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Přání k prázdninám
Vážení spoluobčané, milá mládeži,
nastal čas dovolených a prázdnin.
Pro Vás – žáky a studenty tomu předcházelo období finiše ve škole a následné bilancování celoročních výsledků. Předpokládám, že to bylo radostné zjištění, spojené s pochvalou či
odměnou vašimi rodiči. Stejně jako
vy, zaslouží si vzpomenout práce Vašich kantorů a ostatních pracovníků
školy. Chtěl bych jim proto upřímně a
srdečně poděkovat za odvedenou zodpovědnou práci, se kterou se věnují
výchově a vzdělání mladé generace.
Dále bych chtěl popřát pohodové
prázdniny a dovolenou podle přání
všem spoluobčanům, zejména hezké
počasí a mnoho dobré zábavy.
Se všemi se těší na shledanou po prázdninách starosta
Ing. Josef Lindner

Dny na hranici
Slavnostní otevření přístavu pro rekreační plavbu

Již 16. ročník tradičních letních slavností česko-polského přátelství, který se
uskutečnil v sobotu 24. června v areálu
PZKO Věřňovice, byl letos úplně jiný
než v patnácti předcházejících letech.
Opět se zde sešli obyvatelé a oficiální
představitelé spřátelených obcí Godova
a Gorzyc, aby se opět osobně setkali či
navázali nové kontakty s občany Věřňovic a Dolní Lutyně a aby se společně
potěšili vystoupeními souborů lidové
kultury Slezska. Ale letos zde byla novinka. Od loňského setkání se v Dolní
Lutyni uskutečnilo několik zajímavých
projektů, z nichž nejvýznamnější byl
projekt „Severomoravské Benátky – lodí
nebo raftem nivou řeky Olše“. Byl zaměřen na možnosti rekreačního splavnění
řeky Olše v úseku Bohumín, Dolní Lutyně, Dětmarovice a Petrovice
u
Karviné. Olše je řekou
hraniční a
z toho vyplývá,
že
b u d o u c íc h
efektů bude
v y u ž ív á n o
po
obou
stranách ře1

ky. A právě v sobotu za přítomnosti
mnoha významných hostí i z polského
konzulátu byla první část vodní cesty
slavnostně otevřena. Využilo toho hned
velké množství vodáků, kteří se plavili

směrem od Dětmarovic až k slavnostně
vyzdobenému mostu ve Věřňovicích. A
protože přálo i počasí, bylo velké úsilí
organizátorů z Místní skupiny PZKO ve
Věřňovicích v čele s ing. Josefem Tobolou korunováno s pokojenos tí vš ech
úč as tn íků letn íc h s la vn os tí č es ko polského přátelství.
Atmosféru akce přibližuje i naše fotoreportáž.
D.Štrouf

Informace
obecního úřadu
PŘERUŠENÍ

Dodávky elektrické energi e
V Dolní Lutyni a V ěřňovicích
Dne 17.7.2006
v době od 7 - 15 hod.

Hasičské slavnosti
85 let dobrovolných hasičů v Dolní Lutyni
Za neuvěřitelně nádherného počasí
se v pátek 16. června uskutečnila
dlouho připravovaná velká slavnostní
oslava dobrovolných hasičů Dolní
Lutyně – střed, kteří si připomenuli již
85. výročí svého založení.

zásahu na opravdový hořící autobus.
Zásah byl perfektní a nejen divákům
se moc líbil. Celou záchrannou akci
s uznáním sledoval i ředitel územního odboru HZSMSK Karviná plukovník Ivo Pieter.

Po úvodním proslovu oslava
v areálu parku v Dolní Lutyni začala
ukázkou zneškodnění teroristů aktivními zálohami armády České republiky. To se již v parku shromáždilo tolik
diváků, že areál začínal být malý. V 11
hodin dopoledne profesionální hasiči
HZS Orlová a RZS provedli ukázku

Odpoledne oslava pokračovala
ukázkou nejnovější požárnické techniky – automobilového žebříku Mercedes s dosahem až 30 metrů. A jak to
z této výšky vypadá, ukazuje i naše
foto. Velká show pokračovala ukázkou použití služebních psů v podání

Dýcháme ještě vzduch?
4. pokračování

Pokračujeme v cyklu informací o škodlivých látkách
v ovzduší. V tomto pokračování se budeme zabývat
působením znečišťujících látek na organismus. Stejně
jako v předchozích případech i tentokrát budeme
čerpat z informací Krajské hygienické stanice MSK a
Českého hydrometeorologického ústavu pobočka
Ostrava.

