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zpravodaj obecního úřadu a osvětové besedy obce dolní lutyně

zdarma

Sváteční slovo starosty
V

ánoce jsou za dveřmi a blíží se konec letošního roku. Jaký vlastně ten uplynulý rok byl? Pro někoho veselý, pro jiného smutný, pro někoho slunečný, pro jiného deštivý, zkrátka pro každého trochu jiný. Někteří se odstěhovali, jiní přistěhovali. Rád bych proto přivítal všechny nově bydlící spoluobčany, kteří se v obci rozhodli bydlet a poděkoval také všem, kteří si zkrášlují své nemovitosti.
Počtem obyvatel patříme mezi největší obce v České republice, jsme typicky zemědělská obec, snad jediná
ve zdejším průmyslovém regionu. S trochou nadsázky samé louky, pole, krávy a rajčata. Nikdy asi nebudeme bohatou
obcí s továrními halami a komíny, proto se musíme chovat jako dobří hospodáři, chránit přírodu, zvažovat investice
a zbytečně neplýtvat.
Host, který přišel již v minulém roce nepozván, zůstal o něco déle, než jsme všichni čekali a vypadá to, že hned tak
odejít nehodlá. V každém případě jarní měsíce letošního roku byly z hlediska počtu zemřelých ty nejhorší za poslední
desítky let a celoroční čísla to určitě potvrdí. Doufám, že i on brzy zmizí nebo alespoň nebude komplikovat život tak,
jako doposud.
S koncem roku přicházejí Vánoce, pro mnohé z nás jedny z nejkouzelnějších svátků v roce, což je příležitost udělat
trochu radosti svým nejbližším a především dětem, pro které je to určitě jedno z nejkrásnějších období. Nezapomínejme však ani na seniory, každého z nás čeká stáří. Buďme k sobě prosím navzájem trpěliví a shovívaví, pomáhejme
si nést starosti života stejně, jako sdílet okamžiky štěstí a lásky společně.
Rád bych vám všem chtěl popřát pevné zdraví, dobrou náladu a dostatek životního optimismu. Ať v tomto období
nezůstanete sami, ať máte kolem sebe své nejbližší, ať se zase můžeme scházet bez omezení, jakmile nám to situace
dovolí.
S úctou
Mgr. Pavel Buzek, starosta obce
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Jak je to s předností v jízdě
na světelné křižovatce v Dolní Lutyni?
N

ěkteré dotazy zaslané na Obecní úřad Dolní Lutyně směřují
k objasnění přednosti v jízdě na křižovatce řízené světelným signalizačním
zařízením na ulici Bohumínské, a to
převážně při jízdě do centra obce. Na
této křižovatce se protínají silnice I/67,
ulice Bohumínská (vlastníkem je stát,
respektive ŘSD) a silnice III/4712, ulice
Koperníkova (vlastníkem je Moravskoslezský kraj).
Často dotazovaná situace vypadá následovně: Jedno vozidlo jede od
Karviné a odbočuje vlevo (směrem
do centra) na zelený signál “Volno”.
Zároveň křižovatkou projíždí druhé vozidlo od Bohumína odbočující
vpravo (také směrem do centra) na
signál “Doplňková zelená šipka”
svítící současně s červeným signálem
“Stůj”. Vozidlo od Bohumína dává
přednost všem vozidlům ve volném
směru (což je i vozidlo jedoucí od Karviné). Obě vozidla se poté setkají za
křižovatkou (ještě před odbočkou na
parkoviště k pekárně). Často si pak řidiči dávají navzájem přednost a neví,
jak dále pokračovat. V této situaci se již
obě vozidla nacházejí za hranicí křižo-

Poplatky v roce 2022
Poplatky bude možné hradit od
17. ledna, vždy v pondělí a ve středu. Výše poplatku za psa zůstává
stejná jako v letošním roce (tj. 120
Kč za jednoho psa), splatnost je do
31. 5. 2022, platba za odpady se bude
odvíjet od zvolené velikosti nádoby
a je splatná do 30. 6. 2022. Úhradu
obou poplatků lze provést v hotovosti nebo kartou na obecním úřadě,
nebo bankovním převodem na účet
obce.
Při platbě bankovním převodem je třeba uvést správný variabilní symbol, jinak nebude platba přiřazena! Variabilní symbol
vám sdělí telefonicky nebo e-mailem
příslušná pracovnice obecního úřadu. Platby formou SIPO (u odpadu)

vatky a přednost v jízdě je navíc dána
i jízdou v jízdních pruzích, tzn. vozidlo
od Karviné odbočilo vlevo po průjezdu křižovatkou a pokračuje v jízdě
v průběžném jízdním pruhu. Vozidlo
od Bohumína odbočilo vpravo, kde
jízdní pruh končí za hranicí křižovatky.
Tím, že vozidlo jedoucí od Bohumína
mění jízdní pruh, tj. přejíždí z končícího jízdního pruhu do průběžného jízdního pruhu, ve kterém současně jede
vozidlo od Karviné, tak dává tomuto
vozidlu přednost. Při změně jízdního

pruhu totiž řidič nesmí ohrozit či omezit vozidlo jedoucí v jízdním pruhu,
do kterého přejíždí, a dává znamení
o změně směru jízdy. Vodorovné dopravní značení vyznačuje tyto jízdní
pruhy. Nastavení signalizačního režimu křižovatky, svislé a vodorovné
dopravní značení bylo projednáno
s Policií ČR, dopravním inspektorátem
a s Krajským úřadem Ostrava.
Děkujeme za podnětnou připomínku a dotaz panu Jiřímu Válkovi.
Daniel Šeliga, úsek dopravy

se musí nahlásit do 31. 3. a strhnou
se jednorázově v květnu. Složenky
se již nerozesílají! Hromadné výběry
v roce 2022 nebudou probíhat.

tek 120 Kč. Na základě této „plavenky“ a předložení občanského průkazu mu bude poskytnuta sleva ze
vstupného na uvedených sportovištích. Plavenky vydané v letošním
a loňském roce platí do konce ledna 2022.
V případě jakýchkoliv informací se
můžete obrátit na pracovnici sociálního úseku, tel. 552 301 296 nebo e-mail
kalmarova@dolnilutyne.org.

