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zpravodaj obecního úřadu a osvětové besedy obce dolní lutyně

zdarma

Rekordní
Tříkrálová sbírka

PŘES 140 TISÍC KORUN. Tolik vynesla letošní Tříkrálová sbírka jen v Dolní Lutyni a Věřňovicích, což je nejvyšší
částka za všechny roky sbírky. Charita Bohumín, která sbírku organizovala, děkuje všem koledníkům a také
koordinátorům sbírky, paní Anně Bukovské v Dolní Lutyni a Denise Marinovové ve Věřňovicích. Bez nich
by sbírka nebyla tak úspěšná. 
(red)
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Covid zpomalil a změnil život v obci
N

ení třeba opakovat, že současná
covidová situace změnila život
nás všech. Kdo z nás si před dvěma
roky dokázal představit, že se nebudeme moci volně pohybovat, že se
skoro nepoznáme, protože se budeme potkávat s rouškami na obličeji?
Slova jako covid, koronavirus, respirátor nebo karanténa jsme neznali nebo
používali výjimečně, jsou dnes jedny
z nejčastěji používaných slov nejen
v médiích, ale i mezi lidmi.
Nikoho z nás ani nenapadlo, že
by nás pandemie mohla ovlivnit tak
výrazně. Začali jsme přemýšlet jinak,
možná naše společnost potřebovala zpomalení pro to, aby otevřela oči
a oprostila se od každodenní rutiny.
Mnozí tak po dlouhé době „nuceně“
strávili více času s rodinou, na druhé
straně mohli zažít třeba společnou
snídani uprostřed pracovního týdne
nebo vidět, jak se děti rychle adaptovaly na on-line školní výuku.
Lidé v mnoha profesích navíc
museli projít zatěžkávací zkouškou.
Do obchodů nechodíme tak často,
jako kdysi, hodně věcí si necháváme
dovážet zásilkovými službami, dodávky se prohánějí obcí jedna za dru-

hou, a když potřebujeme něco koupit,
jedeme raději do velkých prodejen,
kde to je o něco levnější. Rád bych
proto poděkoval všem malým a drobným podnikatelům v obci, kteří se drží
a ještě nezavřeli. Současně si dovoluji
požádat občany o podporu místních
prodejen a služeb a pokud můžete,
nakupujte v obci, navštivte drobné
provozovny, zajděte si popovídat se
sousedy nebo si alespoň něco objednejte.

Život už nikdy nebude jako před
covidem. Společnost se rozdělila na
očkované a neočkované, na příznivce
a odpůrce restrikcí. To, jaký bude život
na vesnici, teď bude záležet ve velké
míře na nás. Buďme prosím k sobě navzájem tolerantní a shovívaví, pomáhejme si nést radosti i těžkosti života
společně, aby nejen to následující jaro
bylo opět krásné a příjemné.
S úctou Pavel Buzek,
starosta obce

Revize katastrálního území v Dolní Lutyni
V současné době probíhá revize katastrálního operátu v katastrálním území Dolní Lutyně. Katastrálního území Věřňovice se revize prozatím netýká. Revize spočívá
v aktualizaci údajů v katastru tak, aby byly v souladu se
skutečným stavem. Předmětem revize jsou zejména hranice pozemků, obvody budov, druhy a způsoby využití
pozemků (např. orná půda, zahrada, ostatní plocha), typy
a způsoby využití staveb. Zjištěné nesoulady jsou nejdříve projednány s příslušnými orgány (silniční správní úřad,

stavební úřad) a následně s vlastníkem nemovitosti. V případě, že k odstranění nesouladu v katastru nemovitostí
není nutné doložit žádnou listinu, nebo se potřebnou listinu podaří získat od příslušného orgánu veřejné moci nebo
od vlastníka, katastrální úřad nesoulad odstraní, tj. zapíše
změnu do katastru.
Revizi provádí Katastrální úřad, pracoviště Karviná,
které zasílá vlastníkům nemovitostí protokol o revizi.
V protokolu je uvedeno, v čem spočívá nesoulad a co katastrální úřad navrhuje k odstranění nesouladu. Celý proces je
v kompetenci katastrálního úřadu, proto je nutné v případě
jakéhokoliv dotazu kontaktovat pracovníky katastrálního
úřadu.
Obecní úřad Dolní Lutyně, v rámci pomoci občanům,
nabízí možnost tyto vyplněné protokoly o výsledku revize
doručit na podatelnu. Doručení protokolů na katastrální
úřad zařídí obecní úřad.
Daniel Šeliga,
silniční správní úřad, doprava
a místní hospodářství
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Tříkrálová sbírka v Dolní Lutyni
vstoupila do třetí dekády

