V červnu jsme přivítali nové občánky – čtěte na straně 5
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I letošní prázdniny byly plné Lelků
B

ěhem prázdnin patří sál kulturního domu dětem. Tradičně pro ně
připravujeme během letních měsíců
tvořivě-naučný program, kdy se dozvídáme o zajímavostech, dle jednotlivých témat. V letošním roce jsme
se podívali do hlubin moří a oceánů,
ozdobili jsme si Lelkovací trička, uspořádali Lelkovací noc a vyrazili na Lelkovací výlet.
V pondělí 13. července jsme se
společně všichni seznámili, zahráli si
seznamovací hry a vyzdobili si trička inspirována mořskými hlubinami.
V letošním roce jsme vyzkoušeli techniku sprejování triček barvami na textil – pomocí této techniky jsme vyrobili
mořské vlny. Dále jsme trička dozdobili motivy mořských zvířat za použití
voskovek na textil.

V pondělí 20. července jsme se
dozvěděli spoustu zajímavostí ze žraločí říše. Víte, že některé druhy žraloků kladou na mořském dně vejce?
Že nejmenší druh žraloka se vejde do
lidské dlaně? Že v Grónsku existuje
žralok, který jí lední medvědy a může
se dožít až 200 let? Dozvěděli jsme se
tyto a mnohé další informace o tomto zajímavém tvoru z mořských hlubin
a oceánů. S dětmi jsme v tento den vyrobili různé druhy žraloků pomocí metody trhání a lepení barevných papírů.

V pondělí 27. července byli naším tématem blízcí příbuzní žraloků
– rejnoci a manty. Děti o rejnocích již
věděly mnohé, povídali jsme si tak
o různých druzích a hlavně o největších zástupcích – mantách. V tento
den jsme vyrobili různé druhy rejnoků
pomocí papírových talířků, výkresů
a temperových barev. Byli jsme šikovní a tvoření nám šlo jedna báseň, proto jsme vyrobili také roztomilé akvarijní rybičky z plátů od vajec, temper
a hedvábného papíru.

V pondělí 3. srpna jsme si povídali o chobotnicích, medúzách a olihních. Z předešlých dní nám zbylo mnoho výrobků, které jsme nestihli udělat,
a proto jsme tento den vyrobili korálové rybičky, přestože jsme měli jiné
téma. Použili jsme poměrně náročnou
techniku a to kuličkování z krepového
papíru. Lelkující děti jsou hodně šikovné a rybičky se jim vydařily na jedničku s hvězdičkou. Hýří barvami a každá
rybička je úplně jiná.

V pátek 31. července jsme uspořádali Lelkovací noc. Sešli jsme se
v sále kulturního domu v 16 hodin.
Vyrobili jsme si čepice z papírových
kornoutů v podobě žraloků. Vyrazili
jsme na zmrzku a do parku, kde jsme
hráli bojové hry a vikingské šachy.
V podvečer jsme zamířili zpět do sálu,
kde jsme si ve dvojicích upekli vlastní pizzu. Těsto nám darovala Pizzerie
Balcanica, za což moc a moc děkujeme. Pizza byla parádní, těsto křupavoučké! Dětem se moc vydařila a výborně chutnala! Po večeři jsme měli
malou diskotéku. Pak už jsme šli do
spacáků a společně spali až do rána.

