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Rozhodujeme o směřování obce

V

ážení spoluobčané, čtyři roky
utekly jako voda a opět jsou tady
komunální volby, ve kterých rozhodneme, kdo bude následující čtyři
roky ovlivňovat směřování obce. Rád
bych touto cestou poděkoval současným zastupitelům za jejich práci pro
obec, názory, podněty a popřál jim
v jejich pracovním i osobním životě
hodně úspěchů a pohody. Pevně věřím,
že i nově zvolené zastupitelstvo povede
obec směrem dopředu.
Když jsem se stal poprvé starostou,
měla obec na účtech pár milionů a museli jsme na radnici zvažovat, zda opravíme to či ono. I přes nemalé investice
v posledních letech bude mít budoucí
zastupitelstvo situaci výrazně snazší –
k dispozici bude mít asi 70 milionů
korun na větší investiční akce. Obec
dnes nemá žádné dluhy ani úvěry.
I jako občan mám s odstupem času
asi největší radost z malých věcí, že fun-

guje pekárna, máme dva bankomaty,
aniž by obec nějaké bance platila, jsou
opravené školy, přibyla dětská hřiště,

chodníky nebo kanalizace. Celkové investice jen za poslední čtyři roky přesahují 120 milionů korun, z toho dotace

od malých tisícových až po velké činily
necelou polovinu. Je pravda, že pořád
je co zlepšovat, bohužel získat potřebná povolení je někdy nadlidský úkol.
Obec má už dnes připravené další
investiční akce, v nejbližší době začne rekonstrukce vnitřních prostorů
smuteční síně, cesta směrem do sadu,
kterou už dnes občané využívají k procházkám nebo projížďkám na kolech,
se otevře zájemcům o in-line bruslení,
protože dostane nový asfaltový povrch.
Na tuto akci se podařila obci získat dotace ve výši 85 procent celkových nákladů. Připravuje se kanalizace, revitalizace území bývalého koupaliště včetně
lesních cest ve Waroschově lese a mnoho dalších projektů, ale o tom už bude
rozhodovat nové zastupitelstvo a především vy, občané Dolní Lutyně, kteří
s podněty přicházíte.
Děkuji vám.
Mgr. Pavel Buzek, starosta

Partnerství obce s Bohumínem je výhodné
Společné projekty, boj za obchvat, plány na úspory za odpad a partnerství ve sportu, vzdělávání i kultuře.
Tak vypadá dlouholetá spolupráce dvou sousedů – Bohumína a Dolní Lutyně. Čeho si na ní cení starosta Bohumína
Petr Vícha a jaké jsou aktuální plány obou partnerů?

U

ž šest let je Bohumín pro Dolní
Lutyni obcí s pověřenou působností, lidé tedy jezdí do Bohumína
vyřizovat úřední věci. S čím vším se
mohou v Bohumíně na úředníky obrátit?
Občané Dolní Lutyně v Bohumíně
vyřídí například občanské či řidičské
průkazy, pasy, stanoviska k územnímu
plánu a další dokumenty. Ale nejen
to, nad rámec běžných činností jsme
například i pro zájemce z Dolní Lutyně
pořádali semináře a radili, jak si vyřídit
takzvanou kotlíkovou dotaci. Snažíme

se o maximální informovanost, navíc
máme v Bohumíně vše na jednom místě a dopravní obslužnost je výborná.
Proto věřím, že jsou Dolnolutynští s prací našich úředníků spokojeni.

J

aké společné problémy trápí Bohumín a Dolní Lutyni? A do jaké
míry se je daří řešit?
Velmi stručně – je to životní prostředí, doprava a kriminalita. Tyto tři oblasti
trápí celý náš region. Co se týká bezpečnosti, tam se nám už několik let po
sobě daří statistiky kriminality snižovat.

Je to zásluha řady opatření včetně rozšiřování monitorovacího systému, fungující spolupráce městské a státní policie či společné protidrogové prevence.
Dolní Lutyně využívá služeb bohumínské městské policie, přispívá nám a díky
tomu má zajištěný pravidelný dohled
na území obce a vyšší bezpečnost pro
své občany. Dolní Lutyně se s námi zapojila do projektu protidrogového vlaku a dalších preventivních akcí pro děti.
Pokračování na str. 2
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Partnerství obce s Bohumínem je výhodné
Pokračování ze str. 1

A

co životní prostředí, i tam se
postupně situace zlepšuje?
Nejvíce by lidem prospělo vybudování obchvatu Bohumína, Dolní Lutyně a Dětmarovic, ministerstvo dopravy
nám bohužel zrovna nevychází vstříc,
ale my se nevzdáváme. Naše úsilí investujeme i do dílčích ekologických kroků,
například semaforů na zklidnění dopravy. Řešili jsme například velmi podobně
příspěvky obcí na nové kotle, do budoucna chceme postupovat jednotně
i v oblasti odpadového hospodářství.
Blíží se konec skládkování a my budeme usilovat o to, abychom pro občany
Bohumína i Dolní Lutyně zajistili co nejnižší ceny za zpracování odpadů. Připadá v úvahu i společné řešení kanalizace
v místech, kde spolu naše obce sousedí.

