Srpen 2006
MK ČR E 12137

8

Zpravodaj Obecní samosprávy, Obecního úřadu a Osvětové besedy obce Dolní Lutyně

Obsah:
Informace OÚ

2

Dýcháme ještě vzduch?

20 let KD

2

(5. a závěrečné pokračování)

Atletické závody

3

Devět let ...

4

Fotoreportáž

5

Osvětová beseda

6

Zahrádkáři radí

6

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 zasílejt e na e-mailovou adresu redaktora,
nebo osobně předávejt e 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

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
DOLNÍ LUTYNĚ
Vážený pan
Ing. Josef Lindner MBA, starosta obce,
Třanovského 10,735 53 Dolní Lutyně

Jménem Římskokatolické farnosti v Dolní
Lutyni upřímně děkuji Radě obce Dolní Lutyně v čele s p. starostou Ing. Josefem Líndnerem MBA, za pomoc a dobrou spolupráci při
opravách památkového farního kostela a kaple
ve Věřňovicích. Děkuji také za finanční příspěvek na rekonstrukci elektrického rozváděče a
sálu na faře. Tato místnost po generální rekonstrukci bude sloužit k vyučování náboženství,
ministrantským schůzkám, přípravám k svátostem a jiným setkáním našich farníků. V zimním
období bude přizpůsobena bohoslužebným
účelům. Doufám, že další naše kontakty pomohou zachovat historické dědictví předků a
přinesou odpovídající dobro místnímu obyvatelstvu.
V Dolní Lutyni, 8. 6. 2006.
P. Paweł Ziółkowski
administrátor farnosti

V předchozích dílech jsme čtenáře seznámili s celou řadou technických termínů, statistických údajů, ukazatelů a limitů. Ty samy o sobě jsou pouhými nástroji měření a nemohou situaci zlepšit. Je
vůbec možné najít cestu k trvalému
zlepšení stavu? A kdo tu nápravu udělá?
Odpověď je jednoduchá. Náprava je
možná a provést ji musí ti, kdo špatný
stav zapříčinili. Tedy opět lidé. O co jednodušší odpověď o to delší a složitější
cesta k trvalé nápravě. Ale je reálná jako
ta, která vedla (a vede) v uplynulých 15
letech ke zjevnému zlepšení stavu našich řek, i když stále nemůžeme být úplně spokojeni.
Odstraňování důsledků je vždy daleko
těžší a nákladnější než odstraňování příčin.
Řešení můžeme spatřovat ve dvou hlavních rovinách. Jako opatření dlouhodobá
(systémová)
a
krátkodobá
(operativní). Dlouhodobá řešení, mezi
která můžeme zařadit různá technická
opatření, jsou ekonomicky a časově velmi nákladná a realizují se obvykle na
úrovni velkých územních celků, jakými
jsou kraj, stát, EU. Oproti tomu mají
dlouhodobý a ve většině případů trvalý
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charakter.
Položme si další otázku. Může občan do
procesu realizace dlouhodobých opatření zasáhnout? Jsem přesvědčen, že ano.
Možnosti občana spatřují kupř. ve sledování výsledků měření a veřejné kontrole
plnění vydaných závazků, úkolů, termínů apod. Může tak činit nejen on sám,
ale zejména prostřednictvím obecního
úřadu a zastupitelstva vyžadovat informace. V této oblasti spatřuji velkou úlohu v činnosti komise pro životní prostření. Její sestavení považuji za jeden
z prvních a důležitých kroků nově zvoleného zastupitelstva, resp. rady obce.
Právě tato komise by mohla vykonávat
jako jednu ze svých hlavních činností
monitoring měření čistoty ovzduší
s následným
podáváním
informací
v Dolnolutyňských novinách a na internetových stránkách obce. Z dosavadní
zkušenosti vím, že aktivní činnost této
komise přivítá i příslušný odbor krajského úřadu.
Podívejme se nyní na opatření krátkodobá. Ta sice trvale stav ovzduší nezlepšují, ale také nezhoršují. Nejefektivnějším a
nejdostupnějším opatřením (ale také
(Pokračování na stránce 2)

