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V areá|u PzKo ve VěňĎovicíchbylo
v sobotu 30. červnapěkně vese|o.
KonaIa se tam už 17. letníslavnost
pÍátelství.
česko.po|ského
UŽ po poledni se na zahradl domu PZKO
zača|y sjíždět alegorické vozy z pols[fch
družebních Gotzyc a Godowa, někteŤí
ričastníci tradičního setkání Wianki
dorazili dokonce na
nekole.
Svaz
vidomfch z Wodislawi uspoÍádal vyjíŽďku svfch členu.
Na pÓdiu se stŤídali činkujícízÍad místních dětí, ale i dechovka a rovněž pěvecké
soubory a školní mládeŽ z Ceské republiky a z Polska.
,,Pži této pžíležitosti byla navíc slavnostně uvedena do provozu ]. etapa vodácké
cesty z Petrovic u Karviné do VěŤilovic,
ktera je financována z Fondu rozvoje
kraje,,,
Moravskoslezského
venkova
prozradil spoluautor projektu Slezské
Benátky Josef Tobola.
Dodal, že už za rok by měl bft tento vodní
risek tak zajištěn, že by se dal propagovat

oslaua

a nabizet vodákrim z ce|é republiky.
,,Do budoucna dokonce uvažujeme o tom,
že by v tomto useku mohly jezdit vllletní
hausbÓty. Ale to je ještě daleká budoucnost a pŤedevšímotázka zajištění potŤeb-

n!,ch financí,,, Íekl Josef Tobola.
Kromě
dobré náIady nechyběla na
věŤřovick;fch Wiankách ani nabídka spe.
cialit slezské kuchyně, tancovačka a
noční karneval. (red)

pouť
Lutyni
seul|olní
suatoiánslÉ
LetoŠní
wilaÍila
Tak by se dala jednodušeshrnout
atmosféra,kterou si uŽívalyděti i
dospělív sobotu a v nedě||23.a 24.
ěervnav centru DolníLutyně.

Letošní svatojánská pout' se opravdu
vydaŤila se vším všudy. Počasí klaplo na
jedničku a všichni návštěvníci tradičnído1nolutyřské poutě si ji letos náležité užiÍi.
Zábavy bylo dost pro všechny. Děti nejvíc
zajímaLy tradiění pout'ové atrakce: ty
menší skákací a k|ouzací hrady a roztodi.
vná obŤí nafukovaci zvíŤataa malé kolotoěe se zviÍátky.
Ty větší pak samozŤejmě stŤelnice, kolotoče, centrifuga a mnohé další bláznivé
pout.ové atrakce.
Dospělí pak měli možnost prohlédnout si
nabídku u mnoha stánk s nejrriznějším
zbožím od sladkostí, pŤes oblečení až
napŤíkladpo suvenfry a další upomínkové
pŤedměty. Nechybělo ani tradiční domácí
občerstvení.
Srdečně zveme a těšíme se zase za rok v
(red)
červnu.

llendětípřinesl
dětem
ktásné
záŽithu

Jako každoročně,
tak i letos se areál
k|ubovnyJiÍinkazaplnildětmiško|ou
.
povinnfmii těmi na školuse těšícími
9. ěervnase totižkona|děts(f den.
Všichni
zričastnění zh|éd|i krátkf
taneční program a poté se pustili do
soutěŽí. Čekal je hod na panáka, soutěže
zručnosti, postŤehu a paměti. Byly
vyhodnoceny nejlepší vfsledky v několika kategoriích, děti si domri odnesly
pěkné ceny.
Den pokračoval ukázkami techniky do1nolutyřskf ch hasičri, kteŤí ochotně
trávili sv j volnf čas s dětmi a odpoví-

dali na otázky nejmenších. PŤijeli i
kon í c i , o k te r é b y l

velk;f zájem. Ti větší se bavili hudbou a
tancem. Na všechny pak čekalo kolo
štěstía v neposlední ťadě občerstvení.
Kdo stál za spokojen;fmi risměvy na
tváŤích našich potomkri? Kdo obětoval
mnoho hodin, aby se mohly děti sejít
mimo školu a pobavit se? Jejich rodiče,
rodiče prvřák , druhákri, ale i těch
starších. Byli to ti, kter;fm není jedno,
jak děti tráví volnf čas. PŤed čtyŤmilety
o b n o v i l i t r a d i c i s p o 1 e č n ; f c ho d p o l e d n í ,
obnovili tradici plesri či Mikuláše. Není
jich mnoho a právě proto si zaslouží o to
větší poděkování. Zejména ti, jejichž
děti si v těchto dnech užívaji posledních

Dostane se i na mě?

Mám to dobŤe? Řekl jsem to správně?
prázdnin po absolvování zák|adní školy.
Budu ráda, když si občas vzpomenou'
s t a v í s e n a p Ť í š tpí l e s č i D e n d ě t í a p o d poŤí své následovníky. Ještě jednou
děkuji všem, zejména pŤedsedovi panu
Popovičovi, že kolem sebe dokáza|
stmelit tak dobrou partu.
PŤeji všem rodič m pěkné léto, klidnou
dovolenou, jejich dětem dlouhé prázd.
niny vyplněné sportem, v;flety či jen tak
strávené tŤeba s dobrou knihou.
Ťeditelka Zák|adní školv A. Jiráska
Jana Josieková

Hlídáme odměny!