V pondělí 10. srpna jsme vyrazili na Lelkující výlet. Letos jsme jeli
autobusem do Bohumína. Toto pondělí bylo tropické, ale nám to nevadilo!
Sraz jsme měli v sále kulturního domu
v devět hodin ozdobili jsme si zářící
Lelkující kšiltovky, abychom naše děti
na výletě snadno rozpoznali. V deset
hodin jsme vyrazili na zastávku a vydali se do Bohumína. Nejprve jsme si
zašli zahrát minigolf. V poledne jsme
zamířili do stínu bohumínského parku, kde jsme se vyřádili na Mauglího
stezce. Nově Bohumín zpřístupnil
labyrint, který jsme byli taky omrknout. Dali jsme si zmrzlinu, a pak už
jsme museli utíkat na zpáteční autobus. Byl to príma den!
V pondělí 17. srpna jsme si povídali o velrybách. S dětmi jsme vyrobili velrybu z papírového tácku a také
medúzy za pomoci stužek a barevných nití.
V pondělí 24. srpna jsme prožili poslední prázdninové Lelkování.
Povídali jsme si o mořských konících
a želvách, vyrobili si poslední akvarijní rybičku a mořského koníka. Překvapením pro děti bylo malování na
obličej.
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V letošním roce jsme byli bohužel nuceni zrušit Veselé
zakončení prázdnin v parku z důvodu vývoje situace kolem
COVID–19 v našem kraji.
Věříme, že se dětem prázdninový program s námi líbil
a že se s mnohými setkáme i v dalším roce. Pokud by vás
zajímalo, jak to u nás během prázdnin vypadalo, můžete se
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podívat na naše facebookové stránky – Osvětová beseda
v Dolní Lutyni, kde si můžete prohlédnout aktuální informace z akcí, které pořádáme, a také zde naleznete aktuální
informace o akcích, které připravujeme.
Tým Osvětové besedy
v Dolní Lutyni
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Obec se chystá na další investice
L

éto pomalu končí. Nebylo sice tak suché a slunečné jako
loni, ale mnoha lidem to vůbec nevadilo, zkrátka příroda
si to zařídila po svém. Více než nestálé počasí nám asi vadí
roušky, ale doufejme, že to nebude trvat roky. Zdraví je ale
přednější.
Obec již dokončila rekonstrukci rybníku a cesty ve
Waroschově lese, s napouštěním se ale musí počkat až po
kolaudaci, což obnáší nemálo dokumentů, jako jsou skutečné zaměření stavby, manipulační řád a spoustu dalších
papírů, které musí mít každý stavebník.
Obec taky zahájila výstavbu splaškové a dešťové kanalizace od ZŠ A. Jiráska směrem k malé škole a dále dolů až
k hlavní cestě. Zhotovitelem této stavby vzešlým z výběrového řízení je Hydrospor s.r.o., tak doufejme, že vše
dopadne, jak má. Tato stavba je takovou malou zkouškou
toho, co nás čeká v příštím roce. Obec totiž uspěla s žádostí o dotaci na kanalizaci v centru obce, a tak příští rok se
začne kopat. Souběžně s přípravami na výběr zhotovitele,
technický dozor a všechno, co s tím souvisí, probíhají jednání o vedení kanalizace v částech Nerad a Zbytky. V této
souvislosti bych rád poděkoval všem, jejichž souhlasy se
Projekt
již podařilo získat a současně požádal o vstřícnost všechny ostatní, kteří ještě váhají. Liniové stavby jsou totiž
u nás velkým problémem, stačí nesouhlas jednoho

vlastníka důležitého pozemku a kanalizace, cesty, chodníky, ale třeba ani dálnice se pak nestaví.
Velmi nadějně taky vypadá projekt na celkovou rekonstrukci základní školy, kde rozhodnutí o přidělení dotace
očekáváme v nejbližších dnech či týdnech. Kromě těchto
větších akcí probíhá souběžně řada menších, ať realizačních, třeba v neradské škole, na Zbytkách, nebo projekčních, na hřišti ve Věřňovicích.
Doufejme, že všechny akce doběhnou do zdárného
konce, ať můžeme pokračovat dále.
Pavel Buzek,
starosta

REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY VE WAROSCHOVĚ
LESE
V DOLNÍ LUTYNI
Projekt
je
spolufinancován Evropskou
unií.
REKONSTRUKCE
LESNÍ
CESTY VE WAROSCHOVĚ
Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.
LESE V DOLNÍ LUTYNI
je spolufinancován Evropskou unií.
Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

Projekt
Rekonstrukce lesní cesty ve Waroschově lese v Do
EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova
EVROPSKÁ UNIE
Evropský
zemědělský
propřístupná
rozvoj venkova
Realizací
projektu
vznikla fond
veřejně
lesní stezka
(mimoinvestuje
motorovádovozidla)
umožňující
pohyb lesní
Evropa
venkovských
oblastí
aProgram
obecní techniky,
umožňující
rozvoje
venkovapřístup veřejnosti pro volno
časové – rekreační aktivity (cyklistika, procházky, sport)
s instalovaným novým mobiliářem (informační tabule,
lavičky a odpadkové koše). Projekt vznikl ve spolupráci
s Místní akční skupinou Bohumínsko, z.s.

