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Další významná akce k 700. výročí se uskutečnila v sobotu 14. května. V kostele
Jana Křtitele v Dolní Lutyni si daly dostaveníčko čtyři pěvecké a hudební sbory, aby
pro všechny milovníky hudby a zpěvu v chrámových prostorách připravily slavnostní
koncert. Organizátorům, místní skupině PZKO, se podařilo získat dva soubory
z Polska, Kalinu a Slowik nad Olzou, a spolu s nimi vystupoval domácí sbor Lutnia a
dechovka Lutyňská šestka. Uvedené skladby a písně byly věnovány památce zesnulého
Jana Pavla II., 700. výročí obce Dolní Lutyně a 60. výročí osvobození a ukončení 2. světové války.
Ing. Dobroslav Štrouf
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Jak se kdysi v Lutyni žilo

Ze zahájení výstavy

Ve čtvrtek 12. května byla ve víceúčelové místnosti v KD v Dolní Lutyni slavnostně zahájena vernisáží výstava o historii obce Dolní Lutyně “Jak se
kdysi v Dolní Lutyni žilo”. Výstavu, kterou k 700.
výročí obce připravila Anna Šertlerová, uvedla před
hosty shromážděnými v obřadní síni Marie Sztwiertniová , předsedkyně místní skupiny PZKO. Seznámila přítomné nejen s obsahem a cílem výstavy, ale i
s tím, jak bylo těžké získat všechny exponáty.
V obřadní síni před otevřením výstavy vystoupili

Adam a Eva Šertlerovi s ukázkami lidové zábavy
dětí z doby, o níž výstava přinášela svědectví. Pak
hosté zhlédli zajímavý dokument o historii Dolní
Lutyně, jehož spoluautorkou je rovněž Anna Šertlerová a výstava, do níž svými exponáty přispěla
asi desítka dolnolutyňských rodin, byla otevřena.
Zajímavou mozaiku, dokumentující bohatý život
ve zdejší obci, mohli návštěvníci obdivovat do 15.
května.
Ing. Dobroslav Štrouf
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Informace
obecního
úřadu
NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN
OBCE DOLNÍ LUTYNĚ
Vážení spoluobčané,
obec Dolní Lutyně v současné
době zahájila práce na pořízení
nového územního plánu, které
pro obec smluvně zajišťuje odbor
výstavby Městského úřadu Orlová. Obecní úřad Dolní Lutyně –
stavební úřad - shromažďuje a
doplňuje veškeré dostupné informace o území obce, kde důležitou součástí shromažďovaných
podkladů jsou i žádosti občanů o
provedení změn v platném územním plánu.
Pokud chcete sdělit své podněty nebo návrhy, o nichž si myslíte, že by měly být v novém územním plánu zohledněny, zašlete je
v termínu do konce června letošního roku Obecnímu úřadu
Dolní Lutyně. Tyto podněty budou posuzovány v rámci zpracování návrhu zadání územního
plánu.
Kontaktní osoba : Ing. Josef
Lindner , tel.: 596544308 e-mail:
starosta@dolnilutyne.org
Ing. Josef Lindner

Informace
k výměně
řidičských průkazů
Na základě častých dotazů týkajících se výměny řidičských
průkazů sdělujeme následující
informace:
Žádost o vydání řidičského průkazu se podává na Městském
úřadě v Orlové, odbor dopravy, který sídlí na ulici Kpt. Jaroše
1345 (tj. za kinem Vesmír napravo)
Zde obdržíte tiskopis žádosti o vydání řidičského průkazu.
K žádosti přiložíte l fotografii, stávající řidičský průkaz a občanský
průkaz.
Úřední hodiny: pondělí a středa
v době od 8.00 – 12.00 hod.,
13.00 – 17.00 hodin.
Jarmila Vozárová,
referát vnitřních věcí
Obecní úřad
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Pietní shromáždění
V pátek 29. dubna, v předvečer dne, kdy
v Dolní Lutyni před 60 lety probíhaly poslední
boje, se u Pomníku rudoarmějců v parku sešlo
přes 25 občanů. Jak řekl starosta obce, Ing.
Josef Lindner, MBA, právě v těchto místech
zahynuli v závěrečných osvobozovacích bojích tři rudoarmějci, a proto zde byl
v listopadu 1948 odhalen pomník. V jeho
podstavci se skrývají tehdejší dobové dokumenty. Shromáždění doprovázené vystoupením dechové hudby si touto akcí připomenulo
60. výročí osvobození obce a současně i výročí ukončení II. světové války.

