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»·st obce brzy protne nov· d·lnice

Už za dva roky budeme moci pøímo
z Dolní Lutynì dojet po dálnici až do
Prahy, Plznì nedo až na nìmeckou
hranici. Stavbaøi totiž pøed pár dny
zaèali stavìt poslední úsek dálnice
D 47, která už pøíští rok povede až
do Ostravy. Už za 25 mìsícù by tudy
mìla jezdit auta smìrem k polské
hranici do Vìøòovic.
Slavnostního zahájení stavby, které se konalo
minulý týden v prostoru mezi Starým a Novým
Bohumínem, asi kilometr od místa, kde konèí
již fungující dálnièní úpsek vedoucí z Ostravy,
se zúèastnili politikové a zástupci investora.
"Po dokonèení, které je naplánováno na kvìten
roku 2010, se dálnice D 1
stane kvalitní silnièní spojnicí na trase nìmecká hranice - Plzeò - Praha - Brno - Ostrava. Stane se tak
souèástí støedoevropské sítì dálnic," øekl
námìstek moravskoslezského hejtmana Pavol
Lukša.
Termín zprovoznìní šestikilometrového úseku
mezi Bohumínem a Vìøòovicemi, na nìmž
stavbaøi vybudují 21 silnièních mostù a dvì
mimoúrovòové køižovatky, je stanoven na èerven roku 2010. Více než šest a pùl kilometru
trasy bude krýt protihluková stìna.
Na katastru Vìøòovic však budou muset
stavbaøi øešit problékm a sice zvýšení terénu o
dva až šest metrù a vybudovat most pøes Olši.
"To bude docela nároèná èást stavby. Bude
tøeba navézt mnoho tisíc kubíkù zeminy," tvrdí
starosta Dolní Lutynì Pavel Buzek.

doprava

Nicménì dálnice by podle nìk mìla mít na
život v obci pozitivní vliv. "V návaznosti na
dálnici se zaène budovat nová silnice spojující
Bohumín s Karvinou, což by mìlo oulehèit
dopravì ve støedu obce. Navíc kvalitní silnièní
spojení bezpochyby pøiláká investory, kteøí dají

práce zdejším lidem," je pøesvìdèen starosta
Pavel Buzek.
Stavba dálnice by mìla spolknout témìø tøi miliardy korun bez DPH. Státní hranici dálnice
pøekroèí ve Vìøòovicích, kde naváže na
budovanou dálnici do Gliwic a Katowic.
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äedes·tilet· historie Mä Na Zbytk·ch

1. záøí 1948 byla na žádost rodièù pøi
národní škole v Dolní Lutyni na
Zbytkách otevøena i zdejší mateøská
škola. Svùj provoz zahájila v jedné
uvolnìné místnosti v pøízemí
budovy národní školy a správou MŠ
byl povìøen tehdejší její øeditel
Èestmír Greger. První uèitelkou MŠ
se stala Jarmila Køemenová a opatrovnicí Danuše Pavlicová.
Od listopadu 1952 se MŠ osamostatnila, ale
hned další rok pøipadla opìt pod národní školu,
kdy v èele této instituce stál Albín Ševèík. Pro
velký poèet dìtí a nedostaèující prostory bylo v
roce 1954 rozhodnuto, že se v akci "Z" postaví
nová MŠ, která také byla v roce 1962 slavnostnì otevøena.
Ale ani nová budova neposkytovala velkému
poètu dìtí potøebné herní
prostory. Uèilo se totiž pouze
v jedné místnosti, protože ve
zbývajících prostorách byla umístìna obecní
knihovna.
Prostory byly nedostateènì vybavené, zahrada
neoplocená a neupravená. Mateøská škola byla
polodenní s jednou uèitelkou a mìla 35 dìtí.
Nové øeditelce MŠ Danuši Pastuchové se po
nástupu do funkce (1. prosince 1964) podaøilo
postupnì zprovoznit a vybavit novým
nábytkem všechny místnosti školy, zakoupit
nové hraèky, doplnit lokální topení.
Díky obìtavému pracovnímu úsilí rodièù, byly
v roce 1965 dokonèeny poslední úpravy školní
zahrady. Zahrada tak byla obohacena o nové
oplocení, stromy a keøe, o vybudované
pískovištì, prùlezky, houpaèky. Zakoupením
nových stolù a lavièek se mohl prodloužit èas
dìtí pøi pobytu venku.
Jelikož poèet docházejících dìtí se pohyboval
neustále kolem 30, tak po zrušení obecní knihovny a ve spolupráci s rodièi, zamìstnanci
školy a tehdejším MNV, byl od 1.února 1971
otevøen na MŠ celodenní provoz. Škola tak

v˝roËÌ

mìla koneènì i ústøední topení, teplou vodu a
zaøízenou jídelnu.
Od 1. záøí 1979 byla na škole zøízena logopedická poradna pro dìti z dolnolutyòského obvodu Logopedickou asistentkou se stala Danuše
Pastuchová, která tuto èinnost ukonèila k 30.
èervnu 2007.
1. ledna 2003 slouèením všech dolnolutyòských MŠ a ZŠ pod ZŠ A. Jiráska tak došlo
k vytvoøení velkého právního subjektu, jehož
elokovaným pracovištìm se stala i naše MŠ na
Zbytkách. Øízením této organizace byla
povìøena Mgr. Jana Josieková. MŠ je nadále
jednotøídní, plnì obsazena a pøipravena poskytnout dìtem ty nejlepší podmínky pro jejich
rozvoj.
Náš školní vzdìlávací program nese název
"Rok s jablùòkou v naší škole". Hlavním mottem výchovné práce se stalo rèení: "Vìz, že ani
na jedné jabloni nenajdeš dvì úplnì stejná
jablíèka", tak, jako nenajdeš dvì úplnì stejné
dìti.

