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Oslavy 20 let Kulturního domu
v Dolní Lutyni
O blížícím se letošním výročí KD
v Dolní Lutyni
jsme již informace

a v současné době pražské konzervatoristky. Některé písně jejího vystoupení
doprovázel svým zpěvem Gerhard Molata. Koncert, v němž zazněly muzikálo-

v DL novinách přinesli. Ano, právě
v neděli 14. května oslavy 20. výročí
vyvrcholily. Vše začalo milým vystoupením dvou skupin mažoretek. Shromáždění občané je odměnili bouřlivým potleskem. Pak již následoval hlavní program ve velkém sále KD společným
slavnostním koncertem Dolnolutyňské
dechovky řízené
E d u a r d e m
Krulem a pěveckým
recitálem
Kateřiny Kněžíkové, dolnolutyňské rodačky

vé písně, jako například Evita, Summertime a Píseň Máří Magdalény, a dále
skladby a písně Jaroslava Ježka k jeho

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
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Pietní shromáždění
V pátek 28. dubna se od 17-ti hodin u
pomníků, které připomínají oběti válek
v Dolní Lutyni, uskutečnila pietní shromáždění občanů k 61. výročí ukončení
bojů v naší obci. Mezi třicítkou občanů
byli letos poprvé i zástupci aktivních záloh české armády. Všichni zúčastnění si
vyslechli krátký proslov starosty obce, ing.
Josefa Lindnera. Shromáždění doprovodilo vystoupení Dolnolutyňské dechovky.
Občané si touto akcí připomenuli 61.
výročí osvobození obce a současně i výročí ukončení II. světové války.

letošním nedožitým stým narozeninám,
měl obrovský úspěch a umělci se dočkali vřelého aplausu vestoje. Škoda
jen, že ne všichni občané Dolní Lutyně
využili příležitost k vynikajícímu kulturnímu zážitku, protože sál byl zaplněn
pouze z poloviny. Krásnou atmosféru
v sále zachycují i naše fotografie.
Foto a text: D. Strouf

-str.
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Informace
obecního úřadu
Informace pro občany
Severomoravské vodovody a kanalizace oznamují, že v termínu cca od 10.6.2006 do
14.7.2006 bude v naší obci prováděn pravidelný
opis vodoměrů pracovníky SmVaK Ostrava..
Ing. Josef Lindner
starosta

Informace ke svozu plastů
V roce 2005 byl zahájen zkušební provoz
pytlového sběru plastů v části obce Věřňovice, který je po dobrých zkušenostech, vstřícném
a zodpovědném přístupu občanů v letošním roce
2006 rozšířen na celou obec.
Během měsíců dubna a května tohoto roku
byly obecním úřadem do jednotlivých domácností dodány žluté polyetylénové sběrné pytle
firmy Marius Pedersen a.s., sloužící ke třídění
plastových odpadů. Uvnitř balení byl přiložen
leták, ve kterém jsou všechny potřebné informace o nakládání s těmito odpady a termíny svozů
pro příslušné číslo domu na celý rok 2006.
Věnujte, prosím, tomuto letáku pozornost.
Sběr naplněných pytlů je systémově rozdělen svozovou firmou do pěti samostatných
tras, kdy pro každou z nich platí odlišné
termíny.
Sběr je prováděn odděleně od svozu komunálního odpadu. Vozidlo určené ke sběru plastů
je speciálně ve svých prostorách vybaveno lisem
na plast a nemůže proto současně svážet komunální odpad s plasty.
V případě jakýchkoliv nejasností nebo
dotazů volejte na tel. číslo 59 654 44 09 ( OÚ
Dolní Lutyně, p. Handzlová , životní prostředí ).
Martina Handzlová

