Upozornění spojené s neuhrazenými poplatky – čtěte na straně 3

Křižovatka, nebo kruhový objezd?

J

ak jistě víte, v nejbližší době se začne
budovat světelná křižovatka v centru obce. Od občanů často slyším, proč
řízená křižovatka a ne kruhový objezd.
Pokusím se vám odpovědět, protože
i já měl představu, že kruhový objezd je
ideální řešení. Jak to tedy bylo a je.
Asi před 15 lety to byla obyčejná
křižovatka, kde byly pokusy přejít oba
pruhy současně při zvyšující se intenzitě dopravy velmi riskantní. V té době
začalo vedení obce zvažovat jisté úpravy (to jsem ještě nebyl starostou, takže
podrobnosti jsou zprostředkované).
Už tehdy se zvažovaly tři varianty:
vybudování ostrůvků, semafory řízená
křižovatka a kruhový objezd. Po dlouhých jednáních se všemi dotčenými
orgány vedení obce přistoupilo na variantu nejrychlejší, a to urychlené zajištění bezpečného přecházení nejen
v centru, ale také v místě staré cesty,
kde přecházejí děti z Neradu. První rok
obec s žádostí o dotace neuspěla, další rok se to už podařilo. Vzpomínám si,
že to byla moje první dotace ve funkci
starosty, kterou se obci podařilo získat.
Křižovatka se tedy upravila, postavily se
ostrůvky a přechody. Také vedení obce
mělo některé připomínky, ale odpovědí projektantů byla otázka: „Chcete mít
bezpečnou křižovatku pro pěší, nebo
pro auta?“
Čas běžel, doprava se zintenzivnila
a na obci jsme začali zvažovat, co dále.
Obci by velmi pomohl obchvat, ale za
posledních pět let se kromě slibů ve
stylu: „zařídíme“, „není problém“, „odmakáme“, vůbec nic nestalo, a to i přes
soustavný tlak všech starostů a občanů
Dolní Lutyně, Dětmarovic a Bohumína
-Skřečoně.
Vlastníkem silnice I/67 Karviná –
Bohumín je stát, jehož zastupuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které by se

o komunikaci mělo starat a zajistit bezpečný průjezd nebo výjezd, např. směrem z centra. Přístup je bohužel takový,
že pokud něco občané chtějí, tak si to
obec pěkně musí zaplatit a ŘSD vám
ještě stanoví podmínky. Vedení obce
mělo jako prioritu kruhový objezd, bohužel z jednání zainteresovaných stran
vyplynulo, že to není možné.
Protože důvodů je více, uvedu alespoň ty nejdůležitější: Ředitelství silnic
a dálnic obci sdělilo, že „záměr vybudování okružní křižovatky v místě I/67
x III4712 v Dolní Lutyni není výhledovým záměrem ŘSD ČR“. Dalším argumentem bylo, zda jsme někdy viděli
kruhový objezd s osmi sjezdy.
Člověk si to ani neuvědomí, ale počítejte se mnou (1. směr Karviná, 2. směr
Bohumín, 3. směr centrum, 4. směr výjezd od pekárny, 5. směr výjezd z hasičské zbrojnice, 6. směr ulice Ke Statku,
7. směr ulice Na vrchách, 8. směr výjezd
od ČOV). Kromě těchto asi nejdůležitějších argumentů ještě přidávám finanční
náročnost kvůli obrovskému množství
přeložek sítí, které by si stavba vyžádala.
Proto obec přistoupila na variantu

tzv. inteligentní křižovatky, která jednak umožní plynulejší výjezd z bočních
cest, nebude zbytečně brzdit provoz na
hlavním tahu, dá se dle intenzity dopravy měnit nastavení nebo případně
doplňovat dalšími bezpečnostními prvky. Obec se taky rozhodla dobudovat
přechod na straně směrem k bytovkám
a přeložit v místě stavby sloupy veřejného osvětlení.
Celkové rozpočtované náklady dosáhly téměř 7 milionů korun. Do výběrového řízení se přihlásily tři firmy,
nejnižší nabídku čtyři miliony korun podala firma ELTODO, se kterou by obec
v nejbližší době měla uzavřít smlouvu.
Bohužel druhá firma v pořadí, která byla
o více než 1 milion dražší, se odvolala
z důvodu neobvykle nízké ceny vítězné
firmy, a proto obec nyní musí řešit odvolání. Tím se realizace opět o nějaký
týden zdrží, ale všichni doufáme, že do
podzimu bude nová světelná křižovatka plně funkční. Předem děkuji všem
občanům za trpělivost a zvýšenou opatrnost při výstavbě.
Mgr. Pavel Buzek,
starosta obce
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Svěcení hasičského auta

N

edělní mše v lutyňském kostele
byla ještě trochu slavnostnější než
obvykle. Dobrovolní hasiči z Neradu
nechali na závěr mše posvětit svůj nový
hasičský automobil značky Iveco.
Zmíněný dopravní prostředek byl
zakoupen obcí za finanční podpory MVČR a Moravskoslezského kraje
a bude sloužit k přepravě hasičů a vybaven prostředky pro zásah při mimořádné události. Vybavení automobilu obsahuje mj. digitální vysílačku, plovoucí
čerpadlo, kalové čerpadlo, elektrocentrálu, motorovou pilu a další doplňky nezbytné pro činnost zásahové jednotky.
Přejme neradským hasičům, ať toto
auto slouží ku prospěchu všem občanům, ale také si přejme, aby svatý Florián bděl a nedopustil, aby auto jezdilo
k zásahům příliš často.
Jan Fismol

Pořízení dopravního automobilu IVECO v úpravě pro jednotku dobrovolných hasičů
Nerad v roce 2018 bylo spolufinancováno Ministerstvem vnitra České republiky
a Moravskoslezským krajem.

