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V centru obce jsou nové chodníky

J

ak jste si mnozí všimli, panoval
o prázdninách v centru obce čilý
pracovní ruch. Po několikaletém úsilí
se obci podařilo realizovat přeložku
veřejného osvětlení spojenou s výměnou povrchu chodníku. Zmizely nejen uschlé buxusy, ale taky sloupy ze
středu chodníků, které byly skutečně
nebezpečné nejen pro maminky s kočárky a děti.
U nové autobusové zastávky u obecního úřadu se objevila nová informační
tabule s přesnými informacemi o odjezdech autobusů nejen u úřadu, ale
taktéž z hlavní cesty.
Tuto investici plně hradí Koordinátor

V září začínáme tancovat
Od poloviny září budou nedělní večery patřit kurzu společenských tanců pro
studenty pod vedením tanečního mistra Milana Kysučana. Rádi bychom letos
otevřeli taneční kurz pro dospělé, který
by začal na přelomu září/října, deset lekcí, vždy v neděli, velký sál KD. Zájemci se
mohou hlásit na tel. 734 788 717, emailu:
osvetovabeseda@dolnilutyne.org

ODIS, což je firma, která kraji pomáhá
s rozvojem hromadné dopravy. Obec
poskytuje zdarma plochu pro informační tabuli a hradí elektrickou energii.
Stejně tak firma začala postupně montovat nové označníky zastávek.
K podobné opravě mělo letos dojít
i na chodníku směrem od neradské
školy do centra, ale tam se bohužel nepodařilo získat všechna potřebná povolení od vlastníků pozemků a dořešit
dopravní značení, takže opravy musely
být posunuty. Rekonstrukce smuteční síně se blíží k závěru, a doufáme, že
bude důstojným místem posledního
rozloučení. 			
(pb)

Obec má nového místostarostu

N

a červnovém zastupitelstvu rezignoval ze zdravotních důvodů na svůj post dlouholetý místostarosta obce Bc. Jan Fismol. Novým místostarostou byl jednohlasně zvolen dosavadní člen rady obce
Mgr. Jan Czapek a místo radní zaujala paní Terezie Kantorová. Panu Fismolovi náleží velké díky za dlouholetý,
odpovědný a spolehlivý výkon funkce místostarosty,
a především přání na brzké uzdravení, protože zastupitelem a kronikářem obce zůstává i nadále.
(pb)
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Senioři na dovolené v Brdech

P

očátkem července jsme prožili spolu s bohumínskými seniory týdenní
pobyt v malebném městečku Spálené
Poříčí v Brdech.
Ubytováni jsme byli ve velice pěkném hotelu Brdy s pěknými pokoji,
stylovou jídelnou, saunou, perličkovou
lázní a masážemi. Užívali jsme si plné
penze – snídaně formou švédských
stolů, chutných obědů i večeří, zákusků
i ovoce. Milý a přivětivý personál nám
vždy vyšel vstříc. Zajistil pro nás i zábavný večerní program s dudáckou kapelou.
V městečku jsme si prohlédli galerii

Špejchar, někdejší sýpku, v níž je dnes
stálá výstava historické zemědělské
techniky, expozice kresleného humoru
Jiřího Wintera Neprakty a unikátní expozice Procházka po Brdech zaměřená
na přírodu a život na Podbrdsku.
Provozovatel a zároveň řidič, pan
Michal Zeman, osobně zajistil dopravu
autobusem z Bohumína do Spáleného
Poříčí a zpět. Mimo jiné pro nás připravil autobusové výlety po okolí. Služby autobusového průvodce zvládl na
jedničku. Cestou nás upozorňoval na
zajímavá místa. Navštívili jsme vesnici Chýnov s farmou velbloudů. Beseda
s farmářkou byla poutavá.
V dalších dnech jsme navštívili památky v Rožmitále pod Třemšínem (zde
působil a je také pochován hudební
skladatel Jan Jakub Ryba), překrásný
barokní zámek Lnáře, kde je mj. k vidění šest bohatě zdobených freskových
sálů, zámecká kaple a park s barokními
sochami. V 80. letech 20. století byl zámek zrekonstruován pro potřeby Úřadu
vlády, který jej využíval až do roku 1991
jako své výletní a rekreační středisko.
Od roku 1999 slouží veřejnosti.
Další zastávkou byl zámek Bečov
nad Teplou, kde je vystaven Relikviář
sv. Maura. V Horšovském Týně jsme si

