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zdarma

Školu čeká rekonstrukce

PŘÍŠTÍ ROK začne rekonstrukce Základní školy A. Jiráska. Potrvá více než rok a vyžádá si přesuny a omezení provozu v budově.
(red)
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Příští rok se obec pustí
do rekonstrukce základní školy

V

minulém roce se obci podařilo
získat finance na celkovou rekonstrukci Základní školy A. Jiráska.
Schváleny byly dva projekty, které
posunou školu postavenou v roce
1958 zase o kousek dopředu, aby žáci
i vyučující měli vytvořené důstojné
podmínky pro výuku.
V průběhu příštího roku budou rekonstruovány střechy na některých
budovách, někde budou instalovány
fotovoltaické panely, které do budoucna sníží energetickou náročnost
budovy. Třídy budou osazeny moderními rekuperacemi, které zajistí
nejen čistý vzduch, ale také optimální
větrání. Instalací akustických podhledů bude výrazně zlepšena akustická
pohoda v učebnách a tělocvičně. Dostatek světla zajistí nové osvětlení.
Samozřejmostí je kvalitní zateplení
zajišťující optimální tepelnou pohodu
ve třídách. Nová bude taktéž kotelna
a fasáda. Realizovat takto rozsáhlou
rekonstrukci nebude jednoduché,

práce potrvají déle než rok a provoz
školy to určitě ovlivní. Plánovat něco
v dnešní covidové době je téměř jako
věštění z křišťálové koule, nevíme, co
bude za týden, natož za měsíc či rok.
Dotační peníze jsou k dispozici pouze
omezenou dobu, a proto je škoda je
nevyužít. Nabídku podalo celkem pět
firem a nejnižší cenu 44 milionů korun podala firma BD Stav s.r.o., která

bude stavbu realizovat. Další firma
v pořadí byla o necelých pět milionů
dražší.
Doufáme, že rekonstrukce proběhne zdárně a předem děkujeme všem
učitelům, žákům i rodičům za jistou
míru pochopení a tolerance.
Pavel Buzek,
starosta obce

Dejte si napustit bazén rychle a pohodlně!

Voda do bazénu z cisterny. Rychlejší a efektivnější cesta, jak předejít případným problémům ve
vodovodní síti i sousedským sporům
Zahradní bazén je možné napouštět
zdlouhavě z veřejné vodovodní sítě
s rizikem řady nepříjemností, nebo
zvolit pohodlnější a výhodnější cestu
v podobě dovozu vody do bazénu cisternou SmVaK Ostrava. Tato varianta je výrazně rychlejší a nedotkne se
negativně okolních odběratelů. Zájem
o službu byl v uplynulých letech vysoký
– předloni šlo o více než 300 navezených bazénů, loni o více než 260. Češi
tím potvrzují pozici velmoci v počtu
zahradních bazénů na počet obyvatel.
Opatrnost je na místě také v případě

napouštění bazénu ze studny. Je vhodné si nechat provést laboratorní rozbor,
zda je voda k danému použití vhodná
a nepředstavuje zdravotní riziko.
Vodárenská společnost zjednodušila a zpřehlednila cenovou politiku služby – kromě bezplatné zákaznické linky
je možné využít jednoduchý poptávkový formulář na internetových stránkách www.smvak.cz v sekci Nabídka
služeb.
Zájemci o dovoz vody k naplnění
svého bazénu z autocisterny se mohou
obrátit na zákaznickou linku SmVaK

Očkování psů se odkládá
Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace se pravidelné očkování psů zatím nebude konat. O případném
náhradním termínu budete včas informováni. Děkujeme
za pochopení.

