INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení čtenáři,
předkládáme Vám rámcový kalendářní přehled sportovně kulturních akcí připravovaných k oslavám 700. výročí založení naší
obce. Oslavy jsou koncipovány jako „rok oslav 700. výročí“.
Tato koncepce byla zvolena proto, aby vznikl dostatečný časový prostor pro všechny organizace, které chtějí svými aktivitami
přispět ke zdárnému a důstojnému průběhu oslav.
K následujícímu přehledu je nutno podotknout, že organizátoři akcí si vymínili (v krajním případě) změnu termínu v případě, že
akci konanou pod širým nebem bude ohrožovat nepřízeň počasí.

Přehled akcí v rozmezí
duben – červenec 2005
29.duben
Název akce: „Pohádkové dopoledne s Lolkem a Bolkem“
Zaměření: Výtvarně pěvecká soutěž dětí předškolního věku. Předpokládáme účast dětí z mateřských škol Dolní Lutyně,
příhraničních obcí Polska, okresů Karviná a Frýdek-Místek.
Garant: ZŠ s polským jazykem vyučovacím.
Místo: Kulturní dům v Dolní Lutyni – dopoledne.
1.– 2. týden v květnu
Název akce: „Dopravní soutěž žáků ZŠ“
Zaměření: Soutěž žáků ZŠ v dopravních znalostech a dovednostech. Výchovně zábavná akce.
Garant: SRPŠ při ZŠ ve Věřňovicích.
Místo: Věřňovice
13.-15. května
Název akce: „Jak se kdysi v Lutyni bydlelo“
Zaměření: Výstava starých bytových doplňků, nábytku, fotografií, obrazů, rodinných památek, krojů apod.
Garant: Místní skupina PZKO v Dolní Lutyni.
Místo: Víceúčelová místnost Kulturního domu.
14. květen
Název akce: „Koncert duchovní hudby“
Zaměření: Vystoupení pěveckých souborů LUTNIA z Dolní Lutyně, KALINA z Lazisk, SLOWIK nad OLZA z obce Olza.
Garant: Místní skupina PZKO v Dolní Lutyni.
Místo: Kostel Sv. J.Křtitele v Dolní Lutyni, asi od 15.00 hod.
10.červen
Název akce: „Mezinárodní lehkoatletický trojboj žákovských družstev“
Zaměření: Tradiční sportovní soutěž žáků VI. – IX.tříd ZŠ okolních obcí i příhraničních obcí Polska.
Garant: ZŠ s polským jazykem vyučovacím.
Místo: Hřiště u školy A.Jiráska.
11.červen
(náhradní termín 18.červen)
Název akce: „Pohádkový les“
Zaměření: Setkání pohádkových bytostí s dětmi dolnolutyňských mateřských škol.

4.ročník oblíbené akce.
Garant: SRPŠ při ZŠ ve Věřňovicích.
Místo: Věřňovice, areál u Balatonu za řekou Olší.
12. červen
Název akce: „Vysloupení Vl. Hrona
Zaměření: Kulturně zábavná akce
Garant: Osvětová beseda
Místo: KD v Dolní Lutyni
17.červen
Název akce: „Slavnostní akademie“
Zaměření: Pěvecké, recitační a taneční
vystoupení žáků ZŠ A.Jiráska spolu s Dolno-lutyňskou dechovkou.
Garant: ZŠ A. Jiráska
Místo: Kulturní dům v Dolní Lutyni.
22.červen
Název akce: „Výstava obrazů a kreseb“
Zaměření: Výstava amatérské (i profesionální)
tvorby malířů a kreslířů. Vernisáž 22. června, doba trvání cca 1 měsíc.
Garant: Osvětová beseda Dolní Lutyně.
Místo: Kulturní dům v Dolní Lutyni.
25.červen
Název akce: „Letní slavnosti česko-polského přátelství“
Zaměření: 15.ročník tradiční zahradní slavnosti. Vystoupení pěveckých a hudebních souborů, bohaté občerstvení. Příjezd
účastníků z příhraničních obcí Polska na alegorických vozech.
Garant: Místní skupina PZKO ve Věřňovicích.
Místo: Areál PZKO a Ing. J.Toboly u Olše ve Věřňovicích.
2.červenec
Název akce: „Soutěž v požárním útoku“
Zaměření: Soutěž v požárním útoku o pohár starosty obce. Soutěžní kategorie tvoří muži, ženy a „staří páni“ (muži nad 35 let).
Garant: Sdružení hasičů Nerad
Místo: Hřiště v Dolní Lutyni
Akce plánované na 2. pololetí budou zveřejněny v dalších číslech zpravodaje.
Bc. Jan Fismol - místostarosta