Ho¯ÌcÌ kontejnery jsou nebezpeËnÈ
V obci Dolní Lutynì jsou pravidelnì v týdenních intervalech
vyváženy a opìt pøistavovány kontejnery na kusový objemný
odpad. Èástka vynaložená na zajištìní této služby dosahuje výše
kolem sta tisíc korun mìsíènì. Náklady jsou zahrnuty v poplatku
za odpad, proto je tøeba si uvìdomit, že nevhodné nakládání s
objemným odpadem se pøímo dotkne každého z nás.
Zajiš•ování této služby není jednoduché - nezodpovìdným pøístupem obèanù, odkládáním nevhodných odpadù a v neposlední
øadì pøeplòováním tìchto kontejnerù dochází ke komplikacím,
které jistì není tøeba obšírnì popisovat. Odložením
nebezpeèného odpadu naroste cena za likvidaci celého objemu
kontejneru na nìkolikanásobek. Peníze se nešetøí ani nutným

MŠ nabízí rùzné aktivity - výtvarný a poèítaèový kroužek, seznamování s angliètinou,
pøedplavecký výcvik, exkurze, výlety, návštìvy
divadelních pøedstavení apod.
Ve spolupráci se SRPŠ poøádá MŠ již tradiènì
"Mikulášskou nadílku", "Den otevøených
dveøí", "Dìtský karneval", "Den matek", "Dìtské radovánky". zájezd do ZOO Ostrava,
rozlouèení s pøedškoláky, vánoèní dílny,
brigády apod.
Vedení MŠ a SRPŠ srdeènì zve všechny
bývalé, pøítomné i budoucí absolventy školy,
kteøí si chtìjí zavzpomínat na svá dìtská léta
prožitá v naší škole, spoleènì posedìt, prohlédnout si budovu, zkrátka dùstojnì oslavit
"šedesátileté jubileum", nech• se dostaví v
pátek 13. èervna 2008 v 15 hod do areálu MŠ.
Z organizaèních dùvodù prosíme všechny
zájemce, aby se nejdøíve telefonicky spojili s
Køemenovou na èíslo 552 309 429. Na hojnou
úèast se tìží žáci a zamìstnanci školy.
Eva Køemenová

následným úklidem stanoviš•, ani úhradou škod zpùsobených
svozové firmì pøi pøepravì pøetížených nebo pøeplnìných kontejnerù. Na pøelomu bøezna a dubna letošního roku byl navíc ve
ètyøech pøípadech nutný zásah hasièské jednotky pøi likvidaci
požáru velkoobjemových kontejnerù. Hoøící kontejnery jsou
nebezpeèné pro své bezprostøední okolí, v pøípadì rozšíøení
požáru však pro daleko vìtší okruh a následný finanèní dopad
pak pro všechny obèany.
Na nemístné chování jednotlivcù takto doplácí každý obèan
Dolní Lutynì, aè ukáznìný a odpad jistì peèlivì tøídící, pøi
provádìní platby místního poplatku. Aby se tomuto pøedešlo,
jedinou možností je omezení èetnosti pøistavování velkoobjemových kontejnerù na jednotlivá stanovištì.
Martina Handzlová, oddìlení životního prostøedí

duben 2008

Dolnolutyòské noviny

strana 3

"Lidem sch·zÌ vz·jemn· ˙sta a up¯Ìmnost,"
myslÌ si dolnolutyÚks˝ far·¯ Pawe≥ ZiÛ≥kowski
Prakticky každý týden se s ním mùžete potkat na mši. Aè pùvodem Polák, šíøí víru na èské stranì Slezska a už
nìkoliklet je duchovním správcem dolnolutyòské farnosti. Otec Pawe³ Zió³kowski si pochvaluje prostøedí v obci
a kostel. "Byl jsem ale nemile pøekvapen z rùzných zanedbání jak v oblasti materiální, tak i duchovní, a také
složitými mezilidské vztahy," øíká.
Pane faráøi, jak jste se vlastnì dostal na
farnost v Dolní Lutyni? Odkud
pocházíte, kde žijí vaši rodièe?
"Pocházím z Varšavy a od roku 2001 jsem
knìzem ostravsko-opavské diecéze. Do
Dolní Lutynì jsem pøišel na základì
dekretu našeho biskupa, P. Mons. Františka
V. Lobkowicze. Otec
biskup mi svìøil pastoraci v naší farnosti
po odvolání P. Aloise Ciencialy, který ze
zdravotních dùvodù nemohl tuto službu
už dále plnit."
Jak dlouho odhadujete, že se zde
zdržíte, než vás nadøízení pøeloží na
jinou farnost?
"Rozhodnutí o ustanovení a odvolání
knìze na základì Kodexu kanonického
práva
patøí
výhradnì
diecéznímu
biskupovi. Vìtšinou biskup ustanovuje
knìze ve farnostech na dobu neurèitou.
Dekret obsahuje jen datum nástupu do
farnosti. Je tak i v mém pøípadì."
Je toto vaše první farnost v Èesku, nebo
vùbec mimo i Polsko?
"Mìl jsem a mám kontakty s církví v
rùzných zemích. Dolní Lutynì je pro mne
už tøetí farnost v Èesku."
Kde, v které zemi byste rád v budoucnu
sloužil??
"Mým pùsobištìm se stává místo, kam mì
z Boží vùle posílá mùj biskup. Pokud
jsem zaèlenìn k duchovenstvu ostravsko-

rozhovor

Zpovìdník
Jméno: Pawe³ Zió³kowski
Vìk: 37
Vzdìlání: vysokoškolské
Záliby, koníèky: cestování, sociální práce,
psychologie, pedagogika, sociologie, spoleèenské manipulace, liturgika
Nejlepší relax, nejoblíbenìjší zpùsob
trávení volného èasu: hory, pøíroda,
procházka krásným mìstem, návštìva
pøátel
Ideální dovolená: tam, kde je teplo a
èistý vzduch
Oblíbené jídlo: ne moc tuèné a ne pøeslazené, žádné krémy atp.
Oblíbená kniha: Shakespeare
Dosud nesplnìný sen: pou• do Svaté
zemì

