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Obec má nové vedení
Ve středu 19. října zvolili noví zastupitelé do čela obce dosavadního starostu Pavla Buzka (STAN). Více o novém
vedení obce čtěte na straně 2.
Foto: Veronika Josieková
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Zastupitelé zvolili nové vedení obce

S

tarosta zůstává, obec v nejbližších čtyřech letech povede
široká koalice. To je potvrzený výsledek koaličních jednání a ustavujícího zasedání zastupitelů, které se
konalo ve středu 19. října.
Zastupitelé potvrdili ve funkci starosty Pavla Buzka (STAN). Na postu
místostarosty (neuvolněného) střídá Jana Czapka (Soužití-Wspólnota,
bez politické příslušnosti) Jaroslav
Svoboda (ANO).
Změny jsou i v radě obce, kde
Pavla Makovce a Terezii Kantorovou nahradili Erik Wybraniec (ANO)
a Jaroslav Svoboda. Zbylými členy rady obce jsou vedle starosty
a místostarosty Jan Wolf (STAN) a Jan
Czapek.
„Pro velkou koalici jsme se rozhodli na základě výsledků voleb,
kdy občané preferovali dvě strany.
Navíc jsme toho názoru, že v tomto těžkém období se nám bude lépe
řídit obec společně,“ vysvětlil staro-

nový starosta Pavel Buzek. Ohledně
nejbližších plánů zmínil úplné dokončení rekonstrukce budovy základní
školy, již započaté budování kanalizace v centru obce a rekonstrukci ordinací v budově nad lékárnou. „Kanali-

zace by měla být hotova do konce
roku 2024,“ řekl starosta. Obecně
pak považuje za cíl nového vedení
obce zkulturnění a zpříjemnění života
všem obyvatelům.
(red)

Netradičně tradiční setkání
se starostou Dolní Lutyně
Na Obecním úřadě v Dolní Lutyni to dne 19. září žilo! Dvě
skupiny žáků devátých tříd z místní Základní školy Aloise
Jiráska přijaly pozvání starosty pana Mgr. Pavla Buzka
k již tradiční návštěvě obecního úřadu. „Je mi potěšením pozvat k nám na úřad místní žáky, jelikož jsou to
právě oni, kteří tvoří jak současnost, tak budoucnost
naší obce. Vždy se těším na diskuzi, která je pro mne
velmi přínosná. Zároveň je důležité ukázat mladým
lidem, jak v praxi funguje samospráva, a také abychom jim ve spolupráci s učiteli přiblížili běžný život
obce,“ uvedl starosta pan Pavel Buzek.
Deváťáci se poutavou formou seznámili s fungováním obce, obecního zastupitelstva, rady obce a dokonce
si mohli vyzkoušet hlasování obecního zastupitelstva,

kdy volili místostarostu nebo rozhodovali o realizaci různých investičních akcí v obci. Sice vše jen nanečisto, ale
na tvářích žáků bylo vidět nadšení, že si mohli spojit učivo
z hodin občanské výchovy s reálným zážitkem. V rámci
diskuze žáci velmi aktivně kladli panu starostovi dotazy
týkající se života v obci a jejího rozvoje do budoucna.
Co dodat závěrem? Určitě poděkování paní učitelky
Mgr. Renáty Bečkové: „Děkuji panu starostovi za možnost pravidelného setkávání s žáky 9. ročníků naší
základní školy, žáci si akci moc užili a je pro ně velmi
přínosná. Už nyní se těšíme, až se s panem starostou
budeme moci opět setkat.“ A jak to vidí žáci? Slova Julie
Sternadlové mluví za vše: „Beseda byla super, dost nás
to bavilo, dozvěděli jsme se plno důležitých informací
o obci, seznámili jsme se s rozpočtem a akcemi.“ 

Hana Chovancová
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Exkurze do zoo v Lešné u Zlína