Ostrava 800 292 400, kde jim budou
poskytnuty detailní informace o možnosti dodávky a ceně dle parametrů
bazénu. Linka je bezplatná a je v provozu v pracovní dny od půl osmé ráno
do osmi hodin večer.
Cena za napuštění se odvíjí od
vzdálenosti od nejbližšího provozu
SmVaK Ostrava, které službu poskytují,
a objemu bazénu. V případě, že je možné ho navézt jednou cisternou (průměrně 10 kubíků vody dle typu vozu), činí
cena do vzdálenosti deseti kilometrů
1 195 korun bez DPH.
Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napouštějí bazén ze
své studny. Je žádoucí si nejdříve nechat ve specializované laboratoři prověřit, zda je voda ke koupání vhodná. Obrátit se je možné například na
laboratoře společnosti VodoTech,
www.vodotech.cz. 
(red)
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„Věříme, že alespoň menší akce pod
širým nebem budou“

N

ejistota. To je asi nejpřesnější
charakteristika situace, ve které se nacházejí pracovníci v kulturní
oblasti. Výjimkou není ani ředitelka Kulturního domu v Dolní Lutyni Marie Przeczková (toho času na
mateřské dovolené), kterou po
dobu její nepřítomnosti zastupuje
kolegyně Kristina Salamon. V rozhovoru na téma letošních letních
akcí pořádaných v obci ředitelka
vysvětluje, naznačuje, doufá...
Podle všech indicií na republikové úrovni to vypadá, že by se snad
konečně mohly zanedlouho opět
konat kulturní akce. Pokud skutečně vláda povolí kulturní akce, byť
v omezeném počtu lidí, můžete
prozradit, na co se lidé v Dolní Lutyni mohou letos v létě těšit?
V letních měsících, pokud nám počasí
dovolí, bychom rádi uspořádali akce
menšího rozsahu venku. Na konci
srpna plánujeme Veselé zakončení
prázdnin v parku – rodinný program
s divadlem, zábavou, soutěžemi, tanečky a skákacím hradem pro děti.
Tuto už tradiční akci jsme byli nuceni v loňském roce zrušit, tak bychom
byli rádi, pokud by se letos akce mohla uskutečnit.
Dále máme v plánu k nám pozvat
pojízdné kino. Pokud bude zájem,
chceme pozvat mini divadélka pro
děti do parčíku u pekárny. Během let-

ních měsíců neplánujeme velké akce
v sále kulturního domu, rádi bychom
aktivity přesunuli do venkovních prostor. Dále plánujeme zájezdy do divadel a poznávací zájezdy.
Pokud situace kolem covidu dovolí, podzimní a zimní sezónu už
bychom věnovali tradičním akcím.
Tanečním studentů, případně pokročilých, halloweenskou párty, lampionový průvod, mikulášskou nadílku
atd. Věříme, že se vše vrátí k normálu
a budeme moci uspořádat i plesovou
sezónu 2022.
Máte už představu, jaká hygienická
opatření bude třeba při návštěvě
jakékoli kulturní akce nutné dodržet? Tedy ze strany návštěvníků?
Bude třeba negativní test, nebo
bude možné přijít bez testu?
V době vzniku tohoto rozhovoru vláda stále rozhodovala o podmínkách
uvolnění kultury. My stále vyčkáváme, jaké podmínky pro nás budou
platit a budou směrodatné. Dlouho
už se těšíme a připravujeme akce pro
veřejnost. Bohužel když stále nevíme,
na čem jsme, co bude, nebo nebude
možné, případně jaké podmínky budeme muset dodržet, v takové situaci
se akce připravují velice těžce. Nevíme, jestli budeme muset návštěvníky
testovat, případně kontrolovat platnost testů, a také čekáme na potvr-