Informace
obecního úřadu
Cestování dětí do zahraničí
po l. 9. 2006
Zákonem č. 136/2006 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů, se
nově upravují i podmínky pro vycestování dětí
do zahraničí. Tyto změny budou pl atit od
1.9.2006:
Dítě do 15 let, pokud nebude zapsáno
k datu 1. 9.2006 v pase rodičů, musí mít svůj
vlastní pas.
To znamená, že po datu 1. 9.2006 již nebude
možné zapsat dítě do cestovního pasu
rodičů .
Pro dítě do 5 let se bude vydávat cestovní pas
s dobou platnosti l rok.
Správní poplatek činí 50,- Kč
Pro dítě starší 5 let a mladší 15 let bude cestovní pas platný 5 let.
Správní poplatek činí 100,- Kč
Pro dítě starší 15 let bude cestovní pas platný 10
let.
Správní poplatek činí 600,- Kč

UPOZORNĚNÍ!
V souvislosti se změnou vydávání cestovních dokladů se strojově čitelnými a biometrickými údaji nebude možné v období m ezi
21.8 – 1.9.2006 podávat žádosti o vydání
cestovního pasu se strojově čitelnými údaji.
Bude možné podat pouze žádost o vydání
cestovního pasu bez strojově čitelných
údajů s dobou platnosti na 1 rok a za správní poplatek 600,-.
To znamená, že na Obecním úřadě v Dolní
Lutyni si můžete cestovní pas se strojově
čitelnými údaji s dobou platnosti 10 let (tj.
pas v červených deskách) vyřídit nejpozději
do 16. 8. 2006!!!
Po 1.9.2006 se cestovní pasy
s biometrickými údaji budou vyřizovat pouze na Městském úřadě v Orlové!

Jarmila Vozárová
úsek OP a CP

(Pokračování ze stránky 1)

v mnoha případech nejsložitějším) je
změna
postojů
mnohých
občanů
k likvidaci odpadu pálením. Nebudu se
o škodlivosti takovéto činnosti rozepisovat, nejedná se o neznámou a novou
záležitost. Když se k pálení tuhého domovního odpadu přidruží i pálení vlhké
a nedosušené trávy máme o efekt postaráno. To není neznalost důsledků, ale
bezohlednost vůči druhým i sobě. Ale i
v tomto případě nejsem skeptik. Stoupá

počet občanů, kterým otázka životního
prostředí není lhostejná a neváhají slovně vůči takovému počínání zasáhnout a
upozornit na důsledky. V neposlední
řadě se na míře znečištění ovzduší podepisují i neošetřené zemědělské plochy. Alergici by mohli vyprávět.
Jak vidíte, do zlepšování stavu ovzduší
se může zapojit každý z nás. Horké léto
a dýchatelný vzduch Vám přeje
Jan Fismol

Dvacet let Kulturního domu v Dolní Lutyni
Devadesátá léta znamenala pro kulturní dům velký zlom. Pro mládež se každou sobotu konaly diskotéky od 17.00 –
22.00 hodin.
Taktéž se konaly divadelní představení,
výchovné programy a zajímavé besedy.
Zatím v oblasti estrád ubylo diváků a
tím i estrádních programů.
Z těch nejlepších vybíráme .
Rok 1991 – Zlatý kolovrat – pořad o
mládí a tvorbě K.J.Erbena,
se Stanislavem Procházkou mladším
Celá škola za školou, Bacily bojte se,
Dobrá hodinka, Papoušek má klauny
rád. V programu pro dospělé vystoupil
Ivan Mládek a Luděk Sobota, ke Dni
matek Stanislav Procházka ml. uváděl
program „ Procházka s módou“.
V sále se konal Vánoční koncert
v podání velké Dolnolutyňské dechovky
a dětského pěveckého souboru při Základní škole Aloise Jiráska v Dolní Lutyni.
Rok 1992 – pohádka O černém klobouku a duhovém míči, pro starší žáky Ó,
radosti má – ze života J.A.Komenského,
magic – revue pro děti, děts ký muzikál
– Balónový cirkus, loutková hudební
pohádka Honza a drak, divadelní leporelo se Štěpánkou Haničincovou, Blankou Lormanovou a Janem Přeučilem,
loutkové divadlo „ Dlouhý, Široký a
Bystrozraký, Psí pohádka a Ptačí pohádka, Honza a drak a Proutěná královna.
Pro milovníky dechovky přijela do naší
obce slovácká krojovaná dechová hudba Vlčnovjanka, operetka Kam čert nemůže, nastaví ženskou a Prodavači Humoru.
Konaly se první Vánoční trhy..Tržba
z diskotéky se zaslala na konto „ Akce
Míša „ do Prahy.
V sále se konal Vánoční koncert Dolnolutyňské dechovky a dětského pěveckého souboru při Základní škole Aloise
Jiráska.
Rok 1993 - Pohádky z pohádek Taktík a Brepta na výletě, kouzelník – Magic revue Kellner, Klauniády pro děti,
Kamarádi ve školce, havířovské divadlo
Kruh přijelo k nám s pohádkou Pohádky
z Krakonošovy
zahrádky
a
s pohádkami O Budulínkovi, O Plaváčkovi, Aby bylo veselo, O Honzovi a víle
Verunce, Čtyři roční období. Starší děti
zhlédly – literární montáž k výročí naro2