V

pátek 23. září se žáci 8. ročníků a někteří žáci 9. ročníků vydali spolu se svými vyučujícími přírodopisu na
exkurzi do zoo v Lešné u Zlína. Postupně jsme procházeli
jednotlivými světadíly a seznamovali se s živočichy, kteří
zde žijí. V Americe jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí ze života mravenečníků, tapírů a kapybar a prohlédli si
také tropický pavilon, kde po nás líně pokukoval lenochod,
a svými kousky nás pobavili chvostani. V Austrálii nás nejvíce zaujali klokani ve svém průchozím pavilonu a my je
měli skutečně na dosah. V Asii jsme si prohlédli tygry, pandu červenou, medvěda pyskatého a indické tury gaury.
Jednoho z nich velmi zaujala červená mikina naší spolužačky a předvedl nám opravdu zajímavé vystoupení. V oblasti
Afriky jsme pozorovali obrovské nosorožce, odpočívajícího
lva a majestátní žirafy.
Měli jsme štěstí, a i přesto, že je nový výběh slonů rozlehlý, my si mohli tyto chobotnatce prohlédnout opravdu
zblízka. Nejvíce se ale všichni těšili do pavilonu rejnoků,
kde si odvážlivci mohli tyto paryby pohladit a dokonce
i nakrmit. Žáci 9. ročníků si ještě exkurzi zpestřili prohlíd-

kou překrásného zámku. Počasí nám přálo a všichni jsme
si exkurzi nejen moc užili, ale také se hodně naučili.
Radka Getlerová, Lenka Trembošová
(učitelky Př)

Představili novou mapu Věřňovic
Ve čtvrtek 15. září se v sále kulturního domu PZKO ve Věřňovicích konala zajímavá akce. Předseda místní organizace
PZKO Marcel Balcarek prezentoval účastníkům výsledek
své dlouholeté práce – mapu Věřňovic s vyznačením původních místopisných názvů místních lokalit. Názvy vznikaly od doby založení Věřňovic, kdy ještě nebyla popisná
čísla budov ani názvy ulic. Zcela zaplněný sál naslouchal
přednášejícím, kterými byli nejen výše jmenovaný předseda organizace, autor mapy, ale i jeho host – historik prof.
PhDr. Karel Daniel Kadłubiec, DrSc.
Práce na vytvoření takovéto mapy, sběr a ověřování
platnosti místopisných názvů a jejich správné umístění
na mapě trvaly přes 10 let. Iniciátor a tvůrce této mapy
se při práci opíral o pomoc mnoha spoluobčanů, zejména
Otýlie Tobolové a Bronislava Ondraszka. Vytvořená mapa
má velký význam v dokumentaci historického vývoje Věřňovic. Následná přednáška prof. Kadłubiece o vzniku místopisných názvů a jejich významu pro místní obyvatele
byla účastníky sledována velmi pozorně.
Je pravdou, že mnohé původní místopisné názvy už zanikly a postupem času zanikat budou, ale zaneseny v mapě

budou trvalým důkazem o historickém vývoji místopisu
Věřňovic. Tato mapa se stane součástí kulturního dědictví
nejen Věřňovic, ale celé obce Dolní Lutyně. Názvy lokalit
jsou v mapě zaneseny v polském jazyce, který je vhodnější
pro přepis z mluvy „po našemu“ než čeština. To v žádném
případě nesnižuje význam práce autorského týmu.
Všem, kteří se na tvorbě mapy podíleli (včetně sponzorů), patří velké uznání.

Jan Fismol

kronikář obce

Konal se 26. ročník Týdne knihoven
Ve dnech 3. až 5. října proběhl v naší knihovně Týden
knihoven pod názvem Legrace v pohádce, aneb strašidel se nebojíme.
V rámci Velkého říjnového společného čtení, se četly
příběhy o strašidlech. Také
jsme přečetli příběh popleteného strašidla, které se
nastydlo a postavilo strašidelný zámek naopak, tedy
střechou dolů z knihy J. Kerlese Legrace v pohádce. Vysvětlili jsme pojem „bajka“ a přečetli bajky Liška a čáp,
Liška a hrozny, Domýšlivá žába. V závěru jsme hádali
hádanky s tematikou strašidel a nejlepší týmy byly odměněny drobnou sladkou odměnou.
Akce se zúčastnilo v rámci tří setkání celkem 65 dětí
z 1., 2. a 3. oddělení družiny základní školy. 
(kan)
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(5)