Pokud uvažujeme o vztahu člověk-ovzduší
za podmínek, které se v prostředí běžně vyskytuje, pak výhradně vstupní branou do lidského
organismu je dýchací ústrojí. Podle toho, v jaké
časové návaznosti na expozici dojde ke vzniku
subjektivních obtíží a objektivních známek onemocnění, rozlišujeme účinky akutní, subchronické až chronické a pozdní.
Látky obsažené ve vdechovaném vzduchu
mohou působit na dýchací ústrojí ve všech jeho
etážích. Účinek prachu je závislý na složení
částic, na rozpustnosti v tělních tekutinách a na
biologické aktivitě jedince. Známe účinky suspendovaných částic ve znečištěném ovzduší
zahrnující především dráždění sliznice dýchacích
cest, zvýšenou tvorbu bronchiálního hlenu, ovlivnění funkce řasinkového epitelu horních dýchacích cest a tím snížení samočisticí funkce a
obranyschopnosti dýchacího traktu. Tím vznikají
vhodné podmínky pro rozvoj virových a bakteriálních respiračních infekcí.
Tento proces je ovšem současně podmíněn
a ovlivněn mnoha dalšími faktory, počínaje stavem imunitního systému jedince, alergickou
dispozicí, prof esními vlivy, kouřením apod. .
V současné době se odhaduje, že podíl
životního a pracovního prostředí a vnitřního
prostředí budov na zdraví činí asi 15 %, zdravotnické služby (lékařské péče) asi 10%, genetický
základ jedince asi 20 %. Největší podíl 55 % činí
způsob života a socioekonomické faktory. Jedná
se zejména o nevhodnou výživu, kouření, alkohol, nízkou pohybovou aktivitu, psychické napětí
a stres vyvolaný dlouhodobě nebo intenzivně
působícími faktory ( nezaměstnanost, rozvod,
životní úroveň apod. ).
Vraťme se zpět k polétavému prachu. Světová zdravotnická organizace zveřejnila následující
souhrn prokázaných zdravotních vlivů polétavého prachu.
1. Zdravotní vlivy krátkodobé expozice:
zvýšení počt u zánětlivých onemocnění
nepříznivé účinky na kardiovaskulární systém
(Pokračování na stránce 3)
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(Pokračování na stránce 3)

(Pokračování ze stránky 2)

kynologického klubu z Dětmarovic.
Pak znovu hořel autobus a tentokrát
jej hasila domácí jednotka sboru dobrovolných hasičů z Dolní Lutyně –
střed. Trvalo jim to jen o 1 minutu
déle než profesionálům dopoledne
(celkem 8 minut), a to je vynikající
výkon.
V závěru oslavy hosté a gratulanti –
sbor dobrovolných hasičů z Plesné u
Ostravy – předvedli zásah opravdové
historické koňské stříkačky na imitaci

hospody a i tuto hospodu si hasiči
z Plesné přivezli s sebou.
A to už byl opravdový vrchol podařených oslav 85. výročí dobrovolných hasičů v Dolní Lutyni. Samozřejmě by se akce v tomto rozsahu nedala
uskutečnit bez pomoci obce Dolní
Lutyně, HZS Orlová a HZS Bohumín,
aktivních záloh AČR , konkrétně pěší
roty 211. strážního praporu aktivních
záloh 157. záchranného praporu Hlučín, Václava Helise – moderátora,
který celou akci provázel svým slo-

(Pokračování ze stránky 2)

zvýšená spotřeba léčiv
zvýšený výskyt hospitalizací
zvýšení úmrtnosti
2. Zdravotní vlivy dlouhodobé expozice:
snížení plicních funkcí u dětí i dospělých
růst onemocnění dolních cest dýchacích
zvýšení chronických obstrukčních onemocnění plic
snížení předpokládané délky dožití (převážně
v důsledku úmrtnosti na srdečně-cévní
a plícní onemocnění).
Tolik k důsledkům zvýšené koncentrace
polétavého prachu v ovzduší. V následující
závěrečné části našeho cyklu se pokusíme o
shrnutí a výčet možností, jak se zvýšené koncentraci polétavého prachu bránit.
Jan Fi smol

Medard přináší i radost
Za krásného slunečného počasí o Medardu dne 8.6.2006 se vydal starosta obce
Dolní Lutyně p.Ing. Josef Lindner, MBA
s předsedkyní ko mise sociální a Sboru
pro občanské záležitosti p. Annou Bednářovou a člene m této komise p. Oldřichem Piskořem na n ávštěvu k nejstarší