zení T.G.Masaryka, Sedm biblických
příběhů a Krásku a zvíře, skupina Petarda vystoupila v programu Jak se stát
zpěvákem populární hudby, zajímavosti
ze života T.G. Masaryka v programu
Nebát se a nekrást. V programu
S úsměvem to jde všechno líp vystoupila Jitka Molavcová se svými hosty, Odyseus.
Spoluobčané navšítvili diskoples, konala
se v květnu módní přehlídka našich
finastek Miss 1993.
Pro všechny děti se uskutečnil
Rej
masek. Vánoční trhy a Vánoční koncert
Dolnolutyňské dechovky a dětského pěveckého souboru při Základní
škole A. Jiráska v Dolní Lutyni.
V roce 1994 začaly programy pro děti
koncertem Pro nakreslenou princeznu,
Zvěřinec, který uváděl Pavel Novák, Raf
a
Ňaf
v kabaretu,
pohádky
z kouzelného klobouku uváděla Štěpánka Haničincová s Janem Přeučilem, O
perníkové chaloupce, Jak se léčí princové, Cinky linky stromeček. Starší žáci
zhlédli zábavný koncertní pořad „ Otvírání pokladů a duší, výchovný koncert
Saxophonic kvartet, výchovný koncert
ostravského dechového kvinteta – Slavná souhvězdí muikantského nebe, šermířské vystoupení – Toulky minulostí,
Country a proběhla beseda s dívkou
HIV pozitivní v programu Husaři – frajeři.
Dospělí navštívili vystoupení Andera
z Košic – Sólo pro Andera, Josef Kobr
se svými hosty.
Vánoční trhy a Vánoční koncert Dolnolutyňské dechovky a dětského pěveckého souboru při Základní škole Aloise
Jiráska. Pro všechny děti Rej masek.
V roce 1995 děti navštívily pohádky –
Dlouhý, Široký a Bystrozraký, loutkové
divadlo -Tři vlasy děda Vševěda, O
Budulínkovi, Slabikář Jiřího Žáčka, O
poctivosti, pohádky Daniely Zbytovské,
Pavla Nováka v pořadu Doktora se nebojte, Kamarádi na výletě, Dračí pohádka, Kuk a Cuk, Birlibánova dobrodružství, O mlynáři. Pro starší žáky k 50.
výročí ukončení války Slzy a smích a
pantomima Kufr. Pro starší generaci do
obce zavítal s novým programem Petr
Dudešek a jeho Berušky.
V roce l996 se uskutečnila pohádka O
(Pokračování na stránce 3)

(Pokračování ze stránky 2)

