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Inauguracja roku szkolnego
w Szkole Podstawowej
i Przedszkolu z Polskim
językiem nauczania w
Lutyni Dolnej
Po wspaniałych wakacjach, wczesnym
rankiem o godz. 7.50 zabrzmiał pierwszy
dzwonek w roku szkolnym 2006/2007. W
teatrzyku szkolnym zebrali się uczniowie,
przedszkolacy, nauczyciele, pracownicy
niepedagogiczni, rodzice i zaproszeni
goście. A wśród nich przywitano p. mgr
Cecylię Gil, Konsula Michała
Gierwatowskiego wraz z Małżonką oraz p.
inż. Józefa Tobołę, członka Rady Gminy w
Lutyni Dolnej. W odświętnej szacie
teatrzyku przedstawiono program
artystyczny w wykonaniu uczniów
wszystkich klas. Uczniowie z nutką
nostalgii wspominali miniony czas letniego
lenistwa, zastanawiając się zarazem, jak
wkroczyć w nowy rok szkolny, by stał się
on źródłem wielu mocnych wrażeń i
przeżyć. Po raz pierwszy próg szkoły
przekroczyli uczniowie klasy VI, którzy
dojeżdżają z różnych miast (Ostrawa,
(Pokračování na stránce 2)

V pondělí 4.září bylo na všech
našich školách rušněji než obvykle. 38
dětí zde hledalo svou lavičku, rozhlíželo
se s obavami kolem, ale jak se později
všechny shodly – prvního dne se už nemohly dočkat a těšily se, až ukáží, co
umí, co jim dala mateřská škola a rodiče
před počátkem povinné školní docházky.
Aby se malí školáčci necítili tak
sami, mohli si prožít svou první vyučovací hodinu společně se svými rodiči.
Letošních 38 prvňáčků je zajímavých
svým složením. Na „malé škole“ máme
trojčata a v Neradě dvoje dvojčata.
V očích rodičů jsem první den
viděla mnoho otázek, na všechny dostanou určitě postupně odpověď. Na jednu,
a to Co škola dá mému dítěti?, můžu odpovědět už nyní. Naším cílem je nejen
poskytnou všem žákům kvalitní vzdělání, ale zároveň rozvíjet osobnost každého dítěte. Snažíme se vytvářet podmínky
pro kvalitnější vzdělávání, komunikaci
mezi lidmi, uplatnění v životě a rozvíjíme osobnost každého žáka tak, aby byl
schopen samostatně myslet, svobodně
se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s
1

obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Pod těmito slovy se skrývá každodenní úsilí a snaha všech pedagogů, kteří se poctivě snaží těmto závazkům dostát.
Školu nechápeme jen jako zařízení s provozem pouze v době vyučování, ale chceme ji otevřít dětem (nejen
žákům školy), které budou mít zájem se
ve volném čase vzdělávat, věnovat se
hudbě nebo sportovat. Usilujeme o to,
aby se rodiče stali přirozenými a žádoucími partnery školy, jejich názory a připomínky budou respektovány. Chceme
rodiče "vtáhnout" do dění ve škole, pravidelně je informovat na našich webových stránkách ( www.zsdl.cz ), na třídních schůzkách a ve výroční zprávě.
První zprávou, o kterou se velmi ráda podělím s ostatními spoluobčany, je získání dotace MŠMT ve výši
350 000,-Kč na instalaci dvou interaktivních tabulí. V dalším čísle novin se dočtete, čím jsou tak zajímavé.
Našim prvňáčkům a jejich starším spolužákům přeji úspěšný start do
nového školního roku.
Jana Josieková

(Pokračování ze stránky 1)

Orłowa, Bogumin). W uroczystym nastroju
złożyli ślubowanie. Każdy uczeń klasy VI
dostał folder naszej szkoły.
Następnie p. Dyrektor w swoim
wystąpieniu przedstawiła wizję a zarazem
motto na nadchodzący rok szkolny:
,,Szkoła źródłem fascynujących
doświadczeń‘‘
,,Czeka nas mnóstwo interesujących
wydarzeń, które wywołają w Waszych
sercach wiele pozytywnych emocji i uczuć.

