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zdarma

Loučení se zimou

TRADIČNÍ RITUÁL pálení čarodějnic jako symbol definitivního konce zimy se konalo poslední dubnovou sobotu
hned na několika místech v obci. Tento snímek je z fotbalového hřiště sokola. Foto: Ľubomír Nedoma (red)
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Oprava mostku u závor omezí dopravu
Č

ástečná uzavírka čeká na řidiče
při cestě z Neradu do Věřňovic
a naopak. Kvůli rekonstrukci mostního objektu přes potok Lutyňka na ulici Neradská za železničním přejezdem
ve směru na Věřňovice, bude uvedený
úsek v době od 1. června do 2. října
2022 částečně uzavřen. Rekonstrukce bude probíhat ve třech etapách.
Dopravní omezení bude závislé na
probíhající etapě rekonstrukce takto:
I. etapa – provoz bude sveden do
levé části jízdního pásu, pravá část
bude uzavřena a provoz bude řízen
kyvadlově světelným signalizačním
zařízením (SSZ), dojde k vybudování
pomocného jednopruhového jízdního
pásu mimo mostní objekt.
II. etapa – provoz bude sveden do
nového pomocného jízdního pásu,
provoz bude řízen kyvadlově SSZ.
III. etapa – provoz bude vrácen do původního jízdního pásu
a bude veden v levé části tohoto
pásu. Provoz bude opět řízen kyvadlově SSZ.

Upozornění
na neuhrazené poplatky
Žádáme občany, kteří dosud neuhradili
poplatek za svoz odpadů a ze psů, aby
tak v co nejkratší době učinili. Poplatek ze psů je splatný do konce května a poplatek za svoz odpadů do
30. června 2022. V případě nezaplaceného poplatku bude zahájeno daňové
řízení, kde může být poplatek vymáhán
i exekučním příkazem a tím se původní
částka několikanásobně navýší. Poplatky lze uhradit na obecním úřadě hotově i platební kartou, nebo převodem na
účet (v tomto případě vám pracovnice
příslušného úseku sdělí telefonicky nebo
e-mailem variabilní symbol). Složenky
se již nerozesílají.
(gol, kah)

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ
Informujeme čtenáře, že MUDr.
Vladislav Sikora čerpá řádnou dovolenou, a to od 1. do 22. července. Po dobu jeho nepřítomnosti
jej zastupuje MUDr. Valicová na
EDĚ Dětmarovice, tel. 591 102 444,
591 102 644.
(red)

Zároveň dojde k přemístění autobusových zastávek Nerad, vlaková
zastávka. Zastávka směr Věřňovice
bude přemístěna ke křižovatce ulic
Neradská a K Pískovně, alternativně
může být přemístěna mezi křižovatky ulice Neradská s ulicemi U Závor
a K Lesu. Zastávka směr Dolní Lutyně bude přemístěna ke křižovatce ulic
Neradská a U Závor.
Světelné signalizační zařízení pro
řízení provozu (semafor) ve směru

na Věřňovice bude umístěno před
přejezdovým zabezpečovacím zařízením železničního přejezdu (semafor
železničního přejezdu). Upozorňuji
řidiče, že musí respektovat všechny
signalizační zařízení, tj. SSZ pro řízení provozu i zabezpečovací zařízení
pro železniční přejezd.
Prosím řidiče o respektování dopravního značení a trpělivost.

Daniel Šeliga,
silniční správní úřad

V Ulici Ke Statku už se lépe parkuje

P

arkování v ulici Ke Statku je pohodlnější. A to díky rozšíření nezpevněné
části pozemku podél cesty, kde se odkopala část zvýšeného břehu a na
vzniklou plochu se navezl hrubší štěrk. Vznikl tak přibližně osm parkovacích
míst, kdy vozidla již nebudou zasahovat do průjezdního profilu místní komunikace. Jelikož se pod odstavnou plochou nachází střednětlaký plynovod a splašková kanalizace, nemohl být použit vibrovaný štěrk a ke zhutnění štěrku dojde
časem přirozenou cestou. V případě potřeby se odstavná plocha dosype další
vrstvou štěrku.
A dosud totiž obyvatelé bytů v ulici Ke Statku parkovali svá auta podél místní komunikace, částečně na cestě, částečně na nezpevněné krajnici, čímž snižovali průjezdní profil komunikace a vznikaly problémy při průjezdu těžké techniky do areálu statku. To už je minulostí. Prosíme řidiče, aby využívali odstavnou
plochu v celé šíři a neodstavovali svá vozidla na místní komunikaci.
Daniel Šeliga, silniční správní úřad, doprava
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Kwietniowe imprezy członków MK PZKO
P

