zlepší se
ale vymahatelnost splnění zákonné povinnosti. Pokutu budou moci
úředníci uložit i v případě, že majitel
nemovitosti nebude mít zákonem požadované doklady, a to ve výši až 20
tisíc korun. Doporučujeme všem, aby si
stvrzenky za odvoz žumpy archivovali.
Snahou jednoznačně je donutit majitele žump, aby zvážili jiné možnosti,
jak se s odpadní vodou ze svého domu
vypořádat. Když se žumpa vyváží, jak
má, je to jednoznačně nejdražší způsob
likvidace odpadních vod. Dá se doporu-

čit jen tam, kde jí nevzniká velké množství, například u chat. Odborníci se také
obávají, že by nový zákon mohl cenu za
vyčištění žumpy dále zvýšit.
Na rozdíl od stočného jsou ceny za
zpracování odpadů ze žump smluvní
a dá se očekávat, že poptávka od ledna
2021 výrazně stoupne. Takže uvidíme,
co nás čeká a nemine.
Pavel Buzek,
starosta obce

Myslivci oslavili s dětmi Den Země úklidem

V

rámci oslav Dne Země, který každoročně připadá na 22. dubna, se
myslivci z Mysliveckého spolku BorkyVěřňovice spolu s dětmi druhého stupně z polské základní školy v Dolní Lutyni
rozhodli uspořádat úklid přírody kolem
cyklostezky, která vede od Bohumína do Karviné kolem řeky Olzy. Jelikož
22. dubna bylo zrovna Velikonoční pondělí a kluci běhali hlavně s pomlázkami,
uspořádali jsme tuto akci už 9. dubna,
kdy ještě nepořádek kolem cest byl
dobře vidět a odpadky se dobře sbíraly.
Sešli jsme se na rozcestí na Bez-

dínku a sbírali jsme pohozený odpad
v aleji směrem k trati, přes podjezd a dál
kolem nově vybudovaných skleníků až
k cyklostezce a podél ní. Děti se s vervou pustily do práce a záhy jsme měli
naplněný celý přívěsný vozík za auto.
Rychle jsme ho odvezli do sběrného
dvora v Lutyni a než jsme se vrátili, děti
měly nasbíranou další kupu odpadků.
Takže jsme naplnili i druhou a třetí
fůru. Bylo vidět, že děti tato práce baví,
kluci se dokonce předháněli v tom, kdo
najde „lepší“ věc. Kromě plastových
láhví, sáčků, skleněných střepů se do

Den otevřených dveří
v karvinském archivu

Pojeďte
s námi na výlet!

Dne 6. června v 10 a 16 hodin budou
probíhat prohlídky běžně nepřístupných prostor Státního okresního archivu Karviná. Kromě výstav Karviná.
Od soli k uhlí a Karvinské 20. století
v plakátech a fotografiích bude v badatelně prezentován výběr z bohatých archivních fondů a sbírek. (red)

Dolnolutyňský svaz žen pořádá pro
své členky a širokou veřejnost jednodenní zájezd. Navštívíme zámek
Raduň a pak se autobusem přesuneme do Arboreta Nový Dvůr,
kde si s průvodcem prohlédneme
zajímavé dřeviny. Zájezd se uskuteční ve čtvrtek 13. června. Odjezd

sběrného dvora odvezly i pneumatiky, kusy stavebního polystyrenu nebo
i plastové palubní desky a zbytky nejspíš z rozebraných kradených aut.
Dětem pobyt na čerstvém vzduchu
rozhodně prospěl a krom toho vykonaly kus dobré práce a uklidily malou
část přírody, za což jim i paní ředitelce,
která vydatně pomáhala, patří velký dík.
V podobné činnosti chceme nadále pokračovat a ukázat veřejnosti, že myslivci
nejsou jen lovci, ale i dobří hospodáři.
Za děti a myslivce
Andrzej Iwanuszek
od kulturního domu je v 7:30 hodin.
Cena zájezdu 250 korun na osobu. Bližší informace podá Pavla Petrová na tel. 605 158 142,
petrova.pavla@email.cz. Přihlásit se
můžete osobně u vedoucí místní knihovny Mgr. Karin Anýžové,
tel. 734 788 719, nebo emailem:
knihovna@dolnilutyne.org.
Na všechny účastníky zájezdu se
těší výbor místního svazu žen
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Děti byly oceněny za účast v soutěži

