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Rekviem za Evu Pilarovou
K

do z našich občanů měl ve středu
3. června čas a možnost sledovat
v přímém přenosu televizních stanic TV
Noe a ČT24 zádušní mši za nedávno zesnulou (14. března) vynikající zpěvačku
Evu Pilarovou, byl potěšen a mile překvapen. Bohoslužbu totiž celebroval
Otec Marián Pospěcha.
Ptáte se, proč zrovna on? Protože
to bylo osobní přání paní Evy Pilarové.
Paní Eva měla k naší obci velmi vřelý
vztah. Několikrát k nám přijela zazpívat
a byla vždy nadšeně přijata. V neposlední řadě to bylo 30. března 2016, kdy
v našem kostele spolu se svou sestřenicí Helenou Štefanovou vystavovaly své
autorské fotografie. Po vernisáži tehdy
odjely do Věřňovic, aby tam paní Eva
v místní kapli zpívala bez nároku na
honorář.
Ale vraťme se zpět do baziliky
Nanebevzetí Panny Marie na Strahově.
Zádušní mše byla zahájena ve 12 hodin
v zaplněných prostorách chrámu. Mezi
smutečními hosty bylo mnoho osobností v čele s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem, Štefanem Margitou,
Hanou Zagorovou, Jiřinou Bohdalovou
a dalšími. Jako sólisté vystoupili zpěvačka Monika Absolonová, basbarytonista Adam Plachetka a houslový virtuos Pavel Šporcl, který skladbou Ave
Maria celou bohoslužbu zahájil. Zádušní
mši celebroval, jak již bylo řečeno, kněz

Společná fotka z návštěvy Evy Pilarové v Dolní Lutyni v roce 2016.
Zleva Helena Štefanová, p. Marián Pospěcha, Eva Pilarová a starosta
Foto: Jan Fismol
obce Pavel Buzek. 
Marián Pospěcha, jemuž v roli zpívajícího ministranta sekundoval moderátor
Dalibor Gondík. Na přání zpěvačky
vystoupil s krátkou promluvou herec
a zpěvák Vojtěch Dyk.
Proslov kněze Mariána nad urnou
zesnulé paní Evy Pilarové byl excelentní.
Není to jen můj názor, ale další uznání
televizních diváků v internetové diskuzi
bezprostředně po ukončení bohoslužby
potvrzovaly brilantnost projevu a nešetřily chválou. Dokázal skloubit duchovní
rozměr situace s každodenní realitou

Investice obce a koronavirus
V poslední době média neustále upozorňují na dopady koronavirové epidemie do rozpočtů obcí. Vůbec se nechci vyjadřovat ke způsobům, jakým
tak vláda činí, protože to není jednoduché pro nikoho, kdo musí rozhodovat o přerozdělování financí na základě nově vzniklé situace. Spíše bych
rád všechny uklidnil, že to společně
zvládneme, i když se budeme muset
trochu uskromnit.
Staří sedláci věděli, že v době hojnosti je třeba myslet na horší časy.
Jeden rok byla úroda bohatá, další
roky přišlo sucho, nebo záplavy. Ten,
kdo měl určitou rezervu, vždy toto
špatné období přečkal, protože věděl, že zase bude lépe. Mohu všech-

ny ujistit, že v současné situaci, kdy
se začaly propadat daňové příjmy,
není obec nucena prozatím svůj rozvojový program omezovat. Na všech
plánovaných investicích se intenzivně pracuje, u některých projektů
čekáme na posouzení a případné rozhodnutí o přidělení dotací. Ty budou
pro následující období strašně důležité, aby obce pomohly nastartovat
vládě ekonomiku a my všichni přečkali toto období. Určitě není důvod
k oslavám, ale ani ne k panice.
Finanční dopady do rozpočtů se projeví s určitým zpožděním především
v následujících dvou letech, ale obec
je na tuto situaci připravená.
Mgr. Pavel Buzek, starosta obce

života. Vyzdvihl nejen šedesátiletý profesionální přístup zesnulé k naplňování
role výjimečné zpěvačky, ale také její
vysoký morální kredit a pokoru v přístupu k životu, díky čemuž v žádné situaci neztratila důstojnost dámy. Paní Eva
Pilarová si takovýto brilantní proslov zasloužila. Jak nám prozradil Otec Marián,
zpěvačka bude pohřbena v Brně mezi
slavnými brněnskými rodáky.
A naše obec může být na svého duchovního správce farnosti právem hrdá.

