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zpravodaj obecního úřadu a osvětové besedy obce dolní lutyně

Jdeme d

zdarma

školy

ZÁPISY. Po dvou letech covidových komplikací a on-line komunikace se letos zápisy do základních škol konečně
konaly jako dříve. Z aktuálních letošních údajů už se ví, že v září by do všech tří českých škol mělo nastoupit
celkem 48 dětí. 
(red)
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Budova bývalého kamenictví šla k zemi
O

bec se neustále mění, někteří
domy opravují, jiní se rozhodli pro
výstavbu nového, další zvažují, která
z variant bude výhodnější. Podobné
otázky neřeší jen občané, ale také
obec, která je vlastníkem více než
třiceti nemovitostí. Stavby vznikají
v určitém čase, za použití soudobých
stavebních materiálů a technických
prostředků. Jak jde čas a technologický
pokrok dopředu, nové stavby stárnou
a starší, pokud se neudržují, chátrají.
Některé objekty se v průběhu času
opravily, jiné na opravy čekají a další
se musí zbourat. Rozhodování je vždy
těžké, nejvíce záleží na vlastníkovi
objektu, jeho záměrech, finančních
možnostech a taky vztahu k danému
objektu.
Příkladem objektu, který se již nedal zachránit, byla budova bývalého
kamenictví na ulici U Jiřinky, a tak alespoň pár vět k jeho historii. Stáří původního objektu je odhadováno na dvě
stovky let, kdy na tomto místě začala
budovat své obydlí rodina Waroschů,
ostatně dodnes se mezi starousedlíky
této lokalitě říká „Varošovice“. Z původně malého částečně podsklepeného domku vznikl postupně statek se
stájemi a polnostmi sahající od Lutyně
až po Záblatí. Stalo se tak na přelomu

Revize katastrálního
operátu pokračuje
Obec pomáhá občanům – vlastníkům
nemovitostí v katastrálním území Dolní Lutyně, kde právě probíhá revize
katastrálního operátu, při vyplňování
protokolů v rámci revize a poskytuje konzultace při řešení případných
nesouladů mezi skutečným stavem
a stavem zapsaným u katastrálního
úřadu, které probíhalo v dubnu. Prioritně by však měli vlastníci nemovitostí kontaktovat příslušné pracovníky
katastrálního úřadu v Karviné – viz vý-

19. a 20.století. Nejvíce se o rozkvět
zasloužil starý Jan Warosch, o kterém
víme, že zemřel v roce 1914 ve věku 65
let a na místním hřbitově má zajímavý
náhrobek. Z dokumentů víme, že to
byl majitel statku, zámožný a vážený
obchodník, dlouholetý starosta obce,
vedoucí kostelního sboru a ve své
době velmi uznávaný občan Dolní Lutyně, v té době Německé Lutyně. Po
jeho smrti se péče o majetek ujal jeho
nejstarší syn a statek za první republiky prosperoval. Mladý pán dokonce
daroval pozemky k vybudování hřiště
TJ Sokol Dolní Lutyně, které tam je dodnes.
Úpadek přišel po 2. světové válce, kdy rodina emigrovala nejdříve

do Rakouska a někteří členové poté
dále do Spojených států amerických.
Statek byl znárodněn, objekt různě
necitlivě přestavován a dostavován,
jednou na byty, pak na drobné provozovny, později na kamenictví. Původní zůstala snad jen střecha, do které
nikdo výrazně neinvestoval, do objektu zatékalo, až vše hrozilo zřícením,
a tak musela obec přistoupit k demolici objektu. Po dobu výstavby kanalizace bude prostor sloužit k uložení
šachtic a trubek.
Jaký bude další osud lokality, bude
záležet na vás a budoucím zastupitelstvu. 
Pavel Buzek,
starosta obce

zva katastrálního úřadu, která jim byla
doručena. V květnu a červnu budou
ve dnech 4. a 18. května a 8. června
v době 8 – 16:30 hodin zaměstnanci
katastrálního úřadu připraveni poradit vlastníkům nemovitostí, kteří výzvě
katastrálního úřadu nerozumí nebo
potřebují jinou konzultaci k revizi katastru, přímo na obecním úřadě v přízemí budovy. 