opavské diecéze, mým
pøedstaveným je otec
biskup F. V. Lobkowicz
a na nìm zcela záleží,
kam
mnì
pošle.
Podléhám jeho jurisdikci a nemùžu sám si
mìnit farnost, nebo i
zemi své pastoraèní
práce."
Co vás nejvíce zaujalo
po pøíchodu do Dolní
Lutynì? Myslím, zaujalo v dobrém, i v tom
špatném slova smyslu.
"Po pøíchodu do Dolní
Lutynì pøekvapilo mnì,
že tato obec není tak
znièena dùlními vlivy
jako celé okolí. Je to
taková zelená oáza v
celém našem regionu.
Jestliže jde o negativní
dojem, tak mnì pøekvapila jak materiální, tak i
duchovní zanedbání ve
zdejší farnosti, a také
obèas velmi komplikované,
neupøímné
a
pokažené
mezilidské
vztahy."
Polsko
je
silnì
katolicky
založenou
zemí, Èeši to s vírou
tak
nepøehánìjí….
Nebylo to pro vás nemilé pøekvapení, že
tady na mši tøeba nechodí tolik lidí??
"Pocházím z velkého mìsta, v nìmž žijí
lidé rùzných názorù, což se dnes vymezuje pojmem "pluralitní spoleènost". S
každým èlovìkem se dá spolupracovat,
jestliže je tato spolupráce postavena na
základì pravdy, spravedlnosti, vzájemné
úcty a upøímnosti. Bohužel mám dojem,
že tyto vlastnosti dnes v mnoha pøípadech
chybí jak vìøícím, tak nevìøícím."
Je nìco, co jste si tady v Dolní Lutyni
oblíbil? Prozraïte, prosím.
"Nejenom z dùvodu mého poslání mým
oblíbeným místem v Dolní Lutyni je kostel. Však kdysi byl kdysi nazván perlou
baroka ve Slezsku. V nìm je vidìt, jak se
spojuje minulost a souèasnost, lidé
rùzného vìku, vzdìlání a národnosti, a

díky víøe v Krista se snaží vytvoøit jedno
spoleèenství."
Polských knìží je ve Slezsku více.
Navštìvuje se obèas s kolegy-faráøi??
"Ano, vzájemnì si pomáháme ve farnostech, zastupujeme se a setkáváme se na
knìžských konferencích s dìkanem anebo
na biskupství."
Zmínil jste, že uèíte na fakultì. Mùžete
prozradit, kde vyuèujete a jaké pøedmìty, jakou látku?
"V øíjnu jsem zapoèal doktorské studium
na Teologické fakultì Opolské univerzity
a jsem na seminárium "Pastoraèní teologie a teologie rodiny". Jsem - pokud se to
tak dá øíct - na samotném zaèátku. Proto
víc Vám k této otázce øeknu, jak se mi
podaøí úspìšnì ukonèit tuto vìdeckou
stezku."
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äkol·ci si zalyûovali na LysÈ ho¯e

Urèitì unaveni, ale plni krásných
zážitkù se vrátili žáci naší školy
-ZŠ A. Jiráska v Dolní Lutyni - z
lyžaøského zájezdu.
Pùvodní lednový termín zájezdu byl kvùli
nedostatku snìhu odložen na bøezen. A i v
bøeznu to pøed odjezdem vypadalo v pøírodì
spíš na jaro. Nakládání snowboardù, helem,
lyží a dalších potøebných vìcí do autobusu
mohlo nìkomu pøipadat až legraèní.
Po pøíjezdu na Ostravici
jsme opravdu sníh vidìli
jen na vrcholcích Lysé.
Ale vedoucí zájezdu pan Mgr. Marcel Figura
spolu s vedoucím chaty dali hlavy dohromady a
nápad byl na svìtì. Budeme chodit lyžovat na
Lysou!
A skuteènì. Podaøilo se skloubit dopravu,
odvoz dìtí, zajistit fungování i obsluhu vleku
na Lysé a objednat autobus zpìt na ubytování.
A podaøilo se "objednat" i nádherné sluneèné
poèasí s rozhledem na slovenské Tatry. Opravdu nádherné lyžování. Obèerstvení na vrcholku
nejvyšší hory Beskyd bylo permanentnì
otevøeno, kdo chtìl, mohl se ohøát, dát si teplý
èaj i nìco k snìdku. A všechny dìti jsme pøivezli zpìt bez zlomenin. Je to nejen díky
lyžaøským instruktorùm, ale jako by i ony byly
v té majestátné pøírodì opatrnìjší. Ostatnì
pøeètìte si zážitky tìch, kteøí se zájezdu zúèastnili:
Sabina Gašparová - 9.A: …"Hned po snídani
nám uèitel øekl, že se pojede lyžovat J, jupíííííí
-všichni byli nadšeni, tedy aspoò dokud jsme
nedojeli na místo a nezjistili, že se pùjde 6,5 km
pìšky na Lysou horu s lyžákama na zádech. Dá
se øíct, že lidem spadl úsmìv L, jako když padá
jablko ze stromu…nìkteøí se vyvezli nahoru a
nám nezbývalo nic jiného než šlapat. Na
zaèátku se všichni ještì drželi ve skupinkách,