V

rámci jarního tvořivého víkendu,
který probíhal v sále kulturního
domu, jste si mohli prohlédnout soutěžní výstavku dětských prací, do které se zapojují jak místní školy a školky,
tak také jednotlivci. Letošním tématem
byla jarní kytice. Děti tvořily a malovaly

výrobky, které byly všechny velmi vydařené.
Na první místo v této soutěži hlasující návštěvníci zvolili malbu Nikoly
Šeligové s motivem tulipánů, na druhém místě se umístila Kateřina Kabát-

ková s jarní kyticí vyrobenou z krepového papíru, třetí místo obsadila mateřská
škola s polským jazykem vyučovacím
s jarními květinami vyrobenými z tvrdého papíru.
Všechny výrobky byly velmi vydařené a děkujeme všem zúčastněným za
účast v naší soutěži. 		
(mp)

2. místo – Kateřina Kabátková

1. místo – Nikol Šeligová

3. místo – MŠ s polským jazykem vyuč.
3x foto: Nela Klusová

Uroczystość wspomnieniowa w szkole

W

poniedziałek 29 kwietnia w Szkole Podstawowej oraz Przedszkolu
z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni
Dolnej odbył się akt wspomnieniowy
ku czci założycieli, nauczycieli i absolwentów tej szkoły, którzy stracili życie w czasie II wojny światowej.
Uroczystość odbyła się w westybulu
szkoły, gdzie przed tablicą z nazwiskami ofiar corocznie spotyka się grono
pedagogiczne, dyrekcja, uczniowie,
członkowie MK PZKO oraz przedstawiciele zarządu Czeskiego Związku
Bojowników o Wolność, tj. organizacji
byłych żołnierzy drugiej wojny światowej, partyzantów, uczestników ruchu
oporu, byłych więźniów politycznych.
Na początku pani dyrektor Sabina
Suchanek przywitała wszystkich przybyłych gości, którzy uświetnili swoją
obecnością tradycyjną uroczystość
szkolną i podkreśliła, że dzięki takim
spotkaniom historia nie będzie zapomniana, a młode pokolenie pozna losy
ludzi na podstawie relacji autentycznych świadków dawnych tragicznych
wydarzeń.

Przypomniała również, że
zbliża się 80.
rocznica wybuchu II wojny
światowej – największego kataklizmu, jaki
zgotowali sobie ludzie. Każdy z naszych
przodków odczuł tę traumę we własny
sposób a wspomnienia do dzisiaj są
żywe. Młodzi ludzie powinni zadbać
o to, by pamięć o tamtych dniach przetrwała, aby nigdy już taki koszmar się
nie powtórzył.
Po złożeniu kwiatów i zniczy oraz
uczczeniu pamięci poległych minutą
ciszy głos zabrała młodzież szkolna,
która przedstawiła okolicznościowy
program kulturalny, na który złożyły
się wiersze tematyczne, apel poległych
oraz pieśni patriotyczne wykonane na
skrzypcach i organkach. Uczestnicy
razem odśpiewali Rotę.
Na zakończenie naoczny świadek
okrucieństw wojny, były więzień obozów koncentracyjnych Ravensbrück