Zaplevelené pozemky Plavenky pro seniory
je třeba udržovat

Z

aplevelené pozemky ohrožují zdraví lidí a zvířat. Jsou
zdrojem alergenů, které mohou u citlivých osob vyvolat velmi nepříjemné reakce. Zaplevelují krajinu náletovými
druhy rostlin a dochází k přemnožení některých škůdců polních plodin.
Dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči jsou vlastníci pozemku nebo objektu nebo
osoba, která je užívá z jiného právního důvodu (např. nájem), povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých
organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným
osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.
Proto jako každoročně žádáme vlastníky a uživatele pozemků, aby provedli pravidelnou údržbu (posečení, vyhrabání) pozemků. V případě zjištění neudržovaného pozemku
bude majitel vyzván k nápravě, a pokud tak neučiní, bude
spisová dokumentace postoupena k zahájení správního řízení přestupkové komisi Městského úřadu Bohumín.
Fyzické osobě, která se dopustila přestupku dle § 3 zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči, může být udělena pokuta do výše 30 000
Kč (§79b). Právnické osobě
může být udělena pokuta
až do výše 500 tisíc korun
(§79f ).
Hana Kalmárová,
pracovnice
zemědělského úseku

O

bec Dolní Lutyně připravila pro své občany nad 60 let
s trvalým pobytem v obci slevové karty sloužící k využívání sportovišť v areálu společnosti Bospor v Bohumíně.
Je zde možné využít plavecký bazén, saunový svět, adventure golf. Dále bude slevová karta od 1. října 2018 opravňovat majitele k využití solné jeskyně v Bohumíně.
Zájemce o průkazku musí vyplnit žádost na obecním
úřadě, dveře č. 6 a zaplatit jednorázový poplatek, pro zbytek letošního roku je to 60 korun. Na základě této „plavenky“
a předložení občanského průkazu mu bude poskytnuta sleva ze vstupného na uvedených sportovištích.
Zlevněné vstupné:
»» ranní plavání: 25 Kč
»» první hodina vstupu do saunového světa: 60 Kč
»» první hodina plavání: 25 Kč
»» vstup na Adventure golf: 30 Kč
»» solná jeskyně: 30 Kč
V případě jakýchkoliv informací se můžete obrátit na pracovnici sociálního úseku, paní Hanu Kalmárovou, tel. 552 301 296
nebo email: kalmarova@dolnilutyne.org		
(red)

Červen 2018			

D o l n o l u t y ň s k é n o v i n y 			

strana 3

TFA aneb Mladý železný hasič 2018

V

sobotu 21. dubna se v naší obci konal už 2. ročník soutěže TFA pro mládež, kterou pořádalo SDH Dolní Lutyně
-střed. Prostor před pekárnou tentokrát
nenaplnily kolotoče, ale mnoho hasičských vozidel, kterými se sem dopravila
mládež z 18 obcí našeho okresu i mimo
něj. Na trať závodu síly a zručnosti se
postavilo 80 borců.
Soutěžilo se ve třech kategoriích –
mladší žáci, starší žáci a dorost. Oproti
minulým ročníkům jsme pro ně tentokrát připravili dvě dráhy plné překážek,
takže v každém rozběhu mohli diváci
sledovat nelítostný souboj dvou závodníků. Fandění se rozléhalo celým parkem.
Počasí celému klání přálo, protože
slunce svítilo od samého rána. Občerstvení pro soutěžící i všechny, kdo se přišli
podívat, bylo zajištěno a atmosféra byla

jen těžko popsatelná, protože emoce
zde projevovali snad všichni.
Napětí se dalo krájet až do posledního rozběhu. A jak to celé dopadlo?
V kategorii mladších žáků zvítězil Filip
Foltýn z SDH Orlová-Město, v kategorii
starších žáků domácí borec Petr Tremboš za SDH Dolní Lutyně-střed a v kategorii dorostu Adam Ligocki z SDH Orlová-Poruba. Vítězství Petra Tremboše pro
nás bylo velkým překvapením, protože
jeho čas byl nejrychlejším časem tratě
a porazil tak i dorostence, a proto jsme
na něj patřičně hrdí.
Jelikož jsme sklidili od ostatních
sborů pochvalu za kvalitní soutěž,
a také jsme se stali inspirací pro konání
podobných soutěží v okolí, budeme se
snažit tuto, dnes již tradiční, soutěž organizovat i v následujících letech.
Jsme vaši mladí hasiči!
(red)

Problém se zrušeným Smažení vaječiny
spojem MHD v řešení

P

ři integraci MHD Orlová do krajského systému ODIS,
o kterém jsme psali v minulém čísle, došlo ke dni 10. června 2018 z rozhodnutí objednavatele služby, tedy kraje, prostřednictvím koordinátora ODIS, s.r.o. (KODIS), ke zrušení
ranního autobusového spoje č. 5 na lince 870 564 z Věřňovic
do Orlové. Vedení obce okamžitě vstoupilo do jednání se
zástupci KODIS s požadavkem o obnovení spoje. Informace
budeme podávat prostřednictvím webových stránek obce
nebo Dolnolutyňských novin.
Jan Fismol

