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zpravodaj obecního úřadu a osvětové besedy obce dolní lutyně

zdarma

Zpívající školáci

ZPĚVÁCI ZE SLEZSKA. Účastníci pěvecké soutěže v Bohumíně: zleva spodní řada – Kateřina Kabátková (třída 5. B), Anežka
Lindnerová (3. B), Pavel Lukaszczyk (3. A). Zleva vrchní řada – Kateřina Klečková (7. A), Agáta Kovářová (6. B), Anna Váchová
(8. A). 													
Čtěte na straně 2

KORONAVIRUS A NOUZOVÝ STAV
Dne 12. března Vláda České republiky vyhlásila nouzový stav a od pondělí 16. března platí celostátní karanténa. Pokud by se situace u nás nadále nezlepšila, musel by o prodloužení rozhodnout Parlament České republiky. Protože
situace v souvislosti se šířením koronaviru se mění každým dnem, nebo spíše každou hodinou, v době, kdy budete číst
tento článek, může být situace diametrálně odlišná. Rád bych proto jen shrnul některá fakta a všechny občany požádal
o zachování klidu a nešíření paniky.
»» Aktuální informace přinášejí média (televize, rozhlas, sociální sítě) – obec je obratem zveřejňuje na svém webu
a facebooku. Řiďte se prosím pokyny vlády, hygienických stanic a dalších státních institucí.
»» Prosím, zachovejte klid, nejvíce ohroženou skupinou jsou lidé nad 60 let, prosím buďte s nimi solidární, dodržujte
všechny pokyny, pravidla osobní hygieny a v případě návratu z rizikových oblastí karanténu.
»» Pokud to není nutné, nenavštěvujte místa s větší koncentrací osob. Nakupujte přiměřené množství potravin třeba
i pro rodiče.										
Mgr. Pavel Buzek, starosta obce
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Dolnolutyňští školáci na soutěži
Zpěváček ze Slezska 2020
V

ybraní žáci dolnolutyňské základní školy se ve středu 4. března zúčastnili v ZUŠ Bohumín pěvecké soutěže ve zpěvu lidových písní s názvem
Zpěváček ze Slezska 2020.
Ve II. kategorii (žáci od 8 do 9 let)
naši školu reprezentovali Anežka
Lindnerová ze třídy 3. B, která si za
doprovodu klavíru zazpívala písně Od
Skřečuňa cesta długo a Podle mego
okjynečka, jako druhý zazpíval Pavel
Lukaszczyk z 3. A, který si vybral Gorale a Zdało še mi, zdało a vybojoval

v obrovské konkurenci nejlepších zpěváčků z okolních škol krásné 3. místo!
Ve III. kategorii (žáci od 10 do 12
let) naši školu reprezentovala žákyně
5. B Kateřina Kabátková, jež si zazpívala písně Od Skřečuňa cesta długo
a Podle mego okjynečka.
Do IV. kategorie (žáci 13-15 let) byly
za naši školu vybrány žákyně Kateřina Klečková ze třídy 7. A s písněmi Po
čym staro babo a Od Skřečuňa cesta
długo, jako druhá si v této kategorii zazpívala Agáta Kovářová ze třídy

6.B, která si pro své dopolední zpívání
vybrala Čymu žeš ty, Rejna a Za stodołami zakvitnyła rež a získala ve veliké konkurenci 3. místo!
V VI. kategorii pěvecká dua (žáci
od 11 do 15 let) si žákyně Agáta
Kovářová (6. B) a Anna Váchová
(8. A) písněmi Bože muj, ojče muj
a Čymu žeš ty, Rejna vyzpívaly hezké
3. místo!
Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.
Mgr. Kateřina Jarošová

Staré lípy u památníku na hranici nahradily nové
Již v minulém roce někteří občané
Věřňovic poukazovali na špatný stav
dvou historických lip napadených
jmelím v blízkosti pomníku prusko-rakouské války na odbočce u kříže
směrem na Łaziska. Při silném větru
padající hrubé větve nejenže ohrožovaly kulturní památku, ale i pocestné.
Na základě tohoto podnětu nechala
obec zdravotní stav posoudit, a bylo
vydáno povolení ke kácení. K tomu
obec získala všechna potřebná povolení včetně stanoviska z odboru
životního prostředí Moravskoslezského kraje. Obec samozřejmě s kácením naplánovala i výsadbu nových
lip odolnějších proti jmelí. Výsadba už
byla provedena a výsledek můžete
porovnat na fotografiích. Doufejme,
že se stromům bude dařit, co nejdříve
dorostou do výšky původních stromů
a budou dotvářet kolorit tohoto nádherného místa.
Mgr. Pavel Buzek,
starosta obce

