Informace obecního úřadu
Slovo místostarosty
Požadavek změnit tvář Dolnolutyňských novin vyplynul
z ankety uspořádané v roce 2003. Tento požadavek se stal i úkolem
v rozvojovém plánu obce. Ke změně dochází právě v tomto období,
kdy na doporučení školské a kulturní komise byl ve výběrovém
řízení vybrán jako externí redaktor pro tvorbu Dolnolutyňských
novin ing. Dobroslav Štrouf.
Bc. Jan Fismol

Představení
Dobrý den, vážení čtenáři.
Dovolte, abych se vám jako nový
redaktor vašich novin přestavil. Jmenuji
se Dobroslav Štrouf a rád bych se
podílel
na
plánované
změně
Dolnolutyňských novin. Někteří z vás
už mne trochu poznali při natáčení
propagačního videofilmu o vaší obci,
někteří jste tento film dokonce už viděli.
Teď se tedy chci pustit do novin. Hned
na úvod vás ubezpečuji, že noviny nadále zůstávají informačním
materiálem Obecní samosprávy, Obecního úřadu a Osvětové
besedy. Tak jako doposud, i nyní budou vycházet jednou měsíčně
a to v rozsahu 5-ti stránek novinového obsahu a 1-3 stránek
inzerce. I nadále bude distribuce novin zdarma. Co tedy bude
nového?
Výrazně přibude novinářských článků, reportáží a rozhovorů.
Zvýší se také množství fotografií a hlavně, bude se psát o vás,
občanech Dolní Lutyně. Aby se plánovaný proces změn zkrátil na
co nejmenší počet měsíců, a aby reportáže a informace byly
opravdu o vás, potřebuji k tomu vaši spolupráci.
Oslovuji proto všechny společenské a sportovní organizace,
všechny subjekty působící na území obce Dolní Lutyně – dejte o
sobě vědět. Ozvěte se na e-mail: strouf.d@seznam.cz či na tel.č.
777 103 724 . Zároveň je možné tyto informace posílat na emailovou adresu fismolj@dolnilutyne.org nebo na tel.č. 777 014
301. Máme zájem o kontaktní adresy a telefony, o termíny
připravovaných akcí, o všechny zajímavosti a rarity, o kterých je
možné psát a informovat či se jimi pochlubit.
Rád bych s vaším přispěním otevřel v novinách nové rubriky,
připravil soutěže a kvízy. Vím, že je mezi vámi mnoho zajímavých
lidí s neobvyklými koníčky, dovednostmi, znalostmi a to vše určitě
může obohatit naše novin. Takže věřím tomu, že společně se nám
podaří, aby se noviny staly zajímavým čtením pro všechny občany
obce a chloubou před návštěvníky. Proto, pusťme se do toho.
Ing. Dobroslav Štrouf

Až milionová pokuta
za neobdělaný pozemek
Každoročně narůstá počet stížností na majitele pozemků.
Pozemky ležící ladem zarůstají plevely a způsobují nemalé škody
vlastníkům sousedních pozemků. Ti musejí vynakládat značné
prostředky, až už na mechanickou kultivaci nebo na chemické
látky (herbicidy). Připomínáme, že plevel je velice škodlivým
organismem, zastiňuje rostliny a ochuzuje je o sluneční záření,
odebírá půdě vláhu a živiny a komplikuje sklizeň.
Každé upozornění občana je osobně prošetřeno a majiteli
pozemku je podáno písemné upozornění, ve kterém je vyzván ke
sjednání nápravy ve stanovené lhůtě. Poté je znovu provedeno
šetření v terénu a v případě nesplnění zákonem stanovené
povinnosti je občan vyzván opětovně. Pokud ani v tomto případě
nezareaguje, bude spisová dokumentace postoupena Městskému
úřadu Orlová. Znovu upozorňujeme na možnost uložení sankce
podle zákona č. 147/1996 SB., o rostlinolékařské péči, ve znění
pozdějších předpisů. Pokud vlastníci pozemků nebudou omezovat
výskyt a šíření organismů a vznikne škoda jiným osobám nebo
dojde k poškození životního prostředí a zdraví lidí a zvířat, může
jím být udělena pokuta pověřeným obecním úřadem až do výše
30.000,-Kč, u právnické osoby až do výše 500.000,-Kč. Majitelé
pozemků, zajistěte, aby Váš pozemek byl posečen a vyhrabán do
konce měsíce června, nejpozději v době odkvětu a nasazování
semen.
Mgr. Ivana Ryšková, zemědělský úsek

Zahradnictví a zahradní architektura
Společenství „Promocja, Integracja, Rozwój“ obce Gorzyce zve
všechny zájemce z České republiky k prezentaci své firmy na III.
Obecních trzích – „Zahradnictví a zahradní architektura“,
organizovaných pod patronací starostky obce ve dnech 7. – 8.
května 2005 v Gorzyczkach (u sportovní haly). Začátek trhů je
v 10,00 hodin.
Současně jsou zváni všichni občané obce Dolní Lutyně k návštěvě
trhů.