Náš rozhovor
V květnovém vydání Dolnolutyňských novin jsme se dotkli problému kanalizace.
Dnes se k této důležité problematice vracíme v rozhovoru se starostou obce Ing. Josefem Lindnerem, MBA. Ze samotné přípravy rozhovoru i z jeho obsahu vyplývá, že je
to problematika velmi závažná a že se jí v obci věnuje mimořádná pozornost.
Jak se obec připravuje na splnění požadavků
EU do roku 2010?
Česká republika při vstupních jednáních do Evropské unie přijala závazek, že do konce roku 2010
zajistí odkanalizování a čištění odpadních vod ve
všech obcích s počtem obyvatel větším než 2000.
Naše obec do této kategorie patří. Pro odkanalizování jednotlivých nemovitostí a následné svedení
splaškových vod do čistírny odpadních vod (ČOV)
je naše “řídké” osídlení velkou nevýhodou. Je zapotřebí dlouhých sběracích kanalizačních stok
s poměrně řídkým napojením jednotlivých domů,
což je finančně náročné při svém pořízení i při následující údržbě kanalizačních sítí.
V roce 2003 obec zajistila vypracování technickoekonomické studie na téma odkanalizování a čištění
odpadních vod v obci. Předmětem studie je posouzení celkového technického stavu současné obecní
kanalizace s ohledem na nové podmínky legislativy
a s ohledem na úkoly obce do roku 2010; ekonomická část dává základní pohled na investiční náročnost.
V krátké informaci poskytující ucelený pohled na
obecní kanalizaci lze uvést:
- v obci bylo postupně vybudováno a je provozováno 15 dílčích kanalizačních sítí se samostatnými
výpustěmi;
- jedna soustava je napojena na obecní ČOV.
- dílčí kanalizační sítě pokrývají převážnou většinu
zastavěného prostoru, vyústi jsou však situovány
dle možností, které se v době projektování
v terénu vyskytovaly;
- vodoprávní řízení k povolení vypouštět odpadní
vody do vod povrchových je v centrální části obce ukončeno s kladným výsledkem, povolení je
však časově omezeno;
- povolení vypouštět odpadní vody není vydáno
pro výpusti ve Věřňovicích;
- všechny výpusti jsou celoročně monitorovány a
zjištěné údaje o stupni znečištění a množství vypouštěných odpadních vod jsou zpoplatněny.
Obec v letošním roce zaplatí za vypouštěné odpadní vody více jak 200 tis. Kč.
Jaký je stav projektové přípravy ve Věřňovicích, kde je situace z hlediska obce nejvážnější?
Jak už jsem uvedl, situace ve Věřňovicích je momentálně nejsložitější. Samotná kanalizace není

v dobrém technickém stavu, vypouštění do
“mrtvého ramene” Olše není povoleno, protože
rameno není uznáno jako vodní tok.
Po odborném posouzení dospělo vedení obce
k závěru, že prioritou při řešení kanalizace
v obci jsou Věřňovice. Pro úplnost informace
uvádím, že se bude jednat o kanalizační síť a samostatnou ČOV. Tuto skutečnost potvrdilo i zastupitelstvo obce. Stanovili jsme úkoly k dalšímu postupu. Kontaktovali jsme projekční i realizační firmy a zahájili jednání. Jako nejvýhodnější, a to
z pohledu celkových pořizovacích nákladů,
v jakém rozsahu bude třeba “rozkopat” Věřňovice,
jak bude nová síť náročná na údržbu a jak bude
odolná vůči zvýšení hladiny Olše při povodních,
se jeví řešení tzv. tlakové kanalizace a její ukončení moderní biologickou čistírnou odpadních
vod s provzdušňováním. Obecní úřad zahájil
přípravné práce spočívající v návštěvě jednotlivých
nemovitostí a zjištění vstupních údajů pro projektanty. K tomu byla svolána následně veřejná beseda s občany Věřňovic, za účasti starosty obce, ve
které už stejnou kanalizaci vybudovali a provozují.
Výsledek veřejné diskuze však pro přijetí konečného rozhodnutí byl spíše negativní, občané návrhy
nepřijali se souhlasem. Bez ohledu k těmto skutečnostem musí vedení obce nastalou situaci řešit a
v nejbližší době dosáhnout po osvětové a propagační činnosti většinového souhlasu s některým
z alternativních návrhů řešení.
Jaké budou předpokládané náklady obce ve

Věřňovicích a kolik bude činit podíl občanů a
podíl obce?
Investiční náklady pro část Věřňovic na kanalizaci
a na ČOV nejsou dosud přesně vykalkulovány,
protože není zpracován projekt. Uvedené hodnoty
jsou proto jen odhadem dle skutečností z podobně
realizovaných akcí – tlakové kanalizace.
Kanalizační sítě přivádějící splaškové vody k ČOV
a čerpací šachta z plastu umístěná u každé nemovitosti by vyžadovaly cca 30 mil Kč. Výstavba biologické ČOV s provzdušňováním by vyžadovala
dalších cca 12 mil. Kč.
Převážnou část pořizovacích nákladů by hradila
obec. Občan připojený na tlakovou kanalizační síť
zajistí na své náklady el. přípojku 380 V a malý
podíl z nákladů na plastovou čerpací šachtu
s čerpadlem.
Ve vlastním provozu by občan nesl náklady na
energii spojenou s čerpáním splašků ze svého rodinného domu. Např. ze tříčlenné domácnosti je
spotřeba el. energie 90 kWh/rok.
Dalšími náklady budou: provoz ČOV, tvorba fondu oprav a odpisy z pořízených investic. Tyto náklady budou hrazeny dílem z rozpočtu obce a dílem z výběru stočného od občanů.
Kolik bude stát obec provoz nové kanalizace?
V současné době obec nese veškeré náklady
na likvidaci odpadních vod, jejichž původcem je
každý občan. Jsou to náklady na opravy, údržbu a
provoz obecní ČOV a kanalizačních sítí, dále poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povr-

