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zpravodaj obecního úřadu a osvětové besedy obce dolní lutyně

zdarma

Jantarová operní pěvkyně

STÁLÁ ČLENKA OPERNÍHO SOUBORU NÁRODNÍHO DIVADLA, SOPRANISTKA KATEŘINA KNĚŽÍKOVÁ převzala na konci srpna
v ostravské hale Gong moravskoslezskou Cenu Jantar za nejvýraznější umělecký počin roku 2019 v kategorii Opera/ženy. Před
rokem zpívala v Ostravě roli Rusalky ve stejnojmenné opeře. Rozhovor s Kateřinou Kněžíkovou čtěte na straně 3  Foto: Petr Hlubek
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Revize katastru nemovitostí
V

minulých dnech bylo obci Dolní
Lutyně oznámeno, že Katastrální úřad, pracoviště Karviná, zahájí
v katastrálním území Dolní Lutyně revizi katastru nemovitostí, která potrvá od 2. listopadu 2020 přibližně do
31. května 2022. Během revize katastru nemovitostí budou zaměstnanci
katastrálního úřadu v Karviné revidovat soulad údajů katastru se skutečným stavem v terénu. Předmětem
revize jsou hranice pozemků, obvody
budov a vodních děl, způsoby využití
pozemků, typy staveb a další podrobné polohové a výškové zaměření.

V případě zjištěného nesouladu
mezi stavem evidovaným v katastru a skutečným stavem v terénu

budou vlastníci zváni k jeho projednání se zástupcem katastrálního úřadu. V této souvislosti upozorňujeme

vlastníky nemovitostí na jejich zákonné povinnosti:
a) Zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto
jednání vyslat svého zástupce.
b) Ohlásit katastrálnímu úřadu
změny týkající se jejich nemovitosti,
a to do 30 dnů od jejich vzniku a předložit listiny, které změnu dokládají,
nejedná-li se o listiny, které předkládají příslušné státní orgány přímo
k zápisu do katastru nemovitostí.
c) Na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro
zápis do katastru nemovitostí.  (pb)

Výstavba kanalizace v centru obce pokračuje
Výstavba kanalizace od školy do
centra zdárně pokračuje. Aktuálně
by už měla být dokončena pokládka
obou kanalizačních řadů, splaškové
i dešťové a celá akce by měla být
dokončena a předána 4. listopadu.
To umožní zprovoznění komunikace
K Výšině, byť v některých místech
bude ještě firma pracovat na lokálních
přípojkách, a především na vyústním
objektu dešťové kanalizace ve svahu
nad Lutyňkou v místech naproti lékárně.
Pokládka živičných povrchů na
komunikacích bude provedena až
v příštím roce, a to po dohodě s odborníky celoplošně, v letošním roce
bude provedeno pouze asfaltování
části krajské komunikace na křižovatce v centru. Celkové náklady jen na
tuto část kanalizace dosáhnou přibližně sedm milionů korun.

Splašková kanalizace je uložena hlouběji, přibližně do hloubky 2,5
metru, dešťová kanalizace v menších
hloubkách přibližně 1,8 metru. Po ko-

laudaci hlavních řadů bude kanalizace
připravena pro napojení všech objektů v okolí trasy, to už ale proběhne až
(pb)
v příštím roce. 

Dětská burza podzimního odívání v sále
Kulturního domu v Dolní Lutyni ve dnech 13.–15. října
Máte doma nepotřebné oblečení, sportovní potřeby a hračky? Nakupujete rádi „za pár kaček“?
Pokud jste si odpověděli kladně, přijďte do sálu Kulturního domu v Dolní Lutyni na burzu podzimního odívání,
kterou organizuje Český svaz žen.
ÚTERÝ 13. 10.
sběr	 8–17 hod.
prodej	10–17 hod.

STŘEDA 14. 10.
prodej 8–17 hod.

ČTVRTEK 15. 10.
prodej	
8–14 hod.
vyúčtování 14–17 hod.

