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Dolní Lutyně pod sněhem (leden 2006)
Sněhová nadílka, kterou na přelomu roku severní Moravu obdařilo
počasí, samozřejmě zasáhla i Dolní
Lutyni. Na jednu stranu přidělaly
obrovská množství sněhu vrásky
všem těm, kteří mají na starost chod
a úklid města, na druhou stranu se
některé části obce pod sněhovou peřinou představily úplně v jiném světle, než je občané normálně znají.
Například náměstí v centru, ale i
další části v Neradu či Věřňovicích
zvláště ve slunečných dnech vypadaly spíš jako alpská městečka než
obec nacházející se v uhelné pánvi.
Nejvíce radosti měly samozřejmě
děti, které mohly naplno využít
zimních radovánek.
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Změna obecně závazné
vyhlášky o místních
poplatcích č. 1/2005
S účinností od 1. 1. 2006 došlo
v obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích č. 2/2004 o místních poplatcích ke změně "poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu", a to v oddíle V., čl. 4. sazba poplatku ze
stávajících 432,- Kč na 450,- Kč
(za osobu).
Při návrhu sazby místního
poplatku za komunální odpad vycházel finanční výbor a následně ì
rada a zastupitelstvo obce z
podkladů a faktu, že náklady obce
Dolní Lutyně na sběr a svoz netříděného odpadu se za rok 2004
zvýšily oproti roku 2003 o cca 270
tis. Kč, a to z důvodu navýšení
ceny dopravy.
Poplatek lze uhradit:
- prostřednictvím SIPO (sdružené
inkaso plateb obyvatelstva) ve 4
splátkách běžného roku
(k 15.2., 15.5., 15.9.,
15.11.2006). Pokud máte zájem o
platby prostřednictvím více splátek,
dostavte se co nejdříve na Obecní
úřad Dolní Lutyně, kanc. č. l, k
sepsání písemného
souhlasu poplatníka s takovou
formou plateb a sdělení spojovacího čísla SIPO.
- poštovní poukázkou vydanou
Obecním úřadem Dolní Lutyně (v
jedné nebo dvou splátkách);
- převodem z účtu; I. splátka do
30. 4. 2006, II. splátka do 15. 9.
2006.
- v pokladně Obecního úřadu
Dolní Lutyně (v jedné nebo dvou
splátkách ve stejném termínu
jako u plateb složenkou, tj. I.
splátka do 30. 4. 2006, II.
splátka do 15. 9. 2006.
Pokud budete platit v hotovosti na
OÚ Dolní Lutynì, kanc. č. l,
žádáme Vás o připravení
přesné částky k úhradě.
Jednorázově je možno zaplatit
poplatek v termínu nejpozději
do 15. 5. každého roku.
Dojde-li ke změně v počtu osob, je
poplatník povinen oznámit správci
poplatku (OÚ Dolní
Lutyně) tyto změny, a to v souladu
s obecně závaznou vyhláškou nejpozději do 15 dnů ode
dne, kdy tato skutečnost nastala.
Jedná se o změny typu např.: narození dítěte, úmrtí, odstěhování
mimo i v rámci obce, přistěhování.
Alikvotní díl místního poplatku za
dobu , která odpovídá počtu
kalendářních měsíců, je povinen
poplatník v poměrné výši buď do-

Skončil rok oslav 700. výročí
založení naší obce
V průběhu minulého roku jsme čtenáře průběžně informovali o většině akcí konaných v rámci oslav 700. výročí založení naší obce.
Bylo velmi potěšující vnímat vysokou aktivitu společenských a sportovních organizací, škol, institucí i jednotlivců. Všichni hledali různé formy jak k oslavám přispět. Následující výčet akcí a aktivit nemá sloužit jako pouhý statistický přehled,
ale rovněž jako obraz o míře zapojení občanů do procesu oslav.

I. Aktivity působící nadčasově:
1. Pamětní medaile - I.
Prvotní návrh reliéfu medaile zpracoval Ladislav Buryan. Profesionální podobu reliéfu a
sádrový model zhotovil přední český medailér
akademický sochař Michal Vitanovský.
Vyrobeno bylo 200 ks medailí: 100 ks stříbrných a 100 ks z materiálu tombak. Garantem
bylo zastupitelstvo obce.

2. Pamětní medaile - II.
Z iniciativy věřňovských občanů, numismatiků, bylo vyrobeno 123 medailí.
120 stříbrných, 3 zlaté. Autorem reliéfu a ražby bylo Numismatické muzeum v Brně.
Materiál na výrobu pamětních medailí věnova-

li občané, zejména p. Jeroným Mazurek a
Josef Kubátko. Reliéf akcentoval Věřňovice
jako historicky samostatnou obec, od roku
1975 část Dolní Lutyně.
3. Videofilm o Dolní Lutyni.
Propagační videofilm naučně propagačního
obsahu zaměřeného na současnost i budoucnost obce. Určeno veřejnosti na nosičích VHS
a DVD. Garantem bylo zastupitelstvo obce.
4. Brožura “Dolní Lutyně v obrazech”.
Barevná publikace formátu A5, která jako
soubor fotografií zachycuje krásu fauny, flóry
i krajiny Dolní Lutyně. Nákladem 2000 ks vydal OÚ Dolní Lutyně. Zdarma distribuováno
do domácností občanů Dolní Lutyně a základních škol. Autorem fotografií byla Blanka Růžičková, garantem a nakladatelem bylo zastupitelstvo obce.
5. Pamětní list.
Variabilně zpracovaný pamětní list se širokým polem užití. Slouží samosprávě
k oceňovaní jedinců i skupin. Námět a výtvarné zpracování provedla ve variantách Martina
Bogoczová. Garantem bylo zastupitelstvo obce.
6. Kniha “Dolní Lutyně 1305 – 2005”.
Odborně zpracovaná publikace, ve které je
umístěn tento text, obsahově zaměřená na
historii, současnost i výhled Dolní Lutyně.
Text doplněn dobovými fotografiemi.
Odborný text a uspořádání Irena Hajzlerová.
Garantem a nakladatelem bylo
zastupitelstvo obce.
7. Pamětní štítky.
Vyrobeno 100 ks měděných štítků o průměru 32 mm. Reliéf odkazuje na historické
700-leté trvání Věřňovic. Ražba jednostranná.
Iniciátory vzniku štítku Jeroným Mazurek a Josef Kubátko. Ražbu zajistilo Numismatické
muzeum v Brně.
8. Poštovní známky.
(Pokračování na stránce 2)

D. Štrouf
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Fejeton
Jak udělat pořádnou
díru do světa...
Díru do světa jde udělat mnoha
způsoby. Asi nejjednodušší by bylo
vzít bagr nebo nějaký vrták a udělat pořádnou díru do země, čili do
světa. Pokud nemáte žádný
z těchto strojů, musí vám stačit
obyčejný rýč. V případě zvolení tohoto způsobu se o vás asi
v novinách psát nebude a bude
vám muset stačit vaše dírka. Proto
každý volí jinou cestu. Milan Baroš
dává góly za slavné fotbalové kluby – píše se o něm, točí se kolem něj
peníze a fanoušci, takže může říct,
že udělal díru do světa. No jo, ale
co když nemám pro nic mimořádný talent?
Stačí se nechat zmlátit, okrást, nebo něco vyloupit a hned budete mediální hvězdou. To by byl ovšem
hodně špatný příklad. Určitě se najde mnoho příjemnějších způsobů.
Tak například stačí vypustit nějaké
“svinstvo” z vaší továrny a hned
kolem toho bude obrovská kauza.
Přijede k vám televize, novináři a
bude to také řešit policie. Vy jako
šéf to svedete na nějakého zaměstnance, abyste si neušpinil ruce. Samozřejmě ochranáři vám napaří
pokutu, ale vy se jí snadno vyhnete,
protože máte svého potenciálního
viníka. Ten ji bude muset za vás
uhradit. Takhle udělala díru do
světa jedna naše chemička.
Proto raději volme způsoby, které
by neškodily našemu okolí a životnímu prostředí.
Nebo raději zůstaňme u kopání do
Země s velkým “Z”. Kdoví, třeba
narazíte u sebe na zahradě na nějaký poklad. Třeba ropný vrt, nebo
zlatou žílu… Pak už bude na vás,
jak se prosadíte v konkurenci slušných a hlavně neslušných podnikatelů, sportovců, “byznysmenů”…
Hurá do kopání!!
Pavel Sikor
“Zahrádkářské potřeby s. r. o.”
(rýče, kopačky, vidle…)

Projekt “Slezské Benátky”
Když se o možnosti otevřít řeku Olši začalo
před několika lety diskutovat, nesetkala se tato myšlenka zdaleka ve všech případech
s jednoznačným pochopením. O to více možná překvapí, že již od příštího roku budou
moci zájemci řeku využívat v rámci nově realizovaného projektu. Právě jemu byla věnovaná
odborná prezentace, která
se konala
15.12.2005 v Domě PZKO ve Věřňovicích.
Kromě zástupců všech dotčených obcí a měst
se zúčastnili rovněž odborníci z Povodí Odry , zástupci polského konzulátu v Ostravě a
českého konzulátu v Katovicích, zástupce
kanceláře vládního zmocněnce v Ostravě. Setkání přineslo mimořádně pozitivní výsledky.
Předložena byla studie proveditelnosti tohoto
projektu a co víc, už to není pouze o tom, že
je to reálné, ale v příštím roce se připravuje ke
splavnění první sedmikilometrový úsek ze Závady do Věřňovic.
K zprovoznění první etapy nemají vážnější výhrady ani správci toku, a tak již nyní probíhají horečné přípravy na to, aby
v červnu příštího roku mohl být první
úsek řeky symbolicky otevřen. Tato část
řeky by však v budoucnu nemusela být jediná, na kterou se vodáci dostanou. Projekt počítá se splavněním více než třiadvaceti kilometrů řeky od karvinského
Darkova až po Bohumín. Nápad zaujal
rovněž obce na polském břehu Olše, a tak
se již rodí myšlenky na vybudování nástupních míst i na polském břehu a postupné napojení na jejich říční systém.
“Pomohli nám experti z Baťova kanálu, kteří

poradili, jak máme projekt rozjet a zpropagovat a hlavně abychom se vyvarovali chyb, které udělali oni při realizaci jejich vodní cesty.
Pokud se nám podaří získat dostatek financí,
rádi bychom již v příštím roce zorganizovali
rovněž vodácký tábor na Olši,” dodal Tobola.
Ve dnech 12. až 15.1. 2006 se konal na brněnském výstavišti mezinárodní veletrh
cestovního ruchu Regiontur- Go. V rámci
expozice Euroregionu Těšínské Slezsko
byl rovněž prezentován tento nový produkt cestovního ruchu . O tento projekt
se zde zajímala řada cestovních agentur
a kanceláří a z regionu zejména orlovská
Cestovní kancelář JUHASZ a zástupci
Lázní Darkov , pro které tato akce je velmi atraktivní a mají zájem ze účastnit její postupné realizace.
Ing. Josef Tobola

Padá sníh, padá sníh ...
zpívá se v jedné písničce. A že ho na přelomu roku napadlo požehnaně! Na jedné straně radost dětí, na straně druhé starost dospělých
s nerudovskou otázkou: “ Kam s ním” ? Kdo nemusel, nevyjížděl a raději ani nevycházel. Takovou
sněhovou nadílku jsme již několik let nezažili. Kdo
měl ruce, nohy, začal odklízet. Sněhu bylo tolik, že
technika nestíhala. Trpěliví museli být především ti,
kteří čekali, až přijede traktor, a když projel, do hodiny bylo vše, jako kdyby nepřijel vůbec. Vím, že

Jarmila Holaschková,ved.učitelka MŠ
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lidé mající odklízení sněhu na starosti se snažili, několik dní téměř vůbec nespali, a přesto si vyslechli
spoustu kritiky. Jednou za to, že pluh ještě neprojel,
podruhé za to, že projel ve špatném směru a nahrnul jim sníh zpět a ne sousedovi naproti. Určitě nebylo všechno dokonalé, ale přesto bych rád všem
těmto lidem chtěl poděkovat, a to zejména: p. Libo-

9. Obrázková skládačka.
Obrázkové skládací leporelo námětově zaměřeno na Věřňovice, tvořeno 18 fotografiemi
historického i současného obsahu opatřené
dvojjazyčným textem.
Velikost 70 x 105 mm. Iniciátorem a zpracovatelem návrhu byl Jeroným Mazurek.
Sazba a grafická úprava Dušan Žárský. Vydal
v počtu 100 ks Jeroným Mazurek.
II. Aktivity jednorázové:
30.3.2005 - “Umělecký trojlístek”
Soutěž žáků 1. stupně ZŠ Aloise Jiráska –
Zbytky v recitaci, zpěvu a vlastní
tvorbě dětí (píseň, báseň, povídka). Organizátorem akce bylo Myslivecké sdružení Dolní
Lutyně – Zbytky a školní družina ZŠ – Zbytky.
29.4.2005 -“Pohádkové dopoledne
s Bolkem a Lolkem”.
Dopoledne pohádkových scének a písniček dětí mateřských škol z širokého
okolí včetně Polska. Organizátorem byla ZŠ a
MŠ s polským jazykem vyučovacím.
11.5.2005 - “Soutěž mladých cyklistů”.
Dopravní soutěž dětí 3. a 4. ročníků dolnolutyňských ZŠ konaná ve Věřňovicích. Soutěž složená z testu znalostí pravidel silničního
provozu a jízdy zručnosti. Doplněno programem pracovníků Referátu cizinecké a pohraniční policie v Dolní Lutyni -Věřňovicích. Organizátorem akce byla
ZŠ a SRPŠ ve Věřňovicích.
11.-15.5.2005 “Jak se kdysi v Lutyni žilo”.
Výstava historických exponátů z vlastnictví
dolnolutyňských občanů. Doplněno promítá-

ním videofilmu o historii Dolní Lutyně spoluautorky Anny Šertlerové. Organizátorem byla
místní skupina PZKO v Dolní Lutyni.
14.5.2005 - “Koncert duchovní hudby”.
Slavnostní koncert čtyř pěveckých hudebních sborů: soubory Kalina a Slowik nad Olzou z Polska, domácí pěvecký sbor Lutnia a
dechový soubor Lutyňská šestka. Uvedené
skladby a písně byly věnovány památce
zesnulého papeže Jana Pavla II., 700. výročí
obce a 60. výročí ukončení II. světové války.
Organizátorem akce konané v dolnolutyňském
kostele sv. Jana Křtitele byla místní skupina
PZKO v Dolní Lutyni.
4.6.2005 - “90 let trvání ZŠ s polským

ru Bednářovi, Drahomíru Kijonkovi, Daliboru Gallusovi, Ladislavu Wencelovi, Jindřichu Janečkovi, Václavu Váchalovi, Františku Vjatrovi a Ladislavu Vaškovi.
Děkuji taky všem občanům, kteří vzali lopaty a shrnovadla a několikrát za den odhazovali,
odhazovali a odhazovali nekonečné přívaly sněhu u
svých domů, obchodů a přístupových cest. Můj dík
si také zaslouží všichni ti, co pomáhali svým příbuzným a známým třeba jen tím, že jim zašli nakoupit.
Vyrovnat se s vrtochy počasí není lehké, není konec
zimy a příroda nás ještě určitě mnohokrát překvapí,
ale sedět v teple u kamen, nebo v hospodě a nadávat dokáže každý, pomoci v kritických okamžicích
už jen málokdo. Proto jsem rád, že lidí ochotných
pomoci není v Dolní Lutyni a Věřňovicích málo.

jazykem vyučovacím”.
Slavnostní akce zahrnující výstavu v ZŠ,
účelově vydaný časopis “ECHA PRZESZLOSTI – VIZJA PRZYSLOSTI” (ozvěny minulosti –
vize budoucnosti), barevné leporelo
s historickými i základními údaji o škole a akademie v kulturním domě, po které následoval
ples absolventů. Organizátorem akce byla ZŠ
s polským jazykem vyučovacím a Matice školská.
11.6.2005 - “Pohádkový les”.
Zábavné odpoledne pro děti dolnolutyňských mateřských škol a dětí ZŠ 1. stupně spojené s dětskými radovánkami. Pohádkově koncipované sobotní odpoledne v otevřené krajině za řekou Olší ve Věřňovicích. Organizátory
byli ZŠ, MŠ a SRPŠ Věřňovice.
12.6.2005 - “Vystoupení Vl. Hrona”.
Představení pro veřejnost. Konáno
v kulturním domě. Organizátorem akce byla
Osvětová beseda v Dolní Lutyni.
13.–15.6.2005 “Výstavka výtvarných
prací”.
Vlastní výtvarné práce vystavovaly děti výtvarného kroužku “Šikulky”. Ukázka různých
rukodělných dětských prací. Další výstava byla
konána v období Vánoc 2005. Organizátorem
výstavky byla Terezie Kantorová, vedoucí
kroužku.
17.6.2005 - “Slavnostní akademie”.
Odpoledne vyplněné recitací, tancem,
gymnastikou, zpěvem, divadlem a hudbou.
Zcela zaplněný sál kulturního domu. Organizátorem akce byl pedagogický sbor ZŠ Aloise
Jiráska v Dolní Lutyni.
20.6.2005 - “Malování na chodníku”.
Výtvarná soutěž pro děti dolnolutyňských
mateřských škol. Organizátory akce, které se
zúčastnilo 80 dětí, byla MO ČSSD, ZO Českého svazu žen a Osvětová beseda.
20.6.2005 - “Mezinárodní lehkoatletický trojboj žákovských družstev”.
Tradiční sportovní soutěž žáků 6. -9. tříd
dolnolutyňských škol, ZŠ okolních obcí Dětmarovic a Petrovic u Karviné a příhraničních
obcí Gorzyczki, Golkowice a Laziska (PR).
Soutěže ve skoku do dálky, běhu na 60 m a
běhu na 200m. Organizátorem byla ZŠ
s polským jazykem vyučovacím.
24.6.2005 - “Slavnostní shromáždění”.
Setkání občanů, zástupců politických a
společenských organizací, členů zastupitelstva,
učitelů škol, zástupců veřejných institucí,
sponzorů, zástupců družebních polských obcí
Godowa a Gorzyc a pracovníků obecního úřadu u příležitosti 700. výročí založení obce. Na
akci, která se konala v prostorách ZŠ Aloise
Jiráska a které se účastnilo cca 200 osob, byli
pamětním listem a pamětní medailí odměněni
čtyři občané obce. Byli to Ing. František Gil,
p. Ladislav Buryan, p. Alois Cienciala a
p. Jeroným Mazurek. Ocenění bylo uděleno
zastupitelstvem obce za celoživotní činnost
v oblasti písemnictví a dokumentaristiky na
úrovni obce a regionu. Významnými hosty akce byli Msgre. Lobkowitz a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Pavel Drobil.
Oficiálním pořadatelem této akce bylo zastupitelstvo obce.
25.6.2005 - “Letní slavnost českopolského přátelství”.

Tradiční 15. ročník česko-polských slavností věnovaný oslavám 700. výročí založení
obce. Areál u řeky Olše ve Věřňovicích přivítal
jak místní návštěvníky, tak návštěvníky
z polského Godowa a Gorzyc, kteří dorazili
do místa konání bryčkami a alegorickými vozy. Bohatý kulturní česko-polský program dokresloval velmi vydařenou akci. Organizátorem akce byla MS PZKO Dolní LutyněVěřňovice.
25.6.2005 - fotbalové utkání mladších žáků TJ Sokol Dolní Lutyně-Věřňovice
proti starším žákům Klub sportowy Polonia
z Lazisek (Polsko). Zvítězili hosté 7:3. Organizátorem byla TJ Sokol Dolní Lutyně.
2.7.2005 - “Hasičský útok”.
Sportovně soutěžní dopoledne hasičů
na hřišti TJ Sokol Dolní Lutyně o pohár starosty obce. Soutěž se uskutečnila na hřišti TJ Sokol Dolní Lutyně. Organizátoři akce, Sdružení
hasičů Nerad, obsadilo v soutěži třetí místo.
Zvítězilo družstvo hasičů z Doubravy.
16.7.2005 - fotbalová utkání mezi
mužstvy TJ Sokol Dolní Lutyně a Klub sportowy
Polonia z Lazisek (Polsko). Výsledky: dorosty
nerozhodně 1:1, muži 10:1 pro TJ Sokol. Organizátorem byla TJ Sokol Dolní Lutyně.
23.7.2005 - fotbalové utkání starších
pánů mezi TJ Sokol Dolní Lutyně-Věřňovice
a Klub sportowy Polonia z Laziska (Polsko).
Zvítězili hosté z Lazisek 3:2. Organizátorem
byla TJ Sokol Dolní Lutyně – Věřňovice.
23.7.2005 - “Zahradní slavnost”.
Veřejná “párty” v areálu zahrádkářské
klubovny Jiřinka. Speciality na grilu a tanec
byly hlavním programem akce zahrádkářů,
kteří tak spojili oslavy 40. výročí založení své
místní organizace s oslavami výročí obce. Organizátorem byla místní skupina Českého svazu zahrádkářů.
30. – 31.7.2005 – fotbalový turnaj
mužů mezi družstvy Dolní Lutyně, Dětmarovic, Věřňovic a Orlové. Vítězem turnaje se stalo fotbalové družstvo Orlové. Organizátorem
byla TJ Sokol Dolní Lutyně.
13.8.2005 - “Srpnová noc”.
Taneční zábava pod širým nebem na
hřišti místní organizace TJ Sokol Dolní Lutyně,
který byl hlavním organizátorem. Hudební
produkci pro převážně mladé účastníky akce
zajišťovala skupina RUFUS.
15.8.-15.9.2005 – “Výstava obrazů a
keramiky”.
15.8. byla otevřena ve velkém sále kulturního domu výstava obrazů, kreseb a keramiky. Převážně dolnolutyňští amatérští či profesionální umělci zde vystavovali několik stovek svých prací. Výstava byla vhodně doplněna souborem pohlednic a fotografií. Svým významem předčila výstava očekávání. Organizátory akce byla Osvětová beseda spolu se školskou a kulturní komisí.
20.8.2005 - “Den Dolní Lutyně”.
Zábavný program pro širokou veřejnost v historickém pojetí. Celodenní komponované pásmo v nepřetržitém sledu střídalo
historické tance a písničky s rytířskými souboji, kejklíři a středověkými hrami. Programovou
skladbu doplňovala ukázka středověkých palných zbraní, aranžované prostředí katovny,
pregéřská dílna apod.. Organizátoři pamatovali
i na aktivní zapojení dětí a dospělých. Střelbu

Informace
obecního
úřadu

z kuší nebo hod středověkými sekyrami si mohl vyzkoušet každý zájemce. Programový blok
započatý v 10.00 hod. slavnostním historickým
průvodem zakončilo v 18.00 hod. slavnostní
defilé všech účinkujících. Krásné a slunné počasí přálo organizátorům, kterými byli zastupitelé obce a obecní úřad. Generálním sponzorem byla Bonatrans, a.s. .
27.8.-28.8.2005 – “Výstava králíků,
drůbeže a holubů”.
Výstava koncipována jako okresní se
konala v areálu Jiřinka. Zdařilá akce, která
svým obsahem podtrhovala a připomínala historicky zemědělský ráz obce. Organizátory byla místní skupina Českého svazu chovatelů.
29.8.2005 - “Zábavné sportovní dopoledne pro děti”.
Zábavné soutěže pro děti konané na
prostranství před místní pekárnou. Děti měly
možnost předvést svou zdatnost v hodu šipkami, běhu v pytli, ve velkých gumových holínkách apod. . Krásné počasí přilákalo ale i hojnost maminek s kočárky s nejmladší dolnolutyňskou generací. Organizátory akce byla
Osvětová beseda a místní organizace Českého
svazu žen.
17.9.2005 - “Loučení s létem”.
Zahradní slavnost konaná v areálu Jiřinka. Počasí nehrálo roli. Bohaté občerstvení
a grilované speciality přispěly ke spokojenosti
účastníků. Organizátory byla místní organizace
Českého zahrádkářského svazu.
28. -29.10.2005 – “15 let obnovené
činnosti organizace harcerů” (Harcerstwo
Polskie v Republice Czeskiej). Dvoudenní akce
zaměřená na patnáctileté trvání organizace a
historický vývoj Dolní Lutyně. Program zahrnoval setkání aktivních členů i pamětníků
s večerním táborákem. Organizátorem byla
místní skupina mladších harcerů St. Tarkowskiego.
Říjen 2005 - “Besedy o historii Dolní Lutyně”.
Soubor besed pro žáky základní školy
II. stupně na téma historie obce a okolí. Garantem tématu bylo Muzeum Těšínska
v Českém Těšíně. Organizátorem besed byla
Osvětová beseda a ZŠ Aloise Jiráska v Dolní
Lutyni.
Prosinec 2005 – “Silvestr pro
nejmenší”.
Akce pro děti pořádaná SRPŠ Věřňovice 30. prosince 2005. Na MŠ se uskutečnily
v průběhu měsíce mikulášské nadílky.
Všem organizátorům vyslovujeme upřímné poděkování za jejich obětavost. Těm, kteří svou
akci v přehledu nenajdou, se omlouváme. Rádi

(Pokračování ze stránky 2)
platit, nebo mu správce poplatku
případný přeplatek vyúčtuje a vrátí
zpět.
Odvoz odpadů zůstává stejný
jako v minulém roce, ve čtvrtek v
pravidelných 14-ti denních intervalech. Pokud nebyl v průběhu
ledna odvezen odpad ve vývozní
den (čtvrtek), bylo to zapřičiněno
kalamitním stavem - svozové
vozidlo při couvání zapadlo do
sněhu. Rovněž v náhradních termínech (pátek, pondělí) zapadlo.
Žádáme občany, obchody, veřejné
budovy, podnikatele, aby si zajistili
průchod (odklizení sněhu) k popelnici dle svozového kalendáře. Dále
žádáme občany, aby ve vývozní
dny neparkovali na místních komunikacích a umožnili plynulý
přejezd popelového vozidla k vyprázdnění odpadní nádoby.
Děkujeme za pochopení.
L. Jarošová, životní prostředí

Výzva
Na základě opatření rady obce
ke zlepšení systému zimní
údržby (píšeme o tom na jiném místě novin) hledá obec
ochotné občany, kteří by se za
přiměřenou odměnu starali
v zimním období o údržbu
jednotlivých autobusových čekáren ČSAD. Bližší informace
můžete získat osobně i telefonicky na tel. čísle tajemnice
obce Mgr. Dany Kawanové
596 544 409 linka 31
nebo e-mailovou poštou na
adrese kawanovad@dolnilutyne.org .
Počet obyvatel Dolní Lutyně
v roce 2005
K l.l.2006 měla obec Dolní Lutyně celkem 4 684 obyvatel ,
z toho bylo
2312 mužů a 2372 žen.
V loňském roce se narodilo
celkem 36 dětí, převážnou část
tvoří opět chlapci – 21, děvčátek se narodilo 15.
Do obce se přistěhovalo 111
obyvatel, odstěhovalo se 103
osob.
V loňském roce zemřelo 66
osob, z toho 31 mužů a 35
žen.
Výsledná bilance je tak úbytek
22 obyvatel oproti roku 2004.
Jarmila Vozárová
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SKVĚLÝ LYŽÁK
ROKU 2006

Zápis dětí
do Mateřské školy v Neradě
Zápis dětí do Mateřské školy v Neradě pro
školní rok 2006/2007 proběhne dne
15.2.2006 od 10,00 h do 16,00 h v kanceláři mateřské školy.
Rodiče přinesou rodný list dítěte.
Rodiče a děti si v daný den mohou školu
prohlédnout a zúčastnit se některých akcí
dětí.
Co nabízíme: pobyt dětí v příjemném
rodinném prostředí, logopedickou péči,
výukové programy na PC, úzkou spolupráci se ZŠ, plavání, saunování, dle možnosti
školy v přírodě, možnost rodičů zapojit se
do všech činností mateřské školy.

Z iniciativy věřňovského občana Josefa Kubátky bylo vydáno 10 aršíků poštovních
známek s kupóny. Autorem grafického návrhu
podoby kuponu byl Jeroným Mazurek.
Tisk zajišťovala Česká pošta.

Letos se už naše děti na zimní olympijské hry do Turína nedostanou.
Ale za pár let? Při pohledu na jejich
úsilí, snahu, úžasné pokroky, odvahu a často i zaťaté zuby člověka napadá ledasco. A zvlášť tehdy, když
stojí u vleku a čte si nápis:” Na tomto svahu se učil lyžovat a trénoval
Ondřej Bank, mistr republiky
v alpském lyžování.” A uvidí jeho
fotografii s medailí na stupních vítězů. A stejný Ondřej Bank je pak
mezi 82 nominovanými sportovci
na letošní olympijské hry do Turína.
A proč ta asociace? Naši žáci 7.
tříd /ZŠ A. Jiráska v Dolní Lutyni/ se totiž od
9. do 15. ledna zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu právě ve Štědrákově Lhotě /
okres Šumperk/, odkud výše zmíněný lyžař
pochází. Krajina spadá do klidové zóny
s ochranou přírody. Vesnička je to malá, má
okolo58 obyvatel, z toho asi 20 lidí tvoří
jednu rozvětvenou rodinu a ta se stará o
vlek, penzion Lesanku, kde jsme byli ubytováni, pečuje o turisty apod. Majitelem turistické ubytovny je ing. Ivan Bank, nejen
otec zmíněného Ondřeje Banka, ale i spolumajitel vleků, které jsou postaveny u svahů
pro výuku lyžování opravdu výborných.
Svahy jsou pravidelně upravovány, při nedostatku sněhu pomohou sněžná děla.
“Lyžáku” se zúčastnilo celkem 53
osob, z toho 48 dětí. Vše zorganizoval a řídil vedoucí – Mgr. Marcel Figura, kterému
pomáhali další instruktoři – Petr Vykydal,
Mgr. Petra Kočí, ing. Dalila Čempelová a
zdravotnice – Mgr. Eva Šipulová.
Letošní kurz byl ale výjimečný i
tím, že to byl historicky 1. kurz, kde se děti
učily jízdě nejen na lyžích, ale i na snowboardech. Kurz snowboardingu pod vedením
pana učitele Figury úspěšně absolvovali:V.
Mžíček, J.Ševčík, Ž. Čáliková, A. Koštialiková, Z. Veselá, J.Krč, L. Stařičný, J.Stoklas, J.
Štverák, T.Wrožyna, N.Antoszyková, E.
Kurtiová, A.Lukšová a S.Tomaszková.
A ještě něco nás zaujalo. Závody ve
slalomu, které jsou vyvrcholením celého
kurzu, se shodou okolností konaly v pátek
13. Původně jsme uvažovali, že startovní
číslo 13 vyřadíme, ale pak jsme si řekli – a
proč vlastně? A představte si, že vítězem celého závodu se stal Lukáš Chybiorz ze 7.B,
který si číslo 13 vylosoval. Třináctka mu přinesla evidentně štěstí. Druhý byl Vojtěch
Válek ze 7.B a na třetí místo dosáhl Martin
Ondra ze 7.A. Umístění 2.družstva:1.místo
Lucie Nováková. Umístění 3.družstva:
1.místo K.Vaňharová 2.místo Arnošt Mynář
2.místo M.Čáliková 3. místo David Kaša,
3.místo Jakub Šostok
A chcete znát názory dětí? Zde jsou citace
z jejich slohových prací v typicky žákovském slangu:
K. Uherková,7.B: “Když jsem poprvé uviděla Štědrákovu Lhotu a naše ubytování, myslela jsem, že to tam ten týden nevydržím.
Vypadalo to, jako kdyby tam nic a nikdo
nebyl. Žádný člověk, jen pes odněkud neu-

stále štěkal. Když jsme však vybalili kufry z
autobusu a vešli do ubytování, bylo všechno rázem lepší a celá vesnice, i když byla
skoro prázdná, se mi zalíbila.
…Třetí den, kterému se říká kritický, jsme
šli lyžovat jen ráno a odpoledne jsme šli na
vycházku do nejkrásnější části Štědrákovy
Lhoty. Do kravína!
…Když jsme stáli nahoře na kopci, vypadalo to jako v pohádce. Nebe bylo krásně
azurové a stromy nádherně bílé, jako by
kolem nich chodil děda Mrazík.”
A.Lukšová,7.B: “Lyžák. Tak to bylo hustý.
Štědrákova Lhota,klid, my, snowboardy a
lyže. Bájo! Každý to chce prožít znovu, každý chce jezdit, bavit se se spolužáky, bojovat o teplou vodu, to bylo tak fajn. … Zajezdili jsme si až až. V pondělí, jak jsme se
tam konečně dobelhali s těma snowboardama, jsme si poprvé vyšlápli půlku kopce. To
je takový nádherný pocit, taková frajeřinka.
Druhý den jsme taky šlapali, ale už výš.
V úterý odpoledne jsme začali jezdit na ma-

snowboardu. Byl na nás ohleduplný, že to
každý hned nemůže umět. Když jsme byli
unavení, tak nám dal pauzu, abychom si
odpočinuli. Pomáhali jsme si všichni navzájem, dali si pozor, ať si neuděláme úraz….
Děkuju všem učitelům, kteří byli ochotni
s náma 7 dnů vydržet a naučit nás jezdit.”