chových, které jsou každým rokem vyměřovány a
určovány vodoprávním a kontrolním orgánem.
Je logické, že v budoucnu musíme přistoupit
k zavedení “stočného” i v naší obci. Je to logický
důsledek vývoje, který se nemůže vyhnout ani naší
obci.
Kdy se s řešením odpadních vod dostanou na
řadu další části obce?
Problematika likvidace odpadních vod a splnění požadavků a limitů daných legislativou bude neustále
jedním z hlavních úkolů vedení obce. Zajištění požadavků tak, aby byly v souladu s legislativou a
trvalým udržitelným vývojem, vyžaduje velké náklady na výstavbu nových kanalizačních sítí, případně
rekonstrukce současných. Obdobným způsobem
bude nutno zajišťovat technické zařízení v ČOV.
Obec může požadované prostředky zajistit
s využitím dotací Evropských fondů. Možnosti,
jak získat finance z dotačních titulů EU, však jsou
pro obec jako samostatného žadatele velmi omezené. Proto se jako schůdnější a nadějnější jeví založení zájmového sdružení okolních obcí, které jsou ve
stejné nebo podobné situaci při řešení problematiky
odpadních vod, a jejich společný postup k dosažení
žádoucích výsledků. Jako horizont pro realizaci v
ostatních částech obce bych s velkou mírou optimismu uvedl konec tohoto desetiletí.
Pane starosto, děkuji Vám za rozhovor.
Ing. Dobroslav Štrouf

Vítání občánků
Jako úplně první v obci Dolní Lutyně získali pamětní medaili k 700. výročí založení obce v sobotu
21. května noví malí občánci, které do života přivítal starosta obce Ing. Josef Lindner, MBA. Do obřadní síně Domu kultury v Dolní Lutyni se sjeli rodiče a příbuzní Julie Hrubošové, Natálie Vozdecké,
Dominika Wotkeho, Magdalény Štolfové, Lukáše
Mesiarika, Emy Trombalové a Ireny Slavíkové.
Obřadní síň byla plná dojatých dospělých, zatímco
malí občánci zpočátku spokojeně koukali kolem
sebe, nebo spali. Jakmile je jejich maminky uložily
do kolébky, aby mohly podepsat slavnostní dokumenty, někteří hlasitě dávali najevo, že chtějí zpátky do máminy náruče. A nakonec se tam všichni
malí kluci i holčičky znovu zpátky vrátili. Co jim
tedy popřejeme na cestu životem? Co nejvíce
zdraví, spokojenosti a klidu v životě i v práci.
Ing. Dobroslav Štrouf

Informace
obecního
úřadu
Nekončí Vám platnost
cestovního pasu?
Prázdniny se kvapem blíží, proto
si nezapomeňte zkontrolovat
platnost Vašich cestovních dokladů!
Lhůta pro vyřízení nového cestovního pasu je cca 5 týdnů.
V případě nutnosti lze požádat o
vydání cestovního pasu v kratší
lhůtě než 30 dnů. Tento pas se vydává bez strojově čitelné zóny,
platí pouze l rok a správní poplatek činí 600,- Kč.
Doporučujeme Vám proto, abyste
si včas požádali o vydání cestovního pasu a nenechávali podání žádosti na poslední chvíli před odjezdem do zahraničí.
Dále upozorňujeme, že po skončení platnosti cestovních dokladů je povinností občana, podle §
32 zák. č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, tento doklad odevzdat. Nesplněním této povinnosti
se vystavujete možnosti postihu za
přestupek podle § 34 zák. o cestovních pasech, za který lze uložit pokutu do výše 10.000,- Kč.
Jarmila Vozárová,
referát vnitřních věcí
Obecní úřad

Pozor:

ZMĚNA TERMÍNU
V důsledku organizačních změn a
dalších okolností musely být změněny termíny následujících akcí.
Uvádíme tedy nové termíny a zveme k návštěvě a účasti na akcích.
20. červen
Název akce: “Mezinárodní lehkoatletický trojboj žákovských
družstev”
Zaměření: Tradiční sportovní soutěž žáků 6.-9. tříd ZŠ okolních obcí
i příhraničních obcí Polska.
Garant: ZŠ s polským vyučovacím
jazykem.
Místo: Hřiště u ZŠ A. Jiráska
13. srpen
Název akce: “Výstava obrazů a
kreseb”
Zaměření: Výstava amatérské i profesionální tvorby výtvarných umělců. Vernisáž 12. srpna, doba trvání výstavy do 16. září.
Garant: Osvětová beseda Dolní Lutyně
Místo: KD v Dolní Lutyni
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Osvětová beseda informuje
1.
V době letních prázdnin (od 4.7. do 31.8.
2005) bude knihovna v Dolní Lutyni otevřena
v tyto dny:

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Úterý 9.00–12.00 hod. 13.00–17.00 hod.
Čtvrtek 9.00–12.00 hod. 13.00–17.00 hod.
Ve Věřňovicích zůstává půjčovní doba stejná
jako doposud:
Středa 12.30 – 17.00 hod.