prohlédli zámek a náměstí s měšťanskými barokními domy, v Domažlicích
starobylou městskou bránu, renesanční domy s podloubími podél náměstí.
Mariánské Lázně, to je kolonáda se zpívající fontánou, Klatovy, nádherné město karafiátů, Slavkovský les s horskou
knížecí osadou Kladská (jako ve Švýcarsku). Příbram a Bazilika Svatá Hora
– krásné poutní místo, které přitahuje
i návštěvníky z exotických zemí.
Během pobytu jsme poznali nejen historické památky jihozápadních
Čech, ale i celkový ráz malebné krajiny
se spoustou rybníků. Nejen zásluhou
paní Hany Práglové, která zájezd zprostředkovala, to byl týden krásných, nezapomenutelných zážitků.
L. Červencová

Deset let působení otce Mariána v naší obci
V červenci uplynulo již 10 let od doby,
kdy v naší farnosti působí otec Marián.
Jeho „malé“ kněžské jubileum je milou
příležitostí mu poděkovat.
Vážený otče Mariáne, provázíte nás
životem od počátku Vašeho desetiletého
působení v naší obci až po současnost.
Jste pro nás vzorem pravého přátelství,
inteligence, vzdělanosti, vynikáte velkou
znalostí Bible, jste prostě skvělý kněz,
kterého si všichni velmi vážíme! Umíte
povzbudit a současně být naší oporou
i v těch nejtěžších životních situacích.
Děkujeme za Vaše modlitby, udělené svátosti a za bohoslužby, Vaše kázání
vždy obsahují to, co potřebujeme slyšet,
to, co nás přinutí k pozornosti a vede
k zamyšlení, jsou to moudrá a povzbuzující slova, kterými nás vedete, abychom
byli vždy blíž Bohu, slova, kterými se nás
snažíte nasměrovat správným směrem.
Děkujeme za nesmírnou trpělivost,

obětavost, za krásný přístup k dětem, za
skvělý vztah k naší mládeži, kterou jste
dokázal upoutat a přivést k víře, stejně
tak i k nám dospělým.
Děkujeme za Váš optimismus, který
kolem sebe šíříte a rozdáváte už jen tím,
že jste... Po příchodu do naší farnosti jste
hned začal pracovat na jejím vylepšení.
Za dobu, kdy u nás působíte, jste udělal
nesmírný a nepřehlédnutelný kus práce. Na odpočinek moc nemyslíte a stále
se vrháte do dalších prací na opravách
a zvelebování celé farnosti, aby vše bylo
tak, jak má být.
Děkujeme Bohu, že Vás poslal do naší
farnosti, přejeme Vám do další „desítky“
hlavně zdraví k Vaší náročné práci, pokoj
v duši a hodně Boží milosti, ať Vás Bůh
posiluje ve víře, naději a lásce.
farníci z Dolní Lutyně
a Věřňovic
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Černý den obce za II. světové války
Před 75 lety bombardovala obec spojenecká letadla

U

ž pěkných pár desítek let žijeme
v období bez válek a pomalu zapomínáme na historické události. Za drobné připomenutí určitě stojí den 29. srpna 1944, kdy při bombardování zemřelo
13 občanů Dolní Lutyně. Připomeňme
si alespoň krátce tu dobu.
Velkou část Evropy ještě okupovala německá vojska, Rudá armáda
stála na předměstí Varšavy, na jihu se
fronta táhla od Rumunska až po sever
Itálie. Na západní frontě se 6. června
1944 vylodili spojenci. Zbrojní průmysl
Ostravska vyráběl naplno pro nacistickou mašinérii.
Za této situace se spojenecké velení
rozhodlo bombardovat důležité průmyslové podniky na Ostravsku. Cílem
měly být průmyslové podniky v Ostravě a v Bohumíně, železnice, nádraží
a taky rafinerie v Bohumíně, která se nacházela v místech, které místní dodnes
říkají „rafinérský lesík“.
Rudá armáda nedisponovala bombardovacími stroji s dalekým doletem. Těžké bombardéry tak startovaly
z čerstvě dobytých letišť v severní Itálii.
Bohužel ten den počasí nebylo úplně
příznivé, byla nízká oblačnost, a tak se