Foto: Jan Kondziolka

vem, a konečně bez všech členů SDH
Dolní Lutyně, kteří přípravě a průběhu
akce věnovali všechny síly a schopnosti. A protože oslava měla u diváků
a občanů výborný ohlas, chtějí spokojení organizátoři všem návštěvníkům a
gratulantům poděkovat.
Jaroslav Svoboda
Dobroslav Štrouf

občance Dolní Lutyně.
Paní Žo fie Wunschová se uvedeného
dne dožila 98 let. V současné době bydl í u
rodiny U rbančíkovy ve Vě řňovicích. Tak
vysokého vě ku se oslaven kyně dožívá
v dobrém z dravotním stavu a životní pohodě. Její ž ivot byl n aplněn poctivou prací a
celoživotním optimismem. Pokud to její
zdravotní stav dovoloval, pečoval a o svou
bezmocnou sestru paní Kaniovou Anežku.
Můžeme také na ni p rozradit, že v období
I. republiky se jako prvn í žena projíž děla
v obci na motocyklu.
Blahopřán í gratul antů prožíval a
velmi intenzivně a přeje vše m dolnolutyňským spoluobčanům, aby se dožili vysoké ho
věku a v podobném prostře dí, v jakém
dnes žije sama. Oslaven kyně při této příležitosti dě kuje MUDr. Pípové a zdravotní
sestře Vajdové za poskytovanou zdravotní
péči.
Sbor pro občanské záležitosti.
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Ze školních lavic

Den dětí

Jak minął rok?
Na to pytanie należy odpowiedzieć krótko,
ale treściwie. Minął bardzo szybko,
gdyż wypełniony był solenną pracą i nieustannym dokształcaniem nauczycie-li, troską
wszystkich pracowników niepedagogicznych
o sprawny bieg szkoły, a także aktywnym udziałem uczniów w zajęciach programowych
szkoły i w pracy pozaszkolnej.
Lekcje odbywały się nie tylko w budynku
szkolnym, ale również w teatrach
w Czeskim Cieszynie, w Ostrawie, w Karwinie, w zakładach pracy, w plene-rze.Do stałych uroczystości szkolnych należą: bażantówka, uroczystość wigi-lijna wszystkich
uczniów, absolwentów i rodziców w domu
kultury, bal szko-lny, Międzynarodowy Dzień
Teatru, Apel Poległych, festyn ogrodowy i
poże-gnanie dziewiątoklasistów.
Tradycją stało się organizowanie Konkursu
Literackiego im. Haliny Kowa-lczyk dla wszystkich polskich szkół na Zaolziu. Konkurs
zyskuje sobie coraz to większą popularność
wśród dzieci i młodzieży. Piękną pamiątką
uczestni-ctwa są dyplomy własnoręcznie wykonane przez p. Zbyszka Kubeczkę i cenne
nagrody. Następnymi akcjami szkolnymi są ,,
Międzynarodowy Trójbój Lek-koatletyczny, w
którym biorą udział zaprzyjaźnione szkoły
z Polski i Czech, oraz Czwórbój Lekkoatletyczny dla I stopnia.
Dumni jesteśmy z sukcesów naszych uczniów w konkursach przedmioto-wych i olimpiadach.
,,Mistrz Ortografii‘‘ języka polskiego:
I miejsce w kategorii uczniów klas VI – VII –
Bohdan Heinz
V miejsce w kategorii uczniów klas VIII – IX Barbara Janiczek
Konkurs języka angielskiego ,,FOX‘‘
Najlepszym anglistą wśród polskich szkół
został Michael Field.
Konkurs matematyczny ,,Pikomat‘‘:
I miejsce – Michael Field
,,Pitagoriada‘‘
Klasa VI: I miejsce – Michael Field
Klasa VII: I miejsce – Jakub Czapek
II miejsce – Roman Klus
Kangur Matematyczny:
I miejsce w kategorii Beniamin I B – Michael
Field
III miejsce w kategorii Beniamin 2B – Roman
Klus
Turniej w tenisie stołowym dla uczniów
polskich szkół:
I miejsce – Krystian Gałuszka
II miejsce – Roman Klus
III miejsce – Adam Šertler
Olimpiada sportowa dla wszystkich szkół
podstawowych w Orłowej Lutyni:
I miejsce w kategorii ,,Skakanka’’ dla
starszych uczniów – Marian Chobot
I miejsce w tej samej kategorii dla młodszych
uczniów – Roman Klus
Mistrzostwa szkół polskich w pływaniu:
I miejsce (żabka) – Roman Klus
II miejsce (żabka) – Marek Blachowski
IV miejsce (żabka) – Urszula Pająk
I miejsce (kraul) – Marek Blachowski
IV miejsce (kraul) - Roman Klus
W klasyfikacji ogólnej zajęliśmy IV miejsce z
dziesięciu szkół
(Pokračování na stránce 5)

V sobotu 10. června uspořádala Matice
školská při ZŠ A.Jiráska v Dolní Lutyni
ve spolupráci se základní školou a uči-

samotných dětí a také u kázka zásahu
hasičů a prohlídka jejich výstroje a výzbroje. Navíc mohly děti obdivovat šikovnost dobrovolných hasičů Dolní
Lutyně při opravdovém hašení modelu
školy. Takže akce se skutečně vydařila.
D.Štrouf

telským sborem Den dětí. Organizátorům vyšli vstříc zahrádkáři i počasí, takže se asi 200 dětí za překrásného počasí
v zahrádkářském areálu Jiřinka dobře
bavilo. Na chlapce a děvčata čekaly
různé sportovní a znalostní soutěže oceněné drobnými odměnami, možnost
svézt se na koních, krátká vystoupení