Neistarší
obcanka
oboe:99
let

Své 9 9. nar oz e ni ny os l a v i l a 8 . č e r v n a C e l f ž i v o t p o c t i v ě a t ě ž c e p r a c o v a l a .
2007 do té doby nejstaršíobčankaobce, o p o r o u h l a v n ě v p o s l e d n í c h 1 e t e c h j í
paní Žofie Wunschová z VěŤřovic.
by1a j ejí nejb1ižší rodina, ve které

měla velkou podporu a která se o ní
vzorně starala.
Hodně se těšila, tak jako každy rok, na
oslavu sv;fch narozenin.
Za obec jí k narozeninám poblahopŤál
starosta Mgr. Pavel Buzek a pani Irena
PiskoŤová.
Poděkování zaslouží h|avně nejbližší
rodina za ochotu a péči.
Bohužel, paní Žofii zraďi|o zd'ravi a
stovky už se nedočká. osm dní po
d e v a d e s á t f c h d e v á t 1 fc h n a r o z e n i n á c h
zemŤela.

Myslivci informují
D |e p|ánu č inno sti pr o šk olní rok
200612007ve spolupráci mezi Mysliveck1im sdruŽenímv Dolní Lutyni a ško|ní
druŽinoupiírodovědnéhokrouŽku pri ZŠ
na Zby7kách se dne 13. června 2007 v
hájence Ms uskutečnilzávěr ško|ního
roku. Po vyhodnocení soutěŽícíchVe
sportovníchhrách obdrŽe|ivšichniobčerstvení a drobné věcné odměny. Za tuto
spolupráci pĚeda|yděti ze školnídruŽiny
piedsedovi MS dip|omza obětavévedení
pÍírodovědného
krouŽku v |etech 2002 .
2007. Vedoucí školnídružinypaníAnně
Sze|igové by|o udě|eno Čestnéuznání
včetně odznaku Českomoravskémysliveckéjednoty.
Emil Rusek, pÍedseda MS
Zábavné dopoledne pro děti
osvětová beseda ve spolupráci s
Česk1im svazem Žen pÍipravi|a za
jakéhokolivpočasína pondě|Í20. srpna
2007 jiŽ pátÝ ročník zábavného
sportovního dopo|edne pro děti. Je
pĚipraveno sedm disciplín . běh V
gumácích, hod na cí|, skákání v pytli,
skákání pÍe švihad|o atd. Zábavné
soutěŽe začÍna1í
v g.00 hodin na prostranstvípied pekárnou MAX a v piileh|ém
parčíku.Za špatnéhopočasí se akce
uskutečníVe velkém sá|e Ku|turního
domu v Do|níLutyni.Všechnyděti - malé
i ve|kéjsou srdečně zvány.
Pozváni
SdruŽení hasičťtDo|ní Lutyně . Nerad
porádá Ve dnech 8. 9. - 9. 9. 2007
dvoudennízájezd do Napajede|. Bat,ťrv
kanál a blízkého
oko|í.
PĚedběŽnácena 400,- Kč a děti do šesti
let zdarma. lnformace na tel. p. Wija 596
544 752 a p. Nemec 603 545 129.
Srdečnězve vfbor SD Nerad.

7|a|á
suatba
manŽelu
Pisltořouýc

50 letje dIouhádoba,ale 50 let bft spo|u,to zasloužívellqf
obdiv a uznáni. Ve VěÍřovicíchje znaii všichni a v Lutyni
skoro všichni. Řeč je o manžetích|reně a oldÍichu
PiskoÍoq,fch,kteÍí1. ěervna oslavili z|atou svatbu. Tuto
jsme využi|ik malémurozhovoru.
vzácnou pŤíležitost
Jak l4omÍnáte na červnové
dny pŤtd $ lety?
olďich:'tsralijwne se na Derr dětív roce 1957,chtěli
jsrnebldo oslavitwtij wátek''
Irela: ''Tendenbyl rÉdheqi' svítiloslrrrrcea po obťadr
oelrí sr"aÍbaprcbíhala ru nffi
m;fch rodičri ve
Věňtiovicích.Neměli jsrrre skorc nic' prvním naším
qpoleč'T'm
majetkembyl synPave| alebyli jwne št'as-tni. Dčívenď jwne se stihlitrochuzaiíďt' muselmaržel
navojnu"
olfrich :'\Iarukoval jserq ani nevímpoč' kje&rcftám
Pomocnfch teclmiclcfchpraponl flrP) na &rcfuí &il

Františebtehdy Prezideirt
Gottwďď TéměŤvšiclrni
kolem mne byli v civilu
odso']zf['iad nwÍrqa cn a rĚmďíbyli na vojrrěv
dolechjiž seenÝ tok Z vojnyjsernrtíka|kdy jsem
moh\n"rodinoua několiknát
rn,remálernblv y|Ít
NaštěsíoMobíPIP je&'otekpoÍr'alu
končiloa mÍre
přodtestemavézglímrc,fu
áni1atrnnestie.''
Cobylopak?
jsem sloužlu PTP,dosmljsemna
ol,fiich: ''PrctožE
Bud'pďepfiu na 3 rcky šachfu'
v}foěr.
nebonáschtěli
pos|atbojovď v prvníchliniíchdo lMad'askanebo
jsem ani
Eg/pta Plotožejsem měl rcdinu"nernáhal

chvilkua fl
pwovattn
ša tě.PosnprĚjsempr]ošel
r'jz mifunkcemiďhorní.
l<apřospřdak4 toc}milo'až
jsem ď<oněiljako ďspečer'
Samo@mějsem si pňitorn
museldoděl*slft&í š<ohr.''
Irera: ''To já to měla
jeďrcď'šší.
jsan
Nastorryila
jako zdravotrí sestra do
nernomioe
v Bohtnníně
ate
jsem zristala věmá Jako
porodní asisterrtkajsem
poÍnál'alana wět stovlítrn
dětíavelrninídav4omínam
na MUDr. TtÍlq lderf oelé
oddělení
Mlě1narďl.''
CÍm vrís parfirer nejvíce
pŤekvapil?
oldžich:''Manželka
mne
pŤekvapÚeksždyderr'ale
nejvíce
mrrcfrekvryilavždy,
kd5zpfusĚhovala
rrrábytek
a
já nemohlskoronicnají|''