V měsíci květnu oslavili
75., 80. a 92. narozeniny
tito naši spoluobčané:
Alfréda Valová
Květoslava Kratochvílová
Štěpán Wiśniowski
Olga Adamczyková
Albina Voznicová
V minulém čísle Dolnolutyňských
novin č. 5 došlo k chybnému uvedení měsíce března u dubnových oslavenců, a proto informaci
otiskujeme správně ještě jednou a
za chybu se omlouváme.

V měsíci dubnu oslavili
75., 80. a 91. narozeniny
tito naši spoluobčané:
Miloslav Dadok
Bohumil Celecký
Miloslav Oršulík,
Božena Samliková
Hildegarda Rosiková
Evžen Adamčík
Rudolf Kendziura
Všem oslavencům
blahopřejeme.

2.
Od pondělí 13.6. – 15.6. 2005 se ve víceúčelové místnosti KD v Dolní Lutyni koná LETNÍ
VÝSTAVKA prací dětí z kroužku “Šikulky”.
Výstavka je otevřena od 8.00 – 17.00 hod.
K hojné návštěvě zvou děti.

4. červen
Název akce: “Dětské radovánky”
Zaměření:
U příležitosti 700. výročí založení obce
pořádá ZŠ a MŠ v Dolní Lutyni na Zbytkách v sobotu
4. června v 15,00 hod. v areálu školní zahrady ZŠ společnou akci dětí obou škol. Srdečně jsou zvány děti
z ostatních dolnolutyňských škol.
Garant:
ZŠ a MŠ v Dolní Lutyni na Zbytkách
Místo:
školní zahrada ŽŠ v Dolní Lutyni na
Zbytkách
11. červen
Název akce: “Pohádkový les”
Zaměření:
Setkání pohádkových bytostí s dětmi
dolnolutyňských mateřských škol. 4. ročník oblíbené
akce pro nejmenší.
Garant:
SRPŠ při ZŠ ve Věřňovicích
Místo:
Věřňovice, areál u Balatonu za řekou
Olší
12. červen

17. červen

Zdeněk Kniežyk
Miroslav Mačejko
Zdeněk Hrbotický
Otilie Nieszporková
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast
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4.
Osvětová beseda ve spolupráci se základní
organizací Svazu žen v Dolní Lutyni připravila pro všechny spoluobčany jednodenní zájezd do Rožnova pod Radhostěm a na
Pustevny. Zájezd se uskuteční v úterý 9.
srpna 2005. Odjezd je od KD v Dolní Lutyni
v 7.00 hodin, cena zájezdu 220,- Kč. Bližší
informace podá paní Pavla Petrová osobně
nebo na tel. 59 654 44 35.

Přehled akcí v rozmezí červen – září 2005

Název akce: “Vystoupení Vladimíra Hrona”
Zaměření:
Kulturně zábavná akce s populárním
umělcem.
Garant:
Osvětová beseda
Místo:
KD v Dolní Lutyni, 18,00 hod.

Rozloučili jsme se
s našimi spoluobčany:

3.
Osvětová beseda sděluje, že jsou poslední
volná místa do Chorvatska – poloostrov Pelješac v termínu od 2.9. – 12.9. 2005. Cena
činí 5 100,- Kč. Jedná se o pobytový zájezd
s ubytováním v soukromí a s výlety do historického Dubrovníku, Orebiče a na ostrov
Korčula.

Název akce: “Slavnostní akademie”
Zaměření:
Pěvecké, recitační a taneční vystoupení
žáků ZŠ Aloise Jiráska spolu s Dolnolutyňskou dechovkou.
Garant:
ZŠ A. Jiráska
Místo:
KD v Dolní Lutyni
20. červen
Název akce: “Malování na chodníku”
Zaměření:
Výtvarná soutěž – malování na chodníku - pro MŠ a všechny předškoláky
Garant:
MO ČSSD Dolní Lutyně a Český svaz
žen

Místo:
9,00 hod. prostranství před pekárnou
MAX, v případě nepříznivého počasí sál KD
v Dolní Lutyni.
24. červen
Název akce: “Slavnostní shromáždění”
Zaměření:
Slavnostní setkání zástupců dolnolutyňských společenských organizací, institucí, politických stran a významných hostů k
700. výročí založení Dolní Lutyně. Účast na
pozvání zastupitelstvem obce.
Garant:
Zastupitelstvo Dolní Lutyně
Místo:
Základní škola Aloise Jiráska
25. červen
Název akce: “Letní slavnosti česko – polského
přátelství”
Zaměření:
15. ročník tradičních zahradních slavností. Vystoupení pěveckých a hudebních
souborů, bohaté občerstvení. Přítomnost účastníků
z příhraničních obcí Polska s alegorickými vozy
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 požárníků o pohár starosty
obce pro muže, ženy a “staré pány”.
Garant:
Sdružení hasičů Nerad
Místo:
Hřiště TJ Sokol v Dolní Lutyni
20. srpen
Název akce: “Den Dolní Lutyně”
Zaměření:
Den historických atrakcí, dobových kostýmů aj., určený široké veřejnosti.
Garant:
BONATRANS, a.s. (generální
sponzor celé akce)
Místo:
Centrum obce

