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Začal nový školní rok
A už ho tu máme. Den, na který každý rok čekáme… Někteří čekají s obavami,
někteří se již těší, jiní ho přijímají jako nutnost, pro některé se opakuje, pro jiné je tu
poprvé. Není to ten den ze známé písničky, ale 1.září – první den školního roku. Ten
letošní připadl na čtvrtek, což se ukázalo jako výhoda. Do školy šli žáci 2 dny a následoval víkend. Nebyla to taková velká změna po prázdninách. Hlavně pro našich 35
prvňáčků, pro které začala úplně nová životní etapa.

Redaktor: Ing. Dobroslav Štrouf,
tel: 777 103 724, e-mail: strouf.d@seznam.cz,
webová adresa obce: www.dolnilutyne.org,
tel.OÚ: 596 544 409, fax: 596 544 395,
e-mail starosta: starosta@dolnilutyne.org.
Na přípravě novin se podílejí:
Ing. Josef Lindner, Bc. Jan Fismol, Pavla
Petrová, Mgr. Eva Šipulová.
Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu
redaktora, nebo osobně předávejte paní
P. Petrové.
Uzávěrka každého čísla je do 22. dne v měsíci. Redakce si v případě potřeby vyhrazuje
právo krácení příspěvků.
Typografie a tisk: Mgr. Miroslav Buryan
print@arsystem.cz, tel: 596 014 079

Foto:J.J.

Povodně ve Věřňovicích

Základní škola je institucí, jež by jim měla
za 9 let poskytnout základy všeobecného
vzdělání v klidném, sdílném a zajímavém
prostředí.
Letošní rok si škola začne tvořit svůj školní
vzdělávací program podle zásad stanovených Rámcovým vzdělávacím programem,
který vychází z nové strategie vzdělávání, jež
zdůrazňuje tzv. klíčové kompetence jako souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Utváření a
rozvoj klíčových kompetencí je dlouhodobý
proces, který má svůj počátek v předškolním
vzdělávání, pokračuje v základním a středním
vzdělávání a dotváří se v dalším průběhu života. Úroveň klíčových kompetencí na konci
základní školy je pouze základem, ale základem důležitým pro celoživotní učení člověka,
pro jeho vstup do života a do pracovního
procesu.

Prvňáčci

Ptáte se, proč má škola tvořit nový vzdělávací program? Hlavně proto, že se mění svět
okolo nás. A tomuto modernímu světu je třeba uzpůsobit vzdělávací obsah, aktivity a
činnosti školy. Podle nového vzdělávacího
programu se začne vyučovat v 1. a 6. ročníku
od září 2007.
A snad bych se mohla vrátit ještě k minulému
školnímu roku. Právě dokončujeme výroční
zprávu o činnosti školy, která by Vám měla
ukázat, čeho za uplynulé období škola dosáhla, co se jí podařilo a co ji čeká. Výroční zprávu najdete na stránkách obce Dolní Lutyně
www.dolnilutyne.org v tématu školství po
31.říjnu. V této době je na stejném místě
k nahlédnutí výroční zpráva za rok 2003/2004
a řada fotografií z činnosti školy.
Jana Josieková, ředitelka školy
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Informace
obecního
úřadu
Platnost občanských
průkazů vydaných od
1.1.2005 – 31.8.2005
Na základě častých dotazů ze
strany občanů, kteří si v letošním
roce vyřídili nový občanský průkaz a tento OP má tiskovou chybu, sdělujeme následující:
Dle informace Ministerstva vnitra jsou občanské průkazy vydané
od 1.1.2005 do 31.8.2005 platné
a není důvod pro jejich výměnu.
Přestože mají chybný francouzský text (tj. nesprávný sklon čárky
nad písmenem “e”) jsou uznány
(notifikovány), což znamená, že
je možné používat je k cestám do
států Evropské unie.
Pokud by občan trval na její
výměně, je nutné zaplatit správní
poplatek ve výši lOO,- Kč
v souladu s položkou 16 písm. b)
Sazebníku zákona č. 634/2005
Sb. o správních poplatcích.