Komise pro Rozvoj a výstavbu
Dalším poradním orgánem rady obce je komise pro Rozvoj a výstavbu. V jejím čele, tedy předsedou, je ing. Josef Tobola. Dále komisi tvoří ing.Lubomír Sebera,
ing.Petr Semer, ing.Radoslav Káňa, Phd. a ing.Kamil Černý. První zasedání proběhlo 19. dubna 2004.Všech zasedání se zúčastňuje ing. Radoslav Skybík, pracovník OÚ .

M.Ondra,7.A: “Byl to hustej lyžák, že se na
něj bude vzpomínat pěkně dlouho.”

Proč komise na jaře roku 2004 vznikla?

V.Juráková,7.A “Každé ráno jsme měli krásné probuzení, ale každý večer nás hlídali
učitelé, jestli spíme.”
N.Antoszyková,7.B: “Pan učitel nám vysvětloval vše o ježdění, že jsou pojmenované
hrany snowboardu, přední strana je front
side a zadní strana je back side. Moc mě to
tam bavilo, klidně bych tam vydržela ještě
další týden.
M.Mžiková,7.B: “ Dopoledne jsme já a Lucka vyjely nahoru lanovkou. Bylo to příjemné. Nakonec jsem sjela celý kopec, který
měl asi 200-300 metrů. Sice po kousíčkách,
ale sjela. Najednou mě začalo lyžování bavit. Odpoledne už jsem sjela kopec najednou.”
E.Švidrnochová,7.A: “Vyhrála jsem spolu
s kámoškama 1. místo za nejuklizenější pokoj na celém lyžáku…. Pátek, sobota, neděle-jezdím už bez pádu. A to jsem 1.den
myslela, že to bude nejhorší týden mého
života!… Vařili skvěle-vůbec jsem neměla
hlad-a to je na lyžáku po té námaze naučit

lém vleku, ve středu už na velkém. Sice
z toho bolí noha, ale stojí to za to. …
Nejhorší bylo, když se nám zasekla hrana,
to byly držkopády. Ve čtvrtek už začala
chodit děcka za zdravotnicí s bolestí kloubů
a svalstva. Paní zdravotnice je nevyhodila,
ona nikoho za celý pobyt nevyhodila, všem,
co přišli s nějakou bolestí, tak se na to podívala, pofoukala, namazala a případně dala
nějaké léky. …Ale našli se i takoví, co zašli
za zdravotnicí s pouhou modřinou.”
M.Slaná, 7.B: “Když už konečně skončila
snídaně, šli jsme se převléct do pokoje a

Plesová sezóna
ve škole na Zbytkách
I my ve škole na Zbytkách
máme rádi zábavu, a tak SRPŠ
ve spolupráci s učitelským
sborem připravilo pro žáky
školy v sobotu 14. ledna maškarní karneval. Všechny masky byly po zásluze oceněny
drobným dárečkem a po soutěžích pro děti SRPŠ připravilo chutné občerstvení. Všichni
se dobře bavili, tancovali mladí i staří. Večer byla připravena společenská zábava pro
dospělé, tombola pod názvem
“kuriozity” byla příjemným
zpestřením večera. Tímto
chceme poděkovat panu Wojtasovi , Bc. Janu Fismolovi a
všem, kteří přispěli do tomboly. K tanci a poslechu nám
hrál pan Bury z Karviné. Pobavit se s námi přišel i pan
místostarosta Bc. Jan Fismol.
Společně jsme zavzpomínali
na školní léta.
Mgr. Zuzana Kovaříková

Pozvánka
Dolnolutyňští zahrádkáři
zvou v sobotu 25.2.2006
od 19.oo hod. do
"JIŘINKY"
širokou veřejnost na

P.Močidlanová,7.B: “Čím začít? Je toho hodně a hodně, o čem by se dalo povídat…
Nevím, jaký má kdo názor, ale já teda kladný….Počasíčko nám přálo a blankytné nebe
lákalo, abychom si na něj sáhli! Výhled na
celé hory-a to jsem nezapomněla vždy připomenout při každém/!/hovoru s rodiči. …
Vážně to byl fičák a jízdy byly hustý! Nej
týden v mém životě!!!

E.Kurtiová, 7.B “Náš instruktor byl pan učitel Marcel Figura a moc mu děkuju za to, že
jsem měla příležitost se naučit jezdit na

Do jakých oblastí zaměřuje komise svou činnost?
V zásadě všude tam, kde vidíme příležitosti pro
obec, a tam, kde jsou zásadní potřeby obce. Jedná se hlavně o oblast životního prostředí,kde naši
obec nejvíce “bota tlačí”. Dále je to oblast přípravy území pro výstavbu rodinných domků, oblast
zpracování studie centra obce včetně návrhu na
obnovu zámku a jeho okolí.
V oblasti rozvoje turistiky, výstavby cyklostezek a
sportovišť nás zajímá rozvoj cestovního ruchu a
rozvoj a provozování sportovišť v obci.
Co řeší komise v současném období?

se lyžovat důležité…. Bylo to super-krásně
modré nebe tam bylo. A více jsem poznala
lidi kolem sebe.”

vypravili se na svah. Boty klouzaly, ale i tak
jsem došla. Byli jsme nahoře a paní učitelka
Kočí nám řekla, že dnes pojedeme na vleku. Vyzkoušeli jsme si to nasucho a potom
se dostavili k vleku. Šlo nám to moc dobře,
skoro nikdo nespadl. … Doufám, že budu
mít možnost se do ŠL vrátit. Nemám si na
co stěžovat. Celý týden jsem se nenudila.
Sjeli jsme všechny kopce, které se nám ze
začátku zdály hrozné.”

Smyslem činnosti komise je zlepšení kvality života v obci a spokojenosti jejích obyvatel. Cílem je
řešení otázek vztahujících se :
- k rozvoji obce na úrovni strategického, programového a operačního plánu
- ke změnám územního plánu sídelního útvaru
obce Dolní Lutyně
- ke spolupráci na přípravě investičních záměrů
a jejich realizace
- k investicím na území obce z hlediska vlivu na
architektonický charakter
- k majetkoprávním změnám pozemků na území
obce a doporučení k jejich změnám
- k doporučení směřující k ochraně životního
prostředí
- k doporučení směřující k ochraně památkových objektů
- k doporučení v oblasti cestovního ruchu, výstavby cyklostezek, sportovišť apod.
- ke spolupráci s odbornými výbory a komisemi
při samosprávě obce

Pochování
basy

L. Nováková,7.A: “Myslím, že když si vzpomenu, jak jsem stála první den na lyžích a
skoro jsem nevěděla, jak se postavit, tak si
řeknu, že za ten týden jsme si užili legraci,
zábavu a hlavně jsme nabyli velmi mnoho
zkušeností a znalostí.Tak – a teď, když už
jsme zase doma, chtěli bychom se vrátit na
ten SKVĚLÝ LYŽÁK ROKU 2006.”

Je zajištěn zábavný program, bohaté občerstvení,
domácí kuchyně a to vše
za lidové ceny.
K poslechu i k tanci hraje
MINI REFLEX (Z. Prudel).
Vstupenky jsou v předprodeji v restauraci "U Pštrosa" za 75,-Kč včetně místenky.

Zaznamenala a z dětských slohových
prací vybrala a citovala
Eva Šipulová.
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Zabýváme se tím, jak mají být řešena přirozená
centra obce, a to přímo v Dolní Lutyni, ale také
Neradu, Věřňovicích a Zbytkách. V této oblasti je
to tedy příprava lokalit výstavby rodinných domků, infrastruktury a doprovodných služeb, jako
jsou hřiště, sportoviště a podobně. Výhodou je,
že to řešíme ve spolupráci se Stavební fakultou
VŠB – TU Ostrava.
Mezi konkrétní projekty , které v současné době
řešíme, je mimo jiné způsob využití bývalého areálu koupaliště a projekt výstavby sportovního
areálu za Kulturním domem ve Věřňovicích a
projekt výstavby dětského hřiště u restaurace U
Natta ve Věřňovicích.
Hovořil jste o příležitostech pro obec. Jedná se tedy
o externí možnosti. Můžete být konkrétní?
Určitě. Vstupem do EU se objevily další příležitosti rozvoje a zapojení obce do nadnárodních
programů. Konkrétně se jedná o projekt “Slezské
Benátky” , tedy atraktivní možnost využít řeku
Olši k plavebním a vodáckým záměrům a rekreačnímu splouvání. Využili jsme zde možnost
sdružení našich prostředků s prostředky města
Karviná a s vydatnou dotací od EU. Dalším příkladem může být připravovaná výstavba cyklostez-

ky z Věřňovic do Lazisk v Polsku jako součást
projektu “Cyklostezka Ostrava- Wodislaw.” Opět
s finanční účastí EU. Tento velmi zajímavý projekt
prozatím je zdržován z důvodu majetkoprávního
převádění pozemků na obec pod budoucí novou cestou Věřňovice –Laziska, jelikož to je jedna
z podmínek čerpání evropských peněz na akce
tohoto typu .
Jak tyto projekty ovlivní život v obci?
Očekáváme, že vznikne silný synergický efekt.
Propojení nových turistických produktů umožní
rozvoj nových služeb, podpoří rozvoj již stávajících podnikatelských aktivit a bude vytvářet další
dobré předpoklady pro růst turistického ruchu a
využití volného času dětí, mládeže i dospělých.
Hlavně ale očekáváme rozvoj služeb z pohledu
místních podnikatelů. Proto bychom chtěli naše
občany včas a podrobně informovat o všech akcích, které se připravují, a to včetně připravovaných koncepcí. Protože právě naše komise připravuje ke všem malým i velkým akcím návrhy
způsobů projektování, financování i následné realizace.
Ještě poslední, již tradiční otázka. Jak hodnotíte
naše noviny a co byste v nich rád přivítal?
Musím konstatovat, že noviny dostaly nový život,
dostaly “ducha”. Jsou mnohem živější a
“šťavnatější” než dříve. Čtu je naprosto pravidelně
a velmi podrobně. Rád bych v nich přivítal ještě
více informací, co se chystá, časové souvislosti,
kolik co bude stát a co obec a její občany čeká
v blízké i vzdálenější budoucnosti. Chtěl bych,
aby radní a zastupitelé svou formou přispívali do
obsahu novin. Tento rozhovor chápu jako splnění svého slibu a i nadále bude naše komise o
všech akcích občany prostřednictvím novin informovat.
Děkuji za rozhovor a přeji nejen komisi, ale
celé obci, aby se ty záměry, o kterých jste hovořil, splnily na 100 procent.
Dobroslav Štrouf

(Pokračování ze stránky 1)
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Komise pro výstavbu
Redaktor: Ing. Dobroslav Štrouf,
tel: 777 103 724, e-mail: strouf.d@seznam.cz,
webová adresa obce: www.dolnilutyne.org,
tel.OÚ: 596 544 409, fax: 596 544 395,
e-mail starosta: starosta@dolnilutyne.org.
Na přípravě novin se podílejí:
Ing. Josef Lindner, Bc. Jan Fismol, Pavla
Petrová, Mgr. Eva Šipulová.
Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu
redaktora, nebo osobně předávejte paní
P. Petrové.
Uzávěrka každého čísla je do 22. dne v měsíci. Redakce si v případě potřeby vyhrazuje
právo krácení příspěvků.
Typografie a tisk: Mgr. Miroslav Buryan
print@arsystem.cz, tel: 596 014 079

Dolní Lutyně pod sněhem (leden 2006)
Sněhová nadílka, kterou na přelomu roku severní Moravu obdařilo
počasí, samozřejmě zasáhla i Dolní
Lutyni. Na jednu stranu přidělaly
obrovská množství sněhu vrásky
všem těm, kteří mají na starost chod
a úklid města, na druhou stranu se
některé části obce pod sněhovou peřinou představily úplně v jiném světle, než je občané normálně znají.
Například náměstí v centru, ale i
další části v Neradu či Věřňovicích
zvláště ve slunečných dnech vypadaly spíš jako alpská městečka než
obec nacházející se v uhelné pánvi.
Nejvíce radosti měly samozřejmě
děti, které mohly naplno využít
zimních radovánek.
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Změna obecně závazné
vyhlášky o místních
poplatcích č. 1/2005
S účinností od 1. 1. 2006 došlo
v obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích č. 2/2004 o místních poplatcích ke změně "poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu", a to v oddíle V., čl. 4. sazba poplatku ze
stávajících 432,- Kč na 450,- Kč
(za osobu).
Při návrhu sazby místního
poplatku za komunální odpad vycházel finanční výbor a následně ì
rada a zastupitelstvo obce z
podkladů a faktu, že náklady obce
Dolní Lutyně na sběr a svoz netříděného odpadu se za rok 2004
zvýšily oproti roku 2003 o cca 270
tis. Kč, a to z důvodu navýšení
ceny dopravy.
Poplatek lze uhradit:
- prostřednictvím SIPO (sdružené
inkaso plateb obyvatelstva) ve 4
splátkách běžného roku
(k 15.2., 15.5., 15.9.,
15.11.2006). Pokud máte zájem o
platby prostřednictvím více splátek,
dostavte se co nejdříve na Obecní
úřad Dolní Lutyně, kanc. č. l, k
sepsání písemného
souhlasu poplatníka s takovou
formou plateb a sdělení spojovacího čísla SIPO.
- poštovní poukázkou vydanou
Obecním úřadem Dolní Lutyně (v
jedné nebo dvou splátkách);
- převodem z účtu; I. splátka do
30. 4. 2006, II. splátka do 15. 9.
2006.
- v pokladně Obecního úřadu
Dolní Lutyně (v jedné nebo dvou
splátkách ve stejném termínu
jako u plateb složenkou, tj. I.
splátka do 30. 4. 2006, II.
splátka do 15. 9. 2006.
Pokud budete platit v hotovosti na
OÚ Dolní Lutynì, kanc. č. l,
žádáme Vás o připravení
přesné částky k úhradě.
Jednorázově je možno zaplatit
poplatek v termínu nejpozději
do 15. 5. každého roku.
Dojde-li ke změně v počtu osob, je
poplatník povinen oznámit správci
poplatku (OÚ Dolní
Lutyně) tyto změny, a to v souladu
s obecně závaznou vyhláškou nejpozději do 15 dnů ode
dne, kdy tato skutečnost nastala.
Jedná se o změny typu např.: narození dítěte, úmrtí, odstěhování
mimo i v rámci obce, přistěhování.
Alikvotní díl místního poplatku za
dobu , která odpovídá počtu
kalendářních měsíců, je povinen
poplatník v poměrné výši buď do-

Skončil rok oslav 700. výročí
založení naší obce
V průběhu minulého roku jsme čtenáře průběžně informovali o většině akcí konaných v rámci oslav 700. výročí založení naší obce.
Bylo velmi potěšující vnímat vysokou aktivitu společenských a sportovních organizací, škol, institucí i jednotlivců. Všichni hledali různé formy jak k oslavám přispět. Následující výčet akcí a aktivit nemá sloužit jako pouhý statistický přehled,
ale rovněž jako obraz o míře zapojení občanů do procesu oslav.

I. Aktivity působící nadčasově:
1. Pamětní medaile - I.
Prvotní návrh reliéfu medaile zpracoval Ladislav Buryan. Profesionální podobu reliéfu a
sádrový model zhotovil přední český medailér
akademický sochař Michal Vitanovský.
Vyrobeno bylo 200 ks medailí: 100 ks stříbrných a 100 ks z materiálu tombak. Garantem
bylo zastupitelstvo obce.

2. Pamětní medaile - II.
Z iniciativy věřňovských občanů, numismatiků, bylo vyrobeno 123 medailí.
120 stříbrných, 3 zlaté. Autorem reliéfu a ražby bylo Numismatické muzeum v Brně.
Materiál na výrobu pamětních medailí věnova-

li občané, zejména p. Jeroným Mazurek a
Josef Kubátko. Reliéf akcentoval Věřňovice
jako historicky samostatnou obec, od roku
1975 část Dolní Lutyně.
3. Videofilm o Dolní Lutyni.
Propagační videofilm naučně propagačního
obsahu zaměřeného na současnost i budoucnost obce. Určeno veřejnosti na nosičích VHS
a DVD. Garantem bylo zastupitelstvo obce.
4. Brožura “Dolní Lutyně v obrazech”.
Barevná publikace formátu A5, která jako
soubor fotografií zachycuje krásu fauny, flóry
i krajiny Dolní Lutyně. Nákladem 2000 ks vydal OÚ Dolní Lutyně. Zdarma distribuováno
do domácností občanů Dolní Lutyně a základních škol. Autorem fotografií byla Blanka Růžičková, garantem a nakladatelem bylo zastupitelstvo obce.
5. Pamětní list.
Variabilně zpracovaný pamětní list se širokým polem užití. Slouží samosprávě
k oceňovaní jedinců i skupin. Námět a výtvarné zpracování provedla ve variantách Martina
Bogoczová. Garantem bylo zastupitelstvo obce.
6. Kniha “Dolní Lutyně 1305 – 2005”.
Odborně zpracovaná publikace, ve které je
umístěn tento text, obsahově zaměřená na
historii, současnost i výhled Dolní Lutyně.
Text doplněn dobovými fotografiemi.
Odborný text a uspořádání Irena Hajzlerová.
Garantem a nakladatelem bylo
zastupitelstvo obce.
7. Pamětní štítky.
Vyrobeno 100 ks měděných štítků o průměru 32 mm. Reliéf odkazuje na historické
700-leté trvání Věřňovic. Ražba jednostranná.
Iniciátory vzniku štítku Jeroným Mazurek a Josef Kubátko. Ražbu zajistilo Numismatické
muzeum v Brně.
8. Poštovní známky.
(Pokračování na stránce 2)

D. Štrouf

(Pokračování na stránce 3)
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Fejeton
Jak udělat pořádnou
díru do světa...
Díru do světa jde udělat mnoha
způsoby. Asi nejjednodušší by bylo
vzít bagr nebo nějaký vrták a udělat pořádnou díru do země, čili do
světa. Pokud nemáte žádný
z těchto strojů, musí vám stačit
obyčejný rýč. V případě zvolení tohoto způsobu se o vás asi
v novinách psát nebude a bude
vám muset stačit vaše dírka. Proto
každý volí jinou cestu. Milan Baroš
dává góly za slavné fotbalové kluby – píše se o něm, točí se kolem něj
peníze a fanoušci, takže může říct,
že udělal díru do světa. No jo, ale
co když nemám pro nic mimořádný talent?
Stačí se nechat zmlátit, okrást, nebo něco vyloupit a hned budete mediální hvězdou. To by byl ovšem
hodně špatný příklad. Určitě se najde mnoho příjemnějších způsobů.
Tak například stačí vypustit nějaké
“svinstvo” z vaší továrny a hned
kolem toho bude obrovská kauza.
Přijede k vám televize, novináři a
bude to také řešit policie. Vy jako
šéf to svedete na nějakého zaměstnance, abyste si neušpinil ruce. Samozřejmě ochranáři vám napaří
pokutu, ale vy se jí snadno vyhnete,
protože máte svého potenciálního
viníka. Ten ji bude muset za vás
uhradit. Takhle udělala díru do
světa jedna naše chemička.
Proto raději volme způsoby, které
by neškodily našemu okolí a životnímu prostředí.
Nebo raději zůstaňme u kopání do
Země s velkým “Z”. Kdoví, třeba
narazíte u sebe na zahradě na nějaký poklad. Třeba ropný vrt, nebo
zlatou žílu… Pak už bude na vás,
jak se prosadíte v konkurenci slušných a hlavně neslušných podnikatelů, sportovců, “byznysmenů”…
Hurá do kopání!!
Pavel Sikor
“Zahrádkářské potřeby s. r. o.”
(rýče, kopačky, vidle…)

Projekt “Slezské Benátky”
Když se o možnosti otevřít řeku Olši začalo
před několika lety diskutovat, nesetkala se tato myšlenka zdaleka ve všech případech
s jednoznačným pochopením. O to více možná překvapí, že již od příštího roku budou
moci zájemci řeku využívat v rámci nově realizovaného projektu. Právě jemu byla věnovaná
odborná prezentace, která
se konala
15.12.2005 v Domě PZKO ve Věřňovicích.
Kromě zástupců všech dotčených obcí a měst
se zúčastnili rovněž odborníci z Povodí Odry , zástupci polského konzulátu v Ostravě a
českého konzulátu v Katovicích, zástupce
kanceláře vládního zmocněnce v Ostravě. Setkání přineslo mimořádně pozitivní výsledky.
Předložena byla studie proveditelnosti tohoto
projektu a co víc, už to není pouze o tom, že
je to reálné, ale v příštím roce se připravuje ke
splavnění první sedmikilometrový úsek ze Závady do Věřňovic.
K zprovoznění první etapy nemají vážnější výhrady ani správci toku, a tak již nyní probíhají horečné přípravy na to, aby
v červnu příštího roku mohl být první
úsek řeky symbolicky otevřen. Tato část
řeky by však v budoucnu nemusela být jediná, na kterou se vodáci dostanou. Projekt počítá se splavněním více než třiadvaceti kilometrů řeky od karvinského
Darkova až po Bohumín. Nápad zaujal
rovněž obce na polském břehu Olše, a tak
se již rodí myšlenky na vybudování nástupních míst i na polském břehu a postupné napojení na jejich říční systém.
“Pomohli nám experti z Baťova kanálu, kteří

poradili, jak máme projekt rozjet a zpropagovat a hlavně abychom se vyvarovali chyb, které udělali oni při realizaci jejich vodní cesty.
Pokud se nám podaří získat dostatek financí,
rádi bychom již v příštím roce zorganizovali
rovněž vodácký tábor na Olši,” dodal Tobola.
Ve dnech 12. až 15.1. 2006 se konal na brněnském výstavišti mezinárodní veletrh
cestovního ruchu Regiontur- Go. V rámci
expozice Euroregionu Těšínské Slezsko
byl rovněž prezentován tento nový produkt cestovního ruchu . O tento projekt
se zde zajímala řada cestovních agentur
a kanceláří a z regionu zejména orlovská
Cestovní kancelář JUHASZ a zástupci
Lázní Darkov , pro které tato akce je velmi atraktivní a mají zájem ze účastnit její postupné realizace.
Ing. Josef Tobola

Padá sníh, padá sníh ...
zpívá se v jedné písničce. A že ho na přelomu roku napadlo požehnaně! Na jedné straně radost dětí, na straně druhé starost dospělých
s nerudovskou otázkou: “ Kam s ním” ? Kdo nemusel, nevyjížděl a raději ani nevycházel. Takovou
sněhovou nadílku jsme již několik let nezažili. Kdo
měl ruce, nohy, začal odklízet. Sněhu bylo tolik, že
technika nestíhala. Trpěliví museli být především ti,
kteří čekali, až přijede traktor, a když projel, do hodiny bylo vše, jako kdyby nepřijel vůbec. Vím, že

Jarmila Holaschková,ved.učitelka MŠ
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lidé mající odklízení sněhu na starosti se snažili, několik dní téměř vůbec nespali, a přesto si vyslechli
spoustu kritiky. Jednou za to, že pluh ještě neprojel,
podruhé za to, že projel ve špatném směru a nahrnul jim sníh zpět a ne sousedovi naproti. Určitě nebylo všechno dokonalé, ale přesto bych rád všem
těmto lidem chtěl poděkovat, a to zejména: p. Libo-

9. Obrázková skládačka.
Obrázkové skládací leporelo námětově zaměřeno na Věřňovice, tvořeno 18 fotografiemi
historického i současného obsahu opatřené
dvojjazyčným textem.
Velikost 70 x 105 mm. Iniciátorem a zpracovatelem návrhu byl Jeroným Mazurek.
Sazba a grafická úprava Dušan Žárský. Vydal
v počtu 100 ks Jeroným Mazurek.
II. Aktivity jednorázové:
30.3.2005 - “Umělecký trojlístek”
Soutěž žáků 1. stupně ZŠ Aloise Jiráska –
Zbytky v recitaci, zpěvu a vlastní
tvorbě dětí (píseň, báseň, povídka). Organizátorem akce bylo Myslivecké sdružení Dolní
Lutyně – Zbytky a školní družina ZŠ – Zbytky.
29.4.2005 -“Pohádkové dopoledne
s Bolkem a Lolkem”.
Dopoledne pohádkových scének a písniček dětí mateřských škol z širokého
okolí včetně Polska. Organizátorem byla ZŠ a
MŠ s polským jazykem vyučovacím.
11.5.2005 - “Soutěž mladých cyklistů”.
Dopravní soutěž dětí 3. a 4. ročníků dolnolutyňských ZŠ konaná ve Věřňovicích. Soutěž složená z testu znalostí pravidel silničního
provozu a jízdy zručnosti. Doplněno programem pracovníků Referátu cizinecké a pohraniční policie v Dolní Lutyni -Věřňovicích. Organizátorem akce byla
ZŠ a SRPŠ ve Věřňovicích.
11.-15.5.2005 “Jak se kdysi v Lutyni žilo”.
Výstava historických exponátů z vlastnictví
dolnolutyňských občanů. Doplněno promítá-

ním videofilmu o historii Dolní Lutyně spoluautorky Anny Šertlerové. Organizátorem byla
místní skupina PZKO v Dolní Lutyni.
14.5.2005 - “Koncert duchovní hudby”.
Slavnostní koncert čtyř pěveckých hudebních sborů: soubory Kalina a Slowik nad Olzou z Polska, domácí pěvecký sbor Lutnia a
dechový soubor Lutyňská šestka. Uvedené
skladby a písně byly věnovány památce
zesnulého papeže Jana Pavla II., 700. výročí
obce a 60. výročí ukončení II. světové války.
Organizátorem akce konané v dolnolutyňském
kostele sv. Jana Křtitele byla místní skupina
PZKO v Dolní Lutyni.
4.6.2005 - “90 let trvání ZŠ s polským

ru Bednářovi, Drahomíru Kijonkovi, Daliboru Gallusovi, Ladislavu Wencelovi, Jindřichu Janečkovi, Václavu Váchalovi, Františku Vjatrovi a Ladislavu Vaškovi.
Děkuji taky všem občanům, kteří vzali lopaty a shrnovadla a několikrát za den odhazovali,
odhazovali a odhazovali nekonečné přívaly sněhu u
svých domů, obchodů a přístupových cest. Můj dík
si také zaslouží všichni ti, co pomáhali svým příbuzným a známým třeba jen tím, že jim zašli nakoupit.
Vyrovnat se s vrtochy počasí není lehké, není konec
zimy a příroda nás ještě určitě mnohokrát překvapí,
ale sedět v teple u kamen, nebo v hospodě a nadávat dokáže každý, pomoci v kritických okamžicích
už jen málokdo. Proto jsem rád, že lidí ochotných
pomoci není v Dolní Lutyni a Věřňovicích málo.

jazykem vyučovacím”.
Slavnostní akce zahrnující výstavu v ZŠ,
účelově vydaný časopis “ECHA PRZESZLOSTI – VIZJA PRZYSLOSTI” (ozvěny minulosti –
vize budoucnosti), barevné leporelo
s historickými i základními údaji o škole a akademie v kulturním domě, po které následoval
ples absolventů. Organizátorem akce byla ZŠ
s polským jazykem vyučovacím a Matice školská.
11.6.2005 - “Pohádkový les”.
Zábavné odpoledne pro děti dolnolutyňských mateřských škol a dětí ZŠ 1. stupně spojené s dětskými radovánkami. Pohádkově koncipované sobotní odpoledne v otevřené krajině za řekou Olší ve Věřňovicích. Organizátory
byli ZŠ, MŠ a SRPŠ Věřňovice.
12.6.2005 - “Vystoupení Vl. Hrona”.
Představení pro veřejnost. Konáno
v kulturním domě. Organizátorem akce byla
Osvětová beseda v Dolní Lutyni.
13.–15.6.2005 “Výstavka výtvarných
prací”.
Vlastní výtvarné práce vystavovaly děti výtvarného kroužku “Šikulky”. Ukázka různých
rukodělných dětských prací. Další výstava byla
konána v období Vánoc 2005. Organizátorem
výstavky byla Terezie Kantorová, vedoucí
kroužku.
17.6.2005 - “Slavnostní akademie”.
Odpoledne vyplněné recitací, tancem,
gymnastikou, zpěvem, divadlem a hudbou.
Zcela zaplněný sál kulturního domu. Organizátorem akce byl pedagogický sbor ZŠ Aloise
Jiráska v Dolní Lutyni.
20.6.2005 - “Malování na chodníku”.
Výtvarná soutěž pro děti dolnolutyňských
mateřských škol. Organizátory akce, které se
zúčastnilo 80 dětí, byla MO ČSSD, ZO Českého svazu žen a Osvětová beseda.
20.6.2005 - “Mezinárodní lehkoatletický trojboj žákovských družstev”.
Tradiční sportovní soutěž žáků 6. -9. tříd
dolnolutyňských škol, ZŠ okolních obcí Dětmarovic a Petrovic u Karviné a příhraničních
obcí Gorzyczki, Golkowice a Laziska (PR).
Soutěže ve skoku do dálky, běhu na 60 m a
běhu na 200m. Organizátorem byla ZŠ
s polským jazykem vyučovacím.
24.6.2005 - “Slavnostní shromáždění”.
Setkání občanů, zástupců politických a
společenských organizací, členů zastupitelstva,
učitelů škol, zástupců veřejných institucí,
sponzorů, zástupců družebních polských obcí
Godowa a Gorzyc a pracovníků obecního úřadu u příležitosti 700. výročí založení obce. Na
akci, která se konala v prostorách ZŠ Aloise
Jiráska a které se účastnilo cca 200 osob, byli
pamětním listem a pamětní medailí odměněni
čtyři občané obce. Byli to Ing. František Gil,
p. Ladislav Buryan, p. Alois Cienciala a
p. Jeroným Mazurek. Ocenění bylo uděleno
zastupitelstvem obce za celoživotní činnost
v oblasti písemnictví a dokumentaristiky na
úrovni obce a regionu. Významnými hosty akce byli Msgre. Lobkowitz a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Pavel Drobil.
Oficiálním pořadatelem této akce bylo zastupitelstvo obce.
25.6.2005 - “Letní slavnost českopolského přátelství”.