T

edy, vstoupila vlastně už loni,
ale tehdy proběhla kvůli epidemickým omezením pouze on-line
a s využitím statických pokladniček.
Letos už to bylo zase to pravé koledování.
Proč je Tříkrálová sbírka tak oblíbená a životaschopná? Především
proto, že se jedná o výjimečnou příležitost, která v sobě spojuje lidskost
a ochotu navzájem si pomáhat, podstatu křesťanství, charitu, tradici, folklórní prvky i prostá lidská setkání...
Každý si v ní může vybrat to svoje.
V Dolní Lutyni jsme letos dali dohromady celkem 16 tříkrálových skupinek a vyrazili opravdu téměř do
všech částí obce.
Mockrát děkuji všem, kdo jste se
zapojili. Otci Mariánovi za slavnostní
zahájení a posvěcení kříd. Všem malým i velkým koledníkům za koledování, za doprovázení a úsměv na tváři.
Ostatním pomocníkům za přípravu
občerstvení pro koledníky a zajištění jejich dopravy. Paní Míše Břízové

Po slavnostním zahájení Tříkrálové sbírky
mimo jiné i za opětovné darování
sladkých dobrot na kolednický stůl.
Všem dárcům za milé přijetí koledníků a za příspěvky do pokladniček.
A paní Aleně Kasalové a Miroslavě
Konečné za umístění pevných pokladniček v prostorách Potraviny Kasalovi a v lékárně U sv. Barbory – v této

spolupráci bychom rádi pokračovali
i v dalších letech.
Moc děkuji za všechny, kterým
Tříkrálová sbírka zase aspoň trochu
pomůže.
Anna Bukovská,
koordinátorka Tříkrálové
sbírky v Dolní Lutyni

Ve Věřňovicích koledujeme ve skupinkách

Letošní tříkrálová sbírka byla rekordní

Loni nás mrzelo, že Tříkrálová sbírka nemohla kvůli covidové
situaci proběhnout. Proto jsme se letos velmi těšili, jak opět
po pauze vyrazíme do ulic. Také na dětech bylo vidět, že se
na koledování velmi těší. Jako obvykle jsme byli většinou
v každém domě velmi srdečně přivítáni, dárci byli opět velmi
vstřícní. Děti dostaly bohatou výslužku a byli jsme rádi i za
trochu horkého čaje. Je vždy velmi dojemné a stále překvapující nadšení místních obyvatel. Vždy jsou na tuto sbírku velmi
pečlivě připraveni, což je potěšující. 

Denisa Marinovová,

koordinátorka Tříkrálové sbírky ve Věřňovicích

Po roční pauze vyrazily v první polovině ledna do ulic skupinky koledníčků s odhodláním prostřednictvím sbírky pomoci
potřebným lidem. Skupinek, které koledovaly pod vedením
Charity Bohumín ve Bohumíně, Dětmarovicích, Rychvaldu,
Orlové, Dolní Lutyni, Věřňovicích a Doubravě, bylo celkem
95. Zpívanou koledou a drobnými dárky se koledníčci snažili potěšit srdce těch, kteří jim otevřeli dveře svých domovů
a přispěli do kasičky. Letošní sbírka byla za celé roky nejúspěšnější a její výnos do fyzických pokladniček ve výši 504
207 korun překonal všechny předešlé roky. V on-line kasičkách byly dary ve výši 30 250 korun. Dárci v Dolní Lutyni
a Věřňovicích přispěli celkovou částkou 140 357 korun (Dolní
Lutyně 112 973 Kč, Věřňovice 27 384 Kč), která i v těchto obcích byla nejvyšší za všechny roky sbírky. Děkujeme všem
dárcům, kteří podle svých možností přispěli do kasiček tří
králů. Naši koledníci se setkali se vstřícností nejen v domácnostech, ale i na úřadech, školách, obchodech i u některých
živnostníků, kteří je rovněž nenechali odejít s prázdnou. Moc
děkujeme také koordinátorům sbírky, paní Anně Bukovské
v Dolní Lutyni a Denise Marinovové ve Věřňovicích. Bez nich
by sbírka nebyla tak úspěšná. Moc si vážíme vstřícnosti všech
koledníků i dárců. Každý příspěvek, i ten nejmenší, je pro nás
stále výrazem nejen solidarity s lidmi v nouzi, ale také důvěry
v naši práci a v to, že každá koruna darovaná Charitě přijde
tam, kde může pomáhat a sloužit. A této důvěry si vážíme
nejvíce.
S úctou pracovníci Charity Bohumín
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Rekonstrukce školy běží naplno

