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Přivítali jsme nové prvňáčky

V

letošním roce jsme na základní
škole v centru obce přivítali do řad
školáků 38 prvňáčků, kteří se budou
učit ve dvou třídách s paní učitelkou
Lucií Trachovou a Šárkou Galuskovou,
na Zbytkách i ve Věřňovicích ke svým
spolužákům usedne nově vždy pět
žáčků prvních tříd, učit je budou paní
učitelky Hedvika Kališová a Zdeňka
Jurdinová.
Prvňáčky a jejich rodiče pozdravil
pan starosta Pavel Buzek, který za zřizovatele přinesl žákům oblíbené a dlouho
využívané kufříky pro školní potřeby
a hru společnosti Ekokom, která je už
od mala navede ke správnému třídění
odpadu. Ve škole dostanou řadu dalších
pomůcek potřebných ke zdárné výuce.
Ostatní už bude na nich – tak ať se vám
ve škole líbí a daří!
(jos)

Skončila rekonstrukce smuteční síně

O

d března letošního roku probíhala celková rekonstrukce interiérů
smuteční síně. Na počátku byla demontáž původního obložení, která naplno
odhalila nerovnosti stěn, stropů i podlah. Při sondách do podlah se navíc zjis-

tilo, že chybí vodorovné izolace. Proto
se nakonec po konzultacích s odborníky
přikročilo k odbourání starých podlah,
které dle původního záměru měly projít jen lokálními opravami. Kromě toho
byly položeny nové izolace a velko-

formátová dlažba. Podobným způsobem se postupovalo u kolmých stěn,
které se nakonec srovnávaly sádrokartony místo omítek, protože rozdíly byly
skoro deseticentimetrové.
Interiéry navrhl Ing. Karel Szewieczek, stavbu realizovala firma Meccano
z Orlové, keramické prvky jsou od paní
Jarky Rybové z Dolní Lutyně. Kovářskou
práci zvládl na výbornou umělecký kovář Jan Guziur, který je mimo jiné i autorem mříží v kostele sv. Jana Křtitele.
Všem mockrát děkujeme, doufáme,
že se rekonstrukce povedla a občané
ocení změny interiéru v místech posledního rozloučení. Co obec ještě čeká
a nemine v této lokalitě, jsou venkovní
úpravy vstupu a nejbližšího okolí, které
by měly navazovat na možné rozšíření
hřbitova za smuteční síň.
(pb)
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Čipování psů opět za měsíc

M

ajitelé psů v České republice mají
ještě zhruba tři měsíce na to, aby
nechali svá zvířata u soukromého veterinárního lékaře označit mikročipem.
K 1. lednu 2020 bude na základě novely veterinárního zákona schválené
v roce 2017 povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že
je pes označený mikročipem. Štěňata
musí být označena nejpozději v době
prvního očkování proti vzteklině, tedy
v půl roce věku. Výjimku budou mít
pouze starší psi, pokud jsou označeni
jasně čitelným tetováním, které bylo
provedeno před 3. červencem 2011.
Státní veterinární správa (SVS) aktuálně
zveřejnila na svém webu odpovědi na
nejčastější otázky na téma povinného
čipování psů.

Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří
jsou oprávněni vykonávat veterinární
léčebnou a preventivní činnost (jsou
registrovaní u Komory veterinárních
lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/
seznam-veterinaru).
Hromadné čipování psů již letos
v obci proběhlo 20. srpna, načipováno
bylo celkem 95 psů.
Vzhledem k velkému zájmu občanů
organizuje obec Dolní Lutyně ve spolupráci s veterinárním lékařem doc. MVDr.
Ivo Šimoníkem, CSc. z veterinární ordinace Ostrava-Michálkovice ještě jedno hromadné čipování psů, které se
uskuteční 24. října.
Cena čipu je 500 korun. Čipování je
nutno telefonicky objednat do 15. října

Čipování proběhne dne 24. října 2019 na těchto stanovištích:
08:00 – 11:00 hod.
13:00 – 14:00 hod.
14:30 – 16:00 hod.

prostranství před kulturním domem ve středu obce
ve Věřňovicích
prostranství před kulturním domem ve středu obce

na obecním úřadě u paní Kalmárové,
osobně v kanceláři č. dv. 6, telefonicky
nebo emailem. Telefon 552 301 296,
e-mail: kalmarova@dolnilutyne.org
			
(red)

