Ve věřňovicích bude znít původní zvon – čtěte na straně 3

DOLNOLUTYŇSKÉ
NOVINY

listopad 2021

zpravodaj obecního úřadu a osvětové besedy obce dolní lutyně

zdarma

Přijede Betlémské světlo

UŽ ZA PÁR DNÍ dorazí do republiky Betlémské světlo, každoroční symbol Vánoc, přátelství a míru. Díky našim
skautům se dostane i do dolnolutyňských a věřňovických domácností. Připálit si plamínek Betlémského světla
bude možné v sobotu 18. prosince na večerní mši svaté ve farním kostele, nebo v neděli 19. prosince v průvodu
Betlémského světla od 17 hodin v Neradu.
(red)
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Oprava silnice = komplikace v dopravě

R

ekonstrukce povrchu silnice I/67 v úseku mezi křižovatkou u školy v Dolní Lutyni-Neradu a Bohumínem-Skřečoní už pár dní komplikuje život řidičům, ale také
obyvatelům v Neradu a okolo Borku. Ve směru do Bohumína je po tzv. Nové cestě jednosměrný provoz. Směrem
z Bohumína do Dolní Lutyně se jezdí po objízdné trase po
tzv. Staré cestě, tedy kolem kostela, restaurace U Haladů,
Borku a hasičské zbrojnice v Neradu. Zpět na silnici I/67
se motoristé napojí u neradské školy. Práce mají trvat do
5. prosince.
„To se netýká autobusové dopravy, nicméně cestujících se stavební práce přesto dotknou. Během jednotlivých etap totiž dojde k dočasnému zrušení čtyř autobusových zastávek v obou směrech,“ upozorňuje Pavel
Vavrečka z odboru dopravy bohumínské radnice.
Informace o jejich dočasném zrušení najdou pasažéři
s předstihem u jízdních řádů v konkrétních čekárnách.
Zastávka Na kopci v Bohumíně-Skřečoni nebude v provozu od 23. do 24. listopadu a od 3. do 4. prosince. Zastávka
V polích bude zrušena od 25. do 26. listopadu a od 1. do 2.
prosince a zastávky Zbytecká a Na kopci v Dolní Lutyni od
27. do 30. listopadu. „Vzhledem k tomu, že jde o zrušení

Zimní údržba

bez náhrady, budou muset cestující využít v tyto dny
nejbližší sousední zastávku,“ konstatoval Vavrečka.
Rekonstrukce potrvá do 5. prosince. Za nepříznivého
počasí má zhotovitel náhradní termín, a to od 26. listopadu
do 15. prosince. Vybudování Nové cesty přímo souviselo se
zprovozněním dětmarovické elektrárny a motoristé ji začali
využívat v roce 1976. V současnosti patří tato silnice první
třídy, která je součástí hlavního tahu na Karvinou a potažmo Slovensko, k nejvytíženějším na Bohumínsku, po které
denně projedou stovky kamionů. 
(red)

možná nejvíce umožnili průjezd zimní technice, a také žádáme o trochu
trpělivosti, protože zimní technika
v případě sněžení nastupuje v nočních hodinách a snaží se připravit
místní komunikace pro ranní provoz.
Daniel Šeliga, pracovník OÚ

Kalendář bude

V rámci výběrového řízení pro zajištění zimní údržby této služby
byla vybrána firma „Lukáš Wojtas“,
která zajišťovala službu v území již
v loňském roce. Tato firma bude
provádět zimní údržbu třemi traktory a jedním sypacím vozem v návaznosti na povětrnostní podmínky
v době od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Komunikace
v obci jsou rozděleny podle dopravní
důležitosti. U každého typu je dána
časová lhůta pro výjezd posypových
mechanismů. Plán zimní údržby je
k náhledu na webu obce Dolní
Lutyně, v sekci Obecní úřad – Silniční správní úřad, místní hospodářství
a doprava. Žádáme občany, aby co

Příprava již 15. dolnolutyňského kalendáře na rok 2022 finišuje a určitě
bude distribuován do všech domácností v Dolní Lutyni a Věřňovicích.
Najdete v něm nejen kontaktní údaje
na úřady, školy, zdravotníky apod.,
ale taktéž fotografie z méně či více
známých míst v obci. Kalendáře by
měly být distribuovány na přelomu
roku, pokud nenastanou neočekávané problémy. V každém případě tištěný kalendář bude, a nejdří-

ve na našich webových stránkách
www.dolnilutyne.org. 
(red)