Vážení spoluobčané,
dovolte nám představit vám naše nové
facebookové stránky obce. Od nového
roku jsme spustili novou komunikační platformu se svými občany. Pokud
budete chtít dostávat novinky z naší
stránky, klikněte na tlačítko „To se mi
líbí” a neunikne vám žádná aktualita.

A k čemu facebookové stránky
obce vlastně slouží?
»» Informace k vám poputují rychleji
»» Můžete se nás zeptat na cokoliv
»» Můžete nám zasílat připomínky
a podněty, za všechny budeme rádi
»» Pokud vás něco v obci trápí, je
facebook přímou a rychlou cestou,
jak nám to sdělit

Věříme, že nový FB přispěje ke
zlepšení komunikace s našimi občany
a zpříjemní dohledávání informací či
novinek.

březen 2020

dolnolutyňské noviny

strana 3

Wieczór balowy pełen zabawy
S

obotni wieczór 8 lutego br.
w Domu Kultury w Lutyni Dolnej
upłynął pod znakiem dobrej zabawy
podczas tradycyjnego balu PZKO tym
razem pod hasłem „Cats“. Do tematu
balowego dopasowana była znowu
dekoracja sali oraz stroje pań przy barze i w stylowej kawiarence.
I znowu był to bal jak za dawnych
lat, ponad 180 balowiczów wracało nad ranem do domów, panowie
z kotylionami wpiętymi w wieczorowe stroje, panie z bukietami pięknych
róż a niektórzy z jakimś trofeem wygranym w „loterii“.
O oprawę muzyczną balu zadbał profesjonalny zespół muzyczny
Smolaři. Muzyka grana przez zespół
idealnie „wpasowała się“ w gusta
zarówno młodych jak i troszkę starszych gości balowych.
Wodzirejem balu była Izabela
Kapias, która profesjonalnie poprowadziła zabawę.
Dolnolutyński bal PZKO rozpoczyna się tradycyjnie polonezem, który
poprowadzili w tym roku tancerze
ZPiT Olza. Nim jednak zaprosili do

tańca wszystkich balowiczów, sami
zaprezentowali nowoczesnego walczyka oraz polonez pokazowy.
Trzecim tańcem gościnnego zespołu tanecznego był wspaniały
„charleston“, z wspaniałą taneczną
choreografią i strojami z lat dwudziestych.
Sukces balu nie zależy tylko i wyłącznie od muzyki i wodzireja, ale
również od gości balowych, którzy
razem współtworzą jego klimat. Zaś

o sprawną organizację balu zatroszczyła się tym razem ponad trzydziestka ofiarnych działaczy dolnolutyńskiego MK PZKO, sympatycy, koledzy
i znajomi, którzy bezinteresownie pomagali w przygotowaniach, krzątali
się w kuchni, szyli kotyliony, przygotowali korki, podczas balu pracowali
w różnych funkcjach a po balu posprzątali salę balową w domu kultury.
Maria Sztwiertnia

Certifikáty v kurzech polštiny byly rozdány
Po 16 setkáních skončila dvěma skupinám účastníků kurzu polštiny výuka.
Začátečníci i pokročilí studovali
souběžně ve dvou kurzech od října
2019 a rozšiřovali si postupně jazykové znalosti. Ke spokojenosti všech
zúčastněných, pořadatele i lektorky
se podařilo naplnit záměr kurzů – vyvolat zájem o prohlubování znalostí
polského jazyka. Není těžké se naučit
číst, psát a komunikovat polsky. Systematickou přípravou a pravidelnou
účastí ve výuce se lze během 8 měsíců naučit jazyk vhodně používat. Profesionální přístup lektorky je stejně
důležitý jako prostředí – místo výuky
v učebně Základní školy s polským
jazykem vyučovacím v Dolní Lutyni
rozhodně přispělo k motivaci pro další
sebevzdělávání.
Zájem účastníků kurzu o reálie Polska, gastronomii, cestování, obchodní
korespondenci či polské písničky byl