na v˝letÏ

ale po nìkolika metrech už se to zaèalo trhat, já
jsem si díky tomu našla nové kamarády a myslím, že nejsem sama J …Když jsme dolyžovali,
šlo se zase zpátky dolù, a než jsme se dostali na
chatu, tak byli všichni mrtvi. J Všechny vìci se
daly sušit a šlo se na veèeøi…
Bylo nádhernì - šly vidìt dokonce i Tatry a
nìkteøí tvrdí, že šly vidìt i dìtmarovické
komíny, ale to já nemùžu potvrdit, já jsem je
nevidìla…
Kdyby se mì nìkdo zeptal, jestli bych se tam
vrátila, bez váhání bych øekla ANO, vrátila
bych se tam. Byl to ten nejlepší lyžák, na jakém
jsem kdy byla, jasnì, pocity a vzpomínky jsou
nezapomenutelné, na toto já už asi nikdy nezapomenu…"
Nikola Zrostlíková - 7.A:…"Hned po vybalení
jsme se šli projít se podívat na zdejší vodopády.
Veèeøe byla super. Druhý den ráno, jak jsme šli

na snídani, nás èekal švédský stùl. Po snídani
jsme se pøipravili a jeli jsme na Lysou horu uèit
se snowboardovat a lyžovat. My snowboardisti
jsme to mìli tìžší než lyžaøi. Ale nakonec jsme
se to nauèili. Tøetí den jsme jezdili jak blázni!
No, øeknìte, za tøi dny se nauèit snowboardovat
je dobré, ne? Za to všechno dìkujeme uèitelùm,
kteøí s námi mìli takovou trpìlivost. Byl to
super lyžák. Lepší být nemohl."
Lucie Stanièková - 7.B: …" Než jsme se
nadáli, byl poslední veèer. Nastalo louèení s
okolní pøírodou. Uèitelé nás pochválili za naše
výkony. Já si ale myslím, že uèitelé a instruktoøi
by mìli dostat vìtší pochvalu. Snažili se nám
usnadnit cestu na Lysou a zpøíjemnit nám
pobyt. Mìli s námi velkou trpìlivost, protože
vydržet týden s bandou puber•ákù není žádný
med. Za to vše, co tam pro nás udìlali, všem
velký dík."
Mgr. Eva Šipulová

Nikola Honyszov· skonËila druh· v kraji
Naše žákynì ze ZŠ A. Jiráska v Dolní Lutyni
opìt pøíjemnì pøekvapily
Nikola Honyszová, žákynì 8. A tøídy ZŠ A.
Jiráska postoupila v konverzaci v nìmèinì až
do krajského kola a tam se umístila druhá. Je

to skvìlá odmìna za její svìdomitou a
peèlivou pøípravu.
A Martina Køístková žákynì 8. A tøídy ZŠ A.
Jiráska v Dolní Lutyni, se v Okresním kole
konverzaèní soutìže v angliètinì ve velké

konkurenci v kategorii IIA / žáci 8. a 9.
roèníkù základních škol/ taky umístila na
druhém místì.
Gratulujeme.
Mgr. Eva Šipulová

RodinnÈ centrum Beruöka - program na kvÏten
9. 5. v 16 h. - Akce pro celou rodinu ,,Náš den''
pøedstavení DUO ŠAMŠULA - vstup: 30,15. 5. v 10 h. - Berušèiny hrátky s øíkankami
15. 5. v 17 h. - Tvoøivé odpoledne v Berušce
pro maminky"

19. 5. v 10 h. - Pohádka pro dìti
20. 5. v 10 h. - Prezentace kosmetiky DEDRA
23. 5. v 16 h. - Hipoterapie návštìva jízdárny
Karviná - Olšiny
29. 5. v 10 h. - Berušèino tvoøení s dìtmi

30. 5. v 10 h. - Solná jeskyòka Bohumín
30. 5. od 16 do 18 h. - Dnes hlídám já!
Herna je vyhrazena pouze pro tatínky, dìdeèky
a strejdy s dìtmi.
Více informaci na www.beruska.uvadi.cz

duben 2008

Dolnolutyòské noviny

strana 5

HalÛ, halÛ, opÏt veselÈ zpravodajstvÌÖ

A byli se za námi v naší školièce
podívat budoucí kamarádi se svými
nejbližšími - mìli jsme totiž zápis do
školièky a moc se na nì už tìšíme!!!
A byli jsme na výletì v Divadle loutek v
Ostravì - pomáhali jsme ševci Dratvièkovi
vysvobodit princeznu - to bylo nìco!
A moc se nám líbilo i na jarem vonící výstavì

Šikulek, za úèast jsme dostali moc hezké
dáreèky - dìkujeme, paní Kantorová.
A mìli jsme karneval! Haló, pane karnevale,
raète dále, raète dále - s maskou i bez ní, všichni byli zváni. Úèast byla perfektní, agentura
Charlie Team spolu s p. Lenou Freyovou opìt
nezklamala a velkou jednièku s hvìzdièkou
jsme si zasloužily nejen my, dìti, ale i naši milí
dospìláci, kteøí se vùbec nebáli a s chutí

soutìžili spolu s námi.
A chtìli bychom podìkovat našim rodièùm,
známým, celému výboru SRPŠ naší školièky za
obìtavou pomoc, sponzorùm pak (fa Kleèka,
øeznictví Wojtas, pekaøství Rychvald, fa Herman a p. Kožušníkovi) za jejich pøispìní k
tomu, aby se náš karneval vydaøil! Tak užívejte
jarem vonícího sluníèka…
dìti MŠ-støed s Pavlínkou a Boženkou