]0zn0U0Í

Irena:uAsitirt\žesvolil k opakovaníobŤadu
po pade*áti
letecbprctoženaformďityonmocnení.''
Jďcf mátercqtnatqjakspartreremvydrfuttak
dlouho?

knásynejenzatrrarričí,
ďe pnocestovďijrne cebu ČeskourqpublilcraSlovensko.Mjmsrcmjejďtěpodívatse
do Es/pb.''
Aconaávěr?
Splečně
:''Tolemrce,dÍNéla
a vzfierrnrě
si o@oušÉt.'' Spol'ečně:,,ZákJafumťsehoje fur'gujícírodina Jsne
lwátehodněspole&fchkonftkri'zí[b?
sbae'ě di žemy takovourodinurrrrárrre
a dělnrjemei
olfrich: 'TIo&rějsrrecestovaliněkdyi čtyŤiknát
rocně. jima"ta;'
Byli june v PolskqgulhaÍsku'
Rtmumkq I\,íad'aÍsku'ZiNětvIT|nesrnímezryomororÍ,žnob udě|ďi hofuě
RuskuWnňi bké ve Šparrělsku
a rnrďra dalších nqeir pro Věiřovice, ale i prroDo|níI-l.rt5mi.
Akci na
7ffÍcJ;-Celouwoudovolenoujsem
nikdynevypljtvď kerfch se podfleli bez Í'áÍol0na časa o&n&rq bylo

napráci.o dovolenéjsne
vždyjencestovali
apomívali

(reď)

p]0obcany
Uniuerzita
tŤGtíno
uěltu|aké
l|olní
Lutyně

je stav'jemužje nrrhrorzdorovat, a to aktivnímbojem s ním.Navíc pojem
S.táÍí
''stáŤí''
je velrni relatiwrí.Je staq.fter1kdo jednot]'někdy i dvalaat tfdně vystoupí
na Lysou horu? Je star;fter1kdo miluje zimní hory aIyžnje?Je starf ter1kdo se
naučilkomrnrikovats vnoučatyprosťednictvímintemetu?
Starosfuobce Mgr. Pavla Buz|ra oslovili v minu ch &rech děkan Ekonomické
falfiÍtyvŠB-Trchnickéuriversitydoc. krg. JosefFiala CSc. afuditelkaobchodní
alcademiev orlové krg. Miroslava Šromkovás nabídkoustudiapro serriory.Tak
jsrne se p. starostyzeptali:
Jepravdao žesenioŤizDo|níLutyně budou mítmoárost sfudovat na Univer.
zitě ffetiho vělnr?
''Ano. obchďní akademie orlová ve qpolrynáci
s EkF vŠB - TU osfiava
pŤipra.vuje
otevňení1.rcfuílnrtŤíletého
shrdiana Univelzitě tŤ'eťho
věkq a to užod
{jna tohotorohr Nabídrretedy serriorrima serriorlcámz orlové a okolí njímavé
sfudiurÍ!''om|áÓlutí'' v duslďlar sfudil.ďch t'ďffl^sffltamohtái qp|něÍ|í
svéhosnu
o vz/ré|irltrnvysokoškolskériro\mi.''
Jaké pŤedpoklady je ťeba splnit?
'Trlezbytrroupoan**ou je věk nad
yzÁě|fuí,
55 let a minirnrílnestfudoškolské
podáníďjhlášry ke strrdiq zaplacaizápisného v hodnotě 200 Kč a
Dále Ťráthé
školnéhov hďnotě 1000Kč zajeden rok ($. 2 semesby).''
Jak ďouho a jalcjmi formami bude studium prrobihat?
''Studium je ťílete(6 semestu)
a bude probíhatformou přodnfiíeb semiftárrŮ'
cvičenía exkuzí v orlové a v ostavě. To všebude zahmuto do tŤí}rďinoqfch
celk jedo:knít tjdttě vždy v odpolďních hďinaclr Strdium bude zahájeno
slavnosfttíimanilailací a ukončenopromocí.''