Obec plánuje obnovu Waroschova rybníka
V obci se velmi často setkáváme se
jménem Warosch, používáme pojmy Waroschův les, Waroschův rybník
nebo Waroschův pomník. Možná stojí za připomenutí, kde se toto jméno
v Lutyni vzalo.
Rodina pana Warosche vlastnila
v Dolní Lutyni velkostatek, starousedlíci mu dodnes říkají Waroschovice
a jeho torzo se nachází kousek od
lutyňského hřiště, v místech bývalého kamenictví a truhlářství. Starý
pan Warosch byl vážený obchodník
se dřevem a jeho polnosti, o které se
vzorně staral, se táhly od statku až někam do Záblatí. Za první republiky byl
starostou obce a vděčni mu mohou
být taktéž fotbalisté, kterým daroval
část svých pozemků na vybudování
fotbalového hřiště. Po II. světové válce byl však jeho majetek zestátněn
a většina rodiny byla nucena odejít do
emigrace.
V místech pod sokolským hřištěm se v minulosti nacházela soustava tří rybníků. Spodní byl v místech dnešního parkoviště před
bývalým koupalištěm, prostřední byl

v místech bazénů a horní nad nimi
před lesem. Ten jako jediný zůstal,
přestože v minulosti byla snaha ho
zasypat. V loňském roce se obci podařilo odpady zavezený rybník odtěžit
a odpady zlikvidovat.
Letos bude sanace území pokračovat obnovením původního rybníka,
který by měl zadržovat v krajině tolik
potřebnou vláhu a současně zadržovat část přívalových vod, které by
mohly podél Lutyňky v Neradu způsobovat záplavy. Práce začnou už brzy
a do jara by mělo být vše hotovo,
proto žádáme občany o dodržování
bezpečnosti a toleranci. Také na tuto
akci se obci podařilo získat finance
z evropských fondů, které by měly
pokrýt většinu nákladů. V souvislosti
s rekonstrukcí lesní cesty ve Waroschově lese a plánovaným venkovním
sportovním areálem v místě bývalého
koupaliště, tak obec získá kvalitní odpočinkový areál nedaleko centra obce,
který by mohl být chloubou obce a za
nějž částečně vděčíme rodině pana
Warosche, jehož pomník na místním
hřbitově patří k nejzajímavějším. (pb)

Kotlíkové dotace
Blíží se podzim a „doba inverzní“, která je vždy nejen pro naši obec velmi
nepříjemná. Jako jedné z prvních
obcí v regionu se nám podařilo se
Státním fondem životního prostředí
uzavřít smlouvu o návratných finančních výpomocech pro ty, kteří nemají
dostatek peněz na profinancování.
Pokud by ještě někteří občané, kteří
požádali o kotlíkové dotace na krajském úřadě, měli zájem o poskytnutí
návratné půjčky, mohou dodatečně
požádat. Bližší informace poskytne
pracovnice úřadu paní Lucie Gorgolová. 				 (red)

Knihovna bude uzavřena
Upozorňujeme čtenáře, že ve dnech
30. září – 3. října probíhá Týden
knihoven a knihovna bude uzavřena
v termínech: pondělí 30. září, 14 – 15
hod.; úterý 1. října, 13 – 14 hod.;
středa 2. října, 13:35 – 14:35 hod.;
čtvrtek 3. října, 13 – 14 hod.
Děkujeme za pochopení.

(any)
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Chovatelé pořádali okresní výstavu

S

talo se už tradicí, že dolnolutyňská
ZO Českého svazu chovatelů pořádá koncem srpna svou výstavu v areálu
U Jiřinky v Dolní Lutyni. Bylo tomu tak
i letos a ve dnech 24. a 25. srpna připravili pro chovatele, ale i pro širokou veřejnost tentokrát okresní výstavu králíků,
drůbeže a holubů s mezinárodní účastí.
Cílem výstavy je ukázat široké chovatelské i laické veřejnosti ušlechtilost, krásu
a bohatství chovaných čistokrevných
druhů, propagovat rozšiřování čistokrevných chovů a zprostředkovávat výměnu zkušeností mezi chovateli.
Výstavu během víkendu za krásného
počasí zhlédlo necelých 750 dospělých
platících návštěvníků se svými ratolestmi,které měly vstup zdarma a byla pro
ně připravena živá tombola a stánek
s hrami, kde každý soutěžící obdržel
výhru. Velkou zásluhu na hladkém průběhu výstavy má již sehraný tým členů
ZO a jejich rodinných příslušníků, za což
jim patří velký dík. Také si vážíme úzké
spolupráce s obcí Dolní Lutyně, bez které bychom výstavu v tomto rozsahu jen
těžko pořádali.
Celkem šestasedmdesát vystavovatelů představilo své letošní odchovy,
kromě domácí ZO zde vystavili i členové ze ZO Karviná, Orlová, Hať, Markvartovice, Chlebičov, Polanka nad Odrou,
Hradec nad Moravicí, Třinec a Jablunkov.