příjemným zpestřením výuky. Pokročilejší kurzisté se naučili zpívat
"Sto lat" a ochutnali polský tradiční
"sernik" a "makowiec".
„Naším hlavním cílem u těchto kurzů je, aby se dospělí naučili
polštinu používat v praxi, zapojili

svoji jazykovou intuici. Nejde nám
o akademické znalosti. Velká většina z dosavadních absolventů
našeho kurzu polštinu potřebuje
aktivně používat v práci a máme
velmi pozitivní zpětnou vazbu,
že se jim to opravdu daří a z toho

máme velkou radost,” říká Sabina
Suchanková, ředitelka polské školy,
která kurzy pořádá. „Další skupinou
účastníků kurzů jsou rodiče našich
žáků, jejichž mateřským jazykem je
čeština a kteří se svými dětmi doma
mluví právě česky. Jejich ratolesti
těží z vědecky prokázaných přínosů
dvojjazyčnosti automaticky tím, že
se učí v naší škole souběžně česky
i polsky. Rodiče ani po absolvování
kurzu asi své děti ve znalosti polštiny nedoženou, ale chceme jim tímto
umožnit alespoň občas nahlédnout
i do té části vyučovací látky, kterou
děti probírají v polštině.“
ZŠ s polským jazykem vyučovacím hodlá od dubna 2020 v pořádání
kurzů polštiny v Dolní Lutyni pokračovat a zve zájemce o budoucí kurzy polštiny ke kontaktu na emailu:
info@psplutynia.cz, tel. 774 044 974
nebo skrze facebook ZŠ a MŠ Dolní
Lutyně – polská.
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Návštěva u mořeplavce Richarda Konkolského
Děti z mateřské školy Zbytky navštívily mořeplavce, pana Richarda
Konkolského. Slavný rodák na ně
čekal doma ve své pracovně a děti
přivítal s úsměvem, v dobré náladě
a nabídl jim sladkost z bonboniéry.
Ukázal jim své fotografie, kormidlo, luk se šípy, poklad v truhličce
a mapu světa. Řekl dětem, kde všude se svou lodí „Niké“ doplul. Loď si
postavil úplně sám a taky si ji cestou
po moři musel často sám opravovat.
Děti si prohlédly i knihovnu plnou
knížek, které Richard Konkolski napsal. Teď dopisuje další svoji knížku,
jezdí také na besedy do televize, aktivně sportuje, chystal se na lyže do
Alp.
Dětem se na návštěvě líbilo u mořeplavce úplně všechno, co se týka-

lo moře, ale i domácí kocour Mikeš,
kterého si všichni chtěli pohladit.
Nakonec se děti se slavným mořeplavcem vyfotily a slíbily, že zase

Masopustní rej na Zbytkách
Od pondělí děti vyráběly veselé škrabošky, královské koruny, karnevalové
masky. Měly velkou starost, co si na
sebe obléknout na čtvrteční karneval,
aby je nikdo nepoznal. Moc se na masopustní karnevalový rej těšily.

S naší paní kuchařkou Janou si napekly masopustní koláče s povidlovou, makovou, tvarohovou, jablečnou
a ořechovou náplní.
Ve čtvrtek hned ráno se všechny děti, paní učitelky i paní kuchařka
převlékly do svých kostýmů a všichni
si užívali jako na bále – jedli, pili, soutěžili a tančili.

přijdou na návštěvu. Za své zvídavé
dětské otázky dostaly svítící skákací
míčky.
Dáša Mojžíšková

Ptačí budky a 8. B

Po svačince se šly děti v kostýmech ukázat svým kamarádům do
sousední základní školy. Školáci už na
ně čekali v tělocvičně. Najednou byla
tělocvična plná spidermanů, kočiček,
princezen, šašků, všichni si společně
zatančili a nechybělo ani občerstvení.
Naše děti nabídly školákům upečené
koláče.
Masopustní dopoledne rychle
uteklo a děti se už těšily na příští den.
V pátek totiž dorazilo do školky divadélko Duo Šmašula se svým představením Klauni ve škole.
Dáša Mojžíšková