Tradiční 15. ročník česko-polských slavností věnovaný oslavám 700. výročí založení
obce. Areál u řeky Olše ve Věřňovicích přivítal
jak místní návštěvníky, tak návštěvníky
z polského Godowa a Gorzyc, kteří dorazili
do místa konání bryčkami a alegorickými vozy. Bohatý kulturní česko-polský program dokresloval velmi vydařenou akci. Organizátorem akce byla MS PZKO Dolní LutyněVěřňovice.
25.6.2005 - fotbalové utkání mladších žáků TJ Sokol Dolní Lutyně-Věřňovice
proti starším žákům Klub sportowy Polonia
z Lazisek (Polsko). Zvítězili hosté 7:3. Organizátorem byla TJ Sokol Dolní Lutyně.
2.7.2005 - “Hasičský útok”.
Sportovně soutěžní dopoledne hasičů
na hřišti TJ Sokol Dolní Lutyně o pohár starosty obce. Soutěž se uskutečnila na hřišti TJ Sokol Dolní Lutyně. Organizátoři akce, Sdružení
hasičů Nerad, obsadilo v soutěži třetí místo.
Zvítězilo družstvo hasičů z Doubravy.
16.7.2005 - fotbalová utkání mezi
mužstvy TJ Sokol Dolní Lutyně a Klub sportowy
Polonia z Lazisek (Polsko). Výsledky: dorosty
nerozhodně 1:1, muži 10:1 pro TJ Sokol. Organizátorem byla TJ Sokol Dolní Lutyně.
23.7.2005 - fotbalové utkání starších
pánů mezi TJ Sokol Dolní Lutyně-Věřňovice
a Klub sportowy Polonia z Laziska (Polsko).
Zvítězili hosté z Lazisek 3:2. Organizátorem
byla TJ Sokol Dolní Lutyně – Věřňovice.
23.7.2005 - “Zahradní slavnost”.
Veřejná “párty” v areálu zahrádkářské
klubovny Jiřinka. Speciality na grilu a tanec
byly hlavním programem akce zahrádkářů,
kteří tak spojili oslavy 40. výročí založení své
místní organizace s oslavami výročí obce. Organizátorem byla místní skupina Českého svazu zahrádkářů.
30. – 31.7.2005 – fotbalový turnaj
mužů mezi družstvy Dolní Lutyně, Dětmarovic, Věřňovic a Orlové. Vítězem turnaje se stalo fotbalové družstvo Orlové. Organizátorem
byla TJ Sokol Dolní Lutyně.
13.8.2005 - “Srpnová noc”.
Taneční zábava pod širým nebem na
hřišti místní organizace TJ Sokol Dolní Lutyně,
který byl hlavním organizátorem. Hudební
produkci pro převážně mladé účastníky akce
zajišťovala skupina RUFUS.
15.8.-15.9.2005 – “Výstava obrazů a
keramiky”.
15.8. byla otevřena ve velkém sále kulturního domu výstava obrazů, kreseb a keramiky. Převážně dolnolutyňští amatérští či profesionální umělci zde vystavovali několik stovek svých prací. Výstava byla vhodně doplněna souborem pohlednic a fotografií. Svým významem předčila výstava očekávání. Organizátory akce byla Osvětová beseda spolu se školskou a kulturní komisí.
20.8.2005 - “Den Dolní Lutyně”.
Zábavný program pro širokou veřejnost v historickém pojetí. Celodenní komponované pásmo v nepřetržitém sledu střídalo
historické tance a písničky s rytířskými souboji, kejklíři a středověkými hrami. Programovou
skladbu doplňovala ukázka středověkých palných zbraní, aranžované prostředí katovny,
pregéřská dílna apod.. Organizátoři pamatovali
i na aktivní zapojení dětí a dospělých. Střelbu

Informace
obecního
úřadu

z kuší nebo hod středověkými sekyrami si mohl vyzkoušet každý zájemce. Programový blok
započatý v 10.00 hod. slavnostním historickým
průvodem zakončilo v 18.00 hod. slavnostní
defilé všech účinkujících. Krásné a slunné počasí přálo organizátorům, kterými byli zastupitelé obce a obecní úřad. Generálním sponzorem byla Bonatrans, a.s. .
27.8.-28.8.2005 – “Výstava králíků,
drůbeže a holubů”.
Výstava koncipována jako okresní se
konala v areálu Jiřinka. Zdařilá akce, která
svým obsahem podtrhovala a připomínala historicky zemědělský ráz obce. Organizátory byla místní skupina Českého svazu chovatelů.
29.8.2005 - “Zábavné sportovní dopoledne pro děti”.
Zábavné soutěže pro děti konané na
prostranství před místní pekárnou. Děti měly
možnost předvést svou zdatnost v hodu šipkami, běhu v pytli, ve velkých gumových holínkách apod. . Krásné počasí přilákalo ale i hojnost maminek s kočárky s nejmladší dolnolutyňskou generací. Organizátory akce byla
Osvětová beseda a místní organizace Českého
svazu žen.
17.9.2005 - “Loučení s létem”.
Zahradní slavnost konaná v areálu Jiřinka. Počasí nehrálo roli. Bohaté občerstvení
a grilované speciality přispěly ke spokojenosti
účastníků. Organizátory byla místní organizace
Českého zahrádkářského svazu.
28. -29.10.2005 – “15 let obnovené
činnosti organizace harcerů” (Harcerstwo
Polskie v Republice Czeskiej). Dvoudenní akce
zaměřená na patnáctileté trvání organizace a
historický vývoj Dolní Lutyně. Program zahrnoval setkání aktivních členů i pamětníků
s večerním táborákem. Organizátorem byla
místní skupina mladších harcerů St. Tarkowskiego.
Říjen 2005 - “Besedy o historii Dolní Lutyně”.
Soubor besed pro žáky základní školy
II. stupně na téma historie obce a okolí. Garantem tématu bylo Muzeum Těšínska
v Českém Těšíně. Organizátorem besed byla
Osvětová beseda a ZŠ Aloise Jiráska v Dolní
Lutyni.
Prosinec 2005 – “Silvestr pro
nejmenší”.
Akce pro děti pořádaná SRPŠ Věřňovice 30. prosince 2005. Na MŠ se uskutečnily
v průběhu měsíce mikulášské nadílky.
Všem organizátorům vyslovujeme upřímné poděkování za jejich obětavost. Těm, kteří svou
akci v přehledu nenajdou, se omlouváme. Rádi

(Pokračování ze stránky 2)
platit, nebo mu správce poplatku
případný přeplatek vyúčtuje a vrátí
zpět.
Odvoz odpadů zůstává stejný
jako v minulém roce, ve čtvrtek v
pravidelných 14-ti denních intervalech. Pokud nebyl v průběhu
ledna odvezen odpad ve vývozní
den (čtvrtek), bylo to zapřičiněno
kalamitním stavem - svozové
vozidlo při couvání zapadlo do
sněhu. Rovněž v náhradních termínech (pátek, pondělí) zapadlo.
Žádáme občany, obchody, veřejné
budovy, podnikatele, aby si zajistili
průchod (odklizení sněhu) k popelnici dle svozového kalendáře. Dále
žádáme občany, aby ve vývozní
dny neparkovali na místních komunikacích a umožnili plynulý
přejezd popelového vozidla k vyprázdnění odpadní nádoby.
Děkujeme za pochopení.
L. Jarošová, životní prostředí

Výzva
Na základě opatření rady obce
ke zlepšení systému zimní
údržby (píšeme o tom na jiném místě novin) hledá obec
ochotné občany, kteří by se za
přiměřenou odměnu starali
v zimním období o údržbu
jednotlivých autobusových čekáren ČSAD. Bližší informace
můžete získat osobně i telefonicky na tel. čísle tajemnice
obce Mgr. Dany Kawanové
596 544 409 linka 31
nebo e-mailovou poštou na
adrese kawanovad@dolnilutyne.org .
Počet obyvatel Dolní Lutyně
v roce 2005
K l.l.2006 měla obec Dolní Lutyně celkem 4 684 obyvatel ,
z toho bylo
2312 mužů a 2372 žen.
V loňském roce se narodilo
celkem 36 dětí, převážnou část
tvoří opět chlapci – 21, děvčátek se narodilo 15.
Do obce se přistěhovalo 111
obyvatel, odstěhovalo se 103
osob.
V loňském roce zemřelo 66
osob, z toho 31 mužů a 35
žen.
Výsledná bilance je tak úbytek
22 obyvatel oproti roku 2004.
Jarmila Vozárová
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SKVĚLÝ LYŽÁK
ROKU 2006

Zápis dětí
do Mateřské školy v Neradě
Zápis dětí do Mateřské školy v Neradě pro
školní rok 2006/2007 proběhne dne
15.2.2006 od 10,00 h do 16,00 h v kanceláři mateřské školy.
Rodiče přinesou rodný list dítěte.
Rodiče a děti si v daný den mohou školu
prohlédnout a zúčastnit se některých akcí
dětí.
Co nabízíme: pobyt dětí v příjemném
rodinném prostředí, logopedickou péči,
výukové programy na PC, úzkou spolupráci se ZŠ, plavání, saunování, dle možnosti
školy v přírodě, možnost rodičů zapojit se
do všech činností mateřské školy.

Z iniciativy věřňovského občana Josefa Kubátky bylo vydáno 10 aršíků poštovních
známek s kupóny. Autorem grafického návrhu
podoby kuponu byl Jeroným Mazurek.
Tisk zajišťovala Česká pošta.

Letos se už naše děti na zimní olympijské hry do Turína nedostanou.
Ale za pár let? Při pohledu na jejich
úsilí, snahu, úžasné pokroky, odvahu a často i zaťaté zuby člověka napadá ledasco. A zvlášť tehdy, když
stojí u vleku a čte si nápis:” Na tomto svahu se učil lyžovat a trénoval
Ondřej Bank, mistr republiky
v alpském lyžování.” A uvidí jeho
fotografii s medailí na stupních vítězů. A stejný Ondřej Bank je pak
mezi 82 nominovanými sportovci
na letošní olympijské hry do Turína.
A proč ta asociace? Naši žáci 7.
tříd /ZŠ A. Jiráska v Dolní Lutyni/ se totiž od
9. do 15. ledna zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu právě ve Štědrákově Lhotě /
okres Šumperk/, odkud výše zmíněný lyžař
pochází. Krajina spadá do klidové zóny
s ochranou přírody. Vesnička je to malá, má
okolo58 obyvatel, z toho asi 20 lidí tvoří
jednu rozvětvenou rodinu a ta se stará o
vlek, penzion Lesanku, kde jsme byli ubytováni, pečuje o turisty apod. Majitelem turistické ubytovny je ing. Ivan Bank, nejen
otec zmíněného Ondřeje Banka, ale i spolumajitel vleků, které jsou postaveny u svahů
pro výuku lyžování opravdu výborných.
Svahy jsou pravidelně upravovány, při nedostatku sněhu pomohou sněžná děla.
“Lyžáku” se zúčastnilo celkem 53
osob, z toho 48 dětí. Vše zorganizoval a řídil vedoucí – Mgr. Marcel Figura, kterému
pomáhali další instruktoři – Petr Vykydal,
Mgr. Petra Kočí, ing. Dalila Čempelová a
zdravotnice – Mgr. Eva Šipulová.
Letošní kurz byl ale výjimečný i
tím, že to byl historicky 1. kurz, kde se děti
učily jízdě nejen na lyžích, ale i na snowboardech. Kurz snowboardingu pod vedením
pana učitele Figury úspěšně absolvovali:V.
Mžíček, J.Ševčík, Ž. Čáliková, A. Koštialiková, Z. Veselá, J.Krč, L. Stařičný, J.Stoklas, J.
Štverák, T.Wrožyna, N.Antoszyková, E.
Kurtiová, A.Lukšová a S.Tomaszková.
A ještě něco nás zaujalo. Závody ve
slalomu, které jsou vyvrcholením celého
kurzu, se shodou okolností konaly v pátek
13. Původně jsme uvažovali, že startovní
číslo 13 vyřadíme, ale pak jsme si řekli – a
proč vlastně? A představte si, že vítězem celého závodu se stal Lukáš Chybiorz ze 7.B,
který si číslo 13 vylosoval. Třináctka mu přinesla evidentně štěstí. Druhý byl Vojtěch
Válek ze 7.B a na třetí místo dosáhl Martin
Ondra ze 7.A. Umístění 2.družstva:1.místo
Lucie Nováková. Umístění 3.družstva:
1.místo K.Vaňharová 2.místo Arnošt Mynář
2.místo M.Čáliková 3. místo David Kaša,
3.místo Jakub Šostok
A chcete znát názory dětí? Zde jsou citace
z jejich slohových prací v typicky žákovském slangu:
K. Uherková,7.B: “Když jsem poprvé uviděla Štědrákovu Lhotu a naše ubytování, myslela jsem, že to tam ten týden nevydržím.
Vypadalo to, jako kdyby tam nic a nikdo
nebyl. Žádný člověk, jen pes odněkud neu-

stále štěkal. Když jsme však vybalili kufry z
autobusu a vešli do ubytování, bylo všechno rázem lepší a celá vesnice, i když byla
skoro prázdná, se mi zalíbila.
…Třetí den, kterému se říká kritický, jsme
šli lyžovat jen ráno a odpoledne jsme šli na
vycházku do nejkrásnější části Štědrákovy
Lhoty. Do kravína!
…Když jsme stáli nahoře na kopci, vypadalo to jako v pohádce. Nebe bylo krásně
azurové a stromy nádherně bílé, jako by
kolem nich chodil děda Mrazík.”
A.Lukšová,7.B: “Lyžák. Tak to bylo hustý.
Štědrákova Lhota,klid, my, snowboardy a
lyže. Bájo! Každý to chce prožít znovu, každý chce jezdit, bavit se se spolužáky, bojovat o teplou vodu, to bylo tak fajn. … Zajezdili jsme si až až. V pondělí, jak jsme se
tam konečně dobelhali s těma snowboardama, jsme si poprvé vyšlápli půlku kopce. To
je takový nádherný pocit, taková frajeřinka.
Druhý den jsme taky šlapali, ale už výš.
V úterý odpoledne jsme začali jezdit na ma-

snowboardu. Byl na nás ohleduplný, že to
každý hned nemůže umět. Když jsme byli
unavení, tak nám dal pauzu, abychom si
odpočinuli. Pomáhali jsme si všichni navzájem, dali si pozor, ať si neuděláme úraz….
Děkuju všem učitelům, kteří byli ochotni
s náma 7 dnů vydržet a naučit nás jezdit.”

Komise pro Rozvoj a výstavbu
Dalším poradním orgánem rady obce je komise pro Rozvoj a výstavbu. V jejím čele, tedy předsedou, je ing. Josef Tobola. Dále komisi tvoří ing.Lubomír Sebera,
ing.Petr Semer, ing.Radoslav Káňa, Phd. a ing.Kamil Černý. První zasedání proběhlo 19. dubna 2004.Všech zasedání se zúčastňuje ing. Radoslav Skybík, pracovník OÚ .

M.Ondra,7.A: “Byl to hustej lyžák, že se na
něj bude vzpomínat pěkně dlouho.”

Proč komise na jaře roku 2004 vznikla?

V.Juráková,7.A “Každé ráno jsme měli krásné probuzení, ale každý večer nás hlídali
učitelé, jestli spíme.”
N.Antoszyková,7.B: “Pan učitel nám vysvětloval vše o ježdění, že jsou pojmenované
hrany snowboardu, přední strana je front
side a zadní strana je back side. Moc mě to
tam bavilo, klidně bych tam vydržela ještě
další týden.
M.Mžiková,7.B: “ Dopoledne jsme já a Lucka vyjely nahoru lanovkou. Bylo to příjemné. Nakonec jsem sjela celý kopec, který
měl asi 200-300 metrů. Sice po kousíčkách,
ale sjela. Najednou mě začalo lyžování bavit. Odpoledne už jsem sjela kopec najednou.”
E.Švidrnochová,7.A: “Vyhrála jsem spolu
s kámoškama 1. místo za nejuklizenější pokoj na celém lyžáku…. Pátek, sobota, neděle-jezdím už bez pádu. A to jsem 1.den
myslela, že to bude nejhorší týden mého
života!… Vařili skvěle-vůbec jsem neměla
hlad-a to je na lyžáku po té námaze naučit

lém vleku, ve středu už na velkém. Sice
z toho bolí noha, ale stojí to za to. …
Nejhorší bylo, když se nám zasekla hrana,
to byly držkopády. Ve čtvrtek už začala
chodit děcka za zdravotnicí s bolestí kloubů
a svalstva. Paní zdravotnice je nevyhodila,
ona nikoho za celý pobyt nevyhodila, všem,
co přišli s nějakou bolestí, tak se na to podívala, pofoukala, namazala a případně dala
nějaké léky. …Ale našli se i takoví, co zašli
za zdravotnicí s pouhou modřinou.”
M.Slaná, 7.B: “Když už konečně skončila
snídaně, šli jsme se převléct do pokoje a

Plesová sezóna
ve škole na Zbytkách
I my ve škole na Zbytkách
máme rádi zábavu, a tak SRPŠ
ve spolupráci s učitelským
sborem připravilo pro žáky
školy v sobotu 14. ledna maškarní karneval. Všechny masky byly po zásluze oceněny
drobným dárečkem a po soutěžích pro děti SRPŠ připravilo chutné občerstvení. Všichni
se dobře bavili, tancovali mladí i staří. Večer byla připravena společenská zábava pro
dospělé, tombola pod názvem
“kuriozity” byla příjemným
zpestřením večera. Tímto
chceme poděkovat panu Wojtasovi , Bc. Janu Fismolovi a
všem, kteří přispěli do tomboly. K tanci a poslechu nám
hrál pan Bury z Karviné. Pobavit se s námi přišel i pan
místostarosta Bc. Jan Fismol.
Společně jsme zavzpomínali
na školní léta.
Mgr. Zuzana Kovaříková

Pozvánka
Dolnolutyňští zahrádkáři
zvou v sobotu 25.2.2006
od 19.oo hod. do
"JIŘINKY"
širokou veřejnost na

P.Močidlanová,7.B: “Čím začít? Je toho hodně a hodně, o čem by se dalo povídat…
Nevím, jaký má kdo názor, ale já teda kladný….Počasíčko nám přálo a blankytné nebe
lákalo, abychom si na něj sáhli! Výhled na
celé hory-a to jsem nezapomněla vždy připomenout při každém/!/hovoru s rodiči. …
Vážně to byl fičák a jízdy byly hustý! Nej
týden v mém životě!!!

E.Kurtiová, 7.B “Náš instruktor byl pan učitel Marcel Figura a moc mu děkuju za to, že
jsem měla příležitost se naučit jezdit na

Do jakých oblastí zaměřuje komise svou činnost?
V zásadě všude tam, kde vidíme příležitosti pro
obec, a tam, kde jsou zásadní potřeby obce. Jedná se hlavně o oblast životního prostředí,kde naši
obec nejvíce “bota tlačí”. Dále je to oblast přípravy území pro výstavbu rodinných domků, oblast
zpracování studie centra obce včetně návrhu na
obnovu zámku a jeho okolí.
V oblasti rozvoje turistiky, výstavby cyklostezek a
sportovišť nás zajímá rozvoj cestovního ruchu a
rozvoj a provozování sportovišť v obci.
Co řeší komise v současném období?

se lyžovat důležité…. Bylo to super-krásně
modré nebe tam bylo. A více jsem poznala
lidi kolem sebe.”

vypravili se na svah. Boty klouzaly, ale i tak
jsem došla. Byli jsme nahoře a paní učitelka
Kočí nám řekla, že dnes pojedeme na vleku. Vyzkoušeli jsme si to nasucho a potom
se dostavili k vleku. Šlo nám to moc dobře,
skoro nikdo nespadl. … Doufám, že budu
mít možnost se do ŠL vrátit. Nemám si na
co stěžovat. Celý týden jsem se nenudila.
Sjeli jsme všechny kopce, které se nám ze
začátku zdály hrozné.”

Smyslem činnosti komise je zlepšení kvality života v obci a spokojenosti jejích obyvatel. Cílem je
řešení otázek vztahujících se :
- k rozvoji obce na úrovni strategického, programového a operačního plánu
- ke změnám územního plánu sídelního útvaru
obce Dolní Lutyně
- ke spolupráci na přípravě investičních záměrů
a jejich realizace
- k investicím na území obce z hlediska vlivu na
architektonický charakter
- k majetkoprávním změnám pozemků na území
obce a doporučení k jejich změnám
- k doporučení směřující k ochraně životního
prostředí
- k doporučení směřující k ochraně památkových objektů
- k doporučení v oblasti cestovního ruchu, výstavby cyklostezek, sportovišť apod.
- ke spolupráci s odbornými výbory a komisemi
při samosprávě obce

Pochování
basy

L. Nováková,7.A: “Myslím, že když si vzpomenu, jak jsem stála první den na lyžích a
skoro jsem nevěděla, jak se postavit, tak si
řeknu, že za ten týden jsme si užili legraci,
zábavu a hlavně jsme nabyli velmi mnoho
zkušeností a znalostí.Tak – a teď, když už
jsme zase doma, chtěli bychom se vrátit na
ten SKVĚLÝ LYŽÁK ROKU 2006.”

Je zajištěn zábavný program, bohaté občerstvení,
domácí kuchyně a to vše
za lidové ceny.
K poslechu i k tanci hraje
MINI REFLEX (Z. Prudel).
Vstupenky jsou v předprodeji v restauraci "U Pštrosa" za 75,-Kč včetně místenky.

Zaznamenala a z dětských slohových
prací vybrala a citovala
Eva Šipulová.
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Zabýváme se tím, jak mají být řešena přirozená
centra obce, a to přímo v Dolní Lutyni, ale také
Neradu, Věřňovicích a Zbytkách. V této oblasti je
to tedy příprava lokalit výstavby rodinných domků, infrastruktury a doprovodných služeb, jako
jsou hřiště, sportoviště a podobně. Výhodou je,
že to řešíme ve spolupráci se Stavební fakultou
VŠB – TU Ostrava.
Mezi konkrétní projekty , které v současné době
řešíme, je mimo jiné způsob využití bývalého areálu koupaliště a projekt výstavby sportovního
areálu za Kulturním domem ve Věřňovicích a
projekt výstavby dětského hřiště u restaurace U
Natta ve Věřňovicích.
Hovořil jste o příležitostech pro obec. Jedná se tedy
o externí možnosti. Můžete být konkrétní?
Určitě. Vstupem do EU se objevily další příležitosti rozvoje a zapojení obce do nadnárodních
programů. Konkrétně se jedná o projekt “Slezské
Benátky” , tedy atraktivní možnost využít řeku
Olši k plavebním a vodáckým záměrům a rekreačnímu splouvání. Využili jsme zde možnost
sdružení našich prostředků s prostředky města
Karviná a s vydatnou dotací od EU. Dalším příkladem může být připravovaná výstavba cyklostez-

ky z Věřňovic do Lazisk v Polsku jako součást
projektu “Cyklostezka Ostrava- Wodislaw.” Opět
s finanční účastí EU. Tento velmi zajímavý projekt
prozatím je zdržován z důvodu majetkoprávního
převádění pozemků na obec pod budoucí novou cestou Věřňovice –Laziska, jelikož to je jedna
z podmínek čerpání evropských peněz na akce
tohoto typu .
Jak tyto projekty ovlivní život v obci?
Očekáváme, že vznikne silný synergický efekt.
Propojení nových turistických produktů umožní
rozvoj nových služeb, podpoří rozvoj již stávajících podnikatelských aktivit a bude vytvářet další
dobré předpoklady pro růst turistického ruchu a
využití volného času dětí, mládeže i dospělých.
Hlavně ale očekáváme rozvoj služeb z pohledu
místních podnikatelů. Proto bychom chtěli naše
občany včas a podrobně informovat o všech akcích, které se připravují, a to včetně připravovaných koncepcí. Protože právě naše komise připravuje ke všem malým i velkým akcím návrhy
způsobů projektování, financování i následné realizace.
Ještě poslední, již tradiční otázka. Jak hodnotíte
naše noviny a co byste v nich rád přivítal?
Musím konstatovat, že noviny dostaly nový život,
dostaly “ducha”. Jsou mnohem živější a
“šťavnatější” než dříve. Čtu je naprosto pravidelně
a velmi podrobně. Rád bych v nich přivítal ještě
více informací, co se chystá, časové souvislosti,
kolik co bude stát a co obec a její občany čeká
v blízké i vzdálenější budoucnosti. Chtěl bych,
aby radní a zastupitelé svou formou přispívali do
obsahu novin. Tento rozhovor chápu jako splnění svého slibu a i nadále bude naše komise o
všech akcích občany prostřednictvím novin informovat.
Děkuji za rozhovor a přeji nejen komisi, ale
celé obci, aby se ty záměry, o kterých jste hovořil, splnily na 100 procent.
Dobroslav Štrouf

(Pokračování ze stránky 1)
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Komise pro výstavbu
Redaktor: Ing. Dobroslav Štrouf,
tel: 777 103 724, e-mail: strouf.d@seznam.cz,
webová adresa obce: www.dolnilutyne.org,
tel.OÚ: 596 544 409, fax: 596 544 395,
e-mail starosta: starosta@dolnilutyne.org.
Na přípravě novin se podílejí:
Ing. Josef Lindner, Bc. Jan Fismol, Pavla
Petrová, Mgr. Eva Šipulová.
Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu
redaktora, nebo osobně předávejte paní
P. Petrové.
Uzávěrka každého čísla je do 22. dne v měsíci. Redakce si v případě potřeby vyhrazuje
právo krácení příspěvků.
Typografie a tisk: Mgr. Miroslav Buryan
print@arsystem.cz, tel: 596 014 079

Dolní Lutyně pod sněhem (leden 2006)
Sněhová nadílka, kterou na přelomu roku severní Moravu obdařilo
počasí, samozřejmě zasáhla i Dolní
Lutyni. Na jednu stranu přidělaly
obrovská množství sněhu vrásky
všem těm, kteří mají na starost chod
a úklid města, na druhou stranu se
některé části obce pod sněhovou peřinou představily úplně v jiném světle, než je občané normálně znají.
Například náměstí v centru, ale i
další části v Neradu či Věřňovicích
zvláště ve slunečných dnech vypadaly spíš jako alpská městečka než
obec nacházející se v uhelné pánvi.
Nejvíce radosti měly samozřejmě
děti, které mohly naplno využít
zimních radovánek.
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Změna obecně závazné
vyhlášky o místních
poplatcích č. 1/2005
S účinností od 1. 1. 2006 došlo
v obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích č. 2/2004 o místních poplatcích ke změně "poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu", a to v oddíle V., čl. 4. sazba poplatku ze
stávajících 432,- Kč na 450,- Kč
(za osobu).
Při návrhu sazby místního
poplatku za komunální odpad vycházel finanční výbor a následně ì
rada a zastupitelstvo obce z
podkladů a faktu, že náklady obce
Dolní Lutyně na sběr a svoz netříděného odpadu se za rok 2004
zvýšily oproti roku 2003 o cca 270
tis. Kč, a to z důvodu navýšení
ceny dopravy.
Poplatek lze uhradit:
- prostřednictvím SIPO (sdružené
inkaso plateb obyvatelstva) ve 4
splátkách běžného roku
(k 15.2., 15.5., 15.9.,
15.11.2006). Pokud máte zájem o
platby prostřednictvím více splátek,
dostavte se co nejdříve na Obecní
úřad Dolní Lutyně, kanc. č. l, k
sepsání písemného
souhlasu poplatníka s takovou
formou plateb a sdělení spojovacího čísla SIPO.
- poštovní poukázkou vydanou
Obecním úřadem Dolní Lutyně (v
jedné nebo dvou splátkách);
- převodem z účtu; I. splátka do
30. 4. 2006, II. splátka do 15. 9.
2006.
- v pokladně Obecního úřadu
Dolní Lutyně (v jedné nebo dvou
splátkách ve stejném termínu
jako u plateb složenkou, tj. I.
splátka do 30. 4. 2006, II.
splátka do 15. 9. 2006.
Pokud budete platit v hotovosti na
OÚ Dolní Lutynì, kanc. č. l,
žádáme Vás o připravení
přesné částky k úhradě.
Jednorázově je možno zaplatit
poplatek v termínu nejpozději
do 15. 5. každého roku.
Dojde-li ke změně v počtu osob, je
poplatník povinen oznámit správci
poplatku (OÚ Dolní
Lutyně) tyto změny, a to v souladu
s obecně závaznou vyhláškou nejpozději do 15 dnů ode
dne, kdy tato skutečnost nastala.
Jedná se o změny typu např.: narození dítěte, úmrtí, odstěhování
mimo i v rámci obce, přistěhování.
Alikvotní díl místního poplatku za
dobu , která odpovídá počtu
kalendářních měsíců, je povinen
poplatník v poměrné výši buď do-

Skončil rok oslav 700. výročí
založení naší obce
V průběhu minulého roku jsme čtenáře průběžně informovali o většině akcí konaných v rámci oslav 700. výročí založení naší obce.
Bylo velmi potěšující vnímat vysokou aktivitu společenských a sportovních organizací, škol, institucí i jednotlivců. Všichni hledali různé formy jak k oslavám přispět. Následující výčet akcí a aktivit nemá sloužit jako pouhý statistický přehled,
ale rovněž jako obraz o míře zapojení občanů do procesu oslav.

I. Aktivity působící nadčasově:
1. Pamětní medaile - I.
Prvotní návrh reliéfu medaile zpracoval Ladislav Buryan. Profesionální podobu reliéfu a
sádrový model zhotovil přední český medailér
akademický sochař Michal Vitanovský.
Vyrobeno bylo 200 ks medailí: 100 ks stříbrných a 100 ks z materiálu tombak. Garantem
bylo zastupitelstvo obce.

2. Pamětní medaile - II.
Z iniciativy věřňovských občanů, numismatiků, bylo vyrobeno 123 medailí.
120 stříbrných, 3 zlaté. Autorem reliéfu a ražby bylo Numismatické muzeum v Brně.
Materiál na výrobu pamětních medailí věnova-

li občané, zejména p. Jeroným Mazurek a
Josef Kubátko. Reliéf akcentoval Věřňovice
jako historicky samostatnou obec, od roku
1975 část Dolní Lutyně.
3. Videofilm o Dolní Lutyni.
Propagační videofilm naučně propagačního
obsahu zaměřeného na současnost i budoucnost obce. Určeno veřejnosti na nosičích VHS
a DVD. Garantem bylo zastupitelstvo obce.
4. Brožura “Dolní Lutyně v obrazech”.
Barevná publikace formátu A5, která jako
soubor fotografií zachycuje krásu fauny, flóry
i krajiny Dolní Lutyně. Nákladem 2000 ks vydal OÚ Dolní Lutyně. Zdarma distribuováno
do domácností občanů Dolní Lutyně a základních škol. Autorem fotografií byla Blanka Růžičková, garantem a nakladatelem bylo zastupitelstvo obce.
5. Pamětní list.
Variabilně zpracovaný pamětní list se širokým polem užití. Slouží samosprávě
k oceňovaní jedinců i skupin. Námět a výtvarné zpracování provedla ve variantách Martina
Bogoczová. Garantem bylo zastupitelstvo obce.
6. Kniha “Dolní Lutyně 1305 – 2005”.
Odborně zpracovaná publikace, ve které je
umístěn tento text, obsahově zaměřená na
historii, současnost i výhled Dolní Lutyně.
Text doplněn dobovými fotografiemi.
Odborný text a uspořádání Irena Hajzlerová.
Garantem a nakladatelem bylo
zastupitelstvo obce.
7. Pamětní štítky.
Vyrobeno 100 ks měděných štítků o průměru 32 mm. Reliéf odkazuje na historické
700-leté trvání Věřňovic. Ražba jednostranná.
Iniciátory vzniku štítku Jeroným Mazurek a Josef Kubátko. Ražbu zajistilo Numismatické
muzeum v Brně.
8. Poštovní známky.
(Pokračování na stránce 2)

D. Štrouf

(Pokračování na stránce 3)
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Fejeton
Jak udělat pořádnou
díru do světa...
Díru do světa jde udělat mnoha
způsoby. Asi nejjednodušší by bylo
vzít bagr nebo nějaký vrták a udělat pořádnou díru do země, čili do
světa. Pokud nemáte žádný
z těchto strojů, musí vám stačit
obyčejný rýč. V případě zvolení tohoto způsobu se o vás asi
v novinách psát nebude a bude
vám muset stačit vaše dírka. Proto
každý volí jinou cestu. Milan Baroš
dává góly za slavné fotbalové kluby – píše se o něm, točí se kolem něj
peníze a fanoušci, takže může říct,
že udělal díru do světa. No jo, ale
co když nemám pro nic mimořádný talent?
Stačí se nechat zmlátit, okrást, nebo něco vyloupit a hned budete mediální hvězdou. To by byl ovšem
hodně špatný příklad. Určitě se najde mnoho příjemnějších způsobů.
Tak například stačí vypustit nějaké
“svinstvo” z vaší továrny a hned
kolem toho bude obrovská kauza.
Přijede k vám televize, novináři a
bude to také řešit policie. Vy jako
šéf to svedete na nějakého zaměstnance, abyste si neušpinil ruce. Samozřejmě ochranáři vám napaří
pokutu, ale vy se jí snadno vyhnete,
protože máte svého potenciálního
viníka. Ten ji bude muset za vás
uhradit. Takhle udělala díru do
světa jedna naše chemička.
Proto raději volme způsoby, které
by neškodily našemu okolí a životnímu prostředí.
Nebo raději zůstaňme u kopání do
Země s velkým “Z”. Kdoví, třeba
narazíte u sebe na zahradě na nějaký poklad. Třeba ropný vrt, nebo
zlatou žílu… Pak už bude na vás,
jak se prosadíte v konkurenci slušných a hlavně neslušných podnikatelů, sportovců, “byznysmenů”…
Hurá do kopání!!
Pavel Sikor
“Zahrádkářské potřeby s. r. o.”
(rýče, kopačky, vidle…)

Projekt “Slezské Benátky”
Když se o možnosti otevřít řeku Olši začalo
před několika lety diskutovat, nesetkala se tato myšlenka zdaleka ve všech případech
s jednoznačným pochopením. O to více možná překvapí, že již od příštího roku budou
moci zájemci řeku využívat v rámci nově realizovaného projektu. Právě jemu byla věnovaná
odborná prezentace, která
se konala
15.12.2005 v Domě PZKO ve Věřňovicích.
Kromě zástupců všech dotčených obcí a měst
se zúčastnili rovněž odborníci z Povodí Odry , zástupci polského konzulátu v Ostravě a
českého konzulátu v Katovicích, zástupce
kanceláře vládního zmocněnce v Ostravě. Setkání přineslo mimořádně pozitivní výsledky.
Předložena byla studie proveditelnosti tohoto
projektu a co víc, už to není pouze o tom, že
je to reálné, ale v příštím roce se připravuje ke
splavnění první sedmikilometrový úsek ze Závady do Věřňovic.
K zprovoznění první etapy nemají vážnější výhrady ani správci toku, a tak již nyní probíhají horečné přípravy na to, aby
v červnu příštího roku mohl být první
úsek řeky symbolicky otevřen. Tato část
řeky by však v budoucnu nemusela být jediná, na kterou se vodáci dostanou. Projekt počítá se splavněním více než třiadvaceti kilometrů řeky od karvinského
Darkova až po Bohumín. Nápad zaujal
rovněž obce na polském břehu Olše, a tak
se již rodí myšlenky na vybudování nástupních míst i na polském břehu a postupné napojení na jejich říční systém.
“Pomohli nám experti z Baťova kanálu, kteří

poradili, jak máme projekt rozjet a zpropagovat a hlavně abychom se vyvarovali chyb, které udělali oni při realizaci jejich vodní cesty.
Pokud se nám podaří získat dostatek financí,
rádi bychom již v příštím roce zorganizovali
rovněž vodácký tábor na Olši,” dodal Tobola.
Ve dnech 12. až 15.1. 2006 se konal na brněnském výstavišti mezinárodní veletrh
cestovního ruchu Regiontur- Go. V rámci
expozice Euroregionu Těšínské Slezsko
byl rovněž prezentován tento nový produkt cestovního ruchu . O tento projekt
se zde zajímala řada cestovních agentur
a kanceláří a z regionu zejména orlovská
Cestovní kancelář JUHASZ a zástupci
Lázní Darkov , pro které tato akce je velmi atraktivní a mají zájem ze účastnit její postupné realizace.
Ing. Josef Tobola