Vynikající úspěchy
Ve dnech 23. a 24. dubna se v Polsku uskutečnily
ve městě Starý Bieruň závody mistrovství Evropy
v bojových sportech, kterých se zúčastnily týmy
z Německa, Polska a České republiky.
V české výpravě byli i závodníci a závodnice
z oddílu KUNG FU v Dolní Lutyni (tělocvična ZŠ u
Neradu). I když je náš oddíl malý, získali jsme velký počet medailí a dobrých umístění.
Závodů se zúčastnili junioři Jakub Měřínský a Marek Figura a oba získali ve svých váhových kate-

goriích stříbrné medaile za druhá místa
v semikontaktním zápase. Barbora Semmlerová se
umístila na druhém místě v katé se zbraní a získala
stříbrnou medaili za cvičení se samurajským mečem. Aneta Měřínská vybojovala čtvrté místo v silné
konkurenci zahraničních závodnic ve cvičení kata
s dlouhou holí.

Svatby –
slavnostní
chvíle v životě
člověka

Pavel Trošák, trenér oddílu bojových sportů

Náš nový fitness oddíl Šembi v Dolní Lutyni
začíná bodovat na soutěžích
V lednu letošního roku u nás v Dolní Lutyni
vznikl nový oddíl fitness s názvem Šembi. I přes
tak krátkou dobu své činnosti dokázal velmi dobře
připravit už dva závodníky. V kategorii Body fitness Zdeňka Hermana, který ve své premiérové sezóně vybojoval pro Dolní Lutyni 5 místo na mistrovství České republiky.
Druhým želízkem v ohni byla Darja Káňová ml.,
jež na mistrovství České republiky staršího dorostu
obsadila 2. místo. Darja se účastnila i XV. mistrovství Moravy a Slezska v kulturistice a fitness Juniorů , čili závodníků do 21 let, které se konalo 7.5.
2005 v DK v Bohumíně. Tuto soutěž pořádal
z pověření Svazu kulturistiky a fitness České re-

publiky Fitnessport Bohumín. Zhostil se svého
úkolu na výbornou. Zde Darja získala našemu klubu
stříbrnou medaili. Pochvalou jí je , že startovala ve
svých 16 letech se závodnicemi o 4 roky staršími. Na
těchto výborných výsledcích nese svou zásluhu i trenérka Darina Káňová (letošní mistryně ČR, v těchto
dnech bojující v ukrajinské Jaltě na mistrovství Evropy).
Závěrem bychom chtěli všechny mladé nadšence
tohoto sportu pozvat k nám do Fitness centra ŠEMBI, kde na ně mimo profesionální fitness čeká i odborné vedení a spousta nových přátel.
Martin Šembera, předseda oddílu

Soutěž mladých cyklistů
Ve středu 11.5. 2005 se ve Věřňovicích sjely na
kolech děti ze 3. a 4. ročníků dolnolutyňských
základních škol, aby změřily své síly v dopravní
soutěži. Po zahájení soutěže nejprve vyplnily test
znalostí pravidel silničního provozu pro cyklisty.
Pak absolvovaly jízdu zručnosti, ve které přenášely
pohárek s vodou, projížděly osmičkou, překonávaly překážku, projely slalomovou dráhu a v cíli
musely zastavit přesně na metě. Jízdu zručnosti si
vyzkoušeli i žáci 1. a 2.ročníku ZŠ ve Věřňovicích.
Všechny děti byly velmi šikovné, proto si zaslouží
velkou pochvalu. Nejlepší družstva i jednotlivci
byli odměněni diplomem a hodnotnými cenami.
Ostatní účastníci pak dostali za snahu cenu útěchy a všichni pochopitelně i sladkou odměnu.
Největší odměnou však byl určitě program, který
pro děti připravili příslušníci Referátu cizinecké a
pohraniční policie v Dolní Lutyni-Věřňovicích. Děti si s nimi povídaly o bezpečnosti na cestách,
mohly si vyzkoušet neprůstřelnou vestu, prohlédly
si policejní zbraně a projely se policejním vozem
po Věřňovicích až k hranicím s Polskem. Pro mnohé z nich to byl první výlet do těchto částí Dolní
Lutyně. Policisté se také postarali o bezpečnou jízdu cyklistů z Dolní Lutyně do Věřňovic i zpět a
doprovodili je policejním vozem.
Akce se uskutečnila u příležitosti 700.výročí vzniku obce. Děkuji touto cestou vedení obce za finanční příspěvek, který škola obdržela na pořádání této akce. Poděkování patří i všem příslušníkům
policie a rodičům, kteří nám s přípravou a průběhem celé akce pomáhali.
Chtěla bych také při této příležitosti poděkovat
všem rodičům a členům výboru SRPŠ za přípravu