červené Karkulce, Veselý semafor, Ukradený měsíc, Děda, babka a míč, Petra
Černocká v programu – Kdo chce vyhrát
lízátko, O Sněhurce, O Sluníčku, Babice, Vrbice, Florentýnky, Jak se jmenuje
čas, Vánoční expres, Tři veselé pohádky.
Pro starší žáky – Vzpomínky na Slezsko,
Country show, , Stoletý Jan Neruda,
V obci
hostoval
Ander
z Košic
v programu – Ander, Piťo a já, Velkopopovická Kozlovka.
Rok 1997 – pohádky pro nejmenší –
Český Honza, loutkové divadlo z Košic
předvedlo pohádku Šašoféria, Zahrajem
si na malíře, Jů a Hele, Miluška Voborníková v programu Pohádková abeceda,
O červené Karkulce a jiné pohádky,
Otesánek mezi námi, Aby bylo veselo.
Starší žáci navštívili program – Kytara
v životě trubadurů, Starodávné ohlasy
se vzpomínkou na Františka Ladislava
Čelakovského, vokální skupina SLUNÍČKO z Bohumína, Dobrý den, či rukulíbám, Kriminalita mládeže s redaktorem
televize NOVY panem Josefem Klímou,.
Opět do naší obce zavítal Ander z Košíc
s programem – Civil a voják Ander,
Josef Náhlovský a Josef Malý.
Rok 1998 - O princezně Barborce,
Veselý semafor, O Kubovi a jeho hloupé

ženě, O Budulínkovi a Smolíčkovi, Pomlázka se čepejří, pohádka o Krakonošovi, Potkali se klauni,
Magic revue Kellner, pohádka pro malá
kůzlátka, Mlynáři a strašidla, Vánoce
s kamarády,
Obrázky malíře Juliána
Starší žáci zhlédli - To je dneska mládež, beseda s dívkou HIV pozitivní,
Hezky česky, Starý zákon, Hudba bez
škatulek, vokální skupina Sluníčko
z Bohumína.
Pro dospělé se konala estráda Ze smíchu
hlava nebolí.
Rok 1999 – Handulena, Hloupé zvyky
chytrých tvorů, Medovníkový domeček,
Jak šel Honza do pohádky, Tři pohádky
z oříšku, Dlouhý, Široký a Bystrozraký,
Hrajeme si s kamarády, O Neptunovi a
víle, koncert Sluníčko, Kdo je nejhloupěhjší, nČert a Káča, Líný Honza, Čertovská pohádka, Žerty pana uklízečky,
Starší žáci zhlédli - Hloupé zvyky chytrých tvorů, Jak se bránit zločinu, koncert
Sluníčko, Betlém.
Starším spoluobčanům se líbil program –
Zpívám a to mi stačí.
Pokračování příště.
Pavla Petrová

SLUŽBA
OBČANŮM
Pro velký zájem proběhne ve spolupráci s Obecním úřadem v termínu od
14. 8 do 20.8.2006 již druhá preventivní bezpečnostní akce zaměřená na
ochranu majetku občanů (rodinné
domy, chaty, garáže, byty) proti vloupání, zničení, požáru, úniku plynu,
atd.
Objednejte si bezplatně návštěvu technika na tel. Čísle 732 580 676 a získejte
zdarma poradenství včetně návrhu
zabezpečení s cenovou kalkulací, přizpůsobenou Vaším potřebám a možnostem.
Chraňte svůj majetek zlomkem
jeho hodnoty! Nebuďte k sobě lhostejní!
Firma: ALERTE s.r.o.
Havířov, Příčná 2
www.Alerte.cz
tel: 596 820 620-1;
732 580 676

ATLETICKÉ ZÁVODY DOLNOLUTYŇSKÝCH ŠKOL
Ve středu 28.června se uskutečnily na naší základní škole atletické závody žáků od 7 - 10 let. Zúčastnily se všechny dolnolutyňské školy. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách a dvou kategoriích. Mladší kategorii tvořily děti 1. a 2.tříd, starší kategorii pak děti 3. a 4.tříd. Jednalo
se o atletické závody, takže nechyběl skok do dálky, hod míčkem a běh na 50m. Závěr závodů patřil štafetě 4x60m, která se setkala s velkým
ohlasem nejen závodníků, ale i diváků. Výkony byly obodovány, sečteny a nastal vytoužený okamžik, a to vyhodnocení nejen jednotlivců, ale
také družstev. Nejlepší sportovci v každé kategorii a 3 nejlepší družstva získala diplomy a věcné ceny, za které touto cestou děkujeme obci
Dolní Lutyně, která se na této akci finančně podílela.

