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zpravodaj obecního úřadu a osvětové besedy obce dolní lutyně

zdarma

Rekonstrukce školy běží naplno

V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V UL. KOMENSKÉHO č. 1000 se v těchto dnech pilně pracuje. Už během letních prázdnin začala
rozsáhlá rekonstrukce školní budovy, která bude zateplena, dostane novou fasádu, střechu, nová budou okna v tělocvičně,
vymění se vzduchotechnika a instalován bude i fotovoltaický systém. V některých prostorách už jdou práce do finále, jako
například v učebně jazyků (na snímku). 
Více v rozhovoru s ředitelem školy Marcelem Figurou na straně 3
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Babišová: Společně se starosty
dokážeme vylepšovat život v obcích
V

posledních letech není snad jediný rok, kdy by se nekonaly volby.
Ty letošní proběhnou ve dnech 8. a 9. října a lidé budou volit poslance Parlamentu České republiky, v některých okrscích i senátory. Koho
si zvolíme, bude záležet jen na nás.
Ani starosta obce nepřichází do kontaktu s poslanci a senátory každý den,
hodně záleží, jaký vztah jednotliví zvolení zástupci k regionu mají. S některými se znám osobně a mohu potvrdit, že se skutečně živě zajímají o problémy
občanů, měst a obcí v našem okrese. Na druhou stranu je spousta takových,
které vidíte před volbami na billboardech, jejich letáky máte ve schránkách
a potom už je skoro nevidíte nebo jenom krátce v televizi při jednáních v poslanecké sněmovně.
Když úplně pominu stranickou příslušnost, tak mezi poslance, kteří se aktivně zajímají o problematiku regionu a jsou ochotní hledat řešení,
a se kterými se dobře spolupracuje, jsou paní poslankyně Andrea Babišová
(ANO) a senátor Petr Vícha (ČSSD). Prvně jmenované jsme položili několik
otázek.

Paní poslankyně, jak se Vám spolupracuje se starosty obcí ve svém
regionu?
Předem bych velice ráda poděkovala
za přívětivá slova, která se příjemně
poslouchají a nejsou v mé profesi samozřejmostí. O to více si jich vážím.
Jak jste sám uvedl příklad na poslancích a senátorech, tak i spolupráce se
starosty v okrese je velice individuální
a s každým se spolupracuje odlišně.
Jsou tedy někdy méně příjemná
setkání?
Každá schůzka je vždy velice přínosná

a důležitá. Neznamená, že když se jednání nevydaří ke spokojenosti obou
stran, že nevedlo k obohacení dané situace a problematiky. Každopádně zde
na Karvinsku se mi vždy jedná velice
dobře. Obce navštěvuji i mimo pracovní příležitosti. V některých z nich mám
rodinu, přátele a ráda se účastním kulturních či sportovních akcí. Z mého pohledu zastupitelky Bohumína a poslankyně PČR je velice důležité se zajímat
o každou obec, a to nejen z pracovního
hlediska, ale taky z hlediska lidského.
Je o Vás známo, že starostům často pomáháte s nejrůznějšími projekty a získáváním dotací. Mohla
byste nám vypíchnout některé,
na nichž jste se spolupodílela?
Je velice těžké nějaký vybrat, protože
z mého hlediska je každý projekt, na
který jsem zajistila dotace pro okres,
důležitý. A nezáleží na jeho velikosti,

