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zdarma

Škola v novém

DÉLE NEŽ ROK TRVAJÍCÍ REKONSTRUKCE školní budovy na adrese Komenského 1000 je u konce. Ještě
před pár dny se tam pohybovaly desítky dělníků, ale už je hotovo. „Šlo o celkovou rekonstrukci školy.
Nová je kotelna, máme dvě tepelná čerpadla, na střeše novou fotovoltaiku, nová je i střešní krytina.
Budova dostala novou fasádu. Ve vnitřních prostorách se dělaly nové štukové omítky, nové obklady na
stěnách, nové podhledy a moderní LED osvětlení. Modernizovaly se i všechny kmenové třídy i odborné
učebny,“ přiblížil ředitel školy Marcel Figura. Žáci budou moci do zmodernizovaných nových prostor
nahlédnout už 1. září. 
(red)
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Instalace nových dopravních značek

V

průběhu června byly v oblasti ulic Luční, Skřečoňská,
K Záblatí a Krajní instalovány dopravní značky „Zóna
s dopravním omezením“, kterými došlo ke snížení rychlosti na 30 km/hod, zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 t (mimo
dopravní obsluhu) a zákazu stání. Instalací dopravních
značek došlo ke sjednocení s městskou částí Skřečoň a vytvoření jedné velké oblasti se zklidněním dopravy.
Další oblasti s dopravním zklidněním byly vytvořeny
na ulicích Pod Kostelem, U Jiřinky, Jetelová, K Zahrádkám,
K Hájence. Zde byly instalovány také „Zóny s dopravním omezením“ se symboly nejvyšší dovolené rychlosti
30 km/h, zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 t (mimo dopravní
obsluhu). Zde došlo ke zrušení původních obytných zón,
které již nesplňují požadavky současné legislativy a aktuálních trendů v dopravě. Pro zachování stávající přednosti
v jízdě byla některé místa osazena dopravními značkami
„Hlavní poz. komunikace“ a „Dej přednost v jízdě“, tj. na
žádném z míst nedošlo ke změně přednosti v jízdě. K této
oblasti byla připojena i oblast kolem ulice V Dolíku. Město
Orlová bude instalovat stejné dopravní značky na ulicích
Klidná a Rolnická v Orlové, a tím se připojí k naší zklidněné
oblasti.
Na každém vjezdu do oblasti zklidnění je instalována
dopravní značka „Zóna s dopravním omezením“, a protože se jedná o značku zónovou, tak její platnost ukončuje
až značka „Konec zóny s dopravním omezením“. Doprav-

ní značky se začátkem a koncem
zóny jsme instalovali na společný
sloupek z důvodu
stísněnosti na některých místech
a hlavně abychom
zachovali
jednotný trend dopravního značení
v obci. Pro jízdu
v oblasti s nejvyšší
povolenou rychlostí nepřekračující 30 km/h platí pár odlišností, např. při
předjíždění cyklisty musí řidič motorového vozidla dodržet
bezpečný boční odstup 1 m, v ostatních případech musí
řidič dodržet bezpečný odstup 1,5 m.
Nové dopravní značení přispěje ke zklidnění dopravy,
a tím i zvýšení bezpečnosti v naší obci.
Dále byl omezen vjezd na parkoviště u Rychvaldské pekárny pro vozidla nad 6 t, protože těžká nákladní vozidla
poškozovala chodník, přes který vjížděla na parkoviště.

Příkladná spolupráce tří měst

Zvýšení bezpečnosti řidičů
při vjíždění na silnici I/67

B

ohumín jako obec s rozšířenou působností vykonává
státní správu i pro město Rychvald a obec Dolní Lutyně. V obou obcích působí na základě veřejnoprávní smlouvy také Městská policie Bohumín. Spolupracujeme také
společně v Místní akční skupině Bohumínsko. Kromě toho
se pravidelně scházíme při jednáních Svazku měst a obcí
okresu Karviná. Vedle těchto formálních druhů spolupráce se však také potkáváme při řešení mnoha společných
problémů či projektů, které přesahují hranice jedné obce,
a hledáme jejich řešení. Bezpečnost, bydlení, kanalizace, komunikace a chodníky, které neznají hranice, školy
a školky, které navštěvují děti napříč našimi obcemi, pořádání kulturních a sportovních klání – to vše nás spojuje.
Rád bych proto poděkoval starostům a radním Rychvaldu
i Dolní Lutyně za příkladnou spolupráci. A věřím, že bude
pokračovat, ať již komunální volby dopadnou jakkoliv. Naši
občané si to zaslouží. Petr Vícha, starosta Bohumína

Upozornění pro nájemce hrobových míst
Dle řádu veřejného pohřebiště Obce Dolní Lutyně
čl. 8 odst. 10 není dovoleno ukládání nádob, nářadí, jiných předmětů, včetně dílů hrobového zařízení na místa kolem hrobových míst! V případě porušení bude
vše považováno za odpad, který bude zlikvidován!