Aco budeobsahemvyuky?
''V 1.semestru
to budouv5Ďrané
kapitolyz ekonomiea ekonomiky,
v 2. semesfiu
olcuhy zptávavčeftrě
pávníchváahri v sociálním?a@šeri' 3. semesffnese
je zarrtďwtnapoučení
názevNebojtesepďítače,
4. semestr
o EU, vliw EU na
poučío psychologiia mezilids\fch vzranch,
Č& v 5. semestruse posluchači
poslední
semestr
budezartďwtnapozmtkyz estetiky,
ďkety' jsouzdei kapitoly
o zdraw.Tio
všeje gararrtovano
Elď VŠB.TUostrava.''
Co všesetímsleduje?
''St'rďumna univerzitě3. vělarse mljžesÍáÍ
pro serriorlqy
i serrioryqpolečeÍ'slry
vÍzmmnouzileiltasfr,je rovněžprojevempďe o neustrályduchovnírozvoj
občanlcožjistěpŤispíva
k celkové
vysšírzdělanosttí
liro\rniobyvatelstva"
Sfudiumjistě velrniobohatí
ávot pňíslušníkrr
generace,
starší
z tichžmnoa aždosud
mohli pocit'ovatnenjen a lhostejnost
ve svémokolí.Mližiebjt i lékemproti
osamělosi,rcaptllenírn'
navazováxtlrnnorn.fch
kontaktria samoďejměsetlcívríním
ses vstevnílry.
Je takécestouk moudrostive qpojení
s ávotrímizkušerrostrni.''
Kam semrižeobrátit občanpro podrobnější
iďonnace?
''BliXí informace
a další
matairáIy
ke stuďuserriorm poslryEre
naobecnírnliradě
v DolníLut5mipaníMartaT\^/yrdá'
dvďe č.1,te|:55230I 290,omail: podatelna@dolnilutyne.cz
nebosemohouodziŘípfino obniítit
nacentrumvzlĚlrávánt
m
obchďní akademiiv orlovénerr.zaitatintemetovouadÍesu
wwwobakaorlo
va'cz."
Jakse na takovéstudiumpro seniorydÍváobec?
''obec aktivityvelrnivítáapodporuj
e.Zvafujemeurčite
po@ory,ale
možnosti
b/to
prozaÍímjepňedčasnéotomhovoíitBudehďně
(red)
ziležetnazájma,,

Uýle|
doKunína
a Radouán|ry
ueUěřňouicíc
Cestou zpět jsme se zastavili na

nezbyné nákupy na náměstí v
Novém Jičíně a prohlédli si
Záchrannor stanici pro volně
žijici živoěichy v Bartošovicích.
K měsíci červnu také neodmyslitelně patŤí Radovánky. liž
tŤetímrokem se konají na školním hŤišti ve VěŤřovicích. v
rivodu pŤedvedly děti svá taneční
vystoupení.
Všechna sklidila velkf potlesk,
at, uŽ to bylo vystoupení nej.
menších s míči, country tanec
Natálky
Hadašové a Zttzky
Gnidové, kuŤátka z |. a 2. tÍidy
nebo starší fotbalisté . tÍet,áci a
čtvrt,áci.
K největším atrakcím patŤila
nafukovací

klouzačka a kolo

štěstí.
dík patŤí všem rodičrim,
kteŤí se pod vedením pana
Tomáše Marcola a pati Věry
Velkf

Závěr

tradičně v letrim. Naše škola

divadelní pohádku o Honzovi,
prohlédly si některé zámecké

letos

komnaty. Také měly

školního
vytazi|a

roku

patÍí

společně s
mateŤskou školou na zámek v
Kuníně. Divadélko Mrak tam

vidět

zb|ízka rizné

rekvizity,

možnost
divadelní

množství

loutek,

pŤipravilo pro
mařáskti
a
děti
zábavné
masek.
dopoledne.
Nejvíce legrace
V jeho prriběhu děti zhl'éďLy zažiIy pii zkoušce divadelních

z Uašich
dopisu

kos|fmri, kdy se alespoř na
chvíli proměnily
v Honzu,
panímámu, princeznu, ěerta,
vodníka, rytíŤea dalšípohádkové
postavy.
Na závěr čekal na každé dítě v
krásném prostŤedí zámeckého
parku

dozlatova

špekáček.

opečenf

Čopíkové podíleli nejen na
pŤípravě Radovánek, ale všech
mimoškolních akcí.
Víme, že jim věnovali množství
svého volného času,a proto si jí
velmi váŽíme. Nejvíce to vždy
ocení naše děti. VěŤíme, že jim
jejich elán vydrží i do dalšího
školníhoroku.
Mgr. Eva Šipulová

llětizGšI(ollty
]|aZbytltách
slauilysuuisuátolí
V pátek 15. června ož1\azaltrada MŠ v Dolní Luťyni na
Zbytkách neb valjm ruchem. Děti zde slavily sv j svátek.
Jejich tanečnívystoupení bylo po práw odměněno bouŤlivjm
potleskem. Pak již nic nebránilo tomu, aby nastala ta ptavá
zábava.
Děti zápolily v ruznfch disciplínách (házely kroužky na
zobák dŤevěnéhočápa,míčky se trefovaly do pusy panákovi,
chytaly rybičky' vyhrávaly ceny na ''kole štěstí'',chodily na
chridách...).
Ale když pŤijeli do školky živí koně a děti se na nich mohly
vozit po celé školni zahradě, musely ostatní pŤipravené
atrakce počkat. Po závěrečnétombole, kde vyhráva|o každé
taženéčíslo,sí děti odnášely domri nejen dárečky,ale i radost
a spokojenost z prožitéhodne.
Zavjbor