Školská rada
1.ledna 2005 vstoupil v platnost zákon č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, který zřizuje nové orgány při
základních, středních a vyšších odborných
školách – školské rady. Školská rada je orgán
školy umožňující zákonným zástupcům
nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům
školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se
od 1.ledna 2006 na správě školy. Školská
rada ZŠ Aloise Jiráska bude mít 6 členů,
z toho 2 z řad zákonných zástupců, 2 z řad
pedagogů a 2 členy, které jmenuje zřizovatel
školy – obec Dolní Lutyně. Členové se budou
vyjadřovat k návrhům školních vzdělávacích

programů a k jejich následnému
uskutečňování, budou schvalovat výroční
zprávu o činnosti školy, školní řád, podílet se
na zpracování koncepčních záměrů školy aj.
Volby z řad zákonných zástupců proběhnou
v úterý 11.října na příslušných základních školách, které Vaše dítě navštěvuje. U svého třídního učitele obdržíte volební lístek
s navrženými kandidáty, kde označíte 2 zástupce. Ti kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů se stanou členy školské rady. Volby
budou platné, zúčastní-li se jich alespoň 1/3
zákonných zástupců. V opačném případě se
musí opakovat. Protože je to poprvé, co zákon dává možnost rodičům žáků podílet se na
správě školy svého dítěte, věřím, že svou šanci nezahodíte.
Jana Josieková, ředitelka školy

Jarmila Vozárová
Úsek OP a CP

Sběr
nebezpečného
odpadu
Dne 8. října 2005 (sobota)
bude prováděn sběr nebezpečného odpadu (televizory, ledničky,
zbytky barev, ředidla, zbytky postřiků, autobaterie, olejové filtry,
motorové oleje, textil znečištěný
olejem, obaly spotřební chemie,
zářivky, monočlánky, staré léky,
pneumatiky. Sběr se provádí
pouze od občanů, nikoli firem.
Pojízdná sběrna bude jako obvykle přistavena na určených
místech obce dle níže uvedeného
rozpisu. Žádáme občany, aby
využili této možnosti a zbavili se
z domácnosti nebezpečných odpadů, a neodkládali je do velkoobjemových kontejnerů pro ostatní nadměrný odpad. Svozová
firma nebezpečný odpad musí
vytříďovat z komunálního odpadu, náklady na třídění a odvoz
se připočítávají do celkových ná(Pokračování na stránce 3)

Foto:J.J.

„Staří mazáci“(devátá třída)

Před zahájením nového školního roku
Září je tradičně měsícem, v němž začíná nový
školní rok. Tentokrát jsme se na skok
podívali do malé základní školy ve Věřňovicích. O odpovědi na otázky jsem požádal vedoucí učitelku ZŠ Věřňovice, Hedviku Peřinovou.
Co se podařilo udělat během prázdnin?
V ZŠ ve Věřňovicích se o prázdninách podařilo vymalovat chodbu, tělocvičnu a šatny. Také třídy byly dobře připraveny pro zahájení
nového školního roku.
Kolik má vaše školička žáků? A co jim nabízíte kromě výuky?
Letos má věřňovická škola 23 žáků, z toho
jsou 4 prvňáčci. Po vyučování mohou děti navštěvovat kroužek Sportovních her a Doved-
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ných rukou. Na podzim se v rámci hodin TV
děti těší na bruslení na zimním stadionu v Orlové. Ve druhém pololetí se účastní plavání
taktéž v Orlové.
Jakých soutěží a aktivit se účastníte?
Společně s MŠ se zúčastníme soutěže ve sběru
papíru, ve které jsme se loni umístili na krásném 9. místě v Moravskoslezském kraji v
množství papíru nasbíraném na 1 žáka. První
větší společnou akcí dětí a rodičů ZŠ a MŠ bude již tradičně Mikulášská besídka.
Přeji Vám i dětem hodně úspěchů a o dalších akcích budeme čtenáře informovat
v následujících číslech. Moc děkuji za rozhovor.
D.Štrouf