stalo, že některé bombardéry začaly
shazovat bomby pozdě. Aby vůbec doletěly na svá mateřská letiště, musely
se rychle otočit a přebytečného nákladu se zbavit. To se stalo právě nad naší
obcí, nejvíce byl zasažen pás od pískovny, přes Adamčíkův a Waroschův les až
po Zbytky, kde bomby přímo zasáhly
několik domů a způsobily největší tragédii. Zemřelo tehdy 13 lidí, mezi nimi
i několik dětí.
Připomenout si tuto nešťastnou

událost můžete buď procházkou
Waroschovým lesem, kde jsou dodnes krátery po bombách na mnoha
místech viditelné, nebo na místním
hřbitově, když vystoupáte schody
a projdete branou hřbitova, jsou
hned vpravo hroby dětských obětí.
A jak říká jejich sestra p. Absolonová,
která nálet přežila, nezapomínejme
a važme si toho, jak dnes žijeme.
(red)

2x foto: Archiv
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Podróże bliskie – wycieczka
szkolna nad Olzę do Wierzniowic
T

uż przed wakacjami uczniowie
Szkoły Podstawowej z Polskim
Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej
wzięli udział w wycieczce szkolnej do
Wierzniowic.
W tym roku program wycieczki dla
klas 1-5 został przygotowany przez zaolziańskich harcerzy, którzy zorganizowali dla młodszych uczniów prawdziwą
wyprawę po skarb. Tropienie skarbu
odbywało się na łonie natury w okolicy PZKO Wierzniowice oraz nad samą
Olzą. Uczniowie byli podzieleni na
3 małe drużyny. Musieli w terenie odszukać wskazówki zostawione w formie
kolorowej wstążki. Znaleziona wstążka
wskazywała kierunek drogi, po której
mieli się poruszać i zadanie do wykonania.
Dobry wzrok się przydaje, żeby już z
daleka zobaczyć powiewającą kolorową wstążkę i wyprzedzić w czasie jedną z drużyn walczących o skarb. Dzieci
dały się wciągnąć w zabawę w młodych
tropicieli i podekscytowane wykonywały wszystkie zadania, które wzbudzały
małą niepewność, tworzyły zdrowe napięcie i chęć walki o szybsze rozwiązanie zagadki od pozostałych drużyn.
Wśród najciekawszych w opinii dzieci zadań do wykonania było odszukiwanie szyfrów do kłódek, próba ich
otwarcia, żeby wydostać się z pokoju,

przejście całej drużyny przez wyznaczony kawałek drogi z matą oraz trasa
przez plątaninę kolorowych sznurów.
Zdecydowanie wszyscy najbardziej byli
ciekawi, gdzie doprowadzi ich mapa ze
skarbem i co on będzie krył. Dziękujemy harcerkom z Harcerskiej Drużyny
Wodnej "Opty" w Cz. Cieszynie oraz
harcerzowi z Harcerskiej Drużyny Żwirki
i Wigury w Cierlicku za czas poświęcony
uczniom. To była prawdziwa przygoda,
która bawi, uczy i nie wymaga dalekich
podróży!
Również uczniowie klas 6-9 wy-

ruszyli na wycieczkę do Wierzniowic,
gdzie wzięli udział w dwudniowym
kursie sportowo-kajakowym zorganizowanym dla nich przy współpracy
ze stowarzyszeniem Posejdon. Żar lejący się z nieba w dniach 24-25.6. nie
był taki straszny, mogąc się schłodzić
w wodach Olzy. Wieczorne ognisko
oraz biwakowanie pod namiotami nad
samym brzegiem rzeki były dla uczniów
niecodzienną atrakcją.
Dziękujemy PZKO Wierzniowice za
udostępnienie uczniom swojego zaplecza. 		
PSP Lutynia Dolna
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Tereza OP OLKOVÁ

Vít ADAM ČÍ K

Jakub GALUSEK

Dne 22. června jsme přivítali nové dolnolutyňské občánky.