ale v každém se zhlédne jiná skupina
občanů. Jak se říká: Sto lidí, sto chutí. Určitě bych ráda zmínila záležitost
přípravy silničního obchvatu Bohumín-Karviná, který bude mít pozitivní dopad i na obyvatele Dětmarovic
a Dolní Lutyně. Když už jsme u obyvatel vaší malebné obce, tak jistě ocení
chystanou sportovní halu, která bude
sloužit jak žákům základní školy, tak
široké veřejnosti k pestřejší nabídce
sportovního vyžití. Nerada bych opomenula rozsáhlou rekonstrukci Bohumínské městské nemocnice, která je
pro mě, pro bývalou zdravotní sestřičku, srdeční záležitostí. Tento projekt
modernizace zajistí kvalitní zdravotnickou péči nejen pro Bohumín, ale
i pro spádové oblasti. Je to ale pouze
zlomek projektů, které dělají okres
Karviná lepší pro život.
Chtěla byste něco říct na závěr?
Do politiky jsem šla, abych něco změnila a pokud dostanu možnost dělat
změny další volební období jako poslankyně, tak věřím, že společnými silami se starosty obcí dokážeme okres
nadále vylepšovat pro jeho věrné
obyvatele. Moc děkuji za projevenou
důvěru a budu se těšit na další milá
setkání.
Pavel Buzek,
starosta obce
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Nový ředitel: Chci zajistit kvalitní
výchovu a výuku pro všechny žáky
Ž

áky, pedagogy i pomocné pracovníky čekají náročné měsíce. Ve škole
začala rozsáhlá rekonstrukce, která potrvá nejméně rok a bude znamenat přesuny a omezení. Vše koordinovat a postarat se o bezproblémový
chod výuky je úkol pro nového ředitele školy Marcela Figuru, který vzešel
z řad zdejších učitelů.
Pane řediteli, prozraďte, proč
a s jakými cíli jste se ucházel o post
ředitele školy?
Ke zdejší škole mám vybudovaný
dlouholetý vztah, což byl jeden z důvodů, proč jsem se přihlásil do konkurzu na uvolněné místo ředitele. Rád
bych navázal na dlouholetou práci
paní ředitelky Jany Josiekové. Mým
hlavním cílem je zajistit kvalitní výchovu a vzdělání pro všechny žáky
bez výjimky.
Jak se po pandemii, distanční výuce a všemožných omezeních rozjíždí ve škole kroužky, exkurze
a jiné akce pořádané školou?
Doufám, že takový rok, jako byl
ten loňský, se už nebude opakovat
a nebudeme muset zavádět distanční
výuku. V současnosti žáci mají možnost se opět přihlásit do různých volitelných kroužků. Pokračujeme v dlouholeté spolupráci se ZUŠ Rychvald,
otevíráme kroužek juda, atletiky,
veselé vědy, nově nabízíme kroužek
korfbalu nebo šachu. Budeme opět
jezdit s dětmi na plavání, bruslení a do
divadel na kulturní představení.
Připravuje se velká rekonstrukce
školy, která si vyžádá poměrně
velká omezení v provozu školy,

organizaci výuky, atd. Co to bude
znamenat pro žáky? Jak se na to
připravujete? Máte už harmonogram, jak a kde bude výuka probíhat a kde ne?
Rozsáhlá rekonstrukce ZŠ na ulici
Komenského 1000 byla zahájena již
během prázdnin. V průběhu roku budou na budově prováděny stavební
úpravy jako je zateplení fasády, nová
střešní krytina, instalace stínicích venkovních rolet, výměna výplní oken
v tělocvičně, stavební úpravy, akustické podhledy ve třídách, rekuperace, vytápění tepelným čerpadlem,
vzduchotechnika,
elektroinstalace,
fotovoltaika. Jsem si vědom, že tato
rekonstrukce vyžaduje řádné vedení
a dobrou organizaci prací. Nutností
je dobrá komunikace se stavební firmou. V hlavní budově je už zrekonstruováno několik učeben. Žáci budou
během roku postupně přemisťováni
do dokončených učeben, některé ročníky jsme přesunuli do nově otevřené
školy v Neradě, kde jsme také zajistili
podmínky pro výuku i stravování dětí.
Chtěl bych poděkovat učitelům, správním zaměstnancům a zaměstnancům
obecního úřadu. Bez jejich pomoci by
bylo vše obtížnější.
Je něco, co byste chtěl v systému
fungování školy změnit? Nebo
jinak, plánujete nějaké změny,
které se dotknou výuky?
Chci školu zapojovat do vyhlašovaných projektů, grantů a získávat tak
finance nad rámec příspěvků pro rozvoj škol formou dotací. Uskutečňovat
doplňkovou činnost, spolupracovat se
sponzory, okolními školami v regionu,
zřizovatelem, rodiči. Vytvářet dobrou
atmosféru ve škole, klást důraz na
aprobovanost kantorů. V příštím roce
nás čeká úprava ŠVP a věci s tím spo-