Jan Fismol
Důlní neštěstí na Dole Doubrava
Před 35 lety, v úterý 7. května 1985, krátce před desátou hodinou dopolední otřásl
Dolem Doubrava výbuch plynu s následným požárem. K tragédii došlo zhruba 910
metrů pod povrchem ve 37. sloji, ve které
v době výbuchu pracovalo 34 horníků.
Šest z 24 zemřelých horníků byli báňští záchranáři závodní báňské záchranné stanice
Dolu Doubrava. Těla některých obětí se nepodařilo z dolu vyprostit.
Práce v ostatních částech dolu byla obnovena už po týdnu, řadu týdnů však probíhalo
odstraňování následků výbuchu. Samotný
Důl Doubrava ukončil svou činnost v roce
2007.
Mezi oběťmi této důlní tragédie byl i dolnolutyňský občan, teprve 21letý Ivo Šostok
a dolnolutyňský rodák, 45letý důlní technik Josef Škovroň. Uctěme jejich památku
tichou vzpomínkou.
S použitím archivního záznamu
zpracoval Jan Fismol
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Školy v době koronavirové
P

rezenční výuka v ZŠ A. Jiráska byla nařízením vlády MZ,
č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN
od 11. 3. 2020 zrušena. Od 16. března 2020 byly uzavřeny i mateřské
školy. Naši žáci se začali učit formou distančního studia a učivo se
svými vyučujícími konzultovat prostřednictvím různým forem – např.
přes Třídní blog, výukový program
Jiranet, kde žáci měli přístup k hodinám, kurzům v systému Moodle,
a později někteří i formou videokonference a sdílení obrazovky
on-line přes aplikaci Google Meet
(mítink = setkání, schůzka).
Od 11. května přicházeli do školy žáci
9. ročníku, kteří se připravovali k přijímacím zkouškám na střední školy. Ve
stanovené dny a hodinu školu navštěvovalo devět žáků. Výuka probíhala dle
předepsaných hygienických pravidel.
Od 25. května začalo školu navštěvovat 101 žáků 1. stupně z celkového
počtu 240, kteří přicházeli do svých
skupin ve stanovenou dobu. Tito žáci
se učili dle pokynů svých učitelů, asistentů pedagoga, speciálního pedagoga i vychovatelek školní družiny.
I nadále však probíhala distanční výuka, protože nástup do školy byl dobrovolný. K 25. květnu byly zprovozněny
i mateřské školy, do nichž nastoupila
asi polovina všech dětí.

8. června k žákům 1. stupně přibyli
i žáci 2. stupně. Pro jednotlivé ročníky byly stanoveny třídnické hodiny
a konzultace s vyučujícími vždy jeden
den v týdnu. Protože se konzultací nezúčastňují všichni žáci, jsou jim informace i nadále předávány elektronicky.
Zvládli jsme postupný návrat do
škol i školek, přijímací zkoušky na
střední školy pro žáky 5. i 9. ročníků
a nyní nás už čeká jenom odevzdávání
učebnic a pak rozdávání vysvědčení.
Výuka v tuto dobu nebyla vůbec
jednoduchá. Chtěla bych proto poděkovat všem pedagogům za jejich práci
v těchto nezvyklých školních dnech.
Ale rovněž chci poděkovat zákonným
zástupcům našich žáků, kteří roli pedagogů doma suplovali a svým dětem
pomáhali.
Poděkování patří i všem dalším
zaměstnancům, kteří po nástupu dětí