Pragnę, byście w szkole czuli się na tyle
swobodnie, by wychodzić z własną
inicjatywą i mieć wpływ na to, jaki rodzaj
wiedzy chcecie zdobywać i w jaki
sposób.‘‘ Tymi oto słowami pani Dyrektor
zakończyła oficjalnie rozpoczęcie nowego
roku szkolnego. Po czym uczniowie udali
się na spotkanie z wychowawcą klasy.

zespół redakcyjny PSP

Ordinace pro druhého
praktického lékaře v obci
se připravuje
V dubnovém výtisku našich Dolnolutyňských
novin jsem širokou veřejnost podrobně informoval o
postupu, kterým chceme rozšířit a zkvalitnit zdravotní péči pro naše občany. Byl to podrobný přehled o požadavcích, které vyžaduje primární zdravotní péče v oboru praktického lékaře pro dospělé.
Po základním teoretickém pohledu bych chtěl
návazně informovat o konkrétním stavu přípravy,
která bude završena otevřením nové ordinace
praktického lékaře.
1. Materiálně-organizační zajištění prostoru pro
ordinaci.
Nejprve jsme ve vedení obce i samosprávě
uvažovali, kam by bylo nejvhodnější novou ordinaci
lékaře umístit. Na základě široké debaty a po konzultaci s odbornými pracovníky, projektanty a zástupci pojišťovny bylo nakonec rozhodnuto umístit
novou ordinaci do Základní školy v Neradě,
v přízemí. Tato budova je vhodná svým umístěním,
uvažovaný prostor je možno uvolnit ihned, okolí
dovoluje parkování osobních aut, dostupnost od
veřejné dopravy je dobrá. Vynětí prostoru pro ordinaci bylo kladně projednáno s vedením základní
školy.
Následně jsme nechali zpracovat dokumentaci
pro stavební řízení a pro výběrové řízení na zhotovení stavby. Byla zpracována na požadované
odborné a legislativní úrovni a doplněna získanými
stanovisky hygieny, hasičů, pojišťovny a firem
zajišťujících energie a vodu. Dnes již máme vytipo-

váno celkem pět firem, které oslovíme, a
v následujícím výběrovém řízení vybereme dle
stanovených kritérií tu nejvýhodnější. Hlavními
hodnotícími požadavky bude cena, rychlost realizace a záruky po předání díla.
Naši činnost v této oblasti směřujeme tak, aby
ordinace včetně čekárny a požadovaného sociálního zázemí pro personál i pacienty, samostatný
vstup a elektroinstalace, úpravy interiéru podle
požadavků legislativy byly ukončeny do konce
ledna příštího roku. Tento termín je reálný zejména
proto, že akce jsou prováděny uvnitř budovy, která
je vytápěna.
2. Zajištění odborného praktického lékaře
Tato stránka plnění převzatého závazku je složitější. Není vůbec jednoduché nalézt lékaře, který by
splňoval všechny požadavky lékařské komory,
pojišťoven, krajského úřadu a dalších institucí.
Takový odborník musí být vyškolený, způsobilý a
jeho praktické zkušenosti ohodnoceny odbornou
komisí lékařské komory.
Mohu oznámit, že máme vyhlédnuto a jednáme
s několika možnými kandidáty na tuto funkci. Nástup lékaře koordinujeme ve shodě s ukončením
stavebních a montážních prací v nové ordinaci.
Závěrem mi dovolte vyjádřit přesvědčení o tom,
že nový praktický lékař v obci získá svou potřebnou
oblast pacientů, bude spokojen v naší obci a na
důkaz toho bude s největším odborným a lidským
přístupem pečovat o své pacienty, naše občany.
Přeji nám všem dobrou a odbornou starostlivost o
zdraví, jednu ze základních potřeb a spokojenosti
občana.
Ing. Josef Lindner
starosta