Rekonstrukce školního sportovního areálu
V pátek 26.8.2005 zahájila firma STRABAG a.
s., odštěpný závod Ostrava, rekonstrukci hřiště
v areálu ZŠ A. Jiráska, Komenského 1000,
v Dolní Lutyni. Tuto rekonstrukci předcházely
přípravy, které byly zahájeny v listopadu 2004
vypracováním projektu fa. SPORTING Ostrava,
tato firma dozoruje i průběh výstavby. Dalším
krokem byla žádost o dotaci, kterou jsme získali na Ministerstvu místního rozvoje ve výši
60% celkových nákladů. Firma STRABAG a.s.,
odštěpný závod Ostrava, byla po té vybrána
v řádném výběrovém řízeni podle zákona
40/2004 Sb., o veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů. Ukončení rekonstrukce
bude v průběhu října.
Sportovní areál bude zahrnovat:
- VÍCEÚČELOVOU HRACÍ PLOCHU
s umělohmotným povrchem ( fotbal, basketbal,
házená, volejbal, tenis …)
- MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ S OHRAZENÍM
s asfaltovým povrchem ( pozemní hokej, inline hokej …)
- ATLETICKÝ OVÁL 200 m a BĚŽECKOU
ROVINKU 75 m s umělohmotným povrchem
- SKOK DO DÁLKY, TROJSKOK s povrchy :
rozběžiště - umělohmotné
doskočiště - pískové
- VRH KOULÍ s povrchy :
vrhací kruh – beton
dopadiště – antuka.
Zrekonstruované hřiště bude sloužit jak ško-

le, tak i veřejnosti. Možnost využití hřiště pro
veřejnost bude blíže specifikováno
v provozním řádu hřiště, s kterým Vás seznámíme v dalších číslech Dolnolutyňských novin.
Doufáme, že bude hřiště využíváno k účelu,
ke kterému bylo postaveno a to je sport, a ne
k jiným aktivitám, a proto upozorňuji, že hřiště
bude hlídáno kamerovým systémem s infra viděním 24 hodin denně.
Na závěr bych rád poděkoval všem lidem,
kteří bydlí v blízkosti hřiště, za jejich shovívavost při probíhajících pracích, které způsobují
hluk a vibrace. Doufám, že jim za to bude odměnou postavené nové hřiště, které budou
bezpochyby určitě také využívat.
Ing. Radovan SKYBÍK
investiční technik

Ohlédnutí za výstavou obrazů
O ní už byla zmínka v minulém čísle.
Chci se vrátit k samotnému záměru výstavu uspořádat. Byl to krok do neznáma. Na
počátku převládaly hlasy, že se organizátorům nepodaří překonat bariéru ostychu a
přimět převážně amatérské malíře, kreslíře a
tvůrce keramických předmětů vystavit k veřejné
prohlídce to, co bylo namalováno a vytvořeno
pro jejich vlastní potěchu.
Skutečnost předčila očekávání. Kdo tuto výstavu navštívil mi dá určitě za pravdu. Samozřejmě se způsob
instalace obrazů a kreseb
nedá srovnat s galériemi.
Byl to první počin a bez
nadšení organizátorů by nebyl realizován. Nelze nepřiznat, že některé panely
svědčily o častém používání
bez očisty, ale pro časovou tíseň prostě nápravu sjednat nešlo. Naopak. Pracovníkům orlovského Domu kultury patří poděkování, že nám
panely zapůjčili. Zdarma. Jak šel čas od otevření výstavy, přibývalo těch, kteří viděli práce jiných a přinesli svá vlastní
díla. To není nutno dál komentovat. Stručně
lze sdělit, že své práce vystavilo asi 20 výtvarníků. Vystavováno bylo na 180 obrazů a kre-

seb a nespočetné množství keramických předmětů. V drtivé většině šlo o autory z řad dolnolutyňských občanů. Mé závěrečné poděkování patří všem, kdo se na úspěchu výstavy
podíleli. Vystavovateli počínaje a organizátory
konče. Za všechny mi dovolte jmenovitě poděkovat dvěma osobám. Paní Jindře Růžičkové, která se nezištně
ujala instalace naší výstavy
v době, kdy sama připravovala svou vlastní výstavu
v Ostravě. Druhou osobou je
paní Pavla Petrová, vedoucí
Osvětové besedy Dolní Lutyně, která se starala o organizační zabezpečení výstavy.
Třetí poděkování směřuje ke
každé z kolektivu žen, které
věnovaly svůj osobní čas a
vykonávaly dozor nad výstavou v průběhu návštěvních
hodin. Výstava ukázala jednu
skutečnost. V naší obci žijí vedle nás
(povětšinou anonymně pro veřejnost) občané
vytvářející skutečná umělecká díla, ať v oblasti
fotografie, sběratelské činnosti, modelářských
prací apod.. Dejme jim šanci se prezentovat.
Že je to možné ukázala výstava obrazů.