Dýcháme ještě vzduch?
3. pokračování

V předchozím čísle jsme čtenářům slíbili informace ke škodlivé látce
v ovzduší odborně pojmenované jako PM10 a PM2,5 . Vysvětlení hledejme na
oficiálních stránkách Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje a
v textu V. Volné, pracovnice Českého hydrometeorologického ústavu, pobočka Ostrava.
Prašné částice PM10 a PM2,5
Jedná se o prašné částice, které dosahují
maximální velikosti 10µm a 2,5µm. Tyto
frakce se měří proto, že právě částice
těchto velikostí se dostávají mnohem
dále v našich dýchacích cestách než ty
větší, které může lidské tělo zachytit,
např. už nosní sliznicí. Ve většině případů jsou tyto částice označovány rovněž
jako tuhé znečišťující látky (TZL), pevný
aerosol, tuhý aerosol, prašný aerosol
nebo nejčastěji polétavý prach. Na znečištění ovzduší těmito tuhými znečišťujícími látkami se kromě primárních zdrojů, kam můžeme zařadit každý spalovací
proces, se také významně podílí i
sekundární částice, které vznikají
v ovzduší reakcemi mezi oxidy síry a
dusíku, dále mezi amoniakem a organickými sloučeninami v ovzduší, částicemi
vznikajícími při těžbě a zpracování nerostných surovin, provozem a údržbou
cest (zvláště pak zemědělských), demoliční činností, údržbou hřišť, parků, sadů
atd.
Významnou vlastností TZL je jejich závislost na přízemní meteorologické situaci,
zejména
intenzitě
větru.
Za normálního počasí teplý vzduch
stoupá z ohnisek znečištění vzhůru a
většina škodlivin je unášena vzdušnými
proudy do té doby, než jako součást
deště nebo samovolně zvolna klesne a
uloží se na zemský povrch (zpravidla na
horských hřebenech). V případě inverzního počasí jsou spodní vrstvy vzduchu
chladnější než vrstvy vyšší, a proto ne-

dochází k žádnému promíchávání. Koncentrace škodlivých látek a produktů
jejich reakcí v místě jejich původu stále
narůstá a někdy dosahuje životu nebezpečných hodnot.
V současné době se hlavní význam klade na zohlednění velikosti částic, která
je rozhodující pro průnik a uložení
v dýchacím traktu. Účinek prachových
částic na organizmus je závislý na složení, tvaru a velikosti částic, které ho
tvoří. Čím menší je částice, tím je nebezpečnější. Větší částice (nad 100µm) sedimentují velmi rychle a do dýchacích cest
se prakticky nedostanou. Částice, jejichž
velikost je mezi 100-10µm, jsou většinou
zachyceny v horních cestách dýchacích,
částice menší než 10 µm (PM10) pronikají do dolních partií dýchacích cest. Zatěžují
samočisticí
schopnosti
plic.
V kategorii nejjemnějších částic PM2,5
mají částice průměr menší než 2,5 µm.
Tyto jsou považovány za příčinu největšího poškozování lidského zdraví. Usazují se hluboko v plících, blokují reprodukci buněk a působí respirační nemoci. Dále zvyšují škodlivé účinky oxidu
siřičitého a tím stoupá i náchylnost
k chronickým onemocněním respiračního traktu.
O působení znečišťujících látek na organizmus přineseme informaci v příštím
čísle novin.
Jan Fismol

Branná soutěž žáků ZŠ
Pomalu se blíží konec školního roku. Tato doba je vždy provázena množstvím zábavných a sportovních akcí pro naše děti. Jednou z těchto akcí byla
i branná soutěž, která proběhla v úterý 23.5. 2006 na školním hřišti Základní školy ve Věřňovicích.

Oznámení

Sjela se k nám družstva žáků 3. a
4.ročníků všech dolnolutyňských škol.
Děti mohly změřit své síly v překonávání
překážkové dráhy a ověřit si své znalosti
ze zdravovědy, postupu při nehodách
nebo orientace v přírodě.
Ocenili jsme jak nejlepší družstva,
tak i jednotlivce. Na 1. a 3.místě se umístila družstva ze ZŠ D.Lutyně – Střed ve
složení Pavel Ježíšek, Vojtěch Motl, Alena Stoklasová, Markéta Kiková (1.místo)
a Martin Bortlík, Richard Mička, Natálie
Plevová, Kateřina Stařičná (3.místo).

