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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

Požehnaný věk
V pondělí 27. března byla u paní Žofie Skupníkové doma slavnostní atmosféra.
K obdivuhodným 94. narozeninám přišli oslavenkyni poblahopřát starosta obce Ing. Josef
Lindner a za Sbor pro občanské záležitosti
předsedkyně Anna Bednářová a členka Pavla
Petrová. Paní Žofie Skupníková má tři děti,
jednoho vnuka a dvě pravnoučata a celý život
se starala o domácnost a hospodářství. Ráda
vzpomíná na svého manžela Štěpána Skupníka, který pracoval jako vedoucí drobných provozoven a ve funkci tajemníka MNV v Dolní
Lutyni. Přejeme paní Žofii Skupníkové mnoho
zdraví a životního optimismu do dalších let.
D.Š.

.

Slavnostní výkop se uskutečnil 25. března 1982. Na jaře začaly práce na základech
a koncem roku se podařilo dokončit hrubou
stavbu přízemí.
Stavbyvedoucím byl v počátku pan ing.
Viktor Duda a po něm se stal ¨vedoucím
pan Ladislav Stuchlík. Na konci roku 1983
byla hrubá stavba dokončena. Zásluhu na
brzkém dokončení stavby měly společenské
organizace sdružené v Národní frontě /
kterých bylo 25/, které zajišťovaly 8 – 10
brigádníků ze svých řad jako pomocné síly,
a pak v závěru dostavby vypomáhali i kvalifikovaní řemeslníci – zedníci, malíři, natěrači, elektrikáři a mnoho dalších profesí..
Na stavbě se pracovalo o sobotách i během
týdne, kde hlavně pracovali místní důchodci.
V roce 1984 byla vyhloubena jáma pro septik, v budově se prováděly omítky, instalovalo se ústřední topení.
Začátek roku 1985 byl chladný a v jarních
měsících deštivý. Proto nejvíce brigádníků
bylo zapotřebí v měsíci červenci, kdy se
dělaly venkovní omítky kulturního domu.
V druhém pololetí tohoto roku se podařilo
zajistit finanční prostředky na vybavení . Ke
konci roku byla stavba zcela dokončena a
v prosinci se do ní přestěhovali pracovníci
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holičství a kadeřnictví.
Celková hodnota KD byla 4.542.000,- Kč a
bylo odpracováno 35.170 brigádnických
hodin zdarma i za odměnu.
Slavnostní přestřižení pásky se uskutečnilo
14. února 1986 a první společenskou akcí
bylo 8. března setkání žen u příležitosti Mezinárodního dne žen, kde složky NF vyslaly své členky na tuto zdařilou akci. Veškeré
kulturní akce, které se konaly doposud ve
velké zasedací síni MNV, byly přemístěny
do nového kulturního domu. Dostatečně
velké prostory začaly využívat společenské
organizace, školy a spoluobčané.
V zahajovacím roce k nejzajímavějším programům patřily – estráda Večer dobré nálady, kde jako host vystoupil čtyřnásobný
mistr na foukací harmoniku Lubomír Pleva,
pražská skupina TANGO, kabaret Nesejdeme se na Vlachovce se zasloužilým umělcem Josefem Kobrem, kabaret Zelená kapela v netradičním podání dechové hudby a
pro děti Aprílová škola. Konala se první
diskotéka pro mladé od 17.00 – 22.00 hodin.
V roce 1987 Expres dobrá nálada, kde vystoupili herci ze Státního divadla v Ostravě,
v programu Křeslo pro film vystoupil ná(Pokračování na stránce 2)

(Pokračování ze stránky 1)

Informace
Obecního úřadu
Oznámení
Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s. oznamují, že od 27. března
2006 je zákaznické centrum v Karviné přemístěno na adresu Fryštátská 238/47, 733
01 Karviná – Fryštát / budova Severomoravské energetiky a.s./.

Informace pro občany
Počátkem měsíce dubna 2006 se na obecní
úřad obrátil operační důstojník Hasičského
záchranného sboru ČR s žádostí o zveřejnění informací se základními instrukcemi
občanům, co dělat po povodni.
Text v plném znění zveřejňujeme.