Informace
obecního
úřadu
(Pokračování ze stránky 2)

kladů obce a pro výpočet ceny za
odpad na osobu.
Upozorňujeme občany, aby nevozili šrot (plechy, pletivo, pračky,
sporáky apod.). Tento odpad patří
do šrotu, který organizují neradští
hasiči (u hasičské zbrojnice Nerad), nebo do speciálních sběren
pro šrot.

Dolní Lutyně - střed, před pekárnou MAX:
8.00 - 8.20 hod.
zastávka Zbytecká:
8.25 - 8.35 h.
ulice Mezi cestami (l. křižovatka
od lesa Borek):
8.40 - 8.55 hod.
Nerad, kolonie (před stanovištěm
kontejneru):
9.00 - 9.15 hod.
Věřňovice, autobusová zastávka:
9.20 - 10.00 hod.
Nerad, vjezd ke svářečské škole:
10.05 - 10.20 hod.
Nerad, hasičská zbrojnice:
10.25 - 10.45 hod.
Nerad, škola TGM :
11.30 - 11.45 hod.
Výšina, bývalá zastávka DPMO:
11.50 - 12.10 hod.
Karvinská ul., před čp. 713:
12.15 - 12.30 hod.
parkoviště naproti koupaliště:
12.35 - 12.55 hod.
kamenictví Franek:
13.00 - 13.20 hod.
kolonie Zbytky (zastávka):
13.25 - 13.40 hod.
hospoda “U Jardy”:
13.45 - 14.00 hod.

Žádáme občany, aby své odpady
neshromažďovali na jednotlivých
zastávkách předem, počkali na
příjezd vozidla a nebezpečný odpad pomohli naložit. Jelikož je
nutné dodržovat stanovený jízdní
řád, žádáme o dochvilnost. Děkujeme za pochopení.

Jarošová L.
životní prostředí

Jan Fismol
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Fejeton
Úvaha
o cirkulárce
a vzájemné
toleranci
K napsání této úvahy mě přiměl červnový rozhovor s jedním
dolnolutyňským občanem. Musím přiznat, že se s ním znám
dlouhá léta osobně, takže rozhovor probíhal naprosto uvolněně a neformálně. Předmětem debaty byl nadměrný hluk.
Nikoliv obecný, ale hluk z provozovaných motorových sekaček trávy a okružních pil – cirkulárek. Oba stroje patří
k vesnické činnosti.
Problém nastává, když o víkendu, zejména v neděli, chce
jeden odpočívat, protože přes
týden pracoval, a druhý dospěl
k názoru, že nastala vhodná
doba pro sekání trávy nebo řezání dřeva. Výjimku netvoří
ani pozdní nedělní odpoledne.
I když tento problém není
plošný a stálý, dokáže znepříjemnit život zejména tehdy, vyhlížíte-li dlouho očekávanou
návštěvu a vedle soused ze zahrádkářské osady tvrdí muziku
cirkulárkou. Jak snadno lze po
čase sklouznout do odvetných
opatření. Jeden dobře známý
český film tomu může být vzorem.
V probíhající debatě jsme
zkoušeli (teoreticky) řešit tento
problém vydáním obecní vyhlášky. Obce za jistých podmínek daných zákonem mají
možnost k řešení určitých situací vyhlášky vydávat. Popisovaný problém přímo řešit vyhláškou nelze. I kdyby šlo, jaká by
byla její vymahatelnost? A ty
dopady do sousedských vztahů!
Škoda jen pomyslet. Nedalo mi
to spát a chtěl jsem vědět, jak
tento problém řeší jinde. Dokážou jiné obce našeho typu najít
řešení?
Rozeslal jsem řadu e-mailových
dotazů na starosty, jakým způsobem omezují nadměrný hluk
sobotním odpolednem počínaje
a nedělním večerem konče. Někteří odpověděli, jiní ne. Musím
podotknout že do oblasti Hlučínska a Opavska jsem tento
(Pokračování na stránce 5)

