Září 2006
MK ČR E 12137

9

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

Obsah:
Sportovní den dětí

2

Podařená generálka

Jak nás vidí...

2

aneb o nejlepšího samce Slezska

Fotbal na Zbytkách

2

20 let KD

3

Sdělení ZŠ A. Jiráska

4

Zahrádkáři radí

5

Spol. kronika

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
P. Sikora, vedoucí expozice králíků

Je to neuvěřitelné, ale chovatelé z Dolní
Lutyně se chystají na oslavu už 55. výročí založení své organizace. Bude se
konat v příštím roce a příležitostí ke generálce byl 54. ročník Místní výstavy
drobného zvířectva, tedy králíků, drůbeže a holubů v areálu „Jiřinka“ v sobotu
26. a neděli 27.8. 2006. Letos poprvé byla doprovázena výstavou „O nejlepšího
samce Slezska“ , tedy nejkvalitnějšího
králičího elegána.
Posláním výstavy a cílem organizátorů
bylo ukázat krásu a ušlechtilost čistokrevných zvířat, rozšířit vědomosti návštěvníků a představit chovatelství jako
zájmovou činnost, přinášející člověku i
dnešní uspěchané doby možnost ve
svém volném čase zdravým a zajímavým
způsobem trávit chvíle odpočinku a vytvářet hodnoty jak pro sebe, tak i pro
druhé.

Štefan Sedlák, Rostislav Parwa a Erich
Štabla. V soutěži „O nejlepšího samce
Slezska“ se v konkurenci 28 krasavců
umístil na 2.místě králík Jána Zuščáka.
Výstava drůbeže obsahovala 34 voliér se
100 kusy hrabavé i vodní drůbeže a zde
získali první místo a pohár Radim Dymasz za exponáty v kategorii vodní drůbeže
a Ján Zuščák za exponáty
v kategorii velká drůbež hrabavá. Výstavu holubů tvořilo 50 voliér vždy
s jedním nádherným opeřencem a zde
čestné ceny získali Jan Bobrek, Ján Zuščák, Erich Štabla a Leo Skříšovský.

Co říci na závěr? 18-ti členům Základní
organizace Českého svazu chovatelů
v Dolní Lutyni se podařilo předvést veřejnosti celoroční výsledek své chovatelské činnosti a ukázat, proč právě tato,
byť počtem nevelká organizace, patří
k nejaktivnějším v okrese Karviná. Je to
Jako předchozí léta, i letos slavili velké především díky poctivé práci zdejších
úspěchy
domácí
vystavovatelé. chovatelů, ale také díky podpoře ObecV expozici 222 králíků získali celkem 18 ního úřadu a Zastupitelstva v Dolní Lutyčestných cen tito chovatelé: Karel Lazar, ni.
Ján Zuščák, Pavel Sikora, Jiří Trombík,
Dobroslav Štrouf
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Sportovní dopoledne pro
všechny děti

Jak nás vidí
návštěvníci ?

Stalo se hezkou tradicí, že Osvětová
beseda a Český svaz žen pořádají každé
poslední prázdninové pondělí sportovní

Naše vizitka
Protože od posledních voleb uplynulo už několik
měsíců a do dalších voleb ještě nějaký čas zbývá, jsou vitríny v centru obce vedle Kulturního
domu v Dolní Lutyni v následujícím stavu. Otázka zní: „Přispívá to k vytvoření dobrého dojmu
návštěvníků i občanů Dolní Lutyně?“

nec naše fotografie vynikající atmosféru přibližují
a skákání v pytli,
běh v gumácích či
hody na cíl a další soutěže pobavily
nejenom soutěžící děti, ale i přihlížející
rodiče, prarodiče a dokonce i organizátorky.

DŠ

dopoledne pro všechny děti. To letošní
se uskutečnilo v pondělí 28. srpna od
devíti hodin v parčíku v Dolní Lutyni a
organizátorkám vyšlo vstříc i počasí.
Přestože předpovědi nebyly příznivé,
nejdříve ráno svítilo sluníčko a pak se
postupně začalo zatahovat, ale holčičkám a chlapečkům to v soutěžení nevadilo. Čekalo na ně sedm sportovních
disciplín, jedna lepší než druhá. Nako-