Upozornění –
neuhrazené poplatky

Ž

ádáme občany, kteří dosud neuhradili poplatek za svoz
odpadu a ze psů (oba poplatky byly splatné do 31.
května 2018), aby tak v co nejkratší době učinili. V případě
nezaplaceného poplatku bude zahájeno daňové řízení, kde
může být poplatek vymáhán i exekučním příkazem, čímž se
původní částka může několikanásobně navýšit.
Poplatky lze uhradit na obecním úřadě hotově či platební kartou, nebo také převodem na účet (v tomto případě
vám pracovnice příslušného úseku sdělí telefonicky nebo
emailem variabilní symbol). Složenky se již nerozesílají.
Lucie Gorgolová
Hana Kalmárová

K

věten i červen byly díky krásnému počasí ideálním časem
pro smažení vaječiny. Za všechny, kdo takovou akci zorganizovali, přinášíme dvě ukázky.
První snímek zachycuje členy PZKO nejen z místní skupiny z Věřňovic, kteří celou akci organizačně ve svém areálu
zajišťovali, ale také členy pěveckého souboru Lutnia z okolních organizací a další hosty akce. Po konzumaci smaženice
došlo, jak jinak, na sborový zpěv.
Na spodním snímku můžete spatřit podobnou akci, tentokrát v podání seniorského klubu na Zbytkách v areálu holubářské klubovny. Na sborový zpěv sice nedošlo, ale témat
na povídání byla spousta až do pozdního večera.
Jan Fismol
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Lutnia zaspiewała koncert majowy

W

niedzielę 13 maja br. odbył się
w Lutyni Dolnej Uroczysty Koncert z okazji Jubileuszu 110-lecia
śpiewu polskiego w Lutyni Dolnej pn.
„KONCERT MAJOWY”, na który zjechało
wielu sympatyków pieśni chóralnej
z szerokiej okolicy.
Wśród gości była wicekonsul Maria
Kovacs z Konsulatu Generalnego RP
w Ostrawie, delegacja Zarządu Głównego PZKO z Tadeuszem Koniecznym na
czele, przedstawicielka Urzędu Gminnego w Lutyni Dolnej Marie Przeczková, delegacje kół PZKO i zaprzyjaźnionych chórów.
Pierwsza część uroczystości jubileuszowej przebiegła w kościele parafialnym św. Jana Chrzciciela a licznie
zebranym słuchaczom przedstawiły
się oprócz chóru Jubilata „Lutnia” zaprzyjaźnione chóry mieszane – „Zaolzie” z Orłowej-Lutyni, „Hasło” z Bogumina-Skrzeczonia, „Słowik nad Olzą”
z Olzy. Prowadzący uroczystość Radek
Sztwiertnia przybliżył publiczności
krótką historię wykonawców programu a szczególnie 30-letnią współpracę

Přijďte si zaskotačit

chóru „Lutnia“ z chórem mieszanym
„Słowik nad Olzą“z Olzy.
Jubileuszowe świętowanie kontynuowano następnie w pobliskim Domu
Kultury, gdzie prezes Koła PZKO Maria
Sztwiertnia przypomniała krótko dzieje
ruchu śpiewaczego w Lutyni Dolnej.
Druga część koncertu w Domu Kultury miała już bardziej rozrywkowy charakter. Popularne przeboje zaśpiewał

zespół „Niezapominajki“ z HawierzowaSuchej pod kierownictwem Bronisława
Podleśnego. Jako ostatni wystąpił zaprzyjaźniony zespół „Olzanki“ z Urszulą
Wachtarczyk. Spotkanie przebiegało
w miłej przyjaznej atmosferze przy kawie
i domowych wypiekach, wszyscy obecni zjedli też ciepłą kolację.

K R ÁTC E

Zveme vás na dopolední sportovní skotačení, které se koná tradičně za pěkného počasí v parčíku před Salaší v pondělí 27. srpna. Soutěžit se
bude od 9 hodin, kdy si děti budou moci změřit síly
v hodu míčkem na cíl, skákání v pytli, v gumácích
i přes švihadlo, atd. Všichni malí sportovci budou odměněni.
Na setkání s dětmi
a jejich fandícími rodiči či prarodiči
se těší Český svaz žen v Dolní Lutyni

Maria Sztwiertnia

Dovolená MUDr. Sikory

Letní uzavírky

Informujeme, že ordinace MUDr.
Vladislava Sikory, U Školy 432, Dolní
Lutyně, bude z důvodu čerpání dovolené od 30. července do 17. srpna
2018 mimo provoz. Doktora Sikoru
bude zastupovat MUDr. Tatiana Valicová na EDĚ Dětmarovice, Dětmarovice 1040, tel. 591 102 644.
Za pochopení děkuje
MUDr. Sikora

Informujeme naše občany, že kulturní dům
bude uzavřen v termínu od 2. do 6. července.
Knihovna bude mimo
provoz v termínu od
2. do 13. července.
Děkujeme
za pochopení
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Děti se utkaly na tradiční
Dolnolutyňské tretře

„...umíme běhat, skákat, házet, chytat... co víc si můžeme přát a co víc můžeme chtít...“