Padá sníh, padá sníh ...
zpívá se v jedné písničce. A že ho na přelomu roku napadlo požehnaně! Na jedné straně radost dětí, na straně druhé starost dospělých
s nerudovskou otázkou: “ Kam s ním” ? Kdo nemusel, nevyjížděl a raději ani nevycházel. Takovou
sněhovou nadílku jsme již několik let nezažili. Kdo
měl ruce, nohy, začal odklízet. Sněhu bylo tolik, že
technika nestíhala. Trpěliví museli být především ti,
kteří čekali, až přijede traktor, a když projel, do hodiny bylo vše, jako kdyby nepřijel vůbec. Vím, že

Jarmila Holaschková,ved.učitelka MŠ
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lidé mající odklízení sněhu na starosti se snažili, několik dní téměř vůbec nespali, a přesto si vyslechli
spoustu kritiky. Jednou za to, že pluh ještě neprojel,
podruhé za to, že projel ve špatném směru a nahrnul jim sníh zpět a ne sousedovi naproti. Určitě nebylo všechno dokonalé, ale přesto bych rád všem
těmto lidem chtěl poděkovat, a to zejména: p. Libo-

9. Obrázková skládačka.
Obrázkové skládací leporelo námětově zaměřeno na Věřňovice, tvořeno 18 fotografiemi
historického i současného obsahu opatřené
dvojjazyčným textem.
Velikost 70 x 105 mm. Iniciátorem a zpracovatelem návrhu byl Jeroným Mazurek.
Sazba a grafická úprava Dušan Žárský. Vydal
v počtu 100 ks Jeroným Mazurek.
II. Aktivity jednorázové:
30.3.2005 - “Umělecký trojlístek”
Soutěž žáků 1. stupně ZŠ Aloise Jiráska –
Zbytky v recitaci, zpěvu a vlastní
tvorbě dětí (píseň, báseň, povídka). Organizátorem akce bylo Myslivecké sdružení Dolní
Lutyně – Zbytky a školní družina ZŠ – Zbytky.
29.4.2005 -“Pohádkové dopoledne
s Bolkem a Lolkem”.
Dopoledne pohádkových scének a písniček dětí mateřských škol z širokého
okolí včetně Polska. Organizátorem byla ZŠ a
MŠ s polským jazykem vyučovacím.
11.5.2005 - “Soutěž mladých cyklistů”.
Dopravní soutěž dětí 3. a 4. ročníků dolnolutyňských ZŠ konaná ve Věřňovicích. Soutěž složená z testu znalostí pravidel silničního
provozu a jízdy zručnosti. Doplněno programem pracovníků Referátu cizinecké a pohraniční policie v Dolní Lutyni -Věřňovicích. Organizátorem akce byla
ZŠ a SRPŠ ve Věřňovicích.
11.-15.5.2005 “Jak se kdysi v Lutyni žilo”.
Výstava historických exponátů z vlastnictví
dolnolutyňských občanů. Doplněno promítá-

ním videofilmu o historii Dolní Lutyně spoluautorky Anny Šertlerové. Organizátorem byla
místní skupina PZKO v Dolní Lutyni.
14.5.2005 - “Koncert duchovní hudby”.
Slavnostní koncert čtyř pěveckých hudebních sborů: soubory Kalina a Slowik nad Olzou z Polska, domácí pěvecký sbor Lutnia a
dechový soubor Lutyňská šestka. Uvedené
skladby a písně byly věnovány památce
zesnulého papeže Jana Pavla II., 700. výročí
obce a 60. výročí ukončení II. světové války.
Organizátorem akce konané v dolnolutyňském
kostele sv. Jana Křtitele byla místní skupina
PZKO v Dolní Lutyni.
4.6.2005 - “90 let trvání ZŠ s polským

ru Bednářovi, Drahomíru Kijonkovi, Daliboru Gallusovi, Ladislavu Wencelovi, Jindřichu Janečkovi, Václavu Váchalovi, Františku Vjatrovi a Ladislavu Vaškovi.
Děkuji taky všem občanům, kteří vzali lopaty a shrnovadla a několikrát za den odhazovali,
odhazovali a odhazovali nekonečné přívaly sněhu u
svých domů, obchodů a přístupových cest. Můj dík
si také zaslouží všichni ti, co pomáhali svým příbuzným a známým třeba jen tím, že jim zašli nakoupit.
Vyrovnat se s vrtochy počasí není lehké, není konec
zimy a příroda nás ještě určitě mnohokrát překvapí,
ale sedět v teple u kamen, nebo v hospodě a nadávat dokáže každý, pomoci v kritických okamžicích
už jen málokdo. Proto jsem rád, že lidí ochotných
pomoci není v Dolní Lutyni a Věřňovicích málo.

jazykem vyučovacím”.
Slavnostní akce zahrnující výstavu v ZŠ,
účelově vydaný časopis “ECHA PRZESZLOSTI – VIZJA PRZYSLOSTI” (ozvěny minulosti –
vize budoucnosti), barevné leporelo
s historickými i základními údaji o škole a akademie v kulturním domě, po které následoval
ples absolventů. Organizátorem akce byla ZŠ
s polským jazykem vyučovacím a Matice školská.
11.6.2005 - “Pohádkový les”.
Zábavné odpoledne pro děti dolnolutyňských mateřských škol a dětí ZŠ 1. stupně spojené s dětskými radovánkami. Pohádkově koncipované sobotní odpoledne v otevřené krajině za řekou Olší ve Věřňovicích. Organizátory
byli ZŠ, MŠ a SRPŠ Věřňovice.
12.6.2005 - “Vystoupení Vl. Hrona”.
Představení pro veřejnost. Konáno
v kulturním domě. Organizátorem akce byla
Osvětová beseda v Dolní Lutyni.
13.–15.6.2005 “Výstavka výtvarných
prací”.
Vlastní výtvarné práce vystavovaly děti výtvarného kroužku “Šikulky”. Ukázka různých
rukodělných dětských prací. Další výstava byla
konána v období Vánoc 2005. Organizátorem
výstavky byla Terezie Kantorová, vedoucí
kroužku.
17.6.2005 - “Slavnostní akademie”.
Odpoledne vyplněné recitací, tancem,
gymnastikou, zpěvem, divadlem a hudbou.
Zcela zaplněný sál kulturního domu. Organizátorem akce byl pedagogický sbor ZŠ Aloise
Jiráska v Dolní Lutyni.
20.6.2005 - “Malování na chodníku”.
Výtvarná soutěž pro děti dolnolutyňských
mateřských škol. Organizátory akce, které se
zúčastnilo 80 dětí, byla MO ČSSD, ZO Českého svazu žen a Osvětová beseda.
20.6.2005 - “Mezinárodní lehkoatletický trojboj žákovských družstev”.
Tradiční sportovní soutěž žáků 6. -9. tříd
dolnolutyňských škol, ZŠ okolních obcí Dětmarovic a Petrovic u Karviné a příhraničních
obcí Gorzyczki, Golkowice a Laziska (PR).
Soutěže ve skoku do dálky, běhu na 60 m a
běhu na 200m. Organizátorem byla ZŠ
s polským jazykem vyučovacím.
24.6.2005 - “Slavnostní shromáždění”.
Setkání občanů, zástupců politických a
společenských organizací, členů zastupitelstva,
učitelů škol, zástupců veřejných institucí,
sponzorů, zástupců družebních polských obcí
Godowa a Gorzyc a pracovníků obecního úřadu u příležitosti 700. výročí založení obce. Na
akci, která se konala v prostorách ZŠ Aloise
Jiráska a které se účastnilo cca 200 osob, byli
pamětním listem a pamětní medailí odměněni
čtyři občané obce. Byli to Ing. František Gil,
p. Ladislav Buryan, p. Alois Cienciala a
p. Jeroným Mazurek. Ocenění bylo uděleno
zastupitelstvem obce za celoživotní činnost
v oblasti písemnictví a dokumentaristiky na
úrovni obce a regionu. Významnými hosty akce byli Msgre. Lobkowitz a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Pavel Drobil.
Oficiálním pořadatelem této akce bylo zastupitelstvo obce.
25.6.2005 - “Letní slavnost českopolského přátelství”.

Tradiční 15. ročník česko-polských slavností věnovaný oslavám 700. výročí založení
obce. Areál u řeky Olše ve Věřňovicích přivítal
jak místní návštěvníky, tak návštěvníky
z polského Godowa a Gorzyc, kteří dorazili
do místa konání bryčkami a alegorickými vozy. Bohatý kulturní česko-polský program dokresloval velmi vydařenou akci. Organizátorem akce byla MS PZKO Dolní LutyněVěřňovice.
25.6.2005 - fotbalové utkání mladších žáků TJ Sokol Dolní Lutyně-Věřňovice
proti starším žákům Klub sportowy Polonia
z Lazisek (Polsko). Zvítězili hosté 7:3. Organizátorem byla TJ Sokol Dolní Lutyně.
2.7.2005 - “Hasičský útok”.
Sportovně soutěžní dopoledne hasičů
na hřišti TJ Sokol Dolní Lutyně o pohár starosty obce. Soutěž se uskutečnila na hřišti TJ Sokol Dolní Lutyně. Organizátoři akce, Sdružení
hasičů Nerad, obsadilo v soutěži třetí místo.
Zvítězilo družstvo hasičů z Doubravy.
16.7.2005 - fotbalová utkání mezi
mužstvy TJ Sokol Dolní Lutyně a Klub sportowy
Polonia z Lazisek (Polsko). Výsledky: dorosty
nerozhodně 1:1, muži 10:1 pro TJ Sokol. Organizátorem byla TJ Sokol Dolní Lutyně.
23.7.2005 - fotbalové utkání starších
pánů mezi TJ Sokol Dolní Lutyně-Věřňovice
a Klub sportowy Polonia z Laziska (Polsko).
Zvítězili hosté z Lazisek 3:2. Organizátorem
byla TJ Sokol Dolní Lutyně – Věřňovice.
23.7.2005 - “Zahradní slavnost”.
Veřejná “párty” v areálu zahrádkářské
klubovny Jiřinka. Speciality na grilu a tanec
byly hlavním programem akce zahrádkářů,
kteří tak spojili oslavy 40. výročí založení své
místní organizace s oslavami výročí obce. Organizátorem byla místní skupina Českého svazu zahrádkářů.
30. – 31.7.2005 – fotbalový turnaj
mužů mezi družstvy Dolní Lutyně, Dětmarovic, Věřňovic a Orlové. Vítězem turnaje se stalo fotbalové družstvo Orlové. Organizátorem
byla TJ Sokol Dolní Lutyně.
13.8.2005 - “Srpnová noc”.
Taneční zábava pod širým nebem na
hřišti místní organizace TJ Sokol Dolní Lutyně,
který byl hlavním organizátorem. Hudební
produkci pro převážně mladé účastníky akce
zajišťovala skupina RUFUS.
15.8.-15.9.2005 – “Výstava obrazů a
keramiky”.
15.8. byla otevřena ve velkém sále kulturního domu výstava obrazů, kreseb a keramiky. Převážně dolnolutyňští amatérští či profesionální umělci zde vystavovali několik stovek svých prací. Výstava byla vhodně doplněna souborem pohlednic a fotografií. Svým významem předčila výstava očekávání. Organizátory akce byla Osvětová beseda spolu se školskou a kulturní komisí.
20.8.2005 - “Den Dolní Lutyně”.
Zábavný program pro širokou veřejnost v historickém pojetí. Celodenní komponované pásmo v nepřetržitém sledu střídalo
historické tance a písničky s rytířskými souboji, kejklíři a středověkými hrami. Programovou
skladbu doplňovala ukázka středověkých palných zbraní, aranžované prostředí katovny,
pregéřská dílna apod.. Organizátoři pamatovali
i na aktivní zapojení dětí a dospělých. Střelbu

Informace
obecního
úřadu

z kuší nebo hod středověkými sekyrami si mohl vyzkoušet každý zájemce. Programový blok
započatý v 10.00 hod. slavnostním historickým
průvodem zakončilo v 18.00 hod. slavnostní
defilé všech účinkujících. Krásné a slunné počasí přálo organizátorům, kterými byli zastupitelé obce a obecní úřad. Generálním sponzorem byla Bonatrans, a.s. .
27.8.-28.8.2005 – “Výstava králíků,
drůbeže a holubů”.
Výstava koncipována jako okresní se
konala v areálu Jiřinka. Zdařilá akce, která
svým obsahem podtrhovala a připomínala historicky zemědělský ráz obce. Organizátory byla místní skupina Českého svazu chovatelů.
29.8.2005 - “Zábavné sportovní dopoledne pro děti”.
Zábavné soutěže pro děti konané na
prostranství před místní pekárnou. Děti měly
možnost předvést svou zdatnost v hodu šipkami, běhu v pytli, ve velkých gumových holínkách apod. . Krásné počasí přilákalo ale i hojnost maminek s kočárky s nejmladší dolnolutyňskou generací. Organizátory akce byla
Osvětová beseda a místní organizace Českého
svazu žen.
17.9.2005 - “Loučení s létem”.
Zahradní slavnost konaná v areálu Jiřinka. Počasí nehrálo roli. Bohaté občerstvení
a grilované speciality přispěly ke spokojenosti
účastníků. Organizátory byla místní organizace
Českého zahrádkářského svazu.
28. -29.10.2005 – “15 let obnovené
činnosti organizace harcerů” (Harcerstwo
Polskie v Republice Czeskiej). Dvoudenní akce
zaměřená na patnáctileté trvání organizace a
historický vývoj Dolní Lutyně. Program zahrnoval setkání aktivních členů i pamětníků
s večerním táborákem. Organizátorem byla
místní skupina mladších harcerů St. Tarkowskiego.
Říjen 2005 - “Besedy o historii Dolní Lutyně”.
Soubor besed pro žáky základní školy
II. stupně na téma historie obce a okolí. Garantem tématu bylo Muzeum Těšínska
v Českém Těšíně. Organizátorem besed byla
Osvětová beseda a ZŠ Aloise Jiráska v Dolní
Lutyni.
Prosinec 2005 – “Silvestr pro
nejmenší”.
Akce pro děti pořádaná SRPŠ Věřňovice 30. prosince 2005. Na MŠ se uskutečnily
v průběhu měsíce mikulášské nadílky.
Všem organizátorům vyslovujeme upřímné poděkování za jejich obětavost. Těm, kteří svou
akci v přehledu nenajdou, se omlouváme. Rádi

(Pokračování ze stránky 2)
platit, nebo mu správce poplatku
případný přeplatek vyúčtuje a vrátí
zpět.
Odvoz odpadů zůstává stejný
jako v minulém roce, ve čtvrtek v
pravidelných 14-ti denních intervalech. Pokud nebyl v průběhu
ledna odvezen odpad ve vývozní
den (čtvrtek), bylo to zapřičiněno
kalamitním stavem - svozové
vozidlo při couvání zapadlo do
sněhu. Rovněž v náhradních termínech (pátek, pondělí) zapadlo.
Žádáme občany, obchody, veřejné
budovy, podnikatele, aby si zajistili
průchod (odklizení sněhu) k popelnici dle svozového kalendáře. Dále
žádáme občany, aby ve vývozní
dny neparkovali na místních komunikacích a umožnili plynulý
přejezd popelového vozidla k vyprázdnění odpadní nádoby.
Děkujeme za pochopení.
L. Jarošová, životní prostředí

Výzva
Na základě opatření rady obce
ke zlepšení systému zimní
údržby (píšeme o tom na jiném místě novin) hledá obec
ochotné občany, kteří by se za
přiměřenou odměnu starali
v zimním období o údržbu
jednotlivých autobusových čekáren ČSAD. Bližší informace
můžete získat osobně i telefonicky na tel. čísle tajemnice
obce Mgr. Dany Kawanové
596 544 409 linka 31
nebo e-mailovou poštou na
adrese kawanovad@dolnilutyne.org .
Počet obyvatel Dolní Lutyně
v roce 2005
K l.l.2006 měla obec Dolní Lutyně celkem 4 684 obyvatel ,
z toho bylo
2312 mužů a 2372 žen.
V loňském roce se narodilo
celkem 36 dětí, převážnou část
tvoří opět chlapci – 21, děvčátek se narodilo 15.
Do obce se přistěhovalo 111
obyvatel, odstěhovalo se 103
osob.
V loňském roce zemřelo 66
osob, z toho 31 mužů a 35
žen.
Výsledná bilance je tak úbytek
22 obyvatel oproti roku 2004.
Jarmila Vozárová
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SKVĚLÝ LYŽÁK
ROKU 2006

Zápis dětí
do Mateřské školy v Neradě
Zápis dětí do Mateřské školy v Neradě pro
školní rok 2006/2007 proběhne dne
15.2.2006 od 10,00 h do 16,00 h v kanceláři mateřské školy.
Rodiče přinesou rodný list dítěte.
Rodiče a děti si v daný den mohou školu
prohlédnout a zúčastnit se některých akcí
dětí.
Co nabízíme: pobyt dětí v příjemném
rodinném prostředí, logopedickou péči,
výukové programy na PC, úzkou spolupráci se ZŠ, plavání, saunování, dle možnosti
školy v přírodě, možnost rodičů zapojit se
do všech činností mateřské školy.

Z iniciativy věřňovského občana Josefa Kubátky bylo vydáno 10 aršíků poštovních
známek s kupóny. Autorem grafického návrhu
podoby kuponu byl Jeroným Mazurek.
Tisk zajišťovala Česká pošta.

Letos se už naše děti na zimní olympijské hry do Turína nedostanou.
Ale za pár let? Při pohledu na jejich
úsilí, snahu, úžasné pokroky, odvahu a často i zaťaté zuby člověka napadá ledasco. A zvlášť tehdy, když
stojí u vleku a čte si nápis:” Na tomto svahu se učil lyžovat a trénoval
Ondřej Bank, mistr republiky
v alpském lyžování.” A uvidí jeho
fotografii s medailí na stupních vítězů. A stejný Ondřej Bank je pak
mezi 82 nominovanými sportovci
na letošní olympijské hry do Turína.
A proč ta asociace? Naši žáci 7.
tříd /ZŠ A. Jiráska v Dolní Lutyni/ se totiž od
9. do 15. ledna zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu právě ve Štědrákově Lhotě /
okres Šumperk/, odkud výše zmíněný lyžař
pochází. Krajina spadá do klidové zóny
s ochranou přírody. Vesnička je to malá, má
okolo58 obyvatel, z toho asi 20 lidí tvoří
jednu rozvětvenou rodinu a ta se stará o
vlek, penzion Lesanku, kde jsme byli ubytováni, pečuje o turisty apod. Majitelem turistické ubytovny je ing. Ivan Bank, nejen
otec zmíněného Ondřeje Banka, ale i spolumajitel vleků, které jsou postaveny u svahů
pro výuku lyžování opravdu výborných.
Svahy jsou pravidelně upravovány, při nedostatku sněhu pomohou sněžná děla.
“Lyžáku” se zúčastnilo celkem 53
osob, z toho 48 dětí. Vše zorganizoval a řídil vedoucí – Mgr. Marcel Figura, kterému
pomáhali další instruktoři – Petr Vykydal,
Mgr. Petra Kočí, ing. Dalila Čempelová a
zdravotnice – Mgr. Eva Šipulová.
Letošní kurz byl ale výjimečný i
tím, že to byl historicky 1. kurz, kde se děti
učily jízdě nejen na lyžích, ale i na snowboardech. Kurz snowboardingu pod vedením
pana učitele Figury úspěšně absolvovali:V.
Mžíček, J.Ševčík, Ž. Čáliková, A. Koštialiková, Z. Veselá, J.Krč, L. Stařičný, J.Stoklas, J.
Štverák, T.Wrožyna, N.Antoszyková, E.
Kurtiová, A.Lukšová a S.Tomaszková.
A ještě něco nás zaujalo. Závody ve
slalomu, které jsou vyvrcholením celého
kurzu, se shodou okolností konaly v pátek
13. Původně jsme uvažovali, že startovní
číslo 13 vyřadíme, ale pak jsme si řekli – a
proč vlastně? A představte si, že vítězem celého závodu se stal Lukáš Chybiorz ze 7.B,
který si číslo 13 vylosoval. Třináctka mu přinesla evidentně štěstí. Druhý byl Vojtěch
Válek ze 7.B a na třetí místo dosáhl Martin
Ondra ze 7.A. Umístění 2.družstva:1.místo
Lucie Nováková. Umístění 3.družstva:
1.místo K.Vaňharová 2.místo Arnošt Mynář
2.místo M.Čáliková 3. místo David Kaša,
3.místo Jakub Šostok
A chcete znát názory dětí? Zde jsou citace
z jejich slohových prací v typicky žákovském slangu:
K. Uherková,7.B: “Když jsem poprvé uviděla Štědrákovu Lhotu a naše ubytování, myslela jsem, že to tam ten týden nevydržím.
Vypadalo to, jako kdyby tam nic a nikdo
nebyl. Žádný člověk, jen pes odněkud neu-

stále štěkal. Když jsme však vybalili kufry z
autobusu a vešli do ubytování, bylo všechno rázem lepší a celá vesnice, i když byla
skoro prázdná, se mi zalíbila.
…Třetí den, kterému se říká kritický, jsme
šli lyžovat jen ráno a odpoledne jsme šli na
vycházku do nejkrásnější části Štědrákovy
Lhoty. Do kravína!
…Když jsme stáli nahoře na kopci, vypadalo to jako v pohádce. Nebe bylo krásně
azurové a stromy nádherně bílé, jako by
kolem nich chodil děda Mrazík.”
A.Lukšová,7.B: “Lyžák. Tak to bylo hustý.
Štědrákova Lhota,klid, my, snowboardy a
lyže. Bájo! Každý to chce prožít znovu, každý chce jezdit, bavit se se spolužáky, bojovat o teplou vodu, to bylo tak fajn. … Zajezdili jsme si až až. V pondělí, jak jsme se
tam konečně dobelhali s těma snowboardama, jsme si poprvé vyšlápli půlku kopce. To
je takový nádherný pocit, taková frajeřinka.
Druhý den jsme taky šlapali, ale už výš.
V úterý odpoledne jsme začali jezdit na ma-

snowboardu. Byl na nás ohleduplný, že to
každý hned nemůže umět. Když jsme byli
unavení, tak nám dal pauzu, abychom si
odpočinuli. Pomáhali jsme si všichni navzájem, dali si pozor, ať si neuděláme úraz….
Děkuju všem učitelům, kteří byli ochotni
s náma 7 dnů vydržet a naučit nás jezdit.”

Komise pro Rozvoj a výstavbu
Dalším poradním orgánem rady obce je komise pro Rozvoj a výstavbu. V jejím čele, tedy předsedou, je ing. Josef Tobola. Dále komisi tvoří ing.Lubomír Sebera,
ing.Petr Semer, ing.Radoslav Káňa, Phd. a ing.Kamil Černý. První zasedání proběhlo 19. dubna 2004.Všech zasedání se zúčastňuje ing. Radoslav Skybík, pracovník OÚ .

M.Ondra,7.A: “Byl to hustej lyžák, že se na
něj bude vzpomínat pěkně dlouho.”

Proč komise na jaře roku 2004 vznikla?

V.Juráková,7.A “Každé ráno jsme měli krásné probuzení, ale každý večer nás hlídali
učitelé, jestli spíme.”
N.Antoszyková,7.B: “Pan učitel nám vysvětloval vše o ježdění, že jsou pojmenované
hrany snowboardu, přední strana je front
side a zadní strana je back side. Moc mě to
tam bavilo, klidně bych tam vydržela ještě
další týden.
M.Mžiková,7.B: “ Dopoledne jsme já a Lucka vyjely nahoru lanovkou. Bylo to příjemné. Nakonec jsem sjela celý kopec, který
měl asi 200-300 metrů. Sice po kousíčkách,
ale sjela. Najednou mě začalo lyžování bavit. Odpoledne už jsem sjela kopec najednou.”
E.Švidrnochová,7.A: “Vyhrála jsem spolu
s kámoškama 1. místo za nejuklizenější pokoj na celém lyžáku…. Pátek, sobota, neděle-jezdím už bez pádu. A to jsem 1.den
myslela, že to bude nejhorší týden mého
života!… Vařili skvěle-vůbec jsem neměla
hlad-a to je na lyžáku po té námaze naučit

lém vleku, ve středu už na velkém. Sice
z toho bolí noha, ale stojí to za to. …
Nejhorší bylo, když se nám zasekla hrana,
to byly držkopády. Ve čtvrtek už začala
chodit děcka za zdravotnicí s bolestí kloubů
a svalstva. Paní zdravotnice je nevyhodila,
ona nikoho za celý pobyt nevyhodila, všem,
co přišli s nějakou bolestí, tak se na to podívala, pofoukala, namazala a případně dala
nějaké léky. …Ale našli se i takoví, co zašli
za zdravotnicí s pouhou modřinou.”
M.Slaná, 7.B: “Když už konečně skončila
snídaně, šli jsme se převléct do pokoje a

Plesová sezóna
ve škole na Zbytkách
I my ve škole na Zbytkách
máme rádi zábavu, a tak SRPŠ
ve spolupráci s učitelským
sborem připravilo pro žáky
školy v sobotu 14. ledna maškarní karneval. Všechny masky byly po zásluze oceněny
drobným dárečkem a po soutěžích pro děti SRPŠ připravilo chutné občerstvení. Všichni
se dobře bavili, tancovali mladí i staří. Večer byla připravena společenská zábava pro
dospělé, tombola pod názvem
“kuriozity” byla příjemným
zpestřením večera. Tímto
chceme poděkovat panu Wojtasovi , Bc. Janu Fismolovi a
všem, kteří přispěli do tomboly. K tanci a poslechu nám
hrál pan Bury z Karviné. Pobavit se s námi přišel i pan
místostarosta Bc. Jan Fismol.
Společně jsme zavzpomínali
na školní léta.
Mgr. Zuzana Kovaříková

Pozvánka
Dolnolutyňští zahrádkáři
zvou v sobotu 25.2.2006
od 19.oo hod. do
"JIŘINKY"
širokou veřejnost na

P.Močidlanová,7.B: “Čím začít? Je toho hodně a hodně, o čem by se dalo povídat…
Nevím, jaký má kdo názor, ale já teda kladný….Počasíčko nám přálo a blankytné nebe
lákalo, abychom si na něj sáhli! Výhled na
celé hory-a to jsem nezapomněla vždy připomenout při každém/!/hovoru s rodiči. …
Vážně to byl fičák a jízdy byly hustý! Nej
týden v mém životě!!!

E.Kurtiová, 7.B “Náš instruktor byl pan učitel Marcel Figura a moc mu děkuju za to, že
jsem měla příležitost se naučit jezdit na

Do jakých oblastí zaměřuje komise svou činnost?
V zásadě všude tam, kde vidíme příležitosti pro
obec, a tam, kde jsou zásadní potřeby obce. Jedná se hlavně o oblast životního prostředí,kde naši
obec nejvíce “bota tlačí”. Dále je to oblast přípravy území pro výstavbu rodinných domků, oblast
zpracování studie centra obce včetně návrhu na
obnovu zámku a jeho okolí.
V oblasti rozvoje turistiky, výstavby cyklostezek a
sportovišť nás zajímá rozvoj cestovního ruchu a
rozvoj a provozování sportovišť v obci.
Co řeší komise v současném období?

se lyžovat důležité…. Bylo to super-krásně
modré nebe tam bylo. A více jsem poznala
lidi kolem sebe.”

vypravili se na svah. Boty klouzaly, ale i tak
jsem došla. Byli jsme nahoře a paní učitelka
Kočí nám řekla, že dnes pojedeme na vleku. Vyzkoušeli jsme si to nasucho a potom
se dostavili k vleku. Šlo nám to moc dobře,
skoro nikdo nespadl. … Doufám, že budu
mít možnost se do ŠL vrátit. Nemám si na
co stěžovat. Celý týden jsem se nenudila.
Sjeli jsme všechny kopce, které se nám ze
začátku zdály hrozné.”

Smyslem činnosti komise je zlepšení kvality života v obci a spokojenosti jejích obyvatel. Cílem je
řešení otázek vztahujících se :
- k rozvoji obce na úrovni strategického, programového a operačního plánu
- ke změnám územního plánu sídelního útvaru
obce Dolní Lutyně
- ke spolupráci na přípravě investičních záměrů
a jejich realizace
- k investicím na území obce z hlediska vlivu na
architektonický charakter
- k majetkoprávním změnám pozemků na území
obce a doporučení k jejich změnám
- k doporučení směřující k ochraně životního
prostředí
- k doporučení směřující k ochraně památkových objektů
- k doporučení v oblasti cestovního ruchu, výstavby cyklostezek, sportovišť apod.
- ke spolupráci s odbornými výbory a komisemi
při samosprávě obce

Pochování
basy

L. Nováková,7.A: “Myslím, že když si vzpomenu, jak jsem stála první den na lyžích a
skoro jsem nevěděla, jak se postavit, tak si
řeknu, že za ten týden jsme si užili legraci,
zábavu a hlavně jsme nabyli velmi mnoho
zkušeností a znalostí.Tak – a teď, když už
jsme zase doma, chtěli bychom se vrátit na
ten SKVĚLÝ LYŽÁK ROKU 2006.”

Je zajištěn zábavný program, bohaté občerstvení,
domácí kuchyně a to vše
za lidové ceny.
K poslechu i k tanci hraje
MINI REFLEX (Z. Prudel).
Vstupenky jsou v předprodeji v restauraci "U Pštrosa" za 75,-Kč včetně místenky.

Zaznamenala a z dětských slohových
prací vybrala a citovala
Eva Šipulová.