Realizací projektu vznikne veřejně přístupná lesní s
pohyb lesní a obecní techniky, umožňující přístup
aktivity (cyklistika, procházky, sport) s instalovaný
lavičky a odpadkové koše).

Projekt vznikl ve spolupráci s Místní akční skupinou
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Rychvaldská „liduška“ se mění
L

etos v létě prochází budova
Základní umělecké školy v Rychvaldě druhou etapou rekonstrukce, při které se mění všechny vnitřní
instalace a rozvody vody, odpadů,
elektro a topení, opravují se podlahy,
osazují se akustické podhledy a nová
svítidla. Součástí je také vzduchotechnika s rekuperací v prostorách
kolektivní výuky a nová klimatizace
koncertního sálu, zatepluje se plášť
budovy a budova dostává nová okna.

Celková výše investic v letech
2018-2020 se vyšplhá na 24,5 milionů korun, které jsou ve 100 procent
hrazeny z dotace zřizovatele, kterým
je Moravskoslezský kraj. Úpravy mají
přispět zejména k většímu komfortu
a bezpečnosti žáků, rodičů, veřejnosti i učitelů, hospodárnosti provozu
a zlepšení psychohygienických podmínek.
Momentálně máme za sebou nejtěžší zkoušku – v níž jsme, doufáme,
obstáli se ctí – v podobě distanční výuky, která nám vzala část školního roku,
ale zároveň nás mnohé naučila. Přinesla nejen nutnou sebereflexi a poznatky o naší práci, ale také o vzdělávacích
potřebách našich žáků a jejich vnímání, jejichž znalost je velmi důležitá pro
práci s motivací. Snad také oslabila
samozřejmost, se kterou přijímáme
každodenní osobní kontakt a nedoceňujeme jeho výhody a privilegia.
Rodičům, žákům i učitelům patří
velký dík za to, jak zvládli projít touto –
dnes už snad můžeme říct – epizodou,
přičemž není vyloučeno, že se takové

(snad podstatně kratší) v budoucnu
budou opakovat. V takovém případě
chceme být lépe připraveni.
Více než obvykle se tak již nyní těšíme na normální režim od září a na
setkání se stávajícími i novými žáky.
Pro další zájemce, kteří se nyní ještě stále hlásí pomocí elektronické
přihlášky na našem webu, budeme
organizovat další kolo talentových
zkoušek od 1. do 3. září 2020. Na konci srpna proto sledujte naše webové
stránky, přihlášky lze zasílat průběžně
na www.zusrychvald.cz.
Radim Plšek, ředitel ZUŠ
Rychvald

(1)

(2)

(4)

(3)

Dne 20. června 2020 jsme přivítali nové dolnolutyňské občánky:
Lukáš HOŘÍNEK(1), Adam STRNADEL(2), Kryštof ŚMIEJA(3), Dominik BILÍK(4), Julie FIGUROVÁ(5)

(5)
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VZPOMÍNKY
Kdo žije v srdcích těch,
které opustil,
ten nikdy neodešel.
Dne 9. července 2020
jsme vzpomněli nedožité
84. narozeniny paní
Anny STANÍČKOVÉ.

S láskou vzpomíná rodina Šeligova.
――――――――――――――
Hřbitov je smutná zahrada,
kde tiše pějí ptáci,
své drahé zde člověk ukládá,
vzpomínat se sem vrací.
Kytičku přineseme,
svíčku zapálíme,
na Tebe, náš drahý ,
nikdy nezapomeneme.
Dne 11. července jsme vzpomněli nedožité 75. narozeniny našeho drahého
Ing. Miloslava MŽYKA.

S láskou vzpomínají manželka
Květoslava a syn Radim s rodinou.
――――――――――――――
To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.
Dne 16. července 2020
jsme vzpomněli
13. smutné výročí úmrtí paní
Jany NÁVRATOVÉ.