jené. Bude zapotřebí modernizovat
počítačové učebny, doplnit je zařízením pro VR, robotiku, posílit vnitřní
konektivitu.
Škola má tři školní detašovaná
pracoviště (ZŠ Zbytky, malá škola
a ZŠ Věřňovice). Je tam třeba něco
vylepšit (tělocvična, jídelna, družina, sportoviště apod.)?
Odloučené školy jsou postupně vybavovány a opravovány. Budovy jsou
zatepleny, vyměněna okna, zrekonstruována sociální zařízení. Třídy jsou
dovybavovány školním nábytkem,
počítačovou technikou a dalším potřebným vybavením. Na sportovištích
a zahradách vyrostlo mnoho nových
herních prvků. I nadále bych chtěl
pokračovat v tomto trendu.
Pane řediteli, prozraďte prosím na
závěr něco o sobě.
Jsem Dolnolutyňák, v obci jsem absolvoval základní školu. Mým celoživotním koníčkem je sport, a proto jsem
po gymnáziu pokračoval ve studiu na
Pedagogické fakultě v Ostravě, obor
tělesná výchova a technické činnosti.
Následně jsem nastoupil jako učitel
na zdejší školu, kde působím dodnes.
Volný čas věnuji své rodině, výchově
dětí a sportu.
Děkuji za rozhovor.
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Rozloučení s létem se vydařilo

C

elý rok 2021 se nesl v duchu
covidové pandemie, a tak akce
s názvem Rozloučení s létem byla
po dlouhé době vítanou změnou.
Za velké účasti rodičů a dětí se uskutečnila 28. srpna na hřišti ZŠ na Zbytkách, kde na své nadšence čekala
nejedna poutavá atrakce. Pro děti
byl připraven bohatý program, řada
soutěží, malování na obličej, skákací
hrady. Své dovednosti předvedli dobrovolní hasiči z Dolní Lutyně-Nerad,
kteří rovněž zapůjčili stoly a stany, kde
si děti mohly v klidu vychutnat Bezva zmrzlinu Dolní Lutyně, případně
si dát skvělé tyčinky Bertyčky. K pohoštění přispěla Rychvaldská pekárna
a Farma Bezdínek, při zajišťování občerstvení pomohla také Restaurace
U Pštrosa, včetně pomoci šikovných
maminek a tatínků, kteří připravovali
různé pochoutky.
Tento poslední prázdninový víkend však patřil zejména předškolním
dětem, které zde byly pasovány na
prvňáčky. Děti se naposledy mohly rozloučit s pedagogickým sborem
z mateřské školy, který o ně pečo-

Setkání jubilantů obce
letos proběhne
Pozvolné rozvolňování covidových
omezení umožňuje uspořádat setkání jubilantů obce. To se bude
konat 1. října 2021 ve velkém sále
KD. Jednotlivým jubilantům byly
zaslány pozvánky.

(red)

val řadu let. Všechny dostaly tričko,
šerpu a malý dáreček na uvítanou ke
vstupu do základní školy.
Velmi zajímavým programem provázeli Sokolníci, jež seznámili děti,
ale i rodiče s dravci, vypíchli jejich
zvláštnosti, a to vše velmi poutavou
a zábavnou formou. Celý den se vydařil, děti vydržely skákat na hradech
hodiny, jiné soutěžily, nebo si jen tak
užívaly chvíle strávené se spolužáky
a kamarády.
Akci podpořili také místní podnikatelé, zejména PM stavby s.r.o, TP
interiéry Papala, Římánek motor, s.r.o,
Sklenářství Pietro a samozřejmě obec
Dolní Lutyně. Všem patří poděkování,
tak jako rodičům dětí, kteří se podíleli
na přípravě této akce. Děkujeme rovněž za hudební doprovod.