(rad)

každoročně odměňuje čestné dárce
krve formou finanční odměny. Vzhledem k tomu, že spolky ČČK musí respektovat GDPR dárců krve a nemůžou poskytovat informace o dárcích,
žádáme všechny dárce, kteří obdrželi
v loňském roce Zlatý kříž 1., 2. a 3.
třídy, stříbrnou nebo zlatou medaili
prof. MUDr. Jánského za bezpříspěvkové odběry krve, aby tuto skutečnost doložili potvrzením o odběrech
nebo průkazem dárce na obecní úřad
kancelář č. 6 v termínu do 17. června 2022. 

(red)

Informace pro dárce krve
Obec Dolní Lutyně, na základě seznamů z Oblastních spolků ČČK,
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Naši školáci se v soutěži
Zpěváček ze Slezska 2022 neztratili
Š

koláci z naší obce se zúčastnili pěvecké soutěže ve zpěvu lidových písní v našem nářečí s názvem Zpěváček ze
Slezska 2022. V základním kole, které se konalo 21. března v Základní umělecké škole v Bohumíně, se představilo
sedm vybraných žáků Základní školy v Dolní Lutyni.
Ve III. kategorii (děti od 10 do 12 let) reprezentoval naši
školu Pavel Lukaszczyk z 5. B, který si první píseň Gorale doprovodil sám na housle a druhou Zdało še mi, zdało
zpíval za doprovodu klavíru. Vybojoval nádherné 3. místo!
Jako další se v této kategorii předvedly Tereza Sedláčková
a Leona Bielená z 6. B s písněmi Od Skřečuňa cesta długo a Podle mego okjynečka, obě shodně získaly úžasné
2. místo.
Ve IV. kategorii (děti od 13 do 15 let) vystoupila Adéla
Brieslingerová z 8. A, která s písněmi Od Skřečuňa cesta długo a Podle mego okjynečka vyzpívala v obrovské
konkurenci okolních škol krásné 2. místo! Jako další se
představil Vojtěch Aradský z 6. B s písněmi Gorale a Ej,
hoja, hoja, svoboda moja a svým skvělým výkonem získal
perfektní 1. místo! Třetí do soutěže byla vybrána žákyně
Agáta Kovářová ze třídy 8. B, která si vybrala písně Doliny,
doliny a Za stodołami zakvitnyła rež a svým suverénním
výkonem získala úžasné 1. místo.
Do VI. kategorie (pěvecká dua dětí od 11 do 15 let) byly
vybrány žákyně Veronika Válková a Agáta Kovářová z 8. B,

Tereza Sedláčková ze 6. B

V květnu proběhne očkování psů proti vzteklině
Obec Dolní Lutyně ve spolupráci s veterinárním lékařem doc. MVDr. Ivo Šimoníkem, CSc. bude provádět hromadné
očkování zdravých psů proti vzteklině.
Hromadné očkování psů starších tří
měsíců se koná dne 10. května 2022.
Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, aby se na očkování dostavila osoba
starší 15 let se psem opatřeným ná-

které před porotou zazpívaly dvojhlasou úpravu písní Bože
muj, ojče muj a Čymu žeš ty, Rejna. Porota byla z jejich
výkonu velmi nadšená a holky si jednoznačně zasloužily
1. místo s postupem do regionálního kola, které proběhlo
6. dubna v Městském domě kultury v Karviné.
Regionálního kola se zúčastnili ti nejlepší zpěváčci
z městských kol z Havířova, Orlové, Bohumína, Českého
Těšína, Třince, Jablunkova, Karviné a přilehlých obcí. Našim děvčatům se už bohužel tolik nedařilo a v obrovské
konkurenci získaly pouze účastnický list a věcné ceny.
Poděkování za skvělou reprezentaci školy a gratulaci
každopádně zaslouží všech sedm vybraných žáků.

Vojtěch Aradský, Pavel Lukaszczyk
hubkem. U očkování je třeba předložit
očkovací průkaz. V případě, že jej pes
nemá vystaven, je možné po dohodě
vystavit nový. Vakcinace se provádí
na náklady majitele zvířete ve výši 100
Kč. Na vyžádání může být provedeno
očkování i proti ostatním nemocem psů
(nutno se předem telefonicky domluvit
s veterinářem – tel. 596 231 040). Pokud
majitel psa nevyužije této akce, může
si nechat zvíře naočkovat u kteréhokoliv veterinárního lékaře. 
(red)