S láskou vzpomíná manžel Leo a syn
s rodinou.
――――――――――――――
Tak, jak z Tvých očí
zářila láska a dobrota,
tak nám budeš chybět
do konce života.
Dne 30. července 2020
jsme vzpomněli 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil manžel, otec,
tchán, dědeček, pradědeček a bratr
Zdeněk SZPILA.

S láskou vzpomínají manželka Silvie,
dcera Dáša s rodinou a sestry s rodinami.

VZPOMÍNKY
Hvězdy Ti nesvítí,
slunce už nehřeje,
už se k nám nevrátíš,
už není naděje.
Jen vzpomínky zůstaly
na roky šťastné,
jsou v srdcích ukryté –
hluboké a krásné.
Dne 15. července 2020 jsme
vzpomněli 17. výročí úmrtí
Petra SZELIGY
a zároveň jsme si dne 16. července
2020 připomněli nedožité 86. narozeniny jeho maminky, paní
Jiřiny SZELIGOVÉ.

S láskou a úctou vzpomínají Jitka, Honza
a Kája Szeligovi
a rodiny Šeligových.
――――――――――――――
Milovali jsme Tě
a navždy Tě budeme
milovat. V slzách,
bolesti i trápení.
Osud nás nečekaně
rozdělil a my jsme
Ti nestačili říct,
že život s Tebou byl krásný.
Dne 22. května 2020 jsme vzpomněli
5 let od úmrtí našeho milovanéího
manžela, tatínka a dědečka, pana
Antonína HÁJKA
z Dolní Lutyně.

S láskou a úctou vzpomíná manželka,
dcera, syn a vnoučata.
――――――――――――――
Když dozněla píseň
života a Tvůj hlas se
ztratil v dál,
nám osud pouhé
vzpomínky na Tebe
zanechal.
S bolestí v srdci jsme si 16. srpna
2020 připomněli 9. smutné výročí
úmrtí mého manžela a tatínka, pana
Štěpána BORTLÍKA.

Vzpomíná manželka.
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VZPOMÍNKY
Jsou lidé, kteří pro nás
v životě znamenají víc
než ostatní. O to těžší je
naučit se bez nich žít.
Děkujeme za cestu,
kterou jsi s námi šel.
Za ruce, které nám tolik
pomáhaly. Děkujeme za to, že jsi byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Dne 5. srpna jsme vzpomněli
první smutné výročí úmrtí pana
Jana PISKOŘE.

Stále s láskou vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují manželka, synové
s rodinami, bratr s rodinou.
――――――――――――――
Vše pominulo,
jen stopa lásky
v srdcích zůstala.
Čas plyne a dny ubíhají,
však na Tebe
krásné vzpomínky
nám zůstávají.
Utichly kroky i Tvůj hlas, ale obraz
zůstává v nás. Každičká vzpomínka
smutný je vzdech, navždy však zůstaneš v srdcích nás všech.
Dne 12. srpna 2020 uplynul už rok,
co nás navždy opustil pan
Jaroslav FISMOL.

S láskou a úctou vzpomíná manželka
Alena, dcera Lenka s rodinou a snacha Pavla s rodinou. Všichni, kdo jste
byli jeho přátelé a známí, vzpomeňte
s námi.
――――――――――――――
Dne 19. června 2020
by oslavila 95 let paní
Libuše ORŠULÍKOVÁ,
opustila nás
6. ledna 2020.

Vzpomínají dcera Jana, synové Petr
a Lubomír s rodinami.
Vaše příspěvky do zářijového
vydání Dolnolutyňských novin
přijímáme nejpozději do 5. září
2020.
	
Redakce
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VZPOMÍNKY
V našich srdcích
Tě stále máme
a není dne, kdy na Tebe
nevzpomínáme.
Dne 16. srpna 2020
jsme vzpomněli nedožité 86. narozeniny maminky a babičky, paní
Jiřiny SZELIGOVÉ.