Lucie Gorgolová, životní prostředí
Hana Kalmárová, zemědělský úsek

Plavenky pro seniory
Obec Dolní Lutyně opět připravila pro
své občany od 60 let s trvalým pobytem v obci slevové karty sloužící
k využívání sportovišť v areálu společnosti BOSPOR v Bohumíně. Možné je využít plavecký bazén, saunový
svět, Adventure golf, pétanque, ruské
kuželky a solnou jeskyni v Bohumíně.
Zájemce o průkazku musí vyplnit
žádost na obecním úřadě, dveře
č. 6 a zaplatit jednorázový popla-

CENÍK 2022

cena v Kč
z toho senior
od 1. 1. 2022 (při uplatnění slevy)

ranní plavání

30,-

20,-

plavání po–pá

60,-

30,-

plavání so–ne

70,-

40,-

sauna po–pá

120,-

65,-

sauna so–ne

140,-

85,-

adventure golf

80,-

30,-

kuželky, pétanque

70,-

30,-

solná jeskyně

50,-

30,-
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1)

Co pro Vás znamenají vánoční svátky?

2)

Co si z dětství vybavíte, když je řeč o Vánocích?

3)

Co byste popřáli blízkým a všem lidem do nového roku?

4)

Je něco, na co se těšíte v příštím roce ?

Věra Kabátková,
ekonomka, obec Dolní Lutyně
1) Těšení se na pohodu, trochu toho shonu, vybírání dárků, pečení cukroví a „velký úklid“. Zní to
divně, ale mám ráda to mírné napětí, kdy člověk
nestíhá, chce mít vše perfektní, potom sleví z nároků a nakonec je rád, když usedne s rodinou ke štědrovečernímu
stolu. Letos už bohužel nepůjdeme po večeři k rodičům popřát a rozbalovat dárky, už budeme jen vzpomínat...
2) Vždy jsme se těšili na „vánoční prasátko“, ale abychom nebyli úplně
hladoví, tak jsme měli k obědu česnečku – ne vývar se sýrem, vejcem
a chlebem, ale jen velké kostky na sádle opečeného chleba zalitého osolenou vodou svařenou s nakrájeným česnekem. A to vše jsme jedli ze
společné mísy uprostřed stolu. Právě tuto naši domácí tradici jsem přenesla i do své vlastní domácnosti, jen ten chleba už se nesmaží v sádle.
3) Radost a pohodu. A aby nezapomínali, že i přesto, že i když jsou
tady každý za sebe, jsou tu i lidé okolo nich.
4) Nečekám žádnou zvláštní událost, raduji se z maličkostí. Jako
každou zimu se těším na jaro, na teplo, svěží zelenou a rozkvetlý svět.

Zdeněk Slavík,
předseda ZO Českého svazu včelařů
v Dolní Lutyni
1) Vánoce a předvánoční čas je pro mne čas k setkávání se s přáteli a rodinou, mohu je potěšit svou
návštěvou a slyšet milý lidský hlas. Vždyť život je
tak uspěchaný a nahrazený daty, že mnozí ani nevědí, že Vánoce jsou o nás a ne o spoustě dárků, kdy dítě u pátého
dárku neví, co bylo v tom prvním. Pro mě Vánoce jsou přátelé.
2) Z dětství si vybavím vůni cukroví, vanilky, zázvoru, chuť sladkého dřeva a kaštanů. Taky vzpomínám na písničky a na mámu, jak mi
vyprávěla o svém dětství a mládí.
3) Svým známým přeji především zdraví a kolegům včelařům, ať to
v úle bzučí. Ale co bych přál lidem obecně, je přímo nemožné. To přání je, aby se lidé zastavili a všimli si, že vedle nich je člověk, soused,
především lidem z paneláků „na plocho“, kam se chodí jen vyspat
a na zahradě nikdo.
4) Od příštího roku neočekávám nic, jen to, že bude příjemný a teplý
a užijeme si ho všichni, jak jen to půjde. Tak do toho.

Sabina Suchanek,
ředitelka ZŠ s polským jazykem vyučovacím
1) Vánoce se mi spojují hlavně s vůněmi, výrobou
vánočních dekorací, pohodou, odpočinkem a setkáváním se s rodinou a přáteli.

2) U nás doma jsme zdobili stromek vždy až na Štědrý den. To čekání
na štědrovečerní večeři, dárky a zpívání koled bylo příjemné, vytoužené. A samozřejmě kapr ve vaně.
3) Přeji všem kromě zdraví, štěstí a spokojenosti také velkorysost
a trpělivost. Ať se všem daří putovat rokem 2022 s pozitivními myšlenkami a emocemi.
4) Soustřeďuji se na to, co je tady a teď. Načerpat energii mi pomáhají příjemné prožitky, které mi přináší práce s dětmi, rodina, společnost fajn lidí, sport či umění. Vždy se najde nějaká maličkost, která
potěší.