Mgr. Kateřina Jarošová

Adéla Brieslingerová z 8. A
Očkování se provádí 10. května
2022 na těchto stanovištích:
před kulturním
08:30 – 09:30 prostranství
domem ve středu obce
10:00 – 10:30 hřiště u ZŠ na Zbytkách
u č. p 77, ul. Bezručova
11:00 – 12:00 nádvoří
(Nerad)
13:00 – 14:00

vedle restaurace U Nata
(Věřňovice)

před kulturním
14:30 – 16:00 prostranství
domem ve středu obce
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Na „jarňáku“ trénovali, na závodech skoro vyhráli

P

oté co covidová pandemie několikrát posunula kromě jiných také skautské závody, proběhla konečně letos začátkem
dubna první okresní kola. Některé z našich dětí se jich už ale nemohly kvůli věkovému omezení zúčastnit, což byla
obrovská škoda. Přesto kluci vybojovali i ve výrazně „omlazené“ sestavě krásné 2. místo. Co natrénovali a prožili na
družinových schůzkách i v průběhu jarního tábora, na závodech bohatě využili.
Mockrát díky Adamovi, Vítkovi, Patrikovi, Brunovi, Lukymu, Ríšovi i Kubovi za reprezentaci oddílu, jejich vedoucím Adrianě, Markovi i Filipovi za přípravu a motivaci a rodičům za podporu i zajištění dopravy.
Vedoucí oddílu Střelka
Anna Bukovská

Zapisy do 1. klasy 2022
Rekrutacja do klasy 1. Szkoły Podstawowej z Polskim
językiem Nauczania w Lutyni Dolnej przebiegała
w dniach 4 - 11 maja 2022. Zapisy do szkoły są w naszej
placówce procesem, nie tylko naborem wniosków
o przyjęcie dziecka do szkoły. Na piątkę przyszłych
pierwszoklasistów czeka w maju spotkanie ze starszymi
kolegami w szkole, gdy najstarsze przedszkolaki będą
miały możliwość dokładnie zwiedzić szkołę, wezmą udział
w lekcji pokazowej w klasie i poznają swoją przyszłą
panią nauczycielkę podczas dopołudniowych zabaw
edukacyjnych. Gotowość szkolna jest obserwowana
podczas wielu aktywności dzieci, które już w przedszkolu
uczą się poprzez zabawę z podręczników i ćwiczą pracę
przy stolikach. Na zakończenie procesu rekrutacji rodzice
otrzymują pisemny raport o gotowości szkolnej dziecka,
który jest opracowany wspólnie przez pedagogów
z przedszkola i szkoły. Do umiejętności sześciolatków
należy np. sprawność manualna i odpowiednia postawa
podczas rysowania, układanie historyjki obrazkowej,
rozpoznawanie kolorów czy odwzorowywanie kształtów

i układów przedmiotów. Przyszli pierwszoklasiści mogą
także uczestniczyć w półkoloniach, jakie organizuje szkoła
w ramach akcji Wakacje na Zaolziu – w tym roku odbędą
się one od 15 – 19 sierpnia 2022. Jest to świetna okazja na
spędzenie czasu z rówieśnikami, poznanie środowiska
szkolnego od innej strony, niż jaka czeka ich od 1 września.
Rodzice przyszłych pierwszaków także będą mieli
możliwość spotkać się w czerwcu w klasie na lekcji
pokazowej z panią nauczycielką, zapoznają się z formami
pracy na lekcji, podstawą programową, organizacją zajęć
szkolnych, zasadami dobrego funkcjonowania dziecka
w szkole. Będzie to też okazja do zadawania nurtujących
ich pytań – bądź co bądź początek edukacji szkolnej jest
także wydarzeniem w ich życiu, nie tylko przełomem
w życiu dziecka.
Przyszli pierwszoklasiści nie mogą się już doczekać
nowej przygody ze szkołą, a to jest dobrym sygnałem
wielkiego zapału do nauki, dociekliwości i chęci odkrywania
świata. 

S. Suchanek, dyrektor PSP Lutynia Dolna
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„Škola nanečisto“ a „Dva týdny o povoláních“ ve Věřňovicích

T

aké letos si předškoláci vyzkoušeli „Školu nanečisto“
a v úterý 22. března se šli budoucí žáčci podívat, jak to
v té opravdové škole vypadá. Poprvé tak měli možnost si
vyzkoušet to, co na ně již od září čeká. Cílem tohoto setkání bývá usnadnit předškolákům nástup do základní školy
a umožnit jim lépe poznat jak svoji paní učitelku, tak i samotné prostředí školy.
Budoucí žáci si tak poprvé mohli sednout do školní lavice a společně s paní učitelkou si vyzkoušet jednu vyučovací
hodinu „nanečisto“. Ukázali paní učitelce, jak umí poznávat
písmena, jak se umí podepsat, plnili první úkoly a vyzkoušeli si práci na interaktivní tabuli. Budoucí prvňáčkové byli
moc šikovní a ve škole se na ně 1. září všichni moc těší.
Petra Froncová, MŠ Věřňovice