Podařená výstava
Na 197 králíků, 70 holubů a drůbež ve 45
voliérách, to vše mohli obdivovat návštěvníci chovatelské výstavy, která se uskutečnila v sobotu 27. a v neděli 28.srpna
v areálu Jiřinka v Dolní Lutyni.
A nebyla to výstava ledajaká. Jednalo se o
místní výstavu králíků, drůbeže a holubů a zároveň o okresní výstavu mláďat králíků. Doprovázela ji i výstavka chovatelských úspěchů
mladých chovatelů a celá akce byla organizátory, základní organizací Českého svazu chovatelů Dolní Lutyně, věnována oslavě 700 let
založení obce. Jejich cílem bylo ukázat krásu a
z chovatelského kroužku, které vede Pavel Sikora. Právě mládež zde také měla svou expozici mladých chovatelů s papoušky a hlodavci.
Rovněž dva mladí chovatelé, Jan Gavlas a David Urban, obdrželi za své exponáty čestnou
cenu.
Výstava skončila velkým úspěchem domácích
chovatelů. Vybojovali všechna tři první místa
v okresní výstavě mláďat. První byl Jiří Trombík, druhý Ján Zuščák a třetí Karel Lazar. BLAHOPŘEJEME.
D.Štrouf

Oceněný exponát

ušlechtilost čistokrevných zvířat a představit
chovatelství jako zájmovou činnost, přinášející
možnost trávit volný čas zdravým a zajímavým
způsobem.
Chovatelé se zároveň snaží starat i o mládež.
Jejich 21-členná organizace pečuje o 8 dětí

Foto:-str-

Pavel Sikora s kolegou

Slavnostní rozloučení s létem
Zahrádkáři a jejich příznivci, ale hlavně milovníci dobrého jídla a zábavy, se v sobotu
17.9.2005 "Rozloučili s létem". Jako již tradičně, se bohužel členové svazu, až na malé výjimky, našich akcí nezúčastňují. Přestože počasí příliš této akci nepřálo, postupně se sešlo
přes 40 návštěvníků a to kromě pár Lutyňáků
přijeli i návštěvníci z Bohumína, z Havířova, a
také z Ostravy. Předseda ČZS v Dolní Lutyni
Jiří Sternadel tímto děkuje všem, kteří se této
akce zúčastnili a tím přispěli nějakou tou korunkou do svazové pokladny. Zahradkáři za
tyto peníze soustavně klubovnu "Jiřinku" zvelebují, aby se v ní všichni cítili jako doma.
Spousta členů již v "Jiřince" několik let nebyla
a kdyby přišli, tak by se nestačili divit, co se
vše uvnitř změnilo. Základající předseda tehdejšího "Československého ovocnářsko - zahrádkářského svazu (ČSOZS)" Emil Sternadel, otec nynějšího předsedy, kdyby žil, by byl
určitě velmi potěšen tím, jak "Jiřinka" vzkvétá.
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Ocenili to nakonec i členové svazu chovatelů,
kteří v našem areálu nedávno pořádali svou
výstavu. Paní Vašutová Lenka z Ostravy, učitelka základní školy řekla: "Vůbec jsem tu ne-

Foto: B.D.

Lenka Waszutová

chtěla jet, někam, kde ani nevím kde to je,
nikoho neznám a ani nevím co mohu čekat,
ale sestra mě přemluvila. Jsem nesmírně rada
že jsem zde. Nepamatuji, jestli jsem se vůbec
někdy tak dobře pobavila a nechápu, proč
zdejší lidé na takové vynikající akce nechodí.
Při první příležitostí přijedu zase." Po vynikající zábavě účastníci odcházeli poslední účastníci ve 2 hodiny ráno výborně naladění a plni
krásných zážitků.
Krásné sluníčkové dny do konce letošního
roku nejen zahrádkářům přejí
Předseda ČZS v Dolní Lutyni Jiří Sternadel

Bronislav Dudzik a Dobroslav Štrouf

Lokální záplavy nás neminuly

Ve středu 24.8.2005 zcela nečekaně zasáhly
severovýchod Moravy povodně. Během dne
hasiči evakuovali desítky lidí v Karviné a Českém Těšíně, večer další lidi v okolí řeky Petrůvky na Karvinsku. Jednoho muže dokonce
zachraňovali ze stromu. Hladiny řek v kraji
během středečního večera kulminovaly.