(6)

Dne 17. září 2022 jsme přivítali tyto dolnolutyňské občánky:
Adéla KLÚCSIKOVÁ(1), Eliška VAVŘÍČKOVÁ(2), Tadeáš NAVRÁTIL(3),
Mikuláš DWOROK(4), VIKTORIE TOŠENOVSKÁ(5), Richard HOŘÍNEK(6)
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společenská kronika

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 6. října 2022
oslavila 85. narozeniny
naše milovaná maminka
a babička, paní
Anna ŠAFRÁNKOVÁ.
Hodně zdraví, štěstí a pohody
v rodinném kruhu přeje syn Luboš
s rodinou.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem
příbuzným, známým,
přátelům, kteří dne
7. října 2022 doprovodili
na poslední cestě paní
Lianu WOSKOVOU z Dolní Lutyně,
která zemřela v pátek 30. září 2022.
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 vzpomíná
zarmoucená rodina.

VZPOMÍNKY
Tys miloval život
a všechno v něm krásné,
lidi, zpěv, přírodu
a slunce v ní jasné.
Přestalo tlouci
srdce Tvé znavené,
nebylo z oceli, nebylo z kamene.
Bolestí znavené přestalo bíti,
bez něho dále nešlo už žíti.
Dne 4. října 2022 jsme vzpomněli
3. smutné výročí úmrtí pana
Ing. Karla KŘEMENA.
Dne 17. ledna 2022 jsme si připomněli
jeho nedožitých 71 let.

Za tichou vzpomínku děkuje manželka Eva a dcery s rodinami.

VZPOMÍNKY
To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání.
Stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.
Dne 20. října jsme si připomněli páté
smutné výročí, kdy nás navždy opustila paní
Anna KNĚŽÍKOVÁ.

S láskou vzpomínají dcera, syn a sestra s rodinami.
――――――――――――――
Dne 16. července 2022
jsme si připomněli nedožité 100. narozeniny
pana
Vladislava STWIERTNIE
a 18. září 2022 jsme si
připomněli 7. smutné
výročí úmrtí paní
Olgy STWIERTNIOVÉ,
která by dne 29. října
2022 oslavila své 95. narozeniny.

S láskou a úctou na rodiče vzpomínají
dcera Ilona a syn Erich s rodinami.
――――――――――――――
Čas rychle ubíhá,
ale bolest v našich
srdcích
je stále stejně hluboká.
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VÝROČÍ
V měsíci září oslavili naši spoluobčané svá narozeninová výročí –
94, 90 a 80 let:
Mária KOKOŠKOVÁ
Marie SOSNOVÁ
Josefina HANUSKOVÁ
Všem oslavencům přejeme hlavně
pevné zdraví, osobní spokojenost
a pohodu do dalších let.
――――――――――――――
Krásné výročí „diamantové svatby“ –
60 let společného života – si dne
15. září 2022 připomněli manželé
František a Anna SEKEROVI
z Věřňovic.
――――――――――――――
Výročí zlaté svatby – tj. 50 let společného života – si připomněly tyto manželské páry:
Miroslav a Jarmila VÁLKOVI
z Dolní Lutyně (16. září 2022);
Ladislav a Marcela MARCOLOVI
z Věřňovic (23. září 2022);
Josef a Věra MOROŇOVI
z Dolní Lutyně (30. září 2022).
Upřímně gratulujeme a přejeme všem
hodně zdraví, spokojenosti a stálou
rodinnou pohodu.

ROZLOUČILI JSME SE
Opustili nás naši spoluobčané:

Dne 31. října 2022 si připomínáme
9. výročí úmrtí pana
Ladislava WENCLA.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Ilona, syn Alexandr,
dcera Mirka s manželem, vnuk Filípek,
celá rodina, přátelé.