i Sachsenhausen oraz uczestnik Marszu
Śmierci, pan Franciszek Gil podziękował dyrekcji i gronu pedagogicznemu
za utrzymywanie tradycji spotkań przy
tablicy upamiętniającej nazwiska ofiar
nazistowskiej okupacji i przypomniał,
iż represje wobec miejscowych obywateli rozpoczęły się wraz z wybuchem
wojny, jednak szczególnie wydarzenia
z dnia 22 kwietnia 1940 roku na zawsze zapisały się w pamięci Lutyniaków.
W tym dniu wczesnym rankiem do wielu drzwi załomotały kolby żandarmów
hitlerowskich. Z domów wywlekano
mężczyzn, nie zważając na płacz przestraszonych kobiet i dzieci. Najpierw
zawożono ich do Cieszyna, a stamtąd
do obozów koncentracyjnych Dachau
i Mauthausen.
Podczas drugiej wojny światowej życie straciły setki obywateli naszej gminy
oraz najbliższej okolicy, przedstawiciele
inteligencji, członkowie ruchu oporu,
żołnierze, Czesi, Polacy, Żydzi …
Cześć ich Pamięci.
Maria Sztwiertnia
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Školy a školky v létě čekají opravy
Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam budem. No,
někdy to lidovým pranostikám prostě nevyjde! Právě kolem
Velikonoc jsme v dubnu za kamny neseděli a dva turnusy dětí
prvního stupně našich základních škol se vydaly na ozdravný
pobyt s enviromentálním programem do překrásných Jeseníků. Bezmála 150 dětí si užilo týden na čistém vzduchu, doplnilo tak své spolužáky z října a pokud se podaří dokončit
získání dotace ze Státního fondu životního prostředí, tak i za
dobrou cenu.
Děkujeme zřizovateli školy – obci Dolní Lutyně, která na
podzim i teď na jaře zaplatila celou částku za dopravu dětí do
Karlova pod Pradědem, na celkem třech turnusech jelo šest
autobusů tam a zpět, částka investovaná obcí byla 70 tisíc Kč.
Na zdárném průběhu pobytu dětí se podílela i Matice školská, a to nemalým příspěvkem na výlet do Karlovy Studánky,
nebo na odměny dětem za různé soutěže.
Poděkování patří i všem pedagogům, kteří se o děti starali
a snažili se jim zpříjemnit chvíle pobytu tak, aby dětem nebylo smutno.

Prázdniny patří každoročně větším opravám:
»» letos budeme měnit podlahu ve školní kuchyni mateřské
školy Střed, která je v havarijním stavu
»» opravíme poslední stará WC pro děti MŠ Střed, které jim
slouží při pobytu na zahradě
»» na velké škole budeme malovat chodby a schodiště
»» dojde i k napojení velké školy na obecní kanalizaci přes
ulici Komenského, a tím ke zrušení velkých septiků na pozemku před jídelnou
S tím souvisí i zajištění červencového provozu mateřských
škol, kdy tentokrát bude v provozu střed a Nerad. V roce
2020 plánujeme celkovou rekonstrukci WC a koupelen na
MŠ Nerad, děti by měly být o prázdninách na MŠ Zbytky. Více
o prázdninovém provozu a úhradě školného v červenci najdete na stránkách školy.
Jana Josieková,
ředitelka školy

Exkurze do Integrovaného Den divadla s Posejdonem
březen je už sice dávno pryč, letos ale byl plný dnů
výjezdového centra „112“ Měsíc
spojených s divadlem:

V

e středu 17. dubna se děti z MŠ Nerad a MŠ Věřňovice vydaly na poznávací exkurzi do Integrovaného výjezdového centra „112“ v Ostravě. Vše
začalo prohlídkou v prostorách ŘSD,
kde měly děti možnost zhlédnout
techniku, která se stará o naše silnice
a dálnice, viděly obrovský kopec posypové soli a na velkých obrazovkách
záznamy z kamer, které zachycují provoz na dálnicích.
Po výborném občerstvení, které bylo ŘSD pro děti připraveno, se vydaly na prohlídku na Dálniční oddělení Policie ČR,
kde si do detailu prohlédly spoustu vozidel a vyzkoušely do
sytosti policejní majáky a houkačky. Pak následovala návštěva
u hasičů, kde děti viděly hasičské vozy, obleky, vybavení, ale
také celé centrum pro hasiče. Exkurzi děti zakončily návštěvou u Městské policie Ostrava, kde jim dvě strážnice ukázaly
spoustu zajímavého z jejich vybavení a výstroje. Z exkurze si
děti přivezly mnoho zážitků, viděly i slyšely vyprávění o tom,
jak je postaráno o bezpečí, ale i o záchranu lidí v nouzi. Velké
poděkování patří panu Tomáši Kvašnému z ŘSD, který exkurzi
pro děti připravil.				
(mw)