Naöi ökol·ci jsou velmi öikovnÌ a ˙spÏönÌ
Obec Dolní Lutynì dosáhla k 1. lednu 2008 4843 obyvatel. Oproti roku 2007, kdy
k 1. lednu 2007 žilo v naší obci 4759 obyvatel, se poèet zvýšil o 84 osob.
A kolik máme dìtí v mateøských a základních školách? Od 1. ledna 2003 existuje
v naší obci jediné øeditelství pro všechny èeské mateøské (Dolní Lutynì - støed,
Nerad, Vìøòovice, Zbytky) i základní školy (ZŠ Komenského 1000, ZŠ Vìøòovice,
ZŠ Zbytky) - ZŠ a MŠ A. Jiráska Dolní Lutynì Komenského 1000 okres Karviná,
pøíspìvková organizace. V letošním školním roce se uèí v ZŠ Komenského 1000 a
Komenského 14 celkem 318 žákù, ve Vìøòovicích 22 žákù a v ZŠ Zbytky 29 žákù.
ZŠ Bezruèova v Neradì byla k 1. záøí 2007 pro malý poèet žákù zrušena.
A kolik bude dìtí v pøíštím školním roce a na co se mohou malí školáci tìšit? Dne
29. ledna 2008 se uskuteènil zápis do prvních roèníkù a v záøí 2008 pøivítáme v
budovì Komenského 14 celkem 28 prvòáèkù, v ZŠ ve Vìøòovicích 5 a v ZŠ
Zbytky 6 dìtí.
Každý školák pøichází do školy s rùznými pocity a pøedstavami. V našich školách
budou na dìti èekat pìknì vybavené tøídy pro základní vzdìlávání, ale také spousta pomùcek a rùzných novinek. Uèitelé i žáci využívají pøi výuce pìt interaktivních
tabulí, dvì poèítaèové uèebny, dvì uèebny jazykù, uèebnu obèanské výchovy,
fyziky, dílen, výtvarné výchovy a v neposlední øadì i tìlocvièny a sportovní areál.
Naši uèitelé se snaží svým žákùm pøedat co nejvíce vìdomostí a rad do života a
podle uèebních osnov (v 1. a 6. roènících Škola základ života a v 2. - 5. a 7. - 9.
roènících ZŠ è. j. 16847/96-2) je vybavit potøebnými dovednostmi a vìdomostmi.
Odmìnou uèitelùm pak jsou úspìchy žákù v rùzných soutìžích. Jen napø. v posledních dnech školu pìknì reprezentovali žáci v konverzaèních soutìžích v anglickém a nìmeckém jazyce - M. Køístková obsadila v konkurenci 20 soutìžících v

angliètinì 1. místo, J. Ciosk 3. místo a M. Slaná 4. místo.
Z konverzaèní soutìže v nìmeckém jazyce si pøivezla N. Honyszová 1. místo a J.
Ciosk 3. místo.
Rovnìž naši sportovci mají ve svých skøíních vítìzné poháry. Jen napø. v listopadu
vyhráli mladší žáci turnaj v halové kopané a postoupili do krajského kola, kde
sportovci ve složení R. Huòaø, R. Mièka, M. Fismol, V. Krè, R. Nawrat, P. Zívala
a J. Lukša obsadili 4. místo. V prosinci vyhráli ve florbalu základní skupinu mladší
i starší žáci a postoupili do mìstského kola, kde obsadili 2. místo. Veverku - soutìž
ve šplhu- vyhráli v lednu opìt naši žáci: 1. místo D. Lotecki, 2. místo R. Nawrat a
3. místo L. Staøièný a V. Krutká. A nemalé úspìchy slavíme i ve volejbalovém turnaji starších dívek, který jsme loni vyhráli a o stejné umístìní budeme i letos od
ledna do kvìtna usilovat.
Pozadu nezùstávají ani ostatní oblasti - soutìžíme v ZOO, poèítáme matematické
olympiády, touláme se i v olympiádách zemìpisných, cvièíme svou zruènost v
soutìžích dopravních, ale také talent v soutìžích výtvarných.
Bavíme se pøi Mikulášské nadílce, Vánoèní diskotéce, Dìtských radovánkách, ale
slavíme i Den dìtí a Den Zemì. A jak je to u nás s pøedškoláky? V tomto školním
roce je ve všech MŠ celkem 114 dìtí. Po zápise pøijde do mateøinek 31 nových dìtí
a od záøí 2008 si pak v MŠ bude hrát a pøipravovat se na školu celkem 110 dìtí.
Do záøí však máme ještì témìø pùl roku. Pro žáky 9. tøíd to bude pùlrok dùležitý,
protože se budou ucházet o svá místa ve støedních školách a uèebních oborech.
Popøejme jim dobrý start do budoucna a jen ty nejpìknìjší vzpomínky na naši
školu.
Mgr. Zdeòka Ronèková
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M·te platn˝ doklad pro cestu do zahraniËÌ?
Prázdninové mìsíce se kvapem
blíží, proto byste si mìli vèas zkontrolovat platnost Vašich dokladù,
abyste pøedešli komplikacím pøi
jejich vyøizování.
Obèan ÈR starší 15 let mùže vycestovat do
státù EU s platným obèanským prùkazem, který
obsahuje strojovì èitelné údaje nebo s platným
cestovním pasem. Dìti do 15 let mohou vycestovat buï se svým platným cestovním pasem
nebo pokud je mají rodièe zapsáni ve svém
cestovním pase. Od l.3.2008 je znovu uzákonìna možnost zapsat dítì do svého cestovního
pasu. Dítì však nesmí být starší 10 let.
Vzhledem k tomu, že vyøízení cestovního dokladu pro dítì, které
ještì nemìlo cestovní doklad, je
èasovì nároènìjší, ( protože se vyžaduje ještì
tzv. osvìdèení o státním obèanství), doporuèujeme zkontrolovat si doklady již dnes a vèas
požádat o nové.
O cestovní pas pro dìti do 5 let a zapsání dìtí
do pasu si mùžete požádat i na Obecním úøadì
v Dolní Lutyni . Lhùta pro vydání dokladu je 14
dnù.
O ostatní doklady, tj. cestovní pasy se strojovì
èitelnými údaji a biometrickými prvky a tzv.
rychlovky , si musíte požádat odbor vnitøních
vìcí Mìstského úøadu v Orlové.