všech akcí, které se již v tomto školním roce uskutečnily i které se ještě chystají. Na podzim jsme měli
besídku s Mikulášem a čerty, v zimě maškarní karneval a ples SRPŠ. V dubnu připravili rodiče jarní
veselici a v květnu jsme společně oslavili Den matek. Čeká nás ještě akce pro děti všech MŠ – Pohádkový les, oslava Dne dětí a Dětské radovánky. Rodiče nám také pomáhají při drobných opravách a
údržbě školního hřiště a zahrady. Za jejich aktivitu
jim patří velké poděkování.

Je jaro a to se vždycky se svatbami „roztrhne pytel„. Dokonce si někteří svatebčané vyberou i pátek
k tomu, aby se dva mladí lidé vydali na společnou cestu životem.
Tak tomu bylo i v pátek 29. dubna,
kdy si své ANO za přítomnosti
svědků a svatebních hostů
v obřadní síni Kulturního domu
v Dolní Lutyni řekli Petr Hanusek
z Dětmarovic a Marcela Mičková
z Dolní Lutyně.
Oddávajícím byl starosta Dolní
Lutyně Ing. Josef Lindner, MBA.

Nebyl
úřední den

Hedvika Peřinová, ZŠ Věřňovice

Z údivu nevycházeli občané
i návštěvníci Dolní Lutyně v pátek
29. dubna. Na náměstí před kulturním domem a obecním úřadem se kolem jedenácté hodiny
dopoledne procházel opravdový
živý páv a tvářil se, jako že mu
tady vše patří. Dokonce zamířil i
ke dveřím obecního úřadu. Možná chtěl navštívit pracovníky úřadu či členy vedení obce v nějaké
závažné záležitosti. Protože ale
nebyl úřední den, měl smůlu. Navíc si neuměl otevřít a tak se jeho
návštěva musela odložit. Takže
kdybyste příště před obecním úřadem viděli páva, je zde v úřední
záležitosti.
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Tisková zpráva
o hospodaření
Bohumínské
nemocnice

Ke konci března letošního
roku Bohumínská nemocnice
definitivně uzavírala v souvislosti s daňovým přiznáním,
hospodaření roku 2004. Výsledky za tento rok byly nečekaně dobré – hospodaření nemocnice bylo vyrovnané, a
přitom nemocnice zaplatila na
daních více než půl miliónů
korun.
V této souvislosti je třeba
rovněž připomenout, že na
začátku roku 2004 byl předpoklad, že hospodaření nemocnice skončí ve ztrátě vyšší
než 10 mil. korun. Na otázku
proč byly výsledky loňského
roku tak dobré, odpověděl ředitel nemocnice MUDr. Svatopluk Němeček:
„Za hlavní důvod považuji provedené změny struktury poskytované péče ke
které jsme, po předchozím
provedení mnoha strategických analýz, přistoupili
zhruba v polovině loňského roku.
Podstatné bylo ukončení
činnosti lůžkového dětského oddělení a porodnice, a
na druhé straně otevření
25 lůžek chronické geriatrie. Samozřejmě, že tohoto
výsledku by nemohlo být
dosaženo bez přísné rozpočtové disciplíny – především ve mzdové oblasti, ale
i ve spotřebě léků a dalšího zdravotnického materiálu.
V letošním roce očekáváme další pozitivní ekonomické dopady, neboť se
efekt restrukturalizace
projeví v průběhu celého
roku a rovněž se projeví
efekt změny právní formy
nemocnice (přechod na akciovou společnost) ke které došlo k 1.1.2005.“
Gattnarová Dagmar
Referent vnějších vztahů
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Pohádkové dopoledne s Bolkem a Lolkem
Po velmi podařeném prvním ročníku akce, která
má neformálním a hravým způsobem seznamovat
děti s cizími zeměmi a lidmi v nich žijících, připravila MŠ s polským vyučovacím jazykem v Dolní
Lutyni už druhý ročník “Pohádkového dopoledne
s Bolkem a Lolkem”. Zatímco vloni Bolek a Lolek
cestovali kolem světa a seznamovali se
s pohádkovými postavičkami cizích zemí , letos se
zaměřili na poznávání zemí Evropské unie. A jak to

všechno probíhalo? Organizátorky Alicja Berki,
Halka Kwolková, Maria Galuszková a Irena Janiczková poslaly pozvánky všem mateřským školám
s polským vyučovacím jazykem okresů Frýdek Místek a Karviná a všem mateřským školám v Dolní
Lutyni. Pozvány byly i tři mateřské školy z Polska.