Marcel Figura,
ředitel ZŠ Komenského
1) Vánoční svátky pro mě znamenají sváteční náladu, pohodu v kruhu rodiny, vůni jehličí, cukroví,
koledy, dárky a rozzářené oči dětí u rozsvíceného
stromečku.
2) Z dětství si rozhodně vybavím mnoho lidí u stolu,
protože Štědrý den jsme vždy trávili v širokém rodinném kruhu. Vzpomínám na zimní dovádění na sněhu, spoustu smíchu, radosti a nekonečné
čekání nás dětí na Ježíška. A také vzpomínám na kopačák, ten nikdy pod
stromečkem nesměl chybět.
3) Do nového roku bych chtěl všem popřát hlavně zdraví, lásku, pohodu, tolerantní a ohleduplné lidi kolem sebe.
4) Těším se, že v průběhu nového roku bude postupně dokončena
rozsáhlá rekonstrukce budovy školy, která tak přinese modernější zázemí pro učitele a žáky. Přál bych si také, aby on-line vyučovacích hodin a ustavičných karantén žáků bylo v příštím roce co
nejméně.

Marcel Balcárek,
předseda MO PZKO Věřňovice
1) Jsou to především církevní svátky a neměly by
znamenat honičku po obchodech, krásnější výzdobu, honosnější dárky. Vánoční svátky pro mně
znamenají hlavně dny strávené s rodinou v klidu
a pohodě, čas se na chvíli zastavit.
2) V té době bylo ještě dost sněhu, a proto sáňkování na Dymbině
a procházení se po zamrzlé Olze. Štědrovečerní večeři a sváteční obědy při společném stole se všemi generacemi naší rodiny.
3) Především hlavně zdraví. Přeji si toleranci vůči očkovaným
i neočkovaným.
4) Těším se na každý nový den.

Pokračování ankety na str. 10
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Berušky trénovaly s Mikulášem

L

etošní rok je trošičku jiný v tom, že nikdy nevíme, kolik se nás na tréninku sejde, jednou je to 15, jindy šest
nebo deset. Karantény a virové nemoci se nevyhýbají ani
Beruškám. Všechny však na tréninku poctivě trénují a sbírají první rytmy hudby.
V pondělí 6. prosince Berušky připravily pro své rodiče letošní první tréninkové vystoupení. Samozřejmě vše
proběhlo za přísných hygienických opatření a bohužel
nebylo pro všechny. Předvedly kousek nacvičené sestavy mažoretek a pak přidaly pár oblíbených tanečků, které
tancujeme při rozcvičce. Holky byly za své taneční kreace
odměněny obrovským potleskem a nechyběla ani slzička,
která rodičům ukápla.
Už to vypadalo, že vystoupením skončí dnešní den,
ale je přece Mikuláš. Hned po velkém potlesku do tělocvičny vstoupili Mikuláš, čert a anděl. Čertík děti trošku vystrašil, anděl zachraňoval situaci a Mikuláš děti pochválil,
jak krásně tancují, pomáhají uklízet, hezky si hrají, starají

se o zvířátka, umí si ustlat postýlku či rády chodí do školy, samozřejmě jim připomněl, aby si uklízely pokojíček
a především poslouchaly rodiče. Předal Beruškám balíčky
a všichni tři se zase vrátí za rok.
Přejeme všem krásné svátky plné pohody, zdraví a lásky. Vaše Berušky.

Mgr. Petra Šostoková

Freddie Mercury – legenda, která neumírá
„The show must go on“ není jen název slavného hitu,
ale představuje hlavně slogan, kterým se slavný zpěvák
a frontman kapely Queen řídil celý svůj život. Když 23. listopadu 1991 veřejnosti oznámil, že je HIV pozitivní, nikdo
nečekal, že o jediný den později zemře. Celý svět se tenkrát
zahalil do smuteční černé barvy a od té doby se různě připomíná jeho památka.
Ani my jsme nezůstali pozadu a ve středu 24. listopadu
2021, tedy přesně 30 let od jeho úmrtí, jsme životní příběh
Farrokha Bulsary (1946–1991) vynesli opět na světlo. Žáci
8. a 9. tříd se na tento projektový den připravovali několik
dní. Školní sbor nazpíval remix nejslavnějších hitů kapely.
Video, které z toho vzniklo, sestříhali žáci v hodinách ICT.
V rámci hodin výtvarné výchovy vznikaly úžasné obrazy
a do hodin angličtiny si jednotlivci, či skupinky připravili křížovky, referáty, kvízy a texty k rozboru a překladu. Je krásné, že ani po 30 letech od své smrti nepřestal být Freddie
Mercury pro mnohé idolem, ikonou a vzorem a písně, kterými nejen on, ale celé seskupení Queen obohatili náš svět,
jsou napříč generacemi stále v kurzu. Děkuji všem, kteří se
na projektu podíleli a vedení školy za možnost realizace
„trochu jiné“ výuky.
Nikol Světlíková
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Rozeznělo se u nás Mikulášské cinkání
Dobré ráno, pěkný den, hádej, kdo dnes přijde sem…
Anděl, čertík, Mikuláš… copak ty mu zazpíváš?
Žes byl hodný, to my víme, čertíka se nebojíme…