Dne 16. 6. 2006 proběhne na atletickém hřišti
ZŠ A. Jiráska v Dolní Lutyni jubilejní X. mezinárodní lehkoatletický trojboj za účasti žáků českých a polských škol.
Zveme všechny rodiče a příznivce sportu
v Dolní Lutyni a okolí.
Organizátoři:
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím
Matice školská
Obecní úřad Dolní Lutyně
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2.místo obsadilo družstvo ZŠ Dolní Lutyně – Zbytky ve složení Jiří Sedláček,
Jakub Holuša, Petra Potyšová a Kateřina

ní Lutyně Střed, kteří nám s celou akcí
také pomáhali. Děti si prohlédly hasičskou výstroj, nehořlavé obleky a přilby,
vyzkoušely si dýchací přístroje a masky,
střelbu na cíl ze samopalů s umělým
projektilem, snažily se zasáhnout cíl vodním proudem. Viděly také gumový člun,
který se používá při povodních, a záchranné vesty. Prohlédly si hasičský vůz,
vyzkoušely vysílačky.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem rodičům, kteří nám pomohli při
přípravě a organizaci této akce, i členům Sboru dobrovolných hasičů Dolní
Lutyně Střed. Bez jejich ochoty a práce
by se tato akce neobešla. Také děkuji za
finanční příspěvek Obecního úřadu Dolní Lutyně, za který jsme mohli zakoupit
ceny a občerstvení.

Bukovská . Nejlepšího umístění mezi
jednotlivci dosáhli Pavel Ježíšek (ZŠ
Střed) – 1.místo, Michael Marcol (ZŠ
Věřňovice) – 2.místo, Richard Mička (ZŠ
Střed) – 3.místo.
Ti nejlepší získali diplom a pěknou cenu,
ostatní účastníci si odnesli alespoň sladkou odměnu. Pro všechny účastníky
bylo připraveno občerstvení.

Hedvika Peřinová
ved.učitelka ZŠ Věřňovice
Foto: Pavel Šostok

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Lutyně - střed
Ani se to nechce věřit, ale historie dobrovolných hasičů v Dolní Lutyni začala
už v roce 1921. To znamená, že letos
v červnu oslaví zdejší hasiči již 85 let své
činnosti.V současné době se pohybuje
jejich počet v rozmezí čísel 25 až 30 a
starostou dolnolutyňských hasičů je pan
Břetislav Kolář. Spolu se svou ženou
patří mezi pamětníky slavné minulosti
dobrovolných hasičů v Dolní Lutyni. A
právě na úspěšnou minulost chtějí současní dobrovolní hasiči navázat. Výrazně
rozšířili svou činnost a nabízejí občanům
zcela nové služby. V zimním období to
je odstraňování sněhu ze střech a odstraňování rampouchů, v létě pak likvidace
bodavého hmyzu (roje vos, sršňů a divokých včel) a celoročně odčerpávání

Kateřina Kněžíková
Jak často se může podařit, abychom mohli hovořit s umělcem, který vystupuje na prknech Národního
divadla v Praze? Proto jsem byl rád,
že Kateřina Kněžíková, nadějná pěvkyně zpívající na pódiích největších
scén v České republice (Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě,
Janáčkova opera v Brně, Národní
divadlo v Praze…) a rodačka z Dolní
Lutyně, ochotně souhlasila
s rozhovorem pro DL noviny.
Jak Vaše životní dráha začínala?