D

va březnové týdny jsme si s dětmi povídali o povolání, profesích, zaměstnáních… zkrátka o tématu „Až já
budu velká/ý, bude ze mne...?“ Děti přemýšlely nad tím,
čím by chtěly být, až budou velké. Proč musíme chodit do
práce? A co by se stalo, kdyby nikdo nepracoval?
Děti řekly ostatním kamarádům, kde pracují jejich maminky a tatínkové. Společně přemýšlely, co tam asi dělají.
Samy děti si některé profese vyzkoušely. Například malíře,
zpěváky, stolaře, pekaře, švadleny a další.
Nejvíce se jim samozřejmě líbila profese hasiče. Za to
děkujeme panu Lukáši Prokopovi a SDH Dolní Lutyně.
Z ukázky hasičského auta a práce hasiče byly děti nadšené.
Petra Froncová, MŠ Věřňovice

„Škola nanečisto“ aneb předškoláci na návštěvě v 1. třídě
Ještě před zápisy do 1. tříd základních škol se naši předškoláci z MŠ Komenského 1009 vydali za kamarády „prvňáčky“,
aby si vyzkoušeli nanečisto výuku v 1. třídě. A že jim to ve školních lavicích slušelo! Paní učitelka Šárka Galusková nás
společně s dětmi moc pěkně přivítala a my jsme si mohli vyzkoušet, jak se sedí v takové opravdové školní lavici, povídali
jsme si s paní učitelkou i se svými kamarády, pracovali jsme na tabuli, házeli velikou molitanovou kostkou, určovali první
hlásky ve slovech. Ani jsme se nenadáli a byl konec vyučovací hodiny. Děti z naší „sluníčkové“ mateřské školy se do první
třídy moc těší, tak jim držíme palce, ať jim ta radost vydrží.
Daniela Bártová, učitelka MŠ Komenského 1009

Pan policista dětem povyprávěl o své zajímavé práci
V měsíci březnu do naší „sluníčkové“ školičky zavítal policista Martin Kolek z Obvodního oddělení Policie ČR
v Dětmarovicích, aby našim nejmenším vysvětlil, co taková práce u Policie ČR obnáší.
Děti se seznámily s prací policie, dozvěděly se důležité věci pro svou osobní bezpečnost, vyslechly si, co mají
dělat, když se ztratí, jaká máme důležitá telefonní čísla,
k čemu slouží reflexní prvky, význam dopravních značek.
Velký ohlas měla ukázka policejních pomůcek. Pan praporčík nám vše hezky a hravou formou vysvětlil. V mnoha
případech jsme se i společně zasmáli.
Ke konci besedy dostaly děti prostor, aby mohly panu
Kolkovi položit své dotazy. Závěr celého povídání proběhl u služebního auta, kdy nám pan policista předvedl,
jak jeho služební auto umí houkat a blikat.

Srdečně děkujeme panu prap. Mgr. Martinu Kolkovi za
poučnou besedu a také za čas, který našim dětem věnoval.

Za kolektiv MŠ Komenského 1009
Radka Buchtová a Jolana Figurová

strana 6

společenská kronika

duben 2022

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

VÝROČÍ
V měsíci březnu oslavili naši spoluobčané 96., 85. a 80. narozeniny

(13)

(14)

Marta KLIMOVÁ
Ilona ODRÁŽKOVÁ
Marie FABEROVÁ
Markéta SKŘÍŠOVSKÁ
Eva ŽENATÍKOVÁ
Oslavencům gratulujeme a přejeme
hlavně hodně zdraví, spokojenosti
a osobní pohody do dalších let.
――――――――――――
Dne 22. dubna oslavili 50 let
společného života

(15)

(16)

Dne 5. března 2022 jsme přivítali tyto dolnolutyňské občánky:
Anabell SKŘÍŽOVSKÁ(1), Aneta HANÁKOVÁ (2), Barbora BIJOKOVÁ (3),
David KEMPNÝ (4), Eliška KŘENKOVÁ (5), Julie a Diana WIERBICOVY (6),
Magdalena NEUGEBAUEROVÁ (7), Mateo CIEŚLAR (8), Viktor POSPÍŠIL (9),
Petr KLUK (10), Salma Auri FAJA (11), Sára NOVÁKOVÁ (12), Sebastian MAREK (13),
Sofie MAŠÁNOVÁ (14), Ondřej NEDOMA (15), Viktorie HENNHOFER (16)

Jan a Jiřina KUBÁTKOVI
z Dolní Lutyně.