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci únoru oslavili 75., 80., 85. a 91. narozeniny tito naši spoluobčané:
•
•
•
•

Štěpánka Czapková, Jiřina Krajčová, Libuše Wallová, Milan Kramný, Anna Rosiková,
Teofil Staniczek, Leo Jaworek, Hermina Lubojacká
Josef Lukaštík, Jiřina Mžiková
Anna Kubošová

Oslavencům přejeme hlavně hodně zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu rodinném.

*********************************************
Dne 19. 2. 2005 se konalo vítání občánků, jehož se zúčastnily tyto děti:
Bazalová Sára, Mazurek Viktor, Popiolek Alan, Sobotíková Sára, Duda Ondřej, Strnadlová Bára.

*********************************************
Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany:
Botor Jaromír, Návratová Vanda, Tomášek František, Lobojacký Erich, Adamczyková Marta, Drozdová Marie.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

*********************************************

Prázdný je domov, smutno je v něm.
Cestička k hřbitovu zůstala jen.
Dne 26. února 2005 jsme vzpomněli 1. výročí, kdy nás náhle opustila paní HILDA OCZADLÁ.
Zároveň jsme si 6. února 2005 vzpomněli jejích nedožitých 82 let.
S láskou a úctou vzpomínají syn Bruno
a vnuci Martin a Štěpán.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžké je bez Tebe žít,
ale v našich srdcích
Tě stále budeme mít.
Dne 8. března 2005 vzpomněli
1. smutné výročí úmrtí pana

JOSEFA POPIOLKA
S láskou vzpomíná
manželka Anna, dcera Renáta, zeť Tomáš, vnučka Kačenka, syn Aleš, snacha Radka, vnuk Alánek.

*********************************************
Děkujeme touto cestou za projevenou soustrast a květinové dary, zejména spolubydlícím penzionu v Dolní Lutyni, při úmrtí naší drahé
maminky LEONKY WAJDOVÉ.
Dcera a syn s rodinami.

*********************************************
U příležitosti mých 80. narozenin děkuji Obecnímu úřadu v Dolní Lutyni za přání a dárky. Taktéž děkuji Červenému kříži z Věřňovic,
pracovníkům penzionu a všem spolubydlícím nového penzionu v Dolní Lutyni, rodině paní Malviny Hanuskové, paní Anně Navrátové, Janu a
Aleně Šimčíkovým, i Anně Popiolkové. Zvláště děkuji rodině Bohuslavu a Mileně Zavěruchovým za dárky a za podanou pomocnou ruku
v každé potřebné chvíli. Děkuji všem, kteří mi zpříjemnili moje narozeniny.
Restauraci HERMAN děkuji za vzornou obsluhu.
Marie Giecková