o dwuletniej przerwie spowodowanej sytuacją pandemiczną członkowie MK PZKO w Lutyni Dolnej mogli uczestniczyć w tegorocznych dwu imprezach kwietniowych.
W czwartek 7 kwietnia spotkali się w domu kultury na
zebraniu sprawozdawczym i pogawędce z kronikarzem
gminy.
Obecni członkowie oraz sympatycy dolnolutyńskiego
koła przywitali gości-wicewójta gminy a zarazem członka miejscowego koła Jana Czapka, kronikarza gminy Jana
Fismola oraz prezesa wierzniowickiego MK PZKO Marcela
Balcarka.
W programie kulturalnym wystąpiło rodzeństwo Karolina i Aleksander Ćmielowie oraz Karolina Ligocka.
Dolnolutyńskie koło to 56-osobowa rodzina, której
więź umacniają tradycyjne imprezy, do których należą
bale, obchody Dnia Matki, wycieczki krajoznawcze, prelekcje i wigilijki.
W latach 2020-21 odbyły się dwie wycieczki, spotkanie wakacyjne, jubileuszowa impreza plenerowa z okazji 50-lecia Klubu Młodych, koncert pieśni sakralnych
w kościele parafialnym.
W drugiej części spotkania Jan Fismol opowiadał
o swej pracy kronikarza gminy, którą rozpoczął w 2010
roku. Zaznajomił obecnych z zasadami prowadzenia kronik. Najważniejsze wydarzenia zapisuje codziennie na
specjalnych papierach formatu A4 odręcznie piórem
wiecznym. Mówił, że pióro wieczne ma duszę i pomaga
w wyrobieniu ładniejszego charakteru pisma. Po ukończeniu jednego tomu kronika zostaje ponumerowana

i związana. Po okresie 10 lat musi być oddana do archiwum powiatowego w Karwinie.
Drugą imprezą kwietniową była uroczystość wspomnieniowa przy tablicy ofiar drugiej wojny światowej
w Szkole Podstawowej i Przedszkolu z Polskim Językiem
Nauczania w Lutyni Dolnej. W dniu 22 kwietnia br. kierownictwo szkoły, grono nauczycielskie, młodzież szkolna oraz przedstawiciele MK PZKO w Lutyni Dolnej oraz
Związku Bojowników o Wolność oddali hołd absolwentom i nauczycielom, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych w Mauthausen Gusen, Buchenwald, Auschwitz
Birkenau albo zostali poprawieni w Mostach koło Jabłonkowa. Obecni złożyli kwiaty oraz zapalili znicze, młodzież
szkolna przedstawiła okolicznościowy program kulturalny, na który złożyły się wiersze tematyczne, apel poległych oraz pieśni patriotyczne.
Maria Sztwiertnia

Po dvou letech opět proběhne bluegrassový festival

M

ilovníci country a bluegrassu se
konečně dočkali! Po dvou letech se 11. června bude v Dolní Lutyni konat tradiční Silesian country
& bluegrass festival. K poslechu bude
opět velmi kvalitní muzika country
a bluegrass v podání skupin hrajících
v tomto stylu – slovenská skupina
BB country, svérázná skupina zpívající po „našymu“, BLAF, smíšená kapela
Madam, Poutníci, kteří v různých obměnách hrají již od roku 1970, kapela
z Karviné, Red & White, v Lutyni dobře známá havířovská kapela Wind,
která v nedávné době prodělala malé
změny, které svědčí celé kapele.
A jedná se s francouzskou kapelou
Léo Divary, která hraje ve stylu francouzského šansonu s výraznými prvky oldtime & bluegrass. Navíc se na poslední chvíli podařilo zajistit vystoupení
skupiny Goodwill, která na festivalu zahraje a zazpívá. Jako již téměř tradičně doplní hudební program těchto skvělých
kapel westernová skupina Black & Brown, která scénu oživí svými ukázkami i atrakcemi pro děti i dospělé. Pro děti je
v přilehlém parčíku připraveno pískoviště a spoustu dalších atrakcí. Místo festivalu je tradiční – v parčíku před pekárnou
u restaurace Salaš. Parkování, občerstvení a případné stanování je zajištěno. 
(red)

strana 4

dolnolutyňské noviny

květen 2022

Čarodějnický rej v Neradě

P

oslední dubnový den se naše 4. třída v Neradě proměnila ve školu čarodějnou.
V tento den jsme se vydali na venkovní čarodějnou stezku, a tím vysvobodili
čarodějnici Uršulu z prokletí. Děti se učily zaklínadla, létaly na koštěti, nosily oko
na vařečce, vyzkoušely si závody pavouků, luštily v křišťálové kouli, stavěly chýši
nebo hledaly mazlíčky, které čarodějnice ztratila. Za splnění úkolů a vysvobození
čarodějnice z prokletí byl dětem udělen letecký průkaz s diplomem.Jana Škutová