Respekt ke 20 letům Kulturního
domu v Dolní Lutyni
V letošním roce oslavil KD v Dolní Lutyni 20 let
existence. Součástí oslav byly jak kult urní programy, tak série článků z hist orie i současnosti
KD. Pravděpodobně i oprava KD měla přispět
k tomu, aby i po dvaceti letech kulturní dům opět
zazářil. Ale to by se na opravě muselo opravdu
pracovat. Přestože jsme byli u staveništ ě s fotoaparátem několikrát, nikdy jsme tady pracovníky
nezastihli. A jak rychle probíhá oprava jubilanta a
jakým dojmem působí na návštěvníky a občany
obce, posuďte z našich fotografií.
DŠ

Sportovní dopoledne tedy poskytlo dětem těsně před koncem prázdnin velmi
hezký zážitek.
D.Štrouf

Westernové
odpoledne

Fotbalové utkání
„O putovní pohár“
na hřišti u ZŠ na Zbytkách

V rámci dolnolutyňského léta a u
příležitosti 20 let Kulturního domu
v Dolní Lutyni Osvětová beseda připravila pro širokou veřejnost v neděli 13.
srpna WESTERNOVÉ SHOW
v areálu parku a na prostranství před
bývalou pekárnou MAX.
Jako první vystoupil čerstvý mistr Evropy ve westernových disciplínách Pavel
„Pedro „ Michalek / z Dolní Lutyně/,
který
předvedl bravurní žonglování
s kolty, které bylo odměněno hlasitým
potleskem několika desítek návštěvníků.
Mistrovské kousky v trikovém lasování
předvedl Daniel Krejčíř.
Radim „ Jesse“ Michalek / z Dolní Lutyně/ se svou asistentkou Radkou se
předvedli v show s jedním a se dvěma
honáckými biči. V programu také vystoupil bleskový Jack s Anie, kteří
ukázali, jak se kdysi nosily kolty a
předvedli střelbu několika způsoby na
cíl, které tvořily nafouknuté balónky.
Prostor mezi jednotlivými ukázkami
všem přítomným zpestřili tanečníci ze
skupiny Kanafas z Českého Těšína,
kteří předvedli klasické i neklasické
westernové tance.
Na pódiu svižně vyhrávala country
kapela Šviháci, která dokreslovala se
sluníčkem pohodové odpoledne.

Dne 12.8.2006 se uskutečnilo již tradiční fotbalové utkání „O putovní pohár“ na hřišti u Základní školy na Zbytkách. Organizátory nejvíce potěšila a
zároveň překvapila nebývalá účast výborně fandících diváků, kterou by mohly závidět i registrované fotbalové celky
nižších soutěží. Lavičky a židle obsadilo
přibližně 160 diváků a hráčů.
Soutěže se zúčastnilo sedm mužstev po
sedmi hráčích pod názvy:
Holubáři
Lešenáři ( p. Janočko )
Restaurace „U Jardy“
Autobazar Maxi ( p. Bubík )
Banáni
Pinasníci
Zimovci
Po tvrdém, ale férovém boji pohár získalo mužstvo Autobazar Maxi, na druhém
místě se umístil tým Holubářů, třetí místo obsadili Lešenáři a na čtvrtém místě
skončili hráči za restauraci „U Jardy“.
Zdařilou akci kolem páté hodiny odpoledne mírně pokazilo počasí silným
deštěm.
Organizátoři děkují za pomoc především obecnímu úřadu a sponzorům Miroslavu Zimovi, Rostislavu Bubíkovi a
Milanu Janočkovi.
Těšíme se na další ročník turnaje.
Chovatelé poštovních holubů Zbytky