CO DĚLAT PO POVODNI ?
Pokyny pro obyvatelstvo
Nechte si zkontrolovat stav obydlí:
statickou narušenost,
obyvatelnost bytu, domu,
rozvody energií (plynu, elektrické energie),
stav kanalizace a rozvodů vody,
pokud neklesne hladina spodní vody, nečerpejte vodu ze sklepů domů.
Podle pokynů hygienika:
zlikvidujte potraviny, které byly zasaženy
vodou,
zlikvidujte polní plodiny, které byly zasaženy vodou,
zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo, které
bylo usmrceno povodní,
nahlaste hygienikovi výskyt úhynu cizích
domácích a divokých zvířat,
nepijte vodu z místních zdrojů, pokud hygienik vodu jako pitnou neschválil.
Informujte se o místech humanitární pomoci
a v případě stavu nouze si vyžádejte:
(v obcích mohou být zřizována místa humanitární pomoci)
finanční pomoc,
pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky,
potřebné nářadí pro likvidaci povodňových
škod,
další potřebné prostředky.
Při obnově studní a zdrojů pitné vody se
řiďte pokyny odborníků a zabezpečte:
vyčištění studny a odčerpání znečistěné
vody,
chemické ošetření vody ve studni,
laboratorní prověření kvality vody,
povolení od hygienika o používání obnoveného zdroje pitné vody.
Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně
náhrady škod:
(Pokračování na stránce 3)

rodní umělec Vladimír Menšík, moravská
krojovaná dechovka Žádovjáci a Kabarek
ve varieté. Pro děti se hrála pohádka Večerníček 1990, kde hlavní roli sehrál Roman
Skamene., Disco story, Kulinárium pražská
skupina Karamel .
V roce 1988 vystoupil zasloužilý umělec
Josef Zíma se svými hosty, Jožka Černý,
Buřinky se zpěvákem Dudeškem a jeho
hosty, s pořadem Písničky pro Františka
k nám přijel František Filipovký se svými
hosty, v programu Pantůček do každé rodiny vystoupili Libor a Zbyšek Pantůčkovi
se svými hosty a ve svatební obřadní síni se
uskutečnil vánoční koncert slezského žesťového kvinteta. Z pohádek pro děti to byly
– Pohádky barvínka sedmibarevného, O
Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku, Kouzla
nejsou žádné čáry, Žertovné obrázky, TIP a
TOP v nebezpečí,
V roce l989 do naší obce zavítal Oldo Hlaváček v programu Pokapala na salaši slanina, Eva Pilarová, ostravský kabaret smíchu
a hudby, v programu Chtěla bych tančit
jen … Helena Růžičková a Josef Růžička,
dechovka Pivoňka, Haló, tady smích, komorní soubor Janáčkovy filharmonie / kvar-

teto lesních rohů/ - vánoční koncert. Pro
děti vystoupilo divadélko Cililink v pořadu
Podivuhodné výlety, zpěvák Pavel Novák ,
Autoškolka.
V roce 1990 pro děti byly tyto programy
Kytice , Tři bílé šípy, O Palečkovi, Autoškolka, hudební program My jsme muzikanti, Karel Černoch , Felix Holzman
v programu UKULELE, v programu Povím to písní vystoupila Iveta Simonová a
Karel Hála, Květy české operety opavského
divadla. V tomto roce se uskutečnily čtyři
taneční zábavy při živé hudbě skupiny
NEX.
.
Toto výročí si připomeneme v neděli 14.
května 2006 , kdy v 15.30 hodin vystoupí
před
Kulturním domem v Dolní Lutyni mažoretky a v 16.00 hodin v sále se bude konat
koncert
Dolnolutyňské dechovky. V pestrém programu jako host zazpívá slečna Kateřina
Kněžíková.
Srdečně zveme všechny spoluobčany.
Vstup volný.