Do konce školního roku nás čeká
ještě spousta akcí. V sobotu 27.5. chystá
mateřská škola pro děti a jejich rodiče
Pohádkový les. Ve čtvrtek 1.6. oslavíme
společně Den dětí – připravíme pro ně
různé soutěže a atrakce. Na sobotu 17.6.
připravujeme Radovánky. Věříme, že
nám bude přát počasí a akce se podaří.
Ještě jednou děkuji všem rodičům, kteří
nám s jejich přípravou pomáhají. Velice
si jejich práce vážíme a nejvíce ji ocení
hlavně naše děti.
Největší odměnou však byla druhá
část dne, ve které si připravili program
členové Sboru dobrovolných hasičů Dol-

Náš rozhovor

vody ze zatopených sklepů a studen.
Umožnilo to získání různých opatření a
oprávnění k výkonům těchto činností a
důvodem byla, jak mi řekl velitel JSDH
Jaroslav Svoboda, snaha hasičů být lidem v obci co nejvíce užiteční. A to je
určitě ten nejlepší příspěvek k 85. výročí
jejich založení. Proto v případě potřeby
se obracejte na následující kontakty:
Velitel JSDH Jaroslav Svoboda
605710471
Starosta SDH DL-střed Břetislav Kolář
731812771
e-mail: sdhdolnilutyne@seznam.cz

Základní školu jsem vychodila v Dolní
Lutyni a byla to ZŠ A. Jiráska. Dodnes
na to ráda vzpomínám. Pak jsem pokračovala studiem na Gymnáziu Fr. Živného v Bohumíně a nyní jsem studentkou
5. ročníku Konzervatoře v Praze.
Žijete a studujete v Praze, pracujete po celé republice, kde máte trvalé
bydliště?
Stále trvale bydlím v Dolní Lutyni. Bydlí
tu i mí rodiče.Bohužel tu ale nebývám
příliš často, protože hodně cestuji.
Čím jezdíte - autem, nebo hromadnou dopravou?
Zatím hlavně vlakem, jsem bez auta. Ale
kdybych si mohla vybrat, tak by asi
zvítězilo BMW. Ale to až později.
Všiml jsem si obdivných pohledů
mnoha zdejších mužů. Jste ještě svobodná?
(smích) Ano, jsem svobodná, ale zadaná.
A jaký by měl být Váš budoucí životní partner?
(opět smích) Hlavně tolerantní a chápavý, protože moje profese je velmi náročná na čas. Dále by měl být přizpůsobivý, vzdělaný, ne žárlivý, sympatický a
zábavný.
Jaké máte koníčky?
Zpívání mi bere téměř všechen volný

D.Štrouf
3
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čas, ale občas si zahraji tenis nebo jezdím na kolečkových bruslích. Ráda si
také poslechnu blues a jazz. A miluji
cestování.
Kde jste byla zatím nejdále?

BOLEK I LOLEK, PODRÓŻE MAŁE I DUŻE
Pierwsze dni maja to dla naszego
przedszkola niezwykła chwila.
Już po raz trzeci mieliśmy możliwość
gościć w naszym Domu Kultury w

W
drugiej
części
przedszkolacy
zaprojektowali nowy, przedszkolny znak
drogowy
DAJ PIERWSZEŃSTWO UŚMIECHU !

Lutyni Dolnej kolegów i koleżanki z
innych przedszkoli z całego Zaolzia.
Przyjechali
do
nas
również
przedszkolacy z Polski, z którymi
spotykamy się na podobnych imprezach
od trzech lat.

Foto: Halka Kwolek

Asi Tunisko, Turecko a Kanárské ostrovy.
Jaké kuchyni dáváte přednost?
Miluji italskou kuchyni a pak české
„hotovky“ – vepřo, knedlo, zelo a svíčkovou.
A protože by se Kateřina Kněžíková
směle mohla přihlásit do kterékoliv soutěž miss, položil jsem i tuto otázku:
Jaké jsou Vaše míry?
Měřím 169 cm a vážím 58 kg. A více už
neprozradím.
Děkuji mockrát za rozhovor a přeji
mnoho úspěchů v práci i životě.
Pozn. Z rozhovoru jsem měl opravdu
velmi příjemný pocit. Potkal jsem člověka, který v tak mladém věku již mnoho
dokázal, a přesto zůstal nesmírně skromný a pracovitý.
Kateřino, držíme Vám všichni moc palce!!!
Dobroslav Štrouf