Pavla Petrová
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Dvacet let
Kulturního domu
v Dolní Lutyni
(pokračování)
V roce 2000 až do dnešních dnů se stále
hraje jednou měsíčně divadl o pr o mateřské
školy a děti l. –4. třídy. Navíc se svážejí
děti z mateřských školek Dětmarovice –
střed a Dětmarovice Koukol ná.
Hned v lednu se začínalo pohádkou –
Překvapení z pohádkové země, Jak sluníčko přišl o na zem, Křesadlo, Vypr ávění
starého stromu, Hl oupý Honza, Obušku z
pytle ven, Kašpar čert a ježibaba, Kuk a
Cuk, O pejskovi a kočičce, Princezna a
loupežníci, Vánoční koncert pr o malé posluchače. Star ší žáci nav štívili zlínské dechové kvinteto, dospělí se radovali
z opětného vystoupení Andera z Koší c.
V roce 2001 se odehrál a pr o nejmenší tato
divadla – O Slunečníku, Měsí čníku a Větrníku,
Obrázky malíře Juliána, Jaro s kamarády,
Vymyslivna, Nápady my šky Terezky, Kocourek Modroočko, O Budulínkovi,
O
Růžence a Kopřivěnce, Kuk a C uk, magie
René Kellnera,
Vánoční pohádka.
Rok 2002 – Písni čka je grunt, Ferda mravenec, O skleněném království, O červené
Karkulce,
Čert a Káča, Pitrýsek, Vánoce s rolničkou.
Pro žáky druhého stupně hostoval opět
v naší obci Josef Klí ma – redaktor televize
Nova - s poř adem Kriminalita mládeže.
Dospělí se potěšili vystoupením Petra Dudeška a jeho berušek
a s nejkrásnějšími áriemi z operet přijelo
opav ské divadlo – Láska brány otevírá.
V roce 2003 – Pohádky kouzelníka Čáryfuka, Rusalka, Cuk a Kuk, Vánoční hra.
Starší žáci besedovali s PhDr. Ivanem Doudou na téma Pasti života a spoluobčané
navštívili
své
oblíbené
operetky
v programu Líbánky s operetou.
V roce 2004 začínalo divadelní sezónu
divadlo z půdy z Mladé Bole slavi loutkovou scénou
Honza a dr ak, Maxipe s Fík, výchovný
koncert Začarovaný les, Raf a Ňaf, Kamar ádi na hradě, Kuk a Cuk, Kr akonoš. Starší
žáci navštívili program –Balady.
Rok 2005 – Kamarádi na výletě, Jarní pohádka , Růženka a Kopřivěnka, Jak Tonda
léčil rohatou pri nceznu, Kouzelník, Kocour v botách, Čert Všudybyl.
Do naší obce přijel se svým programem
Vláďa Hron.
To je jen částečný výčet akcí- pr avidelně
se konaly plesy, dětský Rej masek, Mikulášská nadílka, Vánoční koncerty., v parku
se koná Dolnolutyňské léto, prodejní akce,
výstavky.
V kulturním domě od 90. let až dosud je
autoškol a. Deset let zde probíhal a výuka
na kl avír, tři roky výuka na kytaru, výuka
němčiny a francouzštiny, kurzy šití a střihání, cvičení jógy.