Výsledky závodů:
MLADŠÍ ŽÁCI
hod - dívky
1. Sabina HOLESZOVÁ (19,50m) ZŠ Nerad
2. Kamila JURÁŠOVÁ (14,10m) ZŠ Věřňovice
3. Aneta MŽIČKOVÁ (11,90m) ZŠ Střed
hod - chlapci
1.Jan JURÁŠ (27,20m) ZŠ Věřňovice
2.Jiří JUDAS (27 m) ZŠ Střed
3.Pavel KNĚŽÍK (22,10m) ZŠ Střed
skok - dívky
1. Aneta MŽÍČKOVÁ (2,65m) ZŠ Střed
2.Sabina HOLESZOVÁ (2,40m) ZŠ Nerad
3. Natálie JURÁKOVÁ (2,30m) ZŠ Zbytky
skok - chlapci
1. Lukáš BEDNÁŘ (2,90m) ZŠ Střed
2. Filip SAMLÍK (2,80m) ZŠ Zbytky
3. Tomáš KOŠÁREK (2,70m) ZŠ Zbytky
běh 50m - dívky
1.Tereza KIKOVÁ (9,16s) ZŠ Střed
2.Natálie JURÁKOVÁ (9,57s) ZŠ Zbytky
3.Aneta M´ˇZIČKOVÁ (9,62s) ZŠ Střed
běh 50m - chlapci
1.Filip SAMLÍK (8,86s) ZŠ Zbytky
2.Lukáš BEDNÁŘ (9,01s) ZŠ Střed
3.Pavel KNĚŽÍK (9,13s) ZŠ Střed
štafeta
1.ZŠ Střed 48,09s (Mžíčková, Kiková, Kněžík,

Bednář)
2.ZŠ Zbytky 48,73s (Juráková, Adamčík, Košárek, Samlík)
3.ZŠ Střed 49,86s (Lukšová, Szelongová, Fierla,
Mosler)
STARŠÍ ŽÁCI
hod - dívky
1.Tereza CHYBIORZOVÁ (22,70m) ZŠ Střed
2.Simona MARCALÍKOVÁ (18,40m) ZŠ Nerad
3.Veronika KRŮČKOVÁ (16,10m) ZŠ Střed
hod - chlapci
1.Dominik MRÁČEK (37,60m) ZŠ Střed
2.Richard MIČKA (34,20m) ZŠ Střed
3.David LOTECKI (33,70m) ZŠ Střed
skok - dívky
1. Hana JANČAROVÁ (2,85m) ZŠ Zbytky
(součet pokusů)
2. Michaela CHUDOBOVÁ (2,85m) ZŠ Zbytky
3. Kristýna JIRÁKOVÁ (2,85m) ZŠ Střed
skok - chlapci
1.Richard MIČKA (3,45m) ZŠ Střed
2.Dominik MRÁČEK (3,25m) ZŠ Střed
3.Jiří SEDLÁČEK (3,15m) ZŠ Zbytky
běh 50m - dívky
1.Tereza VOKŮRKOVÁ (8,29s) ZŠ Věřňovice
2.Tereza CHYBIORZOVÁ (8,64s) ZŠ Střed
3.Kristýna JIRÁKOVÁ (8,80s) ZŠ Střed
běh 50m - chlapci
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1.Dominik MRÁČEK (8,11s) ZŠ Střed
2.Richard MIČKA a David LOTECKI (8,57s) ZŠ
Střed
3.Jiří SEDLÁČEK (8,70s) ZŠ Zbytky
štafeta
1. ZŠ Zbytky 43,20s (Chudobová, Jančarová,
Sedláček, Mikulík)
2. ZŠ Střed 43,32s (Chybiorzová, Hradilová,
Ježíšek, Lotecki)
3. ZŠ Střed 43,57s (Krůčková, Šostoková, Fierla, Mráček)
VYHODNOCENÍ DRUŽSTEV
1. ZŠ Střed mladší žáci - 101b
(Mžíčková A., Kiková T., Kněžík P., Bednář
L.)
2. ZŠ Zbytky mladší žáci - 88b
(Juráková N., Adamczyk M., Košárek T.,
Samlík F.)
3. ZŠ Střed starší žáci - 82b
(Chybiorzová T., Hradilová Z., Ježíšek P.,
Lotecki D.)
Věříme, že se akce všem líbila a v příštím
školním roce se setkáme u II.ročníku.
Martina Baarová
učitelka ZŠ A. Jiráska v D. Lutyni