V

tomto duchu proběhlo dne 6. června v areálu hřiště ZŠ A. Jiráska sportem vyplněné dopoledne, zakončené
vítězstvím všech dětí a jejich mateřských škol.
Myšlenka společných aktivit a spolupráce mezi mateřskými školami regionu se zrodila v rámci MAS Bohumínsko
a projektu „Lepší klima pro Bohumínsko“, do jehož pracovní skupiny náleží
ZŠ a MŠ A. Jiráska. Realizace celé akce
se ujala Mateřská škola v Dolní Lutyni.
A cesta od myšlenky k realizaci akce
byla naštěstí „lemována“ lidmi, kteří rádi
pomohou…Velké díky patří zejména
naší Daniele Bártové za organizaci celé
akce, paní P. Klusové za fotodokumentaci akce. Dále vedení, zaměstnancům
a žákům 9. tříd ZŠ A. Jiráska za podporu,
pomoc a poskytnuté prostory a zázemí. Poděkování patří i panu starostovi
Pavlu Buzkovi za milé přivítání všech
malých i velkých účastníků a slavnostní
zahájení celé akce.
Sportovního zápolení se zúčastnila
MŠ Skřivánek Smetanova, MŠ Čáslavská, MŠ Nerudova, MŠ Starý Bohumín,
MŠ Tovární, MŠ Záblatí Na Pískách, MŠ
Skřečoň, MŠ Mírová-Sídliště Rychvald,

MŠ Dolní Lutyně-střed, MŠ Zbytky, MŠ
Nerad a MŠ Věřňovice.
Za jednotlivé mateřské školy soutěžila šestičlenná družstva dětí, mezi
hlavní disciplíny patřil sprint na 60 metrů, skok do dálky a štafeta 6x100 metrů. Mezi disciplíny jen tak za sladkou
odměnu patřil skok do výšky přes nataženou gumu, skákání v pytli, hod medicinbalem a lehké přetahování lana.
Všichni malí sportovci získali za vynikající výkony a velké sportovní nasaze-

ní opravdovou medaili, každé družstvo
pak obdrželo jako dárek míč. Vítězové
v každé disciplíně byli odměněni bronzovou, stříbrnou či zlatou medailí a atletickým pohárem. Největší odměnou
pro dospělé účastníky však byla nefalšovaná radost a nadšení všech malých
sportovců.
Pavlína Vybraňcová,
vedoucí MŠ Komenského 1009
Dolní Lutyně

110 let od narození Bedřicha Rusína
L
etos 4. června uplynulo 110 let od
narození Bedřicha Rusína – někdejšího ředitele místní školy. Rok 1948 nebyl
jen rokem politických změn v tehdejším
Československu, ale byl také rokem zásadních událostí v naší obci.
V září vstoupil v platnost nový školský zákon, kterým se měšťanská škola stala školou střední. Změnila se její
struktura, a to nejen zevně, ale i uvnitř
a stala se politickou i v pravém slova
smyslu. Dosavadní ředitel školy Josef
Kaloč přešel na místo školního inspektora a na jeho místo byl jmenován Bedřich Rusín, odborný učitel na dívčí měšťanské škole v Bohumíně, dříve ředitel
měšťanské školy v Rychvaldu. Dnem
1. září 1948 se zřizuje ve zdejší obci polská střední škola.

Rozhodnutím ONV z 13. srpna 1948
zařizuje se ve věci umístění škol toto:
a) Národní polská škola – jednotřídní se umisťuje v Masarykově škole v Neradu
b) Polská střední škola byla umístěna v I. poschodí své budovy, kde se jí
uvolnily tři učebny, kabinet, sborovna
a ředitelský byt
c) Střední škola česká byla umístěna
ve zbytku budovy a v „chaloupce“ (vedlejší přízemní budova)
Pro zbývající učebny české střední
školy se postavil dřevěný barák. Toto
rozhodnutí zůstalo v platnosti do doby,
než byla postavena nová budovy. Zástupci PZKO však toto rozhodnutí nepřijali a nepodepsali, což bylo pak zdrojem mnoha dalších obtíží.

Organizace školy vypadala takto: třída I. A – 34 žáků, I. B, II. A – 29 žáků, III.
A – 33 žáků, III. B – 23 žáků. JUK A – 25
žáků, JUK B – 23 žáků. Celkem 212 žáků
v sedmi třídách. Bylo vyučováno na
směny.
Protože škola byla školou újezdní
pro obce Horní Lutyně, Dětmarovice
a Věřňovice a odpolední vyučování končilo po 18. Hodině, byly JUKy na podzim
spojeny do jedné třídy. Pro šest tříd bylo
pak k dispozici pět místností, takže každý den měla jedna třída volno.
Pozn. JUK – jednoroční učební kurz –
do něj byli zařazení žáci, kteří věkem měli
ukončit školní docházku, ale měli často
splněnou docházku nižších ročníku a to
zpravidla absence školského vzdělání za
okupace.
Eduard Krul
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Červen – měsíc dětských radovánek
MŠ a ZŠ Aloise Jiráska
v Komenského ulici

P

arádní den pro všechny naše žáky
školy se konal v pondělí 28. května
v areálu školy. Žáci si zasoutěžili v různých disciplínách ve spoustě atrakcí,
které pro ně připravila Matice školská
včetně super občerstvení. Jednotlivá
stanoviště byla u nafukovacích atrakcí firmy Aquazorbing z Příbora. Žáci si
vždy s nějakým tematickým úkolem
prolezli opičí dráhy, skluzavky, tunely
a jiné, dokázali odpovědět i na znalostní
otázky.
Vyhráli jen někteří, ale spokojeni byli
všichni. Rodičům z Matice i všem vyučujícím děkujeme a těšíme se na podobné
akce. Fotografie můžete zhlédnout na
webových stránkách školy.