Děti ze zbytecké školy prožily radovánky

D

ne 8. června oslavily děti z MŠ a ZŠ
na Zbytkách na školním hřišti tradiční Radovánky. Letos zaplnilo školní hřiště
na 80 dětí. Jednalo se o děti ze základní
i mateřské školy, jejich sourozence a kamarády.
Program byl zahájen vystoupením
dětí a plynule navazoval na přehlídku
a ukázku Klubu vojenské historie, která
nám předvedla kromě veškerého vybavení také střelbu, což byl pro děti obrovský
zážitek. Následovalo pasování předškoláků na prvňáčky a focení s oblíbenými
pohádkovými hrdiny Shrekem a Fionou,
jenž bylo příjemným zpestřením celého
odpoledne.
Součástí programu byly také projížďky
na koních, malování na obličej a airbrush.
Letos jsme připravili také kreativní dílničku, kde si děti mohly vyrobit odznáčky
nebo vybarvit dřevěný obrázek. Největším lákadlem však byly skákací hrady, které byly neustále obklopeny davem dětí.

Kromě zábavného programu čekalo
na přítomnou drobotinu občerstvení
v podobě pizzy, kterou dětem věnovala Restaurace a penzion Lutena. Měly
možnost si pochutnat také na zmrzlině, kterou všem dětem věnovala Bezva
zmrzlina. Vhod přišel dětem také drobný balíček obsahující maličkosti z Dolnolutyňské lékárny, papírnictví Moravel
a vstupenky do kina.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na
přípravě zábavného odpoledne pro děti,

tak jako rodině Šlampiakové za hudební
doprovod, rodině Grygarové za přípravu grilovaného masa, maminkám za
upečení výborných dobrot, ČSCH poštovních holubů za propůjčení prostor
klubovny, Richmond city ranch za vynikající výkon při vození dětí na koních
a pochopitelně i dohledu u skákacích
hradů, které spolu s dalšími atrakcemi
a volnými vstupenkami pro všechny
děti do kina zajistila K3 Bohumín.
Michaela Břízová
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OZNÁM ENÍ
Odcházím navždy,
moji milí, ruky stisk
už Vám nemohu dát.
Srdce mi dotlouklo,
odešly síly,
loučím se se všemi,
kdo měl mne rád.
S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným a známým smutnou zprávu, že
nás navždy opustil náš milovaný tatínek, tchán, dědeček a strýc, pan
Břetislav POBOŘIL
z Dolní Lutyně.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Jitka
s manželem Luďkem a vnuci Jan a Vojtěch

BL A HOPŘ ÁNÍ
Po cestě vzájemně kráčíte již 60 let,
vašemu manželství se dnes klaní celý svět.
Dne 23. srpna 1959
si řekli společné "ano"
Drahomíra a Josef NIEDZWIEDZOVI
z Dolní Lutyně.
Gratulujeme vám k diamantové svatbě
a přejeme zdraví, pohodu a optimismus...
Dcera Radka, syn Drahomír, vnučka
Renáta, pravnuk Kryštůfek a spol.
Dne 14. srpna 2019
oslavil náš tatínek, zeť,
dědeček a pradědeček,
pan
Josef FERDA z Věřňovic
krásné 70. narozeniny.
Milý tatínku,
nemůžeme najít správné věty, které by
mohly za nás říct, že vážíme si Tě čím dál
víc. Za to, co jsi pro nás udělal, za všechno, čím jsi prošel a co jsi pro nás dokázal.
Nikdo nepochopí, co znamená bolest
v srdci mít, že jsme tu spolu, Ti útěchou
musí být. Za Tvou lásku děkujeme a oporu Ti teď slibujeme.
Všechno nejlepší k narozeninám,
hlavně hodně zdraví, štěstí, síly
a Božího požehnání přeje celá rodina