SRPŠ pŤi MŠ v Dolní Lutyni na Zbytkách
pŤedsedkyně vfboru Petra Granicová

skolaUpÍítodě

Kahan. PŤed odjezdem nechyběIa nezbytná
pŤíprava,pŤibrali jsme i dobrou náladu a hurá
na hory. PŤestože hotel nebyl pŤizptisoben
Jako kaŽd1frok, i letos jsme byli s nejstaršími ozdravqfm pobyt m dětí mateŤskéškoly, pŤídětmi z MateŤskéškoly v Neradu na ozdravném jemně nás pŤekvapila velká ochota personálu.
pobytu na Homí Bečvě. Jeli jsme společně se Počasí nám sice moc nepŤálo, ale všechny
žáky naší záL<ladníškoly do homického hotelu
aktivity s dětmi se konaly venku, děti pozná-

valy pŤírodua okolí hotelu.
Nechyběl ani qflet na Pustevny, oslavy ke Dni
dětí se soutěžemi, napŤíkadhledránípokladu, a
dětská diskotéka.Ani jsme se nenadáli a už byl
poslední den odjezdu. Bylo nám fajn a pŤíští
školnírok pojedeme zase.
učitelky MS Nerad

,'Aktiuní
pilnéŽáky0Genlme,
a
pÍedstaUitelé
slíbiIi

Škobká a ku|turní komise navrhta zor.
ganizovat pro tyto děti na konci škol.
ního roku poznávací
zď1ezd za
odměnu a ten se uskuteěnil20. čeruna

2oo7.

ZÁjezdu se zučastrilocelkem 46 děi ze všechdolno
luffilcfch ško| a Úoze zŠNerad zŠvěmovice, zŠ
@ky,ZŠ s polslcjm juykerr'vyučovacím azŠn.
na tamtn rÁjeztu z'u|ouilJiráska.A čírnsi děti ťrčast
Vfčet jejich aktivitje obrovsfof'
TŤídníučiteléje nejčastějinavrhovali rn zÍtjezďa
reprczerrtaciškolyve
soutěžctqzemepisnych a biologic\fch olympirídach, za qfbomé
umístfuív konverzačníchsoutěžch z cffi.p juvka
posbje, vlbomé \^'sledkyve škole,největší
česEré
množstvísběru' za vzomou donr.ácípŤípravqsvěpraci ve škole,peknéa slušné
domitou a pŤíkladrrou
chování,pomoc spolužákurn,snahu píli a další.
$braní žáci s pols\fm juyke,r, vyučovacím
reprczerrt'ovďiškolu na maternatickéolympiadě, v
literamí soutěá, vltvamé soutěá, v plaveckych
soutěžíchv Bysťici nad olší, v ortografickych

o b e c n i h oÚ Í a d uA. t o t a k és p l n i I i .

soutěŽíctr'
v ávďu horsh.ich
kolv orlové,ve Sportor,ních
hrachměstaOrlové,Běhu TerryhoFoxe,
setumajrive
slclnímtenisg
ap.
:ŤT*
1]** ?Tzaďměnu:Ťj:sarrrctižac|?

dobná"paníučitellcyi paníŤeditelkase snaáy, aproto
jim moc děkuji. Já osobně jsem tam je|a za
reprezsntaciškoly v nizrfch ekologich-ich a biologichlch soutěách.''
Iveta Danyšová: ''Mě an4aLa prohlídka Arboreta
No\.Ji Dvťlr.Jako pruvodce byl staqfpáq kterj nínt
nadheměv;pravěl o okolnípŤÍrodě.
Umělto vypnívět
s tak lmásqim za etlry mně se líbilo,Žeto pďal srdcem. Myslím si, žepostiŽerrílidé,ktcrétaképrovám
po pŤírďě, musejí byt opravdu nadšeni.Vystava
molfl v arboretubyla takéknísná"áví moflli ním
létali nad hlavami. I ostafrrípamatlry' ktere jsme
navštívili,byly pekné:Flradec nad Moravici Raduř.
Asi uprosfredzájezdunís pŤekvapilslavnostríoběd'
kterf byl moc dobry."
Markéta Slaná: ''Potom jsme navštíviliArboretum
NoqÍ Dv'1r.Rostliny byly ajimavé a nányještě více.
Pakjsme krnili kapry.U vshrpujsme si mohli koupit
suchérohlílcy.KapŤi,žs|vy,tsžov|<ai
oranžováryba se
k nim whli, jako by tyden nejďli.''
Eva Szarzrcovrí: 'Na cestěTpetužna rriísbyla poznat rinav4 alejinakjsme si to užli.''
Mgr. Eva Sipulová

ffijruffifií/#Jn#:;ff:J#i.o*o*o-

níÝylď. Dostalijsme ho zarlašezisluhy. NejdŤívjsme
jeli do ámku l-tadec nad Moravicí, ten se mi líbil asi
nejvíc,bylo to hodně zajímavéa dozvěděli jsme se,
jak se ž1ov minulosti.Po ámku jsme šlina slarmostrí oběd"ten se taky povďl, myslírq Žechutral všerq
protože byly většinou pnzdné taltÍea všichni si
pochutrali, prostě skvě|i oběd.Po obědějsme jeli do
arboreta.'.
Petra Czernerová: tP1y1ízasíívkoubyl l{radec nad
Moravicí,kteqf měuchvátilkrásnoupŤírďouokoloa
velkou knihovnou. Tato knihorma se mi zdála jako
nejlepšía nejcennější
věc. Kdyzjsme sevraceli domri"
bylajsemníd4žejsemdostalamoŽrostjďrr,atento
vflet pln;f pozr ru a velké zÍhavy. Pomala jsem
mnoty njímavychmístaliď.''
Eva Svidrnochová: ''Myslím si, žs tr,rtn pomávasi
v.flet se velice povedl. organizacÉby|atalďéŽvelice