zení počtu osob, které se budou moci
akcí zúčastnit. Rádi bychom se postupně vrátili k normálnímu provozu,
ale zatím je vše otevřené…
Dočkají se děti z obce letos konečně
tradičního letního Lelkování? Počítáte s touto akcí?
Lelkování. Toto téma jsme řešili
dlouho. V letošním roce se nejspíše
v takovém rozsahu, jak jsme byli zvyklí, konat nebude. Pro děti však připravujeme aktivity v knihovně, které se
budou konat tradičně v prázdninové
pondělky. Bližší informace o připravovaných akcích uvedeme v červnovém vydání Dolnolutyňských novin
a veškeré novinky uveřejňujeme na
FB stránce Osvětové besedy. Těšíme
se, že pozvolna budeme moci zahájit
kulturní aktivity. Stále vyčkáváme,
jaké podmínky nám vláda uloží a zda
budeme moci nějakým způsobem za
těchto omezení fungovat. Budeme
rádi, když nás podpoříte a na akcích
se budeme pravidelně setkávat. 
Informujeme občany, že MUDr.
Vladislav Sikora čerpá od 2. do 20.
srpna 2021 řádnou dovolenou.
Pana doktora Sikoru zastupuje
v uvedeném termínu MUDr. Valicová na EDĚ Dětmarovice, tel. 591
102 444. Děkujeme za pochopení.
MUDr. Vladislav Sikora
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Velký úklid za humny Věřňovic
S

pontánně a velmi narychlo zorganizovaná akce, které se zúčastnili všichni ti, jimž není
lhostejný stav přírody a jejich okolí. Akce, která se uskutečnila kvůli těm, kterým naopak
příroda lhostejná je. Kdyby těchto lidí nebylo, akce tohoto typu by vůbec nemusely probíhat!

Pandemie koronaviru způsobila, že do přírody se vydalo
mnohem více lidí než obvykle. A to s sebou přineslo daň
v podobě velkého množství nepořádku, který tam po sobě
„uživatelé naší planety“ zanechali a stále zanechávají.
Příroda, která všechny pokorně přijala, díky tomu akorát
utrpěla. Dále samozřejmě zapůsobil fakt, že si spousta
lidí uklidila své domovy, ale místo do sběrného dvora vyvezla nepořádek do přírody. A tak jsme mohli jen přihlížet
a sledovat, jak se kdekoli za našimi humny vrší další a další
odpad všeho druhu. Odpadu bylo stále více a naše zlost se
stupňovala.
I proto tak nějak spontánně vznikla myšlenka zorganizování velkého a především dobrovolného úklidu přírody
v okolí Věřňovic. Jen my, místní, totiž nejlépe víme, kde
v okolí se skládky nacházejí, máme je zmapovány a máme
dokonce i jistá podezření, kdo je zakládá, anebo na ně přikládá. A jelikož spousta kamarádů tuto potenciální akci
kvitovala, pojali jsme vše tak, aby to zkrátka bylo „VELKÉ“.
Více rukou více uklidí.
Vše jsme navrhli vedení obce a vytipovali úseky, které
chceme projít. Pan starosta naši myšlenku podpořil, uvolnil peníze na nákup pytlů, rukavic, domluvil následný svoz
a účast pracovníků sběrného dvora na odvozu sesbíraného odpadu a poskytl občerstvení pro všechny zúčastněné. Nic už pak nestálo v cestě tomu, abychom celou akci
spustili.
8. 5. 2021, Den „Velkého úklidu ZA HUMNY“
T 14:00
Rozděleni do skupin pro jednotlivé trasy, vybaveni pytli,
rukavicemi, každý na svém úseku – sběr začíná. V terénu
je přes 50 dobrovolníků včetně dětí. Scházíme do příkopů a zpátky, prodíráme se křovím a lovíme, taháme. Pytle
plníme velice rychle.
T 14:40
První telefonát, že na dvou stanovištích pytle došly. Nikdo
z nás nepočítal s tím, že se „zasekneme“, jen co vyrazíme… Na
tuto situaci jsme ale byli předem
připraveni. Dominik sedá na kolo
a stává se z něj hlavní zásobovač,
o pytle je boj. Každý chce urvat
co nejvíce pytlů pro danou skupinu, aby ho ve sběru nic nebrzdilo.
Akční rádius sběrných tras je totiž
rozsáhlý, a tak má „zásobovač“
opravdu plné ruce práce, je v tuto
chvíli stěžejní osobou celé akce.