Při příležitosti oslav Dne Země jsme uklidili Zbytky

Třídit odpad, to je hračka,
"
umí to už malá Kačka.
Máme tady sběrný dvůr,
sem odpadky vyhazuj."

Ž

O

slava Dne Země na Zbytkách se již druhým rokem uskutečnila akcí zvanou „Ukliďme Zbytky“, kterou pořádali rodiče při MŠ a ZŠ Zbytky v pátek
22. dubna. Tato akce se uskutečnila i díky podpoře pana starosty, který poskytl
dětem i dospělým rukavice a pytle na odpad. Celkem jsme nasbírali 13 pytlů
a objevili dvě černé skládky v místních lesích. Všem zúčastněným patří obrovská pochvala. Přáli bychom si, aby těch pytlů s odpadem v našem okolí ubývalo, protože… (trocha poezie nalevo) 
Rodiče při MŠ a ZŠ Zbytky

áci ZŠ Zbytky si Den Země připomněli vycházkou (exkurzí)
k rybníku Skučák, který je přírodní rezervací s mnoha chráněnými živočichy a evropsky významnou oblastí. Žáci se tak
dozvěděli, co je to vlastně rybník, kdy byl Skučák založen, proč
je to přírodní rezervace a že je to evropsky významná ptačí
oblast.
Proč? Protože v rákosí hnízdí spousta vzácných ptáků, jako
moták pochop, slavík modráček, chřástal vodní, kolonie racků
(kteří šli krásně slyšet a poletovali v hejnech nad ostrůvkem).
Je to také evropsky významná oblast pro řasy parožnatky.
Pozorovali pulce, husy divoké s mláďaty a různé druhy kachen,
které rozeznávali díky fotografiím v pracovním listě, ujasnili si,
co znamená vzácný či ohrožený druh, proč se musí chránit a jak.
Následně vyplnili pracovní list, který jsme nakonec
zkontrolovali a vyhodnotili, jakož i celou exkurzi. Počasí nám
přálo a pěkně jsme se prošli. 

Jana Urbanová
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Den pro naši Zemi ve Věřňovicích

V

pátek 22. dubna se i žáci z Věřňovic připojili k oslavám Dne Země. Naše modrá planeta Země je provázela celou páteční
výukou. Ve výtvarné výchově se stala předlohou pro její různá vyobrazení, dále v matematice se zaměřili na výpočet
doby rozkladu odpadu v přírodě, následně v českém jazyce tvořili věty, jejichž obsahem bylo správné chování v přírodě.
Poté se žáci přesunuli na naši školní zahradu, kde plnili v týmech různé zábavné úkoly – poznávání rostlin a živočichů,
správné třídění odpadu, základy první pomoci, skládání puzzle nebo přiřazování živočichů a rostlin do správného ekosystému. Nechybělo ani oblíbené kreslení křídou na chodník nebo házení na cíl. Za své vědomosti, dovednosti a pěknou
spolupráci v týmu byli všichni na konci odměněni. Oslava letošního svátku Země se moc povedla!

Mgr. Lucie Trachová

Z Věřňovic do Dolní Lutyně na statek

V

e středu 13. dubna jsme společně vyrazili na statek
v Dolní Lutyni. Firma NETIS je zaměřena na výrobu
a prodej produktů rostlinné a živočišné výroby, produkci
mléka a mléčných výrobků. Nejdříve jsme si prohlédli zemědělské stroje a dozvěděli jsme se mnoho zajímavých
informací. Velkým zážitkem bylo, že někteří z nás se mohli
posadit na sedadlo řidiče velkého traktoru.
Na statku jsme postupně procházeli několika halami,
kde byly ustájeny jalovice, březí krávy, ale nejvíce se nám
líbila „porodnice“ s malými telátky. Nevšedním zážitkem
byla také návštěva dojírny. Součástí statku je prodejní automat čerstvého mléka a firemní prodejna.
Po návratu do školy se děti pustily s velkým elánem
a nadšením do skupinového projektu, který se všem stejně jako exkurze vydařil.
Velké poděkování patří také paní Vodákové, která celou
exkurzi pro žáky naší školy zorganizovala.