jen 10 až 15 milimetrů srážek, realita však byla
daleko horší. Noční srážkové úhrny v povodí
Odry byly od 40 do 105 milimetrů. Doufejme
jen, že tímto se již příroda vybouřila a žádné
další pohrom nás nečekají.
D.Štrouf

V Dolní Lutyni a Bohumíně na Karvinsku
lidé celý den věděli, že hladina Olše dosáhne
třetího povodňového stupně. Řeka tu kulminovala kolem šesté hodiny večer. Evakuace
však nebyla nutná. Hladina řeky totiž nestoupala tak rychle, jak se čekalo. Přesto právě ve
Věřňovicích vznikly lokální záplavy a škody,
jak dokumentují naše fotografie.
Výrazné deště přišly na sever Moravy překvapivě. Meteorologové sice čekali, že bude
pršet, s tak výraznými srážkami ale nikdo nepočítal. Podle předpovědí mělo v noci napršet

Fejeton
(Pokračování ze stránky 4)

dotaz nesměřoval. Měli by mě
za blázna. Stejně jako toho, kdo
u nich v uvedené době pracuje
a nemusí přitom sahat ani po
sekačce. Z obdržených odpovědí
jsem vyrozuměl, že to asi oficiální cestou nedokáže vyřešit nikdo. Všichni se shodli na tom
( a já se k tomu připojuji), že se
jedná “jen a jen” o mezilidské
vztahy, vzájemný kompromis a
toleranci. Dobře se to napíše,
ale jak to bude vypadat v praxi?
Lze požádat o shovívavost? Šance ověřit si to v praxi se zanedlouho naskytla mi samotnému.
Očekával jsem hosty na celodenní nedělní zahradní grilování a okem zahlédl, jak soused
začíná “ladit” motorovou sekačku. Vzhledem k rozloze jeho
zahrady se nedala očekávat
krátká doba. Dodal jsem si kuráže a šel ho slušně požádat o
možné přeložení sekání na jiný
den. Jeho odpověď mě zaskočila. Ačkoliv vykonává náročné
zaměstnání a časem neoplývá,
nevymlouval se na nic a řekl
mi: “Nemusel jsi ani mluvit,
přestal bych sám, až bych viděl
hosty. Opačně bych si to nepřál
také”. A sekačku uklidil. Můžete
namítnout, že to není řešení, že
na nedělní klid má právo i jedinec a nepotřebuje k tomu mít
návštěvu. Asi Vám dám za
pravdu, ale řeč byla o kompromisu. Za jeho přístup jsem mu
poděkoval.
Tímto článkem nechci ani
moralizovat ani dávat smysluplné rady. Jen se veřejně dotknout problému, který čas od
času potkává každého z nás,
aniž si uvědomujeme, zda my
sami někdy tomu druhému neznepříjemňujeme život. Jedno
latinské přísloví říká: Nečiň jiným toho, čehož si sám nepřeješ. Končí léto, sekačky budou
utichat. Blíží se podzim, cirkulárky budou o sobě dávat vědět.
Ať to nedělají v neděli.
Hezký a klidný podzim Vám
přeje Jan Fismol.

Foto: -str-
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

INFORMACE
SPOLEČENSKÝCH ORGANIZACÍ
Společnost dolnolutyňských žen připravila ve dnech 12. a
13. října 2005 v sále Kulturního domu v Dlní Lutyni

PODZIMNÍ BURZU DĚTSKÉHO ODÍVÁNÍ,
SPORTOVNÍCH POTŘEB A HRAČEK
středa 12.10.2005
čtvrtek 13.10.2005

sběr
od 8.00 - 17.00 hodin
prodej od 10.00 - 17.00 hodin
prodej od 8.00 - 14.00 hodin

vyúčtování od 14.00 -17.00hodin
V měsíci září oslavili
75., 80. a 93. narozeniny
tito naši spoluobčané:
Emilie Wrožynová, Bohuslav
Mžik, Marie Témová, Andělín
Hanusek, Rudolf Ryba, Cecilia
Gil, Teofil Paździora
Všem jubilantům přejeme
hlavně pevné zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
V měsíci září oslavili významné životní jubileum –
zlatou svatbu dva manželské páry:
Dne 10.9.2005 manželé
Albert a Marie Grzebieńovi.
Dne 18.9.2005 manželé
Jaroslav a Marie Kursovi.
Při této příležitosti jim přejeme
hlavně pevné zdraví, pohodu
v kruhu rodinném a ještě
mnoho společně prožitých
manželských let.