Klubovny kulturního domu využívají
společenské org anizace, politické strany ,
Klub důchodců.
Konají se zde r odinné oslavy, školení,
pracovní a soukromá setkání, besedy a
přednášky.
Při kulturním domě je velká dolnolutyňská
dechovka, dechovka LUTYŇSKÁ ŠESTKA a
taneční kapela SAXET.
V kulturním domě se nepořádaly jen
představení pro děti a dospělé. Konaly se
zde i jiné aktivity, např. plesy společenských organi zací, taneční zábavy, diskotéky,dětské karnevaly, dětské dny. Kulturní
dům organizoval malování na chodníku,
sportovní dopoledne, setkání jubil antů,
společné osl avy Mezinárodního dne žen,
dny zdraví, Vánoční koncerty, vánoční
trhy.
Velkou oblibu si získaly přednášky a
besedy z oblasti historie, lékařské, cestopi sné, ukázky vázání a aranžování květin, pro
školy muzeum v kufru, Jak se bránit zl očinu,
beseda
s dívkou
HIV
,beseda
s redaktorem Novy s programem „ Na
vlastní oči “ ….
Pro poznávání blízkého i vzdálenějšího
okolí se konaly a konají jednodenní a vícedenní zájezdy – Karvinsko, Rožnov pod
Radhoštěm, Český Těšín a polský Těšín,
Pustevny, Lešná u Zlína, Luhačovice, Olomouc, Brno,Opava, Kr nov, vlčnovská Jízda
králů, národopisné slavnosti v Dolní Lomné, návštěva litovelského pivovar u, Vizovice, hrady Bouzov, Helfštýn, Úsov, N áměšť
na Hané, Pernštejn, Boskovice, Hradec nad
Moravicí, zámky Raduň, Staré Město u
Uherského Hr adiště a spousty dalších zajímavých míst.
Ve spolupráci s cestovkou JIKOTOU R se
konaly a konají zájezdy do maďarských
lázní, do Chorvatska. Uskutečnily se poznávací zájezdy do Hol andska, N orska, Francie, Itálie,Rakouska, Turecka, Polska.
V kulturním domě se konaly a konají kurzy
němčiny, francouzštiny, angličtiny, výuka
hry na kl avír, kytaru a autoškola, kurzy šití
a střihová sl užba. Velkou oblibu si zí skalo
cvičení jógy.
Prostor kulturního domu využívají společenské organi zace – Český svaz včelařů,
Český svaz žen, pro větší schůze TJ Sokol
Dolní Lutyně, Český svaz chovatelů, PZ KO
Dolní Lutyně a
politické str any.
Společenské organizace využívají prostory jak pro schůzovní činnost, tak i pro
různá setkání a výstavy – jako dětský kroužek výtvarných prací Šikulky, ruční práce
žen , výstav a betlémů, Jak se kdy si žilo,
výstava obrazů.
Klubovny se také pronajímaly a pronajímají
– pro notáře, různé poji šťovny, stavební
spořitelny a fotografa.
Za dvacet let se v kulturním domě uskutečnilo na 7 300 akcí a kulturním domem
přešlo přes milión návštěvníků.
Při osvětové besedě pracují tři hudební
tělesa – VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR,
malá dechovka LUTYŇSKÁ ŠESTKA
a
taneční orchestr SAXET .
Velká dechovka
Vznik této kapely nelze přesně určit, podle
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dobových fotografií a podle sdělení pamětníků obce kapela už fungovala v době ck
Rakouska.
Velkého rozmachu doznala v období
první republiky, kdy hrála na akcích politických stran, letních slavnostech spolků a
zájmových sdr užení ,prvomájových pr ůvodech a v neposlední řadě doprovázela
občany na poslední cestě životem na mí stní hřbitov.
V době okupace činnost kapely byla
pouze omezena na pohřby.
Po osvobození opět navázala na prvorepublikové tradice. Kapelu bylo slyšet na
mnoha akcích v obci .
Za dobu existence se vystřídala řada
kapelníků a od roku 1970 vede tuto kapelu
pan Eduard Krul.
V 80 letech každoročně hrála kapela na
dožínkových slavnostech v obcích sousedního Pol ska.
Kapela se zúčastňovala soutěží a fe stivalů dechových hudeb. Velkého úspěchu
dosáhla na prvním roční ku mezinárodního
festivalu „ tři bratři „ v Těší ně , kdy obsadila první místo.
Od roku 1989 pořádal a kapela spolu
s dětským pěveckým sborem ZŠ A. Jiráska
v Dolní
Lutyni
vánoční
koncerty
v Kulturním domě. V dlouhé sérii těchto
koncertu byly pořádány
Dobrovolné sbírky ve prospěch nadace
pro transplantaci kostní dřeně v Plzni. Bylo
odesláno zhruba 40.000,- Kč. Začátkem
tohoto století vyměnili někteří hráči dechové nástroje za smyčce a spolu
s místní mi zpěváky realizovali v kostele
Rybovou Vánoční mši s kterou rovněž
vystoupili v kostele ve Starém Bohumí ně.
Pro velký úspěch a ohlas v sousedním
Polsku byla kapela pozv ána k vystoupení
v Czyzowicích při otevření kulturní ho domu a oslavách 100 let založení hasičského
sboru v Gorzycích.
V posledních dvou letech kapela vystupovala n a letních promenádních koncertech v Orlové a místním parku. Velmi zdařilé bylo vystoupení s žákovským pěveckým sborem se směsí národních písní
„Ovčáci čtveráci“ k 700 let založení obce.
Poslední zdařilé vystoupení, kde posl uchači mohli slyšet skl adby Beetovena, Mozarta,
muzikál ové a filmové melodie bylo letos
na jaře při příležitosti 20 let kulturního
domu..
Dvacet let funguje u Osvětové besedy
taneční or chestr, který se v prvopočátku
jmenoval KLM-Systém . Od roku 1996 pod
vedením pana Evžena Pietrasze a v novém
obsazení se přejmenoval na SAXET, který
hraje na plesích, společenských akcích a
promenádních koncertech.
Lutyňská šestka vznikla z inici ativy kapelníka Aloi se Kalety. Vytvořili skupinu, která
hraje dechovku, ale poněkud odlišným
stylem a v netradičním obsazení.
Od září 1966 si získala srdce posl uchačů . Hraje zejména v lázních v našem regionu , v sousedním Polsku a na plesích..
Hraje k poslechu i tanci. N a př ání posl uchačů uvádí i slezské lidové písně.
Od ledna 1982 do června 1992 Osvětová
beseda spravovala mí stní ki no PANORAMA, jehož vedoucím byl pan Zdenek Ko(Pokračování na stránce 4)