Maximální počet položek je 50. Nebereme letní věci. Bližší informace na tel. 604 158 142 nebo na e-mailu: petrova.pavla@email.cz
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Rodačka z Dolní Lutyně, operní pěvkyně Kateřina Kněžíková, o životě zasvěceném hudbě

Hudba má povznášet, ne způsobovat utrpení
Kateřina Kněžíková patří oficiálně
do mladé generace českých sopranistek, sama už se však považuje
za tu, která může své zkušenosti předávat dál. Sopranistka, jež
své dětství prožila v Dolní Lutyni, tvrdí, že úspěch, který ne vždy
vyjde napoprvé, je pro ni hnacím
a motivujícím motorem. S manželem Adamem Plachetkou už se
na pódiu nepotkává sice tak často jako v domácnosti, ale žít spokojený život po všech stránkách
je podle ní také o velké toleranci, která v hudebním manželství
nesmí chybět.
Které místo byste v současnosti
označila jako svou domovinu? Přece
jenom spolupracujete s množstvím
institucí na různých projektech.
Kdybych měla soudit podle momentálního rozpoložení, tak teď se cítím
doma nejvíce na jižní Moravě na Znojemsku, kam jsme doslova utekli před
koronavirovou krizí. Jinak jsem samozřejmě vzešla z Moravskoslezského
kraje, odkud jsem se přestěhovala do
Prahy. Praha je tedy už momentálně
v obecném smyslu mým nejvěrnějším
domovem. Druhým domovem byla
pak po mnoho let Vídeň, která nám
velice přirostla k srdci a kde jsme strávili nádherný čas.
Pocházíte z Dolní Lutyně. Jaký byl
váš hudební vývoj v této malé obci?
Inklinovala jste k hudbě odjakživa?
Hudbu jsem vždy brala jako přirozenou součást mého života a zpětně
jsem za to velmi ráda. Mé první hudební začátky byly spojené s klavírem. Co si pamatuji, často jsem pod
ním sedávala a naslouchala hře mé
sestry a občas jsem se i přidala. V pěti
letech jsem začala navštěvovat tehdy
ještě Lidovou školu umění, která mi
dala ty správné základy pro další hudební vývoj. Ve dvanácti se pak přidal zpěv. Učit se hudbě však vždy pro
mě byla zábava a rozhodně to nebyl
směr, který jsem si uměla představit jako své budoucí povolání. Chtěla jsem vystudovat obor laborantka

farmacie. V tom mě, jako v mnohém,
ovlivnila sestra, která je magistrou
farmacie a v lékárně jsem s ní strávila
poměrně dost času. To vše ale vzalo
za své v šestnácti letech, když jsem
viděla Prodanou nevěstu a ze dne
na den jsem se rozhodla, že chci být
zpěvačkou. Podotýkám, že jsem měla
nulovou představu o tom, co všechno to obnáší. (úsměv) Především se
mi líbilo to, že stojím na pódiu, krásně
vypadám a lidé mi tleskají. Exhibicionismus mi v tomto směru nechyběl
nikdy.

Bylo pro vás někdy i složité jít si za
svým snem, byť jste se pro pěveckou kariéru rozhodla až v šestnácti
letech?
Každý den. (smích) Když jsem tehdy
dělala poprvé přijímačky, tak mě nevzali. Můj hlas na to zkrátka v té době
ještě nebyl připravený. Mě ale většinou tyto malé neúspěchy nesrážejí,
ale naopak motivují. Řekla jsem si, že
gymnázium dodělám a poté se uvidí.
Nicméně, v devatenácti už jsem byla
připravená a na konzervatoř jsem se
dostala. Měla jsem možnost výběru,
a tak jsem si vybrala školu, kde jsem
sice nebyla mezi těmi až tak excelentními, ale opět to byl pro mě důvod na
sobě zapracovat a na své lepší spolužáky se dotáhnout. Musela jsem toho
opravdu moc dohánět, protože jsem
nevěděla téměř nic. Po stránce praktické i teoretické. Byla jsem tak trochu
nepopsaný list.
Přeskočme nyní do přítomnosti.
S vaším manželem, taktéž oper-