Nádoby na plast a papír
Nedostatek čipů dopadl nejen na automobilový průmysl, ale taktéž na
harmonogram vydávání nádob na
plasty a papír. Nádoby budou vydávány postupně, podle množství dodaných čipů. Jako první si je budou
moci vyzvednout občané, kteří mají
číslo popisné menší než 300, zřejmě
již koncem listopadu. Další občané
včetně věřňovických budou následovat. Informace budou zveřejněny
na našich webových stránkách, případně facebooku nebo individuálně
dle kontaktu uvedeném v ohlášení.
Vývoz nádob začne až po Novém
roce dle harmonogramu uvedeném
v obecním kalendáři. Děkujeme za
pochopení. 
(red)

Prosba
Krizový štáb Moravskoslezského kraje informuje tímto své občany umístěné v sociálních zařízeních o možnosti očkování 3. posilující dávkou.

(red)

listopad 2021

dolnolutyňské noviny

strana 3

V kapličce bude znít původní zvon

T

ak jako se letos v říjnu vrátil do
Píště na Opavsku kostelní zvon
odvezený za 2. světové války nacisty
do Německa, dočkají se navrácení „vypůjčených“ zvonů i v dalších farnostech ve Slezsku. Postupně by se zvony měly vrátit do Oldřišova a Třebomi
na Opavsku, do Třanovic, Doubravy
a Věřňovic. Kdy to ale bude, zatím nikdo nedokáže odhadnout.

Dnes se zvon z Věřňovic nachází v kostele sv. Jiří v německém
Hemmingenu

Mluvčí Ostravsko-opavského biskupství Pavel Siuda tvrdí, že proces
navracení zvonů bude dlouhý. „Dnes
vůbec nejsme schopni říci, kdy se
zvony do jednotlivých farností vrátí,“ říká. Podle Tomáše Hejdy, kampanologa Ostravsko-opavské diecéze,
by se snad něco bližšího mohlo vědět
po Velikonocích.
Zvon z Věřňovic, který v roce 1779
odlil Franz Staněk z Opavy, se nachází v kostele sv. Jiří v Hemmingenu. Na
registrační kartě ze 40. let 20. stol. je
napsáno, že zvon pochází z Willmersdorfu ve Slezsku (dnešní Věřňovice).
Farář Marián Pospěcha z Dolní Lutyně, pod kterou spadají i Věřňovice,
bude muset vyřešit, zda do kapličky osadit oba zvony, nebo jen jeden.
„Zvon, který se má vrátit, není sice
nijak velký, ale věžička má problém
se statikou a už dnes, když se zvoní,
se otřásá. Takže uvidíme, budeme
to muset vyřešit,“ řekl Pospěcha.
Německá strana má zaplatit
demontáž zvonu a jeho převoz na
místo, odkud byl odvezen. To vše
v rámci projektu Zvony míru a pokoje pro Evropu, který je naplánován na
zhruba šest let. 
(red)

Skauti z Dolní Lutyně přivezou plamínek přátelství a míru

B

etlémské světlo, nazývané také plamínkem
z Betléma, připutuje každoročně jako symbol míru
a přátelství letecky do Rakouska. Tam se na ekumenický obřad sjíždí delegace
skautů z celé Evropy, aby
poselství šířily dál do svých
mateřských zemí.
Do České republiky přivážejí Betlémské světlo už tradičně brněnští skauti, v Brně se ho ujímají dobrovolní
skautští kurýři a po železnici ho rozvážejí do všech koutů České republiky. Zapojit se může každý, ať už je věřící,
nebo ne. Jde především o ono poselství míru a přátelství,
o propojení lidí dobré vůle.
Díky dětem ze skautského oddílu Střelka Dolní Lutyně se můžete zapojit i vy. Stačí přijít s lampičkou v sobotu
18. prosince na večerní mši svatou do farního kostela, nebo
se kdekoli připojit v neděli 19. prosince k průvodu Betlémského světla, který vyrazí se zapálenými lucerničkami
v 17 hodin od hasičské zbrojnice v Neradu k domu s pečo-

vatelskou službou v ulici K Penzionu. Už se na vás všechny
moc těšíme a doufáme, že prostřednictvím Betlémského
světla propojíme co nejvíce občanů Dolní Lutyně a přineseme do vašich domovů před Vánocemi pokoj a pohodu.
Skauti z oddílu Střelka Dolní Lutyně
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Halloween ve škole se vydařil

P

o covidové odmlce jsme opět mohli v naší škole uspořádat tradiční „světluškový“ halloween. Tento svátek, typický
hlavně pro anglicky mluvící země, si připomínáme na přelomu října a listopadu jako součást výuky reálií v hodinách
anglického jazyka. Letošní ročník byl zvláštní pro páťáky, kteří jej zažili úplně poprvé. Deváťáci, kteří nás bohužel na
konci roku opustí, měli připravenou speciální hostinu – prsty zlobivých žáků, vykulené muffiny a lektvar moudrosti - vše
zaručeně poctivé domácí výroby. Novinkou byl fotokoutek, kde se strašidla a příšery mohly zvěčnit. Jak se nám celý
den vydařil, si můžete prohlédnout v galerii na webových stránkách naší školy. Už teď se moc těšíme na příští rok.