HASIČSKÉ SLAVNOSTI
K 85. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
DOLNÍ LUTYNĚ – střed
Konané 16.června 2006 v areálu
parku v Dolní Lutyni
Program slavností :
9.00 h. - zahájení
9.30 h. - ukázka zneškodnění teroristů aktivními zálohami
AČR
11.00 h. - ukázka zásahu na hořící
autobus ( HZS + RZS )
13.00 h. - ukázka automobilového
žebříku Mercedes
14.00 h. - ukázka služebních psů
Policie ČR
15.00 h. - zásah na hořící autobus
JSDH Dolní Lutyně -střed
16.30 h. - zásah koňské stříkačky na
imitaci hospody (SDH
Plesná)
17.00 h. - ukončení
Během konání akce výstava historické
a soudobé hasičské techniky + soutěže
pro děti.
Veškerá veřejnost srdečně zvána.

Tym
razem
nasi
malusińscy
„podpowiadali” swoimi występami na
scenie, czym Bolek
i Lolek mogą podróżować po świecie.

Wszyscy podziwialiśmy pomysły dzieci i
zapał,
z jakim zabrały się do pracy. Nagrodą
dla nich był pokaz iluzjonisty, który z
nadmuchanych baloników wyczarował
same śliczności.
Mamy nadzieję, że książeczki dla
przedszkoli i nagrody dla dzieci od
prawdziwego
czarodzieja
będą
przypominały dzieciom razem spędzone
z nami chwile a wiedza na temat
wychowania komunikacyjnego pozwoli
poczuć się bezpiecznie w dżungli, która
drogą się zwie.
Podziękowania ślę na ręce tych, którzy
w przygotowania do tego spotkania
włożyli nie tylko swoją wiedzę,
umiejętności, ale przede wszystkim
swoje SERCE.
Halka Kwolek
Przedszkole Lutynia Dolna

Co nás těší...
píší členové pěveckého sboru LUTNIA
při MS PZKO
Vždycky, když se rozcházíme po Vánočním koncertu a říkáme si na shledanou v Novém roce, těšíme se nejen na
další pravidelná setkání při pondělních
zkouškách v polské škole, ale také na
nové písně, které s námi nacvičí náš
sbormistr ing.Vladislav Rusek. Letos
jsme s tradičními koledami a písněmi
s vánoční tematikou vystoupili nejen
4

v našem kostele a v Rychvaldě, ale také
v polské příhraniční obci Łaziska. Organizátorem
vánočního
koncertu
v dřevěném kostelíku z XVI.století byl
spřízněný polský pěvecký sbor KALINA, se kterým už 9 let LUTNIA spolupracuje.
Také na velikonoční svátky jsme při(Pokračování na stránce 5)

(Pokračování ze stránky 4)

pravili dvě vystoupení s duchovními
písněmi.
Na dubnový Jarní koncert v kulturním
domě jsme pozvali pěvecký soubor
z MS PZKO Rychvald a lektorka Cecylia
Gilowa nás seznámila s problematikou
boje se stresem.
V těchto dnech nacvičujeme písně na
významnou již 16.slavnost českopolského přátelství, která se letos bude
konat jako Dny na hranici v sobotu
24.6.2006 u řeky Olše ve Věřňovicích.
Lutnia je smíšený pěvecký sbor, jehož
historie začíná v roce 1908. Od roku
1947 působí při místní skupině PZKO.
V současné době má 25 členů a repertoár je různorodý: od klasických skladeb a skladeb sakrálního charakteru
přes úpravy lidových písní až ke
skladbám současných autorů. Od roku
1988 sbor spolupracuje s polským pěveckým sborem z Olzy v obci Gorzyce
a od 1997 roku se souborem Kalina
z Łazisk v obci Godów.
Náš sbor není velké těleso, představuje
hlavně starší pěveckou generaci, ale
nechybí mu nadšení a vytrvalost členů,
o čemž svědčí i skutečnost, že sbor
existuje s malých přerušením už celých
98 let a nejstarší aktivní členka Anna