Vzpomíná rodina Šeligova.
――――――――――――――
Kdo žije v srdcích těch,
které opustil,
ten nikdy neodešel.
Dne 18. srpna 2020
jsme vzpomněli nedožité 92. narozeniny tatínka
a dědečka, pana
Josefa SZELIGY.

Vzpomíná rodina Šeligova.
――――――――――――――
Když léto hýřilo květem,
ty ses loučila s tímto světem. Když probouzel se
nový den, ty jsi v bolestech usnula svůj věčný
sen. Odešla jsi,
jak zlý osud si to přál,
ale v našich srdcích žiješ dál.
Dne 22. srpna jsme vzpomněli
8. výročí, kdy nás navždy opustila naše
milovaná manželka a maminka, paní
Maruška VOKŮRKOVÁ.

S láskou vzpomínají manžel Václav
a syn Véna s rodinou.
――――――――――――――
V srdci Tě stále máme,
s láskou vzpomínáme.
Dne 3. září 2020 vzpomeneme nedožité
70. narozeniny pana
Ladislava KŘENKA.
Letošního 6. dubna jsme si připomněli
26 let od jeho úmrtí.
Všem, kteří si vzpomenou, děkují
manželka a synové s rodinami.

VZPOMÍNKY
Děkujeme za cestu,
kterou jste s námi šli.
Za ruce, které nám
tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jste byli.
Za každý den, který jste
s námi žili.
Dne 10. dubna 2020 jsme si připomněli
4. smutné výročí úmrtí naší milované
maminky, babičky a prababičky, paní
Viery LIGOCKÉ z Dolní Lutyně
a zároveň jsme si 6. července připomněli její nedožité 85. narozeniny.
Dne 17. června 2020
jsme si připomněli 18.
výročí, kdy nás navždy
opustil náš milovaný
tatínek a dědeček, pan
Jan LIGOCKI
a zároveň jsme dne 11. srpna vzpomněli jeho nedožitých 92 let.

S láskou vzpomíná dcera Radmila
s rodinou, synové Milan s rodinou
a Miroslav s rodinou. Děkujeme za
tichou vzpomínku.
――――――――――――――
Čas plyne,
vzpomínky zůstávají.
Dne 2. září 2020
vzpomeneme nedožité
70. narozeniny pana
Jaroslava JENDRYŠČÍKA
a zároveň si 18. října 2020 připomeneme 12. smutné výročí jeho úmrtí.

Stále vzpomíná manželka Alice s rodinou a bratr Rudolf s rodinou.

VÝROČÍ
V měsíci červnu a červenci oslavili svá
narozeninová výročí – 92, 91, 90, 85
a 80 let naši spoluobčané:
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VÝROČÍ
Marie HERYNKOVÁ
Květoslava GALUSKOVÁ
Oldřich KOTÁSEK
Anna SEKEROVÁ
――――――――――――――
Zlatou svatbu – 50 let společného
života – oslavili dne 6. června 2020
manželé
Miroslav a Marie HEROKOVI
z Dolní Lutyně.
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme jim hlavně hodně zdraví, spokojenosti a osobní pohody do dalších
let.

ROZLOUČILI JSME SE
Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany:
Alexandra POLÁCHOVÁ (*1948)
Jaroslav JIRÁK (*1947)
Alice TUROŇOVÁ (*1955)
Marie STEINHAUSEROVÁ (*1948)
Leo SKŘÍŠOVSKÝ (*1936)
Jarmila LUKŠOVÁ (*1938)
Milan JOSIEK (*1962)
Eva RAKUSOVÁ (*1948)
Anna PASTVOVÁ (*1936)
Aloisie ŠOSTOKOVÁ (*1930)

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

OZNÁMENÍ
Klesla ruka,
která tak ráda pracovala,
zmlkla ústa,
která slovy hladívala
a oči,
které se tak jasně dívaly,
navždy se již zavřely.
Dne 25. června 2020 nás po krátké
a těžké nemoci opustil náš milovaný
tatínek a manžel, pan
Milan JOSIEK.

Rudolf KRAMNÝ
Daniela FIZMOLOVÁ
Marie ZAHRADNÍČKOVÁ
Štěpánka MARCOLOVÁ
Jaroslava KRAJCZOVÁ

Děkujeme všem, kdo jste se s námi
rozloučili.