Dýcháme ještě vzduch?
Vážení čtenáři, pokračujeme druhou částí na téma čistota ovzduší. První část jsme
Vám předložili v předchozím čísle novin. V dnešním čísle Vás chceme seznámit
s některými statistickými údaji, týkajícími se škodlivých látek v ovzduší v hodnotách
naměřených automatickou monitorovací stanicí ve Věřňovicích.
Uváděné skutečnosti jsou se souhlasem čerpány z Hodnotící studie, kterou pro Krajský
úřad Moravskoslezského kraje zpracovala Pobočka ČHMÚ v Ostravě v říjnu 2004.
Pro měření znečištění ovzduší v lokalitách Bohumína a Věřňovic je použito dvou samostatných automatických monitorovacích stanic (AMS). Obě stanice byly uvedeny do
provozu v letech 1993 a 1994 v rámci Státní imisní sítě (SIS), provozované Českým hydrometeorologickým ústavem na základě pověření Ministerstva životního prostředí. V rámci
rekonstrukce a optimalizace SIS v roce 2003 bylo navrženo jejich zrušení, ke kterému však
nedošlo, a provoz obou AMS je v současné době hrazen z prostředků Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje. AMS Věřňovice je umístěna ve volné krajině za východním
okrajem obce (cesta k Bezdínku) v nadmořské výšce 200 m. Je klasifikována jako pozaďová stanice ve venkovské zemědělské a průmyslové zóně. Terén v okolí AMS je rovinatý,
málo zvlněný, charakteru zemědělského. Cílem měření na AMS je stanovení hladiny pozaďových koncentrací. Reprezentativnost AMS je desítky km. U obou stanic byly vyhodnoceny koncentrace oxidu siřičitého SO2, koncentrace oxidu dusičitého NO2, oxidu dusnatého
NO a sumy těchto oxidů NOx a suspendovaných částic frakce PM 10.
V následující tabulce jsou uváděny přehledy koncentrací škodlivin v ovzduší podle
měření AMS Věřňovice v porovnání s imisními limity, které jsou stanoveny nařízením
vlády č. 350/2002 Sb..
Vysvětlivky
Škodlivá
látka

SO2

Roční limit
dle vyhlášky

Vyhodnocený rok
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

3

31

38

26

19

15

12

15

14

15

3

50 µgramů/m

NO2

40 µgramů/m

27

30

29

26

24

23

24

25

27

NO

není určen

8

8

8

6

6

7

7

8

8

NOx

není určen

40

43

42

35

32

33

35

37

39

PM10

40 µgramů/m3

33

60

51

32

31

42

64

71

69
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(Pokračování ze stránky 2)

PM10 -škodlivá látka označována jako PM10
je odborný výraz pro respirabilní frakci
suspendovaných
částic,
tj.
částic
s aerodynamickým průměrem menším než
deset mikrometrů. Volně řečeno se jedná o
prašný aerosol do velikosti 10 mikrometrů,
lidským okem neviditelný (tzv. poletavý
prach).
NO2 - oxid dusičitý, NO - oxid dusnatý,
NOx - součet obou oxidů, SO2 - oxid siři-

čitý
Z tabulky vyplývá, že zatímco roční limity
oxidů jsou dlouhodobě podkračovány, u
PM10 je tomu naopak. Podrobněji se k této
škodlivé látce vrátíme v příštím čísle našich
novin.
Jan Fismol

Provoz sportovního areálu zahájen
Vážení občané,
rád bych Vás seznámil se základními
organizačními zásadami k provozování
sportovního areálu u ZŠ A. Jiráska, protože
provoz hřiště bude pro veřejnost již otevřen
od 2.5.2006 a bude do 30.6.2006 bez poplatků. Od 1.7.2006 budou za pronájmy
hřišť vybírány poplatky, a to ve výši :
hřiště

cena (Kč/h)

velké

100

malé

50

běžecký ovál

bez poplatků

Za půjčení míčů se účtuje k ceně za hodinu
o 20 Kč více.
Dětem a mládeži do 16 let se nebudou poplatky účtovat.