Škola a v ní prožitých devět let
Nad tímto tématem se zamýšleli žáci 9.A. ve svých slohových pracích. Nabízíme úryvky k přečtení:
Adriana Konečná:
,,Takže já a devět posledních let? Co jse m se
naučila a co umím n avíc? No tak snad jsem
za tu dobu udělala velký pokrok, alespoň si
to myslím. Z malé nic ne vědoucí holky se
stala…
No já. Naučila jsem se od všeho
něco…
Kdyby se člověk za kaž dých devět let naučil
tolik dalších věcí, které jsme se naučili my,
myslím, že by všichn i umírali jako gén iové.“

Domnívám se, že škola má vel kou zásluhu
na tom, že jsem dobře připraven a na další
studium, ve kterém chci pokračovat na
střední zdravotní škole.“
Aneta Antončíková:
,,…Odhalil a jsem taje mství ně kte rých programů na počítači. Inte rnet taky ovládám.
Jsem ráda, že umím číst, protože četb a patří
mezi mé koníčky. Jsem ráda, že umím počítat, protože mě v obchodě jen tak sn adno
neošidí. Zdokon alila jse m se ve zpěvu, malování a cvičen í. Zn ám už i dějin y naší
republiky. Ve fyzice jsem se dozvěděla z ákony akce a reakce, něco o ato mech atd. Díky
chemii už vím, co znamenají ta písmenka
na láhvích o d minerále k. Ano, jsou to chemické značky, které teď také plně ovládám.

Jazyk hrou - Jan Blaník, Martin Bobrek, Tomáš Orszulik a Michaela Petrýdesová.
Je jim patnáct, končí základní škol u a v září
se rozjedou do dal ších škol, tentokr át už
ale středních. Popřejme jim hodně ště stí.
Nejen ve škole, ale i v osobní m životě.
Za všechny pedagogy
ZŠ A. Jiráska v Dolní Lutyni
Mgr. Eva Šipulová.

Požární ochrana očima dětí - výtvarná soutěž.
Eva Durčáková: 2.místo
Jan Szeliga, Martin Ondra: 1. místo
Lucie Břečková:
„… V šesté a se dmé třídě přibude fyzika,
učíte se rovn ice, zlomky, slovní úlohy, určovat věty hlavní a vedlejší a začnete psát
slohové práce. V osmé třídě budete brát
stavbu lidského těla, buňky, atmosfé ru,
litosféru a hornin y. V českém jazyce se
budete učit b ásničky n azpaměť, rozebírat
složitá souvětí a navíc přibu de che mie, ve
které poznáte chemické p rvky, vzorečky a
jiné příklady. V deváté třídě se začínáte
připravovat na p řijímací zkoušky.
Teď chodím do deváté třídy a moje znalosti
jsem uplatnil a u přijímacích zkoušek n a
střední školu, na kte rých jsem se u místila
na 1. místě.“

Biologická olympiáda - mladší kategorie.
Lucie Šostoková, Oskar Molínek
Hana Glisníková:
,,…Ve škole jse m se naučila hodně věcí,
myslím si, že škola je můj další rodič. Ale
nenaučila jse m se ve škole jen nové učivo,
ale i komunikovat s l idmi, n ajít si hodně
přátel, to je to nejlepší, co může být.“
Tomáš Fismol:
,,…No myslím si, že škola je opravdu potřebná věc, i když n a ni často nadávám,
ale co se dá dělat, každý do ní musí. A mě
škola naučila dost potřebných věcí, a to jak
pro další studiu m, tak i pro život. A n avíc
mám z ní některé krásné zážitky.“

Fotosoutěž žáků okresu Karviná na gymnáziu
v Českém Těšíně.
Petra Kantorová: 1. a 3. místo.

s

Ekologická olympiáda - Oskar Molinek, Jan Gawlas,
Eva Švidrnochová, David Urban.
Andrea Malá:
,,…Škola mi rozšířila znalosti v mnoha
oblastech. U možnila nám také věnovat se
mimoškolním činnostem formou kroužků,
a to např. jazykových, výtvarn ých, sportovních, počítačových a dalších. Snažil a jsem
se těchto možností max imálně využít tak,
abych zvl ádla studium a dokázala se zároveň věnovat svým koníčkům a zálib ám.