Veselé zakončení prázdnin
Pozvolné rozvolňování covidových opatření nám umožnilo
uspořádat v sobotu 21. srpna tradiční Veselé zakončení
prázdnin v parčíku u pekárny. Počasí nám přálo. Protože
původně avizovaný program s klaunem Pepinem prckem
se nemohl uskutečnit, sehnali jsme pro děti v šibeničním
termínu náhradní program. Chtěla bych tímto poděkovat
paní Semančíkové, které pro děti připravila odpoledne
plné soutěží, her a tance. Tradičně máme na této akci skákací atrakce. Letos jsme měli jednu malou skákací atrakci
– kočičku a pejska pro menší děti a dvě velké nafukovací
atrakce pro děti větší. Věříme, že se akce líbila nejen našim
malým návštěvníkům a těšíme se zase za rok. 
(mp)

Přesto, že loňský školní rok neposkytl mnoho příležitostí pro školní
a školkové aktivity, podařilo se rodičům v dubnu uspořádat ještě jednu akci. Jednalo se o Slet čarodějnic
a čarodějnickou stezku, kde děti plnily čarodějnické úkoly, přičemž stezka
byla zakončená hledáním pokladu.
A protože všem během plnění úkolů
docela vyhládlo, s vervou se pustili do
opékání párků, které pomohlo zajistit
Řeznictví a uzenářství Wojtas.
Věříme, že se podaří ještě nějaké
společné akce do konce roku zorganizovat a dětem přejeme úspěšný vstup
do nového školního roku!
Za rodiče a děti na Zbytkách
Jana Vašková
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Hurá za mamuty – prázdniny v knihovně
Č

tyři srpnové pondělky probíhal ve
víceúčelové místnosti Osvětové
besedy v Dolní Lutyni program pro
děti s názvem Hurá za mamuty! Pro
děti byl vždy dopoledne připraven
program spojený se čtením příběhů
o mamutech, jazykolamy, hádankami
a tvořením.
Průvodcem nám byla kniha
Vanessy Walderové: Příběhy o mamutech. Na konci každého příběhu
byla otázka, na kterou děti musely
najít správnou odpověď a tu zapsat
do políček křížovky, která byla součástí knihy. Po přečtení všech příběhů
jsme úspěšně vyluštili křížovku a dověděli jsme se, že největším nepřítelem mamutů byl člověk.
Také se soutěžilo v hádání veršovaných hádanek týkajících se věcí,
lidí, zvířat a rostlin. Vítězný tým obdržel dvě lízátka, protihráči jedno. Naučili jsme se, co to znamená, když se
řekne... čili přísloví. Dnes už víme, co
znamená „Strach má velké oči“, „Bez
práce nejsou koláče“, „Všude dobře,
doma nejlépe“, „Kdo se směje napo-

sledy, ten se směje nejlépe“. Vysvětlili
jsme si, co jsou jazykolamy a k čemu
jsou dobré.
Začali jsme zvolna jazykolamem
Královna Klára na klavír hrála. Dnes
už umíme říct, Já rád játra, ty rád játra, co nám brání, dát si játra. A jak to
vlastně bylo s těmi křepelkami? Aha,
Tři sta třiatřicet stříbrných křepelek
přeletělo přes tři sta třiatřicet stříbrných střech. A proč maminka upekla
kromě makových koláčů i tvarohové? Inu proto, že Má máma má málo
máku.
Nakonec jsme se věnovali tvoření. První den jsme vytvořili z papíru

a vlny Mamuta srstnatého. Z kulatých papírových tácků jsme vyrobili
hodiny, a to ne ledajaké. Naše hodiny mají příběh. Na strom utekla kočka a pod stromem už na ni čekal pes.
Z temných mraků se spustil veliký déšť
a smáčel celou naši třešeň i s třešněmi. Mamut si za hezkého dne vyrazil
na procházku.
Vyráběli jsme také masky zvířat
a ledního medvěda. Všechny výrobky
dětí jsou do konce měsíce října k vidění ve studovně naší knihovny.