Sztwiertniová slaví letos výjimečné
jubileum - zpívá v našem sboru už
70 let.
A co nás motivuje ? Láska ke zpěvu a
schopnost pracovat v kolektivu lidí,
kteří mají společný cíl. Jsme amatérským souborem a provozujeme skladby, na které hudebně i technicky stačíme, skladby, které nám přinášejí radost
a uspokojení. Už víme, že hudba a
zpěv má velkou sílu zjemňovat okoralá
lidská srdce a přinášet do duše klid.
Náš život plyne všedními dny, které
jsou často zaplněny spěchem a strastmi,
neklidem a nespokojeností, někdy i
bolestí, a proto v těch všedních dnech
musíme hledat něco, čím svůj život
ozdobíme a potěšíme. A proto se těšíme na další setkávání na zkouškách,
koncertech a posezeních s přáteli
z jiných pěveckých sborů.
Je to naše cesta k vyhánění všednosti a
smutku z našich dní. A co popřát našemu sboru? Další úspěšná léta v jeho
činnosti, nadšení a radost ze sborového
zpěvu, zájem a spokojenost návštěvníků koncertů.
Marie Sztwiertniová

ZAHRÁDKÁŘI RADÍ
Každý rok mám červivé třešně,
co s tím, jak tomu zabránit?
Jedná se o vrtuli třešňovou,
která napadá pozdnější odrůdy.
Přezimuje ve stadiu kukel v zemi
těsně pod povrchem pod třešněmi
a višněmi. Má jednu generaci za rok.
Ochrana spočívá ve dvou až třech postřicích
v desetidenních intervalech v době rojení
a kladení vajíček. K hlavnímu rojení
dochází
na začátku kvetení bezu černého.
Použijeme některý z přípravků podle
návodu:
Calypso 480 SC, Decis 2,5 EC, Decis EW
50,
Decis Flow 2,5, Sumithion Super.
Na jahodách mi hnědne listí,
jahodník málo plodí.
Jedná se o šedou hnilobu Botrytidu
jahodníku
působící za deštivého počasí po odkvětu a v období
sklizně.
Ochrana spočívá v pěstování odolnějších druhů,

v chemické ochraně v době kvetení
a dalším postřikem za 7 dní.
Použijeme: Euparen Multi, Rovral Flo,
nebo Sumilex 50 WP.
Na některých růžích se objevují různé skvrny na listech.
Jedná se o houbové choroby. Za suššího počasí ošetřujeme
choulostivější druhy již v květnu proti
padlí
a za deštivého počasí proti černé skvrnitosti listů.
Postřiky provádíme podle průběhu počasí v deseti
až čtrnáctidenních intervalech.
Proti padlí: Bycor 25 WP, Fundazol 50
WP, Karathane LC,
Karben Flo Stefes, Rubigan 12 EC,
Proti černé skvrnitostí listů: Baycor 25
WP,
Dithane DG, Dithane M 45, Novozir
MN 80, Sylit 65.

Za ČZS na dotazy odpovídá
Dudzik Bronislav

POZVÁNÍ
Obecní úřad Dolní Lutyně a představenstvo MS PZKO v Dolní Lutyni - Věřňovicích Vás srdečně zvou na 16.tradiční
letní slavnost česko-polského přátelství
pod názvem