A zase jsou tady …
– tolik oblíbené – hlavně mezi dětmi školou povinnými – prázdniny. Po
velmi náročném konci školního roku si
bezesporu všichni „obyvatelé“ našich
škol zaslouží několik týdnů na oddech.
Týdnů, které prožijí mezi svými blízkými, ať už u vody, na horách, či
s kamarády jen tak doma. Týdnů, které
vyplní lenošením, čerpáním nových
poznatků, činorodou prací, sportovními
aktivitami.
Rok uplynul rychleji, než jsme si
v září mysleli. Mnozí ani nestačili splnit
svá předsevzetí z 1. dne – že budou psát
úkoly, poctivěji se učit, neopisovat tolik,
řádně si chystat pomůcky - a už tu byl
červen. Kdybych měla zhodnotit školní
rok z pohledu pedagoga, pak bych řekla, že po celých 10 měsíců bylo mnoho
nové a náročné práce, že jsme ve škole
učili a vychovávali děti, které řadu svých
předsevzetí splnily, že jsme stále věřili i
těm, kteří se dušovali, že už zítra svůj
přístup změní. Byl to rok naplněný více
úspěchy než kterýkoli jiný, úspěchy dětí,
které leč chodí do obyčejné vesnické
školy, dokáží hravě konkurovat nejen
žákům městských škol, ale dokonce i
žákům víceletých gymnázií. Svědčí o
tom jejich výsledky ze sportovních klání,
soutěží a olympiád v různých oborech.
S některými
jsme
Vás
seznámili
v květnovém čísle, některé přinášíme
dnes. Mohu říct, že jsme na ně hrdi.
Děkujeme jim za reprezentaci školy a
naší obce. Pokud jsou mezi nimi deváťá4

Fotografie autor Pavel Šostok

ci, pak jim za celý pedagogický sbor
přeji mnoho úspěchů v jejich další přípravě do života. Ať překážek, které jim
budou stát v cestě - a stát budou - není
příliš. Jsou-li mezi nimi žáci nižších ročníků, pak jim přeji dlouhé prázdniny
plné dobrodružství, sluníčka, ať načerpají mnoho energie pro měsíce příští školní docházky. Mé přání patří i těm, kteří
na stupně vítězů nedosáhli, ale i oni
udělali pro své výsledky maximum, dosáhli svého stupínku, který si vytyčili.
Děkuji celému pedagogickému sboru
a všem ostatním zaměstnancům našich
škol a školek za řádně odvedenou práci.
Přeji Vám příjemně strávenou a ničím
nerušenou dovolenou.
V posledních řádcích bych ráda
upřímně poděkovala všem obětavým
rodičům, kteří pro děti připravovali během roku řadu akcí, pomáhali při akcích
pořádaných školami a dokázali obětovat
svůj volný čas ve prospěch ostatních.
Děkuji jim i za ty malé děti i větší žáky,
kteří to tak nedokážou říct, ale jejichž
spokojený úsměv jsme po celý rok na
všech akcích pozorovali.
Za spolupráci po celý školní rok
děkuji panu starostovi, panu místostarostovi, členům školské rady a všem zaměstnancům obecního úřadu, kteří nám
vyšli vstříc, kdykoli bylo třeba. Jsem
přesvědčena, že i když nám společnost
klade stále těžší úkoly, pro spolupracující žáky, pedagogy, rodiče a obec se
stanou ne až tak tvrdým oříškem.
Jana Josieková

Fotografie a ukázky prací žáků přineseme v příštím čísle.

Úspěchy žáků TJ Sokol Dolní Lutyně
Starší žáci TJ Sokol Dolní Lutyně vyhráli v soutěžním ročníku 2005/2006 okresní
přebor a postoupili do krajské soutěže pod vedením realizačního týmu: Piksa Petr,
Hok Jiří, Oláh Jiří.

Tabulka okr. Pře boru starších žáků
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tým
D. Lutyně
Těrlicko
Skřečoň
Albrechtice
Sn Záblatí
Bohumín
Sj Rychvald
B. Rychvald
D. Datyně
Doubrava

Záp
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

+
14
13
12
12
8
7
7
4
3
2

0
3
2
2
1
1
2
0
1
3
1

1
3
4
5
9
9
11
13
12
15

Skóre
85: 18
53: 24
101: 21
73: 33
51: 38
47: 50
44: 44
23:127
23: 75
19: 89

Střelci starší žáci

Body
45
41
38
37
25
23
21
13
12
7

(Prav)
( 18)
( 14)
( 11)
( 10)
( -2)
( -4)
( -6)
(-14)
(-15)
(-20)

Střelci mladší žáci

1.