Ř

Daniel Šeliga,
silniční správní úřad

idiči motorových i nemotorových vozidel při vjíždění
na silnici I/67 (Karvinská) z ulice Ke Statku, zezadu od
bytových jednotek, neměli dostatečný výhled vlevo z důvodu parkujících jízdních souprav a nákladních vozidel.
Z našeho pohledu se jednalo o rizikové místo, protože odstavené jízdní soupravy bránily výhledu vlevo. Proto obec
jednala se správcem silnice I/67, Ředitelstvím silnic a dálnic
(ŘSD). Podařilo se nám vyjednat prozatímní umístění baliset (zelenobílých sloupků), které zabrání nákladním vozidlům parkovat poblíž uvedeného místa a řidiči vjíždějící
na silnici budou mít dostatečný rozhled vlevo. ŘSD si dále
nechalo zpracovat projekt na úpravu tohoto místa tak, aby
byla bezpečnost provozu ještě zvýšena.
Daniel Šeliga,
silniční správní úřad
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Letošní Dolnolutyňská pouť obrazem

Snímky: Veronika Josieková

Udana wycieczka członków PZKO w Beskidy

D

nia 11 czerwca 2022 członkowie MK PZKO Lutynia Dolna oraz sympatycy wybrali się na wycieczkę
do Polski. W Chlebowej Chacie w Brennej uczestniczyli
w warsztatach: droga „od ziarenka do bochenka”, proces
wyrobu masła i sera, ciekawostki z życia pszczół. Z wielkim zapałem degustowano własnoręcznie zrobione podpłomyki ze swojskim smalcem, miodem, kawą zbożową
i domowym chlebem.
Dalszym przystankiem było Schronisko Pod Tułem,
gdzie podano wszystkim smaczny obiad. Na zakończenie
wycieczkowicze zwiedzili zamek w Dzięgielowie
Zaś w piątek 15 lipca odbyła się w Grill Barze Lutena
tradycyjna wakacyjna impreza integracyjna tym razem
pod hasłem „Miej serce i patrzaj w serce’. W tym roku bowiem mija 200 lat od ukazania się w Wilnie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza – dzieła, które wyznaczyło
początek epoki romantyzmu w Polsce i w związku z tym
rok 2022 ogłoszony został Rokiem Romantyzmu Polskiego. W imprezie wziął udział również wicewójt gminy Jan
Czapek.
Podczas spotkania członkinie klubu dziecięcego Karolina Ligocka i Karolina Ćmiel w skrócie przedstawiły ży-

cie i twórczość Adama Mickiewicza, a oprócz wybranych
ballad uczestnicy wysłuchali również dwu monologów
na tematy aktualne oraz wzięli udział w dwu konkursach
z nagrodami. Celem pierszego konkursu była ilustracja do
dowolnie wybranego fragmentu „Ballad i romansów”.
Drugi konkurs w puszczaniu samolotów z papieru przeznaczony był dla wszystkich ojców oraz dziadków. Piękno
tego współzawodnictwa tkwi w prostocie i dodatkowo
przywołuje wspomnienia z dzieciństwa. Cała impreza była
współfinansowana ze środków Konsulatu Generalnego
RP. 
Maria Sztwiertnia
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Školáci objevovali krásy Anglie

V

ždycky platilo, že cvičení dělá mistra a nejlepším způsobem, jak
otestovat znalost cizího jazyka, je vycestovat za hranice. Právě k tomuto
kroku jsme se letos odhodlali a uspořádali pro žáky naší školy výlet do Anglie.
Všechno začalo nabídkami cestovních kanceláří, které mi průběžně chodily na mail a z nichž mě nejvíce zaujala CK Scholare, kterou jsme nakonec
také vybrali. V pondělí 13. června
jsme konečně ve složení čtyři učitelky,
24 deváťáků a tři osmačky, vyrazili
směr Londýn. U školy nás čekal zájezdový autobus, ve kterém kromě
sympatických pánů řidičů byli i žáci
ZŠ Kobeřice. Naložili jsme všechno
potřebné, zamávali přihlížejícím rodičům a hurá na cestu. V Plzni se k nám
přidala paní průvodkyně i s novou
dvojicí řidičů, kteří s námi pokračovali dál. Jeli jsme přes Německo, Belgii
a Francii, kde jsme druhý den ráno
v přístavním městě Calais najeli do
vlaku projíždějícího Eurotunel (anglicky Channel Tunnel – podmořský tunel
pod Lamanšským průlivem), který
má druhý konec v anglickém městě
Folkstone. Teď už jen stručně, jak každý den vypadal:
Den 1
Greenwich park (výhled na Londýn,
Královská observatoř + nultý poledník, Národní námořní muzeum), Cutty
Sark (loď převážející čaj a kávu), travel Clippers (plavba přepravní lodí