Nejlepší kolekce holubů
Pavel Twyrdy – Lahore černý
Králíci
Nejlepší samec
Jiří Trombík – Novozélandský bílý
(ZO Dolní Lutyně)
Nejlepší samice
Sebastian Kleemann – Vídeňský šedý
(ZO Radlin)
Nejlepší kolekce
Marek Nowak – Saténový slonovinový
červenooký (ZO Radlin)

Tradičně také vystavují i chovatelé z polského Radlina a Kňurova. Na vystavených 84 kusech holubů ve 21 voliérách,
61 kusů vodní drůbeže ve 31 voliérách,
69 voliérách hrabavé drůbeže a 196 králíků bylo uděleno 43 čestných cen a 11
pohárů.
VÝSLEDKY – Okresní výstava
Nejlepší kolekce králíků
Pavel Twyrdy – Perlový
Nejlepší kolekce drůbeže
Pavel Twyrdy – kachna Zakrslá stříbřitě
divoká

Blíží se Den pěstounství

M

oravskoslezský
kraj
a více než 15 organizací
působících v oblasti náhradní rodinné péče pořádají
III. ročník „Dne pěstounství“,
a to formou celodenních
happeningů. Akce se uskuteční dne 12. října od 10
do 18 hodin v Dolní oblasti Vítkovic. Během této akce bude
umožněn pěstounským rodinám bezplatný vstup do interaktivních expozic Velkého a Malého světa techniky a Bolt
Tower. Široké veřejnosti bude poskytnuta sleva 20 procent.
Pro všechny účastníky bude navíc zajištěn po celý den bezplatný zábavný program sportovního a zážitkového charakteru, jako např. skákací hrady, deskové hry, malování na obličej,
tetování henou, lukostřelba, projížďky na koních, přednáška
Mgr. Jana Špilara, vystoupení Tomáše Savky a Martiny Šnytové
a mnoho dalšího. Podrobnější informace na: http://new.
dolnilutyne.org/akce nebo www.msk.cz
(red)

Drůbež
Nejlepší kolekce vodní drůbeže
Pavel Twyrdy – kachna Zakrslá stříbřitě
divoká
Nejlepší kohout
Jaromír Návrat – zdrobnělá Australka
(ZO Markvartovice)
Nejlepší slepice
Radek Lysek – zdrobnělá Wyandotka
žlutá černě kolumbijská (ZO Jablunkov)
Nejlepší kolekce hrabavé drůbeže
Jaromír Návrat – zdrobnělá Australka
(ZO Markvartovice)
Holubi
Nejlepší holub –
Pavel Twyrdy – Lahore černý
(red)

Jazykový kurz polštiny

P

omůžeme vám naučit se polsky – ve čtvrtek 3. října začíná výuka v kurzu polštiny pro začátečníky. Probíhat bude
každý čtvrtek od 17:30 do 19 hodin. Cena za celý kurz (16 x
90 min.) je 2 700 Kč (kurzovné pro rodiče žáků polské školy je
1 500 Kč).
Polština pro pokročilé – kurz navazující na základní znalosti polštiny – zahájení kurzu 1. října, výuka každé úterý
od 17:30 do 19:00 hod. Cena za kurz (16 x 90 min.) je 2 200 Kč
(kurzovné pro rodiče žáků polské školy je 1 200 Kč).
Oběma kurzy vás provede zkušená lektorka, která pro vás
zajistí veškeré studijní materiály, jež jsou již zahrnuty v ceně
kurzovného.
Místo konání kurzu: budova ZŠ a MŠ s polským jazykem
vyučovacím, Koperníkova 652, Dolní Lutyně. Zájemce zveme k přihlášení se do kurzu na e-mailu info@psplutynia.cz,
telefonicky na čísle +420 774 044 974 nebo prostřednictvím
zprávy na FB: ZŠ a MŠ Dolní Lutyně – polská. Podrobnosti
o obsahu a průběhu kurzu Základy polštiny najdete také na
našich stránkách www.psplutynia.cz a výše uvedeném facebooku. 							 (suc)
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Nadace ČEZ podpořila projekt
aneb Lutyňská tretra už posedmé!
Š