V

ážení čtenáři Dolnolutyňských novin, rád bych navázal na článek ze zářijového vydání a přiblížil vám, jak
pokročily stavební práce na hlavní budově Komenského
č. 1000. Rekonstrukce byla započata začátkem června
2021 a k dnešnímu dni máme kompletně hotovou střechu,
na které je instalována fotovoltaická elektrárna o výkonu
25,84 kW a akumulátorovna, ve které se bude vyrobená
energie ukládat. Škola by tak měla být určitou část roku
energeticky soběstačná. Rekonstrukcí prošel také topný
systém a již nyní vytápíme budovu pomocí dvou tepelných čerpadel a dvou přídavných kondenzačních plynových kotlů. Plně dokončeno máme sedm kmenových tříd
a tři odborné učebny (akustické podhledy, led osvětlení,
nové omítky, podlahy, rekuperační jednotky). Z velké části
je budova zateplena a nainstalován okenní stínící systém.
Od března budou realizovány další čtyři třídy, pokračovat budou práce na fasádě, v tělocvičně (výměna oken,
akustika, rekuperace, omítky). Od poloviny května tak nebude tělocvična přístupná. Finišovat by se mělo o prázdninách na chodbách, šatnách, jídelně. Věřím, že vše bude
pokračovat dle sjednaného harmonogramu, abychom
mohli zahájit nový školní rok v kompletně zrekonstruované moderní budově.
Po ukončení rekonstrukce plánujeme pro veřejnost den
otevřených dveří, kde si každý bude moci celou školu projít a prohlédnout. Pro představu přikládám několik aktuálních fotografií.
Marcel Figura,
ředitel školy

W styczniu odbył się tegoroczny karnawał dziecięcy

S

zkoła Podstawowa i Przedszkole
z Polskim Językiem Nauczania
w Lutyni Dolnej co roku na zakończenie I semestru organizuje bal karnawałowy i zawsze jest to bal przebierańców.
31 stycznia szkolna sala gimnastyczna zamieniła się w salę balową,
gdzie najpierw przedszkolacy, a później
uczniowie pierwszego stopnia uczestniczyli w zabawie.
Najmłodsi przyszli rano do placówki już w swoich przebraniach. W ten
sposób wspólne śniadanie zjadło kilka
księżniczek, grupa superbohaterów

i kowbojów, a także pszczoła, biedronka, sowa oraz Harry Potter. To niezwykłe towarzystwo na god. 9 było umówione z… Czarodziejką ze Śniegowego
Królestwa. Niezwykła Pani błyszczała od stóp aż po włosy. Przedstawiła
swoje najlepsze sztuczki, a najbardziej
zachwyciła tym, że za pomocą różnych
chust, zmieniała kolor magicznej miotełki. Dzieci oczarowanych iluzjami nie
trzeba było zachęcać do dalszej zabawy, bo słysząc muzykę same rwały się
do tańca, a Czarodziejka pokazywała
proste ruchy do każdej piosenki. Było
też kilka różnych zabaw, związanych
z koncentracją czy rzucaniem do celu,
ale małym przebierańcom najbardziej
spodobały się wyścigi na „konikach”.
Po pożegnaniu gościa, dzieci czekał
uroczysty poczęstunek, a potem kolejna dawka zabawy przy muzyce.
Uczniowie I stopnia czekali w tym
czasie, aż nadejdzie ich kolej na otwarcie balu tradycyjnym polonezem. Gdy