Možnost objednání hřišť bude při provozu u správce na hřišti nebo na telefonním
čísle 774 439 039.
Informační servis o provozu
sportovního areálu bude zveřejňován na
www stránkách (www.dolnilutyne.org odkaz Hřiště), informační tabuli u sportovního areálu a v Dolnolutyňských novinách,
kde bude zveřejňován rozpis využití hřiště a
další aktuální informace k provozu sportovního areálu.
Na závěr bych rád doporučil
všem, kdo budou hřiště využívat, aby si
řádně prostudovali Provozní řád sportovního areálu a dodržovali ho (naleznete jej na
www stránkách, informační tabuli u sportovního areálu a v Dolnolutyňských novinách).
Ing. Radovan Skybík

Jarní výstava Šikulek

Informace
Obecního úřadu
(Pokračování ze stránky 2)

ohlaste pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami,
vyhotovte soupis škod, případně je zdokumentujte (fotografie, znalecký posudek, účty,
svědectví),
při řešení pojistné události postupujte podle
pokynů pojišťovny,
odškodnění obdržíte dle smluvních podmínek
po uzavření šetření.
Pokud možno aktivně se zapojte při likvidaci
následků povodní:
informace o možnosti zapojit se do obnovovacích prací obdržíte od pracovníků obecního úřadu a dalších pověřených pracovníků,
jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům,
starým a nemocným lidem,
dodržujte pokyny územně příslušných správních úřadů,
dbejte dodržování hygienických zásad při
pracích na území zasaženém povodní a nechte si řádně ošetřit každé otevřené zranění,
odstranění škod způsobených povodní lze
v řadě případů zvládnout svépomocí, nebezpečí z dlouhodobé práce v externích podmínkách nepodceňujte,
odstranění škod způsobených povodní je
dlouhodobý proces náročný na materiální,
finanční a psychologickou podporu. Vzájemná pomoc a sociální péče o postižené je většinou nezbytná a je vhodné jí co nejvíce využívat.

Povinné očkování
psů
proti vzteklině

Od středy 5. dubna do pátku 7. dubna probíhala v Kulturním domě v Dolní Lutyni tradiční Jarní výstava ŠIKULEK. Na výrobky
z papíru, špejlí, plastů, větviček, skořápek,
polystyrénu, kartónu a dalších materiálů se
přicházeli podívat malí i velcí. Naše foto-

grafie zachytily žáky 4. třídy ZŠ A. Jiráska i
se svou třídní učitelkou Petrou Kočí.
V rámci předmětu pracovní výchova si jedenadvacet žáků přišlo pro inspiraci na nadcházející svátky jara – Velikonoce.
D. Štrouf
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I v letošním roce bude v naší obci provedeno očkování psů proti vzteklině. Jedná
se o všechny psy starší 3 měsíců. Za očkování bude vybírán poplatek ve výši 75,Kč. Očkování zajišťuje Doc. MVDr. Ivo
Šimoník, CSc. z Ostravy – Michálkovic.
Očkování se uskuteční v úterý 16.
května 2006 na těchto místech:
08.00 - 09.00 hod. … prostranství před
kulturním domem ve středu obce
09.30 - 10.30 hod. … hřiště při ZŠ na
Zbytkách
11.00 - 12.00 hod. … na nádvoří u paní
Skříšovské, Bezručova čp. 77
13.00 - 14.00 hod. … ve Věřňovicích u
zastávky
(Pokračování na stránce 4)

Informace
Obecního úřadu
(Pokračování ze stránky 3)

14.30 - 16.00 hod. … prostranství před
kulturním domem ve středu obce
Můžete se dostavit na kterékoliv z míst,
ale pouze v uvedenou dobu.
Z bezpečnostních důvodů doporučujeme,
aby se na očkování dostavila osoba starší
15 let se psem opatřeným náhubkem a na
vodítku. Pokud byl již pes v letošním roce
očkován, předloží držitel psa doklad o
očkování při hromadném očkování
nebo na obecním úřadě (kancelář č. dv. 6).
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči,
ve znění pozdějších předpisů, ukládá chovateli psa, aby zajistil jednou ročně očkování proti vzteklině a uchoval doklad o
tomto očkování po dobu nejméně 1 roku
a na požádání jej předložil orgánům
vykonávajícím státní veterinární dozor (tj.
orgánům veterinární správy).