Svět techniky v Dolních Vítkovicích
vyhlásil 5 dnů v březnu akci Ptačí budky pro Zoo Ostrava. Byli jsme rychlí
a stihli si zarezervovat termín. Třída
8. B se vydala do dílen Alfréd a dopoledne vyrobila každá dvojice žáků
jednu profesionální budku pro drobné
ptactvo. Moc děkujeme Světu techniky za tuto možnost, bylo nám tam
fajn a byli jsme pochváleni, že umíme
– nejen kluci, ale i děvčata se předvedla a všichni byli oceněni uznáním
lektora. Dvě budky jsme dostali i pro
ptactvo u naší školy, budeme pozorovat, zda se u nás zabydlí třeba sýkory.
Více na stránkách školy.
Lucie Szotkowská, Jana Josieková
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Zaproszenie na zapisy do szkoły
polskiej: „Spotkajmy się!“
Społeczność szkolna oraz dyrekcja
Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej
serdecznie zapraszają rodziców naszych przyszłych przedszkolaków
i uczniów na zapisy na rok szkolny
2020-2021 w dniach:
20. 4. 2020 – zapisy do 1. klasy
szkoły podstawowej, godz. 8–16
12. 5. 2020 – zapisy do przedszkola, godz. 8–16.
Rekrutację poprzedzać będzie
Dzień Otwarty – piątek 27 marca
2020, godz. 12 – 17. W tym dniu nasi
goście będą mieli wyjątkową okazję, aby zwiedzić placówkę, obejrzeć
sale dydaktyczne oraz porozmawiać
z kadrą pedagogiczną. Dzień Otwar-

ty to także okazja do odwiedzenia
wystawy prac plastycznych dzieci
i młodzieży czy szkolnego kiermaszu
wielkanocnego, gdzie będą do nabycia dekoracje wielkanocne wykonane przez uczniów. Zatem SPOTKAJMY SIĘ – byli absolwenci, przyjaciele
szkoły, przyszli uczniowie z rodzicami.
Zapraszamy do spotkania przy filiżance kawy i rozmów z byłymi kolegami
z ławki szkolnej. Każdy zwiedzający
otrzyma od nas mały upominek.
Rodzice przyszłych pierwszoklasistów wraz z pociechami mogą także skorzystać z możliwości udziału
w otwartych zajęciach dydaktycznych,
w czasie których można będzie odczuć
atmosferę panującą u nas, poznać nauczycieli, zapoznać się z nowatorskimi
metodami nauczania i innymi atutami,
jakie niewątpliwie posiada nasza szko-

ła, stwarzająca warunki do indywidualnego podejścia do ucznia. Zapisy na
otwarte zajęcia szkolne, które odbędą się w godz. 8:45–11:30 w dowolnym dniu pomiędzy 6. 4. 2020 a 8. 4.
2020, przyjmujemy drogą mailową na
info@psplutynia.cz lub telefonicznie
pod nr. +420 774 044 974.

Zápis dětí do prvního ročníku
Základní školy Aloise Jiráska
v Dolní Lutyni se koná
v úterý 7. dubna 2020
od 12 do 16 hodin
v ZŠ Komenského 14 – malá škola u kos
Zákonný zástupce s sebou přinese svůj občanský průkaz, rodný list dítěte
a žádost o přijetí dítěte. Žádost najdete na stránkách školy
jako přílohu u článku Zápis do ZŠ, popř. dostanete při zápisu ve škole.
www.zsdl.cz
 +420 605 569 053
zsdl@volny.cz

Dyrekcja szkoły
i przedszkola
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Daniel GAVLAS

Michal CZARNOTA

Marie LISOVÁ

Kristýna BAROŠOVÁ

Stella DOMES

Veronika LUKOSZOVÁ

Viktor FRIEDRICH

Viktorie GAJOVÁ

Dne 15. února 2020 jsme přivítali nové dolnolutyňské občánky.

březen 2020

společenská kronika

VZPOMÍNKY
Dne 27. února 2020 uplynulo 54 roků od chvíle,
kdy po těžké nemoci
opustil ve věku 45 let
svou rodinu náš
milovaný tatínek
Drahomír FISMOL,
vlakvedoucí ČSD.
Před deseti lety,
dne 26. února 2010,
jej ve věku 87 let
následovala i jeho
manželka,
naše drahá maminka
Štěpánka FISMOLOVÁ.