ním pěvcem Adamem Plachetkou,
se setkáváte i na pódiu. Jaké to je,
když profesně spolupracujete s někým, s kým se důvěrně znáte?
Kdysi jsme spolu byli na pódiu
takzvaně pečení, vaření. Navykli jsme
si na určitý komfort, že se známe a že
i pracovně je nám vedle sebe dobře.
Myslím si, že z toho těžíme dodnes,
přestože těch příležitostí již není tolik.
Každý z nás se ale vyvíjí určitým směrem a způsobem. A navzdory tomu,
že už na jevišti nejsme spolu tak často, je to pro nás vždy svátek.
Je pro dva lidi, kteří spolu žijí, lepší,
když oba pracují ve stejném oboru?
Chápete se například lépe a více si
vycházíte vstříc?
V určitých věcech ano, v určitých ne.
Můj muž je velký pragmatik a realista,
zatímco já stále pluji na pomyslném
obláčku padesát metrů nad zemí.
(úsměv) Někdy i já potřebuji trochu
té země, abych dokázala zhodnotit,
co je v mých reálných silách, což se mi
často neděje. Poté má můj muž někdy
právem dojem, že jsem přepracovaná.
Přesto si myslím, že má více pochopení pro to, když se do něčeho vrhám po
hlavě, než by měl kdokoli jiný.
Když vás v profesním životě
neustále obklopuje vážná hudba
a opera, posloucháte tyto žánry
i v soukromí? Nebo si pustíte třeba
i populární hudbu, jazz nebo i rock?
Já mám moc ráda jazz, šanson a vůbec celkově takový ten zdravý styl,
včetně rockové hudby. Záměrně si
vlastně nepouštím vůbec nic. Práce je
tolik, že neustále něco slyším a hlavně
mě spousta další hudby také zajímá.
Poslouchám tedy věci, ze kterých se
mohu něčemu přiučit a rozšířit si nové
obzory. Nejen v pěveckém oboru, ale
celkově. A přestože je někdy ideální ticho, navštěvuji ráda koncerty
a představení svých kolegů. Mám
ráda hudbu, která mě při poslechu
„nebolí“. Hudba má povznášet, ne
způsobovat utrpení.

(převzato z Karvinského deníku)
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Poznajemy nasz region
R

ok szkolny 2020/2021 uczniowie
Szkoły Podstawowej z Polskim
Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej
przywitały przyjemnie i miło. Trochę
jeszcze wakacyjnie, a trochę edukacyjnie, gdyż 3 września odbyły pierwszą wycieczkę w nowym roku szkolnym. Dzieci z klas 1-5 wybrały się do
ostrawskiego zoo, gdzie wzięły udział
w zajęciach edukacyjnych pt. „Maleństwa w ZOO”. Dzieci miały okazję
zobaczyć młode potomstwo zwierząt
w ostrawskim ogrodzie zoologicznym. Dowiedziały się również jak rodzice opiekują się swoimi dziećmi na
co dzień i jak zmienia się ich wygląd w
trakcie dorastania. Pani przewodnik
przekazała dzieciom wiele ciekawostek na temat zwierząt. Pod koniec
pobytu dzieci odwiedziły plac zabaw,
gdzie wykorzystały swoją energię.

Uczniowie starszych klas naszej
szkoły mieli okazję zwiedzić park
Landek w Ostrawie. Znajduje się on
pod wzgórzem o tej samej nazwie,
w obiekcie dawnej kopalni Edwarda Urxa. Węgiel, gdzie indziej ukryty głęboko pod powierzchnią ziemi,
wychodzi tutaj na powierzchnię. Potężne łożysko węgla kamiennego odsłonięte przez pęknięcia terenowe to
światowy unikat. To tu archeolodzy
udokumentowali pierwsze spotkanie
człowieka z węglem. W roku 1987
powstało tu Muzeum Górnictwa. Tam
właśnie udaliśmy się w ramach dnia
projektowego, by bliżej poznać historię górnictwa, tak bardzo związanego
z terenem, na którym żyjemy. Przewodnikami byli nam górnicy, którzy
znaczną część swego życia spędzili w
kopalni. Potrafili w ciekawy i zabawny sposób zapoznać nas z ciężką pracą górników dawniej i dziś. Po zwiedzeniu nadziemnej galerii Górniczej
Służby Ratunkowej miłą niespodzianką okazał się górniczy tor przeszkód,
który każdy z uczniów pokonał wielokrotnie. Nastęnie młodzież mogła
się poczuć prawie jak prawdziwi górnicy. Wyposażona w hełmy zjechała
szolą do podziemia. Przy odgłosach

młotków i kilofów uczniowie przeszli
się ciemnymi korytarzami, a drogę
oświetlały im jedynie lampy górnicze. Koń stojący w jednym z korytarzy przypomniał wszystkim historię
Łyska z utworu Gustawa Morcinka
i czasy, kiedy w głębinach kopalń
konie zaprzęgano w potężne kieraty
i wykorzystywano głównie do transportu. Była to dla wszystkich bardzo
ciekawa lekcja, z której wynieśliśmy
głównie ogromny szacunek i podziw
dla trudnej pracy górniczej.
PSP Lutynia Dolna