T 15:30
Z hřiště volá dobrovolný „udič“ Lumír, kde že jsme. Klobásky jsou prý vyuzené a jsme tudíž očekáváni. Lumír je starý
šprýmař, to všichni víme. U uzáku je sám a chybí mu zřejmě společnost. My jsme však teprve ani ne v půlce tras.
Cesta za dobře vyuzenou klobáskou je tedy v nedohlednu.
T 16:00

Nálada je stále dobrá, počasí přeje, elánu i sil máme zatím
dost. Tým „Bezdínek“ nachází v příkopu strašidelnou panenku „Čaki“ bez rukou a nohou a nejmenší dobrovolnice,
tříletá Bibianka pláče, že chce domů, protože se bojí dalších bubáků. O pár set metrů dál tato skupinka vytahuje
z příkopu 11 obřích pneumatik od nákladních aut a traktorů. Někdo zkrátka vyvážel na jistotu…Postupně tak čím
dál více roste naštvání z toho, co vše různí neřádi dokáží
vyhodit – umyvadla, kusy praček, koberce, hrnce, boty,
bezpočet skleněných lahví, samozřejmě PET lahví atd.
Objevujeme dokonce celé svázané pytle, které jsou pohozené v příkopech. Naše dcera objeví miniaturní gumovou
panenku akorát tak do dlaně – krásnou, nezničenou, jen
umazanou. Na vlas stejnou mám doma jako památku na
dětství. Panenka se vyráběla před 40 lety a takový osud
si nezasloužila.
T 17:00
První dobrovolníci se po třech hodinách strávených v lesích a pasekách okolí Olše blíží úspěšně „k cíli“. Vysíleni, ale
s dobrým pocitem, že přírodě malinko odlehčili. Následuje je tým „Grobla“ a postupně další. Všichni zahánějí hlad
a pro děti je zde připravena odměna od jedné hodné paní,
která se úklidu nemohla zúčastnit. Zato všem poslala velikou tašku sladkostí.
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svém volnu rozhodli takto pomoci – tedy místním, dále
hasičům z Dolní Lutyně, kteří přijeli i s rodinami a vzali si
do parády cestu směr McDonald´s. Velkou pochvalu si zaslouží také děti – za trpělivost, za pomoc, ale i počet kilometrů, který ten den nachodili spolu s námi. Každá ruka se
totiž počítá. A bezpochyby velký dík patří zaměstnancům
sběrného dvora, kteří veškerý odpad hned v pondělí ze
všech tras posváželi. Sesbíraný odpad vydal na vrchovatý
kontejner!
Závěrem tedy jedno neskromné přání nás všech, na
kterém jsme se jednoznačně shodli: „Kéž by se příští rok
tato akce konat nemusela!“ 

Petra Klusková

Dochází poslední skupina, která poctivě čistila stezku
k „dubu a dálnici“. Všichni zaháníme hlad i žízeň, vyměňujeme si zážitky, mluvíme jeden přes druhého, nadáváme na
ignorantství a lhostejnost a diskutujeme horlivě o případném řešení do budoucna jako jsou např. fotopasti a další.
S vedením obce budeme o možných opatřeních jednat.
Je politováníhodné, že se toto vůbec děje v době kontejnerů všeho druhu a možnosti svozu plastů a papíru přímo od domu. A navíc když doslova za rohem máme sběrný
dvůr!
Těší nás však, že obyvatelům Věřňovic záleží na tom,
v jak čisté vesničce žijí. Poděkování patří všem, kteří se ve

A jak to vidí naši nejmenší? Dočtete se v minianketě, v níž děti odpovídaly na dvě otázky.
1)
2)

Proč jsme dnes uklízeli?
Proč lidé vyhazují odpadky do přírody?
Bruno Babinski, 7 let
1) Aby byla čistá „zem“.
2) No, já to nechápu, oni asi vůbec nemají
u domu popelnici…

Nela Hochmanová, 6 let
1) Abychom mohli odpoledne dostat
párek.
2) Protože jsou zlí!