20. 3. – Den divadla pro děti a mládež
21. 3. – Den loutkového divadla
27. 3. – Den divadla
My jsme si je všechny připomněli se spolkem Posejdon
a s dětmi z Dětské kavárničky DDM Orlová. Pan Roman Štolfa nám velmi krátce přiblížil činnost spolku Posejdon. Hlavně
se pak v připravené prezentaci věnoval pojmům souvisejícím
s divadlem. Děti pěkně spolupracovaly a prokázaly, že je jim
divadlo, hlavně to dětské, velmi blízké. Malí herci z Dětské
kavárničky DDM Orlová si pro nás připravili pohádku O perníkové chaloupce. Pozorně jsme sledovali jejich herecký výkon. Pak si někteří z nás zkusili také pohádku zahrát. Děti nám
půjčily kostýmy a trošku nám napovídaly. I my jsme sklidili
od kamarádů velký potlesk. Den divadla jsme si hezky užili –
divadlem.
Všem organizátorům ze spolku
Posejdon a z Dětské kavárničky moc
děkujeme.
Za děti ze ZŠ a MŠ Věřňovice
Hedvika Kališová
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Malí fotbalisté mají stříbro Velikonoce na Valašsku

R

Ž

áci druhého stupně ZŠ A. Jiráska se stejně jako každý rok
v dubnu zúčastnili městského kola v minifotbalu. Akci
pořádal Dům dětí a mládeže Orlová na fotbalovém stadionu
Slavie. V konkurenci osmi škol z Orlové, Rychvaldu a Petřvaldu obsadili druhé místo a díky tomu i vybojovali postup do
okresního kola.
To se konalo rovněž na stadionu v Orlové a naši žáci si
zde zahráli s vrstevníky základních škol z Havířova, Karviné či
Bohumína. Ani v této konkurenci se neztratili a obsadili krásné
čtvrté místo. Za reprezentaci školy jim patří velké poděkování.
Mgr. Milan Fejtek

ožnovské Valašské muzeum v přírodě dýchne na člověka
nejen historií, ale i typickou atmosférou. Rozhodně stojí
vždy za to jej navštívit. A tím spíš, když nabízí dětem putování za velikonočními tradicemi a zvyky. S našimi šesťáky jsme
se rozhodli tuto příležitost využít. Část kapesného mohly děti
utratit již během návštěvy prodejny závodu na výrobu vonných svíček na okraji Rožnova pod Radhoštěm, kterou jsme
cestou navštívili.
Ale už po dalších pár minutách a malé svačině jsme dojeli
ke skanzenu. Postupně jsme zde procházeli Valašskou dědinou, kde na nás v mnohých nádherně velikonočně vyzdobených chalupách čekali tradičně oblečení průvodci. Poutavě nám vyprávěli o tom, jak lidé na Valašsku dříve prožívali
a slavili Velikonoce. Dozvěděli jsme se, proč se světí ratolesti
jívy, co jsou to „muší ráje“, kdo byli „rapačáři“ s řehtačkami, kdy
a proč odlétají zvony do Říma, jakou barvou se zdobí kraslice,
proč by měli „ogaři“ každý rok plést novou pomlázku a mnoho dalších zajímavostí.
Účastnili jsme se vynášení Mařeny a směli ochutnat třeba
jidáše, pučálku nebo mazanec. Skutečný a vydatný oběd nám
během prohlídky Dřevěného městečka poskytla až hospoda
Na posledním groši. Zde bylo také naše putování za historií
Valašska ukončeno. Plní zážitků a s dobrou náladou jsme se
vraceli domů – těšit se zase na ty naše Velikonoce, které si každý slavíme podle svých rodinných zvyklostí a tradic. Nyní však
můžeme srovnávat.
L. Trembošová (třídní uč. 6. A)