Drugi Wakacyjny obóz językowy w Lutyni Dolnej za nami
Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej po
raz drugi zorganizowała półkolonie dla
swoich podopiecznych i dzieci z okolicznych miejscowości. Również w tym
roku włączyła się do serii obozów językowych organizowanych przez Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej przy
wsparciu finansowym Funduszu Rozwoju Zaolzia. Przez tydzień w dniach
od 17. 8. do 21. 8. 2020 uczestnicy
w wieku od 6 do 10 lat z radością i entuzjazmem spędzali czas w polskojęzycznym środowisku, poszerzając zasób
słów i ucząc się w sposób atrakcyjny
dla dzieci, przy okazji zabaw integracyjnych, konkursów, zajęć muzycznych
i plastycznych oraz wycieczek.
Ani nasz obóz nie mógł obyć się
bez wycieczki autokarowej w góry.
Uczestnicy obozu pojechali do Dolnej

Łomnej, gdzie w ośrodku przyrodniczym URSUS poznawali ciekawostki związane z fauną i florą naszych
Beskid. Wycieczka do bogumińskiego
Hobby Parku była okazją do szaleństw
na linowym placu zabaw, podchodów
w zielonym labiryncie i zwiedzenia minizoo. Półkolonie tradycyjnie zakończyliśmy dyskoteką.
Organizując letni obóz językowy
chcemy wyjść naprzeciw rodzicom,
którzy miewają problem z zapewnieniem młodszym dzieciom opieki i programu w czasie całych dwumiesięcznych wakacji. W obozie biorą udział
również nasi przyszli pierwszoklasiści,
którzy mogą stopniowo i w atmosferze zabaw zaadaptować się w środowisku szkoły, poznać przyszłych
kolegów z klasy, nawiązać nowe przyjaźnie. Szkoła posiada dobre zaple-

cze, aby poprowadzić ciekawe zajęcia
i zapewnić dzieciom bezpieczny pobyt
w ciągu dnia.
Ponadto staramy się ułatwić dzieciom powrót do ławki szkolnej, gdyż
po wakacjach młodszym uczniom nie
jest łatwo przestawić się na inny rytm
dnia, poranne wstawanie, dyscyplinę,
komunikację w języku polskim. Tygodniowy intensywny trening językowy
pomaga dzieciom wejść w poprawną
płynną komunikację w języku polskim.
Zabawa, konkursy i warsztaty przebiegają spontanicznie, na luzie, dlatego przestawienie się na język polski
z gwary lub języka czeskiego jest naturalne i efektywne. Jesteśmy przekonani, że rodzice i dzieci chętnie będą
korzystać z naszej wakacyjnej oferty
również w przyszłości.

Dyrekcja szkoły
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Rozloučení s létem na Zbytkách
P

rvní polovina roku 2020 byla bezesporu pro každého z nás značně netypická. Děti musely zůstat
doma, rodiče mnohdy také a školy
a školky zely prázdnotou. Za vše mohl
onen nechvalně známý virus, který
nám nasadil roušky na ústa a vzbudil
strach i pochyby. Děti se nemohly stýkat s kamarády, účastnit se školních
i mimoškolních akcí, což pro řadu
z nich bylo jistě skličující. Situace kolem Covidu-19 se částečně uklidnila
během letních prázdnin, a tak bylo
možné uspořádat alespoň jednu
dětskou akci, která by vynahradila
měsíce v izolaci. Akce se uskuteč-