Tvořivé odpoledne a výprava do zoo
Ve spolupráci s paní Kantorovou uspořádala v červenci Osvětová beseda Tvořivé
odpoledne s Šikulkami. Pro děti byl připraven kreativní program. Děti malovaly, razítkovaly, tiskly, vybarvovaly a vyrobily tak
originální tašky. Ve druhé části odpoledne
pak děti tvořily obrovskou vstupní bránu
do zoo, za kterou byla spousta zvířat.
Téma zoologické zahrady bylo zvoleno záměrně, protože jsme si pro děti připravili prázdninový výlet do Zoo Ostrava,
kam jsme se s dětmi vypravili 26. července.

Objednali jsme zajímavý program – soukromou komentovanou prohlídku venkovního výběhů slonů. Dozvěděli jsme
se spoustu zajímavostí o těchto dlouhověkých, vnímavých a krásných zvířatech.
Společně jsme si pak prohlídli zoo, dali si
zmrzlinu, snědli svačinky a odpoledne se
pak vrátili zpátky před kulturní dům, kde
si děti vyzvedli rodiče. Počasí nám přálo,
výlet jsme si moc užili a těšíme se na další výlety, které uspořádáme. 
(mp)

Mgr. Karin Anýžová
knihovnice osvětové besedy
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(1)

(2)

VÝROČÍ
V srpnu 2021 oslavili své 92., 91., 90.,
85. a 80. narozeniny naši spoluobčané:
Ludmila KONVIČKOVÁ
Věra GAVLASOVÁ
Vanda MEKY
Libuše BŘEZNÁ
Alois LUKŠA
Miroslav HEROK
František TOMASZEK
Helena RAKUSOVÁ
――――――――――――――
Zlatou svatbu – 50 let společného
života – oslavili manželé
Zdeněk a Věra FIGUROVI
z Dolní Lutyně.
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hodně zdraví, spokojenosti
a osobní pohody do dalších let.

ROZLOUČILI JSME SE
Během srpna 2021 jsme se rozloučili
s našimi spoluobčany:
(3)

Po téměř roce se znovu obnovilo slavnostní vítání občánků. Co na tom,
že nám už občánci téměř chodí! I tak to bylo veselé a příjemné setkání.
Dne 21. srpna 2021 jsme přivítali tyto občánky:
Johana a Rozálie HALFAROVY(1), Rozárie KAŠOVÁ(2), Mikuláš POJER(3)

Milada GELLNAROVÁ (*1926)
Anna PEŠKOVÁ (*1943)
Jindřich RYLKO (*1942)
Marek VAŠEK (*1947)
Všem pozůstalým
upřímnou soustrast.

vyjadřujeme

září 2021
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 30. srpna 2021
oslavila krásných 91 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.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem příbuzným, přátelům, sousedům a známým, kteří
dne 20. srpna 2021 doprovodili na poslední
cestě pana
Marka VAŠKA,
který zemřel po dlouhé a těžké nemoci dne 14. srpna.
Děkujeme také panu faráři Mgr.
Mariánu Pospěchovi za obětavost
a důstojné vedení pohřbu a všem
zúčastněným za projevy soustrasti
a květinové dary.

S láskou a smutkem v srdci vzpomínají manželka Anna, dcera Jana s dětmi a syn Ladislav s rodinou.

VZPOMÍNKY
Kdo Tě znal,
ten si vzpomene.
Kdo Tě měl rád,
nikdy nezapomene.
Děkujeme za to,
že jsi byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Dne 20. září 2021 jsme si připomněli
1. výročí úmrtí pana
Alexandra JAKABA.

S láskou vzpomínají syn Tomáš, dcera
Martina s Petrem a švagrová Miluše
s rodinou.

VZPOMÍNKY
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VZPOMÍNKY

Bez Vás, maminko
a tatínku, se nám těžko
životem kráčí.
Při vzpomínce na Vás
se nám slzy do očí tlačí.
Nestihli jsme Vám
naposledy sbohem dát, za vše,
co jste pro nás udělali, poděkovat.
Bolest v srdcích zůstává, zná ji jen
ten, kdo Vás miloval a s Vámi žil.