Klára Bukovčáková, 5 let
1) Aby bylo čisto a nefoukl to vítr jinam.
Doma taky musíme uklízet.
2) Protože odpadky nechtějí vyhazovat do
popelnice.

Lukáš Jaborský, 6 let
1) Protože jsme šikovní a chtěli jsme
to uklidit. Jinak by byl pan starosta
naštvaný…
2) Když nevidí koš, tak to hodí do přírody.

Lukáš Grejták, 7 let
1) Byl přece Den Země.
2) Protože jsou zlí a neumí se naučit dávat
odpadky do popelnice!
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Czytamy, bo lubimy
Nic bardziej nie sprzyja czytaniu
książek jak chłodna i wilgotna wiosenna pogoda, więc marzec przeznaczyliśmy na gruntowną przemianę szkolnej
biblioteki, aby jak najszybciej udostępnić uczniom bazę nowych książek
do lektury. Dzięki wsparciu finansowemu Kongresu Polaków w Republice Czeskiej udało się wyremontować
i umeblować pomieszczenie dla małych czytelników tak, by odpowiadało wymogom nowoczesnej placówki
edukacyjnej. Biblioteka ma w sobie coś
magicznego. Na co dzień kojarzymy
ją z miejscem, w którym wypożyczamy książki, jednak jej rola jest znacznie
większa, jest niczym portal do wielu
światów.
Projekt o nazwie Kanapa Literacka
był realizowany kilka miesięcy i miał
na celu stworzenie miejsca przyjaznego dla ucznia i zachęcającego do
wspólnego spędzania czasu na czytaniu, do wymiany książek, jak również regularnych spotkań uczniów
z pisarzami lub bibliotekarzami oraz
do zwykłego wypoczynku. Ekscytującym wydarzeniem były warsztaty
czytelnicze z autorem książki Skrzynia Władcy Piorunów, panem Marcinem Koziołem. Siedząc przed komputerami, smartfonami lub telefonami
w swoich domach, uczniowie klas 1-5
mogli na żywo porozmawiać z autorem przy użyciu czatu, zadawać pytania i odpowiadać na nie, komentować
i żartować. O zadowoleniu i zainteresowaniu uczniów świadczy fakt,

że większość zadeklarowała chęć przeczytania książki.
W realizację przedsięwzięcia metamorfozy biblioteki włączyli się również rodzice uczniów. W ramach akcji
„Rodzice czytają dzieciom” powstał
film- słuchowisko, gdy rodzice czytają
dzieciom opowiadanie Wyprawa po
skarb do Borku ze zbioru Godki śląskie
Józefa Ondrusza. Inspirując się legendą
o ukrytym skarbie w niedalekim Borku,
nauczyciele przygotowali dla uczniów
klas 1-5 wyprawę edukacyjną do lutyńskiego lasu. Tam przywitał dzieci
pan myśliwy, który opowiedział o życiu
lasu i zasadach w nim obowiązujących.
Uczniowie mieli możliwość wypróbować sobie strzelanie z dubeltówki oraz
zbudować budkę dla ptaków leśnych.
Po takim wprowadzeniu rozpoczęła
się wyprawa po skarb. Ale nie było tak
łatwo – dzieci musiały po drodze rozwiązywać najrozmaitsze zadania, które sprawdziły ich wiedzę polonistyczną, przyrodniczą, matematyczną oraz
myślenie logiczne. Dzięki współpracy
w grupach, uczniowie przechodzili do
kolejnych zadań i zbierali kody potrzebne do otwarcia skrzyni z nagrodami. Po drodze było wiele przeszkód,
ale w końcu udało się dotrzeć do celu
i odnaleźć „legendarny” skarb.
Nagrane przez rodziców słuchowisko można obejrzeć na szkolnym blogu
eduaktywnie.blogspot.com.
Przemiana szkolnej biblioteki łącznie z inicjatywami czytelniczymi stworzyła atmosferę ciekawości, zachęciła

do czytania wszystkimi zmysłami i pokazała, że książki inspirują i łączą pokolenia. 