kolní rok jsme na všech školách v Dolní Lutyni zakončili výlety a jednou společnou akcí – Lutyňskou tretrou. Ta se konala
za nádherného slunečného počasí v areálu ZŠ A. Jiráska, kde se
sešla téměř stovka dvojic rodič – dítě nebo dvojice sourozenců či kamarádů. Jako obvykle všichni závodili a sbírali body za
nejkratší časy v běhu na 60 m, ve štafetě, body za nejdelší hody
míčem nebo koulí a za nejdelší skoky do dálky.
Děkujeme za krásné odpoledne tělocvikářům nejen našim, ale i jejich přátelům z Orlové, za zajištění občerstvení
a zázemí našemu školníkovi Jirkovi a hlavně za nápad a řadu
hodin věnovaných přípravě Tretry paní učitelce Daniele Bártové, za nápad, který žije již sedmým rokem – a to není málo!
Je důležité, aby si v dnešní uspěchané době na sebe lidé
udělali čas, trošku si zasportovali, strávili odpoledne jako rodina společně, popovídali si a to se nám zatím v atmosféře
Lutyňské tretry daří. Nejlepší výkony byly odměněny hlavně
díky našim věrným a štědrým sponzorům a zejména Nadaci
ČEZ, která celý projekt podpořila. 		
(red)

Radovánky ve Věřňovicích Letem světem školním rokem

P

očasí bylo v sobotu 15. června už od ranních hodin úžasné, a všichni jsme si tak mohli užít tento slavnostní den
s našimi dětmi, rodiči a přáteli. Děti pod vedením svých
pedagogů, připravily nádherný program pro již tradiční
Školní radovánky, které se uskutečnily na fotbalovém hřišti
TJ Sokol Věřňovice.
Hned na začátku celé akce nám děti z mateřské školy předvedly, jak vypadá „Snídaně v trávě“ a poté zatančily country
taneček na píseň Hříbě. Další vystoupení měly děti ze základní školy z 1. až 4. ročníku. Ty si připravily skvělý country
tanec na píseň Ó, Zuzano. Všechny děti si zasloužily obrovský
potlesk! Po vystoupení následovalo pasování předškoláků na
školáky a rozloučení s žáky 4. třídy, kteří už po prázdninách
budou navštěvovat školu v Dolní Lutyni. O hudbu a zábavu se
po celý den staral pan Vilček.
O organizaci celého průběhu této akce a skutečně výborné
pohoštění se postarali rodiče. Všichni návštěvníci si mohli vychutnat skvělé maso z grilu, čerstvě uzené klobásky, výborné
domácí koláče a další dobroty. K večeru se děti mohly aspoň
trošku ochladit v pěně, kterou pro ně přichystali hasiči z Dolní
Lutyně. Tímto vám všem děkujeme! 		
Petra F.

Z

dá se vám, že prázdniny rychle uběhly? Pak vězte, že školní
rok uteče stejně rychle, ale protože trvá na rozdíl od prázdnin 10 měsíců, zdá se to hlavně žákům nekonečně dlouho.
Prožili jsme toho za minulý rok skutečně hodně. Kromě
výuky, která nám všem dala zabrat asi nejvíce, jsme si rok
zpestřili mnoha akcemi, při nichž jsme se naučili plavat, lyžovat, chovat se k přírodě, sportovat, poznali jsme okolní památky a blízké hory, hlavní město, zasoutěžili si na branném
dni, na Dni Země nebo Dni dětí, založili pěvecký sbor Lutyňka, potkali Mikuláše s čertem, sbírali ocenění na výtvarných
a atletických soutěžích, hráli s okolními školami florbalová,
fotbalová či jiná utkání, prožili jsme dny prevence s policií,
s hasiči, navštívili 112 a určitě jsem zapomněla jmenovat mnoho a mnoho dalších dnů, kdy jsme neseděli jen v lavicích.
Téměř všechno jsme celý rok dokumentovali na školním webu
nebo v Dolnolutyňských novinách.
Děkuji všem učitelům, asistentům, účetním, kuchařkám,
školníkovi, uklízečkám, rovněž zřizovateli a všem sponzorům
za celoroční podporu našich akcí a do nového školního roku
přeji všem ve škole úspěchy, elán a pohodu!
Jana Josieková
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260 rocznica poświęcenia kościoła