D

ěti všech oddělení z MŠ v Dolní
Lutyni-střed se v pondělí 4. června
sešly na nedalekém hřišti u základní
školy, aby oslavily Mezinárodní den dětí
sportem. I ty nejmenší děti měly možnost poprvé změřit své síly s ostatními
v opravdových atletických disciplínách,
kterými byly běh na 60 m, skok do dálky a výšky, hod na cíl, hod medicinbalem, ale vyzkoušely si i netradiční
sporty, jako například skoky v pytlích
a skupinové přetahování lana dívek
proti chlapcům.
Sportovní dopoledne se opravdu
vydařilo, a protože děti byly velmi šikovné, sladké odměny i medaile vyhráli
úplně všichni.
Za realizaci této sportovní akce děkujeme naší paní učitelce a zkušené
trenérce Dance Bártové a za obětavou
pomoc u všech stanovišť žákům ze ZŠ
Aloise Jiráska.

Ž

e beseda s hasiči může být nejen poučná, ale i veselá, se v úterý
5. června přesvědčily děti v Mateřské
škole Dolní Lutyni-střed. Místní hasiči
si s dětmi nejprve ochotně popovídali
o tom, kde všude a při jakých událostech hasiči zasahují a předvedli jim hasičskou výstroj, kterou si děti také mohly částečně vyzkoušet.
Pak začala atraktivnější část programu – na venkovním hřišti jim vytvořili
velký kopec mýdlové pěny a nechali
děti, aby se v ní pořádně vydováděly.
Tím ale zábava ještě neskončila. Hasiči

si pro ně připravili závěrečné překvapení v podobě osvěžující vodní mlhy, kterou děti v dusném dopoledni přivítaly
jásotem.
Všichni jsme si dopoledne skvěle
užili a velké poděkování za vydařený
průběh celé akce tak zaslouží pánové
Martin Chorowský a Josef Pietrasina ze
SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů
Dolní Lutyně-střed.
Za děti a zaměstnance
MŠ Komenského
učitelka Bc. Hana Svrčinová
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MŠ a ZŠ Zbytky

D

ne 2. června oslavily děti z MŠ a ZŠ
Zbytky svůj den na školním hřišti.
Po důkladné přípravě celého programu, který měli na starost rodiče, byly
radovánky zahájeny. Nejprve se představily děti za doprovodu svých učitelů
s připraveným vystoupením. Následovalo pasování budoucích prvňáčků
a pak již byla dětem vyhrazená volná
zábava, které si mohly užívat dosyta.
Úspěch měly všechny atrakce, ale
tou zřejmě nejzábavnější byly skákací
hrady, jež byly doslova obklopeny da-

D o l n o l u t y ň s k é n o v i n y 			

vem dětí čekajících na možnost se tam
vyřádit. Děti se také mohly svézt na poníkovi, čehož často využívaly, nebo si jej
alespoň hladily či krmily. Na své si přišli i nadšenci z řad hasičů, kteří dětem
připravili zábavný program zakončený
chladivou pěnou, do níž se děti radostně vrhaly. K dispozici bylo také malování na obličej, výroba magnetek nebo
odznaků, airbrush, vodní dělo, apod.
Oblíbenou pochutinou se stal popcorn,
který nesměl chybět u žádného stolu.
Pro zahnání hladu byla připravena pizza
a další oblíbené pokrmy.

MŠ a ZŠ Věřňovice
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Děkujeme všem, kteří se podíleli na
přípravě zábavného odpoledne pro děti,
například rodině Šlampiakových za hudební doprovod, rodině Grygarových za
přípravu klobás, maminkám za upečení
výborných dobrot, SDH-Nerad za poučné zpestření oslavy, ČSCH poštovních
holubů za propůjčení prostor klubovny,
poníkovi a jeho majitelce za vynikající
výkon při vození dětí a pochopitelně
i dohledu u skákacích hradů, které spolu s dalšími atrakcemi a volnými vstupenkami do kina zajistila K3 Bohumín.
Děkujeme také všem sponzorům,
kteří nás celoročně podporují a našim
dětem tentokrát umožnili strávit nádherné odpoledne se svými rodiči a kamarády.
Jedná se především o PM stavby,
s.r.o., Květinářství Rudolf Klečka, s.r.o.,
Řeznictví a uzenářství Josef Wojtas,
Interiéry Tomáš Papala, Restaurace
a penzion Lutena, MDS Gallus s.r.o.,
Rychvaldská pekárna, Obec Dolní Lutyně, manželé Škutovi, Mališovi, rodina
Kolískova.
Nakonec mi už nezbývá nic jiného
než dětem popřát krásné, sluncem zalité nadcházející prázdniny a letní dny.
Jana Vašková