po Temži), Tower of London (pevnost a místo poprav), Tower Bridge
(otevírací most nad řekou Temží),
Shakespeare´s Globe (replika divadla z dob Williama Shakespeara),
Millenium Bridge (lávka pro pěší),
St. Paul´s Cathedral (národní památka Londýna), zpáteční projížďka po
Temži + odjezd do hotelu ve městě
Hounslow.
Den 2
Celý den v Brightonu (město na jižním pobřeží), Sea Life Centre (akvária
s mořskými živočichy a tunelem proplouvajícími žraloky), nákupy + fish
& chips + procházka městem, odjezd
zpátky do hotelu.
Den 3
Sbalit kufry + vlak do Londýna,
Buckingham Palace (londýnské sídlo britské královny), Westminster
Abbey (gotický kostel, místo královských svateb), Big Ben (zvon v hodinové věži), Piccadilly Circus (místo
schůzek, dopravní uzel Londýna),
Leicester square (náměstí s přilehlým
parčíkem), vlakové nádraží King´s
cross (známé místo ze série filmů
o Harry Potterovi), poslední nákupy, metro k autobusu na Greenwich
North a cesta domů.
Na cestu domů jsme vyrazili v podvečerních hodinách směr Folkstone
na vlak do Eurotunelu. Opět průjezd
Francií, Belgií a Německem, až jsme
17. června v 9:40 vjeli na území ČR.

Děti z MŠ si užily den s policisty

D

ěti z MŠ Komenského 1009 se setkaly s opravdovými policisty. Seznámily se s prací policie a dozvěděly se důležité věci o bezpečnosti. Policisté dětem ukázali vybavení policejního auta, velký ohlas měla
ukázka policejních pomůcek. Také nám policisté předvedli, jak jejich služební auto umí houkat a blikat. Děti si mohly vyzkoušet policejní pouta,
prohlédnout si služební auto, vyzkoušet policejní čepici a baret. Většina
dětí si vyzkoušela, jaké to je stát se na chvíli policistou. Na závěr jsme
si všichni zasoutěžili a zazpívali písničku z pohádky „Tlapková patrola“.
Naše poděkování patří panu prap. Petru Mikovi a prap. Rostislavu
Budinovi – za Dopravní Inspektorát PČR a panu pprap. Janu Gembalovi
a pprap. Petru Havrlantovi za Oddělení hlídkové služby PČR Karviná.

Za budoucí malé policisty

Pavlína Koplíková, Radka Trochtová

Odvezli jsme paní průvodkyni do Prahy a pak hurá k nám. Vysadili jsme
Kobeřičáky a před 20. hodinou jsme
zahlédli čekající rodiče u malé školy
u nás v Lutyni.
Přijeli jsme unavení, ale plní dojmů a úžasných zážitků. Moc děkuji
vedení školy za svolení, mým kolegyním Lence Trembošové, Janě Račkové
a Janě Krejčové za pomoc, toleranci
a ochotu se na projektu podílet. Rodičům, že nám své děti svěřili a žákům,
že s námi těch 5 dní vydrželi.

Maria Sztwiertnia
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Školní pěvecký sbor Lutyňka Naši školu navštívil
zazpíval seniorům
slavný mořeplavec

Š

kolní pěvecký sbor Lutyňka ze Základní školy Aloise
Jiráska v Dolní Lutyni zpíval tři dopoledne seniorům.
V pondělí 6. června zazpíval v Domově s pečovatelskou
službou Custodium, v úterý 7. června v Domově s pečovatelskou službou v Dětmarovicích a ve středu 8. června
v Domově pro seniory U Kaple v Dětmarovicích. Pěvecký
sbor, který vystoupil pod vedením sbormistryně Kateřiny
Jarošové, si pro posluchače připravil pestrý program složený z lidových i umělých písní.
V prvním pásmu žáci zazpívali ukrajinskou lidovou
Oj na hori žito, tradicionál Kum ba yah, dvojhlasou ukrajinskou píseň Oj, Maričko, vícejazyčný kánon Bratře Kubo.
V dalším pásmu se představily sólistky, ktere se umístily v pěvecké soutěži lidových písní Zpěváček 2022 na
1. a 2. místě, a to Agáta Kovářová ze třídy 8.B, která za
doprovodu klavíru zazpívala dvě písně s názvy Doliny, doliny a Za stodołami zakvitnyła rež. Jako druhá se divákům
představila Adéla Brieslingerová ze třídy 8. A s písněmi Od
Skřečuňa cesta długo a Podle mego okjynečka.
V dalším pásmu sbor zazpíval pět písní s názvy Bláznovu ukolébavka, Náměšť, Ach, synku, synku, Okoř a Vadí,
nevadí. Na závěr celého vystoupení zpěváčci rozdali babičkám a dědečkům drobné upomínkové předměty, které žáci vyráběli v hodinách výtvarné a pracovní činnosti.
Tímto děkujeme všem žákům i učitelům, kteří se na výrobě dárečků podíleli. Sbor si nesmírně váží nejen hlasitého potlesku na závěr každého vystoupení, ale především
úsměvů, které svým zpíváním dokáže vykouzlit u svých
posluchačů.
Mgr. Kateřina Jarošová