Veveřáci na ledě

O

d ledna do března letošního roku jsme absolvovali 5 lekcí
kurzu bruslení na zimním stadionu v Orlové. Organizátorem kurzu byl Městský sportovní klub Orlová. Trenéři se dětem pečlivě věnovali. Začátečníci se postupně zdokonalovali
s oporou o tzv. motorku. Ti zdatnější zkoušeli na ledě různé
kličky, přeskoky a piruety, sbírali míčky, hráli hry. Na závěrečné lekci nás sice byla z důvodu velké nemocnosti jen polovina, ale moc jsme si ji užili.
Všem trenérům moc děkujeme! Mgr. Hedvika Kališová

Deváťáci to už mají za pár

N

enávratně se blíží konec povinné školní docházky do základní školy a my už víme, co budou letošní deváťáci od
září studovat, čemu se vyučí.
A co si vybrali? Téměř třicítka deváťáků volila gymnázia,
průmyslové školy strojní i stavební, technické obory instalatér, truhlář, mechanik opravář vozidel nebo autotronik, obory
informační technologie nebo elektrotechniku, děvčata zase
obory kadeřník, kuchař, číšník, veřejnosprávní činnost, ekonomické nebo pedagogické lyceum.
Tak ať se vám všem v dalším studiu daří a se zvoleným
oborem jste spokojení! Na jejich místa nastoupí prvňáčci –
do ZŠ Komenského do 2 tříd 36 žáků, na Zbytky a do Věřňovic
po pěti dětech.
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Nasz mały-wielki świat ma 90 lat

90

-lecie Przedszkola z Polskim
Językiem Nauczania w Lutyni
Dolnej przyciągnęło w sobotę 11. maja
do lutyńskiego domu kultury nie tylko
tłum rodzin naszych przedszkolaków,
uczniów, ale także byłych pracowników
oraz zacnych gości. Widownia wypełniła całą salę, a wśród niej nie zabrakło
Konsul Generalnej Izabeli WołłejkoChwastowicz, wicekonsul Marii Kovacs, wójta gminy Godów, przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły
Kopernikus, dyrekcji zaprzyjaźnionych
szkół z Gorzyczek i Orłowej-Lutyni
oraz okolicznych kół PZKO. Sobotnie
jubileuszowe wydarzenie odbyło się
pod nazwą „Nasz mały-wielki świat ma
90 lat” a zorganizowane zostało przy
wsparciu Funduszu Rozwoju Zaolzia.
Dzieci przedszkola i szkoły zaprezentowały kolorowy program kulturalny, gdy w formie faktów telewizyjnych
uczniowie starszych klas szkoły podstawowej jako spikerzy przedstawili
rys historyczny placówki. W Faktach nie
zabrakło także występów dzieci urozmaiconych projekcją zdjęć oraz videoparodią z placu zabaw. Oklaskami rodzice i zaproszeni goście uhonorowali piosenki, wiersze i tańce. Szczególnie pokazy najmłodszych przedszkolaków zyskały podziw widowni, która
doceniła to, jak niezwykle swobodnie
i z entuzjazmem mali artyści jak prawdziwi profesjonaliści zawładnęli sceną.
A było naprawdę kolorowo! Przedszkole Tęczowy Ogród podarowało

wszystkim zebranym skrawek tęczy
w postaci barwnych przepysznych kremowych babeczek.
W Jubileuszowych Faktach nie zabrakło prawdziwego filmowego reportażu o działalności przedszkola
i szkoły, który był finałową niespodzianką dla zebranych. Zwłaszcza wśród
absolwentów przedszkola i szkoły film
wywołał uśmiech na twarzy, przywołał
miłe wspomnienia i sprawił, że pojawił
się nawet dreszcz emocji i zatoczyła
łezka w oku.
Świat wokół się zmienia, jednak świ-

at dzieci wciąż tak samo, niezmiennie
od lat, jest wypełniony niesamowitą pozytywną energią, ciekawością i wrażliwością. Nawiązując do słów pani konsul
„przedszkole w Lutyni Dolnej nigdy nie
było jedynie instytucją czy budynkiem,
ale zwartą społecznością stworzoną
przez pokolenia wychowanków, pedagogów, rodziców, pracowników,
przyjaciół przedszkola, którzy oddali
mu serce, entuzjazm i umiejętności”.
Zapraszamy do obejrzenia filmu o naszej placówce na www.psplutynia.cz.
Sabina Suchanek