Zarmoucená rodina

srpen 2020

dolnolutyňské noviny

strana 8

„Chceme se poprat o postup,
tým na to má,“ věří trenér Kubiš
V dobrém rozpoložení a s řadou posil zahájili hráči Sokola Věřňovice sezónu 2020–2021. Trenér
Martin Kubiš se netají ambicemi na postup do vyšší soutěže. Že nemluví do větru, dokázali hráči hned
v prvním kole, když vyhráli na hřišti Horní Suché 4:0.
V jaké kondici vstupuje věřňovický
tým do podzimní části soutěže?
Myslím, že ve velmi dobré kondici. Na
trénink docházelo 15 hráčů a to už je
pěkná porce na 1. B třídu, ale mohlo
by to být ještě lepší, když máme na
soupisce 26 fotbalistů.
Připravovali jste se dva měsíce.
Co vám toto období ukázalo?
Ty dva letní měsíce není tak dlouhá
doba jako v zimě. Trénujete v domácím prostředí a hrají se přípravné zápasy na přírodní trávě.
Jak mužstvo poznamenala koronavirová epidemie, myslím, zda vám
neprořídly řady týmu?
Vůbec ne, hráči byli zdraví. Jen nám
odpadly dva turnaje a jeden přípravný zápas.
Máte nějaké letní posily? Pokud
ano, na jakých postech? A naopak,
koho už v mužstvu Věřňovic neuvidíme?
Před letošní sezónou se toho událo
celkem dost. Přišlo celkem šest
nových hráčů. Lukáš Baráni (brankář),
Radovan Gorniak (obránce), Lukas
Walecki (záložník) všichni SKS
Chalupki, Dominik Renta (útočník)
Slávia Orlová, Patrik Gír (obránce) SK
Dětmarovice, David Čopík (obránce)
MFK Karviná. Po zranění se vrátil
Matěj Kubiš. Ještě musím zmínit dva
hráče – Lukáše Gornioka a Jakuba
Kubiše, o které měly velký zájem jiné
kluby, ale oni se rozhodli zůstat ve
Věřňovicích. Naopak v dresu Věřňovic
už neuvidíme Jana Čerešňu a Davida

Kašu. Tímto, jim chci poděkovat za
vše, co pro klub odvedli.
V loňské sezóně, která se nedohrála, jste si vedli poměrně dobře. Jaké
cílem jste si stanovili pro letošní sezónu?
Za poslední tři sezóny jsme se pohybovali v horních patrech tabulky.
Letos bychom se chtěli pokusit poprat o postup. Myslím si, že mužstvo
na to má. 

Absolon: „Naším cílem je
jednoznačně záchrana“
Zcela opačná situace než ve Věřňovích panuje u obecního fotbalového rivala v Dolní Lutyni. Tamní fotbal
se potácí v krizi, což přiznává i předseda klubu Luděk Absolon.
„Není to dobré. Příprava nebyla
nic moc, několik zápasů se muselo
odročit,“ konstatoval. V červencovém přípravném zápase utrpěl tým

doma porážku 0:6 právě od rivalů
z Věřňovic.
Absolon si postěžoval si na přístup
hráčů, kteří netrénují, což je dlouhodobá bolest dolnolutyňského týmu.
Jeden hráč byl navíc v karanténě, ale
je naštěstí negativní. „Do tréninku
se ale zapojili i dorostenci, tak doufáme, že dá mužstvo dohromady,“
řekl Absolon.
S posilami to zatím také není nijak slavné. „Máme nového gólmana
Igora Rajka a nějaké další hráče
rozjednané,“ řekl Absolon s tím, že
by tým potřeboval posílit na postu
záložníka a stopera.
Protože hlavní trenér Jiří Aksteiner
je momentálně zdravotně indisponován, mužstvo vede jeho asistent
Lubomír Begany. Hlavním cílem bude
podle předsedy klubu Absolona každopádně záchrana v 1.A třídě. Začátek
byl dobrý, Sokol doma porazil Jablunkov 2:1. 

(red)
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