Zeměměřický úřad, Pod Sídlištěm 9, 182
11 Praha 8 Č.j.: 137/2006
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zeměměřický úřad oznamuje
provádění zeměměřických prací v základním výškovém bodovém poli na území
obce
DOLNÍ LUTYNĚ
v období od 1. dubna do 15. prosince 2006.
Práce jsou prováděny ve veřejném
zájmu podle zákona č. 200/1994 Sb., o
zeměměřictví a změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.Výsledkem prací je údržba a obnova
měřických značek, jejich signalizačních a
ochranných zařízení a zřizování nových
bodů. Zaměstnanci ZÚ jsou oprávněni
podle § 7 uvedeného zákona vstupovat i
vjíždět v nezbytně nutném rozsahu na nemovitosti.
Vlastníkům a uživatelům nemovitosti se
prokáží úředním průkazem.
Při rozhodování o umístění nové měřické značky se postupuje podle § 3a, písmo b) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech v platném
znění a podle § 8 zákona č. 200/1994 Sb.
Zeměměřický úřad žádá občany, aby
byli nápomocni při provádění uvedených
prací.

Provozní řád Sportovního areálu v Dolní Lutyni
Provozovatel: ZŠ a MŠ Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského 1000
okres Karviná, příspěvková organizace
Důležitá telefonní čísla:
Zdravotní záchranná služba 155
Hasičský záchranný sbor 150
Policie
158
Tento Provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů a návštěvníků sportovního areálu. Uživatelé i návštěvníci jsou povinni se tímto řádem řídit a bezpodmínečně jej dodržovat.
Článek 1
VSTUP DO AREÁLU
Zařízení hřiště slouží výhradně ke sportovnímu vyžití dětí, žáků a veřejnosti. Povinností
uživatele je vcházet na povrch v obutí se světlou nešpinící podrážkou, je zakázáno používat kopačky, tretry s délkou hřebů 9 mm a více.
Dětem ve věku do 15 let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
Uživatelé jsou povinni udržovat pořádek v celém areálu, odpadky odhazovat do odpadkových košů.
Dále se v areálu zakazuje:
Kouřit, pít alkoholické nápoje a používat omamné látky.
Je zakázán vstup s otevřeným ohněm a předměty ohrožujícími bezpečnost návštěvníků.
Pohybovat se mimo prostory velkého a malého hřiště a běžecké dráhy. Je zakázáno
používat sportoviště pro vrh koulí a skok do dálky.
Provádět jakékoli mechanické, chemické či biologické poškozování a znečišťování
veškerých povrchů a náčiní.
Jezdit v areálu na kole, kolečkových bruslích, koloběžkách a skateboardech – vše nutno nechat u vstupu – škola za uložené věci neručí.
Vnášet alkoholické nápoje a nápoje na bázi coly – hrozí potřísnění a trvalé poškození
povrchu.
Vodit do areálu psy a jiná zvířata.
Chovat se hlučně a vulgárně.
Článek 2
PROVOZNÍ PODMÍNKY – POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ
Každý návštěvník je povinen dodržovat pravidla slušného chování, hygieny a bezpečnosti tak, aby svým chováním neohrozil bezpečnost svou a ostatních návštěvníků.
Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení, které je majetkem obce Dolní Lutyně, a
udržovat je v čistotě.
Vstup pouze na vlastní nebezpečí. Za bezpečnost dětí odpovídají rodiče. Za škody,
poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržením Provozního řádu
nenese provozovatel žádnou zodpovědnost.
Vstup do areálu bude povolen pouze osobám, které si pronajaly jednu ze sportovních
ploch ve stanoveném čase.
U škod, které vzniknou nedbalostí či úmyslně, bude požadována jejich plná úhrada.
Provozovatel nezodpovídá za ztráty osobních věcí.
Článek 3
VŠEOBECNÉ POKYNY
Provozní doba areálu:

pondělí - středa
čtvrtek – pátek
sobota – neděle

15.30 – 20.00
14.00 – 20.00
8.00 – 20.00

Při nepřízni počasí a v zimních měsících je hřiště uzavřeno.
V Praze dne 15. 3. 2006
ředitel
Poznámka: Uvedené časové a lokalizační
údaje jsou jen orientační.