Výzva
k amatérským
malířům
a kreslířům
Jste ochotni vystavit své práce?
Jestliže ano, pak je tento článek určen právě Vám.
Osvětová beseda uspořádá v srpnu, v rámci oslav
700. výročí založení obce, “výstavu výtvarných prací” převážně dolnolutyňských amatérských výtvarníků. Protože konání výstavy je podmíněno dostatečným množstvím zapůjčených obrazů a kreseb,
obracíme se na veřejnost s výzvou, aby výtvarníci
svými výtvory přispěli k jejímu zdaru. Není podmínkou, aby vystavovatel byl autorem výtvarného
díla. K vystavování je možné nabídnout vše od
kresby po malbu libovolnou technikou bez ohledu
na použité kreslířské prostředky. Organizátoři výstavy si neosobují právo posuzovat uměleckou
hodnotu díla a jeho vhodnost k výstavě. Cílem výstavy je ukázat veřejnosti výsledky výtvarného vnímání světa těmi, kteří kreslí a malují, resp. kreslili a
malovali pro potěchu vlastní i jiných.
Vernisáž výstavy je předběžně stanovena na 12.
srpna ve velkém sále Kulturního domu v Dolní Lutyni. Máte-li zájem získat bližší informace, kontaktujte paní Pavlu Petrovou, vedoucí Osvětové besedy (tel.: 59 654 4435) nebo místostarostu Bc.Jana
Fismola (tel.: 777 014 301)

V pátek 29. dubna se pak sál KD v Dolní Lutyni zcela zaplnil malými předškoláky a jejich
učitelkami z 18 mateřských škol. Dorazili i
hosté z Polska a pozvání přijaly i české mateřské školy z částí Věřňovice a Zbytky.
Chlapci a děvčátka z každé mateřské školy nacvičili pro své kamarády pohádku z některé
z členských zemí Evropské unie, takže páteční dopoledne se proměnilo v jeden velký pohádkový
festival. A protože nechyběli ani hosté a podpora
obce, akce měla mimořádný úspěch. Nezbývá než
poděkovat organizátorkám nejen za dobrý nápad,
ale i za velmi pečlivou a dokonalou organizaci.
Děti prožily krásný den a přitom se zcela neotřelou
formou dověděly i něco o našich sousedech
v Evropské unii.

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

Dne 16. června vzpomeneme 1. smutné
výročí, kdy nás náhle a nečekaně opustila
naše milovaná maminka, babička a teta,
paní

Kunegunda SEBEROVÁ
S láskou, úctou a bolestí v srdci vzpomíná syn
Lubomír s rodinou.

INZERCE
Úvěry od „Lišky“ nově!!!
Úroky již od 4,3%
Poraďte se s odborníkem-finančním
poradcem ČMSS

Ing. HRÁDEK – REALITY
Hledá pro zájemce RD a pozemky v okolí Orlové.
Zajistí výhodně komplexní služby při prodeji Vašich nemovitostí.

nabízíme:

Pavla Szczurová
Kulturní dům Dolní Lutyně každé pondělí 13 – 17h.

E-mail: pavla.
szczurova@cmssoz.cz

Kontakt: 604 562 232, 596 091 339 do 14.00 hodin

Ing. Hrádek Jan, K. Dvořáčka 1216 O – L

Malíř – natěrač

Tel. 596 311 519

Nabízí:
Malování bytů – Nátěry oken a dveří
Lepení tapet

ZAHÁJEN PRODEJ
STAVEBNÍHO MATERIÁLU

Tel: 605 855 358

ANGLIČTINA

STAVBYT spol. s.r.o.
735 71 Dětmarovice 1117
Tel: 596 550 149 fax: 596 550 777

KONVERZAČNÍ KURZ
PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ
KULTURNÍ STŘEDISKOV DOLNÍ LUTYNI
KAŽDÝ ČTVRTEK 18,00 – 19,30 H
Začínáme od 07.07.2005

Prodej stavebního materiálu:
Cement – vápno – směsi – cihly – lepenky
Možnost dopravy
Zednické práce
Zámečnické práce

PRŮKAZKOVÉ
FOTO
DIGITÁLNÍ
- na počkání
Pro občany Dolní Lutyně a okolí.
Každé pondělí od 8.00 – 11.00 hod.
v Kulturním domě v Dolní Lutyni.
Aktuální provozní doba dle zájmu bude vyvěšena na
OÚ a v KD.
Provádí: FOTOCENTRUM Orlová 608 724 645

* seriózní jednání
* právní jistotu
* rychlost

Cena: Kč 60,-- / vyuč. hodinu






Konverzace ve skupině
Samostatný projev
Audioposlech
Gramatický přehled

Přihlášky telefonicky nebo e-mailem.
Monika Dudziková
Dolní Lutyně 826
Mob.: 775 061 361
e-mail: pohoda826@volny.cz

w w w . vo l n y .c z / p oh o d a 82 6

Prodám hrobku pro 3 osoby na místním hřbitově
V Dolní Lutyni
Cena dohodou. Tel: 596 523 101
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INZERCE
KREJČOVSTVÍ
Zakázkové šití dámských a pánských oděvů
úprava oděvů * střihová služba