(Pokračování ze stránky 3)
páček .Kino bylo důležitým prvkem určeným k zábavě i poučení. Mimo běžná filmová představení v soboty, neděle a středy
se konaly různé festivaly - týdenní přehlídka filmů - Jaro na vesni ci a Dětský filmový
festival.
Při místním kině pracoval Kl ub př átel
sovětského fil mu pro dospělé i pro mládež.
U příležitosti různých oslav se promítaly

filmy s příslušnou tematikou / osvobození,
den dětí…/ Jednou měsíčně se promítalo
pro mateřské škol ky a pro první stupeň
základních škol.
Ve foyer kina se konaly výstavky ve
spol upr áci s muzeem v Českém Těšíně.
V kině se hrály pro děti v neděli loutkové
pohádky, konala se různá setkání , například MDŽ.
Po roce 1989 návštěvnost kina klesal a a

hlavně neúměrné nákl ady na provoz způsobily, že 30. června 1992 bylo kino zr ušeno.
Knihovna
Knihovna
v roce
z Regionální knihovny
Osvětovou besedu.

1996
přešla
v Karviné pod
Pavl a Petrová

Sdělení ZŠ A. Jiráska Dolní Lutyně
Vá žení rodiče,
v dubnu jste obdrželi prostřednictvím svých dětí " Dota zník školní atmosféry pro rodiče ". Cílem tohoto dotazníku bylo získat
přehled o názorech rodičů na klima školy. Všechny informace z tohoto dotazníku mají informativní charakter a jeho vyplnění
bylo dobrovolné. Dotazník vyplnilo a odevzdalo 72 % rodičů. Počty jednotlivých odpovědí jsou vyjádřeny v procentech.

Počet odpovědí vyjádřený v procentech

určitě
ano

ano nevím

ne

určitě
ne

1.

ZŠ A. Jiráska Dolní Lutyně připravuje žáky dobře na další studium.

22

58

43

9

0

2.

Hodnocení našeho dítěte považujeme za spravedlivé a objektivní.

21

66

11

2

0

3.

Všem žákům je ve škole poskytována stejně kvalitní péče bez ohledu, zda jsou žáci
nadaní nebo mají problémy.

4.

Naše dítě je ve škole občas kázeňsky potrestáno za něco, čeho se ovšem nedopustilo.

5.

16

38

6

7

18

52

15

Učitelé, kteří učí naše dítě, na něm vidí spíše přednosti než nedostatky.
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6.

Když se žák dostane ve škole do skutečně vážn ých problémů, je nezbytně nutná
aktivní pomoc jeho rodičů.
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7.

Domníváme se, že ve škole je uplatňováno více motivujícího vedení žáků než zákazů
a příkazů.
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5

8.

Myslíme si, že naše dítě by ve škole dosahovalo lepších výsledků, kdyb y se jeho
spolužáci lépe chovali.
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9.

Domníváme se, že našemu dítěti je ve škole zaručena naprostá bezpečnost.
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13. Informovanost rodičů o chování žáků je rychlá a účinná.
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4

6

0

14. Spolupráce s třídním učitelem je dobrá.
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3
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16. Naše dítě má často strach či obavy z chování některých spolužáků.
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17. Naše dítě má často strach či obavy z některých předmětů.
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20. Škola vede své žáky k odpovědnosti za své chování.
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8
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21. Škola otevřeně komunikuje o problematice drog.
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51

24

6

1

22. Škola otevřeně komunikuje o problematice šikany.

17

28

8

1

10. Jsme spokojeni se školními výsledky, kterých naše dítě ve škole dosahuje.
11. Učitelé našeho dítěte se nám jeví jako málo tolerantní a příliš přísní.
12.

15.

Činnost rady školy při zlepšování kvality vyučování v naší škole se nám jeví jako
velmi důležitá.

Učitelé mají přehled, v jakých rodinných či sociálních podmínkách žijí někteří jejich
žáci.