upozornÏnÌ

Lhùta pro vydání cestovních pasù s bioprvky je
30 dnù.
Správní poplatky
- CP s biometrickými údaji pro obèana staršího
15 let 600,- (doba platnosti 10 let)
- CP s biometrickými údaji pro obèana od 5 - 15
let 100,- (doba platnosti 5 let)
CP bez biometrických údajù - tzv. rychlovky
- CP pro dìti do 5 let 50,- (doba platnosti 1 rok)
- CP pro dìti od 5 - 15 let 1000,- (doba platnosti 6 mìsícù)
- CP pro osoby starší 15 let 1500,- (doba plat-

nosti 6 mìsícù)
Bližší informace k vydávání cestovních dokladù Vám podají na odboru vnitøních vìcí
Mìstského úøadu v Orlové na tel. è. 596 581
243 nebo pøípadnì na Obecním úøadì v Dolní
Lutyni na tel.è. 552 301 297.
V pøípadì, že doma máte ještì neplatný cestovní pas (nebo cestovní pas osoby, jež
zemøela) a o nový cestovní pas si již žádat nebudete, odevzdejte jej prosím na Obecním úøadì
v Dolní Lutyni, úsek vnitøních vìcí.
Jarmila Vozárová, úsek vnitøních vìcí

SbÏr nebezpeËnÈho odpadu 17. kvÏtna 2008
Vzhledem k obsahu škodlivých látek musí být
bezpodmíneènì tyto zvláštní odpady sbírány oddìlenì od ostatního domovního odpadu, aby se
zabránilo zneèištìní vzduchu, vody a pùdy.
Žádáme obèany, aby využili této možnosti a zbavili se z domácností nebezpeèných odpadù a neodkládali je do velkoobjemových kontejnerù pro
ostatní nadmìrný odpad, které budou pøistavovány
postupnì na jednotlivá stanovištì. Nebezpeèný
odpad do tìchto kontejnerù nepatøí, svozová firma
jej musí vytøiïovat z komunálního odpadu, náklady na tøídìní a odvoz se zvyšují a mohou vést ke
zbyteènému rùstu ceny za odvoz odpadu na osobu.
Sbìr nebezpeèného odpadu v obci bude proveden
v sobotu 17. kvìtna 2008 na jednotlivých
stanovištích dle níže uvedeného rozpisu. Provádí se
pouze od obèanù, nikoli firem ! Majitelé firem jsou
povinni si odvoz a likvidaci nebezpeèného odpadu
zajistit sami.
Odevzdat mùžete následující nebezpeèný
odpad:
- televizory, monitory, lednièky
- autobaterie, záøivky, monoèlánky
- barvy, øedidla, lepidla, rozpouštìdla, postøiky,
hnojiva, obaly od tìchto chemikálií, staré léky
- vyjetý motorový olej, maziva, zbytky tukù, olejové filtry, textil zneèištìný olejem, tonery, fotochemický odpad

- pneumatiky (bez diskù!)
Upozoròujeme obèany, aby nevozili šrot ( plechy,
pletivo, praèky, sporáky apod. ), tento odpad patøí
do speciálních sbìren vykupujících kovy.
Rozpis sbìrných stanoviš•:
- støed obce, pøed pekárnou 8:00 - 8:30 hod
- zastávka Zbytecká 8:35 - 8:45 hod
- ulice Mezi cestami (1. køižovatka od lesa Borek)
8:50 - 9:05 hod
- Nerad, kolonie (pøed stanovištìm kontejneru)
9:10 - 9:25 hod
- Vìøòovice, autobusová zastávka 9:30 - 10:15 hod
- Nerad, vjezd ke sváøeèské škole 10:20 - 10:35 hod
- Nerad, hasièská zbrojnice 10:40 - 11:05 hod
- Nerad, škola TGM 11:50 - 12:05 hod
V souladu se zákonem è. 166/1999Sb. o veterinární
péèi, ve znìní pozdìjších pøedpisù, bude veterinárním
lékaøem v obci Dolní Lutynì provedeno dne 13. kvìtna 2008 oèkování psù starších 3 mìsícù proti vzteklinì. Osoba starší 15 let
se dostaví se psem
opatøeným náhubkem
k oèkování a pøedloží oèkovací prùkaz a tuto
pozvánku na oèkování. Za oèkování bude vybírán
poplatek ve výši 85 Kè.
Oèkování zajiš•uje Doc. MVDr. Ivo Šimoník CSc. z
veterinární ordinace Ostrava - Michálkovice na tìchto stanovištích:

- Výšina, bývalá zastávka DPMO 12:10 - 12:30
hod
- parkovištì naproti koupalištì 12:35 - 12:55 hod
- 3D - wood Ivo Durèák 13:00 - 13:20 hod
- kolonie Zbytky (autob. zastávka) 13:25 - 13:40
- restaurace "U Jardy" 13:45 - 14:00 hod
Žádáme obèany, aby své odpady neshromažïovali
na jednotlivých zastávkách pøedem, ale aby poèkali
na pøíjezd vozidla a nebezpeèný odpad pomohli
naložit. Jelikož je nutné dodržovat jízdní øád,
žádáme o dochvilnost. Dìkujeme za pochopení.
Handzlová Martina, odd. životního prostøedí

8.00 - 9.00 hod. Prostranství pøed kulturním domem
ve støedu obce
9.30 - 10.30 hod.
Høištì u ZŠ na Zbytkách
11.00 - 12.00 hod. Na nádvoøí u p. Skøíšovské
Štìpánky, Bezruèova 77, Nerad
13.00 - 14. 00 hod.
Ve Vìøòovicích u zastávky
14.30 - 16.00 hod. Prostranství pøed kulturním
domem ve støedu obce
Bližší informace získáte na tel. èísle: 596 544 409/kl.
107 nebo 552 301 296 - Ryšková, Obecní úøad Dolní
Lutynì, è. dveøí 6.
Ivana Ryšková, zem. úsek
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SpoleËensk· kronika
Dne 12. dubna 2008 oslavila své krásné životní
jubileum 60 let paní
Soòa CHMIELOVÁ.
Hodnì zdraví a životního elánu do dalších
let jí pøejí dcera Ivana s manželem
Michalem, vnuci Rostislav, Ondøej, Patrik,
dcera Lenka s manželem Miroslavem a syn
Rudolf.