V Z P OMÍ N KY
Loučení žádné,
nezbyl Ti čas,
jen velkou bolest
zanechal jsi v nás.
Vzpomínky na Tebe
v srdcích si zachovají,
kdo rádi Tě měli,
tak jako my,
stále vzpomínají.
Dne 31. července 2019
by se dožil 75 let pan
Zdeněk ŠPILA.
S láskou a úctou vzpomínají sestry Jiřina,
Eva a Miluše s rodinami
Děkujeme za cestu,
kterou jsi s námi šla.
Za ruce,
které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to,
že jsi byla.
Za každý den,
který jsi s námi žila.
Dne 15. srpna 2019 jsme si připomněli
nedožité 100. výročí narození naší milované tety, paní
Marie SKRZESZOWSKÉ
z Dolní Lutyně.
S láskou vzpomínají Jan a Jiřina, David
a Blanka, Martínek a Lukášek Kubátkovi
Dny, týdny,
měsíce i léta plynou,
ale nikdy nezacelí
tu ránu bolestivou.
S bolestí v srdci jsme si
16. srpna 2019 připomněli
8. smutné výročí úmrtí mého
manžela a tatínka, pana
Štěpána BORTLÍKA.
Vzpomíná manželka.
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Ten kdo Tě znal,
ten si vzpomene.
Kdo Tě měl rád,
ten nezapomene.
Nic jiného
Ti už nemůžeme dát,
jen kytičku na hrob
a stále vzpomínat.
Dne 18. srpna 2019 jsme vzpomněli
nedožité 40. narozeniny paní
Miroslavy HOLUŠOVÉ.
Stále vzpomínají
rodiče a celá rodina
Kdo v životě
ztratil to nejdražší,
ví, kolik bolesti
a smutku zůstává.
Samota
teď jde cestou bolu,
jenž mne vodí za Tebou,
ke Tvému hrobu.
Dne 22. srpna 2019 uplynulo 6 let, kdy
nás navždy opustila milovaná manželka, maminka a babička, paní
Maruška VOKŮRKOVÁ
z Věřňovic.
Děkuji Ti za prožitých krásných 57 let,
3 měsíce a 17 dní.
Vzpomínají manžel Václav
a syn Václav s rodinou
Kdo Tě znal,
ten si vzpomene,
kdo Tě měl rád,
ten nikdy nezapomene.
Dne 26. srpna 2019
jsme vzpomněli 5. smutné výročí, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček, pan
Erich KEMPNÝ.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Erika, synové Erich, Kamil a
Martin s rodinami
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V ZPOM ÍNKY
Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat!
Dne 16. července 2019
by se dožila 85 let paní
Jiřina SZELIGOVÁ.
Zároveň jsme si 29. ledna 2019
připomněli 12. výročí jejího úmrtí.
Vzpomínají nevěsta Jitka s rodinou
a rodiny Szeligovy

V Z P OMÍ N KY
Čas běží,
ale vzpomínky zůstávají.
Odešel,
ale zůstal v srdcích těch,
kteří ho měli rádi.
Dne 1. září 2019
by se dožil 100 let pan
Rudolf STIPPER
z Dolní Lutyně.
S láskou a vděčností stále vzpomínají
syn Jan a celá rodina

Odešel jsi náhle,
nikdo to nečekal,
osud to tak chtěl!
Proč to jen uspěchal?
Byl jsi plný života,
mysl plná snění
a nikdo z nás se nenadál,
jak rychle se vše změní.

Nikdo nám neřekne,
nikdo nám nepoví,
čím byla maminka
každému z nás.
Nikdo ji nevrátí,
nikdo ji nevzbudí,
nikdy již nezazní
nám její hlas.

Dne 15. července 2019 jsme vzpomněli 16. smutné výročí, kdy nás bez slova
rozloučení navždy opustil pan

Dne 7. září 2019 vzpomeneme 3. výročí
úmrtí a v lednu jsme vzpomněli nedožitých 80 let paní

Petr SZELIGA.

Vladislavy ŠOSTOKOVÉ.

Vzpomínají manželka Jitka,
synové Honza a Kája, rodiny Szeligovy
a pan Niezgoda

Vzpomínají dcera Danuše Skokanová,
syn Radek Šostok a vnučka Karin
s vnukem Tomášem

Těžké nevzpomenout,
když slzy v očích stojí.
Těžké zapomenout,
když srdce stále bolí.
Prázdná místa jsou tu,
kde zazníval Tvůj hlas,
však vzpomínka na Tebe
zůstane navždy v nás.

Brzy jsi od nás odešel,
osud Ti málo přál,
však v našich srdcích
zůstáváš dál.