P

oslední hodinou vlastivědy ve 4. třídě bylo téma zámořských objevů, a kdo by mohl o zámořských objevech povídat lépe než ten, který velkou část svého života strávil na vlnách moří a oceánů. Čestný obyvatel Dolní
Lutyně, pan Richard Konkolski, nám o svém životě přišel nejen povyprávět, ale doslova děti vtáhl na svou loď.
Videoukázkami z cest poutavě vyprávěl svůj příběh o dobrodružství na světových soutěžích a plavbách kolem světa. Velice si ceníme ochoty a vstřícnosti pana Konkolského,
který na závěr dětem věnoval svůj autobiografický komiks
s vlastním podpisem.
Jana Škutová, 4. třída

Hola, hola, škola volá ...aneb "Rozloučení
s předškoláky" MŠ Komenského

L

etos se akce uskutečnila na Obecním
úřadu v Dolní Lutyni
za účasti pana starosty Pavla Buzka, rodičů
dětí a kamarádů z 2. třídy naší mateřské školy.
Děti měly připravený krátký program a mnohým rodičům
se v očích zaleskly slzičky. Po slavnostním pasování jsou
z nás už budoucí prvňáčci. A copak budeme mít na práci?
Počítání, psaní, čtení, malování, úkoly? Zvládneme to, nic
to není, těšíme se do školy.  Za MŠ Komenského 1009

Daniela Bártová a Božena Šostoková

Rozloučení s předškoláky ve Věřňovicích

V

e čtvrtek 9. června k nám do Věřňovic přijel Klaun
Pepino prcek. Ten měl pro děti připravený program
plný soutěží a legračních scének. Pro každé dítě klaun vymodeloval nafukovací balonek ve tvaru psa, kytičky, čepice apod. Poté následovalo pasování předškoláků na školáky. Na památku na mateřskou školu dostaly malé dárečky,
tričko a knížku. Na závěr byla pro děti připravena bohatá
tombola. Všem dětem přejeme krásné prázdniny plné veselých zážitků a předškolákům po prázdninách pohodový

vstup do základní školy. Za sponzorské dary děkujeme
panu D. Sekerovi a rodičům Kajserovým.

Petra Froncová, MŠ Věřňovice
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Jeden skautský rok skončil, další je za rohem
P

o jarním táboře a skautských závodech jsme naštěstí mohli bez
covidového omezování pokračovat
i v jiných oddílových aktivitách.
V dubnu jsme společně s dalšími oddíly slavili u mohyly Ivančena v Beskydech den sv. Jiří, patrona
skautů. Mohyla je připomínkou odvahy a obětí slezských skautů za druhé
světové války a setkávání oddílů u ní
probíhá každoročně.

V květnu jsme vyrazili na tradiční
úklidovou výpravu kolem řeky Olše.
Děkujeme za spolupráci všem kamarádům, kteří uklízeli s námi i pracovníkům sběrného dvora a obecního
úřadu.
A část prázdnin trávíme tradičně
na letním stanovém táboře. Tábor je
vyvrcholením naší celoroční skautské
stezky, pro řadu z nás příležitostí vyzkoušet si nové aktivity, při kterých
je mnohdy nutné vystoupit ze své
komfortní zóny a prostě si vyzkoušet, kolik toho zvládneme. Mockrát
děkujeme všem našim sponzorům za
podporu.
Do nového skautského roku, který začíná už v září, mohou s námi
vyrazit i vaše děti. Pokud vás zajímá,
jak to v oddíle Střelka chodí, zastavte

se v sobotu 10. září 2022 v době od
10 do 13 hod. do skautské klubovny
u malé školy (naproti kostelu). Chystáme pro vás den otevřených dveří.
Můžete vyzkoušet řadu oddílových
aktivit nebo si jen tak popovídat a poptat se na všechno, co vás o oddílu
Střelka Dolní Lutyně zajímá. Už se na
vás moc těšíme.

Anna Bukovská

Spolek Posejdon pořádal tradiční vodácký tábor

V

e dnech 11. až 16. července zorganizoval vodácký Spolek Posejdon
z Věřňovic pro děti a mládež z naší
obce a okolí v prostorách u loděnice
a v budově PZKO tradiční vodácký
tábor. Tyto tábory vodáci z Věřňovic
pořádají od 2006 roku a letošní téma
bylo Trosečníci aneb Z džungle do
džungle.
Tábora se zúčastnilo 20 dětí
a účastníkům se celý týden věnovali
4 instruktoři a kuchařka. Táborníci se
v den příjezdu na tábor stali trosečníky, kteří ztroskotali na zdánlivě opuštěném ostrově a díky lidem, které na
ostrově potkali, se jim dařilo. Přesto
se však museli všemožně snažit, aby
získali části plavidla, které na závěr
museli sestavit, aby se dopravili zpět
domů. Nejprve každý samostatně sestavil model, pak všichni společně postavili plavby schopný vor. Hlavními
cíli tábora bylo osídlit opuštěný ostrov
a zařídit jej tak, aby nikdo nestrádal.
Účastníci si osvojili a prohloubili zále-