Šrom M.

20x

1.

Oláh Jiří

25x

2.

Malík L.

17x

2.

Krč Jakub

19x

3.

Huňař D.

14x

3.

Huňař Dominik

18x

4.

Jantoš M.

11x

4.

Huňař Radim

15x

5.

Novotný P.

6x

5.

Javorský

5x

6.-7.

Čopík J., Sagitarius P.

4x

6.-7. Šihor Jiří, Beták

4x

8.

Oláh J.

3x

8.

3x

9.

Čapla A.

2x

9-10 Golis Robert, Stračánek Marek

9-12. Beták, Maršálek, Durčok, Krč

Jantoš René

Za mladší žáky byli vyhodnoceni: Krč
Vojta, Oláh Jiří (střelec), Zivala Pavel.
Vyznamenaní obdrželi fotbalový míč
věnovaný obecním úřadem v zastoupení
p. místostar osty obce Fismola Jana. Odpoledne bylo zakončeno posezením realizač-

Tabulka okr. Pře boru m ladších žáků
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tým
D. Lutyně
Albrechtice
Těrlicko
MFK Karviná D
MFK Karviná E
Sl. Orlová B
Bohumín
H. Suchá
H. Bludovice

Záp
16
16
16
16
16
16
16
16
16

+
13
12
11
10
7
5
3
3
1

postupu na Hři šti TJ Sokol dvojutkání m:
MLADŠÍ ŽÁCI – RODIČE, STARŠÍ ŽÁCI –
RODIČE. A také slavnostní m vyhlášením
nejlepších hráčů.
Za starší žáky byli vyhodnoceni: Huňař
Dominik, Šr om Martin, Durčok Lukáš

0
2
1
3
2
3
1
1
1
0

1
3
2
4
6
10
12
12
15

Skóre
96: 24
94: 15
59: 12
68: 26
36: 37
43: 45
15: 76
34: 93
12:129

Body
41
37
36
32
24
16
10
10
3

(Prav)
( 17)
( 13)
( 12)
( 8)
( 0)
( -8)
(-14)
(-14)
(-21)

ního týmu, vedení TJ Sokol a rodi čů.
Vedení TJ Sokol i OÚ Dol ní Lutyně
děkuje žákům za vzor nou reprezentaci TJ i
obce a přeje jim hodně sportovní ch úspěchů i v dalších létech. Bližší informace na
www.sokoldl.org
Luděk Absolon, předseda o ddílu

Pozvánka

Český zahrádkář ský svaz v Dolní Lutyni
zve příznivce dobrého jídla a zábavy
v sobotu 29.7.2006 v 15.00 hod. do
areálu"JIŘINKA" na

Politické strany

LETNÍ SLAVNOST.

Míst ní organizace ČSSD v Dolní Lutyni děkuje občanům za podporu
v parlame ntních volbách.

Jídla na grilu a z udírny, vstupné dobrovolné.

MUDr. Jana Gavlasová

Dudzik Bronislav
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W tym roku szkolym nawiązaliśmy
współpracę ze społem
młodzieżowym ,,Wesołe Nutki’’, który już
dwukrotnie gościł w naszej szkole. Nasz
zespół szkolny wyjechał z rewizytą na IV
Międzynarodowy Festiwal Twórczości
Dziecięcej do Zor, by przybliżyć folklor
naszego regionu tamtejszej publi-czności. W
ramach festiwalu odbył się ,,Konkurs
Strzelania z Broni Długiej’’,
a najlepszymi wśród uczestników z Węgier,
Niemiec, Polski i Czech okazali się nasi
uczniowie tak zespołowo, jak i indywidualnie.
Najlepszymi strzelcami zostali Józef Mulka i
Marcin Monczka.
O pomyślności roku szkolnego 2005/2006
świadczy fakt, iż wszyscy ucznio-wie IX klasy
będą kontynuować naukę w szkołach
średnich z maturą.
Przecież ,,nie rzeczywistość sama, ale serce, z
jakim ku niej przystępujemy, daje rzeczom
kształty i kolory’’.