nila dne 29. srpna na školním hřišti
ZŠ na Zbytkách a nesla příznačný
název – Rozloučení s létem. Děti se
na tuto akci velmi těšily, a tak jim na
náladě neubralo ani počáteční zamračené počasí. Čekalo na ně mnoho
zajímavého, přičemž vyzdvihnout lze
zejména projížďku na koni, malování
na obličej nebo skákací hrady, vše za
doprovodu vkusně vybrané hudby.
Tradiční součástí radovánek, či v tomto případě rozloučení s létem, je pasování prvňáčků, jež usednou do školních lavic. Školkové děti se zde rovněž
rozloučily s pedagogy MŠ, kteří je po
několik let vedli a připravovali na další
životní etapu.
Celým programem provázel klaun
Hopsalín a klaunka Pastelka s nádhernou bublinkovou show, mnohdy
za spoluúčasti dětí. Úsměv na nejedné dětské tváři vykouzlila také bohatá tombola. A právě ten byl odměnou
všem, kteří se na poslední a zároveň
první prázdninové akci podíleli a jimž
patří velké poděkování, tak jako všem
sponzorům a obci za jejich štědré

dary. Velké poděkování patří rovněž
paní M. Břízové a J. Karkoškové za jejich dlouholetou píli při organizování
zábavných programů pro děti s cílem
učinit je šťastné.
Nyní již můžeme popřát dětem
úspěšný start do nového školního
roku, a aby byl lepší, než ten předchozí.
Za rodiče a děti na Zbytkách
Jana Vašková

Spotkanie przyjaciół i ich dalsze plany
Restauracja U Témů w Lutyni Dolnej
to sprawdzone miejsce na wakacyjne
spotkania klubu młodych miejscowego MK PZKO. Atutem restauracji jest
smaczna kuchnia, zadaszony taras
i ogród, gdzie znajduje się plac zabaw
z piaskownicą, zjeżdżalnią i trampoliną. Tegoroczne dolnolutyńskie spotkanie z przyjaciółmi odbyło się w piątek 14 sierpnia i jak co roku połączone
było z turniejem w bowlingu. Bowling to najpopularniejsza odmiana gry
w kręgle. Niepotrzebne są specjalne
umiejętności, dlatego jest to świetny

rodzaj rozrywki dla każdego, zarówno dla młodzieży, dorosłych jak i dla
rodzin z dziećmi.

Piątkowe spotkanie było pierwszą
imprezą MK PZKO w Lutyni Dolnej
od ogłoszenia stanu pandemii w marcu br. Prezes koła Maria Sztwiertnia
przedstawiła też plan na najbliższe miesiące, w którym znajduje sie
wrześniowa wycieczka do Holeszowa, październikowy Koncert Papieski Totus Tuus, listopadowa świetlica
i grudniowa wigilijka. Wszystko oczywiście zależeć będzie od aktualnej
sytuacji epidemiologicznej.

Maria Sztwiertnia
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BLAHOPŘÁNÍ
Milá maminko
a babičko,
všechno na světě
Ti můžeme dát,
ale zdraví a štěstí
Ti můžeme jenom přát.
Dne 10. září 2020 oslavila své jubilejní
80. narozeniny paní
Edinka POSPIECHOVÁ.

Milá maminko a babičko, k Tvému
životnímu jubileu Ti přejeme hodně
zdraví, životního elánu a pohody.
S láskou přeje dcera Eva a syn Zdenek
s rodinami.
――――――――――――――
Dne 30. srpna 2020
oslavila krásných 90 let
naše milovaná maminka, babička a teta, paní
Wanda MEKY.

Hodně štěstí, zdraví a rodinné
pohody do dalších let přejí dcera
Jana s manželem, syn Aleš, vnučka
Kateřina a vnuk Petr s manželkou.
――――――――――――――

VZPOMÍNKY
Tys miloval život
a všechno v něm krásné,
lidi, zpěv, přírodu
a slunce v ní jasné.
Přestalo tlouci
srdce Tvé znavené,
nebylo z oceli,
nebylo z kamene.
Bolestí znavené přestalo bíti,
bez něho dále nešlo už žíti.
Dne 4. října 2020 si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí pana
Ing. Karla KŘEMENA.

S láskou, úctou a tichou bolestí vzpomínají manželka a dcery s rodinami.
――――――――――――――
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 synáčku, tatínku,
bratříčku, nikdy nezapomeneme.
Dne 11. října 2020 vzpomeneme již
6. smutné výročí úmrtí pana
Lubomíra MIŽDOŠE.

W maleńkiej obrączce zamknięty cały
świat. Nikt Wam nie uwierzy, że już
minęło 50 lat. W tę rocznicę przesyłamy Wam gratulacje. I życzymy kolejnych wspólnie przeżytych 50-ciu
lat.
Dnia 12 września 2020 minęło dokładnie 50 lat od wesela państwa
Marii i Józefa MAZURKÓW
z Wierzniowic.