sácké dovednosti (sehnat dříví, zapálit oheň pomocí březové kůry, vyrobit
si svou vlastní krabičku poslední záchrany (KPZ), postavit stan, postavit
bivak, uvařit jednoduché jídlo na ohni
v kotlíku, poznávat rostliny a zvířata, užívat Morseovu abecedu, plavat,
ovládat kánoe, slaňovat, házet vlastnoručně vyrobeným oštěpem apod.).
Tábor byl spolufinancován z prostředku Nadace OKD. Spolek Posejdon kromě tohoto tábora a své tradiční akce – Novoroční sjezd, pořádal
letos řadu akcí zejména pro školy,
kdy v červnu ve Věřňovicích se konaly sportovní dny pro školy z Karviné,
Dolní Lomné, Vendryně a Dolní Lutyně. Tyto aktivity pokračují v průběhu
zbytku léta a dle počasí a stavu vody
v Olši budou dále pokračovat až do
října.
Spolek Posejdon udržuje vodáckou
cestu na Olši ze Závady do Kopytova,
zejména přechody kolem jezů včetně umísťování bezpečnostních tabulí
před těmito nebezpečnými místy. Pro
tyto práce využívá náš spolek dotace KÚ MSK, sponzorů a prostředky
z vlastní činnosti. 

Ing. Josef Tobola,

předseda Spolku Posejdon
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Berušky potěšily všechny své příznivce

T

aneční soubor Berušky ještě před koncem školního roku uspořádal koncert 14. taneční sezóny pro všechny příbuzné
a známé. Konal se ve čtvrtek 16. června a představilo se na něm přes 30 malých tanečnic, které měly kromě tanečního vystoupení připravené i básničky. Po úvodní básničce všechny Berušky společně zatancovaly a během celého
koncertu předvedly, co vše se za taneční rok naučily. I když trénují jen jedenkrát týdně, tak už toho opravdu hodně umí.
Závěr vystoupení patřil novému společnému tanci s třásněmi. Po odtancování všech tanečků si malé Berušky připravily překvapení a na píseň pro maminky všechny nastoupily s růžičkou na pódium a poté kytičku své mamince předaly.
Celé publikum tím dojaly a v hledišti nezůstalo jedno oko suché. Každá Beruška byla za své umění trenérkou odměněna
dárečkem a sladkostmi. 
Mgr. Petra Šostoková
Máte doma aktivní dítě, které má rádo hudbu? Zveme všechny příznivce tance na nábor nových Berušek
v pondělí 19. září v 17 hodin do tělocvičny v Neradě.
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OZNÁMENÍ
S bolestí v srdci
oznamujeme všem
příbuzným a známým
smutnou zprávu,
že nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček, pradědeček,
tchán a švagr, pan
Zdislav RAKUS
z Dolní Lutyně.
Zemřel náhle v neděli 17. července 2022 ve věku 83 let. Děkujeme
všem příbuzným, známým a přátelům, kteří ho doprovodili na poslední
cestě.

Za celou rodinu Ing. Petr Rakus.

PODĚKOVÁNÍ
Výjimečné výročí 65 let společného
života – tzv. železnou svatbu – si dne
1. června 2022 připomněli manželé
Oldřich a Irena PISKOŘOVI
z Věřňovic.
Při této příležitosti bychom jim chtěli
moc poděkovat za vykonanou práci
pro obec, za dlouhodobé působení
v komisi pro občanské záležitosti
a panu Oldřichu Piskořovi za
kronikářskou činnost ve Věřňovicích.
Přejeme oběma manželům hlavně
dobré zdraví, hodně štěstí a do
dalších společně prožitých let pohodu
a spokojenost.
――――――――――――――
Děkujeme všem, kteří nám blahopřáli
k 65. výročí svatby a 85. narozeninám.

Zvláště děkujeme panu starostovi
Buzkovi, členkám sboru pro občanské
záležitosti, předsedovi p. Twardzikovi
a výboru TJ Sokol Věřňovice.
Rovněž děkujeme rodině, přátelům
a všem ostatním, kteří nám blahopřáli.

Manželé Irena a Oldřich Piskořovi
z Věřňovic.

společenská kronika

VZPOMÍNKY
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To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.
Dne 16. července 2022 jsme vzpomněli 15. smutné výročí úmrtí paní
Jany NÁVRATOVÉ.

Jen máma ví, jak to bolí,
když své dítě
už nikdy neprobudí.

úmrtí pana

Letos jsme si připomněli 12. smutné výročí

Jiřího BORTLIKA.

S láskou vzpomíná manžel Leo a syn
s rodinou.
――――――――――――――
Dny, týdny,
měsíce už uplynuly,
teď už léta plynou,
ale nikdo nezacelí
v srdci ránu bolestivou.

Uctíme jeho památku tichou vzpomínkou. 
maminka
――――――――――――――
Když dozněla píseň
života a Tvůj hlas
se ztratil v dál,
nám osud
pouhé vzpomínky
na Tebe zanechal.