Vše nejlepší a spoustu dalších společných let přejí syn David s manželkou Blankou a vnuci Martin a Lukáš
Kubátkovi.
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BLAHOPŘÁNÍ
Krásné životní jubileum,
a to 80. narozeniny,
oslavila 6. dubna 2022
paní
Evženie GALLUSOVÁ
z Věřňovic.

Vše dobré, zdraví, štěstí a spokojenost přejí manžel Dalibor, dcera
Agáta, dcera Ilona s manželem, syn
Dalibor s manželkou a vnoučata
Karin, Linda, Michal, Agáta, Zdeněk
a Bára.

PODĚKOVÁNÍ

VZPOMÍNKY
Čas plyne,
vzpomínky zůstávají.
Dne 8. dubna 2022 jsme
si připomněli 1. výročí,
kdy nás opustila paní
Marie JANČAROVÁ.

Vzpomínají synové Milan a Jiří, dcera
Ilona s manželem, vnučka Míša s rodinou a švagrová Jiřina s rodinou.
――――――――――――――
Nie umiera ten,
kto pozostaje
w sercach bliskich.

Děkujeme všem
příbuzným, známým
a přátelům, kteří
dne 3. března 2022
doprovodili na poslední
cestě paní

Dnia 9 kwietnia 2022 r.
obchodziłby setne
urodziny

Jarmilu NEMCOVOU,
rozenou Kaniovou,
která zemřela po těžké nemoci dne
27. února 2022.

O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.
――――――――――――――
Díky za to,
čím jsi pro nás byl,
za každý den,
který jsi pro nás žil.

Zároveň děkujeme našemu panu
faráři Mgr. Mariánu Pospěchovi za
obětavost a důstojné vedení pohřbu,
všem zúčastněným za projevy soustrasti a květinové dary.
S láskou a smutkem v srdci vzpomínají
manžel Jaroslav a syn Jan s rodinou.

VZPOMÍNKY
Čas ubíhá
a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta
a vzpomínky
v srdcích zůstávají.
Dne 2. dubna 2022 by se dožila 100 let
paní
Anežka KVAPILOVÁ.

S láskou vzpomínají dcera Miroslava
a syn Vladimír s rodinami.

Śp. Eugeniusz KUBATKO
z Wierzniowic

Dne 9. dubna 2022 jsme vzpomněli
12. smutné výročí úmrtí pana
Emila KRAJČYHO.

S láskou vzpomínají manželka Jiřina, dcera Danuše a synové Vítězslav
a Kamil s rodinami.
――――――――――――――
To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.
Dne 16. dubna 2022
jsme vzpomněli 12. výročí úmrtí
našeho drahého syna, bratra, druha
a tatínka
Ing. Pavla FISMOLA.

S láskou a úctou stále vzpomínají
maminka Alena, sestra Lenka s rodinou a přítelkyně Pavla s dětmi
Pavlem a Simonkou.
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VZPOMÍNKY
Smutná je vzpomínka
na den narození,
vzpomínka na toho,
kdo už s námi není.
Dne 20. dubna 2022 jsme vzpomněli
na nedožitých 55 let pana
Jiřího BORTLIKA.

Uctěme jeho památku tichou vzpomínkou. Maminka
――――――――――――――
Jen krátce jsem šel žitím,
hle, zde se cesta dělí
a ptáci nad hlavou
mi píseň nedopěli.
Žádný čas není tak
dlouhý, aby nám dal
zapomenout.
Dne 22. dubna 2022 uplyne 11 let,
kdy nás navždy opustil náš syn
Tomáš ORSZULIK.
――――――――――――――
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 22. dubna jsme si připomněli
první smutné výročí úmrtí milovaného manžela, pana
Libora BUKOWSKÉHO.

Vzpomíná manželka Anna, synové
Michael a Jiří s rodinami, maminka
Anna, sestra Jarmila s rodinou.

ROZLOUČILI JSME SE
Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany:
Marie PROKOPOVÁ (*1927)
Libuše SZCZYRBOVÁ (*1923)
Karel NAGY (*1940)
Jaroslav NÁVRAT (*1937)
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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