Orlovské gymnázium chystá oslavy výročí

V

ážení absolventi a přátelé Gymnázia a Obchodní akademie v Orlové,
naše škola vstoupila 1. září 2018 do šestého roku od sloučení bývalých subjektů – Gymnázia a Střední odborné školy
a Obchodní akademie v Orlové.
Zároveň je školní rok 2018/19 významný tím, že v roce 2019 uběhne již 100 let od založení Obchodní akademie v Orlové a 110 let od
založení orlovského gymnázia. Naše
škola organizuje oslavy, které vyvrcholí v sobotu 21. září. Během roku
připravujeme akce, ve kterých umožníme našim absolventům, bývalým
i současným pedagogům, ostatním za-

městnancům i široké veřejnosti přiblížit
vývoj naší školy od dávné historie až po
současnost.
Veškeré in-formace k výročí budeme průběžně zveřejňovat na interne-

tové stránce www.goa-orlova.cz/vyroci
a také na www.fb.com/goaorlovavyroci.
Za přípravný výbor
Pavel Kubínek, ředitel školy
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P ODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům, sousedům
a známým za účast, květinové dary
a kondolence při posledním rozloučení
s panem
Janem POLACZKEM.
Zároveň děkujeme panu faráři
Mgr. Mariánu Pospěchovi za důstojné
vedení pohřbu.
Za celou zarmoucenou rodinu
manželka Alena

V ZPOM ÍNKY

Dolnolutyňské noviny

V Z P OMÍ N KY
Kdo byl milován,
není zapomenut.
Dne 15. května 2019
by se dožil 100 let pan
František ŠELONG.
S láskou vzpomíná celá rodina
Brzy jsi od nás odešel,
osud Ti málo přál,
však v našich srdcích
zůstáváš dál.

Smutná je vzpomínka
na den narození
i vzpomínka na Toho,
kdo už tady není.

Dne 18. května 2019
jsme vzpomněli 4. smutné výročí od
chvíle, kdy nás navždy opustil můj
manžel, pan

Dne 8. května 2019
jsme vzpomněli nedožitých
90 let paní

Jaroslav ZEDNÍČEK.

Květuše ADAMCZYKOVÉ
a zároveň dne 28. května 2019 vzpomeneme 1. smutné výročí jejího úmrtí.

S láskou a úctou vzpomíná manželka
a dcery Pavla a Petra s rodinou
Čas plyne,
ale vzpomínky zůstávají.

Dne 9. května 2019 uplynuly dva roky
od úmrtí naší milované manželky,
dcery, maminky a babičky paní
Jiřiny VRUBLOVÉ.
S láskou a úctou v srdci vzpomínají manžel Karel, maminka Štěpánka, syn David
s manželkou, dcera Kateřina s manželem
a vnuci Vojtíšek, Kristýnka a Míša
MUDr. Vladislav Sikora oznamuje, že v termínu od 29. července do
16. srpna čerpá dovolenou. Zastupuje jej MUDr. Tatiana Valicová na
EDĚ Dětmarovice.

V Z P OMÍ N KY
Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.
Dne 22. května 2019
jsme vzpomněli 11. výročí úmrtí
paní
Anny STANÍČKOVÉ.
Vzpomíná rodina Šeligova
Utichlo srdce
zůstal jen žal,
ten kdo Tě miloval,
vzpomíná dál.
Dne 31. května 2019
vzpomeneme 6. smutné výročí úmrtí, kdy nás navždy opustil bratr a strýc,
pan
Eduard SLIVKA.
S láskou vzpomínají
sestry s rodinami