18. Žáci a učitelé se vzájemně respektují.
19. Škola nabízí dostatek volitelných předmětů.
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Knihovna v letech 1996-2005
V roce 1996 přešla knihovna z Regionální knihovny pod Osvětovou besedu
v Dolní Lutyni.
V současné době eviduje ve svém
fondu 21 283 knih. Od roku 1996 bylo
do knihovny nákupem získáno 4 979
nových knih. Každoročně jsou uskutečňovány knihovnické lekce pro děti místních mateřských škol a základních škol.
Ve spolupráci s Regionální knihovnou
byly v letech 1999 – 2003 uskutečněny
kulturně výchovné akce:
„Jak se bránit zločinu“ ,určená žákům
7.,8.,9. tříd místních základních škol.
„Pejsek a kočička“, určená žákům 1.a
2.tříd místních základních škol.
„To nejlepší z Fulghuma“ v podání
herce Miroslava Moravce, která byla
určena žákům 8. a 9. tříd.
„Sísa Kyselá a ti druzí“ v podání české
spisovatelky Martiny Drijverové, určená
žákům 4.,5.,6. tříd.
Beseda s českou filmovou režisérkou
a s cenáristkou Věro u Šimko vouPlívovou, která byla určena žákům 6.
,7.,8.,9. tříd.
V letech 1996 – 1998 v březnu v rámci
„Měsíce knihy“ byla uspořádána výstavka knih z příruční knihovny, jedná se o
knihy, které se domů nepůjčují a čtenáři
si mohli prohlédnout například Guinnessovu encyklopedii, Kroniku Země
nebo Dějiny světa a další knihy.
V roce 1998 byl do knihovny zakoupen počítač a nainstalován program Windows 95, Smartlib. O rok
později byl zpřístupněn Intranet a
nainstalován nový knihovnický program DAWINCI, který prošel několika novými verzemi. Od roku 2001

ZAHRÁDKÁŘI
RADÍ
Na co nezapomenout v září:
OVOCE:
Probírkou sklízíme rané odrůdy jablek a hrušek,
časně ráno sklízíme měkké peckové ovoce a
rané odrůdy stolního vína, po sklizni peckoviny
prořežeme, vyřežeme staré odplozené větvičky
z rybízových a angreštových keřů, ošetříme
maliník po sběru, zaryjeme staré trsy jahodníku
a zasadíme nové, pokračujeme v letním řezu
zákrsků jádrovin, očkujeme podnože jabloní,
hrušní, kdouloní a broskvoní, pokračujeme
v roubování rybízů a angreštů na meruzalku
zlatou, přihnojíme mladou vinnou révu síranem
amonným, dlouhé letorosty hlavně na mošt ových odrůdách vinné révy zkracujeme, vykopeme jámy pro podzimní výsadbu stromků a keřů.
ZELENINA:
Sejeme osivo ředkviček pro podzimní sklizeň,
předpěstujeme sazenice zimního salát u a ozimé

byl instalován do knihovny internet,
nejprve prostřednictvím pevné linky
a od roku 2002 má knihovna bezdrátové připojení k internetu. V roce
2002 byl internet zpřístupněn pro
občany obce. V letech 2004 a 2005
v březnu v rámci celostátní akce
„Březen – Měsíc internetu“ umožnila
knihovna občanům bezplatný přístup k internetu na půl hodiny denně zdarma. V roce 2005 se akce zúčastnilo 56 občanů, kteří strávili na
internetu 1680 minut.
V září 1999 připravila Regionální
knihovna pro knihovníky jednodenní
studijní zájezd do Biblioteky Šlaskijej
v Katovicích.
V červenci 2001 byla knihovna přestěhována do nově zrekonstruovaného
objektu po bývalé Policii ČR. O rok
později byly zakoupeny zcela nové regály na knihy.
V roce 2002 se obec zúčastnila soutěže „Vesnice roku“, což je Program obnovy venkova. Knihovně bylo v září při
vyhlašování vítězů v Hukvaldech uděleno „Čestné uznání“.
V roce 2003 Karin Kurtiová, posluchačka
Masarykovy univerzity v Brně, vytvořila
zcela nezištně a zdarma naší knihovně
internetové stránky, které se nacházejí
n a a d res e: ww w.s . web / d lu t yn e/
knihovna.
Od roku 1996 do roku 2005 navštívilo
naši knihovnu celkem 52 925 čtenářů,
kteří si vypůjčili celkem 273 506 knih a
časopisů. Ročně se do knihovny zaregistrovalo průměrně 393 čtenářů, z toho
mládeže do 15 let 164.
Za MK Dolní Lutyně dne 21.8.2006
Bc. Karin Anýžová