W

e wrześniu 2019 roku obchodzimy w naszej parafii 260. rocznicę
poświęcenia kościoła św. Jana Chrzciciela. Spotykamy się w nim w niedziele
i uroczystości, w chwilach radosnych
i smutnych, w szare codzienne dni i
przy wielu okazjach. Wspominamy dziś
z wielkim szacunkiem fundatorów naszej świątyni, architektów, plastyków,
którzy zostawili tu swój talent, umiejętność i pracę.
Ze szczególną wdzięcznością zaś
myślimy o tych, którzy dziś, przez składane ofiary i inną pomoc, dbają o utrzymanie i piękno naszego kościola.
O tych, którzy co tydzień go sprzątają, dekorują i uważają go za swój dom
modlitwy.
Pierwsza wzmianka o wsi Luthina
pochodzi z roku 1305. ”Item Luthina

LXXII mansi” (tzn. również Lutynia 72
łany), czytamy w spisie miejscowości
dziekanatu cieszyńskiego z lat około
1305, obowiązanych do składania dziesięciny biskupowi wrocławskiemu.
Później w akcie sprzedaży księcia
Przemysława z roku 1365 pojawiają się
obok siebie dwie Lutynie: Niemiecka
oraz Polska. Dopiero po II wojnie światowej w roku 1946 zmieniono nazwę
urzędową na Lutynię Dolną.
Po raz pierwszy o kościele dolnolutyńskim dowiadujemy się ze spisu świętopietrza z 1447 roku. Od najstarszych
czasów kościół był budowlą drewnianą.
Pierwsze dokładniejsze opisy kościoła
dolnoluytyńskiego pochodzą z XVII
wieku, najstarszy z 1688 roku. W protokole wizytacyjnym podano, że w kościele znajduje się ołtarz główny św. Jana
Chrzciciela. Kościółek był zdemontowany w 1740 roku.
Ołtarz główny przewieziono do kościoła w Godowie
a ambonę do kaplicy w Gołkowicach.
Obecny, murowany kościół,pochodzi z II poł. XVI
w. i został wzniesiony na miejscu

dawnego,
drewnianego
kościoła.
Zbudowany został w latach 17401746 przez właściciela Lutyni Mikołaja Taaffe z żoną Marią Anną von
Spindler. Herby fundatorów wiszą
z boku głównego ołtarza – św. Jana
Chrzciciela. po dzień dzisiejszy. Kościół
jest budowlą barokową jednonawową.
Przylegają do niej zakrystia i boczne
kaplice. Kościół parafialny św. Jana
Chrzciciela poświęcił 9 września 1759
Philipp Gotthard von Schaffgotsch –
biskup wrocławski w latach 1747-1795.
Maria Sztwiertnia

Mozaika wrześniowa w domie kultury

W

piątek 6. września zarząd MK PZKO
w Lutyni Dolnej zaprosił swoich
członków i sympatyków do domu kultury na spotkanie pn. Wrześniowa mozaika, które składało się z dwu odmiennych
prelekcji, programu kulturalnego i wspólnego śpiewania. Imprezę zaszczycili
swoją obecnością goście – prezesi sąsiednich kół PZKO, Leon Kasprzak z OrłowejPoręby, Władysław Rusek z Rychwałdu
i wiceprezes koła skrzeczońskiego
Gerard Brzeźniak.
Na zagajenie studentka ostrawskiej
średniej szkoły artystycznej Dorota Czapek zagrała dwa utwory fortepianowe
a następnie głos zabrała Otylia Toboła, by przypomnieć tragiczny wrzesień 1939, nie tylko w historii Polski.
Wyjaśniła też kilka mitów i w skrócie
przedstawiła początki drugiej wojny świ-

atowej w naszych gminach. Do wspólnego śpiewania pieśni żołnierskich zaprosił wszystkich obecnych Władysław
Rusek, który akompaniował przy fortepianie.
Drugą prelekcję z prezentacją multimedialną wygłosiła Iwana Ćmiel. Ciekawie opowiadała o pszczołach i ich roli

w życiu człowieka, omówiła znaczenie
pszczół w przyrodzie. Wspomniała o kilku
rodzajach pszczół, produktach pszczelich, rodzajach miodów. Interesująca impreza zakończyła się dyskusją przy kawie
i domowych wypiekach.
Maria Sztwiertnia
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VÝROČÍ
50 let spolu – to je něco!
Za tu dobu změnilo se kdeco.
Ale ve Vaší lásce nic,
přejeme Vám těch let víc.
		
Dne 13. září 2019 oslavili
pan Zdeněk CZERNÝ
a paní Anna CZERNÁ
50 let společného života.
Do dalších společných let přejí hodně
zdraví, štěstí a lásky syn Radim, snacha
Marcela a vnuk Martin.