Fotbalový turnaj žáků základních škol Mc Donald‘s Cup - mladší kategorie, postup do okresního kola.
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Fotoreportáž k článku z minulého
čísla : „X. Mezinárodní
lehkoatletický trojboj
v Dolní Lutyni“

Fotografie k článku „Jak minął rok?“ z minulého čísla DN.

Wyścig rowerów górskich w Orłowej - Lutyni.

Mistrzostwa szkół polskich w pływaniu - Bystrzcyca 2006:
I. miejsce (kraul) – Marek Blachowski

Pobyt edukacyjny w Krakowie na Wawelu.
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Osvětová
beseda
informuje
Osvětová beseda pořádá ve čtvrtek 10.
srpna 2006 jednodenní zájezd do Věžek
u Kroměříže na prodejní výstavu
FLORIA.
Odjezd od Kulturního domu v Dolní
Lutyni je v 7.00 hodin.
Cena 260,- Kč. Informace u paní Petrové
osobně nebo na tel. 596 544 435.
Osvětová beseda zve širokou veřejnost
na WESTERNOVÉ odpoledne, které se
koná v neděli 13. srpna 2006 v 15.00
hodin v areálu parku a na prostranství
před bývalou pekárnou MAX.
V programu se Vám představí – country
kapela Šviháci, taneční skupina Kanafas,
mistři a vítězové mnoha soutěží ve svých
disciplínách –Radim Jesse Michalek
s asistentkou Radkou v show jedním a
dvěma honáckými biči, dále Pavel Pedro
Michalek se svojí pistolnickou show,
Daniel Krejčíř předvede show a práci
v trikovém lasování ,vystoupí i bleskový
Jack s Anie a všichni nám zpestří
odpolední program scénkami z dob
divokého západu, kdy spory a hádky
neřešili právníci, ale pěsti a revolvery.
Stalo se již tradicí, že poslední
prázdninové pondělí se uskuteční
sportovní dopoledne pro všechny děti.
Pro děti je připraveno sedm sportovních
disciplín- běh v gumácích, hod na cíl,
skákáni v pytli, skákání přes švihadlo
atd.
Sportovní dopoledne se uskuteční
v pondělí 28. srpna 2006 v 9.00
hodin v parčíku v Dolní Lutyni.
Organizátorem této akce je Osvětová
beseda a Český svaz žen.

Pozvánka ČSCH

Český svaz chovatelů v Dolní Lutyni Vás srdečně zve na místní výstavu králíků, drůbeže a
holubů spojenou s výstavou „ O nejlepšího
samce Slezska“.
Výstava se koná v areálu JIŘINKA ve dnech:
sobot a 26. 8. 2006 od 8. 00 – 18.00 hodin
Neděle 27. 8. 2006 od 8. 00 – 16.00 hodin
V rámci výstavy bude zabezpečen firmou
GAZDA prodej kuřic. 26.8. od 11. 00 – 13.00
hodin
27.8. od 10. 00 – 12.00 hodin.

Pohádkový les
Věřňovice, sobota 27. května. Prostor od
mostu přes řeku k rybníku Balaton je
vyhrazen dětem předškolního i školního
věku. Odpoledne se stávají účastníky
dnes už tradiční akce „Pohádkový les“.
Na vyznačené trase, na devíti stanovištích, je čekají pohádkové bytosti, pro
které musí splnit zadaný úkol. Sladká
odměna za jeho splnění je samozřejmostí. Zajímá Vás, s čím se děti na trase
setkaly? S Budulínkem, Smolíčkem, Červenou Karkulkou, ježibabou v perníkové
chaloupce, zvířátky a loupežníky, vodníkem, třemi prasátky, Zla tovláskou i vílou
Amálkou. Jako vždy se rolí pohádkových
postav zhostili rodiče dětí, kteří popustili