MŠ a ZŠ s polským vyučovacím jazykem

M

áme prima rodiče. Připravili pro nás v sobotu 9. června
bezva radovánky na hřišti TJ Sokol Věřňovice. My jsme
jim za to udělali radost krátkým programem – „školkáčci“ se
hemžili jako malí mravenci, stavěli z kostek mraveniště a léčili
polámaného mravenečka. Školáci si zase užili vystoupení jako
fotbalisté a roztleskávačky. Pak už jsme soutěžili, skákali v nafukovacích hradech, či si nechali namalovat pohádkové obličeje. Přijeli i hasiči z Dolní Lutyně a nafoukali pro nás spoustu
pěny – to jsme se vyřádili! Také jsme pasovali nové prvňáčky
a rozloučili se se čtvťáky, kteří po prázdninách nastoupí do
5. ročníku v Dolní Lutyni. Děkujeme panu J. Vilčkovi za soutěže a pěkné odměny, vedení obce za finanční podporu, oddílu
TJ Sokol Věřňovice za půjčení hřiště a fotbalových
dresů. Největší
poděkování však
patří všem rodičům, kteří pro
nás radovánky
připravili. Jste super!
Děti z MŠ a ZŠ
Věřňovice

P

ro naše předškoláky a první stupeň ZŠ jsme připravili ve
spolupráci s dobrovolnými hasiči z Dolní Lutyně program,
v jehož rámci si děti vyslechly povídání o práci hasičů, prohlédly si jejich vůz a výzbroj, a poté jsme pro ně na školním
hřišti připravili pohybové a výtvarné soutěže.
Dále jsme pro děti připravili školní kinotéku – dopoledne
plné filmových novinek. Překvapením pak byl popcorn a občerstvení připravené právě pro tento den.
Nadaní sportovci z 6. až 9. ročníků se toho dne účastnili závodů polských základních škol v lehké atletice v Třinci
a reprezentovali naši školu ve sprintu, skoku do dálky a vrhu
koulí.
Dyrekcja PSP i Przedszkola w Lutyni Dolnej
Sabina Suchanek

Červen 2018			
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Blíží se nám prázdniny!

Z

anedlouho se vyprázdní školní lavice, žáci a učitelé si budou užívat
zaslouženého volna, deváťáci se budou
těšit do svých středních škol, kde je
čeká usilovná příprava na budoucí povolání. Do škol nastoupí malíři, zedníci
a další řemeslníci, aby opravili a vylepšili vše, co je potřeba, po nich přijdou
paní uklízečky, ať máme v září opět vše
vygruntováno a připraveno.
Během školního roku jsme kromě
učení se v lavicích podnikli řadu různých akcí, které jakoby se školou vůbec
nesouvisely, ale při zamyšlení musíme
uznat, že všechny akce směřovaly k jedinému – aby naši žáci získali nové poznatky, nové dovednosti, prošli si svět
kolem nás a udělali si na něj svůj názor.
Mluvím o všech exkurzích, vycházkách a výletech – byli jsme v Praze,
v Planetáriu v Ostravě, na blízkých hradech či zámcích, prošli si či projeli nejbližší okolí s odborným výkladem svých
učitelů.
Děti z mateřských škol se zase učily
plavat, bruslit, za zdravím si jezdily hrát
do solné jeskyňky, během roku navštívily několik divadelních představení, ti
nejstarší byli i ve škole v přírodě. Konec
roku patřil výletům – Dinopark, Mauglího stezka v Bohumíně, Zoo. Malí atleti
se sešli na závodech Tretry pro mateřinky i z okolních škol, čímž se připravili na
6. ročník Lutyňské tretry.
Co jsme se naučili z okruhu dopravní výchovy, si ověřují žáci 1. stupně na
dětském dopravním hřišti v Bohumíně,
čtvrťáci mohou získat průkaz cyklisty.
V základní škole dále rozvíjíme své
plavecké a bruslařské dovednosti. Letos
podruhé byla čtvrtá a pátá třída týden
na Vaňkově kopci za Ostravou, starší
žáci absolvovali týdenní lyžařský výcvik
na hotelu Kyčerka ve Velkých Karlovicích. Čtvrťáci a páťáci byli na týdenním
zážitkovém pobytu se sportovní tematikou.
Do ostravské Zoo zavítala jako každý rok i družstva starších žáků, aby se
pokusili uspět ve Velké ceně Zoo. V obrovské konkurenci obstáli na výbornou.
Každoročně jezdíme i do Zoo v Lešné
u Zlína.
Soutěžíme s okolními školami i ve
sportovních disciplínách atletických,
fotbalových či florbalových kláních, re-

prezentujeme obec ve vybíjené nebo
volejbalu. Účastníme se i koloběžkových závodů v Dětmarovicích. Každoročně rádi přijímáme pozvání na soutěž ve stolním tenise na základní škole
s polským jazykem vyučovacím v Dolní
Lutyni, kde svádíme boje i s příhraničními školami.
Účastníme se i soutěží a olympiád
znalostních – např. zeměpisné, přírodopisné, dějepisné, matematické Pythagoriády či Klokana.
Druhým rokem pokračujeme v projektu vzdělávání dětí a žáků ve Světě
techniky v Ostravě. Děti v posledním
roce mateřské školy a žáci 5. a 8. ročníku mohli zcela zdarma navštívit Dětský
svět, U6 či Velký Svět techniky. Odborní
lektoři pro ně připravili vzdělávací programy plus prohlídku expozic, zkusili si
vyrobit kuchyňské prkénko. Poděkování patří naší obci, která tento vzdělávací
cyklus financuje. Na vše, co jsme se dověděli nového, můžeme ve škole navázat a rozvíjet.
Věnujeme se i kariérnímu poradenství pro vycházející žáky – pravidelně
navštěvujeme karvinský úřad práce,
zde máme připravenu besedu o různých povoláních.
S nadšením se zapojujeme i do charitativních akcí počínaje sběrem víček
nebo prodejem kytiček měsíčku lékařského v Českém dni proti rakovině. Taky
se umíme chovat ekologicky – třídíme
odpad – papír, plasty a sklo, pořádáme
soutěžní Den Země.
Ve škole po celý rok probíhá výuka
hry na různé hudební nástroje, žáci
se přihlásí do Základní umělecké školy v Rychvaldu, ale nemusí jezdit do
Rychvaldu, protože vyučující se dětem
věnují přímo v naší škole. V tělocvičně se odpoledne schází mladí nadějní