Výzva občanům
Jako každým rokem se i letos v jarních měsících projevuje
zvýšený výskyt odpadů, jejichž původcem jsou občané. Obecní
úřad upozorňuje, že do velkoobjemových kontejnerů, které jsou
přistaveny v pravidelných intervalech a na obvyklých místech,
nepatří pneumatiky, nebezpečný odpad (televizory, ledničky,
autobaterie
apod.)
a
kovový
šrot.
I
přes

tyto výzvy se uvedené druhy odpadů v kontejnerech pravidelně
vyskytují. Firma Marius Pedersen, která pro naši obec smluvně
zajišťuje sběr, přepravu a likvidaci tuhého odpadu je povinna po
převozu takového kontejneru na svou skládku jeho obsah vytřídit a
nebezpečný odpad vrátí, tj. přiveze ho zpět do obce. Takto se
zvyšují náklady na likvidaci tuhého domovního odpadu, které se
projeví zvýšením ceny této služby, které pak uhradí poměrným
dílem každý z občanů obce.
V posledním období se projevují další nešvary mezi občany a
drobnými podnikateli a živnostníky, kteří neoprávněně a
anonymně odkládají svůj odpad do velkoobjemových kontejnerů.
Jako příklad uvádíme: části karoserií automobilů, nárazníky,
stavební suť apod. Je povinností živnostníků, zajistit si kontejner
k likvidaci odpadu při opravách ve své provozovně, při likvidaci
stavební sutě u zákazníka apod. Chceme všechny takové původce
odpadů upozornit, že budou prováděny pravidelné kontroly,
prověřující jak likvidují odpady ze své provozní činnosti. Každý
podnikatel je povinen vést vlastní evidenci likvidace všech odpadů
vzniklých při své činnosti. Zde bychom upozornili na kontroly i
původce odpadů, kteří své činnosti vykonávají bez živnostenského
oprávnění.
Porušení povinností při nakládání s komunálním a
stavebním odpadem bude postihováno podle zákona č.
185/2001 Sb., „O odpadech a o změně některých dalších
zákonů“, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné
vyhlášky č. 2/2001 „O stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území obce Dolní
Lutyně“, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
Neustále upozorňujeme, že kontejnery nemají být přeplňovány.
Občané se ale chovají stále stejně a do jednoho kontejneru se
podaří uložit i obsah dvou. Kromě jiného, je okolo kontejneru
nepořádek způsobený obaly z plastů či papíru. Drobný komunální
odpad patří jen do uzavřených popelových nádob. Velkoobjemové
kontejnery jsou určeny pro nadměrný odpad občanů, který do
malých popelových nádob umístit nelze. .
Lenka Jarošová, úsek životního prostředí

Časový rozpis a stanoviště sběru nebezpečného odpadu
v sobotu dne 21. května 2005
Dolní Lutyně:

střed, před pekárnou MAX
8,00 – 8,20 hod
zastávka Zbytečku
8,25 – 8,35 hod
ulice Mezi cestami

(první křižovatka od lesa Borek)
8,40 – 8,55 hod
Nerad, kolonie
(před
stanovištěm
kontejneru)
9,00 – 9,15 hod
Věřňovice:
Dolní Lutyně:

autobusová zastávka
9,20 – 10,20 hod
Nerad, vjezd ke svářečské škole
10,25 – 10,40 hod
Nerad, hasičská zbrojnice
10,45 – 11,05 hod
Nerad, škola TGM
11,50 – 12,05 hod
Výšina, bývalá prodejna Pietrasz
12,10 – 12,25 hod
koupaliště, parkoviště
12,35 – 12,50 hod
kamenictví Franek
12,55 – 13,20 hod

kolonie Zbytky (zastávka)
13,25 – 13,40 hod
hospoda „U Jardy“ (bývalý Malec)
13,45 – 14,00 hod
Žádáme občany, aby své odpady nashromažďovali na jednotlivých
stanovištích, počkali na příjezd vozidla a nebezpečný odpad
pomohli naložit. Jelikož je nutno dodržovat stanovený jízdní řád,
prosíme o dochvilnost.
Děkujeme za pochopení
Obecní úřad