Nikol Světlíková

Děti z MŠ Komenského si užily halloween

T

ak, už je to tady. Nastal podzimní
čas a s ním i spousta podzimních
aktivit. A jedna taková se odehrála
v naší mateřské škole. Nesla se v duchu halloweenu. S dětmi jsme si vyprávěli o historii halloweenu, jeho tradicích, zvycích a dalších zajímavostech.
Ke konci týdne nás čekal „Strašidlácký rej“, kde si všechna strašidla
užila pořádnou zábavu. Děti ze tříd
Berušek, Myšiček a Sluníček se převlékly do krásných masek. Viděly jsme
dýně, zombie, čarodějnice, princezny
a mnoho dalších. Děti si také upekly
perníčky s halloweenskými motivy
a zahrály hry o halloweenské dobroty. Společně strávené dopoledne bylo
velmi vydařené a děkujeme všem rodičům, kteří dětem masku vyrobili či
koupili.
Za MŠ Komenského
Jolana Figurová a Radka Buchtová
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Podzimní exkurze do Zoo Lešná

V

osmém ročníku se žáci v rámci přírodopisu učí mimo jiné o různých
savcích cizokrajných ekosystémů naší
planety. A protože nemůžeme většinu
z nich přivést do třídy, rozhodli jsme se
vyrazit za nimi do Zoo v Lešné.
Postupně nás čekaly jednotlivé
kontinenty. Když jsme kráčeli Amerikou, povídali jsme si o životě a zvycích
lachtanů, mravenečníků, tapírů nebo
třeba největších hlodavců – kapybar.
V Austrálii nás ze savců přivítal dingo
novoguinejský a skupina klokanů. Průchozí pavilon s těmito vačnatci téměř
vybízí k jejich pohlazení. S bílým klokanem by se chtěl pomazlit snad každý.
Při prohlídce tygrů, obřích turů gaurů
a také pandy červené jsme si uvědomili, že na nás dýchá Asie. Klid a mírná
hudba v čínské zahradě byly toho důkazem. Nejbohatší zastoupení savců
má zdejší zoologická zahrada v oblasti
Afriky. Kousek od nás si hrálo čtyřměsíční slůně afričáka, které se narodilo slonici Kali. Opodál odpočíval lev
a vykukoval nosorožec. Tentokrát jsme
měli také štěstí pozorovat při krmení a
hře roztomilé surikaty. Tak ještě nově
rozšířená oblast Etiopie se žirafami, zebrami a hyenami a hurá na oběd.

I když hlavním cílem naší exkurze
byli savci, největší obdiv sklidily siby
ománské. A kdo že to je? Druh mořských rejnoků, které si může odvážný
člověk pohladit nebo i nakrmit.
Přesto, že kalendář ukazoval podzimní datum, rozhodlo se slunce pro

návrat do letních časů. Celý den nádherně hřálo, a my všichni jsme si tak
celou výpravu náramně užili, mnohé
jsme viděli a spoustu se toho naučili.
Lenka Trembošová,
učitelka

Strašidelné učení v ZŠ Nerad si všichni náležitě užili

N

ejrůznější strašidla zavítala v úterý 25. října i do neradské školy, kde ve třídách probíhalo strašidelné učení.
A že šel ze strašidel strach, se můžete přesvědčit na fotkách sami. Žáci se na strašidelný den moc těšili a velmi si
dali záležet, aby do tajemna zahalili i vnitřní prostory školy.
Rodičům velmi děkujeme za přípravu kostýmů a laskomin.
Hanka Lukšová, Zdeňka Rončková
a Jana Škutová
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(11)

(12)