5

6

Zabýváme se tím, jak mají být řešena přirozená
centra obce, a to přímo v Dolní Lutyni, ale také
Neradu, Věřňovicích a Zbytkách. V této oblasti je
to tedy příprava lokalit výstavby rodinných domků, infrastruktury a doprovodných služeb, jako
jsou hřiště, sportoviště a podobně. Výhodou je,
že to řešíme ve spolupráci se Stavební fakultou
VŠB – TU Ostrava.
Mezi konkrétní projekty , které v současné době
řešíme, je mimo jiné způsob využití bývalého areálu koupaliště a projekt výstavby sportovního
areálu za Kulturním domem ve Věřňovicích a
projekt výstavby dětského hřiště u restaurace U
Natta ve Věřňovicích.
Hovořil jste o příležitostech pro obec. Jedná se tedy
o externí možnosti. Můžete být konkrétní?
Určitě. Vstupem do EU se objevily další příležitosti rozvoje a zapojení obce do nadnárodních
programů. Konkrétně se jedná o projekt “Slezské
Benátky” , tedy atraktivní možnost využít řeku
Olši k plavebním a vodáckým záměrům a rekreačnímu splouvání. Využili jsme zde možnost
sdružení našich prostředků s prostředky města
Karviná a s vydatnou dotací od EU. Dalším příkladem může být připravovaná výstavba cyklostez-

ky z Věřňovic do Lazisk v Polsku jako součást
projektu “Cyklostezka Ostrava- Wodislaw.” Opět
s finanční účastí EU. Tento velmi zajímavý projekt
prozatím je zdržován z důvodu majetkoprávního
převádění pozemků na obec pod budoucí novou cestou Věřňovice –Laziska, jelikož to je jedna
z podmínek čerpání evropských peněz na akce
tohoto typu .
Jak tyto projekty ovlivní život v obci?
Očekáváme, že vznikne silný synergický efekt.
Propojení nových turistických produktů umožní
rozvoj nových služeb, podpoří rozvoj již stávajících podnikatelských aktivit a bude vytvářet další
dobré předpoklady pro růst turistického ruchu a
využití volného času dětí, mládeže i dospělých.
Hlavně ale očekáváme rozvoj služeb z pohledu
místních podnikatelů. Proto bychom chtěli naše
občany včas a podrobně informovat o všech akcích, které se připravují, a to včetně připravovaných koncepcí. Protože právě naše komise připravuje ke všem malým i velkým akcím návrhy
způsobů projektování, financování i následné realizace.
Ještě poslední, již tradiční otázka. Jak hodnotíte
naše noviny a co byste v nich rád přivítal?
Musím konstatovat, že noviny dostaly nový život,
dostaly “ducha”. Jsou mnohem živější a
“šťavnatější” než dříve. Čtu je naprosto pravidelně
a velmi podrobně. Rád bych v nich přivítal ještě
více informací, co se chystá, časové souvislosti,
kolik co bude stát a co obec a její občany čeká
v blízké i vzdálenější budoucnosti. Chtěl bych,
aby radní a zastupitelé svou formou přispívali do
obsahu novin. Tento rozhovor chápu jako splnění svého slibu a i nadále bude naše komise o
všech akcích občany prostřednictvím novin informovat.
Děkuji za rozhovor a přeji nejen komisi, ale
celé obci, aby se ty záměry, o kterých jste hovořil, splnily na 100 procent.
Dobroslav Štrouf

(Pokračování ze stránky 1)
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Komise pro výstavbu
Redaktor: Ing. Dobroslav Štrouf,
tel: 777 103 724, e-mail: strouf.d@seznam.cz,
webová adresa obce: www.dolnilutyne.org,
tel.OÚ: 596 544 409, fax: 596 544 395,
e-mail starosta: starosta@dolnilutyne.org.
Na přípravě novin se podílejí:
Ing. Josef Lindner, Bc. Jan Fismol, Pavla
Petrová, Mgr. Eva Šipulová.
Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu
redaktora, nebo osobně předávejte paní
P. Petrové.
Uzávěrka každého čísla je do 22. dne v měsíci. Redakce si v případě potřeby vyhrazuje
právo krácení příspěvků.
Typografie a tisk: Mgr. Miroslav Buryan
print@arsystem.cz, tel: 596 014 079

Dolní Lutyně pod sněhem (leden 2006)
Sněhová nadílka, kterou na přelomu roku severní Moravu obdařilo
počasí, samozřejmě zasáhla i Dolní
Lutyni. Na jednu stranu přidělaly
obrovská množství sněhu vrásky
všem těm, kteří mají na starost chod
a úklid města, na druhou stranu se
některé části obce pod sněhovou peřinou představily úplně v jiném světle, než je občané normálně znají.
Například náměstí v centru, ale i
další části v Neradu či Věřňovicích
zvláště ve slunečných dnech vypadaly spíš jako alpská městečka než
obec nacházející se v uhelné pánvi.
Nejvíce radosti měly samozřejmě
děti, které mohly naplno využít
zimních radovánek.
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Změna obecně závazné
vyhlášky o místních
poplatcích č. 1/2005
S účinností od 1. 1. 2006 došlo
v obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích č. 2/2004 o místních poplatcích ke změně "poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu", a to v oddíle V., čl. 4. sazba poplatku ze
stávajících 432,- Kč na 450,- Kč
(za osobu).
Při návrhu sazby místního
poplatku za komunální odpad vycházel finanční výbor a následně ì
rada a zastupitelstvo obce z
podkladů a faktu, že náklady obce
Dolní Lutyně na sběr a svoz netříděného odpadu se za rok 2004
zvýšily oproti roku 2003 o cca 270
tis. Kč, a to z důvodu navýšení
ceny dopravy.
Poplatek lze uhradit:
- prostřednictvím SIPO (sdružené
inkaso plateb obyvatelstva) ve 4
splátkách běžného roku
(k 15.2., 15.5., 15.9.,
15.11.2006). Pokud máte zájem o
platby prostřednictvím více splátek,
dostavte se co nejdříve na Obecní
úřad Dolní Lutyně, kanc. č. l, k
sepsání písemného
souhlasu poplatníka s takovou
formou plateb a sdělení spojovacího čísla SIPO.
- poštovní poukázkou vydanou
Obecním úřadem Dolní Lutyně (v
jedné nebo dvou splátkách);
- převodem z účtu; I. splátka do
30. 4. 2006, II. splátka do 15. 9.
2006.
- v pokladně Obecního úřadu
Dolní Lutyně (v jedné nebo dvou
splátkách ve stejném termínu
jako u plateb složenkou, tj. I.
splátka do 30. 4. 2006, II.
splátka do 15. 9. 2006.
Pokud budete platit v hotovosti na
OÚ Dolní Lutynì, kanc. č. l,
žádáme Vás o připravení
přesné částky k úhradě.
Jednorázově je možno zaplatit
poplatek v termínu nejpozději
do 15. 5. každého roku.
Dojde-li ke změně v počtu osob, je
poplatník povinen oznámit správci
poplatku (OÚ Dolní
Lutyně) tyto změny, a to v souladu
s obecně závaznou vyhláškou nejpozději do 15 dnů ode
dne, kdy tato skutečnost nastala.
Jedná se o změny typu např.: narození dítěte, úmrtí, odstěhování
mimo i v rámci obce, přistěhování.
Alikvotní díl místního poplatku za
dobu , která odpovídá počtu
kalendářních měsíců, je povinen
poplatník v poměrné výši buď do-

Skončil rok oslav 700. výročí
založení naší obce
V průběhu minulého roku jsme čtenáře průběžně informovali o většině akcí konaných v rámci oslav 700. výročí založení naší obce.
Bylo velmi potěšující vnímat vysokou aktivitu společenských a sportovních organizací, škol, institucí i jednotlivců. Všichni hledali různé formy jak k oslavám přispět. Následující výčet akcí a aktivit nemá sloužit jako pouhý statistický přehled,
ale rovněž jako obraz o míře zapojení občanů do procesu oslav.

I. Aktivity působící nadčasově:
1. Pamětní medaile - I.
Prvotní návrh reliéfu medaile zpracoval Ladislav Buryan. Profesionální podobu reliéfu a
sádrový model zhotovil přední český medailér
akademický sochař Michal Vitanovský.
Vyrobeno bylo 200 ks medailí: 100 ks stříbrných a 100 ks z materiálu tombak. Garantem
bylo zastupitelstvo obce.

2. Pamětní medaile - II.
Z iniciativy věřňovských občanů, numismatiků, bylo vyrobeno 123 medailí.
120 stříbrných, 3 zlaté. Autorem reliéfu a ražby bylo Numismatické muzeum v Brně.
Materiál na výrobu pamětních medailí věnova-

li občané, zejména p. Jeroným Mazurek a
Josef Kubátko. Reliéf akcentoval Věřňovice
jako historicky samostatnou obec, od roku
1975 část Dolní Lutyně.
3. Videofilm o Dolní Lutyni.
Propagační videofilm naučně propagačního
obsahu zaměřeného na současnost i budoucnost obce. Určeno veřejnosti na nosičích VHS
a DVD. Garantem bylo zastupitelstvo obce.
4. Brožura “Dolní Lutyně v obrazech”.
Barevná publikace formátu A5, která jako
soubor fotografií zachycuje krásu fauny, flóry
i krajiny Dolní Lutyně. Nákladem 2000 ks vydal OÚ Dolní Lutyně. Zdarma distribuováno
do domácností občanů Dolní Lutyně a základních škol. Autorem fotografií byla Blanka Růžičková, garantem a nakladatelem bylo zastupitelstvo obce.
5. Pamětní list.
Variabilně zpracovaný pamětní list se širokým polem užití. Slouží samosprávě
k oceňovaní jedinců i skupin. Námět a výtvarné zpracování provedla ve variantách Martina
Bogoczová. Garantem bylo zastupitelstvo obce.
6. Kniha “Dolní Lutyně 1305 – 2005”.
Odborně zpracovaná publikace, ve které je
umístěn tento text, obsahově zaměřená na
historii, současnost i výhled Dolní Lutyně.
Text doplněn dobovými fotografiemi.
Odborný text a uspořádání Irena Hajzlerová.
Garantem a nakladatelem bylo
zastupitelstvo obce.
7. Pamětní štítky.
Vyrobeno 100 ks měděných štítků o průměru 32 mm. Reliéf odkazuje na historické
700-leté trvání Věřňovic. Ražba jednostranná.
Iniciátory vzniku štítku Jeroným Mazurek a Josef Kubátko. Ražbu zajistilo Numismatické
muzeum v Brně.
8. Poštovní známky.
(Pokračování na stránce 2)

D. Štrouf

(Pokračování na stránce 3)
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Fejeton
Jak udělat pořádnou
díru do světa...
Díru do světa jde udělat mnoha
způsoby. Asi nejjednodušší by bylo
vzít bagr nebo nějaký vrták a udělat pořádnou díru do země, čili do
světa. Pokud nemáte žádný
z těchto strojů, musí vám stačit
obyčejný rýč. V případě zvolení tohoto způsobu se o vás asi
v novinách psát nebude a bude
vám muset stačit vaše dírka. Proto
každý volí jinou cestu. Milan Baroš
dává góly za slavné fotbalové kluby – píše se o něm, točí se kolem něj
peníze a fanoušci, takže může říct,
že udělal díru do světa. No jo, ale
co když nemám pro nic mimořádný talent?
Stačí se nechat zmlátit, okrást, nebo něco vyloupit a hned budete mediální hvězdou. To by byl ovšem
hodně špatný příklad. Určitě se najde mnoho příjemnějších způsobů.
Tak například stačí vypustit nějaké
“svinstvo” z vaší továrny a hned
kolem toho bude obrovská kauza.
Přijede k vám televize, novináři a
bude to také řešit policie. Vy jako
šéf to svedete na nějakého zaměstnance, abyste si neušpinil ruce. Samozřejmě ochranáři vám napaří
pokutu, ale vy se jí snadno vyhnete,
protože máte svého potenciálního
viníka. Ten ji bude muset za vás
uhradit. Takhle udělala díru do
světa jedna naše chemička.
Proto raději volme způsoby, které
by neškodily našemu okolí a životnímu prostředí.
Nebo raději zůstaňme u kopání do
Země s velkým “Z”. Kdoví, třeba
narazíte u sebe na zahradě na nějaký poklad. Třeba ropný vrt, nebo
zlatou žílu… Pak už bude na vás,
jak se prosadíte v konkurenci slušných a hlavně neslušných podnikatelů, sportovců, “byznysmenů”…
Hurá do kopání!!
Pavel Sikor
“Zahrádkářské potřeby s. r. o.”
(rýče, kopačky, vidle…)

Projekt “Slezské Benátky”
Když se o možnosti otevřít řeku Olši začalo
před několika lety diskutovat, nesetkala se tato myšlenka zdaleka ve všech případech
s jednoznačným pochopením. O to více možná překvapí, že již od příštího roku budou
moci zájemci řeku využívat v rámci nově realizovaného projektu. Právě jemu byla věnovaná
odborná prezentace, která
se konala
15.12.2005 v Domě PZKO ve Věřňovicích.
Kromě zástupců všech dotčených obcí a měst
se zúčastnili rovněž odborníci z Povodí Odry , zástupci polského konzulátu v Ostravě a
českého konzulátu v Katovicích, zástupce
kanceláře vládního zmocněnce v Ostravě. Setkání přineslo mimořádně pozitivní výsledky.
Předložena byla studie proveditelnosti tohoto
projektu a co víc, už to není pouze o tom, že
je to reálné, ale v příštím roce se připravuje ke
splavnění první sedmikilometrový úsek ze Závady do Věřňovic.
K zprovoznění první etapy nemají vážnější výhrady ani správci toku, a tak již nyní probíhají horečné přípravy na to, aby
v červnu příštího roku mohl být první
úsek řeky symbolicky otevřen. Tato část
řeky by však v budoucnu nemusela být jediná, na kterou se vodáci dostanou. Projekt počítá se splavněním více než třiadvaceti kilometrů řeky od karvinského
Darkova až po Bohumín. Nápad zaujal
rovněž obce na polském břehu Olše, a tak
se již rodí myšlenky na vybudování nástupních míst i na polském břehu a postupné napojení na jejich říční systém.
“Pomohli nám experti z Baťova kanálu, kteří

poradili, jak máme projekt rozjet a zpropagovat a hlavně abychom se vyvarovali chyb, které udělali oni při realizaci jejich vodní cesty.
Pokud se nám podaří získat dostatek financí,
rádi bychom již v příštím roce zorganizovali
rovněž vodácký tábor na Olši,” dodal Tobola.
Ve dnech 12. až 15.1. 2006 se konal na brněnském výstavišti mezinárodní veletrh
cestovního ruchu Regiontur- Go. V rámci
expozice Euroregionu Těšínské Slezsko
byl rovněž prezentován tento nový produkt cestovního ruchu . O tento projekt
se zde zajímala řada cestovních agentur
a kanceláří a z regionu zejména orlovská
Cestovní kancelář JUHASZ a zástupci
Lázní Darkov , pro které tato akce je velmi atraktivní a mají zájem ze účastnit její postupné realizace.
Ing. Josef Tobola

Padá sníh, padá sníh ...
zpívá se v jedné písničce. A že ho na přelomu roku napadlo požehnaně! Na jedné straně radost dětí, na straně druhé starost dospělých
s nerudovskou otázkou: “ Kam s ním” ? Kdo nemusel, nevyjížděl a raději ani nevycházel. Takovou
sněhovou nadílku jsme již několik let nezažili. Kdo
měl ruce, nohy, začal odklízet. Sněhu bylo tolik, že
technika nestíhala. Trpěliví museli být především ti,
kteří čekali, až přijede traktor, a když projel, do hodiny bylo vše, jako kdyby nepřijel vůbec. Vím, že

Jarmila Holaschková,ved.učitelka MŠ
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lidé mající odklízení sněhu na starosti se snažili, několik dní téměř vůbec nespali, a přesto si vyslechli
spoustu kritiky. Jednou za to, že pluh ještě neprojel,
podruhé za to, že projel ve špatném směru a nahrnul jim sníh zpět a ne sousedovi naproti. Určitě nebylo všechno dokonalé, ale přesto bych rád všem
těmto lidem chtěl poděkovat, a to zejména: p. Libo-

9. Obrázková skládačka.
Obrázkové skládací leporelo námětově zaměřeno na Věřňovice, tvořeno 18 fotografiemi
historického i současného obsahu opatřené
dvojjazyčným textem.
Velikost 70 x 105 mm. Iniciátorem a zpracovatelem návrhu byl Jeroným Mazurek.
Sazba a grafická úprava Dušan Žárský. Vydal
v počtu 100 ks Jeroným Mazurek.
II. Aktivity jednorázové:
30.3.2005 - “Umělecký trojlístek”
Soutěž žáků 1. stupně ZŠ Aloise Jiráska –
Zbytky v recitaci, zpěvu a vlastní
tvorbě dětí (píseň, báseň, povídka). Organizátorem akce bylo Myslivecké sdružení Dolní
Lutyně – Zbytky a školní družina ZŠ – Zbytky.
29.4.2005 -“Pohádkové dopoledne
s Bolkem a Lolkem”.
Dopoledne pohádkových scének a písniček dětí mateřských škol z širokého
okolí včetně Polska. Organizátorem byla ZŠ a
MŠ s polským jazykem vyučovacím.
11.5.2005 - “Soutěž mladých cyklistů”.
Dopravní soutěž dětí 3. a 4. ročníků dolnolutyňských ZŠ konaná ve Věřňovicích. Soutěž složená z testu znalostí pravidel silničního
provozu a jízdy zručnosti. Doplněno programem pracovníků Referátu cizinecké a pohraniční policie v Dolní Lutyni -Věřňovicích. Organizátorem akce byla
ZŠ a SRPŠ ve Věřňovicích.
11.-15.5.2005 “Jak se kdysi v Lutyni žilo”.
Výstava historických exponátů z vlastnictví
dolnolutyňských občanů. Doplněno promítá-

ním videofilmu o historii Dolní Lutyně spoluautorky Anny Šertlerové. Organizátorem byla
místní skupina PZKO v Dolní Lutyni.
14.5.2005 - “Koncert duchovní hudby”.
Slavnostní koncert čtyř pěveckých hudebních sborů: soubory Kalina a Slowik nad Olzou z Polska, domácí pěvecký sbor Lutnia a
dechový soubor Lutyňská šestka. Uvedené
skladby a písně byly věnovány památce
zesnulého papeže Jana Pavla II., 700. výročí
obce a 60. výročí ukončení II. světové války.
Organizátorem akce konané v dolnolutyňském
kostele sv. Jana Křtitele byla místní skupina
PZKO v Dolní Lutyni.
4.6.2005 - “90 let trvání ZŠ s polským

ru Bednářovi, Drahomíru Kijonkovi, Daliboru Gallusovi, Ladislavu Wencelovi, Jindřichu Janečkovi, Václavu Váchalovi, Františku Vjatrovi a Ladislavu Vaškovi.
Děkuji taky všem občanům, kteří vzali lopaty a shrnovadla a několikrát za den odhazovali,
odhazovali a odhazovali nekonečné přívaly sněhu u
svých domů, obchodů a přístupových cest. Můj dík
si také zaslouží všichni ti, co pomáhali svým příbuzným a známým třeba jen tím, že jim zašli nakoupit.
Vyrovnat se s vrtochy počasí není lehké, není konec
zimy a příroda nás ještě určitě mnohokrát překvapí,
ale sedět v teple u kamen, nebo v hospodě a nadávat dokáže každý, pomoci v kritických okamžicích
už jen málokdo. Proto jsem rád, že lidí ochotných
pomoci není v Dolní Lutyni a Věřňovicích málo.

jazykem vyučovacím”.
Slavnostní akce zahrnující výstavu v ZŠ,
účelově vydaný časopis “ECHA PRZESZLOSTI – VIZJA PRZYSLOSTI” (ozvěny minulosti –
vize budoucnosti), barevné leporelo
s historickými i základními údaji o škole a akademie v kulturním domě, po které následoval
ples absolventů. Organizátorem akce byla ZŠ
s polským jazykem vyučovacím a Matice školská.
11.6.2005 - “Pohádkový les”.
Zábavné odpoledne pro děti dolnolutyňských mateřských škol a dětí ZŠ 1. stupně spojené s dětskými radovánkami. Pohádkově koncipované sobotní odpoledne v otevřené krajině za řekou Olší ve Věřňovicích. Organizátory
byli ZŠ, MŠ a SRPŠ Věřňovice.
12.6.2005 - “Vystoupení Vl. Hrona”.
Představení pro veřejnost. Konáno
v kulturním domě. Organizátorem akce byla
Osvětová beseda v Dolní Lutyni.
13.–15.6.2005 “Výstavka výtvarných
prací”.
Vlastní výtvarné práce vystavovaly děti výtvarného kroužku “Šikulky”. Ukázka různých
rukodělných dětských prací. Další výstava byla
konána v období Vánoc 2005. Organizátorem
výstavky byla Terezie Kantorová, vedoucí
kroužku.
17.6.2005 - “Slavnostní akademie”.
Odpoledne vyplněné recitací, tancem,
gymnastikou, zpěvem, divadlem a hudbou.
Zcela zaplněný sál kulturního domu. Organizátorem akce byl pedagogický sbor ZŠ Aloise
Jiráska v Dolní Lutyni.
20.6.2005 - “Malování na chodníku”.
Výtvarná soutěž pro děti dolnolutyňských
mateřských škol. Organizátory akce, které se
zúčastnilo 80 dětí, byla MO ČSSD, ZO Českého svazu žen a Osvětová beseda.
20.6.2005 - “Mezinárodní lehkoatletický trojboj žákovských družstev”.
Tradiční sportovní soutěž žáků 6. -9. tříd
dolnolutyňských škol, ZŠ okolních obcí Dětmarovic a Petrovic u Karviné a příhraničních
obcí Gorzyczki, Golkowice a Laziska (PR).
Soutěže ve skoku do dálky, běhu na 60 m a
běhu na 200m. Organizátorem byla ZŠ
s polským jazykem vyučovacím.
24.6.2005 - “Slavnostní shromáždění”.
Setkání občanů, zástupců politických a
společenských organizací, členů zastupitelstva,
učitelů škol, zástupců veřejných institucí,
sponzorů, zástupců družebních polských obcí
Godowa a Gorzyc a pracovníků obecního úřadu u příležitosti 700. výročí založení obce. Na
akci, která se konala v prostorách ZŠ Aloise
Jiráska a které se účastnilo cca 200 osob, byli
pamětním listem a pamětní medailí odměněni
čtyři občané obce. Byli to Ing. František Gil,
p. Ladislav Buryan, p. Alois Cienciala a
p. Jeroným Mazurek. Ocenění bylo uděleno
zastupitelstvem obce za celoživotní činnost
v oblasti písemnictví a dokumentaristiky na
úrovni obce a regionu. Významnými hosty akce byli Msgre. Lobkowitz a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Pavel Drobil.
Oficiálním pořadatelem této akce bylo zastupitelstvo obce.
25.6.2005 - “Letní slavnost českopolského přátelství”.

Tradiční 15. ročník česko-polských slavností věnovaný oslavám 700. výročí založení
obce. Areál u řeky Olše ve Věřňovicích přivítal
jak místní návštěvníky, tak návštěvníky
z polského Godowa a Gorzyc, kteří dorazili
do místa konání bryčkami a alegorickými vozy. Bohatý kulturní česko-polský program dokresloval velmi vydařenou akci. Organizátorem akce byla MS PZKO Dolní LutyněVěřňovice.
25.6.2005 - fotbalové utkání mladších žáků TJ Sokol Dolní Lutyně-Věřňovice
proti starším žákům Klub sportowy Polonia
z Lazisek (Polsko). Zvítězili hosté 7:3. Organizátorem byla TJ Sokol Dolní Lutyně.
2.7.2005 - “Hasičský útok”.
Sportovně soutěžní dopoledne hasičů
na hřišti TJ Sokol Dolní Lutyně o pohár starosty obce. Soutěž se uskutečnila na hřišti TJ Sokol Dolní Lutyně. Organizátoři akce, Sdružení
hasičů Nerad, obsadilo v soutěži třetí místo.
Zvítězilo družstvo hasičů z Doubravy.
16.7.2005 - fotbalová utkání mezi
mužstvy TJ Sokol Dolní Lutyně a Klub sportowy
Polonia z Lazisek (Polsko). Výsledky: dorosty
nerozhodně 1:1, muži 10:1 pro TJ Sokol. Organizátorem byla TJ Sokol Dolní Lutyně.
23.7.2005 - fotbalové utkání starších
pánů mezi TJ Sokol Dolní Lutyně-Věřňovice
a Klub sportowy Polonia z Laziska (Polsko).
Zvítězili hosté z Lazisek 3:2. Organizátorem
byla TJ Sokol Dolní Lutyně – Věřňovice.
23.7.2005 - “Zahradní slavnost”.
Veřejná “párty” v areálu zahrádkářské
klubovny Jiřinka. Speciality na grilu a tanec
byly hlavním programem akce zahrádkářů,
kteří tak spojili oslavy 40. výročí založení své
místní organizace s oslavami výročí obce. Organizátorem byla místní skupina Českého svazu zahrádkářů.
30. – 31.7.2005 – fotbalový turnaj
mužů mezi družstvy Dolní Lutyně, Dětmarovic, Věřňovic a Orlové. Vítězem turnaje se stalo fotbalové družstvo Orlové. Organizátorem
byla TJ Sokol Dolní Lutyně.
13.8.2005 - “Srpnová noc”.
Taneční zábava pod širým nebem na
hřišti místní organizace TJ Sokol Dolní Lutyně,
který byl hlavním organizátorem. Hudební
produkci pro převážně mladé účastníky akce
zajišťovala skupina RUFUS.
15.8.-15.9.2005 – “Výstava obrazů a
keramiky”.
15.8. byla otevřena ve velkém sále kulturního domu výstava obrazů, kreseb a keramiky. Převážně dolnolutyňští amatérští či profesionální umělci zde vystavovali několik stovek svých prací. Výstava byla vhodně doplněna souborem pohlednic a fotografií. Svým významem předčila výstava očekávání. Organizátory akce byla Osvětová beseda spolu se školskou a kulturní komisí.
20.8.2005 - “Den Dolní Lutyně”.
Zábavný program pro širokou veřejnost v historickém pojetí. Celodenní komponované pásmo v nepřetržitém sledu střídalo
historické tance a písničky s rytířskými souboji, kejklíři a středověkými hrami. Programovou
skladbu doplňovala ukázka středověkých palných zbraní, aranžované prostředí katovny,
pregéřská dílna apod.. Organizátoři pamatovali
i na aktivní zapojení dětí a dospělých. Střelbu

Informace
obecního
úřadu

z kuší nebo hod středověkými sekyrami si mohl vyzkoušet každý zájemce. Programový blok
započatý v 10.00 hod. slavnostním historickým
průvodem zakončilo v 18.00 hod. slavnostní
defilé všech účinkujících. Krásné a slunné počasí přálo organizátorům, kterými byli zastupitelé obce a obecní úřad. Generálním sponzorem byla Bonatrans, a.s. .
27.8.-28.8.2005 – “Výstava králíků,
drůbeže a holubů”.
Výstava koncipována jako okresní se
konala v areálu Jiřinka. Zdařilá akce, která
svým obsahem podtrhovala a připomínala historicky zemědělský ráz obce. Organizátory byla místní skupina Českého svazu chovatelů.
29.8.2005 - “Zábavné sportovní dopoledne pro děti”.
Zábavné soutěže pro děti konané na
prostranství před místní pekárnou. Děti měly
možnost předvést svou zdatnost v hodu šipkami, běhu v pytli, ve velkých gumových holínkách apod. . Krásné počasí přilákalo ale i hojnost maminek s kočárky s nejmladší dolnolutyňskou generací. Organizátory akce byla
Osvětová beseda a místní organizace Českého
svazu žen.
17.9.2005 - “Loučení s létem”.
Zahradní slavnost konaná v areálu Jiřinka. Počasí nehrálo roli. Bohaté občerstvení
a grilované speciality přispěly ke spokojenosti
účastníků. Organizátory byla místní organizace
Českého zahrádkářského svazu.
28. -29.10.2005 – “15 let obnovené
činnosti organizace harcerů” (Harcerstwo
Polskie v Republice Czeskiej). Dvoudenní akce
zaměřená na patnáctileté trvání organizace a
historický vývoj Dolní Lutyně. Program zahrnoval setkání aktivních členů i pamětníků
s večerním táborákem. Organizátorem byla
místní skupina mladších harcerů St. Tarkowskiego.
Říjen 2005 - “Besedy o historii Dolní Lutyně”.
Soubor besed pro žáky základní školy
II. stupně na téma historie obce a okolí. Garantem tématu bylo Muzeum Těšínska
v Českém Těšíně. Organizátorem besed byla
Osvětová beseda a ZŠ Aloise Jiráska v Dolní
Lutyni.
Prosinec 2005 – “Silvestr pro
nejmenší”.
Akce pro děti pořádaná SRPŠ Věřňovice 30. prosince 2005. Na MŠ se uskutečnily
v průběhu měsíce mikulášské nadílky.
Všem organizátorům vyslovujeme upřímné poděkování za jejich obětavost. Těm, kteří svou
akci v přehledu nenajdou, se omlouváme. Rádi

(Pokračování ze stránky 2)
platit, nebo mu správce poplatku
případný přeplatek vyúčtuje a vrátí
zpět.
Odvoz odpadů zůstává stejný
jako v minulém roce, ve čtvrtek v
pravidelných 14-ti denních intervalech. Pokud nebyl v průběhu
ledna odvezen odpad ve vývozní
den (čtvrtek), bylo to zapřičiněno
kalamitním stavem - svozové
vozidlo při couvání zapadlo do
sněhu. Rovněž v náhradních termínech (pátek, pondělí) zapadlo.
Žádáme občany, obchody, veřejné
budovy, podnikatele, aby si zajistili
průchod (odklizení sněhu) k popelnici dle svozového kalendáře. Dále
žádáme občany, aby ve vývozní
dny neparkovali na místních komunikacích a umožnili plynulý
přejezd popelového vozidla k vyprázdnění odpadní nádoby.
Děkujeme za pochopení.
L. Jarošová, životní prostředí

Výzva
Na základě opatření rady obce
ke zlepšení systému zimní
údržby (píšeme o tom na jiném místě novin) hledá obec
ochotné občany, kteří by se za
přiměřenou odměnu starali
v zimním období o údržbu
jednotlivých autobusových čekáren ČSAD. Bližší informace
můžete získat osobně i telefonicky na tel. čísle tajemnice
obce Mgr. Dany Kawanové
596 544 409 linka 31
nebo e-mailovou poštou na
adrese kawanovad@dolnilutyne.org .
Počet obyvatel Dolní Lutyně
v roce 2005
K l.l.2006 měla obec Dolní Lutyně celkem 4 684 obyvatel ,
z toho bylo
2312 mužů a 2372 žen.
V loňském roce se narodilo
celkem 36 dětí, převážnou část
tvoří opět chlapci – 21, děvčátek se narodilo 15.
Do obce se přistěhovalo 111
obyvatel, odstěhovalo se 103
osob.
V loňském roce zemřelo 66
osob, z toho 31 mužů a 35
žen.
Výsledná bilance je tak úbytek
22 obyvatel oproti roku 2004.
Jarmila Vozárová
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SKVĚLÝ LYŽÁK
ROKU 2006

Zápis dětí
do Mateřské školy v Neradě
Zápis dětí do Mateřské školy v Neradě pro
školní rok 2006/2007 proběhne dne
15.2.2006 od 10,00 h do 16,00 h v kanceláři mateřské školy.
Rodiče přinesou rodný list dítěte.
Rodiče a děti si v daný den mohou školu
prohlédnout a zúčastnit se některých akcí
dětí.
Co nabízíme: pobyt dětí v příjemném
rodinném prostředí, logopedickou péči,
výukové programy na PC, úzkou spolupráci se ZŠ, plavání, saunování, dle možnosti
školy v přírodě, možnost rodičů zapojit se
do všech činností mateřské školy.

Z iniciativy věřňovského občana Josefa Kubátky bylo vydáno 10 aršíků poštovních
známek s kupóny. Autorem grafického návrhu
podoby kuponu byl Jeroným Mazurek.
Tisk zajišťovala Česká pošta.

Letos se už naše děti na zimní olympijské hry do Turína nedostanou.
Ale za pár let? Při pohledu na jejich
úsilí, snahu, úžasné pokroky, odvahu a často i zaťaté zuby člověka napadá ledasco. A zvlášť tehdy, když
stojí u vleku a čte si nápis:” Na tomto svahu se učil lyžovat a trénoval
Ondřej Bank, mistr republiky
v alpském lyžování.” A uvidí jeho
fotografii s medailí na stupních vítězů. A stejný Ondřej Bank je pak
mezi 82 nominovanými sportovci
na letošní olympijské hry do Turína.
A proč ta asociace? Naši žáci 7.
tříd /ZŠ A. Jiráska v Dolní Lutyni/ se totiž od
9. do 15. ledna zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu právě ve Štědrákově Lhotě /
okres Šumperk/, odkud výše zmíněný lyžař
pochází. Krajina spadá do klidové zóny
s ochranou přírody. Vesnička je to malá, má
okolo58 obyvatel, z toho asi 20 lidí tvoří
jednu rozvětvenou rodinu a ta se stará o
vlek, penzion Lesanku, kde jsme byli ubytováni, pečuje o turisty apod. Majitelem turistické ubytovny je ing. Ivan Bank, nejen
otec zmíněného Ondřeje Banka, ale i spolumajitel vleků, které jsou postaveny u svahů
pro výuku lyžování opravdu výborných.
Svahy jsou pravidelně upravovány, při nedostatku sněhu pomohou sněžná děla.
“Lyžáku” se zúčastnilo celkem 53
osob, z toho 48 dětí. Vše zorganizoval a řídil vedoucí – Mgr. Marcel Figura, kterému
pomáhali další instruktoři – Petr Vykydal,
Mgr. Petra Kočí, ing. Dalila Čempelová a
zdravotnice – Mgr. Eva Šipulová.
Letošní kurz byl ale výjimečný i
tím, že to byl historicky 1. kurz, kde se děti
učily jízdě nejen na lyžích, ale i na snowboardech. Kurz snowboardingu pod vedením
pana učitele Figury úspěšně absolvovali:V.
Mžíček, J.Ševčík, Ž. Čáliková, A. Koštialiková, Z. Veselá, J.Krč, L. Stařičný, J.Stoklas, J.
Štverák, T.Wrožyna, N.Antoszyková, E.
Kurtiová, A.Lukšová a S.Tomaszková.
A ještě něco nás zaujalo. Závody ve
slalomu, které jsou vyvrcholením celého
kurzu, se shodou okolností konaly v pátek
13. Původně jsme uvažovali, že startovní
číslo 13 vyřadíme, ale pak jsme si řekli – a
proč vlastně? A představte si, že vítězem celého závodu se stal Lukáš Chybiorz ze 7.B,
který si číslo 13 vylosoval. Třináctka mu přinesla evidentně štěstí. Druhý byl Vojtěch
Válek ze 7.B a na třetí místo dosáhl Martin
Ondra ze 7.A. Umístění 2.družstva:1.místo
Lucie Nováková. Umístění 3.družstva:
1.místo K.Vaňharová 2.místo Arnošt Mynář
2.místo M.Čáliková 3. místo David Kaša,
3.místo Jakub Šostok
A chcete znát názory dětí? Zde jsou citace
z jejich slohových prací v typicky žákovském slangu:
K. Uherková,7.B: “Když jsem poprvé uviděla Štědrákovu Lhotu a naše ubytování, myslela jsem, že to tam ten týden nevydržím.
Vypadalo to, jako kdyby tam nic a nikdo
nebyl. Žádný člověk, jen pes odněkud neu-

stále štěkal. Když jsme však vybalili kufry z
autobusu a vešli do ubytování, bylo všechno rázem lepší a celá vesnice, i když byla
skoro prázdná, se mi zalíbila.
…Třetí den, kterému se říká kritický, jsme
šli lyžovat jen ráno a odpoledne jsme šli na
vycházku do nejkrásnější části Štědrákovy
Lhoty. Do kravína!
…Když jsme stáli nahoře na kopci, vypadalo to jako v pohádce. Nebe bylo krásně
azurové a stromy nádherně bílé, jako by
kolem nich chodil děda Mrazík.”
A.Lukšová,7.B: “Lyžák. Tak to bylo hustý.
Štědrákova Lhota,klid, my, snowboardy a
lyže. Bájo! Každý to chce prožít znovu, každý chce jezdit, bavit se se spolužáky, bojovat o teplou vodu, to bylo tak fajn. … Zajezdili jsme si až až. V pondělí, jak jsme se
tam konečně dobelhali s těma snowboardama, jsme si poprvé vyšlápli půlku kopce. To
je takový nádherný pocit, taková frajeřinka.
Druhý den jsme taky šlapali, ale už výš.
V úterý odpoledne jsme začali jezdit na ma-

snowboardu. Byl na nás ohleduplný, že to
každý hned nemůže umět. Když jsme byli
unavení, tak nám dal pauzu, abychom si
odpočinuli. Pomáhali jsme si všichni navzájem, dali si pozor, ať si neuděláme úraz….
Děkuju všem učitelům, kteří byli ochotni
s náma 7 dnů vydržet a naučit nás jezdit.”