Nohejbalový turnaj

1x

1x

Pozadu nezůstali ani mladší žáci, kteří
ačkoli postoupili se staršími žáky, rovněž
vyhráli okresní přebor. Realizační tým
tvořili: Kraina Lumír, Friedrich Petr, Kružliak Milan.
V sobotu 17.6.2006 proběhly oslavy

(Pokračování ze stránky 4)
Wyścig rowerów górskich w Orłowej
Lutyni:
I. miejsce - Marek Blachowski,
II. miejsce – Roman Klus
IV. miejsce – Józef Mulka

Za nepříliš slunečného, avšak teplého
počasí se 27. 5 2006 od 9 hodin uskutečnil
v Dolní Lutyni na Zbytkách nohejbalový turnaj
amatérských družstev. Vzhledem k tomu, že
účast byla velmi hojná, bylo sestaveno 9 týmů
těch nejsilnějších a nejodvážnějších mužů.
Pořadatelé si vzali za cíl, aby účast byla takřka
„mezinárodní“, a tak se bojů zúčastnily i
týmy z Orlové.
Nad regulérností soutěže přísným okem
dohlížel pan Josef Hrozen, uznávaný to nohejbalový rozhodčí. Aby po namáhavých výkonech sportovci nezkolabovali hlady, bylo jim
dopřáváno občerstvení ve formě klobás a
ražniči ,které připravil pan Janočko. Na zá-

věr turnaje předal věcné ceny týmům na prvním až čtvrtém místě místostarosta obce. Na
prvním místě se umístilo družstvo Vlčáků z
Orlové, na 2. místě tým Rozhodčí, na 3. místě
družstvo Becker a 4. místo obsadili domácí
borci Zbytecká esa.Blahopřejeme.
Na své si přišli také milovníci domácích
vajec, pro které byla na závěr dne připravena smaženice.
Všem pořadatelům, účastníkům a hlavně
sportovcům děkuje za vydařenou akci
Břetislav Fismol,organizátor.

X Międzynarodowy Trójbój
Lekkoatletyczny w Lutyni Dolnej

Osvětová
beseda
informuje
Malování na chodníku
Místní organizace ČSSD v Dolní Lutyni
uspořádala 29. května 2006 již druhý
ročník výtvarné soutěže pro všechny
mateřské školky v obci. Přes osmdesát
děvčátek a chlapců se snažilo ztvárnit
sluníčka, kytičky ,domečky a zvířátka
na prostranství před pekárnou MAX.
Pro každé dítě organizátoři připravili
malé pohoštění – párek a limonádu a
každá škola dostala dárek v podobě
hraček pro celou školku.
Protože byl překrásný den, věřím, že
děti prožily nádherné odpoledne.

pp

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.
Ve Věřňovicích o letních p rázdninách zůstává provozní doba stejná,
tj. středa 12.30 – 17.00 hodin.
Karin Anýžová

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat za
dobrou spolupráci všem rodičům, zvláště
pak členům výboru SRPŠ při MŠ v Dolní
Lutyni na Zbytkách / jmenovitě paní Ing
Ledvoňové, paní Maroszové, Adamczykové, Koplové, Rybářové, panu Tanistrovi a Rybářovi/ za jejich obětavost při
přípravě všech akcí pro děti, které se
konaly v letošním školním roce.
Všem dětem přeji krásné prázdniny,
rodičům a zaměstnancům MŠ zaslouženou dovolenou.
Eva Křemenová

UPOZORNĚNÍ
Chovatelé koz a ovcí
V souladu s nařízením komise Evropského společenství č. 21/2004 byla pro Českou republiku zrušena výjimka pro chovatele s počtem chovaných zvířat
do 3 ovcí či koz. Od 9.7. 2005 mají chovatelé už
i 1 ovce či kozy povinnost zaregistrovat se u pověřené osoby (tj. ústřední evidence), zajistit označení
těchto zvířat, vést jim stájový deník a předávat údaje
do ústřední evidence, tj. Českomoravské společnosti
chovatelů, a.s. Ta přidělí chovateli hospodářství
registrační číslo. Bližší informace najdete na adrese:
www.cmsch.cz.
Mgr. Ivana Ryšková, zemědělský úsek OÚ

Dnia 12. 6. 2006 roku odbył się na
nowo wybudowanym, wieloczynnościowym boisku przy Szkole Podstawowej A. Jiráska X Międzynarodowy
Trójbój Lekkoatletyczny w Lutyni Dolnej.
W zmaganiach sportowych wzięło udział
osiem szkół. Z Polski przyjechali zawodnicy
ze
Szkoły
Podstawowej
z Gorzyczek, z gimnazjum z Gorzyc,
dwie drużyny z Gołkowic oraz cztery
drużyny z Republiki Czeskiej: ZŠ Petrovice, ZŠ Dětmarovice, ZŠ Dolní Lutyně i
nasza szkoła jako główny organizator.
Współorganizatorem trójboju każdego
roku jest Urząd Gminy w Lutyni Dolnej i
Macierz Szkolna działająca przy naszej
szkole.
Wraz z zawodnikami i trenerami
przybyli przedstawiciele urzędów gminnych z wójtami, przewodniczącymi gmin
oraz dyrektorami szkół, by wesprzeć
reprezentantów.
8- osobowe drużyny z każdej szkoły
współzawodniczyły w następujących
dyscyplinach – sprint na 60 m, bieg na
200 m i skok w dal. Po obliczeniu wszystkich punktów w poszczególnych
kategoriach zwycięstwo odniosła ZŠ
z Petrovic.
Na
drugim
miejscu
uplasowała się drużyna ze Szkoły
Podstawowej z Gorzyczek i Gorzyc,
trzecie miejsce zajęła ZŠ A. Jiráska
z Lutyni Dolnej.
Wszyscy uczestnicy i trenerzy dostali
upominki, każda uczestnicząca szkoła
puchar X Międzynarodowego Trójboju
Lekkoatletycznego i dyplom,
a zwycięzcy otrzymali dyplomy i cenne