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.

Dne 4. září 2021 jsme si připomněli
11. smutné výročí úmrtí našeho tatínka, pana

Dne 23. září 2021 jsme si připomněli
10. smutné výročí úmrtí paní

Bertka HANUSKA
a zároveň dne 16. září 2021 jsme si připomněli jeho nedožitých 96 let.
Dne 25. září 2021 jsme
si připomněli 3. smutné
výročí úmrtí naší milované maminky, paní
Malvíny HANUSKOVÉ.

Vzpomínáme a nikdy nezapomeneme. Syn Erich s rodinou.
――――――――――――――
V našich srdcích
Tě stále máme
a není dne, kdy na
Tebe nevzpomínáme.
Dne 13. září 2021 jsme si připomněli
3. výročí úmrtí paní
Marie KUČOVÉ.

S láskou vzpomínají dcera Miluše
a celá rodina.
――――――――――――――
Jak těžké je hledat slova,
aby vyjádřila smutek náš.
Vzpomínky
vracejí se znova
a bolest nezahojí ani čas.
Dne 27. září 2021 jsme vzpomněli
5. smutné výročí úmrtí pana
Radislava CHODA.

S láskou vzpomínají manželka
Karin, dcera Radka s celou rodinou
a bratr Zdeněk s rodinou.

Sidonie PIKOLOVÉ.

S láskou vzpomínají synové a dcera
s rodinami.
――――――――――――――
To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání.
Stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.
Dne 29. září 2021 uplynul 1 rok od
chvíle, kdy nás navždy opustil pan
František ZEISBERGER
a zároveň si dne 10. listopadu 2021
připomeneme jeho nedožitých 79 let.

S láskou a úctou vzpomínají manželka
Emílie, dcera Helena, vnučky Veronika
a Adriana s rodinou, vnuk Aleš s rodinou a všichni příbuzní.
――――――――――――――
Marně Tě
naše oči hledají,
marně nám
po lících slzy stékají.
Odešel jsi tiše,
jak hvězda padá,
vzpomínka na Tebe nikdy neuvadá.
Dne 11. října 2021 vzpomeneme
7. smutné výročí úmrtí pana
Lubomíra MIŽDOŠE.

S láskou a úctou vzpomínají rodiče,
děti Honzík a Ondrášek, bratr Slávek
a sestra Vlasta s rodinami.
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Vzpomínka na pátera Henryka Dziekana

P

řed 100 lety, 15. října 1921, rezignoval na svůj úřad německolutyňský farář Henryk Dziekan, jenž 33 let
výrazně formoval nejen duchovní,
ale i společenský a kulturní život v naší
i okolních obcích. Vyprávění příběhů
o osobnostech minulého století, nejenom z našeho regionu, není vůbec
snadnou záležitostí. Málokdy totiž nalezneme jednoznačně kladné hrdiny,
či vyloženě padouchy. Situaci navíc
komplikuje skutečnost, že hodnocení lidských kvalit jednotlivce zastiňuje
jeho politická, náboženská či národnostní příslušnost. To bezesporu platí
i o páteru Dziekanovi, který byl, dle dochovaných střípků, člověkem skromným, dobrosrdečným a laskavým.
Henryk Dziekan se narodil 13. 7.
1843 ve Stonavě v rodině vesnického
učitele Karla Dziekana a jeho manželky
Marianny. Jak uvádí ostravský historik
Alois Adamus, autor dějin lutyňského
školství: „Farář Děkan hlásil se vždy
k polské národnosti, ač rodiče jeho
byli dobrými Moravci a bratr jeho
českým nadučitelem v Radvanicích.“
Právě podpora výchovy a vzdělávání
byla kromě duchovní služby jeho celoživotním úsilím. Skutečnost, že podporoval školství polské, bojoval proti
germanizaci a vzniku české školy nepřál, ovlivnila výrazně jeho působení,
kdy se dostával do konfliktu s částí
místního obyvatelstva i se zemskými
úřady, a dokonce i vratislavským arcibiskupstvím a o to více pak měla vliv
na následné hodnocení jeho života.
Před 100 lety bylo bohužel jen velmi
málo vůle po smíření a snah o soužití bez nutnosti zaujímat každodenně
jednoznačný postoj či potvrzování
vlastní identity.
H. Dziekan studoval teologii v Olomouci, kde byl spoluzakladatelem
knihovny bohoslovců z Vratislavské
diecéze. V roce 1868 byl vysvěcen
na kněze. Poté působil na různých
farnostech na Těšínsku, mezi jinými