Wszystkiego najlepszego życzą brat
Józef oraz córki Halina i Adriana
z rodzinami.

S láskou a úctou vzpomínají rodiče,
děti Honzík a Ondrášek, bratr Slávek
a sestra Vlasta s rodinami.
――――――――――――――
V našich srdcích
Tě stále máme
a není dne, kdy
na Tebe nevzpomínáme.
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VZPOMÍNKY
Kdo lásku
a dobro rozdával,
ten neodešel,
žije v našich srdcích
stále.
Dne 13. září 2020 by se dožila 100 let
naše babička, teta, tchýně, paní
Anna LIGOCKA.

S láskou vzpomínají neteř Jana, zeť
Jan, vnučka Dáša s rodinou.
――――――――――――――

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.
V letošním roce uplyne 15 let, co nás
navždy opustili moji drazí rodiče,
pan Emil a paní Evženie DOFKOVI.
Zároveň vzpomeneme jejich nedožité
90. a 80. narozeniny.

Marie KUČOVÉ.

S úctou a láskou,
dcera 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.

S láskou vzpomínají dcera Miluše
a zeť Alexander s rodinami.

Dne 23. září 2020 jsme si připomněli
9. smutné výročí úmrtí paní

Dne 13. září 2020
jsme si připomněli
2. výročí úmrtí paní

Sidonie PIKOLOVÉ.

S láskou vzpomínají synové a dcera
s rodinami.

září 2020
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VZPOMÍNKY

Zhasly oči
našeho tatínka,
nezhasne však nikdy
na něho vzpomínka...

Dne 27. září 2020
by se dožil 80 let pan

Stále vzpomíná manželka, dcera a syn
s rodinami.
――――――――――――――

Odešli, jak si osud přál,
ale v našich srdcích žijí dál.
Ve dnech 27. září a 9. října si připomínáme první smutné výročí úmrtí
paní Anny ŠOSTOKOVÉ
a pana Miroslava ŠOSTOKA
z Dolní Lutyně.

Vzpomíná syn Radim s rodinou.
――――――――――――――
Miloval jsem
Vás všechny,
chtěl jsem s Vámi žít –
já nechtěl odejít.
Dne 8. října 2020
uplyne 15 let ode dne, kdy jsme
se naposledy rozloučili s naším
milovaným tatínkem a dědečkem,
úžasným člověkem, panem
Václavem FISMOLEM.

Vzpomínají a nikdy nezapomenou
dcera Naďa s rodinou a syn Ivo.

UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ
DO ŘÍJNOVÉHO VYDÁNÍ
Vážení čtenáři, Vaše příspěvky
do řijnového vydání Dolnolutyňských novin přijímáme nejpozději do 5. října 2020.

Redakce

VÝROČÍ

VZPOMÍNKY

Čas plyne a jen
vzpomínky zůstávají.

Štefan SEDLÁK
a zároveň 25. října si připomeneme
12. smutné výročí jeho úmrtí.
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V srpnu oslavili svá narozeninová výročí – 91, 90, 85 a 80 let naši spoluobčané:
Ludmila KONVIČKOVÁ
Věra GAVLASOVÁ
Wanda MEKY
Věra CZEMPIELOVÁ
Helena KUCZOVÁ
Růžena KRAMNÁ
Rudolf LUKSZA
Jiřina HEJDOVÁ
Marianna BORTLIKOVÁ

Dne 13. září 2020 jsme vzpomněli
nedožité 95. narozeniny pana
Bertka HANUSKA
a zároveň 4. září 2020 jsme si připomněli 10. smutné výročí od jeho úmrtí.

Všem, kteří si vzpomenou, děkuje syn
s rodinou.
――――――――――――――
V srpnovém vydání Dolnolutyňských novin jsme uvedli špatné
křestní jméno pana Milana Szpily.
Za nedopatření se rodině omlouváme. 

Redakce
Tak, jak z Tvých očí
zářila láska a dobrota,
tak nám budeš chybět
do konce života.

Všem oslavencům přejeme hlavně
pevné zdraví, osobní spokojenost
a pohodu do dalších let.
――――――――――――――
Dodatečně gratulujeme paní Editě
KONDERLOVÉ, která letos v květnu
oslavila 85 let. Oslavenkyni přejeme
hlavně hodně zdraví, pohodu a spokojenosti v dalších letech.