fotbalisté či žáci ve sportovních hrách.
Výtvarné činnosti se řadu let těší velké
oblibě – děti malují, tvoří keramické
předměty, pracují s různými i odpadovými materiály a během roku vyhrávají
i mnohé výtvarné soutěže.
Ve škole pracuje řada rodičů ve spolku Matice školské, pořádá pro děti např.
Karneval, Den dětí, věnuje se tradicím,
jako je Mikuláš či vánoční besídky. Matice školská rovněž financuje z příspěvku
rodičů či dalších akcí ve spolupráci se
sponzory výlety, lyžák, výjezdy žáků na
soutěže a řadu dalších akcí.
Výše zmíněné akce nejsou určitě
výčtem všeho, co se na škole za rok
událo, další akce najdete na webu školy
www.zsdl.cz a na třídních blozích, kde
se rovněž dozvíte řadu informací ke
stravování, výuce či různé organizační.
Každý rodič má jedinečné heslo do systému Bakalářů, kde najde plán akcí, rozvrh svého dítěte, hodnocení průběžné
i celkové.
Úspěchy žáků jsou odměněny nejen vysvědčením, ale taky pochvalami
či knižními odměnami. Dostanou je za
mimořádnou práci či pomoc škole, za
své výsledky v soutěžích a aktivitách.
Také letos děkuji všem pedagogům,
správním zaměstnancům, panu starostovi, obci Dolní Lutyně a rodičům,
protože bez vás by školní rok nebyl takový, jaký byl!
Děkuji vám všem za vstřícnost, trpělivost a pochopení, jsem ráda, když
máte problém, že mi napíšete, společně
vyřešíme a bojujeme dále!
Děkuji i všem sponzorům, kteří letos
přispěli na akce škol, na nové pomůcky,
na výlety či Lutyňskou tretru.
Mgr. Jana Josieková,
ředitelka ZŠ Dolní Lutyně
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PODĚKOVÁNÍ
Klub seniorů Dolní Lutyně slaví v letošním roce 30 let své činnosti a rádi
bychom touto cestou poděkovali naší
dlouholeté předsedkyni klubu paní
Lydii ČERVENCOVÉ
za její obětavou práci. Její elán a nepřeberné množství nápadů je to, co nás
všechny inspiruje k další aktivitě. Daří se
jí vytvořit pro členy příjemné prostředí
v kolektivu vrstevníků, velmi oblíbené
jsou poznávací zájezdy, kulturní a společenské akce, s úspěchem se členky
klubu zúčastnily seniorských her.
Děkujeme naší předsedkyni za krásné
společně prožité chvíle a těšíme se na
další setkání.
RC
za členy Klubu seniorů Dolní Lutyně

BLAHOPŘÁNÍ
Milý strejdo Jeníku,
všechno na světě
Ti nemůžeme dát,
ale zdraví a štěstí
Ti můžeme jen přát.
Máme Tě rádi, Ty to víš
a na Tvé zdraví
pozvedáme číš.
Dne 10. června oslavil své 70. narozeniny pan
Jan KALUŽA z Dolní Lutyně.
Přejeme mu ze srdce hodně zdraví, štěstí a životního elánu. Karel s rodinou, Marie s Martinem a Mirek.
Naše milá mamičko,
přejeme Ti hlavně zdravíčko.
Osmdesát je pěkný věk,
ale naše přání je,
abys tu s námi byla
do sta let.

Všechno nejlepší k narozeninám paní
Štěpánce NAWRATOVÉ,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do
dalších let přejí dcery a vnoučata s rodinami. Ke gratulaci se připojuje sestra
s manželem.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA			

VZPOMÍNKY
Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě máme
a navždy budem mít.
Jak krásné by bylo Ti přát,
jak těžké je u hrobu stát a vzpomínat.
Dne 19. června 2018 uplynul rok od
úmrtí pana
Alojze GAJDOŠE.
S úctou a láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou manželka Anna, synové
Dušan a Roman s manželkami, vnuci
Tomáš, Jakub, Marek, Vendulka, rodiny
Zeisbergrova, Světlíkova, Hrčkulákova
a Bednarzova.
S láskou jsi kráčela světem,
láska po Tobě zůstala.
Vzpomínka na Tebe
krásná je,
Tvá hvězda
svítit nepřestala.

Dne 9. července 2018 vzpomeneme
smutné 20. výročí, kdy tragicky zahynula paní
Eva BERNATÍKOVÁ,
roz. Adamčíková.
S láskou vzpomínají syn Ondřej s manželkou Katkou a vnukem Sebastiánem,
maminka, sestra Iveta s manželem
a bratr Jenda s rodinou.
Za Tvoji něžnou lásku,
za všechna milá slova
a starosti,
zachováme v srdci,
drahá maminko,
pocit vděčnosti.
Dne 19. června 2018 jsme si připomněli
10. výročí úmrtí mé nejdražší maminky,
paní
Vandy HURHOTOVÉ
a zároveň 18. srpna 2018 si připomeneme její nedožité 90. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Libuše, vnučky Marcela a Gabriela s rodinami.
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VZPOMÍNKY
Odešel,
ale zůstal v srdcích těch,
kteří ho měli rádi.
		