Mgr. Lucie Trachová
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Zveme děti do knihovny
Den dětí se uskuteční v knihovně
ve středu 1. června. Děti do 15 let,
které se přijdou do knihovny v doprovodu rodiče zaregistrovat, budou mít
čtenářský průkaz na 365 dní zdarma.
Podmínkou je, že musí přijít s dospělým (kvůli GDPR). Ostatní děti, které
již průkazku mají, dostanou drobnou
sladkou odměnu. Těšíme se na vás!
(red)

květen 2022

BLAHOPŘÁNÍ
Naše milá Zdeničko!
Léta jako voda běží,
proto zůstaň stále svěží.
Smích ať pokrývá
Tvůj ret, a to nejmíň
do sta let.
Dne 26. dubna 2022 oslavila svých
krásných 70 let paní
Zdenka UHERKOVÁ.

Naše milá manželko, maminko a babičko, chtěli jsme Ti tímto poděkovat za
všechny ty roky lásky, obětavosti a péče,
kterou jsi nám poskytovala a poskytuješ.
K Tvému životnímu jubileu Ti přejeme
z celého srdce hodně zdraví, lásky, štěstí
a mnoho dalších krásných chvil. Ze srdce
přeje manžel a děti s rodinami.

ROZLOUČILI JSME SE
Rozloučili jsme se s našimi občany:
Marie GILOVÁ (*1931)
Jana TREFILOVÁ (*1947)
Marie KOŽUŠNÍKOVÁ (*1924)
Jiří PARCHANSKÝ (*1942)
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

VÝROČÍ
V dubnu oslavili naši svá narozeninová výročí – 96, 93, 90 a 80 let
Růžena RICHTEROVÁ
Anděla DUDOVÁ
Božena SMÉKALOVÁ
Evženie GALLUSKOVÁ
Karel NEUWERT
Drahomíra DŘENZLOVÁ
Oslavencům gratulujeme a přejeme
hlavně hodně zdraví, spokojenosti
a osobní pohody do dalších let.
―――――――――――――
Krásné výročí diamantové svatby
oslavili dne 22. dubna 2022 manželé
Erich a Lidie ORŠULÍKOVI
z Věřňovic.
―――――――――――――
Výročí zlaté svatby oslavil dne
29. dubna 2022 manželský pár
Lumír a Ludmila CHLEBÍKOVI
z Dolní Lutyně.
Připojujeme se s blahopřáním pevného zdraví a pohody do dalších
společně prožitých let.
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VZPOMÍNKY
Jak těžké je hledat
slova, aby vyjádřila
smutek náš.
Vzpomínky vracejí se
znovu a bolest nezahojí
ani čas.
Dne 2. května 2022 uplynulo 10 let,
kdy nás navždy opustila paní
Renáta ČAPLOVÁ
a zároveň jsme si 6. ledna 2022 připomněli jejích nedožitých 59 let.

S láskou a úctou v srdci vzpomínají
maminka Emilie, sestra Helena, syn
Aleš s rodinou, dcera Veronika s přítelem, neteř Adriana s rodinou, manžel
Tomáš, tety a ostatní příbuzní.
――――――――――――――
Bolest v srdci neutichá,
když odejde navždy
nejdražší, co máte...
Vaše maminka.
Dne 28. května 2022
si připomínáme nedožitých 93 let naší
milované maminky, paní
Malvíny HANUSKOVÉ.

S láskou vzpomíná syn Erich s rodinou.
――――――――――――――
Jen ten, komu
neúprosně smrt
vzala to nejdražší,
ví, co je bolest.
Dne 9. května 2022 uplynulo 5 let
od úmrtí naší milované manželky,
maminky a babičky, paní
Jiřiny VRUBLOVÉ
a zároveň jsme si 14. února 2022 připomněli jejích nedožitých 69 let.

S láskou a úctou v srdci vzpomínají manžel Karel, syn David s rodinou,
dcera Kateřina s rodinou.

společenská kronika

VZPOMÍNKY
Žít je tak složité
a umřít tak prosté.
Dne 11. května 2022
jsme si připomněli
1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil pan
Vlastislav WALA z Věřňovic,
který by se dne 18. května 2022 dožil
70 let.