MARTA MATUŠKOVÁ
Bezručova 461
Dolní Lutyně – Nerad, 735 53
Pracovní doba: Po – Pá: 9,00 – 15,00 hod.
Tel.: 596 544 063, mobil: 731 481 877

*******************************************
FA LADISLAV NAVRAT
VODA * TOPENÍ * PLYN
provádí
instalatérské a montážní práce z plastu,
mědi, železa za předem dohodnutou cenu.
Volejte 596 544 289 nebo 604 148 282

MALBY – NÁTĚRY - NÁSTŘIKY
Veškeré malířské a natěračské práce
Tapetářské práce
Interiérové nástřiky (Variopaint, Gotele)
Dekorativní malby (Briliant, Arteco)
Vyrovnávání omítek štěrkovými hmotami
Radim FRANEK
emaiL:franekradim&seznam.cz
mobil: 604 789 708

…….A JE VYMALOVÁNO !!!

GEODETICKÉ PRÁCE
Zaměřování pro kolaudaci budov a přístaveb
• Vytyčování staveb
• Rozdělování pozemků
• Zaměření skutečného provedení staveb
(inženýrské sítě a drobné stavby)
• Profily terénu a výšková měření
Tadeáš Janiczek
Dolní Lutyně, ul. U Jiřinky č. 27
tel.: 596 520 011 (po 18 hodině)
mobil: 737 500 547

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

Vladimír STANÍČEK
PLYN, VODA, TEPLO, PROJEKTY,
SERVIS
PRODEJ KOTLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
735 53 Dolní Lutyně 1047
Tel.: 596 544 301, Mobil: 602 562 126
Navštivte www.dolnilutyne.org.
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VÝKUP BAREVNÝCH KOVŮ
Vyplácíme nejvyšší výkupní ceny!
Úzká 101, 735 53 Dolní Lutyně
Tel.: 604 139 189
Rodinný dům 100 m za školou v Neradě.
(směr Věřňovice)

INZERCE
Fa TWARDZIK Lumír
provede občanům

klempířské práce
pokrývačské práce
nátěry plechových střech
opravy plochých střech
Široký sortiment střešních krytin a izolačních
materiálů včetně dodávky.
Důchodcům provádíme práce se slevou.

Tel.: 596 544 588, 606 205 469

Půjčit si peníze je nyní jednoduché !
Britská společnost se 120 letou tradicí vám
nabízí krátkodobé půjčky k jakémukoli účelu
do 40 000 Kč !
• splácíte pevně stanovené částky
• nepotřebujete žádného ručitele
• hotovost obdržíte maximálně do dvou dnů
Kontaktujte našeho obchodního zástupce:
Jméno:
Ivo Mrázek
tel.:596 544 907, 731 466 613
Máte se na koho obrátit

PROVÁDÍME
PRÁCE
•
•
•
•
•
•
•
•

plastová okna
balkónové dveře
vchodové dveře
hliníková okna, dveře
zednické práce
vnitřní a venkovní perapety
žaluzie
sítě proti hmyzu

Petr Lajczok

Dolní Lutyně č. 322, 735 53

Tesařské * klempířské * pokrývačské * zednické
(rekonstrukce RD, staveb) * plovoucí podlahy *
dodání a montáž plastových oken a dveří *
zateplování budov * výroba a montáž plastových
nádrží (septiky, jímky atd)
Rozpočty zdarma
dodávky všech materiálů.
Dolní Lutyně, U Závor 585

603 496 879, 602 5704

Mobil: 605 956 371, e-mail:petr.lajczok@seznam.cz
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INZERCE

!! SUPER AKCE !!
FITNESSCENTRA ŠEMBI
450+450=450,PROFESIONÁLNÍ FITNESSCENTRUM
POSILOVACÍ STROJE ZNAČKY GRUN
KVALIFIKOVANÍTRENÉŘI, OSOBNÍ PŘÍSTUP
FITNESS BAR, PRODEJ SPORTOVNÍ VÝŽIVY
Pro mladé sportovce právě probíhá nábor nových členů, více
informací ve fitnesscentru
Otevřeno:
Po – so:
9,00 – 20,00
Ne:
14,00 – 20,00

Dolní Lutyně
U kina 178
Tel: 777 782 555

Nejlevnější možné ceny na solária u nás ve Studiu Klára:
31.82005 ! DO KONCE LETNÍCH PRÁZDNIN ! 31.8.2005

GIGA SUN
Gigantická síla: 72 giga turbo lamp – vertikální solária

LUXURA 60/8
60x100 W trubic vyrobených novou technologií „Open glass“, všechny námi používané trubice jsou schváleny mezinárodním institutem Helioterapy v Californii

666+666+666=1998,-

U nás nyní jen za 666,Přijďte se přesvědčit na vlastní oči a vyzkoušejte mimořádně silný opalovací efekt na vlastním těle.
Budete maximálně spokojeni.
Těšíme se na Vás: STUDIO KLÁRA: U kina 178, Dolní Lutyně, tel: 596 544 280, 777 782 646
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