ROZLOUČILI JSME SE
Dne 9. srpna 2019
jsme se rozloučili
s naším milovaným
manželem, tatínkem,
dědečkem, bratrem,
švagrem a tchánem,
panem
Janem PISKOŘEM
z Věřňovic.
Děkujeme všem příbuzným, přátelům,
sousedům a známým za účast a květinové dary při posledním rozloučení.
Zároveň děkujeme dialyzačnímu středisku a chirurgickému oddělení v Bohumíně za veškerou péči.
Zarmoucená rodina
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
kteří dne 16. srpna 2019
doprovodili na poslední
cestě pana
Jaroslava FISMOLA,
který zemřel po dlouhé
a těžké nemoci dne 12. srpna.
Rovněž děkujeme panu faráři Mgr.
Mariánu Pospěchovi za podporu a důstojné vedení pohřbu i všem zúčastněným za projevy soustrasti a květinové
dary.
S láskou a úctou manželka Alena
a dcera Lenka s rodinou

ROZLOUČILI JSME SE
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří
se přišli rozloučit s naším milovaným,
panem
Milanem SZPILOU,
také za květiny a panu faráři za důstojný
a upřímný projev.
Manželka s dcerou

V Z P OMÍ N KY
Bez Vás, maminko a tatínku,
se nám těžko životem kráčí.
Při vzpomínce na Vás
se nám slzy do očí tlačí.
Nestihli jsme Vám naposledy sbohem dát,
za vše, co jste pro nás udělali, poděkovat.
Bolest v srdcích zůstává, zná ji jen ten,
kdo Vás miloval a s Vámi žil.
Dne 4. září 2019
jsme si připomněli
9. smutné výročí úmrtí
našeho tatínka, pana
Bertka HANUSKA
a zároveň dne 16. září jsme si připomněli jeho nedožitých 94 let.
Dne 25. září 2019
jsme si připomněli
1. smutné výročí úmrtí
naší milované maminky,
paní
Malvíny HANUSKOVÉ.
Vzpomínáme a nikdy nezapomeneme.
Syn Erich s rodinou
To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.
Dne 16. července 2019 jsme
vzpomněli 12. smutné výročí úmrtí paní
Jany NÁVRATOVÉ.
S láskou vzpomíná manžel Leo
a syn srodinou.
Vzpomínka na paní Návratovou měla být uveřejněna již v srpnovém vydání společenské kroniky.
Za opoždění se omlouváme.		
Redakce
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V Z P OMÍ NKY
Prázdné zůstává
místo mezi námi,
chybíš nám
a nic Tě nenahradí.
Teď jenom kytičku
na hrob Ti můžeme dát
a s bolestí v srdci
na Tebe vzpomínat.
Dne 13. září 2019 jsme si připomněli
1. výročí úmrtí paní
Marie KUČOVÉ.
S láskou a úctou vzpomína dcera Miluše
a zeť Alexander s rodinami.
V životě se loučíme
mnohokrát,
s rodiči jenom jednou.
Kdybychom si oči vyplakali,
jejich už se neohlédnou.
S bolestí v srdci
si 28. září 2019
připomínáme 5. smutné
výročí úmrtí rodičů,
paní Lydie DAMCOVÉ
a pana Leo DAMCE.
Vzpomínají dcera Lenka s rodinou
a syn Libor s rodinou.
Hvězdy Ti nesvítí,
slunce nehřeje,
už se k nám nevrátíš,
už není naděje.
Prázdný je domov,
smutno je v něm,
cestička k hřbitovu zůstala jen.
Jak tiše žila, tak tiše odešla.
Skromná ve svém životě,
tichá ve svých bolestech.
Dne 23. září 2019 jsme si připomněli
8. smutné výročí úmrtí paní
Sidonie PIKOLOVÉ.
S láskou vzpomínají synové
a dcera s rodinami.
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V ZPOM ÍNKY
To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.
Dne 27. září 2019
vzpomeneme 3. smutné
výročí úmrtí pana
Radislava CHODA.
S láskou vzpomíná manželka Karin,
dcera Radka a celá rodina,
bratr Zdeněk s rodinou.
Ráno,
když slunce zemi navštívilo,
Tvoje srdce
se navždy zastavilo,
to, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání,
stále je v srdci veliká bolest
a vzpomínání.
Dne 11. října 2019 vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí pana
Lubomíra MIŽDOŠE.
S láskou a úctou vzpomínají rodiče,
děti Honzík a Ondrášek, bratr Slávek
a sestra Vlasta s rodinami.