po obiedzie mogli się w końcu przebrać i wejść na salę – zabawili się na
dobre kilka godzin. Panie nauczycielki
także wpasowały się w tematykę strojów, czyli „Postaci z bajek”. Pomiędzy
czasem na swobodny taniec, odbyło
się wiele zabaw, z których najwięcej
emocji i śmiechu wzbudziła konkurencja z balonami – trzeba było nadepnąć
balon, który był przywiązany do… nogi
kolegi lub koleżanki. Nie obyło się bez
nagrodzenia najciekawszych strojów,
czyli papugi, policjanta ze służb specjalnych, ninji oraz piratki.
M. Kruczek
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Jak si vedl Spolek Posejdon v roce 2021

D

ne 9. ledna 2021 Spolek Posejdon zahájil vodáckou sezónu
14. Novoročním sjezdem, který je tradičně pořádán u příležitosti otevření Schengenského prostoru, což má
v tomto případě symbolický význam,
jelikož řeka Olše je řekou hraniční. První akce loňského roku byla ovlivněná
pandemií covidu-19 a zúčastnili se jí zejména členové Spolku Posejdon. Hodnotila se předchozí vodácká sezóna,
promítaly se filmy a fotografie z akcí
a představeny byly plány na rok 2021.
Vodácký oddíl Posejdon je nositelem projektu Slezské Benátky, který
řeší splavnění Olše v úseku z Karviné-Darkova k soutoku s Odrou. Realizovaný první úsek z Petrovic-Závady do
Věřňovic, který byl spolufinancován
Svazkem obcí mikroregion Olše z přispění fondu podpory venkova MSK,
byl předán na základě smlouvy do
správy našemu spolku. V roce 2010
jsme ve spolupráci s městem Bohumín v úseku z Věřňovic do Zabelkova
realizovali 2. etapu Slezských Benátek, kdy z prostředku EU jsme zřídili
nástupní místo pro vodáky ve Věřňovicích a výstupní místo v Zabelkově
v Polsku.
Spolek Posejdon zajišťuje dlouhodobě smluvní závazky vůči Svazku
obcí mikroregionu Olše, městu Bohu-

mín a Euroregionu Těšínské Slezsko
a většinu finančních prostředků věnuje údržbě výše zmíněných vodáckých
zařízení, včetně instalace příslušných
informačních a bezpečnostních tabulí
před nebezpečnými místy na splavněné části pro vodáky řeky Olše. Budeme
pokračovat v realizaci projektu Slezské Benátky na dalším úseku směrem
ke Karviné a budeme usilovat o zřízení
vodácké šlajsny přes balvanitý jez na
říčním kilometru 8,5 ve Věřňovicích.
K tomuto dlouhodobě plánovanému
projektu budeme chtít získat dotační
titul nebo sponzorské dary v odpovídající výši. Při realizaci tohoto projektu
předpokládáme spolupráci s Povodím
Odry, Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a zejména s účastníky
projektu Slezské Benátky, tj. s obcemi
a městy od Bohumína po Karvinou.
Pro existenci vodáckého oddílu
je nezbytné technické vybavení, tj.
lodě, vesty, pádla a podobně a taktéž
zázemí pro uskladnění lodí. Spolek
Posejdon vlastní potřebné vodácké
vybavení, a to 35 lodí, vesty a pádla
i nezbytné dopravní prostředky pro
dopravu lodí s příslušenstvím. Kromě
technického vybavení je novou kvalitou spolupráce s Domem dětí a mládeže z Orlové a základními školami
v Dolní Lutyni a ve Věřňovicích.