Berušky se sejdou opět po prázdninách
Berušky zahájily letošní rok v sobotu
25. ledna vystoupením na plese pro
místní TJ Sokol Dolní Lutyně. Před-

vedly se ve čtyřech tancích. S třásněmi se ukázaly Kristýnka s Verunkou,
se stuhou vystoupila Terezka a tuto
trojici k mažoretkám doplnila ještě
Nelinka. Policistu s lupičem zatancovaly holky ze ZŠ Mládí Ela s Adél.
Druhé a zároveň letos poslední vystoupení se konalo v sobotu 7. března při příležitosti pochování basy pro
místní Sokol. Mažoretky se ukázaly
poprvé v nových kostýmech a nikdo
by nevěřil, že pochování basy neukončilo pouze plesovou sezónu.
Karanténa nám bohužel nedovolila
dále trénovat a ve skříních čekají na
děti nové kostýmy. Věříme, že se po
prázdninách opět uvidíme.

Mgr. Petra Šostoková

a žáků do škol pracují ve zpřísněných
hygienických podmínkách.
Že jsme se nenaučili všechno? Tato
doba byla pro všechny úplně nová –
a každý z nás – dospělých i dětí – se
naučil zase něčemu jinému, něčemu,
co jsme dávno zapomněli – lidství, pokoře, vzájemné soudržnosti a v rodinách jsme si na sebe našli více času.
V dubnu jsme zvládli i on-line zápis do základní školy a od září přivítáme celkem 40 nových žáků 1. tříd –
24 žáků v ZŠ A. Jiráska. Do ZŠ na
Zbytkách nastoupí 11 žáků a do ZŠ ve
Věřňovicích přijde 5 žáků. V květnu
se konal on-line zápis do mateřských
škol, do kterých nově nastoupí 32
dětí. Zájem o naše mateřské školy byl
letos obrovský, museli jsme odmítnout
32 dětí, mezi nimi bylo téměř 30 dětí
s bydlištěm mimo naši obec. 

Mgr. Zdeňka Rončková
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 20. května 2020
se dožil krásného životního jubilea, 80 let, pan
Josef ČOPÍK
z Věřňovic.

Vše nejlepší, hodně štěstí, pevné
zdraví a spokojenost do dalších
let přejí synové Drahomír a Hynek
s rodinami.
――――――――――――――
Dne 19. června oslavila
své 85. narozeniny paní
Štěpánka MARCOLOVÁ
z Věřňovic.

Pevné zdraví, radost ze života a stále dobrou náladu jí přejí synové Jiří
a Tomáš s manželkami Marcelou
a Renatou, vnuci Roman, Lukáš
s manželkou Petrou, Michael, Tobiáš,
pravnoučata Lukášek a Karolínka
a věrný pes Tessa.

VZPOMÍNKY
Maminky neumírají,
maminky jen usínají,
aby se probouzely
v srdcích svých dětí.
Dne 28. května 2020
jsme si připomněli
nedožitých 91 let naší milované
maminky, paní
Malvíny HANUSKOVÉ.

S láskou vzpomíná syn Erich s rodinou.
――――――――――――――
Je smutno bez Tebe žít,
nemá kdo poradit,
potěšit. Díky za to,
čím jsi pro nás byl,
za každý den,
který jsi pro nás žil.
Dne 2. června 2020 by se dožil 60 let
pan
Ladislav HAVLÍČEK.

S láskou a úctou vzpomíná manželka
Jana a celá rodina.

VZPOMÍNKY
Jak těžké je hledat slova,
aby vyjádřila smutek náš.
Vzpomínky
vracejí se znova
a bolest nezahojí ani čas.
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VZPOMÍNKY
Jsme smutní z toho,
že jsi nám odešel.
A šťastní proto,
že jsi s námi žil.

Dne 14. června 2020 již
uplynul rok, kdy nás navždy opustil pan

Dne 18. června 2020 by
se dožil 80 let náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček, pan

Edvín SOLICH.

Václav KAŇA.

Vzpomíná a nikdy nezapomene
manželka Jiřina a dcery Hanka
s Lenkou. Všichni, kdo jste byli jeho
přátelé a známí, vzpomeňte s námi.
――――――――――――――
Odešel,
jak si to osud přál,
ale v našich srdcích
žije dál.

Dne 15. července 2020 uplyne rok
od chvíle, kdy nás navždy opustil.