Strategická zóna v Dolní Lutyni
Zveřejňované informace o postupu
přípravy průmyslové zóny (dále jen
PZ) v Nošovicích pro výstavbu automobilového závodu jakoby vytlačily
z povědomí veřejnosti záměr vybudovat podobnou zónu v Dolní Lutyni.
Jaká je skutečnost?
V současné době se celá záležitost
odehrává v rovině Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a vlády ČR, resp. jejich
příslušných ministerstev mimo úroveň Dolní Lutyně. Aby se vůbec mohlo uvažovat o
využití dolnolutyňského území pro předpokládanou PZ, musí být tato lokalita schválena v Územním plánu velkého územního
celku Ostrava-Karviná (dále jen ÚPN VÚC
O-K) jako významná rozvojová plocha.
Takový územní plán schvaluje krajské zastupitelstvo.
V současné době probíhá proces schvalování návrhu ÚPN VÚC O-K. Aby byl
návrh schválen, musí být doložen souhlasem s vynětím půdy ze zemědělského půdního fondu dle ust. § 5, odst. 2 zákona č.
334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Podmiňujícím faktorem k vydání takovéhoto souhlasu Ministerstvem životního prostředí je dořešení sporu kolem vyhlášené
ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra –
Poolší z důvodu nedořešené stížnosti občanských sdružení Evropské komisi.

K tomu dosud nedošlo a zemědělská půda
dotčeného území v Dolní Lutyni z půdního
fondu vyňata nebyla.
Tento stručný popis skutečnosti tak, jak
vyplývá z hojné korespondence a výsledků
jednání mezi Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a státními institucemi, dává
tušit, že záměr vybudovat PZ v Dolní Lutyni se spíše oddaluje.
Připusťme však, že se podaří záměr
schválit a vybudování PZ v Dolní Lutyni
nabude reálnějších obrysů. Jaký bude postoj Dolní Lutyně reprezentované zastupitelstvem?
Především musí dříve, než vydá jakékoliv závazné rozhodnutí, mít jasno v řadě
důležitých otázek. Odpověď na ně může
nalézt pečlivým a stálým sledováním vývoje s následnou diskuzí a jednáním
s příslušnými institucemi počínaje a dolnolutyňskými občany konče.
Za prioritní považuji následující:
Je nezbytné sledovat vývoj PZ
v Nošovicích. Budou výstavbou automobilky naplněny hlavní cíle, tj. snížení nezaměstnanosti, zvýšení ekonomického potenciálu Moravskoslezského kraje, v důsledku
čehož se zvýší jeho konkurenceschopnost?
Odpověď na tyto otázky dosud nemáme a
hned tak mít nebudeme.

2

Je žádoucí pečlivě vyhodnocovat záměr
potenciálního investora pro PZ v Dolní
Lutyni. Je důležité předem znát jeho jméno,
vyžadovat od něho co možná nejkonkrétnější prezentaci investičního záměru doloženého odborným posudkem na dopad do
životního prostředí.
Ve vlastním územním plánu zakotvit
možné podmínky, které zabrání realizaci
takových záměrů, za jaké můžeme kupř.
považovat výstavbu investičních celků
chemického, hutnického nebo gumárenského průmyslu atd.
Vždy mít na zřeteli, zda není možné
potenciální investici umístit na základě jeho
rozsahu do tzv. brownfieldů (tj. nevyužívaných areálů bývalých továren, šachet
apod).
Řešení hledat konstruktivním dialogem
se všemi zainteresovanými stranami, nikoliv konfrontací.
Připravovat a uplatňovat alternativní
řešení využití dolnolutyňské lokality s cílem zvýšit ekonomický potenciál nejen jí
samotné, ale celého nadnárodního regionu
při zachování stávajícího krajinného rázu.
Jan Fismol

OZNÁMENÍ

O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Starosta obce Dolní Lutyně podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

l. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční:
dne 20. října 2006 od 14.00 - 22.00 hod.
21. října 2006 od 8.00 - 14.00 hod.
2. Místem konání voleb do zastupitelstev obcí
ve volebním okrsku č. l
je volební místnost - Obecní úřad - zasedací místnost v přízemí pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu na těchto číslech popisných:
2,3,4,5,6,7,8,10,16,17,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,
30,31,33,34,35,36,37,40,41,44,45,46,47,48,50,52,64,
72,80,85,90,93
102,109,129,130,142,150,151,153,154,158,159,160,
161,170,173,174,175,176,178,179,183,186,189,190,
193,195,196,198
205,210,212,218,224,226,230,231,232,234,237,238,
245,247,248,254,255,256,259,261,262,264,265,266,
273,276,279,282,283,284,287,288,298
300,304,305,307,308,309,310,312,317,318,321,324,
325,335,336,337,338,347,348,350,354,356,357,359,
365,367,374,375,377,378,379,380,388,391,394,396,
398,399
400,404,408,410,411,414,415,418,425,430,435,439,
440,453,455,459,462,463,465,468,471,472,473,474,
475,476,477,482,483,487,493,497
512,515,516,521,522,523,527,528,535,536,539,543,
544,545,548,551,552,553,554,558,560,562,566,568,
569,570,574,575,576,578,580,584,587,592,593,595
603,611,612,614,615,616,618,619,627,628,630,633,
641,644,648,652,656,657,658,659,661,666,674,679,
683,693
705,706,709,712,713,715,718,719,726,729,730,732,
733,734,735,736,738,739,744,749,752,753,765,767,
768,769,770,772,774,775,777,781,782,794,795
800,802,803,808,813,817,821,822,823,824,825,
831,833,836,838,841,842,843,844,850,852,856,857,
860,862,867,869,880,884,885,886,887,888,893,896
900,901,902,903,908,909,910,913,918,921,932,933,
934,935,936,937,938,939,940,944,945,946,947,948,
949,950,951,952,953,954,955,956,958,967,968,969,
970,971,972,973,974,997,998
1003,1004,1005,1006,1013,1015,1016,1023,1024,
1025,1026,1027,1028,1029,1030,1036,1037,1039,
1040,1041,1042,1043,1044,1045,1046,1047,1048,
1049,1050,1051,1052,1053,1054,1055,1057,1058,
1066,1070,1071,1072,1073,1074,1075,1076,1091,
1092,1093,1094
1107,1108,1109,1110,1113,1114,1115,1116,1117,
1118,1119,1135,1136,1137,1138,1139,1140,1141,
1142,1161,1162,1163,1167,1168,1169,1170,1171,
1176,1177,1178,1180,1183,1184,1185,1186,1187,
1192,1193,1194,1195,1198,1199
1203,1208,1209,1211,1228,1237,1238,1241,1243,
1244,1250,1253,1267
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost: učebna Základní školy v Neradě pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k
trvalému pobytu na čp.:

15,24,42,51,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,
69,71,95,96,97,98,99
100,101,103,104,105,106,107,110,111,112,113,114,
115,116,117,118,119,120,122,123,124,125,126,139,
144,147,148,171,184,197,199,
201,235,236,243,260,270,275,277,280,285,289,295,
296,299
301,303,314,316,320,322,326,327,330,332,333,340,
341,343,349,362,366,371,373,376,382,384,392,395,
401,402,403,407,413,417,421,424,426,434,444,456,
461,467,478,479,480,484,488,489,492,494,496,
501,502,507,508,509,513,514,518,526,540,541,542,
546,561,567,571,573
600,613,623,624,629,636,639,640,653,654,662,670,
672,675,684,685,687,691,695,696,699,
708,710,716,720,722,723,731,745,747,755,756,759,
778,779,780,783,786,790,797
805,807,809,819,827,828,839,847,853,861,864,866,
874,875,879,881,882,883,890,895,899
906,907,914,926,941,942,959,985,990,993,994,995,
996
1010,1012,1056,1095,1102,1103,1104,1105,1106,
1120,1121,1122,1124,1125,1144,1145,1146,1147,
1152,1156,1157,1159,1164,1197,
1205, 1207,1229,1230,1289
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost - sál Hasičské zbrojnice Nerad
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu na čp.:
11,32,39,43,75,76,77,78,79,83,84,86,88,89,91,92,94,
127,128,131,132,133,134,135,136,137,138,141,149,
155,162,163,166,167,168,180,187,188
200,202,206,207,208,213,217,239,240,244,252,290,
291
302,306,311,313,315,319,339,342,351,352,358,364,
370,372,381,383,389,390,397
406,409,412,428,429,431,436,437,438,452,457,458,
464,485,490,499
503,504,505,506,510,511,519,525,531,538,547,555,
559,563,577,582,583,585,586,588,589,590,591,594,
596,599
604,605,606,608,609,610,617,620,621,625,626,631,
632,634,635,637,638,642,645,646,647,650,655,660,
663,667,668,669,673,676,678,681,682,686,692
701,702,707,714,724,740,742,748,750,751,754,757,
758,760,763,764,773,784,787,788,791,792,793,796,
798
801,810,811,826,840,846,851,854,865,871,873,891,
894
905,911,917,919,920,923,943,961,962,963,964,965,
966,976,984,986,987,988,991,992
1011,1014,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1067,
1068,1069,1078,1079,1080,1081,1082,1083,1084,
1085,1086,1087,1088,1089,1090,1096,1097,1099,
1100,1143,1148,1149,1151,1153,1154,1155,1158,
1175,1188,1189,1196
1204,1210,1213,1214,1215,1224,1226,1227,1233,
(Pokračování na stránce 4)
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Informace
obecního úřadu
Informace k volbám
do zastupitelstev obcí
Dne 20. a 21.10. 2006 se uskuteční volby do
zastupitelstev obcí. V letošním roce mohou
poprvé využít svého volebního práva i cizinci,
kteří mají v obci Dolní Lutyně trvalý pobyt a
kteří ke dni 21.10. 2006 dosáhnou věku 18
let.
Právo volit členy do Zastupitelstva obce Dolní
Lutyně mohou státní příslušníci se státním občanstvím státu, jehož občanům právo volit přiznává
mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika
vázána.
Jedná se o tyto státy:
Belgické království, Dánské království, Spolková
republika Německo, Řecká republika, Španělské
království, Francouzská republika, Irsko, Italská
republika, Lucemburské velkovévodství, Nizozemské království, Rakouská republika, Portugalská
republika, Finská republika, Švédské království,
Spojené království Velké Británie a Severního
Irska, Estonská republika, Kyperská republika,
Lotyšská republika, Litevská republika, Maďarská
republika, Republika Malta, Polská republika,
Republika Slovinsko a Slovenská republika.
Jak má občan se státním občanstvím výše
uvedených států uplatnit své volební právo?
Nejpozději do středy – 18. října 2006 do
16.00 hodin musí požádat na Obecním úřadě
v Dolní Lutyni, na úseku evidence obyvatel,
o zápis do dodatku ke stálému seznamu voličů.
Při podání žádosti je třeba prokázat svou totožnost průkazem o povolení k pobytu.
Jarmila Vozárová
úsek evidence obyvatel

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
v sobotu 4.11.2006
Vzhledem k obsahu škodlivých látek musí
být bezpodmínečně tyto zvláštní odpady sbírány
odděleně od ostatního domovního odpadu,
aby se zabránilo znečištění vzduchu, vody
a půdy.
Žádáme občany, aby využili této možnosti a zbavili
se z domácností nebezpečných odpadů
a neodkládali je do velkoobjemových kontejnerů pro
ostatní nadměrný odpad, které budou přistavovány
postupně na jednotlivá stanoviště pro jarní
a podzimní úklid. Nebezpečný odpad do těchto
kontejnerů nepatří, svozová firma jej musí vytřiďovat
z komunálního odpadu, náklady na třídění a odvoz
se zvyšují a mohou vést ke zbytečnému růstu ceny
za odvoz odpadu na osobu.
Sběr nebezpečného odpadu v obci bude
(Pokračování na stránce 4)

Informace
obecního úřadu
(Pokračování ze stránky 3)