Soňa BABIŠOVÁ (*1949)
Lidie TESAŘOVÁ (*1940)
Petr SZELONG (*1965)
Jindřiška DAMKOVÁ (*1946)
Liana WOSKOVÁ (*1934)
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Uzávěrka příspěvků do příštího vydání společenské kroniky
Informujeme naše čtenáře, že příspěvky do listopadového vydání společenské
kroniky přijímáme nejpozději do 5. listopadu 2022. 

Redakce
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Uczeń wrażliwy na sztukę

W

rażliwość na sztukę rodzi się i rozwija zarówno poprzez jej swobodne tworzenie, jak i przeżywanie. Od
roku szkolnego 2022/2023 tę drugą możliwość uczniowie
Szkoły Podstawowej i Przedszkola z Polskim Językiem
Nauczania mają zapewnioną dzięki współpracy z Młodzieżowym Klubem Teatralnym przy Teatrze Cieszyńskim
w Czeskim Cieszynie.
We wrześniu najmłodsi widzowie – z przedszkola i klas
1-5 – zobaczyli już spektakl na scenie „Bajka” opowiadający „O trzech królewnach i trzygłowym smoku” oraz „Akademię Pana Kleksa” (klasy 1-5). Elenka, uczennica klasy 2.,
pytana o wrażenia z drugiego spektaklu odpowiedziała
z uśmiechem: „Miałam wtedy urodziny”. Z całego przedstawienia najbardziej zapamiętała „pana, który był wroną”. Natalia, uczennica klasy 4. także z uśmiechem wspomina wyjazd do teatru: „Wszystko mi się podobało”. Po
chwili dodała: „Oprócz czerwonej lalki”. Dopytana, czy
lalka według niej była straszna, czy może brzydka, stwierdziła, nie zastanawiając się zbyt długo: „I to i to”. Pomysł
z przyjmowaniem do Akademii Pana Kleksa tylko osoby
z imieniem na literę „A” sprawił, że zaczęła zastanawiać
się, jak mogłaby mieć na imię, aby też się tam dostać.

Wrażliwość i wyobraźnia, jaką budzi w dzieciach sztuka, pomaga nie tylko lepiej zrozumieć i nazwać własne
emocje, ale także odczytywać je u innych, rozwijać empatię, wzajemne zrozumienie i akceptację.
Przed nami jeszcze nie tylko spektakle, ale też m.in. lekcje teatralne w szkole, zwiedzanie teatru oraz spotkania
z twórcami.
M. Kruczek

Inspiracyjna wycieczka krajoznawcza naszych członków PZKO
Miejscowe Koło PZKO w Lutyni Dolnej zaprosiło swoich
członków oraz sympatyków w sobotę 10 września na wycieczkę krajoznawczą. W ramach całorocznego projektu
„Rok Romantyzmu Polskiego” uczestnicy zwiedzili ogrody
romantyczne w Goczałkowicach.
Adam Mickiewicz często w swoich utworach opisuje
bogactwo i baśniowość rodzimej flory i fauny, a Ogrody
Kapias w Goczałkowicach-Zdroju są właśnie takim
bajkowym miejscem pełnym kwitnących kwiatów,
krzewów oraz tajemniczych zakamarków.
Przy pięknej słonecznej pogodzie uczestnicy
zachwycali się kolorami
jesieni, doceniali pomysłowość i kreatywność właścicieli. Mogli podziwiać
15 różnych ogrodów m.in.
japoński, angielski, włoski, romantyczny, wiejski,
skandynawski. W ogro-

dach znajdują się również ciekawe atrakcje: labirynt, zielone igloo, domek Hobbita, stawy z rybami, fontanny.
Udana wycieczka dostarczyła wszystkim wiele nowych
pomysłów i inspiracji do zaaranżowania własnego ogrodu.
Wycieczka była współfinansowana ze środków Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Maria Sztwiertnia
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