kapusty na přezimování, rozsadíme sazenice
pekingského a čínského zelí a podzimního salátu, vyjednotíme vzešlou čekanku, endivii a radicchio, dokončíme sklizeň a ošet řování cibule,
pravidelně sklízíme plodovou zeleninu, ihned po
dosažení konzumní zralosti sklízíme let ní saláty,
do skleníku nebo fóliovníku vysazujeme sazenice zelenin pro podzimní a zimní sklizeň, koncem
měsíce zaštipujeme vegetační vrcholy tyčkovým
rajčat ům a růžičkové kapust ě, ošetříme kompost
a připravíme ho pro podzimní použití, pravidelně
zavlažujeme, přihrneme pór.
OKRASNÉ ROSTLINY:
Intenzivně zavlažujeme osázené záhony a
okrasné dřeviny, končíme s přihnojováním pelargonií a fuchsií, odstraňujeme odkvetlé květy a
květenství rostlin, dělením a řízky rozmnožujeme
trvalky, koncem měsíce sázíme drobné cibuloviny a narcisy, připravíme jámy pro výsadbu nových dřevin, očkujeme růže, pokračujeme
v pravidelném sečení a zalévání trávníku, pravidelně rosíme a zavlažujeme pokojové rostliny a
postupně omezujeme přihnojování.
Dudzik Bronislav
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Rozpis soutěží fotbalu
Muži
DL - FC Libhošť

so 19.8.

16:30

Vendry ně - DL

so 26.8.

16:30

2. kolo
3. kolo

DL - Sokol Dobrá

so

2.9.

16:30

4. kolo

FK Bohumín B - DL

ne 10.9.

16:30

5. kolo

DL - SK Stonava

so 16.9.

16:00

6. kolo

Sokol Mosty - DL

so 23.9.

16:00

7. kolo

Sokol Lískovec - DL

so 30.9.

15:30

8. kolo

DL - Hodslavice

so 7.10.

15:30

9. kolo

Pražmo-Raškov ice - DL so 14.10. 15:00 10. kolo
DL - Tatra Příbor

so 21.10. 14:30 11. kolo

SK Brušperk - DL

so 28.10. 13:30 12. kolo

DL - SK Bystřice
n.Olší

so 4.11.

13:30 13. kolo

Sokol Staré Město - DL so 11.11. 13:30

1. kolo

Dorost
FK Bohumín B - DL

so 26.8.

14:30

3. kolo

DL – Těrlicko

so

2.9.

14:15

4. kolo

Inter Petrov ice – DL

ne 10.9.

14:15

5. kolo

DL – Věřňovice

so 16.9.

13:45

6. kolo

so 30.9.

13:15

8. kolo

Albrechtice – DL

ne 8.10.

13:15

9. kolo

Slav oj Rychv ald – DL

so 14.10. 12:45 10. kolo

v olno
DL – Dolní Datyně

7. kolo

DL – Slovan Záblatí

so 21.10. 12:15 11. kolo

Horní Suchá - DL

so 28.10. 11:15

1. kolo

DL – Doubrava

so 4.11.

11:15

2. kolo

DL – M.FK Karviná C

ne 20.8.

16:30

1. kolo

FK Staříč - DL

so 26.8.

9:30

2. kolo

DL – Sokol S. Město

ne

3.9.

16:30

3. kolo

FK Třinec B – DL

ne 10.9.

10:00

4. kolo

DL – FK Těrlicko

ne 17.9.

16:00

5. kolo

Starší žáci

IRP Č. Těšín – DL

so 23.9.

9:00

6. kolo

DL – Inter Petrovice

ne 1.10.

15:30

7. kolo

TJ Petřv ald – DL

so 7.10.

9:00

8. kolo

DL – M.FK Havířov B

ne 15.10. 15:00

9. kolo

F. Místek C – DL

so 21.10.

10. kolo

DL – FK Jablunkov

ne 29.10. 13:30 11. kolo

9:00

Mladší žáci
DL – M.FK Karviná C

ne 20.8.

14:30

1. kolo

FK Staříč - DL

so 26.8.

11:15

2. kolo
3. kolo

DL – Sokol S. Město

ne

3.9.

14:30

FK Třinec B – DL

ne 10.9.

11:45

4. kolo

DL – FK Těrlicko

ne 17.9.