Obdobná spolupráce je s mládeží
v Bohumíně a středními školami
v Karviné a Jablunkově. Spolek Posejdon má dostatečný počet zkušených
instruktorů, kteří jsou nezbytní při realizaci všech vodáckých akcí, zejména
při konání každoročních letních vodáckých táborů.
V roce 2021 jsme zorganizovali čtyři
turnusy těchto příměstských táborů,
z toho jeden celotýdenní, které byly
organizovány s podporou MŠMT, KÚ
Moravskoslezského kraje a Nadace
OKD (Srdcovka). Kromě těchto akcí
na Olši se zúčastňujeme sjezdů Moravice, Odry, Ostravice a jiných akcí pořádaných ostatními vodáckými oddíly
v Moravskoslezském kraji.
Náš vodácký oddíl s ohledem na
celoročně optimální podmínky pro
výcvik a umístění u řeky Olše má
předpoklady dlouhodobě zajišťovat
školení pro instruktory a začínající vodáky, pro veřejnost minimálně
v ostravsko-karvinském regionu. Tuto
základnu budou využívat rovněž základní a střední školy z okolních obcí
a měst, kde v rámci hodin tělesné výchovy bude probíhat základní vodácký výcvik. Informace o činnosti jsou
aktualizovány na www.posejdon.cz.
Ing. Josef Tobola,
předseda Spolku Posejdon, z.s.

V sobotu 8. ledna se konal už 15. ročník Novoročního sjezdu Olše, na který dorazilo 80 účastníků, z toho 45 bylo přímo
na vodě. Z čestných hostů je třeba uvést Ing. Lubomíra Fojtů, šéfa Ředitelství vodních cest Ministerstva dopravy ČR
a Gabrielu Tomik, zplnomocněnkyni ministra infrastruktury vlády Polské republiky. Z místních byli přítomni místostarosta
OÚ D. Lutyně J. Czapek, vojt Godówa M. Adamczyk a zástupce vojta Krzyżanowic, tj. obce, kde končil sjezd a kde bylo
občerstvení. 
(tob)
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 31. prosince 2021 oslavili 55 let
společného života

Karel a Danuše WOLNI
z Věřňovic.

Vše nejlepší a spoustu dalších společných let přejí dcery Karin a Veronika
s rodinami.

VZPOMÍNKY
Čas rychle ubíhá,
ale bolest
v našich srdcích
je stále stejně hluboká.
Dne 9. ledna 2022 by se dožil 75 let
pan
Zdeněk PRUDEL.
Zároveň jsme si dne 26. února 2022
připomněli 7. výročí jeho úmrtí.

S láskou, vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka, dcery s rodinami
a blízká rodina.
――――――――――――――

Není smrti tam, kde byl život vyplněn
prací, láskou a obětavostí.
Jsou to již 3 roky, co nás navždy opustili naši milovaní rodiče a prarodiče,
paní
Helena KWIECINSKÁ, † 16. 1. 2019
a pan
Bohuslav KWIECINSKI, † 18. 1. 2019.
S láskou vzpomínají syn Vlastimil
s manželkou, vnuk Jan a vnuk René
s rodinou.

VZPOMÍNKY
Přišlo ráno
a s ním nový den,
začal však zprávou,
jak nejkrutější sen.
Ten sen stále trvá,
trvá každý den,
nemůžeme zapomenout,
nezapomeneme.
Dne 2. ledna 2022 jsme vzpomněli
15. smutné výročí, kdy nás opustila
naše maminka, paní
Jarmila BIELESZOVÁ.

S úctou vzpomínají syn Libor a dcera
Jana s rodinami.
Již není mezi námi,
již není slyšet
známý hlas,
nám zůstalo
jen vzpomínání
na Toho, kdo rád žil
a měl nás tolik rád... .
Dne 15. ledna 2022 jsme vzpomněli
5. smutné výročí, kdy nás navždy
opustil náš otec
Adolf BIELESZ.

S láskou vzpomínají syn Libor s rodinou a dcera Jana s rodinou.
――――――――――――――
Čas plyne,
vzpomínky zůstávají
Dne 16. ledna 2022
jsme si připomněli
1. výročí, kdy nás
opustila paní
Hilda LIPKOVÁ.

Vzpomínají snacha Karla s rodinou,
dcera Marie s rodinou a sestra.
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VZPOMÍNKY
Maminky neodcházejí,
každý den v našich
srdcích zůstávají.
Dne 21. ledna 2022
jsme vzpomněli smutné
11. výročí úmrtí naší drahé maminky
a babičky, paní
Aleny VIKTOROVÉ.

Nikdy nezapomeneme. Dcery Helena
a Pavla s rodinami.
――――――――――――――
Tak, jak Ti z očí zářila
láska a dobrota,
tak nám budeš chybět
do konce života.
Dne 23. ledna 2022
jsme si připomněli 16. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka a babička, paní
Marie KURSOVÁ.