UÚstauka
ŽáltouslÚGh
onlas
ltaoísklidilaUBIIíÚ
Zajisté mnoho z vás vyrazilo
ve dnech 23. . 24. června na
místní pout., které letos
vévodilo pĚevážně slunečné
počasí, z čehož pÍedevším
děti mě|y určitě velkou
radost.
,Ž*ir*iškolyvtěchtodnechvystavo'

s pŤírodovědnou
a zeměpisnou
tematikouadalšíqÍtvorydětíod
1.do9.ťídy.
Těm,kteŤíneleniliavyšli
siprárschodri"
abyZhléďipracesrn-ich
dětí,spolužáiai
čimrímfc[děkujeme
zaričast
i dobrovolnoupeněfuípodporu.
Utženépenízkypouájemena niákup
qftvaméhomateriálupro dalšítv rčí
žákťr'
A na vas ostatríseÉšÍme
vďi ve velkémsrílekultumího
domusvé činnost
práse,na ktere se bohuželpŤišlapďívat
pouze nevellcíhrstkanívšÉvníku.

pffšť rolq kdy zahájÍme na vystavku
většíreklamníkampa .

K viděníbyly nejen mďby a lcrcsby,ďe
také keramicka dflka šátky zdobené
malbou
na
hedvábí, plastilcy

Závěrembychchtěla vyslovit velkédílryl
všemák m' kteŤíbyli ochotri věnovat
svuj volqf časrealizaci vystavky.

z odpadorn.fch materiálri, projekw

Mgr. Martina Lajczoková

oddíl
StřelkainÍomuie
Skautsltý

S koncem školního roku skončily i pravidelné
schtizky v klubovně. Družinky vlčat a světlušek
(kluci a holky do 11 let) dorazi|y do cíle svého
putování za kolze|nikem Zababou. Kdo cestou
neodpadl, mohl vybírat z kouzeIníkova pokladu

a zričastnitse Zababovy
burzy, na kterése neplatilo
penězi, ale vybojovan;imi

schody a fany. Zvítězi|a zeLená družtna (rádce
Dominik Mraěek' členové Tomáš Pompo
Brisučiak, Kačka Bukovská, Zajda Grznátov á a
Verča Nešporková), a|e svoji šikovnost' vytrvalost a pevné nervy prokánaIí všichni. Děti i
j ejich velká světluškaAdriana Šo stoková. Díky,
Aďo!
Azatimco naši mladšíčlenovéuž mohli v klidu
odpočívat, skauti a roveŤi vyrazi|i na stavěčku
letního stanovéhotábora.
Na fotografii vidíte, jak si drvžina KamzíkŮ
(rádce Kuba Vatter, ělenové oskar Siky
Molinek, Lukin Novák' Martin Czakan, Marek
Kantor, Honza Š!ast,n;f, Martin Vašíček,
Radim lzaíáš a Marian Tichf) ve chvíli volna
pŤipravujeoběd.
si, žejednotlivédružinyjsou party skutečn;fch a nashledanouzase v záií.
Letní stanoqf tábor je vždycky vyvrcholením
Za oddílovouradu skautskéhooddíIu
kamarádri,
kteŤíse na sebemohou spolehnout.
našich celoročníchaktivit, děti si v praxi vyzprázdniny
pŤejeme
StŤelkavedoucíAnnaBukovská
i
nádhemé
Takže
všem
sobě
kouší to, co se během roku naučily a dokažou

Kontejneryna nadměrnifodpad v Do|níLutyni
Vzhledem ke skutečnostiposledních let, ve kterych dochrízelok neustálémupŤeplřovaní velkoob.
jemorn.fch kontejneru pŤistavovanfch pro občany,se snižuje početjednotlirn.fch stanovišt, těchto
odpadních nádob v obci. Nová stanovištějsou situována mimo frekventovanékomunikace, aby se
do budoucna zamezilo neoprávněnému vy.tlžíváníkontejneru občany okolních obcí a občany
provozujícími podnikatelskou ěinnost.
Tato stanovištějsou stálá, po vyvezení kontejneru svozovou firmou bude prrázdnf opět pŤistaven
na stejnémmístě. Vlměna bude probíbatvždyjednou tÝdně.
Seznam stanovišt'VoK v Dolní Lutyni:
1) částobce VěŤřovice, u Ťeky olše 2) částobce Nerad, Borek, les
3) stŤedobce, požárnízbrojnice stŤed4) částobce Zbyt|ty, Warosch v les