Mimo tuto dobu je vstup do areálu zakázán.
Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele a návštěvníky sportovního
areálu, jeho porušení bude sankcionováno trvalým zákazem vstupu do areálu!!
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Výsledky soutěží žáků
ZŠ A. Jiráska

Jan Gavlas
- 7.místo v okresním kole dějepisné
olympiády (47 účastníků),
- 16. místo v okresním kole biologické olympiády ( 47 účastníků)

David Urban – 2.místo v okr.kole zeměpisné olymMarkéta Slaná - 9.místo
v okresním kole v anglickém
jazyce, kategorie 6. a 7. ročník
(23 účastníků)

piády, 28.místo okr.kola biolog.olympiády,
postup do krajského kola zeměpisné olympiády

Skok vysoký – okr.kolo orlovských škol
Nikola Antoszyková a Simona Tomašková
115 cm – 4.-5.místo
( 14 účastníků)

Lucie Bielczyková – 12.místo v okresním
kole matematické olympiády kateg. Z6
( 25 účastníků)

Eva Švidrnochová – 12.místo v okresním kole zeměpisné
olympiády kategorie B
(24 účastníků)

Jan Blaník - 13.místo v okresním kole
v anglickém jazyce, kategorie 8. a 9. ročník
(25 účastníků)

Skok vysoký – okr.kolo orlovských škol
Radek Tříska a Marek Gašpar –
150 cm – 9.-11.místo z 27
účastníků

Skok vysoký – okr.kolo orlovských škol
Lukáš Chybiorz – 143 cm – 2.místo
Denis Gaži – 140 cm – 3.místo
David Kuča – 140 cm – 5.místo
( 22 účastníků)
Radek Tříska – 7.místo,
Jan Pala – 9.místo
Talentová soutěž Psaní na PC všemi 10
( 24 účastníků)
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Chovatelé bilancovali
Společenská kronika
Je mnoho lásek na světě,
ne každá je však stejná!
Ta vaše je nejkrásnější,
je trvalá a věrná.

Dne 5.května 2006 oslavili

výročí zlaté svatby manželé
Václav a Marie Vokůrkovi
z Věřňovic.
Do dalších let hodně zdraví, rodinnou
pohodu a ještě mnoho společných let přejí
Sestra i švagrová Anča s rodinou,
Jiřina s rodinou a paní Giecková

Chtěl bych touto cestou poděkovat obecnímu úřadu za dárky a milou návštěvu k mým
osmdesátinám.

Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat

Místní organizace Českého svazu chovatelů
v Dolní Lutyni již působí 54 let. Za tuto dobu v ní působilo a realizovalo chovatelské
záměry mnoho občanů naší obce. V měsíci
březnu na hodnotící schůzi současní členové
hodnotili svou chovatelskou činnost za přítomnosti zástupce obecního úřadu pana Fismola a předsedy okresní organizace ČSCH
pana Lukši.

xomatoze a moru 3250 králíků. Na výstavách chovatelé králíků získali 21 čestných
cen. Nejlepším chovatelem byl vyhodnocen
mladý chovatel Pavel Sikora. V rámci místní výstavy drůbeže a králíků byla i okresní
výstava mláďat králíků. V této soutěži naši
chovatelé Jiří Trombík, Ján Zuščák a Karel
Lazar získali první tři místa, což svědčí o
velmi dobré úrovni chovu králíků.

Na schůzi byla vyhodnocena chovatelská
činnost organizace a dosažené úspěchy
v chovatelské činnosti v rámci organizování
i účasti na výstavách svazu chovatelů.
V této oblasti byla naše organizace hodnocena v rámci okresu na druhém místě
v oboru chovu drůbeže a na třetím místě
v chovu králíků.

Obor holubů veden panem Leošem Skříšovským se zaměřuje na chov okrasných a
užitkových holubů. V loňském roce byl nejlepším chovatelem holubů pan Ján Zuščák.