Za rodičovskou lásku jim oběma děkují
a ve stálých vzpomínkách uchovávají
synové Jan, Břetislav a snacha Alena
s rodinami.
――――――――――――――
Kdo žije v srdcích těch,
které miloval,
ten neodešel.
Dne 13. března 2020
uplynulo 18. smutné výročí úmrtí
pana
Františka KŘEMENA
a zároveň si letošního 5. dubna připomeneme jeho nedožité 104. narozeniny.

Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou
vzpomínku! Snacha Eva a vnučky
s rodinami.
――――――――――――――
Jak tiše žila,
tak tiše zemřela.
Skromná ve svém životě,
velká ve své lásce
a dobrotě.
Dne 13. března 2020 by se dožila 94
let naše maminka, babička a prababička, paní
Zdenka LITTNEROVÁ.

S láskou a úctou vzpomíná rodina
Littnerova.
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VZPOMÍNKY

Utichlo srdce,
zůstal jen žal,
kdo Tě měl rád,
vzpomíná dál.
Dne 19. března 2020
uplynul rok, kdy nás
navždy opustil pan
Jiří HANÁK.

S bolestí v srdci vzpomíná maminka.
――――――――――――――
Dny plynou
jako tiché řeky proud,
ale krásné vzpomínky
v srdci zůstávají.
Dne 27. března 2020
uplynulo 3. smutné
výročí od úmrtí pana

Čas plyne,
vzpomínky
zůstávají.
V březnu je tomu již 25 let, co nás
navždy opustili
Josef a Ilona BURIANOVI.

Stále vzpomínají synové Jiří a Josef
s rodinami a sestra Věra s rodinou.
――――――――――――――
To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.
Dne 16. dubna 2020
vzpomeneme 10. výročí úmrtí našeho
drahého syna, bratra, druha a tatínka,

Jaroslava PŘIBYLY.

S úctou a láskou stále vzpomínají
manželka Erika a syn Marek s rodinou.
――――――――――――――
Maminky neumírají,
maminky jen spí,
aby žily v myšlenkách
a srdcích svých dětí
a blízkých.
		
Dne 25. března 2020
jsme vzpomněli 2. smutné výročí od
chvíle, kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka, babička a prababička, paní
Jiřina KALUŽOVÁ.

S láskou a úctou vzpomínají dcera
Maruška a vnučka Lucie s rodinou.

Ing. Pavla FISMOLA
a 5. února jsme vzpomněli jeho nedožité 47. narozeniny.

S láskou a úctou stále vzpomínají maminka Alena, sestra Lenka s rodinou
a přítelkyně Pavla s dětmi Pavlíkem
a Simonkou.

VÝROČÍ

V únoru oslavili své 96., 94., 92., 90.
a 80. narozeniny naši spoluobčané:
Marie KOŽUŠNÍKOVÁ, Lubomír OTISK,
Štěpánka KLUSKOVÁ, Štěpánka
CZAPKOVÁ, Jiřina KRAJČOVÁ,
Evžen ŠKUTA
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hlavně hodně zdraví, spokojenosti
a osobní pohody do dalších let.

ROZLOUČILI JSME SE

Uzávěrka příspěvků
do dubnového vydání
Dolnolutyňských novin

Rozloučili jsme se s našimi občany:

Informujeme naše čtenáře, že příspěvky do dubnového vydání společenské kroniky přijímáme nejpozději do 5. dubna 2020.
(red)