		
Dne 18. června 2018
jsme vzpomněli 8. smutné výročí úmrtí
pana
Jiřího ČEMPĚLA.
Stále vzpomínají manželka Vanda, syn
Pavel, vnuk Tomáš a celá rodina.

VÝROČÍ
V květnu oslavili naši spoluobčané svá
narozeninová výročí:
Květoslava KRATOCHVÍLOVÁ
Josef SLÁDEK
Vlasta ŠOSTOKOVÁ
Oslavencům gratulujeme a přejeme
hlavně hodně zdraví, spokojenosti
a osobní pohody do dalších let.

ROZLOUČILI JSME SE
Rozloučili jsme se s našimi občany:
Jarmila VESELÁ (*1934)
Lydie SIKOROVÁ (*1939)
Ing. Ladislav MOHYLA (*1959)
Květuše ADAMCZYKOVÁ (*1929)
Jaromír STUDENEC (*1942)
Bronislav ŽYŁA (*1944)
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Příští Dolnolutyňské
noviny vyjdou až v srpnu
Vážení čtenáři, rádi bychom vás informovali, že v červenci Dolnolutyňské noviny tradičně nevycházejí. Příspěvky do
srpnového vydání společenské kroniky
přijímáme nejpozději do 5. srpna 2018.
			
Redakce
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Letošní sezóna? Jsme spokojení,
zní shodně z obou týmů
U fotbalistů Sokola Dolní Lutyně i jejich obecních rivalů z Věřňovic vládne po právě
skončené sezóně spokojenost.

V

ěřňovičtí sice v posledním zápase
prohráli v Nýdku 2:3, ale ani prohra nezměnila nic na tom, že tým uhájil
v konečné tabulce třetí místo. Na začátku jarní části to vypadalo, že by mužstvo
mohlo soutěž vyhrát, což hlásal i trenér
Martin Kubiš, nakonec to ale dopadlo
jinak. „Bohužel právě zápas s pozdějším vítězem skupiny – týmem z Lučiny
– se nám nepovedl a byli jsme hodně
zklamaní. Nicméně já jsem se sezonou spokojený. Chtěli jsme předvádět
atraktivní útočný fotbal, což se nám,
myslím dařilo. Neměli jsme ambice
atakovat přední příčky, naším cílem

před sezonou bylo hrát klidný střed
tabulky. Dokonce jsme cíle překročili,
byť jsme soutěž nevyhráli,“ zhodnotil
sezonu trenér věřňovického týmu.
Právě vítěze soutěže se podařilo
v posledním zápase porazit týmu Sokola Dolní Lutyně. „Vyhráli jsme 2:0,
zdánlivě o nic nešlo, ale nebylo to tak
jednoznačné. Každopádně jsme díky
vítězství udrželi pátou příčku, což je
pěkné,“ řekl trenér Jiří Aksteiner.
Při hodnocení skončené sezóny také
on vyjádřil spokojenost. „S umístěním
určitě, protože když přišel k mužstvu,
když bylo doslova na dně. Faktem je,

že po dobrém podzimu jsem měl nutkání, že to mohlo být lepší, že by mohli
hrát na špici, ale bohužel. Proč na tom
nejsme tak dobře, jak bychom chtěli,
má stále stejný důvod: hráči nemají
z důvodu pracovního zaneprázdnění
čas trénovat, což se pak v zápasech
projevuje,“ konstatoval Jiří Aksteiner.
Přiznává, že má několik nabídek
trénovat jinde, ale jak říká: „Nejsem takový, abych utíkal z boje.“ Takže tým
s největší pravděpodobností povede
i na podzim.
(red)

Úspěšná sezona kulturisty Judase
K
ulturista Jiří Judas měl velmi úspěšné jaro. Na mistrovství Moravy
a Slezska mužů a žen získal titul a stal
se mistrem Moravy a Slezska. Přestože
Jirka je a ještě bude pár let juniorský
závodník, troufl postavit se mezi muže
a podařilo se mu s velkým náskokem
kvality své formy porazit své soupeře.
„Na tuto soutěž se dokázal připravit za pouhých pět týdnů. Běžně
bývá kulturista v dietě 10 až 12 týdnů
před závody. Postoupil na mistrovství
republiky, kde získal 4. místo, tedy
´bramborovou´,“ medaili, říká Jirkův
bratr Michal, také závodní kulturista.
Přestože měl původně v plánu objet
daleko více závodů a představit se i na
mezinárodní scéně, dal přednost dovolené v Dubaji, kterou vyhrál u jedné
realitní kanceláře. „Bratrovi se poštěstilo, já se jarní sezóny neúčastnil ze studijních a pracovních důvodů,“ vysvětlil
Michal Judas.

Jiří Judas (vlevo s číslem 72) během vystoupení.
Zda se dvojice dolnolutyňských kul- rozhodnuti a na přemýšlení máme čas
turistů zapojí do podzimní sezóny, je přibližně do konce prázdnin,“ dodal
prý zatím ve hvězdách. „Ještě nejsme Michal Judas. 			
(red)
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