Dne 1. kvìtna 2008
vzpomeneme 2. smutné
výroèí úmrtí paní
Marie SKRZESZOWSKÉ.
S láskou vzpomínají sestra Štìpánka
Kubátková s manželem Josefem, synovec
Jan Kubátko s manželkou Jiøinou, prasynovec David Kubátko s manželkou Blankou
a jejich dìti Martínek a Lukášek
Èas plyne,
vzpomínka zùstává.

Dne 12. dubna 2008 oslavila své krásné 70.
narozeniny

Dne 30. dubna 2008
si
pøipomeneme
nedožité
100.
narozeniny našeho
tatínka,
tchána,

Silvie SZPILOVÁ
dìdeèka pana

Dominika JAVORKA

a zároveò se svým manželem
Milanem SZPILOU
50. výroèí svatby.
Vše jen to nejlepší do dalších let pøeje
dcera Dáša s rodinou.
Zhasly oèi plné lásky
mé maminky,
nezhasnou však nikdy na ni
v naších srdcích vzpomínky.
Dne 3. dubna 2008 bylo
tomu 10 let, kdy odešla bez slùvka
rozlouèení paní
Alžbìta NEUHÜBLOVÁ.
S láskou vzpomínají dcera Dana s rodinou
a syn Adolf s manželkou Hildou a všichni,
co ji mìli rádi.
Ruku už Ti nepodáme,
abychom Ti mohli pøát,
jen kytièku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.
Dne 16. dubna 2008
vzpomínáme nedožitých 80 let pana
Rudolfa JENDRYŠÈÍKA.
S láskou a úctou vzpomíná manželka a
synové s rodinami.

a 26. bøezna 2008 uplynulo 30 let od jeho
úmrtí.
S láskou vzpomínají dcera Drahuše, zet´
Miloslav, syn Václav, snacha Tat´jana a
vnuci s rodinami.

V˝roËÌ
Zlatá svatba
Krásné jubileum - 50 let spoleèného
života - oslavili dne 12. dubna 2008
manželé
Milan a Silvie SZPILOVI
z Dolní Lutynì.
Pøejeme jim ještì hodnì spoleènì
strávených let ve zdraví, spokojenosti
a rodinné pohodì.
V mìsíci dubnu oslavili 80., 85. a 94.
narozeniny:
Marie Lukšová, Jaroslav Kursa, Marie
Królová, Alois Widenka, Štìpánka
Kiermaszková, Anna Janoszková,
Hildegarda Pøeèková, Evžen Adamèík
Všem oslavencùm pøejeme hlavnì
hodnì zdraví, štìstí a osobní pohodu.
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Josef Huèík, Petr Konvièný, Jarmila
Hargašová, Marcela Pospiechová,
Anna Twardziková, Jan Lukša.
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AKTUALITY
Veøejné jednání dopravní komise
Dne 28. dubna 2008 (pondìlí) se koná
veøejné jednání dopravní komise naší
obce, na které zveme dolnolutyòskou
veøejnost. Hlavním jednacím bodem
budou aktuální informace o prùbìhu výstavby posledního úseku dálnice D 47 z
Bohumína do Vìøòovic a Polska. Jednání
zaèíná v 15.30 hodin ve velké zasedací
síni obecního úøadu. (jf)
Pietní akt
Od ukonèení II. svìtové války již uplynulo
64 let. Naše obec byla osvobozena již 3.
dubna 1945. Je to dlouhá doba, ale i letos
chceme uctít vzpomínku na ty, kteøí Dolní
Lutyni osvobodili. Pietní akt s položením
kvìtù k pomníku Rudoarmìjcù probìhne
dne 30. dubna 2008 v 17 hodin. Zveme
všechny obèany, aby se tohoto pietního
aktu zúèastnili, a tak jsme mohli dùstojnì
uctít památku tìch, kteøí za naši svobodu
položili své životy. Za Ès. obec
legionáøskou zve kpt. v.z. Šimèík Jan
Zájezd do Kromìøíže
Osvìtová beseda poøádá v pondìlí 5.
kvìtna 2008 zájezd na prodejní zahradnickou výstavu FLORIA - Vìžky u
Kromìøíže. Odjezd autobusu od KD v
Dolní Lutyni v 7,30 hodin. Cena 270,- Kè.
Bližší informace podá paní Petrová osobnì nebo na telefonu 552 301 243.
Humanitární sbírka
Obèanské sdružení Diakonie Broumov a
Osvìtová beseda vyhlašuje humanitární
sbírku letního a zimního obleèení (dámské,
pánské,
dìtské),
lùžkovin,
prostìradel, ruèníkù, utìrek, záclon, látek,
domácích potøeb, nádobí bílé i èerné, vše
jen funkèní. Dále mùžete vìnovat peøí,
péøové pøikrývky a polštáøe, deky a
pøikrývky, hraèky a školní potøeby, noviny,
èasopisy a knihy, nepoškozenou obuv
(dámskou, pánskou i dìtskou), kabelky,
tašky, batohy a penìženky. Vìci prosíme
zabalit do igelitových pytlù èi krabic, aby
se nepoškodily transportem. Sbírka se
uskuteèní v pátek 16. kvìtna 2008 od 9 17 hodin ve velkém sále Kulturního domu
v Dolní Lutyni. Zadní vchod bude
otevøený -vjezd za lékárnou dozadu.
Prohlídka domu
s peèovatelskou službou
Den otevøených dveøí v domì s peèovatelskou služnou K penzionu 120 probìhne
27. kvìtna od 12 do 18 hodin. Na pøípadné dotazy bude odpovídat pracovnice
sociálního úseku Mgr. Ivana Ryšková.
Knihovna informuje
Informujeme obèany, že místní knihovna
bude od pondìlí 19. kvìtna do 14. èervna
2008 uzavøena. Totéž platí pro poboèku
ve Vìøòovicích.
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Na fotbalisty Ëek· velmi n·roËnÈ jaro 2008
Jarní pøípravu mužstvo zahájilo 5. ledna
pod vedením nového trenéra Bronislava
Reliho a asistenta Luboše Beganyho.
Mužstvo se zúèastnilo zimního turnaje na
umìlé trávì v Albrechticích. Z devíti úèastníkù
obsadilo 6.místo. Nad rámec turnaje sehrál
Sokol ještì dvì utkání s ligovým dorostem
Vítkovic na jeho umìlé trávì. Kategorii U 19
porazilo mužstvo 4:1, mladší U 18 1:0. Další
utkání jsme hráli s Lok.Petrovice s výsledkem
1:1. Poslední utkání jsme odehráli s Fuèíkem
Orlová s výsledkem 0:4 pro naše mužstvo.
Mužstvo bylo doplnìno o brankáøe Jiøího
Zobala z Dìtmarovic. Navíc si trenér Bronislav
Reli do týmu pøivedl dvì nové tváøe - Poláky
Smolnika a Placzka.
Pøed zahájením jarní sezony probìhla schùzka s
hráèi, na které byl stanoven cíl udržet soutìž i
pro pøíští sezonu.
První jarní mistrovské utkání 1. A tøídy Slezské
župy sehráli naši fotbalisté na domácím høišti
se Starým Mìstem s výsledkem 0:0. Mužstvo si
vytvoøilo øadu šancí, ale žádnou nevyužilo.
Druhé mistrovské utkání probìhlo v Brušperku
s výsledkem 5:2 pro domácí. Naše mužstvo
sehrálo vyrovnané utkání, ale vlastními chybami se pøipravilo o lepší výsledek. Neomlouvá
ani absence ètyø hráèù základní sestavy. Za
Lutyni skórovali Èief a Figura.
Tøetí existenèní utkání s rovnìž do sestupových
vod namoèenou Vendryní skonèilo výsledkem
4:0 pro naše mužstvo. Hrdinou byl náš útoèník
Václav Bílý, který pøipravil nebo nahrál na
všechny ètyøi branky.
V 6. minutì kopal roh, který posadil na hlavu
Smolnika a ten se v dresu Dolní Lutynì uvedl
premiérovým gólem. V 15. minutì pøihrál Bílý
míè na Hanuskovu hlavu a bylo to 2:0. V 81.
minutì se Bílý proklièkoval až do vápna, kde
byl nemilosrdnì sražen. Odpovìdí byla penalta,