*********************************************

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2005
Charita Bohumín děkuje všem dárcům, kteří přispěli na potřeby lidí v nouzi u nás i ve světě.
Katastrofa v Asii z přelomu roku zvlášť zřetelně podtrhla význam lidské solidarity ve světovém měřítku – vždyť bez humanitární pomoci
z celého světa by k okamžitým obětem přibývaly ještě dlouho další statisíce obětí hladu a bídy v postižených zemích. Miliony korun českých na
účtech humanitárních organizací jsou výrazem velké vnímavosti nás občanů na potřeby těch, kdo přežili tsunami. Snad je tato ochota pomoci
posílena zkušenostmi z povodní v minulých letech, kdy mnozí z nás na vlastní kůži prožili skutečný stav nouze.
K poslání Charity patří však nejen „velká“ mezinárodní pomoc, ale i pomoc v malých osobních tragédiích, skupinách lidí ohrožených
sociálním vyloučením a nouzí v různých podobách. Právě pro tyto projekty pomoci je určena v převážné části i letošní Tříkrálová sbírka.
Stejně jako v loňském roce, kdy jsme pro potřeby Charity Bohumín získali necelých 98 tisíc Kč (z celkového výtěžku 155 tis. Kč), i letos větší
část získaných prostředků pomůže doplnit a obnovit vybavení Charitního domu sv. Františka ve Starém Bohumíně, zejména pak nová
polohovací lůžka a bezpečnostní zařízení vstupních dveří. V r. 2004 jsme z výtěžku Tříkrálové sbírky pořídili dvě polohovací lůžka, šatní
skříňky pro personál a digitální fotoaparát, který pomůže zaznamenat důležité dění v Charitním domě, to vše celkem za 55 tis. Kč.
Další část výtěžku – 30 tis. Kč – putuje letos, stejně jako loni, do rodin pěti dětí – Vasila, Nikoletty, Ivana, Michala a Igora – z nejchudší
oblasti Zakarpatské Ukrajiny. Díky projektu „Adopce na dálku“ mohou získat školní potřeby, školní obědy, ošacení a zdravotní péči.
Z dopisů našich adoptovaných dětí nebo jejich rodičů je patrná veliká vděčnost za tuto pomoc, která činí 6 tis. Kč ročně na jedno dítě. Dva
starší chlapci navštěvují již druhý stupeň základní školy (což přibližně odpovídá našemu gymnáziu) a mají velmi dobré výsledky. Budou-li
moci školu dokončit, jejich vyhlídky na získání zaměstnání se podstatně zlepší.
Třetím projektem podpořeným z letošní Tříkrálové sbírky bude opět Občanská poradna Charity Bohumín, která již třetím rokem slouží
občanům potýkajícím se s různými problémy v sociální oblasti. V r. 2004 posloužily získané prostředky (13 tis. Kč) k úhradě části provozních
nákladů – např. vytápění místnosti, nákupu odborné literatury, školení poradkyní. Službu Občanské poradny může každý zájemce využít
bezplatně a anonymně, počet řešených dotazů každoročně narůstá (vloni 646 dotazů). Pro velký zájem byla přijata další poradkyně a rozšířena
návštěvní doba tak, aby lépe odpovídala potřebám klientů.

Tříkrálová sbírka 2005 v číslech
Charita Bohumín vyslala letos 43 skupinek koledníků
(o 4 více než loni), z toho 15 skupinek v Dolní Lutyni,
které koledovaly v době od 2. – 10. ledna 2005.

Město / obec
Bohumín
Dolní Lutyně
(z toho Věřňovice)
Rychvald
Dětmarovice
Celkem

2005
108. 811,54.679,(17.347,-)
20.365,50
19.103,202.958,50

2004
90.093,50
38.874,50
11.835,14.921,155.724,-

Část výtěžku (35%), která každoročně putuje na ústřední Sdružení Česká katolická charita, slouží pak především k zajištění humanitární
pomoci v zemích postižených přírodními katastrofami, chudobou (Indie, Uganda, Ukrajina) nebo válkou (Čečensko, Arménie). Pro tuto
pomoc do zahraničí byly v r. 2004 vyčerpány 4,5 mil. Kč. Z této části je také financován provoz diecézních charitních středisek a doplněn
rezervní fond, z něhož mohou Charity čerpat v případě nouze (např. opoždění nebo nepřidělení státních dotací, řešení havarijních situací...)
Také režijní náklady sbírky – výroba pokladniček, průkazek, tisk poštovních poukázek, reklama v tisku a televizi – jsou hrazeny ústředím
SČKCH.
Pracovat v charitativní službě může jen omezený počet lidí. Pomáhat však můžeme všichni – ve svém blízkém okolí osobně, v širším
prostřednictvím charitativních organizací. Vždyť v celosvětovém srovnání žijeme – přes veškeré problémy – v zemi s vysokou životní úrovni,
v zemi blahobytu. Poděkovat patří proto všem, kdo s vědomím této skutečnosti přispěli do kasiček našich koledníků, jakož i jim samotným za
čas a námahu věnovanou sbírce.
Ing. Kristina Stoszková – ředitelka Charity Bohumín