________________________________________

Náš rozhovor
Tentokrát jsem k rozhovoru pozval místostarostu obce Dolní
Lutyně Bc. Jana Fismola. Nevím čím to je, ale tento člověk působí
stále optimisticky, nabitý energií a sršící stále novými nápady a
podněty. Položil jsem mu několik otázek a tady jsou jeho
bezprostřední odpovědi bez přípravy.
Pane místostarosto, jaké jsou priority
obce v současné době?
Dlouhodobou prioritou obce je
realizace volebního programu, který
byl z velké části přenesen do
Strategického plánu rozvoje obce
(část „rozvojový program“) a jehož
plnění bude předloženo občanům .
Tak tohle je prohlášení politika, ale
teď nám to prosím řekněte česky a
lidsky.
Ano jasně. Jde o problém kanalizace,
čili problém odkanalizování obce.
Nejhorší stav je momentálně ve Věřňovicích a proto se jako první
zaměří obec sem.
Kdy začnete?
Už se začalo. Nejdříve řešíme otázky související s provozem
stávající kanalizační sítě a za pochodu řešíme zákonem stanovené
související záležitosti (kanalizační řád, pravidelné odběry vzorků,
provozovatele kanalizace). Současně se pracuje na výběru
dodavatele projektu kanalizace části Věřňovice.
K problematice kanalizace se vrátím v dalším rozhovoru se
starostou obce. A co oslavy 700 let obce Dolní Lutyně?
Přehled nejdůležitějších akcí byl zveřejněn v minulém čísle našich
novin a z nově chystaných akcích prozradím aspoň tu, která bude
kryta plně ze sponzorských příspěvků. Jedná se o sobotní
celodenní kulturně-společenskou akci 20. srpna a obsahem bude
lidově-historická tématika.
Jen zkuste prozradit více.
Zatím tedy jen tolik, že celý program doslova na klíč zajišťuje
umělecká agentura a protože ještě není podepsána smlouvy, jméno
neprozradím.
A co program?
Žongléři, šermířská představení čili ukázky historických soubojů a
spousta dalšího.
A kdo to zaplatí?
Sponzor. Sponzorem této akce jako vyvrcholení oslav sedmistého
výročí naší obce je významná strojírenská firma Bonatrans, a.s.
Takže zatím jde vše úplně hladce?
No úplně ne. Chystaný křest knihy o Dolní Lutyni a její
zpřístupnění veřejnosti musíme posunout z června na listopad.
Důvodem je ještě stále trvající sběr informací a materiálů pro tuto
knihu. Tento posun věci neuškodí, cílem je mít co nejrozsáhlejší
informace. Nechceme to zbytečně uspěchat.
Pane místostarosto, děkuji Vám za rozhovor.
Ing. Dobroslav Štrouf

OSVĚTOVÁ
BESEDA
INFORMUJE

Informace ze
Severomoravských
vodovodů a kanalizací
Oznámení
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., oznamují, že
počínaje dnem 1.5. 2005 budou poskytovány služby zákazníkům
na středisku vodovodů Orlová Na Olmovci 685
1x týdně a to vždy ve středu v době od 8 – 12 hod. a od 13 – 16
hod.
Rozsah poskytovaných služeb:
přijímání úhrad faktur za vodné a stočné
uplatnění reklamací (kvalita, fakturace, měřidla,
množství dodávané vody či odváděné vody a podobně
příjem předběžných žádostí o zřízení vodovodní,
kanalizační přípojky
příjem objednávek na služby a práce (opravy
vodovodních přípojek, vývoz žump a podobně)
příjem žádostí o vyjádření k existenci sítí v souvislosti
s výstavbou a podobně
poskytování informací potřebných k uzavření smluv
provedení požadovaných změn v agendě vodného a
stočného
podávání informací o činnosti SmVaK Ostrava, a.s.
přijímání úhrad ostatních plateb (zálohy na služby,
práce, platby za vyjádření a podobně)
V ostatní pracovní dny mohou zákazníci využít služeb
zákaznického centra v Karviné, kde je provozní doba
Pondělí a středa 8 – 12 a 13 – 17 hod. a Úterý,čtvrtek,pátek 8 – 12
a 13 – 15 hod.
Ing. Dobroslav Štrouf