DNY NA HRANICI
Slavnostní otevření přístavu pro
rekreační plavbu
Letošní slavnost je jednou z významných
událostí při realizaci
projektu „Slezské
Benátky“, který je připravován obcemi
Dolní Lutyně, Petrovice u Karviné, Dětmarovice, polskými sousedními obcemi Gorzyce a Godow a městem Karviná
s přispěním fondů EU PHARE CBC.
Akce se v t.r. koná v sobotu 24.6.2006
od 15.00 hod. v zahradě u Domu PZKO
ve Věřňovicích.
V
programu
vystoupí
hudební,taneční,pěvecké soubory a školní mládež z České republiky a z Polska. Organizátoři připravují celou řadu specialit slezské kuchyně a jiné atrakce – průjezd alegorických vozů, pouštění květinových věnečků po řece Olši a vystoupení profesionálních hudebních souborů z ČR a z Polska.
Klíčovým bodem této akce bude slavnostní
zahájení I. etapy rekreační plavby na úseku
z Petrovic u Karviné- části Závada do Dolní Lutyně – Věřňovic. Slavnostního zahájení
prvního úseku organizovaného splavnění
7,5 km úseku řeky Olše se zúčastní řada
významných osobností, mimo jiné přislíbili
účast zástupci Moravskoslezského kraje a
Slezského vojvodství z Katovic. Prvního
organizovaného splouvání, které proběhne
v průběhu této slavnosti, se zúčastní vodáci
ze Pszowa z Polska a z Českého Těšína.
Celá tato akce je spolufinancována EÚ
z fondu INTEREG III A.
Těšíme se na setkání s Vámi .
S pozdravem : Josef Tobola předseda
organizačního výboru a Ing. Josef Lindner,
MBA, starosta obce Dolní Lutyně

PODĚKOVÁNÍ MŠ
S blížícím se koncem školního roku si dovoluji touto cestou poděkovat za spolupráci
všem
rodičům, kteří své děti svěřili do péče Mateřské školy střed – Komenského v Dolní Lutyni,
zvláště pak členům výboru rodičovského
sdružení za obětavost a vzornou přípravu i
průběh všech akcí pro děti konaných v tomto
školním roce.
Děkuji rovněž místním podnikatelům :
p. Bednářovi, Přecechtělovi, paní Šimčikové, manželům Wodeckým, Stoklasovým,
paní Turczynové a.j. za jejich finanční i
materiální dary, také všem přátelům školy,
kteří přestože už dávno v MŠ své děti nemají,
zachovávají škole i nadále svou přízeň a při
různých akcích jsou jí nápomocni – obzvláště
pak paní Jiřině Kubátkové a Marceli Váchalové.
A zároveň chci poděkovat všem zaměstnancům školy za jejich nelehkou práci v letošních
velmi ztížených provozních podmínkách.
Jana Kovaříková
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Osvětová
beseda
informuje
Osvětová beseda pořádá
v sobotu 15. července 2006

jednodenní zájezd
s průvodcem na slovanské hradiště
v Chotěbuzi, prohlídku Českého a
polského Těšína s možností nákupu.

Společenská kronika
V měsíci dubnu oslavili 75. , 80., 85.
a 91. narozeniny tito naši spoluobčané:

Všem jubilantům přejeme hlavně hodně
zdraví, spokojenost, rodinnou pohodu a
hodně elánu do dalších let.

Marta Foberová, Bohuslav Kwiecinski, Miroslav Adamčík, Drahomíra
Nardeli, Anna Lopourová,
Oldřich Tomalík, Růžena Richterová,
Josef Czempiel,
Evžen Adamčík, Rudolf Kendziura

Dne 8.4.2006 se konalo vítání občánků, na němž jsme přivítali do svazku
obce tyto děti:

Cena zájezdu 140,- Kč.
Odjezd od KD v 8.00 hodin.

KNIHOVNA
V době letních prázdnin, tj. od 1.
července – 31. srpna 2006, bude
knihovna v Dolní Lutyni otevřena
jen v úterý a čtvrtek
9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00.
První týden v měsíci červenci, tj. od
3. 7. – 7.7. 2006, bude knihovna
uzavřena z důvodu dovolené.
Ve Věřňovicích o letních prázdninách zůstává provozní doba stejná,
tj. středa 12.30 – 17.00 hodin.
Karin Anýžová

POZVÁNÍ ŠIKULEK
Od pondělí 12.6. - 14. 6. 2006 je ve
víceúčelové místnosti Kulturního
domu v Dolní Lutyni otevřena

letní výstavka dětí
z kroužku Šikulek.
Výstavka je otevřena od 8.00 - 17.00
hodin.
Srdečně zvou děti.
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Tobiáš Marcol, Šimon Wykret, Alexej
Sebera, Veronika Mikošková