Dne 16. října 2021 jsme přivítali tyto občánky:
Adam ZIELEŹNIK(1), Kateřina ONYSKOVÁ(2), Alena FODOR(3), Alex ČAPLA(4), Jakub PIETRASZEK(5), Alex KŘÍSTEK(6), Anna
PRZECZKOVÁ(7), Nikol JAROSZOVÁ(8), Emily CZUDKOVÁ(9), Matyáš MAJER(10), Samuel WOJWODA(11), Madlen SVOBODA(12)
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VZPOMÍNKY
Až vítr vlahý
pohladí mne po líčku,
vzpomeneme na ženu
nejdražší, na matičku.
Mnohokrát
jsme jí přidělali vrásky
a ona nám dala tolik lásky.
V srdíčku schovanou ji máme
a stále na ni vzpomínáme.
Dne 1. listopadu 2021 by se dožila
82 let naše milovaná maminka, babička a tchýně, paní
Marie MRÁZKOVÁ,
roz. Grzybková.
Dne 18. září 2021 uplynulo již 25 let
od jejího úmrtí.

S láskou a úctou vzpomínají a nikdy
nezapomenou dcery Monika, Milena,
Pavla a syn Pavel s rodinami.

VZPOMÍNKY
Kdo Tě znal,
ten si vzpomene,
kdo Tě měl rád,
nikdy nezapomene.
Dne 4. listopadu 2021 jsme si
připomněli 1. výročí úmrtí paní
Olgy SEKEROVÉ.

S láskou vzpomínají manžel a syn
s rodinou.
――――――――――――――
Čas běží
a nevrátí, co vzal.
Jen vzpomínka na Tebe
zůstává dál.
Dne 7. listopadu 2021
jsme si připomněli 25. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
tatínek, dědeček a pradědeček, pan
Josef LUKŠA.

Pracoval jsi
vždy do únavy,
klidu sobě nedopřál.
Díky za to, čím jsi
pro nás v životě byl,
za každý den,
jenž jsi pro nás žil.
Dne 2. listopadu 2021 by se dožil 81 let
můj milovaný tatínek
Alois MRÁZEK,
od jehož úmrtí 13. srpna uplynulo již
25 let.

S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou dcery Monika
a také Milena, Pavla a Pavel s rodinami.

S láskou vzpomínají dcery Věra,
Květka a Marie s rodinami.
――――――――――――――
Dny, týdny, měsíce
plynou,
nikdy však nezahojí
tu ránu bolestivou.
Dne 9. listopadu 2021
uplynul rok, kdy nás bez slůvka rozloučení opustil pan
Honza MIKULÍK.

V srdcích a vzpomínkách rodiny
a přátel ale navždy zůstane. Za celou
rodinu manželka Jana.

PODĚKOVÁNÍ
SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) Havířov-Orlová
Chceme touto cestou vyslovit velké poděkování dvěma členkám naší organizace – paní Helence ULMANOVÉ a paní Aničce GREJTÁKOVÉ, které se
už třetím rokem za každého počasí zapojily do celostátní dobročinné sbírky
Bílá Pastelka. Výtěžek z ní je zaměřený na výcvik vodících pejsků a pomůcky pro nevidomé a slabozraké občany ČR. Tyto členky navzdory mrazivému
ránu chodily s kasičkou a krabičkou bílých pastelek po úřadě a prodejnách po
Věřňovicích a Dolní Lutyni. Děkujeme především věřňovickým občanům,
kteří opravdu štědře přispívali. Děkujeme všem občanům za štědrost a doufáme, že příští rok naše spolupráce bude pokračovat.
Anna Kožinová, předsedkyně SONS
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VZPOMÍNKY
Čas plyne,
vzpomínky zůstávají.
Dne 26. listopadu 2021
jsme si připomněli 105.
výročí narození a zároveň 23 let od úmrtí pana
Josefa FLÖSSNERA.

S úctou a láskou vzpomíná celá
rodina.

VÝROČÍ
V říjnu oslavili své 95. a 80. narozeniny naši spoluobčané:
Emilie PETRÝDESOVÁ
Karel ADAMČÍK
Ctirad BOŽEK
Josef FLÖSSNER
Erika HOLUŠOVÁ
Lidie ORŠULÍKOVÁ
――――――――――――――
Výjimečné výročí – 65 let společného
života, tzv. železnou svatbu – si dne
7. října 2021 připomněl manželský pár
Miroslav a Danuše KVIATKOVŠTÍ
ze Zbytek.
Všem srdečně gratulujeme a přejeme
hodně zdraví, spokojenosti a osobní
pohody do dalších let.