ZAHRÁDKÁŘI
RADÍ
(další díl rad zahrádkářů na dotazy občanů připravil Bronislav Dudzik)

Co nás čeká v červenci:
OVOCE - po sklizni plodů prořežeme třešně a
višně, rybízy, angrešty, jost u a maliny sbíráme
brzy ráno, když jsou ještě zchlazené, na ovocných stěnách a vřet enech ohýbáme větve do
vodorovné polohy a oblouků, zejména kolem
mladých stromků nastýláme půdu krycím materiálem, po sběru plodů ošetříme porost jahodníků,
kvalitně připravíme půdu pro výsadbu nového
jahodiště, dva až tři týdny před dozráváním vydatně zavlažíme meruňky a broskvoně, pokračujeme v zavlažování na jaře zasazených stromků
a keříků, na spící očko začneme roubovat švestky, meruňky, jabloně, hrušně a broskvoně,roubujeme rybízy a angrešty do boku na
meruzalku zlatou.
ZELENINA – vyséváme špenát, salát, podzimní
ředkev, pekingské zelí a čekanku pro podzimní
sklizeň, připravujeme sazenice zeleniny na rychlení ve skleníku a fóliovníku, ve správném termí6

nagrody.
Do tego, aby akcja sportowa
przebiegła
sprawnie pod każdym
względem, przyczynili się ludzie, którzy
nie szczędzą czasu na zorganizowanie
dla mło- dzieży zdrowego, sportowego
dopołudnia.
Pragnę w imieniu organizatorów
podziękować przede wszystkim panu
staroście inż. J. Lindnerowi, panu
wicestaroście bc.J. Fismolowi, p. inż. J.
Tobole za reprezentację Urzędu Gminy
Lutyni Dolnej, p. dyr. mgr J. Josie-kové,
p. mgr M. Figurze – nauczycielowi w-f,
p. E. Ciasnochové oraz wszy-stkim
pracownikom
kuchni
ZŠ
za
przygotowanie
bardzo
smacznego
obiadu
dla gości i zawodników. Nie mniej dziękuję p. Zbyszkowi Letosze – nauczycielowi w - f i organizatorowi imprezy
sportowej, nauczycielom, pracowni-kom,
rodzicom polskiej szkoły. Szczególne
podziękowania kieruję pod adre-sem
naszych sponsorów:
Bochemie – Bogumin, Firma Alleson z
Wierzniowic, Firma komputerowa
z Orłowej Lutyni, Kwiaciarnia pana
Rudolfa Klečky, VZP Karwina i Orkon
Karwina.
Przebieg zawodów zarejestrowała Czeska Telewizja Ostrawa.
Trójbój lekkoatletyczny przebiegł w bardzo miłej i sportowej atmosferze.
Do zobaczenia na XI Międzynarodowym
Trójboju Lekkoatletycznym w Petrowicach.
Mgr. Alicja Berki
dyr. szkoły - organizatorki
Fotoreportáž z průběhu akce přineseme v příštím čísle.

nu sklízíme a ošetřujeme česnek, pokračujeme
ve vyštipování a vyvazování rajčat.
OKRASNÉ ROSTLINY – z okrasných keřů
odstřihujeme odkvetlá květ enství, množíme růže
a další okrasné rostliny řízkováním, podle potřeby zavlažujeme květinové záhony, přihnojujeme
okrasné rostliny, odplevelujeme záhony, za
sucha jemně zavlažujeme skalku, stříháme živé
ploty, hlavně ze st álezelených dřevin, odstraňujeme odkvetlé části trvalek a letniček, kromě
zavlažování také rosíme pokojové rostliny.
OŠETŘUJEME - pozdní odrůdy broskvoní proti
2. generaci obaleče východního, jádroviny proti
2. generaci obaleče jablečného, švestky proti 2.
generaci obaleče švestkového, révu proti bortrytidě při uzavírání hroznů a proti 2. generaci
obalečů, jahodník proti skvrnitostí list ů po sklizni
ovoce, neošetřujeme však stáleplodící odrůdy,
mrkev petržel a okurky proti padlí, citlivější odrůdy jabloní proti pihovatosti plodů listovými hnojivy
se zvýšeným obsahem vápníku (např. Arbof ert),
cibule proti plísni cibule, rajčata proti fytoftóře,septorióze a hnědé skvrnit ostí, okurky
proti plísni okurkové, mečíky proti třásněnce
mečíkové a růže proti houbovým chorobám a
zjištěným škůdcům.