S úctou a láskou vzpomínají dcera
Dáša a syn Zdeněk s rodinami.
――――――――――――――
Jak krásné by bylo
Tobě přát,
teď můžeme jen kytku
na hrob dát
a tiše vzpomínat.
Dne 2. února 2022 jsme vzpomněli
nedožité 85. narozeniny pana
Milana SZPILY.

Stále vzpomíná manželka, dcera
s rodinou a sestry s rodinami.
――――――――――――――
Kdo žije v srdcích těch,
které opustil, ten neodešel.

UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ
DO PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ

Dne 12. února 2022
jsme si připomněli 1. smutné výročí
úmrtí pana

Informujeme naše čtenáře, že příspěvky do březnového vydání společenské kroniky přijímáme do 5. března 2022. 
Redakce

Karla KYJONKY.

S láskou vzpomínají manželka Věra,
dcera a syn s rodinami.
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VZPOMÍNKY

Kdo Vás znal,
ten si vzpomene,
kdo Vás měl rád,
nikdy nezapomene.
Dne 26. února 2022 a 25. března 2022
si připomeneme první smutné výročí,
kdy nás navždy opustili manželé
František a Margita VIŠŇÁKOVI.

S bolestí v srdci vzpomíná celá
rodina.
――――――――――――――
Je smutno
bez Tebe žít,
nemá kdo poradit,
potěšit. Díky za to,
čím jsi pro nás byl,
za každý den,
který jsi pro nás žil.
Dne 26. února 2022 jsme vzpomněli
5. smutné výročí úmrtí pana
Františka FILIPKA.

S láskou vzpomíná manželka Evženie
s rodinou.

Dolní Lutyně v číslech
K 31. 12. 2021 měla naše obec Dolní Lutyně 5 296 trvale hlášených
obyvatel, což je o 2 více než v loňském roce. V části obce Dolní Lutyně je přihlášeno k trvalému pobytu
4 663 osob, v části Věřňovice pak
633 osob. Ženy mají v obci převahu
– je jich 2 674 oproti mužům, kterých
je 2 622. V loňském roce se narodilo
48 dětí, z toho bylo 25 chlapečků
a 23 holčiček.
A jaká jména rodiče dávají?
U chlapečků to bylo ve dvou případech Jakub, Matyáš, Šimon a Tomáš.
Dále to byla jména: Adam, Alex,
Antonín, David, Dominik, Emanuel,

společenská kronika

VZPOMÍNKY
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.

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...
Dne 28. prosince 2021 by se dožila
73 let paní
Pavla FERDOVÁ.
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VÝROČÍ
V prosinci a lednu oslavili své 94., 92.,
90., 85. a 80. narozeniny naši spoluobčané:
Marie GALDOVÁ
Mgr. Marta ŠPONAROVÁ
Oldřich BABIŠ
Jan TREXLER
Marie GIECKOVÁ
Libuše KRAMNÁ
Margita DYNAMUSOVÁ
Robert PLAČEK
Marie ABSOLONOVÁ
Olga KUBATKOVÁ
Ilona MORAVCOVÁ
Alžběta MALCHARKOVÁ
Václav ANTONČÍK
Emilie SOBALOVÁ
Všem
oslavencům
gratulujeme
a přejeme pevné zdraví, spokojenost
a osobní pohodu do dalších let.
――――――――――――――
Významné výročí – zlatou svatbu,
tj. 50 let společného života – oslavily
manželské páry
Jan a Vlasta CHECHELŠTÍ
z Dolní Lutyně
a

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Ing. Richard a Věra FINDOVI
z Dolní Lutyně.

Opětovně uvádíme tyto vzpomínky.
V minulém vydání byly graficky
odděleny.

Upřímně gratulujeme a přejeme manželským párům hodně zdraví, spokojenosti a stálou manželskou pohodu.