v Zebrzydowicích, Skoczówě a Brenné.
Dne 9. 2. 1888 byl uveden do úřadu faráře v Německé Lutyni. Později byl vratislavským arcibiskupem kardinálem
Koppem jmenován fryštátským děkanem a radou Generálního vikariátu
v Těšíně. V Německé Lutyni H. Dziekan zasedal v obecním představenstvu
a byl u zrodu prvních spolků, např.
dobrovolných hasičů v roce 1892. Dále
stál za vznikem Rolnického kola (Kółko
Rolnicze, 1893), Matice školské (Macierz Szkolna), Reiffeisenovy záložny ad.
Na Těšínsku působil také jako spoluzakladatel a aktivní člen Dědictví blahoslaveného Jana Sarkandera, publikoval v těšínském tisku (např. Gwiazdka
Cieszyńska), kde vyšly i jeho povídky Życie i śmierć biednej góralskiej
dziewczyny (1898) a Janek Stoklasa
(1901). Jeho práce sice neměly velkých
uměleckých kvalit, ukazují však těžkou
situaci venkovského lidu v době rozmachu těžkého průmyslu v regionu.
K padesátému výročí kněžského svěcení papeže Lva XIII. vydal v nakladatelství Dědictví blahoslaveného Jana
Sarkandera v Těšíně knihu O papežství
(1887).

V Německé Lutyni provedl p. Dziekan rozsáhlé opravy místního chrámu,
rozšířil hřbitov, nechal postavit sakristii a boční kaple. Inicioval pořízení nového zařízení, např. lavic. Na tyto účely
věnoval doslova veškeré své úspory.
Velikou měrou se zasloužil o výstavbu
skřečoňského kostela, jehož posvěcení
se však již nedožil.
Po rozdělení Těšínska byl přinucen
v roce 1921 rezignovat na svůj úřad
a rozhodl se naši farnost opustit. Nemohl nikde sehnat místo, proto se rozhodl odejít do Kętů a později do Mazańcowic kolem Bílska, kde se jej ujal jeho
bývalý lutyňský kaplan S. Nowak. Tam
taky zemřel ve velmi nuzných podmínkách na Štědrý večer roku 1925.
Po několika měsících se lutyňským
farníkům podařilo vyřídit převoz jeho
ostatků a uložit je do hrobu jeho milované matky.
Náhrobek faráře Dziekana byl před
několika lety poškozen, proto se Místní skupina PZKO v Dolní Lutyni obrátila na obecní úřad se žádostí o nájem
hrobového místa za účelem opravy
a údržby hrobového zařízení. V nejbližší době chceme na náhrobek umístit
novou dekorativní sochu Ježíše Krista
a fotorámeček. Byli bychom rádi, aby
se nezapomnělo na tuto významnou
osobnost našich společných dějin.
V této souvislosti a také u příležitosti 275. výročí dostavění lutyňského
barokního chrámu uspořádáme v našem farním kostele koncert duchovních písní, a to ve středu 6. října 2021
po mši svaté, která bude od 17 hodin
sloužena za pátera Henryka Dziekana, působícího v naší farnosti v letech
1888–1921.
MS PZKO v Dolní Lutyni jako organizátor koncertu pozval k vystoupení
pěvecký sbor Zaolzie z Orlové-Lutyně
a soubor Olzanki z Gorzyc. Srdečně
touto cestou zveme všechny čtenáře.


Maria Sztwiertnia
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