Komise pro Rozvoj a výstavbu
Dalším poradním orgánem rady obce je komise pro Rozvoj a výstavbu. V jejím čele, tedy předsedou, je ing. Josef Tobola. Dále komisi tvoří ing.Lubomír Sebera,
ing.Petr Semer, ing.Radoslav Káňa, Phd. a ing.Kamil Černý. První zasedání proběhlo 19. dubna 2004.Všech zasedání se zúčastňuje ing. Radoslav Skybík, pracovník OÚ .

M.Ondra,7.A: “Byl to hustej lyžák, že se na
něj bude vzpomínat pěkně dlouho.”

Proč komise na jaře roku 2004 vznikla?

V.Juráková,7.A “Každé ráno jsme měli krásné probuzení, ale každý večer nás hlídali
učitelé, jestli spíme.”
N.Antoszyková,7.B: “Pan učitel nám vysvětloval vše o ježdění, že jsou pojmenované
hrany snowboardu, přední strana je front
side a zadní strana je back side. Moc mě to
tam bavilo, klidně bych tam vydržela ještě
další týden.
M.Mžiková,7.B: “ Dopoledne jsme já a Lucka vyjely nahoru lanovkou. Bylo to příjemné. Nakonec jsem sjela celý kopec, který
měl asi 200-300 metrů. Sice po kousíčkách,
ale sjela. Najednou mě začalo lyžování bavit. Odpoledne už jsem sjela kopec najednou.”
E.Švidrnochová,7.A: “Vyhrála jsem spolu
s kámoškama 1. místo za nejuklizenější pokoj na celém lyžáku…. Pátek, sobota, neděle-jezdím už bez pádu. A to jsem 1.den
myslela, že to bude nejhorší týden mého
života!… Vařili skvěle-vůbec jsem neměla
hlad-a to je na lyžáku po té námaze naučit

lém vleku, ve středu už na velkém. Sice
z toho bolí noha, ale stojí to za to. …
Nejhorší bylo, když se nám zasekla hrana,
to byly držkopády. Ve čtvrtek už začala
chodit děcka za zdravotnicí s bolestí kloubů
a svalstva. Paní zdravotnice je nevyhodila,
ona nikoho za celý pobyt nevyhodila, všem,
co přišli s nějakou bolestí, tak se na to podívala, pofoukala, namazala a případně dala
nějaké léky. …Ale našli se i takoví, co zašli
za zdravotnicí s pouhou modřinou.”
M.Slaná, 7.B: “Když už konečně skončila
snídaně, šli jsme se převléct do pokoje a

Plesová sezóna
ve škole na Zbytkách
I my ve škole na Zbytkách
máme rádi zábavu, a tak SRPŠ
ve spolupráci s učitelským
sborem připravilo pro žáky
školy v sobotu 14. ledna maškarní karneval. Všechny masky byly po zásluze oceněny
drobným dárečkem a po soutěžích pro děti SRPŠ připravilo chutné občerstvení. Všichni
se dobře bavili, tancovali mladí i staří. Večer byla připravena společenská zábava pro
dospělé, tombola pod názvem
“kuriozity” byla příjemným
zpestřením večera. Tímto
chceme poděkovat panu Wojtasovi , Bc. Janu Fismolovi a
všem, kteří přispěli do tomboly. K tanci a poslechu nám
hrál pan Bury z Karviné. Pobavit se s námi přišel i pan
místostarosta Bc. Jan Fismol.
Společně jsme zavzpomínali
na školní léta.
Mgr. Zuzana Kovaříková

Pozvánka
Dolnolutyňští zahrádkáři
zvou v sobotu 25.2.2006
od 19.oo hod. do
"JIŘINKY"
širokou veřejnost na

P.Močidlanová,7.B: “Čím začít? Je toho hodně a hodně, o čem by se dalo povídat…
Nevím, jaký má kdo názor, ale já teda kladný….Počasíčko nám přálo a blankytné nebe
lákalo, abychom si na něj sáhli! Výhled na
celé hory-a to jsem nezapomněla vždy připomenout při každém/!/hovoru s rodiči. …
Vážně to byl fičák a jízdy byly hustý! Nej
týden v mém životě!!!

E.Kurtiová, 7.B “Náš instruktor byl pan učitel Marcel Figura a moc mu děkuju za to, že
jsem měla příležitost se naučit jezdit na

Do jakých oblastí zaměřuje komise svou činnost?
V zásadě všude tam, kde vidíme příležitosti pro
obec, a tam, kde jsou zásadní potřeby obce. Jedná se hlavně o oblast životního prostředí,kde naši
obec nejvíce “bota tlačí”. Dále je to oblast přípravy území pro výstavbu rodinných domků, oblast
zpracování studie centra obce včetně návrhu na
obnovu zámku a jeho okolí.
V oblasti rozvoje turistiky, výstavby cyklostezek a
sportovišť nás zajímá rozvoj cestovního ruchu a
rozvoj a provozování sportovišť v obci.
Co řeší komise v současném období?

se lyžovat důležité…. Bylo to super-krásně
modré nebe tam bylo. A více jsem poznala
lidi kolem sebe.”

vypravili se na svah. Boty klouzaly, ale i tak
jsem došla. Byli jsme nahoře a paní učitelka
Kočí nám řekla, že dnes pojedeme na vleku. Vyzkoušeli jsme si to nasucho a potom
se dostavili k vleku. Šlo nám to moc dobře,
skoro nikdo nespadl. … Doufám, že budu
mít možnost se do ŠL vrátit. Nemám si na
co stěžovat. Celý týden jsem se nenudila.
Sjeli jsme všechny kopce, které se nám ze
začátku zdály hrozné.”

Smyslem činnosti komise je zlepšení kvality života v obci a spokojenosti jejích obyvatel. Cílem je
řešení otázek vztahujících se :
- k rozvoji obce na úrovni strategického, programového a operačního plánu
- ke změnám územního plánu sídelního útvaru
obce Dolní Lutyně
- ke spolupráci na přípravě investičních záměrů
a jejich realizace
- k investicím na území obce z hlediska vlivu na
architektonický charakter
- k majetkoprávním změnám pozemků na území
obce a doporučení k jejich změnám
- k doporučení směřující k ochraně životního
prostředí
- k doporučení směřující k ochraně památkových objektů
- k doporučení v oblasti cestovního ruchu, výstavby cyklostezek, sportovišť apod.
- ke spolupráci s odbornými výbory a komisemi
při samosprávě obce

Pochování
basy

L. Nováková,7.A: “Myslím, že když si vzpomenu, jak jsem stála první den na lyžích a
skoro jsem nevěděla, jak se postavit, tak si
řeknu, že za ten týden jsme si užili legraci,
zábavu a hlavně jsme nabyli velmi mnoho
zkušeností a znalostí.Tak – a teď, když už
jsme zase doma, chtěli bychom se vrátit na
ten SKVĚLÝ LYŽÁK ROKU 2006.”

Je zajištěn zábavný program, bohaté občerstvení,
domácí kuchyně a to vše
za lidové ceny.
K poslechu i k tanci hraje
MINI REFLEX (Z. Prudel).
Vstupenky jsou v předprodeji v restauraci "U Pštrosa" za 75,-Kč včetně místenky.

Zaznamenala a z dětských slohových
prací vybrala a citovala
Eva Šipulová.
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Zabýváme se tím, jak mají být řešena přirozená
centra obce, a to přímo v Dolní Lutyni, ale také
Neradu, Věřňovicích a Zbytkách. V této oblasti je
to tedy příprava lokalit výstavby rodinných domků, infrastruktury a doprovodných služeb, jako
jsou hřiště, sportoviště a podobně. Výhodou je,
že to řešíme ve spolupráci se Stavební fakultou
VŠB – TU Ostrava.
Mezi konkrétní projekty , které v současné době
řešíme, je mimo jiné způsob využití bývalého areálu koupaliště a projekt výstavby sportovního
areálu za Kulturním domem ve Věřňovicích a
projekt výstavby dětského hřiště u restaurace U
Natta ve Věřňovicích.
Hovořil jste o příležitostech pro obec. Jedná se tedy
o externí možnosti. Můžete být konkrétní?
Určitě. Vstupem do EU se objevily další příležitosti rozvoje a zapojení obce do nadnárodních
programů. Konkrétně se jedná o projekt “Slezské
Benátky” , tedy atraktivní možnost využít řeku
Olši k plavebním a vodáckým záměrům a rekreačnímu splouvání. Využili jsme zde možnost
sdružení našich prostředků s prostředky města
Karviná a s vydatnou dotací od EU. Dalším příkladem může být připravovaná výstavba cyklostez-

ky z Věřňovic do Lazisk v Polsku jako součást
projektu “Cyklostezka Ostrava- Wodislaw.” Opět
s finanční účastí EU. Tento velmi zajímavý projekt
prozatím je zdržován z důvodu majetkoprávního
převádění pozemků na obec pod budoucí novou cestou Věřňovice –Laziska, jelikož to je jedna
z podmínek čerpání evropských peněz na akce
tohoto typu .
Jak tyto projekty ovlivní život v obci?
Očekáváme, že vznikne silný synergický efekt.
Propojení nových turistických produktů umožní
rozvoj nových služeb, podpoří rozvoj již stávajících podnikatelských aktivit a bude vytvářet další
dobré předpoklady pro růst turistického ruchu a
využití volného času dětí, mládeže i dospělých.
Hlavně ale očekáváme rozvoj služeb z pohledu
místních podnikatelů. Proto bychom chtěli naše
občany včas a podrobně informovat o všech akcích, které se připravují, a to včetně připravovaných koncepcí. Protože právě naše komise připravuje ke všem malým i velkým akcím návrhy
způsobů projektování, financování i následné realizace.
Ještě poslední, již tradiční otázka. Jak hodnotíte
naše noviny a co byste v nich rád přivítal?
Musím konstatovat, že noviny dostaly nový život,
dostaly “ducha”. Jsou mnohem živější a
“šťavnatější” než dříve. Čtu je naprosto pravidelně
a velmi podrobně. Rád bych v nich přivítal ještě
více informací, co se chystá, časové souvislosti,
kolik co bude stát a co obec a její občany čeká
v blízké i vzdálenější budoucnosti. Chtěl bych,
aby radní a zastupitelé svou formou přispívali do
obsahu novin. Tento rozhovor chápu jako splnění svého slibu a i nadále bude naše komise o
všech akcích občany prostřednictvím novin informovat.
Děkuji za rozhovor a přeji nejen komisi, ale
celé obci, aby se ty záměry, o kterých jste hovořil, splnily na 100 procent.
Dobroslav Štrouf

(Pokračování ze stránky 1)
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Komise pro výstavbu
Redaktor: Ing. Dobroslav Štrouf,
tel: 777 103 724, e-mail: strouf.d@seznam.cz,
webová adresa obce: www.dolnilutyne.org,
tel.OÚ: 596 544 409, fax: 596 544 395,
e-mail starosta: starosta@dolnilutyne.org.
Na přípravě novin se podílejí:
Ing. Josef Lindner, Bc. Jan Fismol, Pavla
Petrová, Mgr. Eva Šipulová.
Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu
redaktora, nebo osobně předávejte paní
P. Petrové.
Uzávěrka každého čísla je do 22. dne v měsíci. Redakce si v případě potřeby vyhrazuje
právo krácení příspěvků.
Typografie a tisk: Mgr. Miroslav Buryan
print@arsystem.cz, tel: 596 014 079

Dolní Lutyně pod sněhem (leden 2006)
Sněhová nadílka, kterou na přelomu roku severní Moravu obdařilo
počasí, samozřejmě zasáhla i Dolní
Lutyni. Na jednu stranu přidělaly
obrovská množství sněhu vrásky
všem těm, kteří mají na starost chod
a úklid města, na druhou stranu se
některé části obce pod sněhovou peřinou představily úplně v jiném světle, než je občané normálně znají.
Například náměstí v centru, ale i
další části v Neradu či Věřňovicích
zvláště ve slunečných dnech vypadaly spíš jako alpská městečka než
obec nacházející se v uhelné pánvi.
Nejvíce radosti měly samozřejmě
děti, které mohly naplno využít
zimních radovánek.
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Změna obecně závazné
vyhlášky o místních
poplatcích č. 1/2005
S účinností od 1. 1. 2006 došlo
v obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích č. 2/2004 o místních poplatcích ke změně "poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu", a to v oddíle V., čl. 4. sazba poplatku ze
stávajících 432,- Kč na 450,- Kč
(za osobu).
Při návrhu sazby místního
poplatku za komunální odpad vycházel finanční výbor a následně ì
rada a zastupitelstvo obce z
podkladů a faktu, že náklady obce
Dolní Lutyně na sběr a svoz netříděného odpadu se za rok 2004
zvýšily oproti roku 2003 o cca 270
tis. Kč, a to z důvodu navýšení
ceny dopravy.
Poplatek lze uhradit:
- prostřednictvím SIPO (sdružené
inkaso plateb obyvatelstva) ve 4
splátkách běžného roku
(k 15.2., 15.5., 15.9.,
15.11.2006). Pokud máte zájem o
platby prostřednictvím více splátek,
dostavte se co nejdříve na Obecní
úřad Dolní Lutyně, kanc. č. l, k
sepsání písemného
souhlasu poplatníka s takovou
formou plateb a sdělení spojovacího čísla SIPO.
- poštovní poukázkou vydanou
Obecním úřadem Dolní Lutyně (v
jedné nebo dvou splátkách);
- převodem z účtu; I. splátka do
30. 4. 2006, II. splátka do 15. 9.
2006.
- v pokladně Obecního úřadu
Dolní Lutyně (v jedné nebo dvou
splátkách ve stejném termínu
jako u plateb složenkou, tj. I.
splátka do 30. 4. 2006, II.
splátka do 15. 9. 2006.
Pokud budete platit v hotovosti na
OÚ Dolní Lutynì, kanc. č. l,
žádáme Vás o připravení
přesné částky k úhradě.
Jednorázově je možno zaplatit
poplatek v termínu nejpozději
do 15. 5. každého roku.
Dojde-li ke změně v počtu osob, je
poplatník povinen oznámit správci
poplatku (OÚ Dolní
Lutyně) tyto změny, a to v souladu
s obecně závaznou vyhláškou nejpozději do 15 dnů ode
dne, kdy tato skutečnost nastala.
Jedná se o změny typu např.: narození dítěte, úmrtí, odstěhování
mimo i v rámci obce, přistěhování.
Alikvotní díl místního poplatku za
dobu , která odpovídá počtu
kalendářních měsíců, je povinen
poplatník v poměrné výši buď do-

Skončil rok oslav 700. výročí
založení naší obce
V průběhu minulého roku jsme čtenáře průběžně informovali o většině akcí konaných v rámci oslav 700. výročí založení naší obce.
Bylo velmi potěšující vnímat vysokou aktivitu společenských a sportovních organizací, škol, institucí i jednotlivců. Všichni hledali různé formy jak k oslavám přispět. Následující výčet akcí a aktivit nemá sloužit jako pouhý statistický přehled,
ale rovněž jako obraz o míře zapojení občanů do procesu oslav.

I. Aktivity působící nadčasově:
1. Pamětní medaile - I.
Prvotní návrh reliéfu medaile zpracoval Ladislav Buryan. Profesionální podobu reliéfu a
sádrový model zhotovil přední český medailér
akademický sochař Michal Vitanovský.
Vyrobeno bylo 200 ks medailí: 100 ks stříbrných a 100 ks z materiálu tombak. Garantem
bylo zastupitelstvo obce.

2. Pamětní medaile - II.
Z iniciativy věřňovských občanů, numismatiků, bylo vyrobeno 123 medailí.
120 stříbrných, 3 zlaté. Autorem reliéfu a ražby bylo Numismatické muzeum v Brně.
Materiál na výrobu pamětních medailí věnova-

li občané, zejména p. Jeroným Mazurek a
Josef Kubátko. Reliéf akcentoval Věřňovice
jako historicky samostatnou obec, od roku
1975 část Dolní Lutyně.
3. Videofilm o Dolní Lutyni.
Propagační videofilm naučně propagačního
obsahu zaměřeného na současnost i budoucnost obce. Určeno veřejnosti na nosičích VHS
a DVD. Garantem bylo zastupitelstvo obce.
4. Brožura “Dolní Lutyně v obrazech”.
Barevná publikace formátu A5, která jako
soubor fotografií zachycuje krásu fauny, flóry
i krajiny Dolní Lutyně. Nákladem 2000 ks vydal OÚ Dolní Lutyně. Zdarma distribuováno
do domácností občanů Dolní Lutyně a základních škol. Autorem fotografií byla Blanka Růžičková, garantem a nakladatelem bylo zastupitelstvo obce.
5. Pamětní list.
Variabilně zpracovaný pamětní list se širokým polem užití. Slouží samosprávě
k oceňovaní jedinců i skupin. Námět a výtvarné zpracování provedla ve variantách Martina
Bogoczová. Garantem bylo zastupitelstvo obce.
6. Kniha “Dolní Lutyně 1305 – 2005”.
Odborně zpracovaná publikace, ve které je
umístěn tento text, obsahově zaměřená na
historii, současnost i výhled Dolní Lutyně.
Text doplněn dobovými fotografiemi.
Odborný text a uspořádání Irena Hajzlerová.
Garantem a nakladatelem bylo
zastupitelstvo obce.
7. Pamětní štítky.
Vyrobeno 100 ks měděných štítků o průměru 32 mm. Reliéf odkazuje na historické
700-leté trvání Věřňovic. Ražba jednostranná.
Iniciátory vzniku štítku Jeroným Mazurek a Josef Kubátko. Ražbu zajistilo Numismatické
muzeum v Brně.
8. Poštovní známky.
(Pokračování na stránce 2)

D. Štrouf

(Pokračování na stránce 3)
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Fejeton
Jak udělat pořádnou
díru do světa...
Díru do světa jde udělat mnoha
způsoby. Asi nejjednodušší by bylo
vzít bagr nebo nějaký vrták a udělat pořádnou díru do země, čili do
světa. Pokud nemáte žádný
z těchto strojů, musí vám stačit
obyčejný rýč. V případě zvolení tohoto způsobu se o vás asi
v novinách psát nebude a bude
vám muset stačit vaše dírka. Proto
každý volí jinou cestu. Milan Baroš
dává góly za slavné fotbalové kluby – píše se o něm, točí se kolem něj
peníze a fanoušci, takže může říct,
že udělal díru do světa. No jo, ale
co když nemám pro nic mimořádný talent?
Stačí se nechat zmlátit, okrást, nebo něco vyloupit a hned budete mediální hvězdou. To by byl ovšem
hodně špatný příklad. Určitě se najde mnoho příjemnějších způsobů.
Tak například stačí vypustit nějaké
“svinstvo” z vaší továrny a hned
kolem toho bude obrovská kauza.
Přijede k vám televize, novináři a
bude to také řešit policie. Vy jako
šéf to svedete na nějakého zaměstnance, abyste si neušpinil ruce. Samozřejmě ochranáři vám napaří
pokutu, ale vy se jí snadno vyhnete,
protože máte svého potenciálního
viníka. Ten ji bude muset za vás
uhradit. Takhle udělala díru do
světa jedna naše chemička.
Proto raději volme způsoby, které
by neškodily našemu okolí a životnímu prostředí.
Nebo raději zůstaňme u kopání do
Země s velkým “Z”. Kdoví, třeba
narazíte u sebe na zahradě na nějaký poklad. Třeba ropný vrt, nebo
zlatou žílu… Pak už bude na vás,
jak se prosadíte v konkurenci slušných a hlavně neslušných podnikatelů, sportovců, “byznysmenů”…
Hurá do kopání!!
Pavel Sikor
“Zahrádkářské potřeby s. r. o.”
(rýče, kopačky, vidle…)

Projekt “Slezské Benátky”
Když se o možnosti otevřít řeku Olši začalo
před několika lety diskutovat, nesetkala se tato myšlenka zdaleka ve všech případech
s jednoznačným pochopením. O to více možná překvapí, že již od příštího roku budou
moci zájemci řeku využívat v rámci nově realizovaného projektu. Právě jemu byla věnovaná
odborná prezentace, která
se konala
15.12.2005 v Domě PZKO ve Věřňovicích.
Kromě zástupců všech dotčených obcí a měst
se zúčastnili rovněž odborníci z Povodí Odry , zástupci polského konzulátu v Ostravě a
českého konzulátu v Katovicích, zástupce
kanceláře vládního zmocněnce v Ostravě. Setkání přineslo mimořádně pozitivní výsledky.
Předložena byla studie proveditelnosti tohoto
projektu a co víc, už to není pouze o tom, že
je to reálné, ale v příštím roce se připravuje ke
splavnění první sedmikilometrový úsek ze Závady do Věřňovic.
K zprovoznění první etapy nemají vážnější výhrady ani správci toku, a tak již nyní probíhají horečné přípravy na to, aby
v červnu příštího roku mohl být první
úsek řeky symbolicky otevřen. Tato část
řeky by však v budoucnu nemusela být jediná, na kterou se vodáci dostanou. Projekt počítá se splavněním více než třiadvaceti kilometrů řeky od karvinského
Darkova až po Bohumín. Nápad zaujal
rovněž obce na polském břehu Olše, a tak
se již rodí myšlenky na vybudování nástupních míst i na polském břehu a postupné napojení na jejich říční systém.
“Pomohli nám experti z Baťova kanálu, kteří

poradili, jak máme projekt rozjet a zpropagovat a hlavně abychom se vyvarovali chyb, které udělali oni při realizaci jejich vodní cesty.
Pokud se nám podaří získat dostatek financí,
rádi bychom již v příštím roce zorganizovali
rovněž vodácký tábor na Olši,” dodal Tobola.
Ve dnech 12. až 15.1. 2006 se konal na brněnském výstavišti mezinárodní veletrh
cestovního ruchu Regiontur- Go. V rámci
expozice Euroregionu Těšínské Slezsko
byl rovněž prezentován tento nový produkt cestovního ruchu . O tento projekt
se zde zajímala řada cestovních agentur
a kanceláří a z regionu zejména orlovská
Cestovní kancelář JUHASZ a zástupci
Lázní Darkov , pro které tato akce je velmi atraktivní a mají zájem ze účastnit její postupné realizace.
Ing. Josef Tobola

Padá sníh, padá sníh ...
zpívá se v jedné písničce. A že ho na přelomu roku napadlo požehnaně! Na jedné straně radost dětí, na straně druhé starost dospělých
s nerudovskou otázkou: “ Kam s ním” ? Kdo nemusel, nevyjížděl a raději ani nevycházel. Takovou
sněhovou nadílku jsme již několik let nezažili. Kdo
měl ruce, nohy, začal odklízet. Sněhu bylo tolik, že
technika nestíhala. Trpěliví museli být především ti,
kteří čekali, až přijede traktor, a když projel, do hodiny bylo vše, jako kdyby nepřijel vůbec. Vím, že

Jarmila Holaschková,ved.učitelka MŠ
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lidé mající odklízení sněhu na starosti se snažili, několik dní téměř vůbec nespali, a přesto si vyslechli
spoustu kritiky. Jednou za to, že pluh ještě neprojel,
podruhé za to, že projel ve špatném směru a nahrnul jim sníh zpět a ne sousedovi naproti. Určitě nebylo všechno dokonalé, ale přesto bych rád všem
těmto lidem chtěl poděkovat, a to zejména: p. Libo-

9. Obrázková skládačka.
Obrázkové skládací leporelo námětově zaměřeno na Věřňovice, tvořeno 18 fotografiemi
historického i současného obsahu opatřené
dvojjazyčným textem.
Velikost 70 x 105 mm. Iniciátorem a zpracovatelem návrhu byl Jeroným Mazurek.
Sazba a grafická úprava Dušan Žárský. Vydal
v počtu 100 ks Jeroným Mazurek.
II. Aktivity jednorázové:
30.3.2005 - “Umělecký trojlístek”
Soutěž žáků 1. stupně ZŠ Aloise Jiráska –
Zbytky v recitaci, zpěvu a vlastní
tvorbě dětí (píseň, báseň, povídka). Organizátorem akce bylo Myslivecké sdružení Dolní
Lutyně – Zbytky a školní družina ZŠ – Zbytky.
29.4.2005 -“Pohádkové dopoledne
s Bolkem a Lolkem”.
Dopoledne pohádkových scének a písniček dětí mateřských škol z širokého
okolí včetně Polska. Organizátorem byla ZŠ a
MŠ s polským jazykem vyučovacím.
11.5.2005 - “Soutěž mladých cyklistů”.
Dopravní soutěž dětí 3. a 4. ročníků dolnolutyňských ZŠ konaná ve Věřňovicích. Soutěž složená z testu znalostí pravidel silničního
provozu a jízdy zručnosti. Doplněno programem pracovníků Referátu cizinecké a pohraniční policie v Dolní Lutyni -Věřňovicích. Organizátorem akce byla
ZŠ a SRPŠ ve Věřňovicích.
11.-15.5.2005 “Jak se kdysi v Lutyni žilo”.
Výstava historických exponátů z vlastnictví
dolnolutyňských občanů. Doplněno promítá-

ním videofilmu o historii Dolní Lutyně spoluautorky Anny Šertlerové. Organizátorem byla
místní skupina PZKO v Dolní Lutyni.
14.5.2005 - “Koncert duchovní hudby”.
Slavnostní koncert čtyř pěveckých hudebních sborů: soubory Kalina a Slowik nad Olzou z Polska, domácí pěvecký sbor Lutnia a
dechový soubor Lutyňská šestka. Uvedené
skladby a písně byly věnovány památce
zesnulého papeže Jana Pavla II., 700. výročí
obce a 60. výročí ukončení II. světové války.
Organizátorem akce konané v dolnolutyňském
kostele sv. Jana Křtitele byla místní skupina
PZKO v Dolní Lutyni.
4.6.2005 - “90 let trvání ZŠ s polským

ru Bednářovi, Drahomíru Kijonkovi, Daliboru Gallusovi, Ladislavu Wencelovi, Jindřichu Janečkovi, Václavu Váchalovi, Františku Vjatrovi a Ladislavu Vaškovi.
Děkuji taky všem občanům, kteří vzali lopaty a shrnovadla a několikrát za den odhazovali,
odhazovali a odhazovali nekonečné přívaly sněhu u
svých domů, obchodů a přístupových cest. Můj dík
si také zaslouží všichni ti, co pomáhali svým příbuzným a známým třeba jen tím, že jim zašli nakoupit.
Vyrovnat se s vrtochy počasí není lehké, není konec
zimy a příroda nás ještě určitě mnohokrát překvapí,
ale sedět v teple u kamen, nebo v hospodě a nadávat dokáže každý, pomoci v kritických okamžicích
už jen málokdo. Proto jsem rád, že lidí ochotných
pomoci není v Dolní Lutyni a Věřňovicích málo.

jazykem vyučovacím”.
Slavnostní akce zahrnující výstavu v ZŠ,
účelově vydaný časopis “ECHA PRZESZLOSTI – VIZJA PRZYSLOSTI” (ozvěny minulosti –
vize budoucnosti), barevné leporelo
s historickými i základními údaji o škole a akademie v kulturním domě, po které následoval
ples absolventů. Organizátorem akce byla ZŠ
s polským jazykem vyučovacím a Matice školská.
11.6.2005 - “Pohádkový les”.
Zábavné odpoledne pro děti dolnolutyňských mateřských škol a dětí ZŠ 1. stupně spojené s dětskými radovánkami. Pohádkově koncipované sobotní odpoledne v otevřené krajině za řekou Olší ve Věřňovicích. Organizátory
byli ZŠ, MŠ a SRPŠ Věřňovice.
12.6.2005 - “Vystoupení Vl. Hrona”.
Představení pro veřejnost. Konáno
v kulturním domě. Organizátorem akce byla
Osvětová beseda v Dolní Lutyni.
13.–15.6.2005 “Výstavka výtvarných
prací”.
Vlastní výtvarné práce vystavovaly děti výtvarného kroužku “Šikulky”. Ukázka různých
rukodělných dětských prací. Další výstava byla
konána v období Vánoc 2005. Organizátorem
výstavky byla Terezie Kantorová, vedoucí
kroužku.
17.6.2005 - “Slavnostní akademie”.
Odpoledne vyplněné recitací, tancem,
gymnastikou, zpěvem, divadlem a hudbou.
Zcela zaplněný sál kulturního domu. Organizátorem akce byl pedagogický sbor ZŠ Aloise
Jiráska v Dolní Lutyni.
20.6.2005 - “Malování na chodníku”.
Výtvarná soutěž pro děti dolnolutyňských
mateřských škol. Organizátory akce, které se
zúčastnilo 80 dětí, byla MO ČSSD, ZO Českého svazu žen a Osvětová beseda.
20.6.2005 - “Mezinárodní lehkoatletický trojboj žákovských družstev”.
Tradiční sportovní soutěž žáků 6. -9. tříd
dolnolutyňských škol, ZŠ okolních obcí Dětmarovic a Petrovic u Karviné a příhraničních
obcí Gorzyczki, Golkowice a Laziska (PR).
Soutěže ve skoku do dálky, běhu na 60 m a
běhu na 200m. Organizátorem byla ZŠ
s polským jazykem vyučovacím.
24.6.2005 - “Slavnostní shromáždění”.
Setkání občanů, zástupců politických a
společenských organizací, členů zastupitelstva,
učitelů škol, zástupců veřejných institucí,
sponzorů, zástupců družebních polských obcí
Godowa a Gorzyc a pracovníků obecního úřadu u příležitosti 700. výročí založení obce. Na
akci, která se konala v prostorách ZŠ Aloise
Jiráska a které se účastnilo cca 200 osob, byli
pamětním listem a pamětní medailí odměněni
čtyři občané obce. Byli to Ing. František Gil,
p. Ladislav Buryan, p. Alois Cienciala a
p. Jeroným Mazurek. Ocenění bylo uděleno
zastupitelstvem obce za celoživotní činnost
v oblasti písemnictví a dokumentaristiky na
úrovni obce a regionu. Významnými hosty akce byli Msgre. Lobkowitz a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Pavel Drobil.
Oficiálním pořadatelem této akce bylo zastupitelstvo obce.
25.6.2005 - “Letní slavnost českopolského přátelství”.