PSP Lutynia Dolna
společenská kronika

VÝROČÍ
V dubnu 2021 oslavili své 95., 92., 85.
a 80. narozeniny naši spoluobčané:
Růžena RICHTEROVÁ
Anděla DUDOVÁ
Jaroslav VESELÝ
Evženie FILIPKOVÁ
Růžena CHRUŠČOVÁ
Gertruda SOLICHOVÁ
Všem oslavencům gratulujeme
a přejeme hodně zdraví, spokojenosti a osobní pohody do dalších let.
――――――――――――――
Výročí zlaté svatby – 50 let společného života – si dne 17. dubna 2021
připomněl manželský pár
Vladislav a Mária HANÁKOVI
ze Zbytků.
Připojujeme se s gratulací a přejeme
hlavně hodně zdraví a pohodu do
dalších společně prožitých let.

ROZLOUČILI JSME SE
Rozloučili jsme se s našimi občany:
Marie JANČAROVÁ (*1931)
Dáša ADAMČÍKOVÁ (*1944)
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

květen 2021

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem příbuzným, známým, přátelům a sousedům za
projevy soustrasti, květinové dary a účast na
rozloučení s panem
Liborem BUKOWSKIM.

společenská kronika

VZPOMÍNKY
Po okně stéká
kapka deště,
hledám Tě pod ní,
nejsi tam.
Říkám si Tvoje jméno,
hledám Tě pod ním,
nejsi tam...

Zároveň děkujeme našemu důstojnému otci panu Mariánu Pospěchovi.

Dne 9. května 2021 uplynuly 4 roky
od úmrtí mé milované manželky,
maminky a babičky, paní

Manželka Hanka, synové Michael
a Jiří s rodinami, maminka Anna,
sestra Jarmila s rodinou.

Jiřiny VRUBLOVÉ
a zároveň jsme si 14. února 2021 připomněli jejích nedožitých 68 let.

VZPOMÍNKY

S láskou a úctou v srdci vzpomínají manžel Karel, syn David s rodinou,
dcera Kateřina s rodinou.
――――――――――――――
Děkujeme za cestu,
kterou jsi s námi šel,
za ruce,
které nám pomáhaly.
Děkujeme za to,
že jsi byl, za každý den,
který jsi s námi žil.

Jak tiše žil,
tak tiše odešel,
skromný ve svém životě,
velký v lásce a dobrotě.
Dne 2. května 2021
by se dožil 90 let pan
Květoslav ABSOLON.

S láskou vzpomínají manželka Irena,
dcera Marie s rodinou.
――――――――――――――
Odešla jsi,
jak si to osud přál,
v našich srdcích
a vzpomínkách
ale zůstáváš dál...
Dne 5. května 2021 uplynulo 10 let od
chvíle, kdy nás navždy opustila paní

Dne 16. května 2021 by se dožil 80 let pan
Lubomír BABIARČÍK.
Zároveň letošního 21. července uplyne 6 let od jeho úmrtí.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Žofie, syn a dcery
s rodinami, sestra a všichni příbuzní
a kamarádi.
――――――――――――――

Ivana SÝKOROVÁ
z Věřňovic.

S úctou a láskou vzpomíná celá rodina.
――――――――――――――
Bolest v srdci neutichá,
když odejde navždy
nejdražší, co máte...
Vaše maminka.
Dne 29. května 2021 si
připomínáme nedožitých 92 let naší
milované maminky, paní
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VZPOMÍNKY
Dne 18. května 2021
jsme si připomněli
smutné výročí, 6 let od
úmrtí pana
Jaroslava ZEDNÍČKA
a zároveň jsme si letošního 9. května
připomněli jeho nedožité 80. narozeniny.