Dne 2. června2007jsme v obŤadnísíni
v Dolní Lutyni pŤivítalimanželépana
oldŤicha PiskoŤe a paní lrenu
PiskoŤovou, kteŤíspolečněse sv;imi
rodinn;imi pŤíslušníkysi pŤipomněli
vfročí své zlaté svatby. Ještě jednou
gratulujeme.
upŤímně
v měsíci červnu oslavili 75., 80.,
91,, 93. a 99, narozeniny: Vlasta Yá ení občané,
Skupníková,Ilona Divišová, Zdeíka chceme vás touto cestou ujistit, že stejně jako v minul;fch letech bude i v tomto roce nadále
Kěrmašková, Erich Richter, oti1ie pokračovat sběr vytŤíděnfch plastú z jednotliqfch domácností prostŤedníctvímžIutychpolyetylepytlri označenfch logem svozové firmy Marius Pedersen.
Marcalíková, Leo Šteffek, Anna novfch
Na začátku tohoto roku jste poštou obdrželi informativní leták, ve kterém byly mimo jiné uvedeLinčíková, Žofie Wunschová. Všem
ny termíny svozú pro první pololetí anánev právě vašísvozové trasy. Ve druhémpololetí se tento
oslavencrim pŤejemehlavně hodně systémnezmění, tzn., že svoz bude nadá|e pokračovat v pravidelnych šestiqfdenníchintervalech
zďravi, spokojenosta osobnípohodu dle jednotliqfch svozoqfch tras ( TRASAA - E ).
v kruhu rodinném.
V těchto dnech m žetenaplněné apÍevánanépytle vystavit k odpadním nádobám (popelnice):
Dne 16. června 2007 jsme pŤivítalido TRASAA: 9. srpna, 20. záÍí,1. |istopadu, 13. prosince
svazku obce tyto novéobčánky:Eliška TRASA B: 16. srpna' 27. záÍí,8. listopaduo 20. prosince
Radiřáková,
Karolína Wrožynová, TRASA C:23. srpna' 4. Ííjna,15. listopadu,27. prosince
TRASA D: 19. červenceo30. srpnao 11. Ťíjna'22. listopadu
Vojtěch Vrubel
jsme
Rozloučili
se s našimispoluobčany: TRASA Ez 26. července,6. záÍí,18. Ťíjna'29. listopadu'
Sběrje prováděn odděleně od svozu komunálního odpadu.
Marie Kulfirstová, Albina Stipperová, pŤípadějah.fchkoliv
V
nejasnostínebo dotazťrvolejte na tel. číslo552 30I 294 ( oÚ oolní Lutyně'
Richard Michnik. Všem pozristalfm p. Handzlová, životni prostŤedí).
vyj adŤuj
eme upŤímnou
soustrast

Uoloibal'
ÍloÚa!,
Htaie|e
Íáilitenis,
noheibal'
baske|bal'
pozemní
hokei,in.Iinehokeici maloukonanou?
Pak právěprovás je po celéprázdninyV provozusportovní
areál
u ZákladníškolyAloiseJiráskav DolníLutyniv u|iciKomenského.
Kontaktna spráVce774 43g O3gneboWWW,zsdl.cz,
Wv{W,dolnitutyne.org

Dne 16' července2a07 oslavil své 85.
narozeniny m j matžel, tatínek, dědeček
a pradědečekpan
Vladislav STWIERTNIA
Dne 29. Ťíjna2007 oslaví své
80. narozeniny moje manželka, maminka, babička a prababičkapaní

olga STWIERTNIoVÁ
Dne20.záÍípÍedšedesáti
letyvykročili

na společnoucestuživotem

Olga a Vladislav SZTWIERTNIOVI.

Ruku Ti už nepodáme, abycltom Ti mohli
pŤát, jen lqltičku na hrob dáme, a
budeme vzpomínat,
Dne 30. června2007
jsme vzpomněli nedoŽité
80. narozeniny pana

EvŽena TOMALíKA
a zároveř si 12. srpna 2007 pŤipomeneme 19. qfročíjeho mrtí.
S láskou vzpomínají manželkaAnděla,
dcera Marie, syn Ladislav s rodinami a
celá rodina Tomalíkova.
odešlas, tak rychle, nenadále, ve
vzpomínkách však žiješs námi stále,
Dne 1. července2007 jsme
si pŤipomněli nedo žitych
55 let paní

Jarmily DOLEŽALOVÉ
a zárove 'jsme 17. červencevzpomněli
Do dalšíchlet jim pŤejemepevnézdravi,
štěstí,vzájemnéhoporozumění a rodinnou
pohodu. Dcera Ilona s Lad'ou, syn Erich s
Nadbq vnučkaMirka, vnuci Sďa" Ríšaa
Robert. Sladkou pusu posílá pravnučh,a
Zoe.

Dne 4. srpna2007 by se dožil60.let a
zátovei 20. srpnauplyne 12let od rimrtí
pana
Miros|ava tÉtvtY
z Dolní Lutyně. S láskou
a rictouvzpomínají
manželkaDagmar,
maminkaLibuše.dcera
Miroslava s rodinou,sytrHynek s rodinou a syn ondŤej.
Kdo byl milován, není nikdy zapomenut.

Dne 17. s{pna2007
vzponenemenedožitfch
T5letpana
Lubomíra KOLKA.
Stale vzpomnámanželka a dcera s rodinou.

Dne 14. července2007jsme vzpomněli
nedožité
74. narozeninvnašehodrahého
manžela, tatínka a dědeě.
ka pana

Otakara VOTKY
a zárove si dne 22.
srpna 2007 pŤipomeneme 6. smutné
vfročí jeho rímrtí.S láskou a rictou
vzpominají manželka Lidie a synové
Z deněka ot asr odi n ami .

pana
5. v;fročí
ťlmrtí

Jaromíra
ruÁvnnrn.
S láskou a rictou vzpominají maminka,
manželka a Syn Milan s rodinou.

Dne 2. července2007 by
se dožil80 let pan
Leoš SUGHÁNEK.
S láskou a ctou
vzpomíná manže|kaVincencie, syn
BŤetislav, dcera Jarmila a Margita s rodinami.

Dne 8. července20a7jsme vzpomněli
1. qfročírimrtípana

Aloise STERNADELA.
Nikdy nezapomenou
manŽelka, SYil a dcera s
rodinami.