Tradiční 15. ročník česko-polských slavností věnovaný oslavám 700. výročí založení
obce. Areál u řeky Olše ve Věřňovicích přivítal
jak místní návštěvníky, tak návštěvníky
z polského Godowa a Gorzyc, kteří dorazili
do místa konání bryčkami a alegorickými vozy. Bohatý kulturní česko-polský program dokresloval velmi vydařenou akci. Organizátorem akce byla MS PZKO Dolní LutyněVěřňovice.
25.6.2005 - fotbalové utkání mladších žáků TJ Sokol Dolní Lutyně-Věřňovice
proti starším žákům Klub sportowy Polonia
z Lazisek (Polsko). Zvítězili hosté 7:3. Organizátorem byla TJ Sokol Dolní Lutyně.
2.7.2005 - “Hasičský útok”.
Sportovně soutěžní dopoledne hasičů
na hřišti TJ Sokol Dolní Lutyně o pohár starosty obce. Soutěž se uskutečnila na hřišti TJ Sokol Dolní Lutyně. Organizátoři akce, Sdružení
hasičů Nerad, obsadilo v soutěži třetí místo.
Zvítězilo družstvo hasičů z Doubravy.
16.7.2005 - fotbalová utkání mezi
mužstvy TJ Sokol Dolní Lutyně a Klub sportowy
Polonia z Lazisek (Polsko). Výsledky: dorosty
nerozhodně 1:1, muži 10:1 pro TJ Sokol. Organizátorem byla TJ Sokol Dolní Lutyně.
23.7.2005 - fotbalové utkání starších
pánů mezi TJ Sokol Dolní Lutyně-Věřňovice
a Klub sportowy Polonia z Laziska (Polsko).
Zvítězili hosté z Lazisek 3:2. Organizátorem
byla TJ Sokol Dolní Lutyně – Věřňovice.
23.7.2005 - “Zahradní slavnost”.
Veřejná “párty” v areálu zahrádkářské
klubovny Jiřinka. Speciality na grilu a tanec
byly hlavním programem akce zahrádkářů,
kteří tak spojili oslavy 40. výročí založení své
místní organizace s oslavami výročí obce. Organizátorem byla místní skupina Českého svazu zahrádkářů.
30. – 31.7.2005 – fotbalový turnaj
mužů mezi družstvy Dolní Lutyně, Dětmarovic, Věřňovic a Orlové. Vítězem turnaje se stalo fotbalové družstvo Orlové. Organizátorem
byla TJ Sokol Dolní Lutyně.
13.8.2005 - “Srpnová noc”.
Taneční zábava pod širým nebem na
hřišti místní organizace TJ Sokol Dolní Lutyně,
který byl hlavním organizátorem. Hudební
produkci pro převážně mladé účastníky akce
zajišťovala skupina RUFUS.
15.8.-15.9.2005 – “Výstava obrazů a
keramiky”.
15.8. byla otevřena ve velkém sále kulturního domu výstava obrazů, kreseb a keramiky. Převážně dolnolutyňští amatérští či profesionální umělci zde vystavovali několik stovek svých prací. Výstava byla vhodně doplněna souborem pohlednic a fotografií. Svým významem předčila výstava očekávání. Organizátory akce byla Osvětová beseda spolu se školskou a kulturní komisí.
20.8.2005 - “Den Dolní Lutyně”.
Zábavný program pro širokou veřejnost v historickém pojetí. Celodenní komponované pásmo v nepřetržitém sledu střídalo
historické tance a písničky s rytířskými souboji, kejklíři a středověkými hrami. Programovou
skladbu doplňovala ukázka středověkých palných zbraní, aranžované prostředí katovny,
pregéřská dílna apod.. Organizátoři pamatovali
i na aktivní zapojení dětí a dospělých. Střelbu

Informace
obecního
úřadu

z kuší nebo hod středověkými sekyrami si mohl vyzkoušet každý zájemce. Programový blok
započatý v 10.00 hod. slavnostním historickým
průvodem zakončilo v 18.00 hod. slavnostní
defilé všech účinkujících. Krásné a slunné počasí přálo organizátorům, kterými byli zastupitelé obce a obecní úřad. Generálním sponzorem byla Bonatrans, a.s. .
27.8.-28.8.2005 – “Výstava králíků,
drůbeže a holubů”.
Výstava koncipována jako okresní se
konala v areálu Jiřinka. Zdařilá akce, která
svým obsahem podtrhovala a připomínala historicky zemědělský ráz obce. Organizátory byla místní skupina Českého svazu chovatelů.
29.8.2005 - “Zábavné sportovní dopoledne pro děti”.
Zábavné soutěže pro děti konané na
prostranství před místní pekárnou. Děti měly
možnost předvést svou zdatnost v hodu šipkami, běhu v pytli, ve velkých gumových holínkách apod. . Krásné počasí přilákalo ale i hojnost maminek s kočárky s nejmladší dolnolutyňskou generací. Organizátory akce byla
Osvětová beseda a místní organizace Českého
svazu žen.
17.9.2005 - “Loučení s létem”.
Zahradní slavnost konaná v areálu Jiřinka. Počasí nehrálo roli. Bohaté občerstvení
a grilované speciality přispěly ke spokojenosti
účastníků. Organizátory byla místní organizace
Českého zahrádkářského svazu.
28. -29.10.2005 – “15 let obnovené
činnosti organizace harcerů” (Harcerstwo
Polskie v Republice Czeskiej). Dvoudenní akce
zaměřená na patnáctileté trvání organizace a
historický vývoj Dolní Lutyně. Program zahrnoval setkání aktivních členů i pamětníků
s večerním táborákem. Organizátorem byla
místní skupina mladších harcerů St. Tarkowskiego.
Říjen 2005 - “Besedy o historii Dolní Lutyně”.
Soubor besed pro žáky základní školy
II. stupně na téma historie obce a okolí. Garantem tématu bylo Muzeum Těšínska
v Českém Těšíně. Organizátorem besed byla
Osvětová beseda a ZŠ Aloise Jiráska v Dolní
Lutyni.
Prosinec 2005 – “Silvestr pro
nejmenší”.
Akce pro děti pořádaná SRPŠ Věřňovice 30. prosince 2005. Na MŠ se uskutečnily
v průběhu měsíce mikulášské nadílky.
Všem organizátorům vyslovujeme upřímné poděkování za jejich obětavost. Těm, kteří svou
akci v přehledu nenajdou, se omlouváme. Rádi

(Pokračování ze stránky 2)
platit, nebo mu správce poplatku
případný přeplatek vyúčtuje a vrátí
zpět.
Odvoz odpadů zůstává stejný
jako v minulém roce, ve čtvrtek v
pravidelných 14-ti denních intervalech. Pokud nebyl v průběhu
ledna odvezen odpad ve vývozní
den (čtvrtek), bylo to zapřičiněno
kalamitním stavem - svozové
vozidlo při couvání zapadlo do
sněhu. Rovněž v náhradních termínech (pátek, pondělí) zapadlo.
Žádáme občany, obchody, veřejné
budovy, podnikatele, aby si zajistili
průchod (odklizení sněhu) k popelnici dle svozového kalendáře. Dále
žádáme občany, aby ve vývozní
dny neparkovali na místních komunikacích a umožnili plynulý
přejezd popelového vozidla k vyprázdnění odpadní nádoby.
Děkujeme za pochopení.
L. Jarošová, životní prostředí

Výzva
Na základě opatření rady obce
ke zlepšení systému zimní
údržby (píšeme o tom na jiném místě novin) hledá obec
ochotné občany, kteří by se za
přiměřenou odměnu starali
v zimním období o údržbu
jednotlivých autobusových čekáren ČSAD. Bližší informace
můžete získat osobně i telefonicky na tel. čísle tajemnice
obce Mgr. Dany Kawanové
596 544 409 linka 31
nebo e-mailovou poštou na
adrese kawanovad@dolnilutyne.org .
Počet obyvatel Dolní Lutyně
v roce 2005
K l.l.2006 měla obec Dolní Lutyně celkem 4 684 obyvatel ,
z toho bylo
2312 mužů a 2372 žen.
V loňském roce se narodilo
celkem 36 dětí, převážnou část
tvoří opět chlapci – 21, děvčátek se narodilo 15.
Do obce se přistěhovalo 111
obyvatel, odstěhovalo se 103
osob.
V loňském roce zemřelo 66
osob, z toho 31 mužů a 35
žen.
Výsledná bilance je tak úbytek
22 obyvatel oproti roku 2004.
Jarmila Vozárová
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SKVĚLÝ LYŽÁK
ROKU 2006

Zápis dětí
do Mateřské školy v Neradě
Zápis dětí do Mateřské školy v Neradě pro
školní rok 2006/2007 proběhne dne
15.2.2006 od 10,00 h do 16,00 h v kanceláři mateřské školy.
Rodiče přinesou rodný list dítěte.
Rodiče a děti si v daný den mohou školu
prohlédnout a zúčastnit se některých akcí
dětí.
Co nabízíme: pobyt dětí v příjemném
rodinném prostředí, logopedickou péči,
výukové programy na PC, úzkou spolupráci se ZŠ, plavání, saunování, dle možnosti
školy v přírodě, možnost rodičů zapojit se
do všech činností mateřské školy.

Z iniciativy věřňovského občana Josefa Kubátky bylo vydáno 10 aršíků poštovních
známek s kupóny. Autorem grafického návrhu
podoby kuponu byl Jeroným Mazurek.
Tisk zajišťovala Česká pošta.

Letos se už naše děti na zimní olympijské hry do Turína nedostanou.
Ale za pár let? Při pohledu na jejich
úsilí, snahu, úžasné pokroky, odvahu a často i zaťaté zuby člověka napadá ledasco. A zvlášť tehdy, když
stojí u vleku a čte si nápis:” Na tomto svahu se učil lyžovat a trénoval
Ondřej Bank, mistr republiky
v alpském lyžování.” A uvidí jeho
fotografii s medailí na stupních vítězů. A stejný Ondřej Bank je pak
mezi 82 nominovanými sportovci
na letošní olympijské hry do Turína.
A proč ta asociace? Naši žáci 7.
tříd /ZŠ A. Jiráska v Dolní Lutyni/ se totiž od
9. do 15. ledna zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu právě ve Štědrákově Lhotě /
okres Šumperk/, odkud výše zmíněný lyžař
pochází. Krajina spadá do klidové zóny
s ochranou přírody. Vesnička je to malá, má
okolo58 obyvatel, z toho asi 20 lidí tvoří
jednu rozvětvenou rodinu a ta se stará o
vlek, penzion Lesanku, kde jsme byli ubytováni, pečuje o turisty apod. Majitelem turistické ubytovny je ing. Ivan Bank, nejen
otec zmíněného Ondřeje Banka, ale i spolumajitel vleků, které jsou postaveny u svahů
pro výuku lyžování opravdu výborných.
Svahy jsou pravidelně upravovány, při nedostatku sněhu pomohou sněžná děla.
“Lyžáku” se zúčastnilo celkem 53
osob, z toho 48 dětí. Vše zorganizoval a řídil vedoucí – Mgr. Marcel Figura, kterému
pomáhali další instruktoři – Petr Vykydal,
Mgr. Petra Kočí, ing. Dalila Čempelová a
zdravotnice – Mgr. Eva Šipulová.
Letošní kurz byl ale výjimečný i
tím, že to byl historicky 1. kurz, kde se děti
učily jízdě nejen na lyžích, ale i na snowboardech. Kurz snowboardingu pod vedením
pana učitele Figury úspěšně absolvovali:V.
Mžíček, J.Ševčík, Ž. Čáliková, A. Koštialiková, Z. Veselá, J.Krč, L. Stařičný, J.Stoklas, J.
Štverák, T.Wrožyna, N.Antoszyková, E.
Kurtiová, A.Lukšová a S.Tomaszková.
A ještě něco nás zaujalo. Závody ve
slalomu, které jsou vyvrcholením celého
kurzu, se shodou okolností konaly v pátek
13. Původně jsme uvažovali, že startovní
číslo 13 vyřadíme, ale pak jsme si řekli – a
proč vlastně? A představte si, že vítězem celého závodu se stal Lukáš Chybiorz ze 7.B,
který si číslo 13 vylosoval. Třináctka mu přinesla evidentně štěstí. Druhý byl Vojtěch
Válek ze 7.B a na třetí místo dosáhl Martin
Ondra ze 7.A. Umístění 2.družstva:1.místo
Lucie Nováková. Umístění 3.družstva:
1.místo K.Vaňharová 2.místo Arnošt Mynář
2.místo M.Čáliková 3. místo David Kaša,
3.místo Jakub Šostok
A chcete znát názory dětí? Zde jsou citace
z jejich slohových prací v typicky žákovském slangu:
K. Uherková,7.B: “Když jsem poprvé uviděla Štědrákovu Lhotu a naše ubytování, myslela jsem, že to tam ten týden nevydržím.
Vypadalo to, jako kdyby tam nic a nikdo
nebyl. Žádný člověk, jen pes odněkud neu-

stále štěkal. Když jsme však vybalili kufry z
autobusu a vešli do ubytování, bylo všechno rázem lepší a celá vesnice, i když byla
skoro prázdná, se mi zalíbila.
…Třetí den, kterému se říká kritický, jsme
šli lyžovat jen ráno a odpoledne jsme šli na
vycházku do nejkrásnější části Štědrákovy
Lhoty. Do kravína!
…Když jsme stáli nahoře na kopci, vypadalo to jako v pohádce. Nebe bylo krásně
azurové a stromy nádherně bílé, jako by
kolem nich chodil děda Mrazík.”
A.Lukšová,7.B: “Lyžák. Tak to bylo hustý.
Štědrákova Lhota,klid, my, snowboardy a
lyže. Bájo! Každý to chce prožít znovu, každý chce jezdit, bavit se se spolužáky, bojovat o teplou vodu, to bylo tak fajn. … Zajezdili jsme si až až. V pondělí, jak jsme se
tam konečně dobelhali s těma snowboardama, jsme si poprvé vyšlápli půlku kopce. To
je takový nádherný pocit, taková frajeřinka.
Druhý den jsme taky šlapali, ale už výš.
V úterý odpoledne jsme začali jezdit na ma-

snowboardu. Byl na nás ohleduplný, že to
každý hned nemůže umět. Když jsme byli
unavení, tak nám dal pauzu, abychom si
odpočinuli. Pomáhali jsme si všichni navzájem, dali si pozor, ať si neuděláme úraz….
Děkuju všem učitelům, kteří byli ochotni
s náma 7 dnů vydržet a naučit nás jezdit.”

Komise pro Rozvoj a výstavbu
Dalším poradním orgánem rady obce je komise pro Rozvoj a výstavbu. V jejím čele, tedy předsedou, je ing. Josef Tobola. Dále komisi tvoří ing.Lubomír Sebera,
ing.Petr Semer, ing.Radoslav Káňa, Phd. a ing.Kamil Černý. První zasedání proběhlo 19. dubna 2004.Všech zasedání se zúčastňuje ing. Radoslav Skybík, pracovník OÚ .

M.Ondra,7.A: “Byl to hustej lyžák, že se na
něj bude vzpomínat pěkně dlouho.”

Proč komise na jaře roku 2004 vznikla?

V.Juráková,7.A “Každé ráno jsme měli krásné probuzení, ale každý večer nás hlídali
učitelé, jestli spíme.”
N.Antoszyková,7.B: “Pan učitel nám vysvětloval vše o ježdění, že jsou pojmenované
hrany snowboardu, přední strana je front
side a zadní strana je back side. Moc mě to
tam bavilo, klidně bych tam vydržela ještě
další týden.
M.Mžiková,7.B: “ Dopoledne jsme já a Lucka vyjely nahoru lanovkou. Bylo to příjemné. Nakonec jsem sjela celý kopec, který
měl asi 200-300 metrů. Sice po kousíčkách,
ale sjela. Najednou mě začalo lyžování bavit. Odpoledne už jsem sjela kopec najednou.”
E.Švidrnochová,7.A: “Vyhrála jsem spolu
s kámoškama 1. místo za nejuklizenější pokoj na celém lyžáku…. Pátek, sobota, neděle-jezdím už bez pádu. A to jsem 1.den
myslela, že to bude nejhorší týden mého
života!… Vařili skvěle-vůbec jsem neměla
hlad-a to je na lyžáku po té námaze naučit

lém vleku, ve středu už na velkém. Sice
z toho bolí noha, ale stojí to za to. …
Nejhorší bylo, když se nám zasekla hrana,
to byly držkopády. Ve čtvrtek už začala
chodit děcka za zdravotnicí s bolestí kloubů
a svalstva. Paní zdravotnice je nevyhodila,
ona nikoho za celý pobyt nevyhodila, všem,
co přišli s nějakou bolestí, tak se na to podívala, pofoukala, namazala a případně dala
nějaké léky. …Ale našli se i takoví, co zašli
za zdravotnicí s pouhou modřinou.”
M.Slaná, 7.B: “Když už konečně skončila
snídaně, šli jsme se převléct do pokoje a

Plesová sezóna
ve škole na Zbytkách
I my ve škole na Zbytkách
máme rádi zábavu, a tak SRPŠ
ve spolupráci s učitelským
sborem připravilo pro žáky
školy v sobotu 14. ledna maškarní karneval. Všechny masky byly po zásluze oceněny
drobným dárečkem a po soutěžích pro děti SRPŠ připravilo chutné občerstvení. Všichni
se dobře bavili, tancovali mladí i staří. Večer byla připravena společenská zábava pro
dospělé, tombola pod názvem
“kuriozity” byla příjemným
zpestřením večera. Tímto
chceme poděkovat panu Wojtasovi , Bc. Janu Fismolovi a
všem, kteří přispěli do tomboly. K tanci a poslechu nám
hrál pan Bury z Karviné. Pobavit se s námi přišel i pan
místostarosta Bc. Jan Fismol.
Společně jsme zavzpomínali
na školní léta.
Mgr. Zuzana Kovaříková

Pozvánka
Dolnolutyňští zahrádkáři
zvou v sobotu 25.2.2006
od 19.oo hod. do
"JIŘINKY"
širokou veřejnost na

P.Močidlanová,7.B: “Čím začít? Je toho hodně a hodně, o čem by se dalo povídat…
Nevím, jaký má kdo názor, ale já teda kladný….Počasíčko nám přálo a blankytné nebe
lákalo, abychom si na něj sáhli! Výhled na
celé hory-a to jsem nezapomněla vždy připomenout při každém/!/hovoru s rodiči. …
Vážně to byl fičák a jízdy byly hustý! Nej
týden v mém životě!!!

E.Kurtiová, 7.B “Náš instruktor byl pan učitel Marcel Figura a moc mu děkuju za to, že
jsem měla příležitost se naučit jezdit na

Do jakých oblastí zaměřuje komise svou činnost?
V zásadě všude tam, kde vidíme příležitosti pro
obec, a tam, kde jsou zásadní potřeby obce. Jedná se hlavně o oblast životního prostředí,kde naši
obec nejvíce “bota tlačí”. Dále je to oblast přípravy území pro výstavbu rodinných domků, oblast
zpracování studie centra obce včetně návrhu na
obnovu zámku a jeho okolí.
V oblasti rozvoje turistiky, výstavby cyklostezek a
sportovišť nás zajímá rozvoj cestovního ruchu a
rozvoj a provozování sportovišť v obci.
Co řeší komise v současném období?

se lyžovat důležité…. Bylo to super-krásně
modré nebe tam bylo. A více jsem poznala
lidi kolem sebe.”

vypravili se na svah. Boty klouzaly, ale i tak
jsem došla. Byli jsme nahoře a paní učitelka
Kočí nám řekla, že dnes pojedeme na vleku. Vyzkoušeli jsme si to nasucho a potom
se dostavili k vleku. Šlo nám to moc dobře,
skoro nikdo nespadl. … Doufám, že budu
mít možnost se do ŠL vrátit. Nemám si na
co stěžovat. Celý týden jsem se nenudila.
Sjeli jsme všechny kopce, které se nám ze
začátku zdály hrozné.”

Smyslem činnosti komise je zlepšení kvality života v obci a spokojenosti jejích obyvatel. Cílem je
řešení otázek vztahujících se :
- k rozvoji obce na úrovni strategického, programového a operačního plánu
- ke změnám územního plánu sídelního útvaru
obce Dolní Lutyně
- ke spolupráci na přípravě investičních záměrů
a jejich realizace
- k investicím na území obce z hlediska vlivu na
architektonický charakter
- k majetkoprávním změnám pozemků na území
obce a doporučení k jejich změnám
- k doporučení směřující k ochraně životního
prostředí
- k doporučení směřující k ochraně památkových objektů
- k doporučení v oblasti cestovního ruchu, výstavby cyklostezek, sportovišť apod.
- ke spolupráci s odbornými výbory a komisemi
při samosprávě obce

Pochování
basy

L. Nováková,7.A: “Myslím, že když si vzpomenu, jak jsem stála první den na lyžích a
skoro jsem nevěděla, jak se postavit, tak si
řeknu, že za ten týden jsme si užili legraci,
zábavu a hlavně jsme nabyli velmi mnoho
zkušeností a znalostí.Tak – a teď, když už
jsme zase doma, chtěli bychom se vrátit na
ten SKVĚLÝ LYŽÁK ROKU 2006.”

Je zajištěn zábavný program, bohaté občerstvení,
domácí kuchyně a to vše
za lidové ceny.
K poslechu i k tanci hraje
MINI REFLEX (Z. Prudel).
Vstupenky jsou v předprodeji v restauraci "U Pštrosa" za 75,-Kč včetně místenky.

Zaznamenala a z dětských slohových
prací vybrala a citovala
Eva Šipulová.
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Zabýváme se tím, jak mají být řešena přirozená
centra obce, a to přímo v Dolní Lutyni, ale také
Neradu, Věřňovicích a Zbytkách. V této oblasti je
to tedy příprava lokalit výstavby rodinných domků, infrastruktury a doprovodných služeb, jako
jsou hřiště, sportoviště a podobně. Výhodou je,
že to řešíme ve spolupráci se Stavební fakultou
VŠB – TU Ostrava.
Mezi konkrétní projekty , které v současné době
řešíme, je mimo jiné způsob využití bývalého areálu koupaliště a projekt výstavby sportovního
areálu za Kulturním domem ve Věřňovicích a
projekt výstavby dětského hřiště u restaurace U
Natta ve Věřňovicích.
Hovořil jste o příležitostech pro obec. Jedná se tedy
o externí možnosti. Můžete být konkrétní?
Určitě. Vstupem do EU se objevily další příležitosti rozvoje a zapojení obce do nadnárodních
programů. Konkrétně se jedná o projekt “Slezské
Benátky” , tedy atraktivní možnost využít řeku
Olši k plavebním a vodáckým záměrům a rekreačnímu splouvání. Využili jsme zde možnost
sdružení našich prostředků s prostředky města
Karviná a s vydatnou dotací od EU. Dalším příkladem může být připravovaná výstavba cyklostez-

ky z Věřňovic do Lazisk v Polsku jako součást
projektu “Cyklostezka Ostrava- Wodislaw.” Opět
s finanční účastí EU. Tento velmi zajímavý projekt
prozatím je zdržován z důvodu majetkoprávního
převádění pozemků na obec pod budoucí novou cestou Věřňovice –Laziska, jelikož to je jedna
z podmínek čerpání evropských peněz na akce
tohoto typu .
Jak tyto projekty ovlivní život v obci?
Očekáváme, že vznikne silný synergický efekt.
Propojení nových turistických produktů umožní
rozvoj nových služeb, podpoří rozvoj již stávajících podnikatelských aktivit a bude vytvářet další
dobré předpoklady pro růst turistického ruchu a
využití volného času dětí, mládeže i dospělých.
Hlavně ale očekáváme rozvoj služeb z pohledu
místních podnikatelů. Proto bychom chtěli naše
občany včas a podrobně informovat o všech akcích, které se připravují, a to včetně připravovaných koncepcí. Protože právě naše komise připravuje ke všem malým i velkým akcím návrhy
způsobů projektování, financování i následné realizace.
Ještě poslední, již tradiční otázka. Jak hodnotíte
naše noviny a co byste v nich rád přivítal?
Musím konstatovat, že noviny dostaly nový život,
dostaly “ducha”. Jsou mnohem živější a
“šťavnatější” než dříve. Čtu je naprosto pravidelně
a velmi podrobně. Rád bych v nich přivítal ještě
více informací, co se chystá, časové souvislosti,
kolik co bude stát a co obec a její občany čeká
v blízké i vzdálenější budoucnosti. Chtěl bych,
aby radní a zastupitelé svou formou přispívali do
obsahu novin. Tento rozhovor chápu jako splnění svého slibu a i nadále bude naše komise o
všech akcích občany prostřednictvím novin informovat.
Děkuji za rozhovor a přeji nejen komisi, ale
celé obci, aby se ty záměry, o kterých jste hovořil, splnily na 100 procent.
Dobroslav Štrouf

(Pokračování ze stránky 1)
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Komise pro výstavbu
Redaktor: Ing. Dobroslav Štrouf,
tel: 777 103 724, e-mail: strouf.d@seznam.cz,
webová adresa obce: www.dolnilutyne.org,
tel.OÚ: 596 544 409, fax: 596 544 395,
e-mail starosta: starosta@dolnilutyne.org.
Na přípravě novin se podílejí:
Ing. Josef Lindner, Bc. Jan Fismol, Pavla
Petrová, Mgr. Eva Šipulová.
Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu
redaktora, nebo osobně předávejte paní
P. Petrové.
Uzávěrka každého čísla je do 22. dne v měsíci. Redakce si v případě potřeby vyhrazuje
právo krácení příspěvků.
Typografie a tisk: Mgr. Miroslav Buryan
print@arsystem.cz, tel: 596 014 079

Dolní Lutyně pod sněhem (leden 2006)
Sněhová nadílka, kterou na přelomu roku severní Moravu obdařilo
počasí, samozřejmě zasáhla i Dolní
Lutyni. Na jednu stranu přidělaly
obrovská množství sněhu vrásky
všem těm, kteří mají na starost chod
a úklid města, na druhou stranu se
některé části obce pod sněhovou peřinou představily úplně v jiném světle, než je občané normálně znají.
Například náměstí v centru, ale i
další části v Neradu či Věřňovicích
zvláště ve slunečných dnech vypadaly spíš jako alpská městečka než
obec nacházející se v uhelné pánvi.
Nejvíce radosti měly samozřejmě
děti, které mohly naplno využít
zimních radovánek.
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Změna obecně závazné
vyhlášky o místních
poplatcích č. 1/2005
S účinností od 1. 1. 2006 došlo
v obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích č. 2/2004 o místních poplatcích ke změně "poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu", a to v oddíle V., čl. 4. sazba poplatku ze
stávajících 432,- Kč na 450,- Kč
(za osobu).
Při návrhu sazby místního
poplatku za komunální odpad vycházel finanční výbor a následně ì
rada a zastupitelstvo obce z
podkladů a faktu, že náklady obce
Dolní Lutyně na sběr a svoz netříděného odpadu se za rok 2004
zvýšily oproti roku 2003 o cca 270
tis. Kč, a to z důvodu navýšení
ceny dopravy.
Poplatek lze uhradit:
- prostřednictvím SIPO (sdružené
inkaso plateb obyvatelstva) ve 4
splátkách běžného roku
(k 15.2., 15.5., 15.9.,
15.11.2006). Pokud máte zájem o
platby prostřednictvím více splátek,
dostavte se co nejdříve na Obecní
úřad Dolní Lutyně, kanc. č. l, k
sepsání písemného
souhlasu poplatníka s takovou
formou plateb a sdělení spojovacího čísla SIPO.
- poštovní poukázkou vydanou
Obecním úřadem Dolní Lutyně (v
jedné nebo dvou splátkách);
- převodem z účtu; I. splátka do
30. 4. 2006, II. splátka do 15. 9.
2006.
- v pokladně Obecního úřadu
Dolní Lutyně (v jedné nebo dvou
splátkách ve stejném termínu
jako u plateb složenkou, tj. I.
splátka do 30. 4. 2006, II.
splátka do 15. 9. 2006.
Pokud budete platit v hotovosti na
OÚ Dolní Lutynì, kanc. č. l,
žádáme Vás o připravení
přesné částky k úhradě.
Jednorázově je možno zaplatit
poplatek v termínu nejpozději
do 15. 5. každého roku.
Dojde-li ke změně v počtu osob, je
poplatník povinen oznámit správci
poplatku (OÚ Dolní
Lutyně) tyto změny, a to v souladu
s obecně závaznou vyhláškou nejpozději do 15 dnů ode
dne, kdy tato skutečnost nastala.
Jedná se o změny typu např.: narození dítěte, úmrtí, odstěhování
mimo i v rámci obce, přistěhování.
Alikvotní díl místního poplatku za
dobu , která odpovídá počtu
kalendářních měsíců, je povinen
poplatník v poměrné výši buď do-

Skončil rok oslav 700. výročí
založení naší obce
V průběhu minulého roku jsme čtenáře průběžně informovali o většině akcí konaných v rámci oslav 700. výročí založení naší obce.
Bylo velmi potěšující vnímat vysokou aktivitu společenských a sportovních organizací, škol, institucí i jednotlivců. Všichni hledali různé formy jak k oslavám přispět. Následující výčet akcí a aktivit nemá sloužit jako pouhý statistický přehled,
ale rovněž jako obraz o míře zapojení občanů do procesu oslav.

I. Aktivity působící nadčasově:
1. Pamětní medaile - I.
Prvotní návrh reliéfu medaile zpracoval Ladislav Buryan. Profesionální podobu reliéfu a
sádrový model zhotovil přední český medailér
akademický sochař Michal Vitanovský.
Vyrobeno bylo 200 ks medailí: 100 ks stříbrných a 100 ks z materiálu tombak. Garantem
bylo zastupitelstvo obce.

2. Pamětní medaile - II.
Z iniciativy věřňovských občanů, numismatiků, bylo vyrobeno 123 medailí.
120 stříbrných, 3 zlaté. Autorem reliéfu a ražby bylo Numismatické muzeum v Brně.
Materiál na výrobu pamětních medailí věnova-

li občané, zejména p. Jeroným Mazurek a
Josef Kubátko. Reliéf akcentoval Věřňovice
jako historicky samostatnou obec, od roku
1975 část Dolní Lutyně.
3. Videofilm o Dolní Lutyni.
Propagační videofilm naučně propagačního
obsahu zaměřeného na současnost i budoucnost obce. Určeno veřejnosti na nosičích VHS
a DVD. Garantem bylo zastupitelstvo obce.
4. Brožura “Dolní Lutyně v obrazech”.
Barevná publikace formátu A5, která jako
soubor fotografií zachycuje krásu fauny, flóry
i krajiny Dolní Lutyně. Nákladem 2000 ks vydal OÚ Dolní Lutyně. Zdarma distribuováno
do domácností občanů Dolní Lutyně a základních škol. Autorem fotografií byla Blanka Růžičková, garantem a nakladatelem bylo zastupitelstvo obce.
5. Pamětní list.
Variabilně zpracovaný pamětní list se širokým polem užití. Slouží samosprávě
k oceňovaní jedinců i skupin. Námět a výtvarné zpracování provedla ve variantách Martina
Bogoczová. Garantem bylo zastupitelstvo obce.
6. Kniha “Dolní Lutyně 1305 – 2005”.
Odborně zpracovaná publikace, ve které je
umístěn tento text, obsahově zaměřená na
historii, současnost i výhled Dolní Lutyně.
Text doplněn dobovými fotografiemi.
Odborný text a uspořádání Irena Hajzlerová.
Garantem a nakladatelem bylo
zastupitelstvo obce.
7. Pamětní štítky.
Vyrobeno 100 ks měděných štítků o průměru 32 mm. Reliéf odkazuje na historické
700-leté trvání Věřňovic. Ražba jednostranná.
Iniciátory vzniku štítku Jeroným Mazurek a Josef Kubátko. Ražbu zajistilo Numismatické
muzeum v Brně.
8. Poštovní známky.
(Pokračování na stránce 2)

D. Štrouf

(Pokračování na stránce 3)
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Fejeton
Jak udělat pořádnou
díru do světa...
Díru do světa jde udělat mnoha
způsoby. Asi nejjednodušší by bylo
vzít bagr nebo nějaký vrták a udělat pořádnou díru do země, čili do
světa. Pokud nemáte žádný
z těchto strojů, musí vám stačit
obyčejný rýč. V případě zvolení tohoto způsobu se o vás asi
v novinách psát nebude a bude
vám muset stačit vaše dírka. Proto
každý volí jinou cestu. Milan Baroš
dává góly za slavné fotbalové kluby – píše se o něm, točí se kolem něj
peníze a fanoušci, takže může říct,
že udělal díru do světa. No jo, ale
co když nemám pro nic mimořádný talent?
Stačí se nechat zmlátit, okrást, nebo něco vyloupit a hned budete mediální hvězdou. To by byl ovšem
hodně špatný příklad. Určitě se najde mnoho příjemnějších způsobů.
Tak například stačí vypustit nějaké
“svinstvo” z vaší továrny a hned
kolem toho bude obrovská kauza.
Přijede k vám televize, novináři a
bude to také řešit policie. Vy jako
šéf to svedete na nějakého zaměstnance, abyste si neušpinil ruce. Samozřejmě ochranáři vám napaří
pokutu, ale vy se jí snadno vyhnete,
protože máte svého potenciálního
viníka. Ten ji bude muset za vás
uhradit. Takhle udělala díru do
světa jedna naše chemička.
Proto raději volme způsoby, které
by neškodily našemu okolí a životnímu prostředí.
Nebo raději zůstaňme u kopání do
Země s velkým “Z”. Kdoví, třeba
narazíte u sebe na zahradě na nějaký poklad. Třeba ropný vrt, nebo
zlatou žílu… Pak už bude na vás,
jak se prosadíte v konkurenci slušných a hlavně neslušných podnikatelů, sportovců, “byznysmenů”…
Hurá do kopání!!
Pavel Sikor
“Zahrádkářské potřeby s. r. o.”
(rýče, kopačky, vidle…)

Projekt “Slezské Benátky”
Když se o možnosti otevřít řeku Olši začalo
před několika lety diskutovat, nesetkala se tato myšlenka zdaleka ve všech případech
s jednoznačným pochopením. O to více možná překvapí, že již od příštího roku budou
moci zájemci řeku využívat v rámci nově realizovaného projektu. Právě jemu byla věnovaná
odborná prezentace, která
se konala
15.12.2005 v Domě PZKO ve Věřňovicích.
Kromě zástupců všech dotčených obcí a měst
se zúčastnili rovněž odborníci z Povodí Odry , zástupci polského konzulátu v Ostravě a
českého konzulátu v Katovicích, zástupce
kanceláře vládního zmocněnce v Ostravě. Setkání přineslo mimořádně pozitivní výsledky.
Předložena byla studie proveditelnosti tohoto
projektu a co víc, už to není pouze o tom, že
je to reálné, ale v příštím roce se připravuje ke
splavnění první sedmikilometrový úsek ze Závady do Věřňovic.
K zprovoznění první etapy nemají vážnější výhrady ani správci toku, a tak již nyní probíhají horečné přípravy na to, aby
v červnu příštího roku mohl být první
úsek řeky symbolicky otevřen. Tato část
řeky by však v budoucnu nemusela být jediná, na kterou se vodáci dostanou. Projekt počítá se splavněním více než třiadvaceti kilometrů řeky od karvinského
Darkova až po Bohumín. Nápad zaujal
rovněž obce na polském břehu Olše, a tak
se již rodí myšlenky na vybudování nástupních míst i na polském břehu a postupné napojení na jejich říční systém.
“Pomohli nám experti z Baťova kanálu, kteří

poradili, jak máme projekt rozjet a zpropagovat a hlavně abychom se vyvarovali chyb, které udělali oni při realizaci jejich vodní cesty.
Pokud se nám podaří získat dostatek financí,
rádi bychom již v příštím roce zorganizovali
rovněž vodácký tábor na Olši,” dodal Tobola.
Ve dnech 12. až 15.1. 2006 se konal na brněnském výstavišti mezinárodní veletrh
cestovního ruchu Regiontur- Go. V rámci
expozice Euroregionu Těšínské Slezsko
byl rovněž prezentován tento nový produkt cestovního ruchu . O tento projekt
se zde zajímala řada cestovních agentur
a kanceláří a z regionu zejména orlovská
Cestovní kancelář JUHASZ a zástupci
Lázní Darkov , pro které tato akce je velmi atraktivní a mají zájem ze účastnit její postupné realizace.
Ing. Josef Tobola