M

ikulášské cinkání se
rozeznělo v naší Sluníčkové školce. Děti se na
příchod Mikuláše moc těšily, připravily si vystoupení… zatančily, zazpívaly,
pohádku zahrály. A protože byly šikovné a hodné došlo i na Mikulášskou
nadílku.
Mgr. Martina Baarová,
ZŠ a MŠ Aloise Jiráska
Dolní Lutyně

Deváťáci zabodovali v ostravské zoo

P

o delší době opět vyhlásila Zoo Ostrava tradiční vědomostní soutěž určenou žákům ZŠ a gymnázií ze širokého okolí. Podzimního kola s tématem „Ryby a rybníkářství v ČR“ se zúčastnilo téměř 200 pětičlenných družstev
ve dvou kategoriích. Do konečného finále postoupilo vždy
10 nejlepších družstev. Ani naše škola si tuto soutěž nenechává ujít a do boje pravidelně vysílá čtyři družstva. Je
velmi obtížné soupeřit s prestižními školami z okolí, přesto
vždy netrpělivě sledujeme výsledky. Tentokrát jsme se dočkali velkého úspěchu a do finále, které se konalo v sobotu
27. listopadu, se probojovalo družstvo starší kategorie. Zde
pak tito skvělí bojovníci z 9.B – Klára Kellerová, Veronika Svobodová, Jan Tremboš, Šimon Figura a Vojtěch
Vrubel (bojoval v základním kole) obsadili úžasné 3. místo.
Upřímně všem gratulujeme, přejeme mnoho dalších úspěchů a zároveň děkujeme, že svou pílí a vytrvalostí dokázali,
že i malá škola z Dolní Lutyně může slavit velké úspěchy!
Lenka Trembošová
(učitelka přírodopisu na ZŠ A. Jiráska)

Starší školáci navštívili protidrogový vlak

K

oncem listopadu měli vybraní žáci možnost účastnit se
tohoto unikátního projektu zaměřeného na primární
prevenci zneužívání návykových látek – alkoholu a drog.
Mladí návštěvníci postupně procházeli šesti vagony s kinosály, které byly upraveny tak, aby přiblížily daný problém co nejreálněji a působily téměř na všechny smysly.
Žáci se na chvíli stali součástí skutečného životního příběhu dívky, která se dostala do konfliktu s drogami, trestnou
činností i prostitucí.
Tento tzv. Revolution Train se velmi efektivním způsobem snaží ovlivnit pohled člověka na legální a nelegální
činnost. Můžeme jen doufat, že splnil své poslání a pomohl
našim dětem vytvořit si správný žebříček hodnot.
Děkujeme městu Bohumín za pozvání a skvělou organizaci a projektu MAP 2 za finanční podporu.
Lenka Trembošová
(školní metodička prevence)

Děti si užily rodiči přichystanou strašidelnou stezku

K

halloweenu a dušičkám neodmyslitelně patří již tradiční lampiónový průvod, který opět po roce zorganizovali
12. listopadu pro své děti rodiče při MŠ a ZŠ Zbytky. Ale protože covidová situace moc nepřeje hromadným akcím, pojali
jsme letošní lampioňák jako strašidelnou stezku plnou úkolů.
Děti si prošly trasu individuálně se svými rodiči. Směr jim
ukazovaly svíčky a cestou museli vyřešit spoustu strašidelných hádanek, díky kterým vyluštili připravenou tajenku.
V cíli stezky na děti i rodiče čekalo malé občerstvení a za vyluštěnou hádanku si děti odnesly zaslouženou odměnu ve
formě sladkostí a drobných halloweenských dárků. I přesto,
že nešlo o typický lampiónový průvod, děti si strašidelnou
stezku užily a potěšily je nejen zvládnuté hádanky, ale i zasloužená odměna. Děkujeme všem, kteří nám stezku po-

mohli zorganizovat, připravit, upéct dobroty. Už se těšíme na
další akce, které pobaví a rozzáří očka našich dětí.

Rodiče při MŠ a ZŠ Zbytky
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VZPOMÍNKY

Dne 11. prosince 2021 oslavili 50 let
společného života

Jen zapálením svíčky si také
připomeneme, že naše maminka již
10 let neslaví narozeniny v kruhu
svých nejbližších…
Tolik jsi chtěla žít,
nechtěla jsi od nás odejít,
zlá nemoc nám Tě vzala,
jen vzpomínky na krásné
a nezapomenutelné
chvíle
jsi nám tu zanechala...

Věra a Richard FINDOVI.
Když se na vás podíváme, vidíme
stromy… Stromy, které spolu rostly,
zestárly a jejich kmen zesílil natolik,
že jsme se o něj mohli kdykoli opřít,
spolehnout a čerpat z něj energii.
Gratulujeme Vám, maminko a tatínku,
k vaší zlaté svatbě! Máme Vás rádi.

Dcery s rodinami, sestra a maminka.

VZPOMÍNKY
Kdo Tě znal,
ten si vzpomene,
kdo Tě měl rád,
ten nikdy nezapomene.
Dne 2. prosince 2021 by
se dožil 80 let náš milovaný tatínek,
dědeček, pradědeček, pan
Erich KALUŽA.
Zároveň jsme dne 22. listopadu 2021
vzpomněli 37. výročí jeho úmrtí.

S láskou a úctou vzpomíná dcera
Maruška.
――――――――――――――
Vydal ses na cestu,
kam chodí každý sám,
dveře vzpomínek
nechal jsi dokořán.
Jen kytičku na hrob
můžeme Ti dát,
chviličku postát
a tiše vzpomínat...
Dne 17. listopadu 2021 uplynulo již
25 let, co nás náhle opustil pan
Jan FISMOL z Věřňovic.