S láskou a úctou vzpomíná manželka
a dcery Pavla a Petra s rodinami.
――――――――――――――
Jen svíci hořící
a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou
na Tebe vzpomínat.
Dne 31. května 2021 vzpomeneme
8. smutné výročí od chvíle, kdy nás
navždy opustil bratr a strýc, pan
Eduard SLIVKA.

Vzpomínájí sestry s rodinou.
――――――――――――――
Byl jsi plný života,
Tvá mysl plná snění
a nikdo z nás se nenadál,
jak rychle se vše změní.
Utichly kroky i Tvůj hlas,
ale Tvůj obraz
zůstává v nás.
Dne 2. června 2021 vzpomeneme
nedožitých 61 let pana
Ladislava HAVLÍČKA.

Za celou rodinu manželka Jana.

Kdo je znal, ten si vzpomene,
kdo je měl rád, ten nikdy nezapomene.
Dne 20. května 2021 jsme si připomněli 100. výročí narození pana

Malvíny HANUSKOVÉ.

Leoše KEMPNÉHO a dne 10. června
2021 si připomeneme 20 let od úmrtí
jeho manželky, paní
Štěpánky KEMPNÉ.

S láskou vzpomíná syn Erich s rodinou.

S láskou vzpomíná dcera Dagmar
a vnuci David a Jan s rodinou.

UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ
DO PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ
Příspěvky do společenské kroniky
přijímáme nejpozději do 5. června.
Upozorňujeme občany, že v měsíci
červenci noviny nevycházejí. Příspěvky do srpnového dvojčísla přijímáme do 5. srpna. Můžete je předat
osobně v kanceláři KD, tel. 734 788
718 nebo elektronicky na e-mail
osvetovabeseda@dolnilutyne.org
Redakce
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Oprava fary zdárně pokračuje
B

udova fary dostává nový kabát.
Část budovy je obehnána lešením,
aby se řemeslníci dostali, kam potřebují. Jak řekl Dolnolutyňským novinám farář Marián Pospěcha, oprava
byla dlouho plánovaná a zahrnuje
výměnu okapů a nahození nové fasády. Drobné práce proběhnou i na
střeše, krytina se bude měnit později.
„Začali jsme před počátkem
května, a když nám počasí bude
přát, do začátku června bude hotovo. Tak abychom už v novém byli
připraveni k pouti sv. Jana Křtitele
koncem června,“ řekl Otec Marián.
Dodal, že už jsou opraveny i vnitřní
prostory, které pro setkávání využívají společenství farníků všech věkových skupin.
Na opravu budovy přispěli také
farníci ve sbírce. 
(red)

Rychvaldský slavík se nevzdává
Přijměte pozvání k účasti na tradiční akci naší školy – Rychvaldský slavík – letos však poněkud netradičně. Přestože předvídat budoucnost je v dnešní době obzvlášť nesnadné, rozhodli jsme se XVII.
ročník této pěvecké soutěže pro každého uspořádat online. Naše
zkušenosti z distanční výuky nás přesvědčily, že radost z hudby lze
sdílet i ve ztížených podmínkách. Nejsou to ale pouze náročnější
podmínky. Jsou to také příležitosti vyzkoušet nové přístupy a získat zajímavé zkušenosti. Proto věříme, že si i online soutěžení získá
své příznivce. Pokud tedy patříte k těm, kteří rádi zpívají a mají
chuť vyzkoušet něco nového, vytvořte nahrávku a vyplňte svoji
přihlášku na stránkách školy. Nezapomeňte, že soutěž není jen pro
děti. Horní věková hranice soutěžících není stanovena! Podrobné
informace ohledně organizace soutěže vám rádi poskytneme. Vaši
nahrávku posoudí odborná porota a nejlepší výkony budou samozřejmě náležitě oceněny. Těšíme se na vás 8. června!

Mgr. Kateřina Šmídová,
ZUŠ Rychvald
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