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
V měsíci březnu oslavili 75., 80. a
91. narozeniny tito naši spoluobčané:
Miloslav Dadok, Bohumil Celecký, Miloslav Oršulík,
Božena Samliková, Hildegarda Rosiková
Evžen Adamčík, Rudolf Kendziura

Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany:
Judita Valková, Libuše Marcaliková, Milan Zemánek, Štěpánka
Škovronová, Štěpánka Stará
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast

1.
Nezapomeňte!!!
V úterý 10. května 2005 pořádáme jednodenní zájezd na
výstavu
FLORIA Věžky u Kroměříže.
Odjezd je od Kulturního domu v 6,30 hodin.
Cena 220,- Kč, bližší informace podá paní Petrová osobně
nebo telefonicky 59 654 4435
2.
V sobotu 14. května se v místním kostele uskuteční
slavnostní koncert . Začátek v 15,00 hodin.
3.
Od pátku 13. 5. do neděle 15.5. můžete ve víceúčelové
místnosti v KD v Dolní Lutyni shlédnout výstavu „Jak se
kdysi v Lutyni žilo“ . Po všechny tři dny je otevřeno od
9,00 – 17,00 hodin.
4.
V sobotu 4. června oslaví své výročí Základní škola
s polským vyučovacím jazykem v Dolní
Lutyni slavnostní akademi v 15 hod. , která se uskuteční
v sále Kulturního domu. Veřejnost je srdečně zvána.
5.
Včas dopředu!!!
V neděli 12. června vystoupí v sále KD v Dolní Lutyni
populární Vladimír Hron. Začátek je v
18,00 hodin a cena vstupného jen 60,- Kč. Předprodej
zajištěn v kulturním domě.
6.
Změna půjčovní doby
Půjčovní doba v knihovně ve Věřňovicích se mění z pátku
na středu. První půjčovní den je středa 13.7. 2005 od 12,30
– 17,00 hodin.
Místní knihovna získala 2ks VHS kazet a 1 ks DVD
s videofilmem o Dolní Lutyni, které je možno si
zapůjčovat.
Karin Anýžová

7.
Základní umělecká škola Rychvald pořádá ve čtvrtek 5.
května 2005 koncert ke Dni matek. Bude se konat ve
víceúčelové místnosti v KD v Dolní Lutyni. Srdečně
všechny zveme.
Vlasta Matongová, ředitelka ZUŠ

90 let ZŠ s polským
vyučovacím jazykem
V letošním roce uplyne už devadesát let od založení ZŠ
s polským vyučovacím jazykem v Dolní Lutyni.
K připomenutí i oslavě tohoto výročí připravili žáci
školy s učiteli a vedením celou řadu akcí. Zajímal jsem
se o připravovanou celodenní oslavu, která se uskuteční
v sobotu 4. června a paní ředitelka Alicja Berki mi
poskytla následující rozhovor:
Co všechno jste na sobotní
oslavu 4. června připravili?
Je toho skutečně hodně. Už
v 10 hodin se uskuteční mše
v kostele v Dolní Lutyni.
V 11 hodin začne výstava
prací žáků 1.-9. třídy , budou
to
hlavně
plastiky
z keramiky, vlny , papíru.
Výstava,
v níž
budou
exponáty od roku 1914 až po
současnost,
bude
v tělocvičně naší školy.
Rovněž
bude
probíhat
prohlídka odborných učeben,
v nichž budeme promítat i
videokazety se záznamy ze
života školy za posledních
10 let. Videokazety bude
možné
shlédnout
i
v divadélku naší MŠ, která k základní škole patří a do které chodí
děti od 2 do 6 let.

VYDAŘENÁ SOUTĚŽ
Již čtyři desítky let pracuje Myslivecké sdružení Dolní Lutyně na
Zbytkách se školní mládeží v kroužcích myslivosti a mladých
ochránců přírody. Vzájemná spolupráce mezi školou a
Mysliveckým sdružením je zaměřena na přednášky, besedy, filmy,
vycházky do přírody, různé výtvarné soutěže s tématikou ochrany
přírody a významu myslivosti.
Od roku 2003 na podkladě vzájemné dohody o spolupráci mezi
Mysliveckým sdružením a školní družinou při ZŠ na Zbytkách ,
kterou vede vychovatelka paní Anna Szeligová, se každý měsíc
střídavě ve škole a v hájence probírá tématika dle plánu činnosti.
Plán činnosti je sestavený na celý školní rok.
Dne 30. března se uskutečnila v hájence Mysliveckého svazu soutěž
s názvem „Umělecký trojlístek“ (píseň, báseň a povídka) na téma
„jaro v přírodě“. Hodnotitelská komise ve složení J. Fismol, E.
Rusek a Z. Krajčí provedla zhodnocení soutěžících a jejich ocenění
diplomy a věcnými cenami. Občerstvení všech účastníků zajistilo
Myslivecké sdružení a ceny do soutěže byly pořízeny z finančních
prostředků Obecního úřadu.
Soutěž probíhala v příjemném prostředí a byla velmi zdařilá jak o
tom svědčí i naše fotografie. Zvítězila Michaela Chudobová my
nejúspěšnější dílko rádi zveřejňujeme:

To je organizačně náročné, jak to budete zvládat?
Po celý den nám budou pomáhat naši harceři, kteří budou ve všech
prostorách školy.
A co ještě návštěvníci uvidí?
Prohlídka školy potrvá do 14,30 hodin a bude možné si
prohlédnout i opravené dílny. A v 15,00 hodin už začne slavnostní
akademie v KD . Víc vám k ní zatím neřeknu, jen to, že to bude
oslava našich narozenin.
Je to všechno?
Ne ne, připravujeme i propagační prospekt zachycující současnost
i plány do budoucna. To je totiž myšlenky, kterou oslavy
narozenin podpoří. Škola žije a rozvíjí se. Dokladem mohou být i
úspěchy, jichž naši žáci dosahují. Jen v posledním školním roce
jsme z recitační soutěže základních škol s polským vyučovacím
jazykem KRESY přivezli zásluhou Artura Heinze z 9. třídy 3.
místo, z podobné čtenářské soutěže naše družstvo ve složení
Bohdan Heinz, Roman Klus, Daniel Růžička a Anna Gaura (ze 6.
a 7. tříd) získalo 2. místo a v plavecké soutěži pro nás vybojovala
opět 3. místo Urszula Pajak. Takže se máme čím pochlubit.
Moc děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů v letech dalších
Ing.Dobroslav Štrouf

Jaro letí
(M. Chudobová, 2. třída)

Jaro letí, jaro letí,
Tak honem ven pojďte děti.
Přiletělo na křídlech štěbetavých ptáčků,
vlaštovek, jiřiček a jiných čimčaráčků.
Čepici, šálu a rukavice,
ty už schovám do šuplíku
a půjdu běhat venku,
Z lesů a luk
třeba po chodníku.
jsou vidět rodiče zvířata
Pak vyběhnu na zahradu,
a kolem nich vykukují,
sluníčko tam krásně svítí,
malá mláďata.
všude roste plno kvítí.
Taky nám z vajíček
To příroda nám čaruje.
se vyklubala kuřata.
Do tráva nám nasypala
Jaro letí, jaro letí
plno malých sluníček,
kvetou stromy, zelená se tráva,
žlutých pampelišek.
sluníčko do tváře mě hřeje,
Jí jich pár natrhám,
no to je paráda
upletu si věneček a
A co vy dospěláci a kamarádi,
budu poslouchat jak
kolem mě bzučí hejno včeliček
máte jaro taky tak rádi?

Upozornění
Je zde jaro a tak jako každým rokem vyjíždějí na cesty řidiči, kteří z různých důvodů v zimě nejezdí. Převážná většina řidičů , kteří jezdí po cestě v Dolní
Lutyni směrem od kostela dolů, buď dosud nezaregistrovali na křižovatce změnu dopravního značení a to osazení křižovatky značkou „STOP“, nebo tuto
značku záměrně porušují. Na této křižovatce není zrovna dobrý výhled. Pro osvěžení: řidič na značku „STOP“ musí vždy zastavit vozidlo tak, aby měl do
křižovatky náležitý výhled. Za tento přestupek jsou nemalé pokuty.
Další problém, a to nejen v Dolní Lutyni, je nedávání předností. Spousta řidičů jedoucích po vedlejší komunikaci a odbočujících vpravo, se dívá jen doleva a
vpravo odbočují, aniž by se tam řádně podívali, přičemž si neuvědomují, že na hlavní silnici může zrovna docházet k vzájemnému předjíždění a tento řidič
vyjíždějící z vedlejší jim vjede přímo do jízdní dráhy a srážka je nevyhnutelná. Příčina: nedání předností na hlavní komunikaci.
Značka „Obytná zóna“ znamená pro řidiče povinnost jet rychlostí v celém takto označeném úseku Maximálně 20 km/hod. Kromě toho také v obytné zóně
platí zákaz stání, což je doba nad rámec doby pro zastavení (doba nezbytně nutná pro nastoupení a vystoupení osob, nebo doba pro vyložení a naložení
nákladu) mimo označená parkoviště. V Dolní Lutyni v žádné obytné zóně není vyznačené parkoviště, takže se může dojít k tomu, že řidič vozidla parkující
v obytné zóně u svého domku,nebo na návštěvě, může zaplatit pokutu za nedovolené parkování.
Bronislav Dudzik, učitel autoškoly