Dne 15. července 2022 jsme vzpomněli
19. smutné výročí, kdy nás beze slova
rozloučení navždy opustil pan

S bolestí v srdci jsme si dne 16. srpna 2022 připomněli 11. smutné výročí
úmrtí mého manžela a tatínka, pana

Petr SZELIGA
a zároveň dne 16. července 2022 jsme
si připomněli nedožitých 88 let paní

Štěpána BORTLÍKA.
Vzpomíná manželka.
――――――――――――――
Odešel, jak si to osud
přál, ale v našich srdcích
žije dál.

Jiřiny SZELIGOVÉ.

Vzpomínají
manželka Jitka, synové Honza
a Kája, bratr Václav s rodinou a rodiny Šeligovy.
――――――――――――――
Nikdy nezapomeneme
na Toho, koho máme rádi.
Nikdy nezapomeneme
na Toho, kdo nám schází.
Dne 25. července 2022 uplynul rok
bolesti a smutku, kdy nás opustil pan
Milan BABIŠ.

S láskou a úctou vzpomínají manželka Soňa, dcera Karin a syn Rostislav
s rodinami.
Uzávěrka příspěvků do příštího
vydání
Informujeme naše čtenáře, že příspěvky do zářijového vydání společenské kroniky přijímáme nejpozději
do 5. září 2022. Děkujeme za pochopení.

Dne 5. srpna jsme si
připomněli 3. smutné
výročí úmrtí pana
Jana PISKOŘE.

S úctou a láskou vzpomínají manželka, synové s rodinami, bratr s rodinou.
――――――――――――――
Už není mezi námi, již
není slyšet známý hlas,
nám zůstalo jen
vzpomínání na Toho,
kdo rád žil
a měl nás tolik rád.
Dne 10. srpna 2022 by se dožil 90 let
pan
Alfréd NAWRAT
a 14. září 2022 si připomeneme
16. smutné výročí, kdy nás navždy
opustil.

S láskou a úctou vzpomíná manželka
a dcery s rodinami.

srpen 2022
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Dne 17. srpna 2022
jsme si připomněli
nedožitých 90 let
pana

Dne 2. září 2022 by se
dožil 90 let náš milovaný otec, dědeček
a pradědeček, pan

Lubomíra KOLKA
a zároveň 24 let od jeho úmrtí.

Emil ORSZULÍK.

S láskou vzpomíná dcera Marie
s rodinou.
――――――――――――――
Vše pominulo,
jen stopa lásky
v srdcích zůstala.
Čas plyne
a dny ubíhají,
však na Tebe
krásné vzpomínky nám zůstávají.
Utichly kroky i Tvůj hlas,
ale obraz zůstává v nás.
Každičká vzpomínka
smutný je vzdech,
navždy však zůstaneš
v srdcích nás všech.
Dne 12. srpna 2022 uplynuly už 3 roky,
co nás navždy opustil pan

Stále vzpomínáme na chvíle s Tebou,
na tu radost bezbřehou.

S láskou a úctou v srdcích vzpomínají
syn a dcera s rodinami.
――――――――――――――
Co osud vzal,
to nevrací, i když
nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí,
zapomenout nám
nedovolí.
Dne 10. dubna 2022 jsme si připomněli
6. smutné výročí úmrtí naší milované
maminky, babičky a prababičky, paní
Viery LIGOCKÉ z Dolní Lutyně.
Dne 17. června 2022 jsme
si připomněli 20. výročí,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný tatínek
a dědeček, pan

Jaroslav FISMOL.
Všichni, kdo jste byli jeho přátelé
a známí, vzpomeňte s námi.

S láskou a úctou vzpomíná manželka
Alena, dcera Lenka s rodinou a snacha
Pavla s rodinou.

Jan LIGOCKI.

S láskou vzpomíná dcera Radmila s rodinou, synové Milan s rodinou a Miroslav
s rodinou. Děkujeme za tichou vzpomínku.

SETKÁNÍ JUBILANTŮ
Dne 9. září 2022 se bude konat slavnostní setkání jubilantů obce Dolní Lutyně,
a to tradičně v kulturním domě. Pozvánky budou zaslány poštou.
(red)

JARKA RYBOVÁ VYSTAVUJE
Výtvarnice a keramička Jarka Rybová představí svou tvorbu na podzim
v knihovně v Dolní Lutyni.
K vidění bude užitná keramika – nápojové soupravy, vázy,
svícny aj., a také dekorativní
keramika – plastiky, kachle,
reliéfní obrazy.
Zahájení výstavy proběhne 7. září 2022 v 16 hodin v knihovně a potrvá až do 7. října. Přístupná bude v době otevíracích
hodin knihovny. 