proveden v sobotu 4.11.2006 na jednotlivých stanovištích dle níže uvedeného rozpisu.
Provádí se pouze od občanů, nikoli firem !
Majitelé firem jsou povinni si odvoz a likvidaci nebezpečného odpadu zajistit sami.
Odevzdat můžete následující nebezpečný
odpad:
Televizory, monitory, ledničky
Autobaterie, zářivky, monočlánky
Barvy, ředidla, lepidla, rozpouštědla, postřiky, hnojiva, obaly od těchto chemikálií, staré léky
Vyjetý motorový olej, maziva, zbytky tuků, olejové
filtry, textil znečištěný olejem, tonery, fotochemický
odpad
Pneumatiky ( bez disků ! )
Upozorňujeme občany, aby nevozili šrot
( plechy, pletivo, pračky, sporáky apod. ),
tento odpad patří do speciálních sběren vykupujících kovy.
Rozpis sběrných stanovišť:
střed obce, před pekárnou MAX
8:00 – 8:30 h.
zastávka Zbytecká
8:35 – 8:45 h.
ulice Mezi Cestami
(1. křižovatka od lesa Borek)
8:50 – 9:05 h.
Nerad, kolonie
(před stanovištěm kontejneru)
9:10 – 9:25 h.
Věřňovice, autobusová zastávka 9:30 – 10:15 h.
Nerad, vjezd ke svářečské škole 10:20 – 10:35 h.
Nerad, hasičská zbrojnice
10:40 – 11:05 h.
Nerad, škola TGM
11:50 – 12:05 h.
Výšina, bývalá zastávka DPMO 12:10 – 12:30 h.
parkoviště naproti koupaliště
12:35 – 12:55 h.
kamenictví Franek
13:00 – 13:20 h.
kolonie Zbytky
( autobusová zastávka)
13:25 – 13:40 h.
restaurace „U Jardy“
13:45 – 14:00 h.
Žádáme občany, aby své odpady neshromažďovali na jednotlivých zastávkách předem,
ale aby počkali na příjezd vozidla a nebezpečný
odpad pomohli naložit. Jelikož je nutné dodržovat jízdní řád, žádáme o dochvilnost.

(Pokračování ze stránky 3)
1235,1236,1249,1251,1268,1281
ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost: tělocvična ZŠ Zbytky pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu na
čp.:
18,68,73,81,87
140,152,156,165,169,172,177,181,182¨
203,204,209,214,215,219,220,221,222,223,225,227,
228,229,233,241,242,246,249,251,253,257,258,267,
268,269,286,292,293,294,297
323,328,329,331,334,344,345,346,353,355,361,363,
368,369,385,386,387,393
416,419,420,422,423,427,441,442,443,445,446,447,
448,449,451,454,466,470,481,486,491,495,498
500,517,520,524,529,530,532,533,534,537,549,550,
556,557,564,565,572,581,597
601,602,607,622,643,649,651,664,671,677,680,688,
689,690,694,697,698
700,703,704,711,717,721,725,727,728,737,741,743,
746,761,766,771,785,789,799804,806,814,815,816,
818,820,829,830,832,834,837,845,848,849,855,858,
859,863,868,870,872,876,877,878,889,892,897,898

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
- letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
- domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční
- peří, péřových a vatovaných přikrývek,
polštářů a dek.
Věci prosíme zabalit do igelitových pytlů či
krabic, aby se nepoškodily transportem.
Sbírka se uskuteční v pátek 3. listopadu
2006 od 10.00 hodin – 17.00 hodin
ve velkém sále
Kulturního domu v Dolní Lutyni.

V Dolní Lutyni dne 18.09.2006
Ing. Josef Lindner, MBA v.r.
starosta obce

Westernové odpoledne

Atmosféra podařené
akce objektivem
fotoaparátu jednoho
z účastníků.

Náš
rozhovor

Děkujeme za pochopení.
Handzlová Martina., životní prostředí

Občanské sdružení Diakonie Broumov
a Osvětová beseda vyhlašuje

904,912,915,916,922,924,925,927,928,929,930,931,
957,960,975,977,978,979,980,981,982,983,989
1007,1008,1031,1032,1033,1034,1035,1038,1059,
1060,1061,1062,1063,1064,1065
1101,1126,1127,1128,1129,1130,1131,1132,1133,
1134,1160,1165,1172
1201,1206,1212,1216,1217,1218,1219,1220,1231,
1232,1239,1242,1246,1248,1256,1258,1260,1261,
1287
ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost - tělocvična ZŠ Věřňovice
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu na čp.
Dolní Lutyně čp. 835 a všechny čísla popisná katastru
obce část Věřňovice.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR, cestovním průkazem nebo průkazem k povolení pobytu na
území ČR).
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem
voleb do zastupitelstev obcí hlasovací lístky. Ve dnech
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.