Dne 31. srpna 2019 si připomínáme
2. smutné výročí úmrtí pana
Josefa VODÁKA
z Dolní Lutyně.
S láskou vzpomíná manželka Jindřiška,
dcera Jana s rodinou,syn Pavel s rodinou,
vnuci a pravnuci

Dne 21. června 2019
jsme vzpomněli 10. smutné výročí od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan
Zdeněk USZKO.
Zároveň si dne 1. října připomeneme
jeho nedožité 65. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají maminka,
manželka Irena, syn Petr
a dcera Lucie s rodinami

Uzávěrka příspěvků do zářijového vydání Dolnolutyňských novin
Rádi bychom informovali naše čtenáře, že příspěvky do zářijového vydání společenské
kroniky přijímáme nejpozději do 5. září 2019.
Redakce
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V Z P OMÍ NKY
Kdo v srdcích žije –
neumírá.
Dne 30. srpna 2019
by se dožil 93 let pan
Jozef Čimbora.
Zároveň 10. srpna uplynulo šest let,
kdy nás navždy opustil.
S velikou láskou a vděčností stále vzpomínají manželka, dcery a synové s rodinami

V ÝR OČ Í
V měsících červenci a srpnu oslavili naši
spoluobčané svá narozeninová výročí –
91., 90., 85. a 80. let:
Rudolf KRAMNÝ
Daniela FISMOLOVÁ
Marie ADAMČÍKOVÁ
Milada LUKAŠTÍKOVÁ
Anna NAWRATOVÁ
Karel DROBIL
Miroslava MUŠINSKÁ
Janina BIJOKOVÁ
Marie VAŠÁKOVÁ
Alžběta MARCALÍKOVÁ
Marie NAWRATOVÁ
Drahomíra NIEDZWIEDZOVÁ
Zlatou svatbu – 50 let společného
života – oslavili dne 14. června 2019
manželé
Jan a Marcela SKŘÍŠOVŠTÍ
z Dolní Lutyně.
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hlavně hodně zdraví, spokojenosti
a osobní pohody do dalších let.

ROZLOUČILI JSME SE
Rozloučili jsme se s našimi občany:
Jozef PODOBINSKÝ (*1952)
Soňa LUKAŠTÍKOVÁ (*1944)
Břetislav POBOŘIL (*1941)
Edvin SOLICH (*1942)
Marcela NOVÁKOVÁ (*1963)
Milada ŠOSTOKOVÁ (*1932)
Václav KAŇA (*1940)
Jan PASTVA (*1934)
Jaroslav FISMOL (*1949)
Všem pozůstalým upřímnou soustrast.

Srpen 2019
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Nevydařený úvod sezony
Úvodní utkání nové sezony se hráčům Sokola Dolní Lutyně nevyvedla podle představ. Po návratu do 1. A
třídy tým oba úvodní duely prohrál. Doma s Albrechticemi i ve Starém Městě u Frýdku-Místku.

P

odle trenéra týmu Jiřího Aksteinera
se na špatných výkonech v úvodu
sezóny podepsalo tréninkové manko.
„Neměli jsme dobrou přípravu, chodilo nás málo. Když jsem viděl tréninkovou docházku, hned mi bylo jasné, že
naším hlavním cílem bude záchrana.
Hráči se tomu budou muset podřídit,
bez tréninku to totiž nepůjde,“ hodnotil úvod sezóny Aksteiner.
V úvodním zápase tým podle něj
zaplatil nováčkovskou daň. V domácím
utkání s Albrechticemi sice Dolnolutyňští vedli, ale náskok neudrželi. Albrechtice srovnaly z penalty, a naopak domácí
svou penaltu ve vedení neproměnili.
Nakonec dostali další tři góly a prohráli.

„Na konci jsme to už otevřeli a v závěru dostali dvě branky. Kdybychom
však dali tu penaltu, tak by to asi vypadalo jinak, bod bychom nejspíš urvali.
Problémem taky bylo, že jsem hodně
hráčů musel vystřídat kvůli zdravotním problémům. Už v první půli jsme
tak přišli o dva důležité obránce, naše
pilíře sestavy,“ postěžoval si trenér
Sokola Jiří Aksteiner.

Spokojenost
Úvodní utkání sezóny se nevyvedlo
ani týmu z Věřňovic – prohrál v Horní Suché 2:4. Chuť si však spravili ve

druhém kole, když doma rozstříleli
Sedliště 5:1. „Měli jsme štěstí. Do čeho
jsme kopli, z toho byl gól,“ doplnil trenér Martin Kubiš.
První zápas prý týmu nevyšel mimo
jiné proto, že chyběli čtyři hráči základní sestavy. „Kádr se prakticky nezměnil, přibyl jen Kevin Lubojacký,“ dodal
Kubiš.
Věřňovičtí chtějí stejně jako loni hrát
v horní části tabulky. „Fanoušci si zvykli
na dobré výkony a my jim je chceme
dopřát i letos. Chceme hlavně předvádět dobrý fotbal,“ dodal trenér věřňovického týmu. 			
(red)