V oboru drůbeže bylo registrováno 120 ks
hrabavé a vodní drůbeže. Na výstavě bylo
vystaveno 112 ks hrabavé drůbeže a 12 ks
drůbeže vodní. Na místní výstavě konané
v srpnu 2005 bylo uděleno 17 čestných cen.
Nejlepším chovatelem drůbeže byl vyhodnocen pan Radim Dymasz, který byl i
v rámci okresu vyhodnocen jako druhý nejúspěšnější chovatel drůbeže.

Aloise ADAMČÍKA.
Vzpomínají manželka a syn s rodinou

Kdo jste je znali,prosím věnujte tichou
vzpomínku našim drahým zesnulým, paní

Miladě Pospiechové
a panu

Miroslavu Otiskovi.
Za rodinu děkuje dcera Marie

jak jste již byli informováni v minulých
číslech Dolnolutyňských novin, vznikla při
Základní škole A.Jiráska v Dolní Lutyni od
1.1.2006 školská rada, která umožňuje rodičům, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Koncem
března proběhlo již 2. zasedání školské
rady, na kterém byli členové seznámeni s
očekávaným poklesem počtů žáků na dol-

Výzva
Již několik měsíců všichni chodíme kolem vandaly poškozených soch sv. Jana Nepomuckého a sv. Antonína Paduánského
umístěných u vchodu na hřbitov. Kovové
dekorace jsou zprohýbané, zlacení poničené. Pohled na dílo zkázy je smutný. Domnívám se, že by měl reagovat v první řadě lutyňský farní úřad a sdělit co bylo / nebo nebylo ?/ v této věci podniknuto, jaký finanč-

Františka Šelonga.
Stále vzpomínají manželka, dcera a vnuci
s rodinami.

Výbor ČSCH v Dolní Lutyni

Český zahrádkářský svaz v Dolní Lutyni
pořádápro širokou veřejnost a za každého počasí
v sobotu 20.5.2006 v 15.00 hod.
v areálu JIŘINKA

"SMAŽENÍ VAJEČINY".
Vstupné dobrovolné.

Zve
výbor ČZS
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nolutyňských školách a byly nastíněny
možnosti dalšího vývoje. Abychom umožnili všem rodičům podílet se prostřednictvím rady školy na správě, zřídili jsme emailovou adresu: radaskolydl@volny.cz, na
kterou nám můžete zasílat jakékoliv připomínky k činnosti školy.
Mgr. Pavel Buzek,
předseda školské rady

ní náklad bude stát oprava, včetně vyhlášení
peněžní sbírky. S vandalismem je boj, jak
všichni víme , bez konce.
Případným dárcům je vhodné v této souvislosti připomenout, a to jak věřícím, tak i
nevěřícím, obsah naší národní písně: „ Ach
synku, synku ..“ Tedy, když se něco rozláme, dej to spravit !.
Ladislav Buryan

OZNÁMENÍ

POZVÁNKA
Dne 15. května 2006 vzpomeneme
nedožitých 87 let pana

Výbor a členové děkují všem, kteří se zúčastňují námi organizovaných výstav, a
přejí všem neorganizovaným vystavovatelům mnoho chovatelských úspěchů. Zároveň vyzýváme zájemce o chov drůbeže, králíků a holubů, aby pomohli rozšířit členskou
základnu.

V oboru králíků, který vede pan Jan Valošek, bylo otetováno 289 mláďat králíků a
v obci bylo naočkováno vakcínou proti my-

Vážení rodiče,
Dne 22. května 2006 vzpomínáme
nedožité narozeniny pana

V letošním roce plánuje ČSCH v Dolní Lutyni v měsíci srpnu výstavu králíků spojenou s výstavou a soutěží „ O nejlepšího
samce Slezska“.

V úterý dne 9.5.2006 v 16,00 hod se koná
„Poslanecký den“ Ing. Břetislava Petra
(poslance za ČSSD) k problematice úpravy
hornických důchodů.
Poslanec je předkladatelem zákona a cílem
schůzky je poskytnout vyčerpávající informaci
těm, kteří mohou prostřednictvím tohoto zákona
docílit zvýšení svých hornických důchodů. Srdečně zveme občany na uvedené setkání.
Břetislav Petr, v.r.