(red)
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VZPOMÍNKY
Dne 10. září 2022
by se naše maminka
Štěpánka SRBOVÁ,
dříve Fismolová, rozená
Návratová, z Věřňovic
dožila 100 let (†2010). Děkujeme Ti,
maminko, za dar života a celoživotní
obětavost, kterou jsi své rodině věnovala. Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Děkujeme.
Za celou rodinu syn Jan

VÝROČÍ
V měsících červnu a červenci oslavili
naši spoluobčané svá narozeninová
výročí – 94, 93, 91, 90, 85 a 80 let.
Rudolf KRAMNÝ, Daniela
FIZMOLOVÁ, Irena MAŠKOVÁ,
Anna STANICZKOVÁ, Anna
PASTUSZKOVÁ, Oldřich PISKOŘ,
Milada BUGAJSKÁ, Vanda
ČEMPĚLOVÁ, Oskar KAVKA,
Jan KIKA, Valter ZAHRAJ,
Dagmar RAČKOVÁ, Jan ČOPÍK,
Rudolf NIEDŹWIEDŹ
――――――――――――――
Diamantovou svatbu oslavili dne
2. června 2022 manželé
Josef a Irena JARZĄBKOVI
z Dolní Lutyně.
――――――――――――――
Zlatou svatbu oslavili dne 17. června
2022 manželé
Miroslav a Miroslava ROŽKOVI
z Dolní Lutyně.
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme jim hlavně hodně zdraví, spokojenosti a osobní pohody do dalších let.

ROZLOUČILI JSME SE
Rozloučili jsme se s našimi občany:
Božena SMÉKALOVÁ (*1932)
Adolf HANUSEK (*1941)
Josef RADIŇAK (*1950)
Josef NIEDZWIEDZ (*1936)
Ctirad BOŽEK (*1941)
Zdislav RAKUS (*1939)
Zdeněk PLEVA (*1961)
Lev KOLARCZYK (*1946)
Miroslav SEKERA (*1933)
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(2)

(4)

(5)

(3)

Děti z MŠ Střed

Dne 18. června 2022 jsme přivítali tyto dolnolutyňské občánky:
Anna PUKOVÁ (1), Lucie SZELIGOVÁ (2), Ella FRANK (3), Tomáš MASARYK (4), Melanie RZODKOVÁ (5)
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Zakončení sezóny centra fotbalové mládeže
TJ Sokol Věřňovice ročníku 21/22 vyšlo na jedničku

K

oncem června proběhlo na fotbalovém hřišti místního klubu zakončení sezóny mládeže. Jednalo se
o akci za účasti hned tří družstev, a to
starší přípravky, starších žáků a dorostu. Událost probíhala za krásného
počasí při hojné účasti dětí, rodičů
a organizátorů.
Na úvod byly dětem slavnostně
předány hodnotné ceny od sponzorů.
Žádný dětský účastník nepřišel zkrátka a byl ohodnocený věcným dárkem.
Společnost Burytrans s.r.o. darovala
fotbalové míče a brankářské rukavice. Na přípravách akce a poskytnutí dalších darů se podíleli starosta
obce Dolní Lutyně, společnost Tomegas, DEK stavebniny, hasiči z Dolní
Lutyně-střed a samozřejmě nesmíme zapomenout na činovníky oddí-

lu TJ Sokol Věřňovice spolu s rodiči
dětí. Vrcholem programu byla pěna
pro děti od hasičů z Dolní Lutyně-

-střed, která měla obrovský úspěch,
a nejen děti se s ní pořádně vyřádily.
Děti spolu s rodiči zkoušely svůj fotbalový um v podobě kopů na bránu.
Také došlo na klasický fotbálek či jiné
pohybové aktivity. Na závěr se společně grilovalo.
Za celý oddíl TJ Sokol Věřňovice
děkujeme všem, kteří se podíleli na
konání této akce a sponzorům za poskytnutí hodnotných darů.


Vedení TJ Sokol Věřňovice

13. ročník fotbalového memoriálu Haasů ovládl Sokol Věřňovice

P

otřinácté vyběhli dne 16. července fotbalisté v Petrovicích u Karviné na trávník, a to v rámci turnaje memoriálu Haasů. Kromě domácího družstva Lokomotivy se zúčastnila ještě další tři, a to borci „zpoza Olzy“, jak se někdy
týmu TJ Sokol Věřňovice přezdívá. Dále SK Horní Suchá
a TJ Internacionál Petrovice. Zápasy měly svůj harmonogram. Nechyběl také doprovodný program. Na ty nejlepší
týmy čekaly poháry a další ceny.
Do finálového souboje postoupily ze svých semifinálových duelů tým z Věřňovic, který zdolal vysoko 6:1 Inter,
a domácí Lokomotiva po vítězství 2:0 nad Horní Suchou.
Ačkoliv tým Lokomotivy působí ve vyšší soutěži, finále rozhodla jediná branka z úvodu zápasu, která přinesla věřnovickým hráčům vítězství v poměru 1:0. Finále tak
skončilo pro mnohé petrovické diváky poměrně překvapivě. Svěřenci Martina Kubiše tímto ovládli zaslouženě celý
turnaj a odvezli si prestižní pohár pro vítěze turnaje.
Týmový úspěch byl ještě umocněný individuálním oceněním dvou hráčů. Nejlepším brankářem byl vyhlášený
Tomáš Novotný a nejlepším hráčem Nikolas Chalkidis.