Úspěšná sezona kulturisty Jiřího Judase

J

eden mistrovský titul a jeden titul vice mistra.
Ačkoli původně chtěl kulturista Jiří Judas letos
sezonu vynechat, nakonec si to ale rozmyslel.
Co ho přimělo se postavit na soutěžní prkna?
„Byl se měsíc před závody podívat na sraz závodníků v Ostravě. Chtěl se podívat, jak se daří
klukům a popřát
jim hodně štěstí.
Nakonec mu to

nedalo a rozhodl se taky zúčastnit. Formu, se
kterou se prezentoval na mistrovství Moravy
a Slezska vyladil za tři týdny a na mistrovství
republiky mu tedy příprava trvala měsíc,“ vypráví Jirkův bratr Michal.
Na mistrovství Moravy a Slezska získal Jirka
Judas v kategorii juniorů do 77 kg titul mistra
Moravy a Slezska a o týden později v Bohumíně
se stal vice mistrem republiky, titul mistra republiky mu utekl opravdu jen o vlásek.
(red)

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 a stylistickou úpravu
příspěvků. Grafické zpracování: Štěpán Januszek, 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 25. dne v měsíci. Dolnolutyňské noviny jsou vydávány jako periodický tisk územního
samosprávného celku, v počtu 1 800 výtisků. Evidenční číslo: MK ČR E 12137.
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Letní Lelkování 2019

L

etos jsme se proletěli ,,Letem světem“. Společně jsme se podívali
do Afriky, Evropy, Asie, Austrálie, Jižní
a Severní Ameriky a Antarktidy. První
Lelkování se konalo v pondělí 15. července a dozvěděli jsme se zajímavosti
ze světa slonů nebo si vyrobili cestovatelské batůžky. Povídali jsme si o zajímavých tvorech žijících na daných
kontinentech. Společně jsme pak vyráběli zvířátka z vlny, papíru, peříček,
a z vajíčkových plat, malovali jsme fixkami, temperovými barvami, stříhali
a lepili, prostě se vůbec nenudili.
S dětmi jsme si letní prázdninový
program parádně užili a už teď se těšíme na léto 2020, kdy se podíváme do
nejtemnějších hlubin moří a oceánů.

Druhé Lelkování proběhlo 22. července.

Čtvrté Lelkování se konalo 13. srpna.

Při prvním letošním Lelkování 15. července jsme zavítali do Afriky.

Lelkování 29. července.

I
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Lelkovací noc se stala již tradicí

L

etos jsme společně nocovali v sále
KD v pátek 2. srpna. Během letní noci
jsme si pomalovali cestovatelská trička,
ve kterých jsme vyrazili v pondělí do
zoo.
Trička jsme ozdobili razítky a pomalovali barvičkami na textil pomocí šablon. Trička byla vážně perfektní! V pátek
bylo velké teplo, a tak jsme zašli v podvečer na zmrzlinu. Potom jsme se vydali do parčíku, kde jsme si zasoutěžili
v lovu ryb, zahráli jsme si na klokany,
užili si pantomimu a pak si dali oddych
na dětském hřišti. Po večeři jsme nezaháleli a ozdobili si sošky slonů, lvů
a žiraf. V pyžamech jsme si lehli do spacáků, koukli jsme se na pohádku a postupně usnuli.

II
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III
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Lelkovací výlet do zlínské zoo

V

pondělí 5. srpna jsme se sešli už
v osm hodin ráno a vyrazili společně
se čtyřiadvaceti dětmi do zlínské zoo.
Cesta nám rychle utekla a zhruba
po dvou hodinách jsme byli na místě. První zastávkou bylo obří akvárium
s rejnoky, na které jsme si mohli sáhnout. Viděli jsme taky tučňáky s mláďátky, slony, lvy, hyeny, krokodýly a spoustu dalších zvířat. U žiraf jsme narazili na
komentovanou prohlídku, kde jsme se
dozvěděli třeba to, proč má žirafa černý
jazyk. V občerstvovací zóně jsme si dali
oběd, zaskotačili si na dětském hřišti
a pak vláčkem vyrazili k autobusu. Počasí nám vyšlo a výlet byl prima!

IV