Dne 28. prosince 2021 by se dožila
73 let paní
Pavla FERDOVÁ.

prosinec 2021

VZPOMÍNKY
A láska zůstala –
ta smrti nezná…
Dne 22. prosince uplynul rok, kdy nás navždy
opustil náš milovaný
manžel, otec, dědeček, pan
Ladislav WRONKA.

Nikdy nezapomene manželka Jiřina
s rodinou.
――――――――――――――
Kdo Tě znal,
ten si vzpomene,
kdo Tě měl rád,
nikdy nezapomene.

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.
――――――――――――――
Dny, týdny, měsíce
i léta plynou,
ale nikdy nezacelí
tu ránu bolestivou.

Dne 23. prosince 2021
by se dožil 80 let pan

Dne 14. prosince 2021
jsme si připomněli 3. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil pan

Vzpomíná manželka a celá rodina.
――――――――――――――
Čas plyne,
vzpomínky zůstávají.

Ladislav HAVLÍČEK.

S láskou a úctou vzpomíná manželka
Jana a celá rodina.
――――――――――――――
Odešla jsi, maminko,
neznámo kam,
zármutek v srdci
a vzpomínky
zůstaly nám.
Vzpomíná každý,
kdo měl Tě rád,
uměla jsi potěšit,
povzbudit i rozesmát,
takoví lidé by neměli umírat.
Dne 15. prosince 2021 bylo první
smutné výročí úmrtí milované
Šárky KONEČNÉ.

S nekonečnou láskou vzpomíná
maminka, manžel, dcery s rodinami
a sestra s rodinou.

Leonhard WARMUS
a 6. dubna to bude 10 let od jeho
úmrtí.

Dne 26. prosince 2021
uplyne rok, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček, pan
Vladimír STANÍČEK.

S úctou a láskou vzpomíná celá rodina.
――――――――――――――
Jak tiše žila,
tak tiše odešla.
Skromná ve svém životě,
velká ve své lásce
a dobrotě.
Dne 1. ledna 2022 vzpomeneme 2. smutné výročí úmrtí paní
Jarušky JAKUBCZYKOVÉ.

S láskou a úctou vzpomíná manžel
Lubomír s rodinou.

prosinec 2021

VZPOMÍNKY
Jak krásné
by bylo Tobě přát,
teď můžeme jen kytku
na hrob dát
a tiše vzpomínat.
Dne 4. ledna 2022 vzpomeneme
nedožité 60. narozeniny pana
Petra SZELIGY.
Dne 29. ledna 2022
uplyne 15 let od úmrtí
jeho maminky, paní
Jiřiny SZELIGOVÉ.

Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte si na ně s námi. Jitka, Honzík a Kája
Szeligovi a rodiny Šeligové.
――――――――――――――
V životě se loučíme
mnohokrát,
s maminkou jen jednou.
Kdybychom si
oči vyplakali,
její už se neohlédnou.
Naše srdce svírá krutý bol,
že nevrátíš se nám nikdy víc…
Dne 6. ledna 2022 si připomeneme
první smutné výročí, kdy nás navždy
opustila paní
Vlasta PLESCHNEROVÁ z Věřňovic.

S bolestí v srdci, vzpomínají dcera
Helena s rodinou.

společenská kronika
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Čas plyne,
vzpomínky zůstávají.
Dne 14. prosince jsme
si připomněli 4. smutné
výročí úmrtí pana
Evalda NEDĚLY,
který by zároveň letošního 13. září
oslavil 65 let.

Vzpomínají a nezapomenou manželka, syn David s rodinou, dcera Kamila
s rodinou a sestra Marie s rodinou.
――――――――――――――
Kdo Tě znal,
ten si vzpomene,
kdo Tě měl rád,
nikdy nezapomene.
Dne 23. prosince by se dožila 90 let
paní
Anežka ORŠULÍKOVÁ.

S láskou vzpomínají syn Vladislav,
dcery Karla a Mirka s rodinami.

V měsíci listopadu oslavili své 93.,
92., 91. a 80. narozeniny naši spoluobčané:
Marie ŠKUTÍKOVÁ
Albert GRZEBIEŃ
Miroslav KOVÁČ
Adolf HANUSEK
Otto STOSZEK
――――――――――――――
Významná výročí – diamantovou
svatbu, tj. 60 let společného života –
oslavili manželé
Heinz a Jiřina PLACZKOVI
z Dolní Lutyně
a výročí zlaté svatby, tj. 50 let společného života – oslavili manželé
Lumír a Olga TWARDZIKOVI
z Věřňovic.
Všem srdečně gratulujeme a přejeme
hodně zdraví, spokojenosti a osobní
pohody do dalších let.