Dne 18. června 2020
jsme si připomněli
10. smutné výročí úmrtí pana
Jiřího ČEMPĚLA.

S láskou a úctou vzpomínají manželka
Vanda, syn Pavel, vnuk Tomáš a celá
rodina.
――――――――――――――
Kdo lásku a dobro
rozdával, ten neodešel,
žije v našich srdcích dál.
Dne 18. července 2020
vzpomeneme 25. výročí
úmrtí pana
Josefa NAWRATA.

S láskou vzpomínají manželka Marie,
dcera Karin, syn Zdeněk s manželkou
a vnoučata.
――――――――――――――
Kdo měl rád,
nezapomíná.
Dne 29. června 2020
vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí pana
Oldřicha TOMALÍKA.

S láskou vzpomínají dcera Alena
a synové Jiří a Zdeněk se svými rodinami.

S tichou bolestí vzpomínají a nikdy
nezapomenou manželka, syn s rodinou, dcera s rodinou a Jiřinka Dajková.
――――――――――――――
Tvé zlaté srdce, maminko,
zůstane navždy s námi,
žehná nám na cestu,
kterou teď jdeme sami.
Dne 19. června 2020
jsme vzpomněli 12.
smutné výročí úmrtí mé nejdražší
maminky, paní
Vandy HURHOTOVÉ.

S láskou a úctou vzpomínají dcera
Libuše, vnučky Marcela a Gabriela
s rodinami.
――――――――――――――
Dne 19. června 2020
by oslavila 95 let paní
Libuše ORŠULÍKOVÁ,
která nás opustila
dne 6. ledna 2020.

Vzpomínají dcera Jana, synové Petr
a Lubomír s rodinami.
――――――――――――――
Jen svíci hořící
a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát
a s láskou na Tebe
vzpomínat...
Dne 26. června 2020 by se dožila 55
let paní
Ivana SÝKOROVÁ z Věřňovic.

S úctou vzpomíná celá rodina.
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VZPOMÍNKY
Bez Tebe, maminko,
je zde tak smutno.
Úsměv Tvůj navždy nám
tmavý hrob vzal.
Jen vzpomínka
na Tvoji velkou lásku
mírní náš velký žal.
Dne 20. června 2020 by se dožila jubilea – 60 let – naše drahá maminka,
babička a sestra, paní
Věra KLUSOVÁ.
Zároveň si 5. července 2020 připomeňme její náhlý odchod z tohoto světa.

S láskou vzpomínají dcery Martina,
Petra a sestra s rodinami.

VÝROČÍ
V měsíci květnu oslavili naši spoluobčané svá narozeninová výročí –
97, 95, 85 a 80 let.

90 let od návštěvy TGM v Dolní Lutyni

O

d výše uvedené návštěvy uplynulo letos rovných 90 let. Pro připomenutí této události předkládám
čtenářům krátký záznam, tak jak byl
napsán v kronice Jednoty obce sokolské Německé Lutyně v roce 1930. Záznam je ponechán v původní podobě.
„V červenci (5. a 6.) prožívalo Těšínsko dobu slavnostního vzruchu,
protože zavítal k nám br. (bratr, pozn.
autora článku) TGM a jel autem i přes
Německou Lutyni směrem od Zbytků
k Novému Bohumínu. Uvítání se naše
členstvo, dorost a žactvo v kroji i šatě
občanském hojně účastnilo. Osmnáct
bratří naší jednoty bylo určeno policejním ředitelstvím v Mor. Ostravě jako
čestná hlídka. Ani tato posvátná chvíle návštěvy velikého Osvoboditele neudála se bez klerikálního incidentu.
Ač bylo stanoveno, že v N. Lutyni
br. president nezastaví, přece lidovci
chtěli o své újmě program zájezdu po-

Anna ŘEHÁČKOVÁ
Květoslava KRATOCHVÍLOVÁ
Danuše NAVRATOVÁ
Ing. Robert HONEK
Josef ČOPÍK
Helena SOVOVÁ
Všem
oslavencům
gratulujeme
a přejeme hlavně hodně zdraví,
spokojenosti a osobní pohody do
dalších let.