Celkové pořadí:
1. TJ Sokol Věřňovice
(Inter Petrovice 6:1, Lokomotiva Petrovice 1:0)
2. TS Lokomotiva Petrovice
3. SK Horní Suchá
4. TJ Internacionál Petrovice

(red)
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Věřňovičtí se pro letošní ročník
netají vysokými ambicemi

Z

ačínají novou sezónu s lehce obměněným kádrem, avšak s nejvyššími ambicemi. „S výsledky z přípravy
jsem spokojen, stejně tak s kádrem,“ říká trenér Sokola Věřňovice Martin Kubiš.

Po loňské sezóně jste zvažoval ukončení spolupráce s věřňovickým týmem, nakonec jste zůstal. Co je za
vaším rozhodnutím tady dál trénovat?
To víte, po osmi letech ve Věřňovicích jako
trenér jsem to zvažoval, ale nakonec jsem zůstal. Tentokrát rozhodla moje rodina – moji dva synové, a také manželka byla proti, abych ve Věřňovicích skončil.
S jakými cíli a ambicemi vstupujete do nového ročníku soutěže, kterou hrajete?
Několikrát nám unikl postup o vlásek, jen loňská sezóna
skončila čtvrtým místem. Ambice máme ty nejvyšší.
Máte k dispozici kádr, jaký si představujete a který
bude schopen hrou bavit diváky a udělá radost i sobě
a trenérovi?
S naším kádrem jsem spokojen, jsou v něm fotbalisté, za
které jsem rád. A velký bonus je, když máte na střídání
hráče, kteří mohou hru ještě oživit a rozhodnout zápas.
A to musí diváky bavit.
V červnovém posezónním rozhovoru jste řekl, že
s umístěním po loňské sezóně nejste spokojen. Co
tedy chcete v novém ročníku dělat jinak, abyste byl

spokojen vy, hráči a samozřejmě i diváci?
V loňské sezóně jsme nezvládli zápasy s týmy z první trojky. Letos jsme zkušenější a herně i kondičně připraveni.
Když půjdeme k aktuálnímu stavu týmu, je podle
vašich představ? Je post, kde bylo třeba posílit?
Mám z týmu dobrý pocit. Odehráli jsme šest přípravných
zápasů, čtyři výhry, jedna remíza, jedna prohra. Hlavně
generálka v Albrechticích nám vyšla na výbornou. Jen jeden post bychom potřebovali doplnit a to post 0, středního záložníka. V přípravě jsme měli jednoho v hledáčku, ale
bohužel to nevyšlo.
Máte dostatečně široký kádr pro případ zranění či jiných nenadálých situací?
Sice nám odešli čtyři hráči – Tomáš Josiek, Jan Volný, Filip
Danel a Martin Čopík, ale po zranění se vrátil Jan Čerešňa
a do tréninku se zapojil i Jakub Swaczyna, který je po operaci kolene. Ještě jednáme se dvěma dalšími hráči.
S jakým vzkazem, s jakým doporučením pošlete na
hřiště před prvním zápasem svůj tým?
Určitě jim řeknu, aby pokračovali ve hře, kterou předváděli v přípravných zápasech. Ta se musela divákům líbit.
A věřím, že to bude pokračovat i v zápasech o mistrovské
body. 
(red)

Sokol nastoupí po roční pauze v okresním přeboru
Dolní Lutyně – Začínají od píky. Po
pádu z 1. A třídy do
okresního přeboru
se budou fotbalisté
Sokola Dolní Lutyně od letošního podzimu snažit psát
novou, věřme že úspěšnou kapitolu.
Jak říká předseda klubu Luděk Absolon, hlavní motivací je hrát opět fotbal a připravit mužstvo tak, aby hrálo
v soutěži důstojnou roli. Tým je složený z dorostenců, odchovanců a býva-

lých hráčů, kteří za Sokol v minulosti
hráli.
„Tým odehraje první sezónu tak,
jak trénoval od dubna. Díky dorostu
a odchovancům jsme to byli schopni poskládat, takže momentálně
neuvažujeme o posílení,“ říká Absolon s tím, že tým je dostatečně široký
a tvoří jej přibližně 24 hráčů. Jsou mezi
nimi i fotbaloví navrátilci, kluci, kteří
i několik let nehráli. Tým doplnili tři
kluci, kteří se vrátili z hostování a jeden přišel z Doubravy.

A předsedův vzkaz těm, kdo vyběhnou na hřiště v dresu Sokola Dolní
Lutyně? „Ať si po roční pauze užijí
první zápas. Někteří budou hrát za
muže vůbec poprvé. A co jim řeknu?
Že nic nebude zadarmo, bude třeba
bojovat, bojovat a zase bojovat,“
dodává Luděk Absolon.
Podle něj by mělo být reálné hrát
někde ve vrchní polovině tabulky,
snad do čtvrtého místa. První zápas
odehraje tým v sobotu 20. srpna od
16:30 na hřišti FK Těrlicko.
(red)
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