Jan, Martin, Mateo, Miroslav, Petr,
Patrik, Samuel, Sebastian, Tobiáš,
Teodor a Viktor.
U holčiček to bylo různorodější,
pouze ve dvou případech tu máme
Viktorii a dále jsou to jména Alena, Amálie, Anabell, Aneta, Anna,
Auri Faja, Diana, Ella, Elen, Eliška,
Emily, Gabriela, Jasmina, Johana,
Julie, Isabela, Natália, Nikol, Sára
a Sofie.
V roce 2021 zemřelo celkem 60
našich spoluobčanů, z toho bylo
31 mužů a 29 žen. Do obce se nově
přihlásilo 161 osob a odhlásilo 147
osob. Nejstarší obyvatelkou je žena,
která má 102 let, nejstarší muž má
95 let.
(oú)

ROZLOUČILI JSME SE
Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany:
Jiřina SIKOROVÁ (*1962)
Vojtěch LYSÁČEK (*1948)
Miroslav KOVÁČ (*1930)
Lubomír WRÓBEL (*1967)
Silvie SAPÍKOVÁ (*1976)
Norbert JAVOREK (*1945)
Krystyna ANTONČÍKOVÁ (*1945)
Marie ZAHRADNÍČKOVÁ (*1930)
Milan KNĚŽÍK (*1947)
Erika KEMPNÁ (*1944)
Radim BODNÁR (1974)
Všem
pozůstalým
upřímnou soustrast.

vyjadřujeme

strana 8

dolnolutyňské noviny

únor 2022

Lyžařský kurz na Vaňkově kopci
C

elý třetí lednový týden se žáci ze 4. a 5. třídy ZŠ A. Jiráska společně se ZŠ Zbytky a ZŠ Věřňovice učili lyžovat pod
dohledem instruktorů na Vaňkově kopci v Dolní Lhotě u Ostravy. Lyžařský kurz trval od pondělí do pátku v dopoledních hodinách. Hned první den byly děti rozděleny do skupin podle lyžařských dovedností a ujali se jich zkušení instruktoři lyžování, kteří s dětmi během týdne udělali obrovské pokroky. V pátek děti čekal závod na čas a zasloužená odměna
v podobě diplomu a medaile pro všechny.
Jana Škutová

Vážení čtenáři,
se smutkem jsem přijal zprávu o vystoupení fotbalistů
Dolní Lutyně ze soutěže. Mrzí mě to o to více, neboť od
útlého dětství, na přelomu 50. a 60. let, jsem navštěvoval jejich zápasy na starém hřišti. Namátkou bych chtěl
vzpomenout na pana Zavaru, Hrachovinu, Láďu Šostoka,
Čopíka či brankáře Lajčíka.
V prosincovém článku pana Absolona je již podruhé
vyslovováno mé jméno v souvislosti s neutěšenou situací kolem mládeže. Přiznám se, že mě to netěší. Na svou
obhajobu uvedu, že „Centrum fotbalové mládeže“, které
jsme před třemi lety uvedli v život, přijalo mladé fotbalisty z Dolní Lutyně s otevřenou náručí a poskytlo jim veškeré výhody. Přišli k nám zcela dobrovolně a po souhlasu
rodičů. Je logické, že jsme je museli zaregistrovat, aby
mohli hrát soutěžní utkání. A je jen na nich, zdali u nás

setrvají, nebo se vrátí. Pan Absolon se zmiňuje rovněž
o dotacích pro mládež. Pro informaci uvedu, že TJ SOKOL
VĚŘŇOVICE za poslední 3 roky, tak jako Dolní Lutyně,
obdržela přes půl miliónu korun. My jsme vybudovali
„Centrum fotbalové mládeže“ a nadále do mládeže investujeme. Více to již komentovat nebudu. Ať se nad tím
každý zamyslí a věřím, že najde příčinu současné situace.
Moc bych si přál, aby se fotbal v Dolní Lutyni rozvíjel tak,
jako ve Věřňovicích. K tomu je ale třeba radikální obměna výboru. Jestli k tomu nedojde, nevidím světlo na konci
tunelu.
Lumír Twardzik
předseda TJ Sokol Dolní Lutyně-Věřňovice, z.s.
Pozn. redakce: Nadále již nebudeme zveřejňovat vyjádření
TJ Sokol Dolní Lutyně, ani TJ Sokol Věřňovice. Prosíme obě
strany, aby své spory řešily osobně, nikoli prostřednictvím
stránek zpravodaje. Děkujeme.
Redakce
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