*********************************************
Miejscowe Koło PZKO w Lutyni Dolnej obchodzić będzie w listopadzie b.r. 58-lecie istnienia.
Obecnie nasza organizacja kulturalno-oświatowa ma 98 członków w wieku od 16-90 lat . Do tradycyjnych imprez naleŜą : bal, obchody Dnia
Kobiet i Dnia Matek, festyn , wycieczka krajoznawcza, prelekcje, mikołajówka i wigilijka.
Najaktywniejszym zespołem jest chór mieszany LUTNIA oraz Klub Kobiet. Chórzyści spotykają się regularnie w poniedziałki, w roku
2004 dali 16 występów, między innymi na festynach w Rychwałdzie, we Wierzniowicach, w kościele dolnolutyńskim, rychwałdskim,
starobogumińskim wierznio-wickim, w Łaziskach i Velkých Heralticích..
Panie z Klubu Kobiet przygotowują wszystkie imprezy od strony kulinarnej, zorganizowały kurs pieczenia ciastek, prelekcję o Ŝyciu na
półwyspie arabskim.
Nasze MK PZKO zorganizuje z okazji jubileuszu 700-lecia istnienia Lutyni Dolnej koncert pieśni i muzyki sakralnej w kościele
parafialnym w sobotę 14.5.2005 oraz wystawę
„ Jak se kiejsi w Lutyni Ŝyło i miyszkało”.

*********************************************
PODĚKOVÁNÍ
MS PZKO v Dolní Lutyni děkuje všem svým členům, kteří se aktivně podíleli na přípravě tradičního plesu, i všem ostatním, kteří tuto akci
nejrůznější formou podpořili - BSK Metal Bohumín, textil Junior Šimčíková, zahradnictví Klečka, smíšené zboží Herman, řeznictví Wojtas,
fa TURPRESS, p. Sosna, Mgr.Seifertová, Giecková, Herynková, Pěchovičová , Sosnová.

*********************************************
Lyžování na Moravě 2004 – 2005
Aktuální informace z lyžařských areálů Moravy s denním zpravodajstvím stavu sněhových podmínek (aktualizace v pracovních dnech do
9,30) naleznete na internetové adrese: -

http:/pocasi.infocesko.cz
Stav podmínek (v provozu, úprava tratí, teplota, druh sněhu, výška sněhu, srážky, síla větru, směr větru, akce v areálu atd.) si můžete nechat
poslat na mobilní záznam SMS ve tvaru
pocasi název místa např. lyžařský areál Pustevny pocasi pustevny na tel. číslo 907 09 06 (cena SMS je 6,- Kč s DPH) Pokud nemáte
k dispozici „název místa“, zašlete dotazovací SMS ve tvaru pocasi

*********************************************
INFORMACE CHOVATELŮ
ZO ČSCH bude od 1.4. do 30.9. 2005 zajišťovat vakcinaci králíků proti moru, myxomatoze a fibromatoze, ve stejných cenových relacích
jako v roce 2004. Případné bližší informace občanům Dolní Lutyně a Věřňovic podá pan Walošek na tel. čísle 596 520 905.
Za výbor - Walošek

*********************************************

Příprava mužů TJ SOKOL Dolní Lutyně
Muži skončili na zimním turnaji J. Hrušov na 3. místě.
Kdy postupné porazili
Sl. Ostravu
5:3
Hošťálkovice
9:1
Vít. nemocnici
3:0
Radvanice
3:0
A prohráli s domáci J. Hrušov
2:3
O třetí místo porazili Clasik Ostrava

5:3

Rozlosování JARO 2005 MUŽI
SO
26.3.
15.00
H. Suchá – D- Lutyně
SO
2.4.
15.30
D. Lutyně – Nýdek
NE
10.4.
10.15
Havířov – D. Lutyně
SO
16.4.
15.30
D.LUtyně – Smilovice
NE
24.4.
16.00
Věřňovice – D- Lutyně
SO
30.4.
16.00
D. Lutyně – Sedliště
SO
7.5.
16.30
Doubrava – D. Lutyně
SO
14.5.
16.30
Jablunkov- D.Lutyně
SO
21.5.
16.30
D.Lutyně – H.Žukov
SO
28.5.
17.00
Orlová – D.Lutyně
SO
4.6.
17.00
D.Lutyně – Karviná
SO
11.6.
17.00
Vendryně – D.Lutyně
SO
18.6.
17.00
D.Lutyně – Něbory
Výbor TJ Sokol Dolní Lutyně děkuje všem sponzorům za věcné dary do tomboly na sportovní ples a pochování basy.
Zveme všechny příznivce na jarní mistrovská utkání.
Šostok Václav - tajemník