ROZLOUČILI JSME SE
Během listopadu jsme se rozloučili
s našimi spoluobčankami:

UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ
DO PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ
Informujeme naše čtenáře, že příspěvky do únorového vydání společenské kroniky přijímáme do 5. února
2022. V lednu Dolnolutyňské noviny
nevycházejí.
Redakce

Ludmila NAGYOVÁ (*1935)
Věra PIJÁČKOVÁ (*1933)
Mária KACHMANOVÁ (*1943)
Všem
pozůstalým
upřímnou soustrast.

vyjadřujeme

Tříkrálová sbírka 2022 aneb přispějte na potřebné

M

ilí přátelé charitního díla, velice si vážíme vaší dlouholeté podpory Tříkrálové sbírky. Děkujeme, že jste při
minulé sbírce (2021), v tom „zvláštním“ roce, sbírku podpořili. V regionu Charity Bohumín se vykoledovalo 147 153
korun a formou on-line koledy 69 256 korun. Dolnolutyňští do celkové částky přispěli 30 365 korunami. Díky vašim
darům můžeme lépe pomáhat potřebným lidem.
Chtěli bychom vás informovat, že z výtěžku minulé
sbírky právě pořizujeme část vybavení do nového Domova pro seniory U Kaple v Dětmarovicích (např. počítače,
tiskárny, polohovací pomůcky, pomůcky pro hygienu,
nádobí. Další ročník Tříkrálové sbírky proběhne od 1. do
16. ledna 2022 a z nové sbírky bychom rádi Domov pro
seniory U Kaple v Dětmarovicích dovybavili. Aktuální informace o našich záměrech naleznete na webu sbírky:
https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti/

Nabízíme také možnost přispět do „pomyslné“ Tříkrálové kasičky, kdyby koledníčci nemohli osobně, vzhledem
k pandemické situaci, navštívit vaše domovy:
1/ můžete přispět na sbírkové konto č.: 66008822/
0800 s variabilním symbolem 777988001
2/ nebo přes tzv. virtuální kasičku, kterou i s koledou
najdete na webu www.trikralovasbirka.cz
3/ nebo prostřednictvím tzv. QR kódu, který si můžete
načíst svým chytrým telefonem a odeslat platbu prostřednictvím mobilního bankovnictví.
Prosíme o vaši přízeň a štědrost.
Za pracovníky i klienty Charity Bohumín
Zdeňka Kniezková Brňáková, ředitelka
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Absolon: Sokol má budoucnost
Vážení spoluobčané,
v obci se šíří různé „informace“ o vedení a činnosti našeho spolku TJ Sokol Dolní Lutyně, z.s. Je mou
povinností na toto téma reagovat. Ve svém článku
se zaměřím na tyto důležité body: družstvo mužů,
činnost mládežnických družstev, mimosportovní
činnost a výhled do dalších let.

1. Družstvo mužů
Po nedokončené podzimní části SR 2020/2021 kvůli
covidu jsme na posledním srazu družstva mužů slyšeli nejvíce připomínek k posílení sestavy. V podzimní části ukončil činnost trenéra ze zdravotních důvodů Jiří Aksteiner.
Od jarní části se nám podařilo přesvědčit na post trenéra rodáka z Dolní Lutyně a bývalého odchovance našeho
klubu Martina Kempného. Z družstva odešli Michal Fismol
do TJ Petřvald a Dalibor Pecha do Jiskry Hrušov. Podařilo
se nám sehnat několik posil, a to z Dětmarovic přišli Jiří
Ligocký, Lukáš Ligocký, Petr Popek, Tomáš Mleziva
a Martin Berešík. Z krajského přeboru z Dolní Datyně přišel Lukáš Dostál a z Českého Těšína druhý brankář Tomáš
Kuča a později z Orlové i trenérův syn Martin.
Bohužel tréninky byly povoleny až během dubna, a to
v omezeném počtu, a plně trénovat se začalo až během
května. Některá družstva z krajských soutěží trénovala od
února, což my jsme si nemohli dovolit kvůli nevraživosti
některých jedinců (k čemuž se vrátím v bodě 3). Ze začátku
se trénovalo v počtu 15–17 hráčů. Úvod soutěže nám hrubě
nevyšel a to se začalo projevovat jak v tréninkové účasti,
tak i v zápasech. K tomu se přidala z malého tréninkového
cyklu řada svalových zranění a směnnost některých hráčů.
Každý další zápas jsme odehráli v jiné sestavě.
Vše vyvrcholilo před utkáním ve Vratimově. Na sraz
přišlo 15 hráčů včetně dvou brankářů. Došlo k hádce mezi
hráči a někteří odešli. Nakonec k utkání neodjeli. Již v této
době jsem měl několik telefonátů z jiných oddílů. Prý se
odhlašujeme ze soutěže a někteří kluci mají zájem hrát
u nich. Následující týden jsme se snažili dát družstvo dohromady na další zápas, ale několik hráčů to neakceptovalo.
Nebyli bychom schopni družstvo sestavit a platili bychom
za každý zápas pokuty, proto jsme se dohodli, že ze soutěže odstoupíme. Zajímavé je, že příští týden nastoupilo
v jiných klubech 15 našich hráčů (při zrušení soutěže můžou hráči odejít zdarma do konce soutěžního ročníku.
Pokud družstvo mužů přihlásíme do soutěže příští sezonu,
musí se hráči vrátit).

2. Činnost mládežnických družstev
Před začátkem podzimu jsme byli schopni sestavit družstvo mladší přípravky, družstvo mladších žáků (s pomocí
několika hráčů starší přípravky) a na hraně družstvo dorostenců. Zavolal jsem předsedovi Věřňovic p. Twardzikovi, zda bychom si nemohli udělat schůzku ohledně mlá-

deže. Pan předseda mi řekl, že o schůzku nemá zájem, že
mají dětí dost, ale že mají podepsaný přestup pěti našich
dorostenců (v systému FAČR měli registrováno a zaplaceno 38 dorostenců). Proto jsme družstvo dorostenců nepřihlásili do soutěže. Někteří šli hrát někam jinam, ale šest
nebo sedm jich nehraje nikde a asi už hrát nebude.
Družstvo starších žáků jsme nebyli schopni sestavit samostatně, proto jsme jich pět, kteří měli zájem, pustili do
jiných oddílů.
Družstva mladších žáků a mladší přípravky hrají soutěže v okresním přeboru. Pokud se podíváte do systému
FAČR do databáze hráčů, zjistíte, že spojením mládeže buď
dohodou obou klubů, nebo prostřednictvím obce jsme
schopni obsadit všechny kategorie mládeže. Teď je opět
nesmyslné zpřísňování a mládež nebude moci trénovat,
takže jich opět několik přestane mít zájem. Ale to je výzva
pro nás všechny na příští rok.