Jak jsme si připomněli

Den Země
Ve více než 130 zemích světa lidé slaví 22.dubna Den Země.
Jeho tradici založili američtí studenti, když v roce 1970
zorganizovali protestní a demonstrační akce, aby prosadili přijetí
zákonů na ochranu životního prostředí. Česká republika se
k oslavám svátku přidala v roce 1990.

kreslení na chodníku. Jejich velmi zdařilá dílka byla rovněž
odměněna.
Zavázali jsme se, že nejen svou obec, ale i ostatní místa
na Zemi nebudeme již znečisťovat a že za rok si zdařilou akci
určitě zopakujeme.
Mgr. Jana Josieková Ředitelka ZŠ A. Jiráska

HYPERNOVA
Naši žáci si často v předmětech jako jsou přírodopis,
zeměpis, chemie, rodinná a občanská výchova ochranu přírody
připomínají. Každoročně v měsíci dubnu mají i jejich výtvarná
dílka ekologický nádech – zobrazují přírodu nejen takovou jakou
bychom ji chtěli mít, ale i takovou, jaká bohužel je – plnou černých
skládek a dalších nástrah, které jí lidé připravili.
V hodinách výpočetní techniky se žáci 8. a 9.ročníku učí
zacházet s digitálním fotoaparátem a vytvářet prezentace. Letos
pracují na téma Obec mýma očima. I když toto téma záměrně
nebylo ze strany vyučující více specifikováno, žáci vyšli do ulic a
zákoutí Dolní Lutyně a ve svých prezentacích ukázali nejen
památky a zajímavosti, na které můžeme být hrdi, ale i místa, která
vůbec nejsou ozdobou obce, místa, která jsou proviněním člověka
vůči bezbranné přírodě. Touto pro ně velmi přitažlivou formou
řekli svým spolužákům, jak by se člověk k přírodě měl správně
chovat.
Abychom ještě více vyzvedli důležitost tohoto počínání,
uspořádali jsme u příležitosti svátku Země soutěžní dopoledne
s tématikou ochrany přírody. 16 družstev žáků různých věkových
kategorií soutěžilo v zajímavých disciplínách. Při odpovědích na
otázky se museli zamyslet, co přírodě škodí nebo naopak čím by jí
mohl každý člověk pomoci. Body mohlo družstvo získat i sběrem
tříděného odpadu – starého papíru a PET lahví. Toho jsme nasbírali
opravdu mnoho – 2349 lahví a 1137 kg papíru. Na závěr dopoledne
jsme se vydali do okolí školy, abychom sesbírali všechny odpadky,
které do přírody nepatří. Mnozí z žáků si uvědomili, že právě oni
byli těmi nezodpovědnými, kdo přírodu znečistil. Den se vydařil,
všichni byli spokojeni, vítězové odměněni.
Den Země oslavovaly i menší děti. V prvních hodinách si
zopakovali, co již o ochraně přírody umí, druhou část dne věnovali

Tak se konečně občané Orlové a
Dolní Lutyně dočkali. 22. a 23.
března proběhlo slavnostní otevření
čtyřicáté deváté Hypernovy v ČR.
Ta orlovská patří podle vyjádření
zástupců
Aholdu
k nejhezčím
v Čechách a na Moravě. Prodejní
rozlohou do 3000 m2 patří do
kategorie střední velikosti, ale úsilím
a nasazením k jejímu vybudování
určitě k nejnáročnějším. Konstatoval
to ve svém projevu i starosta města Vladimír Farana. Od dubna
roku 2004 do března 2005 trvala samotná výstavba, aby se 23.
března 105 zaměstnanců Hypernovy pokusilo uspokojit tak dlouho
čekající občany Orlové i blízkého okolí. Slavnostního otevření se
účastnili hosté z mnoha měst a obcí z dalekého i blízkého okolí a
mezi nimi také starosta Dolní Lutyně Ing. Josef Lindner,
MBA.