VÝROČÍ
V měsíci srpnu oslavily naše spoluobčanky svá narozeninová výročí – 90
a 85 let:
Ludmila KONVIČKOVÁ
Marie KUBÍKOVÁ
Oslavenkyním přejeme hlavně pevné
zdraví, osobní spokojenost a pohodu
do dalších let.
Výročí zlaté svatby – 50 let společného života – oslavili dne 9. srpna 2019
manželé
Petr a Jana KOVAŘÍKOVI
z Dolní Lutyně.
Manželům Kovaříkovým gratulujeme
a přejeme do dalších společně prožitých let hlavně hodně zdraví a osobní
pohody.

ROZLOUČILI JSME SE
V měsících červenci a srpnu nás opustili:
Milan SZPILA (*1937)
Jan PISKOŘ (*1943)
Helena KOCZUROVÁ (*1938)
Jaroslav FISMOL (*1949)
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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OPRAVA
Vážení čtenáři,
v minulém čísle Dolnolutyňských novin
bylo na stranách společenské kroniky
chybně uvedeno období červenec –
srpen. Správně mělo být uvedeno
období červen – červenec. Tímto se
za tiskovou chybu omlouváme.
Redakce

260 let farního kostela v Dolní Lutyni

Ř

idiči mi budou rozumět. Možná mi
někteří dají i za pravdu, že člověk,
když vjíždí do nějakého cizího města
či obce, se jakoby bezděky orientuje
podle věží kostelů, radnic nebo zámků.
Často nám napovídají, kde je střed města, náměstí, centrum.
Během prázdninového cestování
jsem projížděl jednou čtvrtí na okraji Plzně. Nebylo vidět žádný záchytný bod, který by člověka nasměroval k centru. Automaticky jsem spoléhal na kostel, který se
mi ovšem vůbec nedařilo objevit. Jezdil
jsem křížem krážem od jednoho konce k
druhému. Trvalo to nezvykle dlouho a byl
jsem tím rozčarován. O to více, že uprostřed dne nebylo možné u cesty, na chodníku, u domů potkat jediného člověka.
Kostel jsem nakonec našel. Spíše omylem nežli náhodou. Nesmírně smutné
zjištění, že vždy neplatí: Kde je kostel, tam
je centrum. Po architektonické stránce
sice zajímavá stavba, ovšem téměř bez
věže, umístěna na bezvýznamném místě
a ještě jakoby úmyslně skrytá přerostlými
stromy vysázenými okolo.
Jako kdyby to vše vypovídalo o lidech,
kteří zde žijí. Zvláštní! I uprostřed parného
léta „chlad“. I uprostřed denního shonu
a provozu „mrtvo“.
To víte, že jsem okamžitě v myšlenkách zalétl k nám do Dolní Lutyně. Myslím, že lidem, kteří sem k nám přijíždějí,
se nemůže stát, že by nenašli kostel,

který je blízký centru a lidem, kteří zde žijí.
V těchto dnech si připomínáme 260 let od
doby, kdy se zdejší chrám stal viditelným
ukazatelem něčeho daleko důležitějšího
než pouze urbanistického uspořádání.
Bez ohledu na vyznání či světonázor ukazuje nejen směr „kudy tudy“. Naši předkové říkávali, že věž kostela je prst, který
ukazuje vzhůru. Tedy směr, který je podstatný a charakteristický nejen pro toto
místo, ale pro každého člověka.
Dalo by se mnoho psát a hovořit
o současných viditelných potřebách
oprav, jejich náročnosti, delikátních možností různých řešení, které jsou s problematikou takovéto stavby spojeny. Nejde
všechno totiž tak jednoduše a rychle, jak
se na první pohled může zdát.
To ovšem není náplní těchto řádků.
Cítím dnes spíše potřebu vyjádřit vděčnost vašim předkům, generacím časů
minulých, ale především lidem dní
a doby současné, díky kterým je toto
místo viditelné, živé a centrem mnoha
událostí životních příběhů místních obyvatel.
Přál bych celé naší obci, aby nikdy
nebyla bez „centra“. Přál bych lidem této
obce, aby nikdy neztratili „směr“. A tím
centrem a směrem myslím víc, než pouhé
náměstí či silnice. Ty samy o sobě totiž nestačí k tomu, abychom se neztratili.
Pa. Mgr. Marián Pospěcha, farář

Setkání jubilantů

Burza dětského odívání

Dne 11. října se v sále KD bude konat
setkání jubilantů obce. Letos přivítáme
ročníky 1944, 1949 a 1954. Jednotlivým jubilantům budou zaslány osobní pozvánky. Hosté se mohou těšit na
drobné občerstvení, dáreček a hudební doprovod k tanci i poslechu. (red)

Burza dětského podzimního odívání
v sále KD se uskuteční ve dnech 7.–9. října.
PONDĚLÍ 7. 10.
STŘEDA 9. 10.
sběr 8 – 17 hod.
prodej 10 – 17 hod. prodej
8 – 13 hod.
ÚTERÝ 8. 10.
vyúčtování
prodej 8 – 17 hod. 13 – 17 hod.