14:00

5. kolo

IRP Č. Těšín – DL

so 23.9.

10:45

6. kolo

DL – Inter Petrovice

ne 1.10.

13:30

7. kolo

TJ Petřv ald – DL

so 7.10.

10:45

8. kolo

DL – M.FK Havířov B

ne 15.10. 13:00

9. kolo

F. Místek C – DL

so 21.10. 10:45 10. kolo

DL – FK Jablunkov

ne 29.10. 11:30 11. kolo

Fotbalové derby
TJ Sokol Dolní Lutyně
v. TJ Sokol Věřňovice
V přípravě hráči TJ Sokol Dolní
Lutyně sehráli několik přípravných
utkání...
- na divizní Lokomotivě Petrovice
prohráli po vyrovnaném průběhu 1:3,

Společenská kronika
V měsíci srpnu oslavili 75.,80.,85.
a 90.narozeniny:
Miloslava Granicová, Jarmila Paličková,
Alenka Lukaštíková
Jozef Čimbora, Libuše Březná
Josef Duda, Rudolf Hanák, Jarmila Chylková

Výročí zlaté svatby si připomínají:
Manželé
Antonín a Vlasta Pleschnerovi
z Věřňovic
Přejeme jim hodně zdraví a ještě mnoho
společně prožitých let v rodinné pohodě.

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

když všechny branky dostali v
posledních 15 minutách
- doma jasně přehráli účastníka 1.B třídy
Jiskru Hrušov 10:1
- doma remizovali s ambiciózním
účastníkem krajského přeboru FK
Havířov 2:2
- s převahou vyhráli turnaj ve

Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany:
Jiří Skupník, Sylvie Ptoszková, Leontina
Čempělová, Anna Neuhüblová
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast

Odešli jste, jak osud si přál,
však v našich srdcích
žijete dál.

Dne 23. září 2006
Vzpomeneme druhé
výročí úmrtí
pana

Vladislava Bortlíka
Věřňovicích po výsledcích s FK Slávia
Orlová "B" 3:0 a ve finále se Slavojem
Rychvald 5:0
- doma porazili v derby utkání Sokol
Věřňovice 6:0 ( viz. foto - zašle Vám pan
místostarosta Fismol Jan)
- v posledním přípravném utkání před
ostrým startem mistrovských soutěží
porazili Slovan Záblatí 5:1
Příprava splnila svůj účel a všichni
očekáváme dobré výsledky v
mistrovských utkáních.
předseda TJ Sokol Dolní Lutyně
Absolon Luděk

Dolnolutyňští zahrádkáři
zvou širokou veřejnost
do klubovny "JIŘ INKA"
v sobotu 23. 9.2006 v 15.00 hod.
na zahradní slavnost
s posezením u grilu
při p říležitosti

Rozloučení s létem

S láskou vzpomínají manželka Leokadie
a dcery s rodinami.
Zhasly oči plné lásky
naší drahé maminky,
nezhasnou však nikdy
na ni v srdcích našich
vzpomínky.

Dne 12. září 2006 vzpomeneme
1. výročí, kdy dotlouklo srdíčko paní

Olgy Venclové
S láskou vzpomínají dcery Miluše, Alena
a Anička s rodinami.
Jen svíci hořící a krásnou
kytici na hrob Ti můžeme
dát a s láskou a slzami
na Tebe vzpomínat.

Dne 10. 9. 2006 by se
dožil 50 let pan

Theodor Bystroň

Zajištěno je bohaté občerstvení
a dobrůtky na grilu,
včetně makrel.

27. října zároveň vzpomeneme čtvrté
výročí jeho úmrtí.

Vstupné je dobrovolné.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka, syn a dcera s rodinou,
rodiče a příbuzní.

Dudzik Bronislav
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V těchto dnech si připomínáme
1. smutné výročí úmrtí
pana

Emila Dofka
a paní

Evženie Dofkové
S láskou a úctou vzpomínají dcera Ivona
s rodinou.

Jen svíci hořící a krásnou
kytici na hrob Ti můžeme
dát, s láskou a slzami v
očích na Tebe tatínku
vzpomínat…

Dne 27. září 2006 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
našeho drahého manžela, tatínka,
dědečka a pradědečka, pana

Jiřího Janase
S láskou vzpomínají manželka Jarmila, synové Jaroslav, Miroslav a Petr s rodinami.