Padá sníh, padá sníh ...
zpívá se v jedné písničce. A že ho na přelomu roku napadlo požehnaně! Na jedné straně radost dětí, na straně druhé starost dospělých
s nerudovskou otázkou: “ Kam s ním” ? Kdo nemusel, nevyjížděl a raději ani nevycházel. Takovou
sněhovou nadílku jsme již několik let nezažili. Kdo
měl ruce, nohy, začal odklízet. Sněhu bylo tolik, že
technika nestíhala. Trpěliví museli být především ti,
kteří čekali, až přijede traktor, a když projel, do hodiny bylo vše, jako kdyby nepřijel vůbec. Vím, že

Jarmila Holaschková,ved.učitelka MŠ
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lidé mající odklízení sněhu na starosti se snažili, několik dní téměř vůbec nespali, a přesto si vyslechli
spoustu kritiky. Jednou za to, že pluh ještě neprojel,
podruhé za to, že projel ve špatném směru a nahrnul jim sníh zpět a ne sousedovi naproti. Určitě nebylo všechno dokonalé, ale přesto bych rád všem
těmto lidem chtěl poděkovat, a to zejména: p. Libo-

9. Obrázková skládačka.
Obrázkové skládací leporelo námětově zaměřeno na Věřňovice, tvořeno 18 fotografiemi
historického i současného obsahu opatřené
dvojjazyčným textem.
Velikost 70 x 105 mm. Iniciátorem a zpracovatelem návrhu byl Jeroným Mazurek.
Sazba a grafická úprava Dušan Žárský. Vydal
v počtu 100 ks Jeroným Mazurek.
II. Aktivity jednorázové:
30.3.2005 - “Umělecký trojlístek”
Soutěž žáků 1. stupně ZŠ Aloise Jiráska –
Zbytky v recitaci, zpěvu a vlastní
tvorbě dětí (píseň, báseň, povídka). Organizátorem akce bylo Myslivecké sdružení Dolní
Lutyně – Zbytky a školní družina ZŠ – Zbytky.
29.4.2005 -“Pohádkové dopoledne
s Bolkem a Lolkem”.
Dopoledne pohádkových scének a písniček dětí mateřských škol z širokého
okolí včetně Polska. Organizátorem byla ZŠ a
MŠ s polským jazykem vyučovacím.
11.5.2005 - “Soutěž mladých cyklistů”.
Dopravní soutěž dětí 3. a 4. ročníků dolnolutyňských ZŠ konaná ve Věřňovicích. Soutěž složená z testu znalostí pravidel silničního
provozu a jízdy zručnosti. Doplněno programem pracovníků Referátu cizinecké a pohraniční policie v Dolní Lutyni -Věřňovicích. Organizátorem akce byla
ZŠ a SRPŠ ve Věřňovicích.
11.-15.5.2005 “Jak se kdysi v Lutyni žilo”.
Výstava historických exponátů z vlastnictví
dolnolutyňských občanů. Doplněno promítá-

ním videofilmu o historii Dolní Lutyně spoluautorky Anny Šertlerové. Organizátorem byla
místní skupina PZKO v Dolní Lutyni.
14.5.2005 - “Koncert duchovní hudby”.
Slavnostní koncert čtyř pěveckých hudebních sborů: soubory Kalina a Slowik nad Olzou z Polska, domácí pěvecký sbor Lutnia a
dechový soubor Lutyňská šestka. Uvedené
skladby a písně byly věnovány památce
zesnulého papeže Jana Pavla II., 700. výročí
obce a 60. výročí ukončení II. světové války.
Organizátorem akce konané v dolnolutyňském
kostele sv. Jana Křtitele byla místní skupina
PZKO v Dolní Lutyni.
4.6.2005 - “90 let trvání ZŠ s polským

ru Bednářovi, Drahomíru Kijonkovi, Daliboru Gallusovi, Ladislavu Wencelovi, Jindřichu Janečkovi, Václavu Váchalovi, Františku Vjatrovi a Ladislavu Vaškovi.
Děkuji taky všem občanům, kteří vzali lopaty a shrnovadla a několikrát za den odhazovali,
odhazovali a odhazovali nekonečné přívaly sněhu u
svých domů, obchodů a přístupových cest. Můj dík
si také zaslouží všichni ti, co pomáhali svým příbuzným a známým třeba jen tím, že jim zašli nakoupit.
Vyrovnat se s vrtochy počasí není lehké, není konec
zimy a příroda nás ještě určitě mnohokrát překvapí,
ale sedět v teple u kamen, nebo v hospodě a nadávat dokáže každý, pomoci v kritických okamžicích
už jen málokdo. Proto jsem rád, že lidí ochotných
pomoci není v Dolní Lutyni a Věřňovicích málo.

jazykem vyučovacím”.
Slavnostní akce zahrnující výstavu v ZŠ,
účelově vydaný časopis “ECHA PRZESZLOSTI – VIZJA PRZYSLOSTI” (ozvěny minulosti –
vize budoucnosti), barevné leporelo
s historickými i základními údaji o škole a akademie v kulturním domě, po které následoval
ples absolventů. Organizátorem akce byla ZŠ
s polským jazykem vyučovacím a Matice školská.
11.6.2005 - “Pohádkový les”.
Zábavné odpoledne pro děti dolnolutyňských mateřských škol a dětí ZŠ 1. stupně spojené s dětskými radovánkami. Pohádkově koncipované sobotní odpoledne v otevřené krajině za řekou Olší ve Věřňovicích. Organizátory
byli ZŠ, MŠ a SRPŠ Věřňovice.
12.6.2005 - “Vystoupení Vl. Hrona”.
Představení pro veřejnost. Konáno
v kulturním domě. Organizátorem akce byla
Osvětová beseda v Dolní Lutyni.
13.–15.6.2005 “Výstavka výtvarných
prací”.
Vlastní výtvarné práce vystavovaly děti výtvarného kroužku “Šikulky”. Ukázka různých
rukodělných dětských prací. Další výstava byla
konána v období Vánoc 2005. Organizátorem
výstavky byla Terezie Kantorová, vedoucí
kroužku.
17.6.2005 - “Slavnostní akademie”.
Odpoledne vyplněné recitací, tancem,
gymnastikou, zpěvem, divadlem a hudbou.
Zcela zaplněný sál kulturního domu. Organizátorem akce byl pedagogický sbor ZŠ Aloise
Jiráska v Dolní Lutyni.
20.6.2005 - “Malování na chodníku”.
Výtvarná soutěž pro děti dolnolutyňských
mateřských škol. Organizátory akce, které se
zúčastnilo 80 dětí, byla MO ČSSD, ZO Českého svazu žen a Osvětová beseda.
20.6.2005 - “Mezinárodní lehkoatletický trojboj žákovských družstev”.
Tradiční sportovní soutěž žáků 6. -9. tříd
dolnolutyňských škol, ZŠ okolních obcí Dětmarovic a Petrovic u Karviné a příhraničních
obcí Gorzyczki, Golkowice a Laziska (PR).
Soutěže ve skoku do dálky, běhu na 60 m a
běhu na 200m. Organizátorem byla ZŠ
s polským jazykem vyučovacím.
24.6.2005 - “Slavnostní shromáždění”.
Setkání občanů, zástupců politických a
společenských organizací, členů zastupitelstva,
učitelů škol, zástupců veřejných institucí,
sponzorů, zástupců družebních polských obcí
Godowa a Gorzyc a pracovníků obecního úřadu u příležitosti 700. výročí založení obce. Na
akci, která se konala v prostorách ZŠ Aloise
Jiráska a které se účastnilo cca 200 osob, byli
pamětním listem a pamětní medailí odměněni
čtyři občané obce. Byli to Ing. František Gil,
p. Ladislav Buryan, p. Alois Cienciala a
p. Jeroným Mazurek. Ocenění bylo uděleno
zastupitelstvem obce za celoživotní činnost
v oblasti písemnictví a dokumentaristiky na
úrovni obce a regionu. Významnými hosty akce byli Msgre. Lobkowitz a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Pavel Drobil.
Oficiálním pořadatelem této akce bylo zastupitelstvo obce.
25.6.2005 - “Letní slavnost českopolského přátelství”.

Tradiční 15. ročník česko-polských slavností věnovaný oslavám 700. výročí založení
obce. Areál u řeky Olše ve Věřňovicích přivítal
jak místní návštěvníky, tak návštěvníky
z polského Godowa a Gorzyc, kteří dorazili
do místa konání bryčkami a alegorickými vozy. Bohatý kulturní česko-polský program dokresloval velmi vydařenou akci. Organizátorem akce byla MS PZKO Dolní LutyněVěřňovice.
25.6.2005 - fotbalové utkání mladších žáků TJ Sokol Dolní Lutyně-Věřňovice
proti starším žákům Klub sportowy Polonia
z Lazisek (Polsko). Zvítězili hosté 7:3. Organizátorem byla TJ Sokol Dolní Lutyně.
2.7.2005 - “Hasičský útok”.
Sportovně soutěžní dopoledne hasičů
na hřišti TJ Sokol Dolní Lutyně o pohár starosty obce. Soutěž se uskutečnila na hřišti TJ Sokol Dolní Lutyně. Organizátoři akce, Sdružení
hasičů Nerad, obsadilo v soutěži třetí místo.
Zvítězilo družstvo hasičů z Doubravy.
16.7.2005 - fotbalová utkání mezi
mužstvy TJ Sokol Dolní Lutyně a Klub sportowy
Polonia z Lazisek (Polsko). Výsledky: dorosty
nerozhodně 1:1, muži 10:1 pro TJ Sokol. Organizátorem byla TJ Sokol Dolní Lutyně.
23.7.2005 - fotbalové utkání starších
pánů mezi TJ Sokol Dolní Lutyně-Věřňovice
a Klub sportowy Polonia z Laziska (Polsko).
Zvítězili hosté z Lazisek 3:2. Organizátorem
byla TJ Sokol Dolní Lutyně – Věřňovice.
23.7.2005 - “Zahradní slavnost”.
Veřejná “párty” v areálu zahrádkářské
klubovny Jiřinka. Speciality na grilu a tanec
byly hlavním programem akce zahrádkářů,
kteří tak spojili oslavy 40. výročí založení své
místní organizace s oslavami výročí obce. Organizátorem byla místní skupina Českého svazu zahrádkářů.
30. – 31.7.2005 – fotbalový turnaj
mužů mezi družstvy Dolní Lutyně, Dětmarovic, Věřňovic a Orlové. Vítězem turnaje se stalo fotbalové družstvo Orlové. Organizátorem
byla TJ Sokol Dolní Lutyně.
13.8.2005 - “Srpnová noc”.
Taneční zábava pod širým nebem na
hřišti místní organizace TJ Sokol Dolní Lutyně,
který byl hlavním organizátorem. Hudební
produkci pro převážně mladé účastníky akce
zajišťovala skupina RUFUS.
15.8.-15.9.2005 – “Výstava obrazů a
keramiky”.
15.8. byla otevřena ve velkém sále kulturního domu výstava obrazů, kreseb a keramiky. Převážně dolnolutyňští amatérští či profesionální umělci zde vystavovali několik stovek svých prací. Výstava byla vhodně doplněna souborem pohlednic a fotografií. Svým významem předčila výstava očekávání. Organizátory akce byla Osvětová beseda spolu se školskou a kulturní komisí.
20.8.2005 - “Den Dolní Lutyně”.
Zábavný program pro širokou veřejnost v historickém pojetí. Celodenní komponované pásmo v nepřetržitém sledu střídalo
historické tance a písničky s rytířskými souboji, kejklíři a středověkými hrami. Programovou
skladbu doplňovala ukázka středověkých palných zbraní, aranžované prostředí katovny,
pregéřská dílna apod.. Organizátoři pamatovali
i na aktivní zapojení dětí a dospělých. Střelbu

Informace
obecního
úřadu

z kuší nebo hod středověkými sekyrami si mohl vyzkoušet každý zájemce. Programový blok
započatý v 10.00 hod. slavnostním historickým
průvodem zakončilo v 18.00 hod. slavnostní
defilé všech účinkujících. Krásné a slunné počasí přálo organizátorům, kterými byli zastupitelé obce a obecní úřad. Generálním sponzorem byla Bonatrans, a.s. .
27.8.-28.8.2005 – “Výstava králíků,
drůbeže a holubů”.
Výstava koncipována jako okresní se
konala v areálu Jiřinka. Zdařilá akce, která
svým obsahem podtrhovala a připomínala historicky zemědělský ráz obce. Organizátory byla místní skupina Českého svazu chovatelů.
29.8.2005 - “Zábavné sportovní dopoledne pro děti”.
Zábavné soutěže pro děti konané na
prostranství před místní pekárnou. Děti měly
možnost předvést svou zdatnost v hodu šipkami, běhu v pytli, ve velkých gumových holínkách apod. . Krásné počasí přilákalo ale i hojnost maminek s kočárky s nejmladší dolnolutyňskou generací. Organizátory akce byla
Osvětová beseda a místní organizace Českého
svazu žen.
17.9.2005 - “Loučení s létem”.
Zahradní slavnost konaná v areálu Jiřinka. Počasí nehrálo roli. Bohaté občerstvení
a grilované speciality přispěly ke spokojenosti
účastníků. Organizátory byla místní organizace
Českého zahrádkářského svazu.
28. -29.10.2005 – “15 let obnovené
činnosti organizace harcerů” (Harcerstwo
Polskie v Republice Czeskiej). Dvoudenní akce
zaměřená na patnáctileté trvání organizace a
historický vývoj Dolní Lutyně. Program zahrnoval setkání aktivních členů i pamětníků
s večerním táborákem. Organizátorem byla
místní skupina mladších harcerů St. Tarkowskiego.
Říjen 2005 - “Besedy o historii Dolní Lutyně”.
Soubor besed pro žáky základní školy
II. stupně na téma historie obce a okolí. Garantem tématu bylo Muzeum Těšínska
v Českém Těšíně. Organizátorem besed byla
Osvětová beseda a ZŠ Aloise Jiráska v Dolní
Lutyni.
Prosinec 2005 – “Silvestr pro
nejmenší”.
Akce pro děti pořádaná SRPŠ Věřňovice 30. prosince 2005. Na MŠ se uskutečnily
v průběhu měsíce mikulášské nadílky.
Všem organizátorům vyslovujeme upřímné poděkování za jejich obětavost. Těm, kteří svou
akci v přehledu nenajdou, se omlouváme. Rádi

(Pokračování ze stránky 2)
platit, nebo mu správce poplatku
případný přeplatek vyúčtuje a vrátí
zpět.
Odvoz odpadů zůstává stejný
jako v minulém roce, ve čtvrtek v
pravidelných 14-ti denních intervalech. Pokud nebyl v průběhu
ledna odvezen odpad ve vývozní
den (čtvrtek), bylo to zapřičiněno
kalamitním stavem - svozové
vozidlo při couvání zapadlo do
sněhu. Rovněž v náhradních termínech (pátek, pondělí) zapadlo.
Žádáme občany, obchody, veřejné
budovy, podnikatele, aby si zajistili
průchod (odklizení sněhu) k popelnici dle svozového kalendáře. Dále
žádáme občany, aby ve vývozní
dny neparkovali na místních komunikacích a umožnili plynulý
přejezd popelového vozidla k vyprázdnění odpadní nádoby.
Děkujeme za pochopení.
L. Jarošová, životní prostředí

Výzva
Na základě opatření rady obce
ke zlepšení systému zimní
údržby (píšeme o tom na jiném místě novin) hledá obec
ochotné občany, kteří by se za
přiměřenou odměnu starali
v zimním období o údržbu
jednotlivých autobusových čekáren ČSAD. Bližší informace
můžete získat osobně i telefonicky na tel. čísle tajemnice
obce Mgr. Dany Kawanové
596 544 409 linka 31
nebo e-mailovou poštou na
adrese kawanovad@dolnilutyne.org .
Počet obyvatel Dolní Lutyně
v roce 2005
K l.l.2006 měla obec Dolní Lutyně celkem 4 684 obyvatel ,
z toho bylo
2312 mužů a 2372 žen.
V loňském roce se narodilo
celkem 36 dětí, převážnou část
tvoří opět chlapci – 21, děvčátek se narodilo 15.
Do obce se přistěhovalo 111
obyvatel, odstěhovalo se 103
osob.
V loňském roce zemřelo 66
osob, z toho 31 mužů a 35
žen.
Výsledná bilance je tak úbytek
22 obyvatel oproti roku 2004.
Jarmila Vozárová

2

3

SKVĚLÝ LYŽÁK
ROKU 2006

Zápis dětí
do Mateřské školy v Neradě
Zápis dětí do Mateřské školy v Neradě pro
školní rok 2006/2007 proběhne dne
15.2.2006 od 10,00 h do 16,00 h v kanceláři mateřské školy.
Rodiče přinesou rodný list dítěte.
Rodiče a děti si v daný den mohou školu
prohlédnout a zúčastnit se některých akcí
dětí.
Co nabízíme: pobyt dětí v příjemném
rodinném prostředí, logopedickou péči,
výukové programy na PC, úzkou spolupráci se ZŠ, plavání, saunování, dle možnosti
školy v přírodě, možnost rodičů zapojit se
do všech činností mateřské školy.

Z iniciativy věřňovského občana Josefa Kubátky bylo vydáno 10 aršíků poštovních
známek s kupóny. Autorem grafického návrhu
podoby kuponu byl Jeroným Mazurek.
Tisk zajišťovala Česká pošta.

Letos se už naše děti na zimní olympijské hry do Turína nedostanou.
Ale za pár let? Při pohledu na jejich
úsilí, snahu, úžasné pokroky, odvahu a často i zaťaté zuby člověka napadá ledasco. A zvlášť tehdy, když
stojí u vleku a čte si nápis:” Na tomto svahu se učil lyžovat a trénoval
Ondřej Bank, mistr republiky
v alpském lyžování.” A uvidí jeho
fotografii s medailí na stupních vítězů. A stejný Ondřej Bank je pak
mezi 82 nominovanými sportovci
na letošní olympijské hry do Turína.
A proč ta asociace? Naši žáci 7.
tříd /ZŠ A. Jiráska v Dolní Lutyni/ se totiž od
9. do 15. ledna zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu právě ve Štědrákově Lhotě /
okres Šumperk/, odkud výše zmíněný lyžař
pochází. Krajina spadá do klidové zóny
s ochranou přírody. Vesnička je to malá, má
okolo58 obyvatel, z toho asi 20 lidí tvoří
jednu rozvětvenou rodinu a ta se stará o
vlek, penzion Lesanku, kde jsme byli ubytováni, pečuje o turisty apod. Majitelem turistické ubytovny je ing. Ivan Bank, nejen
otec zmíněného Ondřeje Banka, ale i spolumajitel vleků, které jsou postaveny u svahů
pro výuku lyžování opravdu výborných.
Svahy jsou pravidelně upravovány, při nedostatku sněhu pomohou sněžná děla.
“Lyžáku” se zúčastnilo celkem 53
osob, z toho 48 dětí. Vše zorganizoval a řídil vedoucí – Mgr. Marcel Figura, kterému
pomáhali další instruktoři – Petr Vykydal,
Mgr. Petra Kočí, ing. Dalila Čempelová a
zdravotnice – Mgr. Eva Šipulová.
Letošní kurz byl ale výjimečný i
tím, že to byl historicky 1. kurz, kde se děti
učily jízdě nejen na lyžích, ale i na snowboardech. Kurz snowboardingu pod vedením
pana učitele Figury úspěšně absolvovali:V.
Mžíček, J.Ševčík, Ž. Čáliková, A. Koštialiková, Z. Veselá, J.Krč, L. Stařičný, J.Stoklas, J.
Štverák, T.Wrožyna, N.Antoszyková, E.
Kurtiová, A.Lukšová a S.Tomaszková.
A ještě něco nás zaujalo. Závody ve
slalomu, které jsou vyvrcholením celého
kurzu, se shodou okolností konaly v pátek
13. Původně jsme uvažovali, že startovní
číslo 13 vyřadíme, ale pak jsme si řekli – a
proč vlastně? A představte si, že vítězem celého závodu se stal Lukáš Chybiorz ze 7.B,
který si číslo 13 vylosoval. Třináctka mu přinesla evidentně štěstí. Druhý byl Vojtěch
Válek ze 7.B a na třetí místo dosáhl Martin
Ondra ze 7.A. Umístění 2.družstva:1.místo
Lucie Nováková. Umístění 3.družstva:
1.místo K.Vaňharová 2.místo Arnošt Mynář
2.místo M.Čáliková 3. místo David Kaša,
3.místo Jakub Šostok
A chcete znát názory dětí? Zde jsou citace
z jejich slohových prací v typicky žákovském slangu:
K. Uherková,7.B: “Když jsem poprvé uviděla Štědrákovu Lhotu a naše ubytování, myslela jsem, že to tam ten týden nevydržím.
Vypadalo to, jako kdyby tam nic a nikdo
nebyl. Žádný člověk, jen pes odněkud neu-

stále štěkal. Když jsme však vybalili kufry z
autobusu a vešli do ubytování, bylo všechno rázem lepší a celá vesnice, i když byla
skoro prázdná, se mi zalíbila.
…Třetí den, kterému se říká kritický, jsme
šli lyžovat jen ráno a odpoledne jsme šli na
vycházku do nejkrásnější části Štědrákovy
Lhoty. Do kravína!
…Když jsme stáli nahoře na kopci, vypadalo to jako v pohádce. Nebe bylo krásně
azurové a stromy nádherně bílé, jako by
kolem nich chodil děda Mrazík.”
A.Lukšová,7.B: “Lyžák. Tak to bylo hustý.
Štědrákova Lhota,klid, my, snowboardy a
lyže. Bájo! Každý to chce prožít znovu, každý chce jezdit, bavit se se spolužáky, bojovat o teplou vodu, to bylo tak fajn. … Zajezdili jsme si až až. V pondělí, jak jsme se
tam konečně dobelhali s těma snowboardama, jsme si poprvé vyšlápli půlku kopce. To
je takový nádherný pocit, taková frajeřinka.
Druhý den jsme taky šlapali, ale už výš.
V úterý odpoledne jsme začali jezdit na ma-

snowboardu. Byl na nás ohleduplný, že to
každý hned nemůže umět. Když jsme byli
unavení, tak nám dal pauzu, abychom si
odpočinuli. Pomáhali jsme si všichni navzájem, dali si pozor, ať si neuděláme úraz….
Děkuju všem učitelům, kteří byli ochotni
s náma 7 dnů vydržet a naučit nás jezdit.”

Komise pro Rozvoj a výstavbu
Dalším poradním orgánem rady obce je komise pro Rozvoj a výstavbu. V jejím čele, tedy předsedou, je ing. Josef Tobola. Dále komisi tvoří ing.Lubomír Sebera,
ing.Petr Semer, ing.Radoslav Káňa, Phd. a ing.Kamil Černý. První zasedání proběhlo 19. dubna 2004.Všech zasedání se zúčastňuje ing. Radoslav Skybík, pracovník OÚ .

M.Ondra,7.A: “Byl to hustej lyžák, že se na
něj bude vzpomínat pěkně dlouho.”

Proč komise na jaře roku 2004 vznikla?

V.Juráková,7.A “Každé ráno jsme měli krásné probuzení, ale každý večer nás hlídali
učitelé, jestli spíme.”
N.Antoszyková,7.B: “Pan učitel nám vysvětloval vše o ježdění, že jsou pojmenované
hrany snowboardu, přední strana je front
side a zadní strana je back side. Moc mě to
tam bavilo, klidně bych tam vydržela ještě
další týden.
M.Mžiková,7.B: “ Dopoledne jsme já a Lucka vyjely nahoru lanovkou. Bylo to příjemné. Nakonec jsem sjela celý kopec, který
měl asi 200-300 metrů. Sice po kousíčkách,
ale sjela. Najednou mě začalo lyžování bavit. Odpoledne už jsem sjela kopec najednou.”
E.Švidrnochová,7.A: “Vyhrála jsem spolu
s kámoškama 1. místo za nejuklizenější pokoj na celém lyžáku…. Pátek, sobota, neděle-jezdím už bez pádu. A to jsem 1.den
myslela, že to bude nejhorší týden mého
života!… Vařili skvěle-vůbec jsem neměla
hlad-a to je na lyžáku po té námaze naučit

lém vleku, ve středu už na velkém. Sice
z toho bolí noha, ale stojí to za to. …
Nejhorší bylo, když se nám zasekla hrana,
to byly držkopády. Ve čtvrtek už začala
chodit děcka za zdravotnicí s bolestí kloubů
a svalstva. Paní zdravotnice je nevyhodila,
ona nikoho za celý pobyt nevyhodila, všem,
co přišli s nějakou bolestí, tak se na to podívala, pofoukala, namazala a případně dala
nějaké léky. …Ale našli se i takoví, co zašli
za zdravotnicí s pouhou modřinou.”
M.Slaná, 7.B: “Když už konečně skončila
snídaně, šli jsme se převléct do pokoje a

Plesová sezóna
ve škole na Zbytkách
I my ve škole na Zbytkách
máme rádi zábavu, a tak SRPŠ
ve spolupráci s učitelským
sborem připravilo pro žáky
školy v sobotu 14. ledna maškarní karneval. Všechny masky byly po zásluze oceněny
drobným dárečkem a po soutěžích pro děti SRPŠ připravilo chutné občerstvení. Všichni
se dobře bavili, tancovali mladí i staří. Večer byla připravena společenská zábava pro
dospělé, tombola pod názvem
“kuriozity” byla příjemným
zpestřením večera. Tímto
chceme poděkovat panu Wojtasovi , Bc. Janu Fismolovi a
všem, kteří přispěli do tomboly. K tanci a poslechu nám
hrál pan Bury z Karviné. Pobavit se s námi přišel i pan
místostarosta Bc. Jan Fismol.
Společně jsme zavzpomínali
na školní léta.
Mgr. Zuzana Kovaříková

Pozvánka
Dolnolutyňští zahrádkáři
zvou v sobotu 25.2.2006
od 19.oo hod. do
"JIŘINKY"
širokou veřejnost na

P.Močidlanová,7.B: “Čím začít? Je toho hodně a hodně, o čem by se dalo povídat…
Nevím, jaký má kdo názor, ale já teda kladný….Počasíčko nám přálo a blankytné nebe
lákalo, abychom si na něj sáhli! Výhled na
celé hory-a to jsem nezapomněla vždy připomenout při každém/!/hovoru s rodiči. …
Vážně to byl fičák a jízdy byly hustý! Nej
týden v mém životě!!!

E.Kurtiová, 7.B “Náš instruktor byl pan učitel Marcel Figura a moc mu děkuju za to, že
jsem měla příležitost se naučit jezdit na

Do jakých oblastí zaměřuje komise svou činnost?
V zásadě všude tam, kde vidíme příležitosti pro
obec, a tam, kde jsou zásadní potřeby obce. Jedná se hlavně o oblast životního prostředí,kde naši
obec nejvíce “bota tlačí”. Dále je to oblast přípravy území pro výstavbu rodinných domků, oblast
zpracování studie centra obce včetně návrhu na
obnovu zámku a jeho okolí.
V oblasti rozvoje turistiky, výstavby cyklostezek a
sportovišť nás zajímá rozvoj cestovního ruchu a
rozvoj a provozování sportovišť v obci.
Co řeší komise v současném období?

se lyžovat důležité…. Bylo to super-krásně
modré nebe tam bylo. A více jsem poznala
lidi kolem sebe.”

vypravili se na svah. Boty klouzaly, ale i tak
jsem došla. Byli jsme nahoře a paní učitelka
Kočí nám řekla, že dnes pojedeme na vleku. Vyzkoušeli jsme si to nasucho a potom
se dostavili k vleku. Šlo nám to moc dobře,
skoro nikdo nespadl. … Doufám, že budu
mít možnost se do ŠL vrátit. Nemám si na
co stěžovat. Celý týden jsem se nenudila.
Sjeli jsme všechny kopce, které se nám ze
začátku zdály hrozné.”

Smyslem činnosti komise je zlepšení kvality života v obci a spokojenosti jejích obyvatel. Cílem je
řešení otázek vztahujících se :
- k rozvoji obce na úrovni strategického, programového a operačního plánu
- ke změnám územního plánu sídelního útvaru
obce Dolní Lutyně
- ke spolupráci na přípravě investičních záměrů
a jejich realizace
- k investicím na území obce z hlediska vlivu na
architektonický charakter
- k majetkoprávním změnám pozemků na území
obce a doporučení k jejich změnám
- k doporučení směřující k ochraně životního
prostředí
- k doporučení směřující k ochraně památkových objektů
- k doporučení v oblasti cestovního ruchu, výstavby cyklostezek, sportovišť apod.
- ke spolupráci s odbornými výbory a komisemi
při samosprávě obce

Pochování
basy

L. Nováková,7.A: “Myslím, že když si vzpomenu, jak jsem stála první den na lyžích a
skoro jsem nevěděla, jak se postavit, tak si
řeknu, že za ten týden jsme si užili legraci,
zábavu a hlavně jsme nabyli velmi mnoho
zkušeností a znalostí.Tak – a teď, když už
jsme zase doma, chtěli bychom se vrátit na
ten SKVĚLÝ LYŽÁK ROKU 2006.”

Je zajištěn zábavný program, bohaté občerstvení,
domácí kuchyně a to vše
za lidové ceny.
K poslechu i k tanci hraje
MINI REFLEX (Z. Prudel).
Vstupenky jsou v předprodeji v restauraci "U Pštrosa" za 75,-Kč včetně místenky.

Zaznamenala a z dětských slohových
prací vybrala a citovala
Eva Šipulová.
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Zabýváme se tím, jak mají být řešena přirozená
centra obce, a to přímo v Dolní Lutyni, ale také
Neradu, Věřňovicích a Zbytkách. V této oblasti je
to tedy příprava lokalit výstavby rodinných domků, infrastruktury a doprovodných služeb, jako
jsou hřiště, sportoviště a podobně. Výhodou je,
že to řešíme ve spolupráci se Stavební fakultou
VŠB – TU Ostrava.
Mezi konkrétní projekty , které v současné době
řešíme, je mimo jiné způsob využití bývalého areálu koupaliště a projekt výstavby sportovního
areálu za Kulturním domem ve Věřňovicích a
projekt výstavby dětského hřiště u restaurace U
Natta ve Věřňovicích.
Hovořil jste o příležitostech pro obec. Jedná se tedy
o externí možnosti. Můžete být konkrétní?
Určitě. Vstupem do EU se objevily další příležitosti rozvoje a zapojení obce do nadnárodních
programů. Konkrétně se jedná o projekt “Slezské
Benátky” , tedy atraktivní možnost využít řeku
Olši k plavebním a vodáckým záměrům a rekreačnímu splouvání. Využili jsme zde možnost
sdružení našich prostředků s prostředky města
Karviná a s vydatnou dotací od EU. Dalším příkladem může být připravovaná výstavba cyklostez-

ky z Věřňovic do Lazisk v Polsku jako součást
projektu “Cyklostezka Ostrava- Wodislaw.” Opět
s finanční účastí EU. Tento velmi zajímavý projekt
prozatím je zdržován z důvodu majetkoprávního
převádění pozemků na obec pod budoucí novou cestou Věřňovice –Laziska, jelikož to je jedna
z podmínek čerpání evropských peněz na akce
tohoto typu .
Jak tyto projekty ovlivní život v obci?
Očekáváme, že vznikne silný synergický efekt.
Propojení nových turistických produktů umožní
rozvoj nových služeb, podpoří rozvoj již stávajících podnikatelských aktivit a bude vytvářet další
dobré předpoklady pro růst turistického ruchu a
využití volného času dětí, mládeže i dospělých.
Hlavně ale očekáváme rozvoj služeb z pohledu
místních podnikatelů. Proto bychom chtěli naše
občany včas a podrobně informovat o všech akcích, které se připravují, a to včetně připravovaných koncepcí. Protože právě naše komise připravuje ke všem malým i velkým akcím návrhy
způsobů projektování, financování i následné realizace.
Ještě poslední, již tradiční otázka. Jak hodnotíte
naše noviny a co byste v nich rád přivítal?
Musím konstatovat, že noviny dostaly nový život,
dostaly “ducha”. Jsou mnohem živější a
“šťavnatější” než dříve. Čtu je naprosto pravidelně
a velmi podrobně. Rád bych v nich přivítal ještě
více informací, co se chystá, časové souvislosti,
kolik co bude stát a co obec a její občany čeká
v blízké i vzdálenější budoucnosti. Chtěl bych,
aby radní a zastupitelé svou formou přispívali do
obsahu novin. Tento rozhovor chápu jako splnění svého slibu a i nadále bude naše komise o
všech akcích občany prostřednictvím novin informovat.
Děkuji za rozhovor a přeji nejen komisi, ale
celé obci, aby se ty záměry, o kterých jste hovořil, splnily na 100 procent.
Dobroslav Štrouf