Dne 11.července2007
jsme vzpomněli10.v1fročí
mrtí pana

Rudo|faLIGocKÉno.
S láskou vzpomíná maminka a synové
Roman a Radek s rodinami.
Dne 31. srpna 2007 si
pŤipomeneme nedo žitych
91 let pana

Štěpána
LlcocKÉno.

S láskou vzpomínámanžeIka a vnuci s
rodinami. Děkujeme, všem co si
vzpomenou s námi.
osud nevrátí, co již si vzal, nechal jen
vzpomínlql, bolest a žal. Rol,y plynou, jak
tiché želryproud, jen bolest v srdci trvá
a nedá zapomenout,

Dne 15. července
2007
jsme vzpomněli 4. smutnéqiročí,kdy nás bez
slova rozloučen
í navžďv
opustil pan
Petr SZELIGA.
Zérove 16. července
2007jsme vzpomněli
nedoži|ich73 (et pani

JiňinyszEL|GoVÉ.
Vzpomínají manželka Jitka, synové
Honza aKáj,a, rodiny Šeligovaa Niezgodova.

Mrtvy je ten, na koho se
zapomnělo.
Dne 16. července2007
jsme vzpomněli sedmé
qiročí,kdy dotlouklo
srdcepaní

oti|ieRUsKoVÉ.
S láskou vzpomínámanžel a syn.

Kdo Tě znal, ten si
vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy
nezapomene.
Dne l8. července2007
by
se dožil80 let pan
Miloslav SVIDER.
S láskou a ctou vzpominajímanželka
Zdenka,syn Milan a dceraMilena se
sv;imi rodinami, vnučkyKatka aPetta a
vnuk Lukáš.
Děkujeme
všem
pŤíbuzn;im,
známlm,
pŤátelrima
sousedrimza projevysoustrasti,květi.
novédarya ričastna posledním
rozloučení
s paní
LiIi NEPOKOJOVOU
ManželJan a syn Rostislav s rodinou.

Snipeři
napontué
zísltali
Pohát
statosty

Dne 17. 6. 2007 se uskutečnil1.
ročníksoutěžeo Pohár starosty ve
volejbalena hÍištiu zŠ-streo.
Zričastnilo se celkem šestdružstevnejen z
Dolní Lutyně, a|e i z okolních měst a obcí.
Hrálo Se ve dvou skupinách, pak postupo-

vala dvě družstva z každé skupiny do
semifinále, v němž se hrálo o postup do
finá1e.
Ve finále se utkala
druŽstva SenioŤi se
Snipery a první Pohár

uoleibal
starosty získalo

družstvo Sniperri. Gratulujeme vítěz m.
Děkujeme všem zirčastněn;fm družstv m
za sportÓvní v;fkony a poŤadatelrim
Marcelu Figurovi a Radovanu Skybíkovi
za hladkf prriběh turnaje. A pŤíštírok
zveme na druh1f ročník. (red)

pÍckáŽltou
UubecŽádnou
HranicenGisoupÍGGG
Mezinárodní projekt ''Kamarádi s medvídkem'' mezi MŠ Nerad a Przedszkole Gorzyce
má za sebou první rok. Je to projekt, kter;f
není vribec velk rozsahem, ale je velkf vf-

pásmo vánočních koled, zimních písní a
básní našich dětí u stromečku. Děti měly
dokonce možnost poznat blíže polsky jazyk,
paní uěitelka Joanna Gadek jim totiŽ

znamem. Cílem bylo posílit pŤátelstvív Neradě a Gorzycich. I yrašemalé děti si uvědomily' že lidé, byt, mluví jin;fm jazykem,

vyprávěla o vánoční besídce jejich dětí v
kostele, pÍívez|a a rozda|a dětem i p.

jsou stejní, mají podobné zvyky, tradice,
chování jako my.
První setkání učitelek MŠ Neradu a Predszkola Gorzyc se konalo v Ťíjnuv našíMŠ.
poznatky a
Paní učitelky si vyměnily
zkušenosti z pŤedškolní pedagogiky obou
zemi. Druhá aktivita byla vánoční, setkání
bylo opět v naší školce. ZpestŤenímbylo

učitelkám vánoční dárečky, vyrobené v
jejich predszkole, kalendáŤe, omalovánky a
sladkosti.
TŤetí setkání ''Soutěž mladfch ochráncri
pŤírody'' byla v Gorzycích. Zíčastntla jsem
se jí sama bez dětí. jako člen poroty této
soutěže.Byla to soutěž pěti školek z okolí
Gorzyc, která byla pečlivě pŤipravena místními p. učitelkami, ale i kuchaŤkami, které

chystaly pohoštěnípro děti, učitelky i rodiče
z Gorzyc, kteŤípŤišlipodpoŤit své děti.
Všech 25 soutěžících dětí si pÍipravilo
tanečky, písničky, ale dovedly i perfektně
odpovídat na otázky o lese, zvíÍatech a
ochraně pŤírody vribec. V závěru soutěže
kažďé dítko zasadilo do květináče ža|ud, o
kter;f se budou starat ve školce.
Poslední, a to červnové setkání, proběhlo
opět na pťrděnašíškolky, náplní bylo jakési
hodnocení našíspoluptáce za cel! školní rok
a pŤedánív;frobkri našich dětí paní učitelce
Gadek. Pro pŤíštíškolní rok plánujeme
návštěvu Zoo abazénu v Bohumíně.
Dáša Mojžíšková, MŠ Nerad
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