ROZLOUČILI JSME SE
Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany:
Anna ORSZULIKOVÁ (*1932)
Zdeňka PÁRALOVÁ (*1951)
Vanda WZIENTKOVÁ (*1957)
Antonie ŠKOVROŇOVÁ ( 1954)
Libuše ROSIKOVÁ (*1926)
Lubomír BÓK (*1966)

Dne 30. července 2020 jsme vzpomněli 1. smutné výročí, kdy nás
navždy opustil manžel, otec, tchán,
dědeček, pradědeček a bratr
Milan SZPILA.

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

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Opatření proti šíření koronaviru
ruší hromadné akce
Vzhledem k současné nejasné situaci týkající se opatření proti šíření viru
COVID-19, rozhodla se obec nepořádat
žádné hromadné akce v uzavřených
prostorách. Z tohoto důvodu se letos
neuskuteční tradiční setkání jubilantů,
ocenění čestných dárců krve ani další
setkání. Na jubilanty ani dárce ale obec
nezapomene, drobné dárky a poděkování předá jiným způsobem a po odeznění
epidemie určitě setkání obnoví. 
(red)
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Je tu dobrá parta, i proto jsem
přišel, říká útočník Dominik Renta
V poslední době měnil tým za týmem, až v létě přišel z Orlové do Věřňovic. A zřejmě udělal dobře,
daří se mu. Útočník Dominik Renta si nový tým pochvaluje a netají se tím, že by s ním rád postoupil
do vyšší soutěže.
V létě jste přišel do Věřňovic z Orlové. Co vás vedlo ke změně týmu?
Především jsem potřeboval změnu,
ta sice přišla po přestupu do Frenštátu, ale po půl roce dojíždění a postupu
do divize jsem necítil moc šanci si zahrát, a proto jsem se vrátil do Orlové,
kde jsem však zapadl zpět do starých
kolejí. A poté přišla v pravou chvíli nabídka Věřňovic, ani jsem neváhal a už
jsem byl s klukama na prvním tréninku.
Lidé od fotbalu říkají, že ve Věřňovicích je dobrá parta. Hrálo i toto
ve vašem rozhodování nějakou roli?
Na Věřňovice jsem se chodil občas ve
volném čase dívat, když se nám nekryly zápasy, takže jsem věděl, že parta tam je dobrá. Navíc většinu kluků
znám například z Orlové z mládežnických kategorií, s dalšími jsem se potkal
už minulý rok na dvoudenním turnaji
v Šilheřovicích, kde jsem měl možnost

si jít s nimi zahrát. Nyní po nějakém
čase ve Věřňovicích musím z vlastních
zkušeností říct, že je tomu opravdu
tak. A co se týče mého rozhodnutí, roli
to hrálo docela značnou.
Věřňovicím se zatím daří, čtyři výhry, vysoké skóre. Během čtyř zápasů jste šest gólů dal vy sám. Jak
jste zatím se svým účinkováním
v novém týmu spokojený?
Tým šlape skvěle, tedy až na docela
dramatický zápas s Petřvaldem. No
a co se týče mě, musím říct, že spokojený jsem, i když se mi poslední
dva zápasy nevedlo tak, jako v těch
předešlých dvou, pořád vyhráváme.
Jak už jsem zmínil, tým pracuje dobře,
takže když se někomu zápas nepovede, na hřišti je dalších deset borců,
kteří šlapou i za něj.
Trenér se netají tím, že by s týmem
rád postoupil do 1. A třídy, kde hraje

nejen váš obecní sok, ale také tým,
kde jste do nedávna hrál. Dovedete si představit, že za rok třeba nastoupíte proti svým bývalým spoluhráčům?
Představit si to dovedu a rád bych si
proti nim zahrál, i když vím, že by to
bylo docela vyostřené. Orlová i my
chceme postoupit, takže uvidíme, co
nám přinese tato sezóna.
Prozraďte, jaké máte fotbalové
vzory? Myslím konkrétní hráče
a pak třeba kluby, kterým fandíte.
České i zahraniční...
Mým vzorem je Cristiano Ronaldo
a tým Realu Madrid. Co se týče českého fotbalu, herně se mi líbí Slavia.
(red)
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