Společenská kronika
V měsíci květnu oslavili 75. , 80.,
90. a 93. narozeniny tito naši spoluobčané:
Katarina Zawieruchová, Zdeněk
Kubatko, Božena Rybová, Vladimír
Bajer, Marie Mazurková, Olga
Kisialová, Marie Widenková, Josef
Sládek, Anna Kuboszová, Albína
Voznicová
V měsíci červnu oslavili 75., 80., 85.,
90., 92. a 98. narozeniny:
Apolonia Stuśová, Hilda Rybová, Libuše
Wybraniecová, Marie Gilová
Benjamin Sosna, Angelika Bedravová,
Božena Kaplanová. Hermína Šelongová
Leo Šteffek, Anna Linčíková, Žofie
Wunschová
Všem jubilantům přejeme hlavně hodně
zdraví, spokojenost, rodinnou pohodu a
hodně elánu do dalších let.
Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany:
Anežka Prokopová, Albert Suchánek,
Jan Jurenka, Žofie Skupníková
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.
Tři roky je již tomu, co mi tě osud vzal.
Tři roky neslyšíme tvůj milý hlas,
zůstáváš však stále s námi
a krásné vzpomínky žijí v nás.

Dne 15. července
2006 vzpomeneme
3. smutné výročí, kdy
nás navždy opustil
bez slůvka rozloučení
náš manžel, otec, syn
a bratr pan

Petr Szeliga.
S láskou vzpomínají - manželka Jitka,
synové Jan a Karel , maminka Jiřina,
rodiny Niezgodova a Šeligova.

Dne 14. července
2006 jsme vzpomněli
nedožité 73. narozeniny našeho drahého
manžela, tatínka
a dědečka pana

Otakara VOTKY
a zároveň si dne 22. srpna 2006
připomeneme 5. smutné výročí jeho
úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají:
manželka Lidie a synové Zdeněk a Ota
s rodinami.

Dne 5.5.2006 si připomněli výročí zlaté
svatby manželé
Václav a Marie Vokůrkovi z Věřňovic.
Přejeme jim hodně zdraví a pohodu
manželského soužití.
Děkujeme touto cestou Sboru p ro občanské
záležitosti, přátelům a známým, kte ří nám
přišli popřát k naší zlaté svatbě, taktéž za
květin y a dárky.
Manželé Vokůrkovi.

Chtěla bych touto cestou poděkovat obecnímu úřadu za milou návštěvu členek Sboru
pro občanské záležitosti k mým de vadesátinám. Srdečně děkuji
za květiny a dárek.
Anna Kuboszová

Dne 5. července 2006
uplyne rok od úmrtí
naší milované
maminky, babičky
a prababičky paní

Boženy Dudové.
Se smutkem v srdci vzpomínají dcery
Alena a Růžena s rodinami
a František Khol.

Dne 25. července 2006
oslaví své životní jubileum 60 let naše
maminka, paní

Jiřina Zahrajová
Do dalších let jí přejeme hlavně hodně
zdraví, štěstí, pohody a spoustu krásných
chvil prožitých v rodinném kruhu.
Syn René, snacha Petra a vnoučata
Daneček a Lucinka.
U příležitosti životního jubilea přeji své
manželce Jiřině do dalších let hodně
spokojenosti, pohody, lásky a zdraví.
Děkuji jí za celoživotní péči a oporu,
kterou mi poskytuje.
Milující manžel Valter.

Marně Vás oči vyhlížejí,
marně slzy po tváři
stékají.

Dne 12. července
2006 vzpomeneme
9. výročí úmrtí pana

Rudolfa Ligockého
Vzpomínají maminka, synové Roman a
Radek s rodinami.
Děkujeme všem, kteří s námi vzpomenou.

Dne 17. července
2006 si připomeneme
10. smutné výročí
úmrtí pana

Františka
Samlika
Vzpomínají manželka a děti s rodinami

Dne 15. ledna 2006
jsme vzpomněli 8.
výročí úmrtí pana

Štěpána Ligockého
Kdo byl milován,
není nikdy zapomenut.

Dne 19. července
2006 by se dožila 100
let paní

Alžběta
Nieszporková
a zároveň si 17. srpna 2006 připomeneme 10. výročí jejího úmrtí.
.
Stále vzpomínají dcery Anna, Marie,
Eliška a syn Josef s rodinami.
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Vzpomínají manželka, vnuci Roman a
Radek s rodinami.

Děkujeme příbuzným, sousedům, přátelům a známým, kteří se přišli naposledy
rozloučit s panem

Albertem Suchánkem.
Taktéž děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary.
Za celou Suchánkovu rodinu
manželka Dagmar.