Socha TGM před někdejší českou
školou ještě v Karvinné. V roce 1930
navštívil T. G. Masaryk mj. i KarviFoto: SOA Karviná
nou a Fryštát.

rušiti a zastávku si vynutiti. Vymysleli
to chytře. Nastrojili děvče, které mělo
br. presidentovi, až by jel zmírněnou
rychlostí – podati poblíž hlavní slavnostní brány připravenou kytici. Doufali, že auto zastaví a že toho okamžiku využije průvodkyně toho děvčete,
paní známá z častých deputací k úřadům – a že přednese br. presidentovi
přání zdejších „katolíků“. Ale tajemník
policejního komisařství kytici včas
zabavil, a tak se plán nezdařil.“
Podle kroniky připravil Jan Fismol

OZNÁMENÍ OBČANŮM

ROZLOUČILI JSME SE

Kulturní dům

Rozloučili jsme se s naší občankou,
Annou USZKOVOU (*1929).
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast

Pamětní deska z roku 1990, připomínající narozeniny T. G. Masaryka.
Umístěna je v neradské škole.

!!! PRÁZDNINOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA V KNIHOVNĚ !!!
PO DOBU LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE KNIHOVNA V PONDĚLKY UZAVŘENA.
Stále je nutno dodržovat v prostorách knihovny hygienická opatření a nosit roušku.

ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
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9–12, 13–17:30 hod.
13–17 hod.
9–12, 13–17:30 hod.
9–12 hod.

Od 13. do 24. července bude knihovna otevřena pouze ve středy
(13–17 hod.) a čtvrtky (9–12 hod.) z důvodu zástupu během dovolené.

bude od 30. června do 3. července pro veřejnost otevřen pouze
v dopoledních hodinách, od 8 do 12
hodin.

Děkujeme za pochopení.
――――――――――――――

MUDr. Vladislav Sikora

oznamuje, že z důvodu letní dovolené od 10. do 28. 8. neordinuje.
Pana doktora Sikoru zastupuje po
dobu jeho nepřítomnosti MUDr.
Tatiana Valicová na EDĚ, tel. 591
102 444.

Děkujeme za pochopení.
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Těšíme se na prázdninové Lelkování
Z

ačínají prázdniny a my se těšíme
na velké prázdninové Lelkování,
které začne v pondělí 13. července
a bude probíhat během července
a srpna, vždy v pondělky od 9:30
do 13 hod. ve velkém sále kulturního
domu.
Připravujeme zábavný program
pro děti plný tvoření. Námětem letošního Lelkování bude 1 000 mil
pod mořem. Podíváme se do obrovských hlubin moří a oceánů, dozvíme se zajímavosti ze světa živočichů
a rostlin žijících v hlubokých vodách.
S dětmi budeme kreslit, lepit, vystřihovat, vyzkoušíme si různé techniky tvoření a vyrobíme si letní batikovaná trička. Čeká nás také výlet.
V rámci Lelkování již tradičně
uspořádáme Lelkovací noc, a to
v pátek 31. července. S dětmi budeme nocovat ve velkém sále, budeme hrát hry, soutěžit, upečeme si
domácí pizzu a užijeme si parádní
prázdninový večer.
Neváhejte a přijďte mezi nás!
Těšíme se na všechny zvídavé a tvořivé děti.

(mp)

TJ Sokol Dolní Lutyně, z.s.
pořádá NÁBOR ŽÁKŮ
Tělovýchovná jednota Sokol Dolní
Lutyně hledá talentované žáky i žákyně narozené v letech 2002–2015
pro svá mládežnická družstva. Zároveň hledáme trenéry mládežnických
družstev i dorostenců s licencí trenéra i bez. Tu je možné získat i přes
náš spolek. Zájemci, volejte na tel.
731 510 648 nebo 731 363 939, na
e-maily: budon@seznam.cz nebo
sokoldolnilutyne@seznam.cz.
Přijďte mezi nás – pomůžete mládežnickému fotbalu a sobě zlepšíte fyzickou kondici.
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