S láskou vzpomínají manželka a dcery
s rodinami. Kdo jste ho znali, věnujte
mu tichou vzpomínku.
――――――――――――――
Tak, jak Ti z očí
zářila láska a dobrota,
tak nám budeš chybět
do konce života.
Dne 19. května 2022
uplynulo 10 let, kdy nás navždy opustil náš tatínek, manžel a syn, pan
Miroslav ŠOSTOK.
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VZPOMÍNKY
Děkujeme za cestu,
kterou jsi s námi šel,
za ruce, které nám
tolik pomáhaly.
Děkujeme za to,
že jsi byl, za každý den,
který jsi s námi žil.
Dne 23. května 2022 jsme si připomněli tři roky, co nás opustil pan
Zdeněk GOLAS.

S láskou a úctou vzpomínají manželka Marie, dcera Zdeňka s rodinou, syn
Libor s rodinou, švagr Jarek a příbuzní.
――――――――――――――
Odešel jsi,
jak si to osud přál,
v našich srdcích
a vzpomínkách
ale zůstáváš dál.
Dne 29. května 2022 uplyne 10 let,
kdy nás opustil náš tatínek, dědeček
a pradědeček, pan

S láskou a úctou vzpomínají holky
Šostokovy. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
――――――――――――――
Již není mezi námi,
již není slyšet známý hlas,
nám zůstalo
jen vzpomínání na Toho,
kdo rád žil
a měl nás tolik rád...

Vladimír KVAPIL.

20. května jsme si připomněli 8. smutné výročí, kdy nás navždy opustil náš
milovaný tatínek a dědeček, pan

Dne 31. května 2022 vzpomeneme
9. smutné výročí, kdy nás navždy
opustil bratr a strýc, pan

Jaroslav KURSA.

Eduard SLIVKA.

S úctou a láskou vzpomínají dcera
Dáša a syn Zdeněk s rodinami
――――――――――――――
Kdo žije v srdci, neumírá.

Vzpomínají sestry s rodinou.

22. května 2022 jsme
vzpomněli 7. smutné
výročí úmrtí pana
Antonína HÁJKA.

S láskou v srdci vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.

S láskou vzpomínají dcera Miroslava
a syn Vladimír s rodinami.
――――――――――――――
Jen svíci hořící
a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou
na Tebe vzpomínat.

UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ
DO PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ
Příspěvky do příští společenské
kroniky přijímáme nejpozději do
5. června 2022. Můžete je předat
osobně v kanceláři KD, tel. 734 788
718 nebo elektronicky na e-mail
osvetovabeseda@dolnilutyne.org
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Berušky potěšily všechny maminky

D

ruhou květnovou neděli oslavily Den matek všechny maminky
a náš taneční soubor Berušky nezapomněl tento den oslavit i s místním Klubem důchodců, a to v úterý 10. května.
Berušky tak vykouzlily úsměv na tváři
našim babičkám. Zúčastnilo se přes
20 malých tanečnic, které měly kromě tanečního vystoupení připravené
i básničky. Mohly se tak naučit pracovat s trémou nejen při tancování, ale
i individuálním recitováním do mikrofonu. Díky obrovskému potlesku to
Berušky zvládly bravurně.
Po úvodní básničce všechny
Berušky zatancovaly 1. narozenino-

vý tanec k oslavě Dne matek. Poté
se předvedly starší Berušky Lady
se svým mažoretkovým vystoupením, při kterém šlo vidět, že umí
krásně pracovat s hůlkou a jsou to
opravdové mažoretky, které zvládají
i hvězdy, rozštěpy či šňůry. Nicméně
i velký aplaus zažily Berušky Baby,
nejen díky nejmenší tříleté tanečnici,
ale protože jejich taneční vystoupení
Mickey Mouse nemělo chybu. Dětská zarputilost je největší motivací
se něco nového naučit, a proto mohli
být místní důchodci svědky toho, jak
i malé Berušky umí krásně tančit
s hůlkou jako opravdové mažoretky.
Což dokázaly právě v tanci Waikiki
beach.
A protože se jednalo o oslavu Dne
matek, nesměly chybět třpytivé třásně pom pom. Tanec s třásněmi předvedly opět starší Berušky a na závěr
celého vystoupení to všechny holky
rozjely na píseň Žraloka. Celý program byl doprovázen básničkami pro
maminky a nechyběla ani pozornost
pro diváky v podobě papírové kytičky, kterou Berušky osobně předaly
babičkám.
Děkujeme Klubu důchodců za pravidelnou spolupráci a občerstvení.
Bc. Tereza Branková,
Mgr. Petra Šostoková
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