Zdenka LITTNEROVÁ (*1926)
Alena JANDÁKOVÁ (*1953)
Bohuslav MALCHAREK (*1939)
Ing. Jaromír GRANĚČNÝ (*1966)
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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„Splašené fazoli“ drží palce celá obec
R

odina Cichých se v rámci Česka opět zviditelnila. Tentokrát se o to postaral nejmladší člen rodiny,
Barbora Cichá. V horském běhu známém jako Splašená
fazole.
Tato žena ve svých 25 letech má už za sebou docela
úspěšnou sportovní kariéru. Od svých šesti let závodně tančila. Nejdříve pod hlavičkou orlovského domu dětí
v TK Kmit, pak se přesunula do velmi známého ostravského Tanečního klubu Akcent. Z časových důvodů nakonec
přestoupila do neméně známého klubu Radost&Impuls
v Bohumíně. S oběma kluby získala několik evropských
i světových titulů.
S odchodem do Brna skončilo i tancování, ale Bára se už
několik let věnuje horskému běhu. V loňském roce vyhrála, kromě mnoha jiných, extrémní závod LH 24. Jedná se
o 24hodinový závod, kdy běžci, ať už v týmech nebo jednotlivcích, v zimě, za extrémních podmínek, zdolávají
Lysou horu. Bára ji zdolala celkem jedenáctkrát, což je celkem 126 km, a to nebereme v potaz převýšení. Letos do
tohoto závodu opět nastoupila, ale po třech kolech musela
vzdát, zastavily ji obrovské puchýře na chodidlech.
O měsíc později si to však vynahradila na podobném
závodu na Ještědu, Salomon Ještěd 24 Winter 2020, kde

dvanácti výstupy závod s velkým náskokem vyhrála.
„Splašené Fazolce“ z Dolní Lutyně gratulujeme a přejeme
mnoho dalších úspěchů!

Siláci z Bohumína opět vítězí Fotbal je odložen na neurčito
Úspěšné bylo pro siláky z oddílu
silového trojboje TJ Viktorie Bohumín lednové 28. otevřené MČR dorostu, juniorů a masters v silovém
trojboji, konané v Krnově.
V sobotu získala Denisa Turková
(na snímku) titul mistryně ČR jak ve
své kategorii do 52 kg, tak v absolutním pořadí dorostenek. Navýšila
tak i svůj dosavadní národní rekord
125 kg, který vytvořila na loňském
ME v Plzni, druhým pokusem na 125,5 kg a třetím na
130,5 kg, který je zároveň rekordem juniorek i žen.
Martinu Turkovi se také zadařilo a obhájil už popáté
titul mistra ČR v kategorii M1 (40–50 let) do 83 kg s výkony 225 kg na dřep, 200 kg na benchpress a 197,5 kg na tah.
V neděli se do závodu zapojil i jejich oddílový kolega
Tomáš Burda, a sice na 25. Mistrovství Čech a Moravy
mužů a žen v silovém trojboji, taktéž v Krnově. V kategorii
do 93 kg s výkony 230 kg na dřep, 165 kg na benchpress
a 242,5 kg na mrtvý tah získal 4. místo. Všichni tři se tímto
nominovali na Mistrovství ČR mužů a žen v Ostravě. (red)

V době, kdy fotbalisté (nejen) obou týmů z naší obce nabírali fyzickou a herní kondici na jarní část sezóny, ještě
netušili, že start jarní části bude odložen.
Nicméně muži TJ Sokol Věřňovice během zimní přestávky nelenili. Fyzickou kondici hráči nabírali běháním podél
řeky Olše a k vyladění herní a taktické části mužstvo využívalo umělý travnatý povrch v areálu SK Stonava, který
disponuje také potřebným zázemím pro regeneraci hráčů.
V únorovém přípravném utkání podlehli Věřňovičtí mužstvu Albrechtic na jejich hřišti 3:5. Podle trenéra
Martina Kubiše bude hlavním cílem jarní části soutěže konsolidace kádru. „A samozřejmě chceme hrát pohledný
fotbal,“ zdůraznil Kubiš. V prvním jarním utkání TJ Sokol
Věřňovice přivítá na domácím hřišti oddíl TJ Horní Suchá.
Kdy to ale bude, je zatím ve hvězdách.
Zimní přípravu nezanedbával ani tým trenéra Jiřího
Aksteinera. „Příprava nám začala 9. ledna, ale venku
a od 17 hodin, takže nás chodilo málo. Část tréninků
probíhala v Orlové na umělé trávě. První přípravný
zápas jsem odehráli proti polskému soupeři. Sice jsme
3:4 prohráli, ale na to, že to byl první zápas, tak to nebylo špatné,“ řekl Jiří Aksteiner. 		
(red)
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