ZAHRÁDKÁŘI
RADÍ
Co musíme udělat v srpnu:
OVOCE:
Očkujeme ovocné dřeviny na spící očko,
vysazujeme sazenice jahodníku a vydatně
je zaléváme, sbíráme letní druhy ovoce, po
sběru úrody prosvětlujeme peckoviny,
řezné rány ošetřujeme štěpařským voskem,
provádí me poslední postřiky pozdních
odrůd pr oti červivosti ovoce, zasahujeme
ve vinici proti peronospoře, padlí a šedé
plísni, podle vlahy přiměřeně zavlažujeme,
začneme s pří pravou na výsadbu ovocných
stromků, dezi nfikujeme skladovací prostory a bedničky na uskladnění ovoce.
ZELENINA:
Čistíme zeleninové záhony od plevele,
vydatně zaléváme zeleninu a rozrušujeme
půdní škraloup, koncem mě síce seřízneme
vrchní růžičku na růžičkové kapustě, vysé-

Společenská kronika
V měsíci červenci oslavili 75.,80.,85.,
94, a 98. narozeniny:
Lucie Stařičná, Anna Staniczková,
Anna Babinská , Anna Rakusová,
Monika Vajdová, Marie Kuczová
Všem jubilantům přejeme hlavně hodně zdraví, spokojenost, rodinnou pohodu a hodně elánu do dalších let
Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany:
Ladislav Neuhübel, Josef Knirsch, Miroslav Pastušek, Alois Sternadel, Anna
Kendziurová, Alena Strnadlová, Zdeněk
Ciasnocha, Adéla Wojtaszková
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast

K hojné účasti zve výstavní výbor ČSCH
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fantazii svým kostýmům. Počasí, ač každou chvíli hrozilo deštěm, vydrželo.
Oheň, připravený na břehu rybníka u
rybářské chaty, přímo vybízel k opékání
párků a dobré pohodě. Mezi zúčastněnými nebyli pouze rodiče a prarodiče věřňovských dětí, ale i jejich známí s dětmi
z okolních obcí a měst. Jeden z „cizích
dědečků“ na můj dotaz, co ho sem na
tuto akci přitahuje, odpověděl docela
stručně. Nádherná příroda, pohoda a
radost dětí. Souhlasil jsem s ním bez
výhrad. Jarní vzduch, pohoda a přátelská atmosféra byly tou nejlepší kulisou.
Poděkování členům rodičovského sdružení, rodičům a všem, kdo přiložil ruku
ke zdaru akce, je zcela na místě.
Jan Fismol
váme ozimou zeleninu (ci buli, salát), postupně sbíráme hlavně plodovou zeleninu,
dokončíme sběr cibule a česneku, proschlé
cibuloviny pročistíme a uskl adní me, sbíráme kořeninové a léčivé rostliny na sušení,
rajčata seřízneme za posledním rozkvetlým
květenstvím, koncem měsí ce zryjeme
prázdné plochy a zapracujeme kompost.
OKRASNÉ ROSTLINY:
Pokračujeme v péči o růže a jejích očkování, pravidelně zaléváme okr asné dřeviny
(hlavně jehličnany), podle potřeby tvarujeme živý plot, rozmnožujeme stále zelené
okrasné dřeviny a jehličnany řízkováním,
nadále pravidelně zaléváme a sečeme trávníky, soustavně odstraňujeme odkvetlá
květenství,
řízkováním
rozmnožujeme
pelargonie, oleandry a fuchsie, chryzantémám pěstovaným na jeden květ vylamujeme boční výhonky, koncem měsíce vysazujeme cibul oviny, intenzivně zaléváme
pokojové květiny.
Dudzik Bronislav
Kdo byl milován, není nikdy z apomenut.

Dne 11. 8. 2006 vzpomeneme nedožitých
78 let pana

Jana Ligockého.
Zároveň 17. června
2006 jsme vzpomněli
smutné 4. výročí jeho
smrti.
Stále vzpomíná manželka Věra,
dcera Radmila
a synové Mirek a Milan s rodinami.

Dne 6. srpna 2006
uplynul rok, co dotlouklo milované
srdce pana

Josefa Figury.
S láskou vzpomíná manželka Margita
s rodinou.