Svou malou expozici na chovatelské
výstavě měli i autoři specializovaného
časopisu Chovatel* Rádce, manželé Iveta
a Pavel Prombergerovi. A protože Ing. I.
Prombergerová, Ph.D je nejen redaktorkou zmíněného časopisu, ale také odbornou posuzovatelkou drůbeže, členkou ústředních orgánů Českého svazu
chovatelů a naším zástupcem
v evropských orgánech, požádal jsem ji
o krátký rozhovor.
Jak jste se o této místní výstavě dozvěděli?
Výstavu znám dlouhou dobu, protože
původně pocházím právě tady z okresu
Karviná. Kladně hodnotím neustálé rozrůstání výstavy. Tím myslím stále větší
počet plemen u králíků i drůbeže. Také
se objevují nové nápady a moc hezká je
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i expozice papoušků a okrasného ptactva.
Co vás nejvíce zaujalo?
Bylo toho dost, ale aspoň zmíním účast
některých skutečně málo obvyklých
plemen u drůbeže a pak to, že i když se
jedná o hodně mladé kusy, tak už jsou
ve vynikající výstavní kondici. Také se
mi líbí, že výstava není součástí pouti či
jiné akce, ale že je to svébytná plnohodnotná výstava.
Co byste chtěla vzkázat organizátorům?
Za prvé to, že jsem moc ráda, že do
organizace výstavy zapojili i své mladé
členy. Ti tak získávají cenné zkušenosti,
které určitě využijí ve svém životě. A za
druhé, chtěla bych slíbit, že i v našem
časopise se o této výstavě objeví článek.
Přeji organizátorům hodně úspěchů.
Dobroslav Štrouf

Společenská
kronika
V měsíci září oslavili 75., 80., 85. a
94. narozeniny:
Miloslav Absolón, Alfréd Popiolek, Václav Vokůrka
Emilie Pietrová, Helena Trošáková,
Štěpánka Lukšová
Teofil Paździora
Oslavencům přejeme hlavně hodně
zdraví, spokojenost, rodinnou pohodu a
hodně elánu do dalších let.
Výročí zlaté svatby si připomínají:

Manželé Oldřich a Jiřina Jaworkovi
z Věřňovic a
manželé Rudolf a Emilie Jarošovi
z Dolní Lutyně.
Přejeme jim hodně zdraví a ještě mnoho
společně prožitých let v rodinné pohodě.
Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany:
Oldřich Kolarčík, Ondřej Hagara, Anna
Kubošová, Augustina Vajdová, Drahomíra Nardelli, Teofil Káňa, Alfred Nawrat.
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.
Dne 13. září 2006 jsme
si připomněli 10. smutné výročí, kdy dotlouklo srdíčko paní

Heleny Popiolkové.
S láskou vzpomíná manžel
Alfréd a dcery s rodinami.
Čas neúprosně letí a v srdci bolest zůstává.
Slzy v očích Tě neprobudí a domov prázdný
zůstává.

Dne 8. října 2006 vzpomeneme 1. výročí úmrtí
pana

Václava Fismola.
Vzpomínají manželka
Helena s rodinou.
Těžko je nevzpomenout,
když v očích slzy stojí,
těžké je zapomenout, když
srdce stále bolí.

Dne 30. října 2006
vzpomeneme 2. smutné
výročí úmrtí našeho
syna a bratra pana

Petra Šostoka.
Vzpomínají rodiče a bratr s rodinou.

Dne 13. září 2006
oslavil své životní
jubileum 75 let náš
tatínek, dědeček
a pradědeček pan

Alfréd Popiolek.
Do dalších let mu přejeme hodně zdraví,
štěstí a spoustu krásných chvil prožitých
v rodinném kruhu a v kruhu svých přátel.
Přejí dcery s rodinami a muzikanti
z dolnolutyňské dechovky.
Chtěl bych touto cestou poděkovat obecnímu úřadu za milou návštěvu členek Sboru
pro občanské záležitosti u příležitosti mých
75. narozenin..
Alfréd Popiolek.
Chtěla bych touto cestou poděkovat obecnímu úřadu za milou návštěvu členek Sboru
pro občanské záležitosti k mým 85. narozeninám.
Srdečně děkuji za květiny a dárek.
Šárka Lukšová
Čas neúprosně letí a v
srdci bolest přetrvává,
slzy v očích Tě neprobudí
a domov prázdný zůstává.
Dne 12. října 2006 vzpomeneme 5. výročí, kdy
dotlouklo srdce pana

Břetislava Skobleje.
S láskou vzpomíná manželka Lenka , synové
Jan, Pavel a Tomáš s rodinami.
Dvacet let je již tomu, co mi Tě osud vzal.
Dvacet let neslyšíme Tvůj milý hlas, zůstáváš
však stále s námi a krásné vzpomínky žijí
v nás.