ROZLOUČILI JSME SE
Během října 2021 jsme se rozloučili
s našimi spoluobčany:
Anna FILIPCZYKOVÁ (*1933)
Jana DADÁKOVÁ (*1953)
Josef MARCALÍK (*1936)
Anna KOCUROVÁ (*1944)
Vladimír BORTLÍK (*1949)
Všem
pozůstalým
upřímnou soustrast.

vyjadřujeme
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Fotbal v Dolní Lutyni drží
při životě přípravka a mladší žáci
J

ak už každý ví, fotbal mužů v Dolní
Lutyni skončil. Ale pozitivní zprávou
je, že díky přípravce a malým žákům
je stále vidina, že se můžete chodit
dívat na hřiště TJ Sokol Dolní Lutyně
na fotbal.
Po několika náborech se náš tým
přípravky a malých žáků rozšířil na
zhruba 30 hráčů. Jsme velice hrdí na
rodiče všech fotbalistů za jejich podporu a ochotu své ratolesti dávat na
fotbal a povzbuzovat je. Byla by veliká
škoda, kdyby nám zastupitelstvo zatrhlo trénovat naše malé fotbalisty.
Naším cílem je rozšířit fotbal
v Dolní Lutyni a podpořit naše malé
fotbalisty, aby se jen a jen zlepšovali.
Máme už i čtyřleté děti, které se nebojí kopnout do balonu. Od jara chceme
zavést školičku pro děti od 4 do 6 let.
Naučit děti všemu, aby v šesti letech
mohli nastoupit do přípravky a začít
hrát turnaje. To není vše, co pro děti
děláme. Díky rodičům a jejich podpoře
vymýšlíme další zábavné aktivity pro

děti nejen fotbalové, ale pro všechny
z Dolní Lutyně a okolí.
V červnu to byl Den dětí se skákacím hradem, hudbou, občerstvením
a byla pro ně připravena různá stanoviště, kde plnily úkoly. Dále ukončení
jarní sezóny, kdy děti dostali medaile,
diplomy a odměny za jejich výkony.
V srpnu jsme pro děti vymysleli
ukončení prázdnin. Plnily různé disciplíny, bylo pro ně nachystané občerstvení, skákací hrad, hudba, prostě vše,
aby se děti zabavily.
V říjnu proběhla na hřišti drakiáda,
kam mohli přijít všichni rodiče i z fotbalu i z Dolní Lutyně a okolí a pouštět
draka. Počasí nám moc nepřálo, ale nevzdal to nikdo. Když už vítr nefoukal,
děti si zahrály fotbal proti tatínkům
a byla nachystaná různá stanoviště.
Nemohli jsme zapomenout ani na občerstvení, aby se děti i rodiče zahřáli.
V říjnu proběhlo ukončení letní sezony, kdy nás navštívil pan starosta
Pavel Buzek a byl přítomen při vy-

hlášení nejlepšího gólmana, útočníka,
obránce a nejlepšího nováčka. Byl mile
překvapen, že máme tolik malých nadějných fotbalistů. Popřál jim mnoho
úspěchů a štěstí v dalších sezónách.
A pro zpestření programu čekala na
děti po vyhlášení nejlepších hráčů
halloweenská párty v maskách.
Tímto bych chtěla poděkovat všem
rodičům a trenérům za jejich ochotu
a snahu zachovat fotbal v Dolní Lutyni.
Všichni rodiče i trenéři doufáme,
že se fotbal v Dolní Lutyni nezruší.


(red)

Naše zlaté holky-silačky jsou úspěšné

Z

ářijové nominační soutěže dopadly pro dolnolutyňské reprezentantky úspěšně.
Denisa Turková
bojovala na 5. Mistrovství Moravy dorostenců a juniorů
v klasickém silovém
trojboji v Blansku
letošního 12. září
v kategorii dorostenek do 52 kg. Přivezla zlato a vytvořila národní rekord
dorostenek v trojboji – 258 kg (dřep
87,5 kg; benchpress 50 kg; pozved
120,5 kg). V absolutním pořadí skončila na druhém místě. Splnila tak nominační kritéria na Mistrovství ČR

v klasickém silovém trojboji dorostenek a juniorek do Nymburka.
O týden později na 8. Mistrovství jižní a severní Moravy mužů a žen v klasickém silovém trojboji v Ostravě vybojovala ta samá závodnice v kategorie žen
do 52 kg 1. místo a překonala národní
rekord dorostenek v trojboji výkonem
267,5 kg (dřep 92,5 kg; benchpress 52,5
kg; pozved 122,5 kg).
V absolutním pořadí
skončila čtvrtá.
V kategorii žen
do 84 kg dominovala Natálie Plevová,
v trojboji výkonem
375 kg v první vý-

konnostní třídě žen (dřep 142,5 kg;
benchpress 82,5 kg; pozved 150 kg).
V absolutním pořadí skončila druhá.
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