3. Mimosportovní činnost
Jak jistě všichni víte, v letošním roce se nekonaly prakticky žádné kulturní akce, takže jsme nemohli uspořádat ani
jeden ples ani žádnou akci na hřišti. Co ale určitě nevíte je,
že na muže nedostáváme žádnou dotaci ať už od OÚ nebo
zastřešovacích organizací. Činnost družstva mužů byla
financována buď z kulturních akcí nebo drobnými sponzory. OÚ nám dává dotace na údržbu a provoz sportovního
zařízení a na činnost mládeže.
Hrací plocha, která byla vybudována svépomocí v roce
1988 již nesplňuje podmínky odvodnění. Proto jsme žádali
OÚ o spolufinancování nového odvodnění. Původně jsme
dostali souhlas k vypracování projektu i k samotné realizaci plánu. Po zpracování projektu firma, která měla plán
realizovat, od smlouvy odstoupila. Když jsme našli novou
firmu, která odvodnění provede, vedení OÚ plán přesunulo na příští rok i za cenu vyšších nákladů.  Pokr. na str. 9
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Odstoupení družstva mužů ze soutěže, dřívější ukončení mládežnických soutěží a krásné počasí k provedení tohoto projektu přímo vyzývaly. Možné horší počasí na jaře
toto vše může zkomplikovat. Toto nechám na posouzení
vám.

4. Výhled do budoucna
Přes všechny tyto nezdary spolek TJ Sokol Dolní Lutyně,
z.s. funguje nadále a připravuje vše pro zabezpečení činnosti na další sezonu. Začínáme budovat nové družstvo
mužů, hledáme nového trenéra a vedení družstva a přes
tento článek hledáme i členy nového výboru. Proto jsme se
rozhodli uspořádat Valnou hromadu v sobotu 12. 3. 2022,
kde se stávající výbor vzdá svých funkcí. Kde a jak VH proběhne, záleží na situaci ohledně covidu, a bude upřesněn
na vývěsních tabulích a na našich webových stránkách
http://tjsokoldolnilutyne.sklub.cz. Obracím se na vás,
bývalé hráče, na rodiče našich žáčků a na všechny naše ob-
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čany, kterým není lhostejný fotbal v naší obci, přijďte pracovat do nového výboru TJ Sokol Dolní Lutyně, z.s. Vše má
jednu podmínku – členové výboru musí být členy FAČR,
což není s registrací žádný problém. Kdo má zájem, ozvěte se na tel. 731 510 648 nebo e-mail budon@seznam.cz,
abychom mohli VH připravit.
Ty, kteří budou mít zájem pracovat ve výboru, ubezpečuji, že předkládáme žádosti na dotace jak na OÚ, tak i na
Moravskoslezský kraj (MSK) a Národní sportovní agenturu
(NSA) a ty vyřídíme tak, abychom plně zabezpečili příští
sezonu.
Závěrem vám všem chci popřát šťastné, veselé a bez
stresu a covidu prožité vánoční svátky v rodinném kruhu,
krásný silvestr (doufám, že ne ve dvojicích) a v novém roce
vám přejí hlavně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Luděk Absolon
předseda TJ Sokol Dolní Lutyně, z.s.

Fotbalová mládež TJ Sokol Věřňovice zakončila společným
setkáním podzimní část sezóny
PF 2022 – TJ Sokol Věřňovice...

O

riginálně pojali trenéři přípravky
a starších žáků zakončení podzimní
části sezóny. Pozvali totiž své svěřence
do jedinečné trampolínové a parkourové tělocvičny v Ostravě. Děti byly nejprve poučeny od trenérů. Po důkladné
rozcvičce se děti s nadšením vrhly do
víru všech sportovních atrakcí. Po dvou
hodinách plného pohybu a zábavy bylo
pro všechny zúčastněné připraveno občerstvení a předáno tréninkové vybavení. Děkujeme realizačnímu týmu za
přípravu tohoto podařeného setkání.
Lumír Twardzik,
předseda TJ Sokol Věřňovice

Spolu žijí, stále sportují i slaví

M

anželé Josef a Ester Cichých se rozhodli své 28. výročí svatby oslavit trošku netradičně, a to startem na mistrovství Čech v mrtvém tahu konaném
v Hošťálkové u Vsetína právě 7. listopadu. Řekli si však: „Co!? Když už nic,
tak aspoň výlet a příjemně strávený společný den!“
Možná právě proto, bez nervozity, trémy se paní Ester, jinak desetinásobné
mistryně Čech ve vzpírání, povedlo hned prvním pokusem na 100 kg překonat
národní rekord a dalšími dvěma pokusy ho překonat o 10 kg, svou váhovou
kategorii vyhrála a v celkovém umístění obsadila 3. místo.
Její manžel Josef, taky mistr sportu, ve vzpírání až při rozcvičování zjistil,
že světový rekord 150 kg ve své váhové kategorii (do 67 kg) by mohl možná
zvládnout. Na první pokus si tedy nechal naložit 150,5 kg, ať se děje, co se děje.
A povedlo se! Druhým a třetím pokusem posunul hranici rekordu na 160 kg.
Svou váhovou kategorii vyhrál a v celkovém pořadí obsadil druhou příčku.
Ve spokojeném duchu při zpáteční cestě p. Ester napadlo připravit se
a v roce 2022 v mrtvém tahu pokořit ve své kategorii světový rekord.
Tak snad, dá-li Bůh zdraví, zkusíme… 
(est)