V ÝROČ Í

S láskou a úctou vzpomínají
syn Ladislav s manželkou Jiřinou
a vnuci Petra a Pavel s rodinami
Kdo v životě
ztratil to nejdražší, ví,
kolik bolesti a smutku
v srdci zůstává.
Samota teď jde cestou bolu,
jež vodí za Tebou
k Tvému hrobu.
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V měsíci dubnu oslavili naši spoluobčané 93., 91., 90., 85. a 80. narozeniny:

Dne 27. května 2019 by se dožil 90 let
pan
František KAJSER.
V červenci si připomeneme 20. výročí
jeho úmrtí.
Dne 9. dubna jsme vzpomněli nedožité
86. narozeniny paní
Vandy KAJSEROVÉ.
V prosinci uplyne 13 let od jejího úmrtí.
Vzpomíná a nikdy nezapomene
celá rodina

Růžena RICHTEROVÁ
Marie KRÓLOVÁ
Anděla DUDOVÁ
Liana WOSKOVÁ
Marie KRUŠINOVÁ
Josef HOLUŠA
Herta SOLICHOVÁ
Ondřej HANUSEK
Vanda SERAFINOVÁ
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hlavně hodně zdraví, spokojenosti
a osobní pohody do dalších let.

ROZLOUČILI JSME SE
Rozloučili jsme se s naším spoluobčanem:
Janem POLACZKEM (*1949)
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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Turková třetí na mistrovství Evropy

R

eprezentantka oddílu silového trojboje TJ Viktoria Bohumín Denisa
Turková předvedla skvělé výkony na
Mistrovství Evropy v silovém trojboji
dorostenců, juniorů, mužů a žen, které
se konalo na přelomu dubna a května
v Plzni a zúčastnilo se ho přibližně 400
soutěžících z 15 států.
V kategorii Dorostenky do 52 kg obsadila dolnolutyňská rodačka 3. místo,
s těmito výkony: dřep 125 kg (nový národní rekord nejen v kategorii dorostenek, ale i juniorek), benchpress 62,5 kg
(to je nový národní rekord), pozved 110
kg a celkový total 297,5 kg. Vítězkou
této kategorie se stala Ukrajinka, druhá
byla Ruska, třetí Denisa Turková.
Bohumín a Dolní Lutyni zastupovali
v organizačním týmu tři nakladači –
Martin Turek, Tomáš Turek a Marek Sala.
(red)

Oba obecní fotbalové týmy jdou za postupem

Tři

kola před koncem fotbalové
soutěže mají šanci na celkové vítězství a postup do vyšší soutěže čtyři
týmy. Ve hře je Sokol Věřňovice i Sokol
Dolní Lutyně.
Ačkoli se tomu dlouho bránili, šanci
na celkové vítězství mají díky dobrým
výkonům zejména na jaře Věřňovičtí.
A to přesto, že oproti minulým sezónám
se jim tolik nedaří na venkovních hřištích. Doma ale stabilně bodují. „Nic naplat, kluci už to mají v hlavě, a to jim

svazuje nohy,“ vysvětluje trenér věřňovického týmu Martin Kubiš. Dodal, že
se hráče snaží před každým zápasem
uklidnit a koncentrovat na zápas samotný. „Říkám jim, že se svět nezboří, když nepostoupí, ale ti kluci to cítí
a hrají s tím. Nicméně věřím, že situaci
zvládnou,“ říká Kubiš.
On sám odmítá spekulovat, jak letošní sezóna dopadne. „Jsou tam čtyři
týmy, které mají reálnou šanci na postup, tak uvidíme. Nás čekají zápasy

s týmy ze spodní části tabulky, ale těm
se začalo dařit a nepříjemně ´koušou´,“
upozorňuje věřňovický trenér.
Na závěrečné souboje se těší i proto, že má k dispozici kompletní tým.
„Lavička je kompletní a konkurenceschopná. To je fajn,“ dodává.
Tým Sokola Dolní Lutyně má situaci těžší. V posledních dvou kolech ho
čekají zápasy hned se dvěma přímými
soupeři o postup – Horní Suchou a Slovanem Záblatí.
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