Maximální počet položek je 50, letní oblečení
nebereme. Bližší informace na tel. 604 158
142 nebo e-mailu
petrova.pavla@email.cz
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„Věřím, že se naše hra zlepší,“
říká trenér fotbalistů Jiří Aksteiner

P

rvní podzimní zápasy se mužstvu
Sokola Dolní Lutyně nevyvedly.
Na jaře tým vybojoval postup do 1.A
třídy, kde však zatím na soupeře nestačí. Trenér Jiří Aksteiner nicméně věří,
že se herní projev týmu a také výsledky
zlepší.
„Výsledky zatím nejsou takové, jaké
bychom si všichni představovali. Je
to také tím, že nám chybí hráči na trénincích i při zápasech. Měli jsme hodně zraněných, do toho zasáhly i pracovní povinnosti. Pokaždé nám chybí
tři nebo čtyři hráči základní sestavy,
což je znát,“ vysvětluje Jiří Aksteiner,
kterého situace nutí do zápasů nasazovat
dorostence. „Snad už se to brzy zlepší,
těžký zápas se Stonavou jsme zvládli
a máme první bod,“ zaradoval se.

Podle něj na tom prý mužstvo není
vůbec špatně. „Naopak v některých
zápasech jsme byli lepší než soupeři,
ale nedáváme góly, což nás trápí. Pořád ale říkám, že pokud nebudeme mít
natrénováno, tak nebudeme mít sílu,

budou váznout nahrávky i osobní souboje. Když už se do šance dostaneme,
tak ji spálíme. Všechno jde zatím proti
nám, ale sestupu se nebojíme, ještě je
před námi totiž spousta zápasů,“ dodal
odhodlaně trenér Jiří Aksteiner. (red)

Podzimní nabídka kroužků pro děti i dospělé

D

esítky kroužků nabízí od září dětem
i dospělým bohumínské sportovní
kluby a zájmové organizace. Bohumínský dům dětí a mládeže připravil několik desítek kroužků pro děti i dospělé.
Mezi letošní novinky patří zpěv, robotika nebo fotbalová abeceda. Po čtyřech
letech se do nabídky vrací i atletika. Vše
lze najít na webu www.ddmbohumin.cz.
Přihlásit
se lze online
nebo
osobně
v hlavní budově
Fontány v Janáčkově ulici. „Září je
vždy lehce hektické, ale náš zkušený tým si s tím
dokáže poradit.
Posílili jsme recepci v hlavní budově. Novou přihlášku je třeba na

začátku školního roku podat vždy,
i když dítě naše kroužky navštěvuje už
několik let,“ upozornil ředitel DDM Fontána Ondřej Veselý, že většina kroužků
bude odstartována až v říjnu.
Pestrou nabídku Fontány doplňují
aktivity K3 Bohumín a dalších institucí
a klubů. Neotřelé zpestření volného
času představují kurzy pro dospělé,
které láká umělecké řemeslo. „Zájemci
se mohou hlásit do kurzu loutkového
divadla nebo filmového kurzu, stálicí
v naší nabídce zůstávají počítačové či rukodělné kurzy,“ uvedl ředitel
K3 Bohumín Karel Balcar s tím, že lidé
se mohou hlásit osobně v knihovně, nebo telefonicky na čísle 596 013
027 či e-mailem na knihovna-teen@
k3bohumin.cz.
Nové členy přijmou do svých řad
i bohumínské sportovní kluby, informace o náborech najdou rodiče dětí na
webových či facebookových stránkách

jednotlivých klubů či v aktuálním čísle
městského zpravodaje OKO.
„V Bohumíně snad není sport, který
by tu nešel provozovat. Nabídka pro
děti začíná u nejpopulárnějších sportů, jakými jsou fotbal či florbal, přes
házenou a plavání a rozhodně nekončí atletikou či judem. Vyjmenovat
všechny opravdu nejde. Každý rodič si
pro své dítě může vybrat přesně takovou aktivitu, jaká mu bude vyhovovat
nejvíce,“ řekl místostarosta Igor Bruzl
s tím, že město podporuje volnočasové
aktivity dětí i dospělých částkou zhruba
osm milionů korun ročně.
(red)
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