kterou Figura promìnil na 3:0. V 90. minutì
Bílý nezištnì nahrál pøed volnou bránu Figurovi, který se nemýlil a dal svou druhou
branku.
Máme radost, že jsme odèinili pøedchozí neval-

né výsledky, ale poøád ještì nemáme vyhráno.
Dùležité souboje nás teprve èekají.
Naše mužstvo je po odehraných 16 kolech na
11. místì s 16 body a skóre 23:30.
Wita Josef, vedoucí mužstva

DopravnÌ komise DolnÌ LutynÏ informuje
12. jednání dopravní komise se konalo dne 17.
bøezna 2008. Z této schùze vzešly m.j. tyto závìry:
V mìsíci bøeznu byla uzavøena smlouva s vybranou projekèní kanceláøí na vypracování dokumentace pro stavební povolení k výstavbì chodníku a
rozšíøení komunikace u tzv. malé školy a chodníku
od místní fary k obøadní síni. V mìsíci bøeznu byly
rovnìž zahájeny administrativní úkony k vybudování zpevnìných odstavných ploch pro
parkování osobních automobilù u ZŠ a MŠ na
Zbytkách. V mìsících dubnu a kvìtnu bude provedeno mìøení rychlosti na místních komunikacích
Luèní a Bezruèova, pøípadnì na dalších místech;
doba mìøení se bude odvíjet od èasu, kdy nám
bude mìstskou policií Bohumín zapùjèen radar;

dopravní komise doporuèuje radì obce zakoupení
vlastního pøenosného radaru. Od 3. bøezna 2008
byla rozšíøena obslužnost autobusu na lince è. 8
MHD Orlová (878 508). Novì je vložena tra• è. 32
s odjezdem v 7.05 hodin z Dolní Lutynì námìstí a
pøíjezdem do zastávky Orlová-pošta v 7.27 hodin.
Efektivita využití tratì bude v I. pololetí t.r. zhodnocena a srovnána se všemi ostatními. Další úprava jízdního øádu je možná k 15. 6. 2008. Dopravní
komise se opìt zabývala informacemi spojenými s
výstavbou posledního úseku dálnice mezi
Bohumínem a státní hranicí s Polskem. Pøestože k
datu jednání komise nejsou uzavøeny všechny
náležitosti a probíhají nároèná jednání, vydává
dopravní komise následující stanovisko: dopravní

komise opìtovnì vyjadøuje svùj nesouhlas s
využitím ulic Bezruèova a Neradská k pøepravì
stavebního materiálu pro výstavbu dálnice D 47;
dopravní komise konstatuje, že v pøípadì, kdy nebude v moci obce zabránit takovéto pøepravì po
uvedených komunikacích, doporuèuje dopravní
komise radì obce prosazovat pøi jednání s investorem a zhotoviteli následující opatøení, která
mohou zmírnit negativní úèinky pøepravy.
Nepøepravovat materiál ve dnech pracovního
klidu (sobota, nedìle, svátky). Nepøepravovat
materiál v dobì noèního klidu, resp. už od 20 do 6
hodin. Vyžadovat dodržování maximálnì povolené rychlosti a tonáže. Požadovat po investorovi
náhradu vzniklých škod aj.
Jan Fismol
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