...přeje všem fotbalovým příznivcům
z Věřňovic, Dolní Lutyně a širokého
okolí příjemné vánoční svátky a krásný nový rok plný zdraví a životní pohody. Chceme poděkovat za podporu, které se nám od našich fanoušků
dostává. V hojném počtu navštěvují
naše zápasy a jsme za to rádi. Dále
patří velké poděkování hráčům včetně realizačního týmu za předváděné
výkony a vzornou reprezentaci klubu.
V neposlední řadě děkujeme rodičům
našeho fotbalového centra mládeže za to, jak příkladně podporují své
děti. Budeme se na vás těšit v příštím
roce.
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Vánoční slovo Otce Mariána

M

ilí spoluobčané, mnohdy si ani neuvědomujeme, v jak nádherném
pásmu střídajících se ročních období žijeme. Každé z nich je něčím specifické,
důležité a krásné. Když se zeptáte lidí
kolem sebe, které z těch období preferují, zpravidla se dozvíte různé odpovědi. Zima nepatří k příliš oblíbenému
času. Krom milovníků zimních sportů
a dětských radovánek při sněhové nadílce se zpravidla všichni těší na delší,
slunečné dny a vůni přírody. Snad jen
prožitky Adventu, Vánoc a novoroční
plesová sezóna jsou příjemným zpestřením takovýchto měsíců, dlouhých
večerů a omezených možností vyžití
s ohledem na venkovní klima.
Z paměti našich předků víme, jak
si uměli tento čas zpříjemnit formou
různých tradic, které byly typické pro
svátky jednotlivých světců obsažených
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v liturgickém kalendáři. Netřeba jmenovat svatou Barboru, Mikuláše, Kateřinu, Lucii, atd… Ke každému takovému
adventnímu světci se vázalo mnoho
různých sympatických zvyklostí, které
odrážely hlubokou moudrost a cit pro
tajemství života a propojení přirozeného s nadpřirozenem.
V mnoha oblastech se dnes vracíme k věcem, které byly našim předkům
naprosto vlastní a logické. Objevujeme
už dávno objevené a děláme senzaci
z věcí, které naši otcové považovali za
samozřejmost. Blažený člověk, který
zná skutečný smysl a skutečné kouzlo
tohoto času a těchto dnů.
Díky okolnostem, kterými jako lidstvo společně procházíme, má tato
doba také jakousi podobu táhnoucí se
a neutěšené „zimy“. Netrpělivě vyhlížíme pomyslnou hvězdu, která projasní
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budoucí čas. Snad právě proto můžeme
lépe rozumět slovům koledy, ve které se zpívá: „Stín a mráz, vůkol nás,
v hloubi srdce však Gloria hřmí, dík,
že hříšník se s důvěrou smí u Svaté
rodiny hřát.“
Mám-li něco přát, pak právě toto…
Marián Pospěcha, farář
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Pokračování ze str. 3

Petra Šostoková,

Marie Przeczková,

trenérka Berušek
1) Domácí pohoda, klid, pečení cukroví, sledování
pohádek, vánoční atmosféra a především rodina.
2) Bruslení, hokej či bobování u tratě s kamarády
z ulice, aby rodiče stihli nachystat nezapomenutelné
štědrovečerní překvapení.
3) Štěstí, zdraví, pevný krok, s covidem už žádný rok!
4) Nejvíce na sportovní vyžití – v zimě na běžky, lyže či snowboard
a v létě na kolo, hory, plavání, ale také na kulturní akce.

ředitelka kulturního domu
1) Vánoční svátky miluji od dětství! Vždy pro mě
budou to, co přeji ostatním ve vánočních přáních –
svátky pohody, klidu a lásky.
2) Vůni cukroví, živého stromečku, těšení se a spící
maminku, vždy už u vánoční pohádky.
3) Hlavně zdraví, spoustu štěstí a rodinné pohody.
4) Máme teď doma malé miminko, tak se těšíme na každý nový den,
kdy vidíme, jak dcera roste a rozvíjí se.

Pavla Petrová,

Michal Šostý,

Společnost dolnolutyňských žen
1) Pro mě je to období pohody, setkávání se s rodinou u jednoho stolu, radovat se z rozesmátých očí
vnoučat při rozbalování dárků.
2) Jak rodiče i prarodiče připravili tu správnou vánoční atmosféru s Ježíškem a vánočními zvyky.
3) Pevné zdraví, pohodu, osobní a pracovní úspěchy a radovat se
z každého dne.
4) Abychom se mohli zase scházet s přáteli a známými bez omezení.

starosta SDH Nerad
1) Čas, kdy by rodina měla být pospolu, užívat si
vzájemné pohody a porozumění.
2) Asi jako každé dítě jsem se nejvíce těšil na rozbalování vánočních překvapení.
3) To nejdůležitější, čeho si musíme nejvíce vážit, a to pevné zdraví. Dále pak optimismus, vzájemný respekt a dosažení svých
cílů.
4) Na další spolupráci s obyvateli a kamarády z Dolní Lutyně.
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