Rozloučili jsme se s našimi
spoluobčany:
Alice Ilyková, Venclová Olga,
Pukowiecová Valeria, Vodecký
Oldřich
Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Kdo v životě ztratil to nejdražší, ví kolik bolestí v srdci
zůstává.
Dne 18.10.2005 uplyne 10 let
od smrti mého manžela pana

Bohuslava Nawrata
z Věřňovic
Stále vzpomínají manželka,
syn s rodinou a švagr
s rodinou.

Otakara Sosny.
Kdo tě znal vzpomene,
kdo tě měl rád nezapomene.

Jan Válek, Darek Ligocki, Renáta Kněžíková, Robin Lazík,
Ondřej Lukša, Filip Kovář, Michal Téma, Vítek Hrnčiřík, Helena Woznicová
Manželé
Marie a Bohumil Celečtí
děkuji Obecnímu úřadu a
Sboru pro občanské záležitosti v Dolní Lutyni
za blahopřání k významnému jubileu, milou návštěvu
a pěkný dárek.

výbor TJ Sokol Dolní Lutyně
se na Vás i na širokou sportovní veřejnost obrací s prosbou o pomoc při přípravě terasy a sociálního zařízení k
pohostinství na hřišti.
Stavba začne 3. října 2005 a
jedná se jak o brigádnickou
činnost, tak i o materiální
podporu. Stavební práce budou uvedeny ve vývěsních
skříňkách TJ ve středu obce u
textilu a na hřišti.
Zároveň se obracíme na místní podnikatelé a firmy s prosbou o materiální, pracovní i
finanční pomoc na tuto akci.
Veškeré plány a stavební povolení jsou k shlédnutí na našich internetových stránkách

Tvůj život byla práce,
láska a dobrota.
Přišla však nemoc zlá
a přetrhla nit Tvého života.
Dne 31. října 2005 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí mého milovaného
manžela, tatínka, tchána, dědečka, pradědečka, bratra a
strýce pana

Dne 17.9.2005 jsme přivítali
do svazku obce tyto nové
občánky:

Vážení dolnolutyňští občané
http://sokoldl.aktualne.cz
nebo na hřišti po domluvě na
tel. číslech 731 510 648 a 737
134 599.
Zároveň žádáme vážné zájemce o pronájem pohostinství na
hřišti od
1.1.2006, aby se hlásili na výše uvedená telefonní čísla.
Termíny sobotních tanečních zábav se skupinou RUFUS v Kulturním domě v
Dolní Lutyni jsou 1. října,
22. října, 5. listopadu, 19.
listopadu a 10. prosince
2005.
Za T J Sokol Dolní Lutyně:
Luďek Absolon

Sportovní dopoledne
Stalo se již tradicí, že dolnolutyňské ženy pořádají koncem
prázdnin zábavné sportovní
dopoledne pro děti. Tentokrát se uskutečnilo v pondělí
29. srpna netradičně nikoliv
na hřišti místního Sokola, ale
na prostranství před pekařstvím MAX a v přilehlém parku. Celou akci uspořádala základní organizace Českého
svazu žen v Dolní Lutyni pro
všechny děti, které nevyjely
na prázdniny. Celkem se
v osmi sportovních disciplínách představilo na 42 chlap-

ců a děvčat. Čekaly na ně
šipky, skok přes švihadlo,
skoky v pytlích, závody
v holínkách a další zajímavé
disciplíny, takže kromě soutěžících bylo v parku a na ploše mnoho povzbuzujících maminek, babiček i sourozenců
v kočárcích. Když k tomu připočítáme výbornou organizaci a překrásné počasí, je jasné, že se akce setkala
s velkým ohlasem a že se
školáci už těší na další ročník.

Ze seznamu odchycených psů

2. října 2005 jsme vzpomněli
10. výročí úmrtí paní
Vlasty Janoszkové.

Fena bílého Špice, odchycená
11.7.2005 vrhla čtyři štěňata,
která je možno si vyzvednout.
Kontaktujte Obecní úřad v
Dolní Lutyni. Tel: 596 544 409.

Stále vzpomínají dcery
s rodinami.
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D.Štrouf