1.října 2006 jsme si
připomněli 20. smutné výročí, kdy nás
navždy opustil bez
slůvka rozloučení náš
manžel, otec pan

Dominik Lukša .
S láskou vzpomínají manželka Štěpánka, syn
Leoš a dcera Lidka s rodinami.

Děkujeme všem příbuzným, známým,
přátelům a sousedům za projevy soustrasti, květinové dary a účast na pohřbu
naší maminky

Augustiny Vajdové.
Děkujeme důstojnému otci panu faráři,
jeho ministrantům a členkám pěveckého
sboru za provedení důstojného pohřbu.
Dcery Irena a Albertina s rodinami.

Osvětová beseda
informuje
Osvětová beseda ve spolupráci se školskou a
kulturní komisí a kroužkem Šikulky připravuje v předvánočním čase další ročník výstavy betlémů a dětských prací s vánoční tematikou v kulturním domě. Proto se touto cestou obracím na naše spoluobčany, aby nám
zapůjčili své vlastní rodinné betlémy – staré,
nové, dřevěné , papírové i perníkové.
Ti občané, kteří chtějí zapůjčit své exponáty,
nechť informují paní Petrovou osobně nebo
telefonicky na čísle 596 544 435. Sběr exponátů se uskuteční ve středu 6.12.2006 od 9.00
– 17.00 hodin v KD. Samotná výstavka bude
od pondělí 11.12. – středy 13.12. 2006.
Za pomoc při organizování výstavy děkuje
Pavla Petrová.

ZAHRÁDKÁŘI
RADÍ
Na co nezapomenout v říjnu:
OVOCE:
Dokončíme sklizeň jádrového ovoce.
Před uskladněním vytřídíme poškozené
a nevyvinuté plody, jahodník připravíme
na zimu hlubším okopáním, sázíme
drobné ovoce (rybíz, angrešt, maliník,
ostružiník), zakoupené ovocné stromky
sázíme do připravených jam, shrabeme
spadané listí a zdravé zkompostujeme
kromě listí z ořešáků, po sklizni ovoce
očistíme stromy od moniliových plodů,
po opadu listí ošetříme broskvoně měďnatými přípravky proti kadeřavosti listů.
ZELENINA:
Dokončíme sklizeň teplomilné zeleniny,
koncem měsíce začneme se sklizní košťálovin a kořenové zeleniny, zeleninu
očištěnou od zeminy uložíme ve sklepě,
nedorostlý květák uložíme i s kořenem
do písku ve sklepě, poškozenou zeleninu ihned zpracujeme, skladovací prostory pravidelně větráme, začátkem měsíce
ukončíme výsadbu zimního salátu, do
poloviny měsíce zasadíme zimní česnek,
ošetříme záhony se zeleninou na přezimování, zbytky rostlin ze záhonu zakompostujeme.
OKRASNÉ ROSTLINY:
Seřízneme a usušíme poslední květenství
letniček, trvalek a okrasných trav, ze
záhonu posbíráme hlízy mečíků, begonií
a jiřinek, očistíme je a uložíme na přezimování, přesazujeme a dělením rozmnožujeme některé druhy trvalek, vysazujeme dvouleté květiny, připravíme se na
ochranu chryzantém před mrazy, sázíme
a přesazujeme okrasné stromy a keře,
z balkonů do chráněných prostor přeneseme poslední květiny, před příchodem
zimy vyčistíme trávníkové plochy, nekvetoucím pokojovým rostlinám omezíme zálivku a přestaneme je přihnojovat,
intenzivně zaléváme kvetoucí rostliny.
Dudzik Bronislav
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