P

řed šesti lety také došlo ke vzniku Místní akční skupiny Bohumínsko, kterou založilo sedm měst
a obcí, mezi nimi i Bohumín a Dolní
Lutyně. Už přinesla tato spolupráce
nějaké konkrétní výsledky?
Do dnešního dne už MAS Bohumínsko pomohla na svět desítkám projektů. Chceme dostat do našeho regionu
z evropských fondů až 100 milionů
korun. Dolní Lutyni se ve spolupráci s MAS Bohumínsko podařilo uspět
s několika projekty, namátkou s rekonstrukcí veřejně přístupné polní cesty za
sadem či uspořádáním šesti příměstských táborů pro děti. Další budou následovat. Tato spolupráce je perfektní
ukázkou toho, že i menší města a obce,
když spojí síly, mohou na dotace dosáhnout a zajistit nové chodníky, moderní

vybavení škol, podporu drobných živnostníků.

A

jaká je podpora spolupráce
z vlastních rozpočtů Bohumína
a Dolní Lutyně?
Samozřejmě se nespoléháme pouze
na dotace. Na podnět seniorů schválili
radní Dolní Lutyně, že podobně jako
u nás bude obec přispívat na plavání
seniorů v aquacentru v Bohumíně. Společně řešíme i podporu univerzity třetího věku, akce pro školáky. Budujeme
společné cyklostezky. A to všechno je
možné také díky tomu, že máme se starostou Pavlem Buzkem podobné názory a já si vážím toho, že máme na radnici
v Dolní Lutyni rozumného, spolehlivého
a pracovitého partnera. Musím ale podotknout, že nejde zdaleka jen o spolupráci radnic, ale především o spolupráci

mezi školami, občanskými sdruženími,
spolky, krásným příkladem je spolek Poseidon v oblasti vodácké činnosti. Nejde
vyjmenovat všechno, ale jsem přesvědčený, že lidé z Bohumína i Dolní Lutyně
o těchto aktivitách dobře ví a vnímají je
pozitivně. A že se navzájem respektují
a fandí si.

Ž

ádná rivalita tedy mezi Bohumínem a Dolní Lutyní neexistuje?
Myslím, že v těch zásadních a důležitých věcech ne. Pokud tedy nepočítáme fotbal (smích). Po postupu našeho
fotbalového týmu FK Slovan Záblatí
do krajské 1. B třídy teď hraje s Věřňovicemi a Dolní Lutyní stejnou soutěž.
I tak věřím, že si fanoušci konkurenčních týmů po skončení utkání zajdou
přátelsky na pivo.
(red)
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Kolik řečí umíš aneb
Mała, ale ambitna
pár slov o dvojjazyčnosti

I

když je v „Lutyňkách“ vždy mnoho zajímavého čtení, občas se mi dostane do rukou i poněkud odbornější časopis.
A protože dlouhodobě spolupracuji s Ústavem jazyka českého při Akademii věd ČR na studiu a uchovávání našeho nářečí, před časem to byl jeden jejich starší sborník. Nepamatuji
si přesně, jak se článek jmenoval, snad Vliv dvojjazyčnosti
na rozvoj mozku dítěte (omlouvám se autorovi). Hned jsem
si pomyslela, že zase někdo objevil Ameriku. Vždyť už staří
Římané věděli, že kolik jazyků znáš…, však víte.
Proč o tom ale píšu. Nedávno jsem potkala známého,
který si stěžoval, že urgentně shánějí do firmy v Ostravě
někoho, kdo by uměl perfektně česky a perfektně polsky.
Jenomže nemůžou nikoho sehnat. Ne každý totiž, kdo vyrůstal na „dobranocce“ a později „Kině nocnym“ a poslouchal
„Listu przebojów“, umí polsky. To si spousta lidí jen myslí.
Pak jsem podobný inzerát, ale od jiné firmy, viděla na
Portále MPSV. Aha? Tak ona ta polština není jenom záležitost
příslušnosti k národnostní menšině či národnostního cítění,
ona se taky může hodit. Vždyť žijeme od Polska, co by kamenem dohodil, a naše děti – zaplaťpánbůh – ani netuší, kudy
prochází hranice. A ty firemní zakázky v Polsku někdo musí
vyřídit a ty smlouvy napsat (bez chyb).
Dvojjazyčné vzdělání jednoznačně dává dětem náskok.
„Přepínání“ z jednoho jazyka do druhého je pro děti naprosto spontánní a automatické. Tak proč jim neumožnit tuhle
přirozenou schopnost využívat?			

N

iejednokrotnie w rozmowie z ludźmi z Lutyni i okolic
spotkałam się z określeniem naszej szkoły jako małej
w konfrotacji z określeniem Szkoły Podstawowej im.
A. Jiraska jako tej dużej.
Od razu skojarzyły mi się powszechnie znane powiedzenia: Mała, ale nasza, Mały, ale dzielny, Mała, ale wytrwała. A nasza szkoła? Łączy w sobie wiele zalet. Mała,
ale zdecydowanie ambitna. A także ciepła, rodzinna,
przyjazna. Co więcej, od niedawna również piękna!
Nowy rok szkolny 2018/2019 przywitaliśmy w starych
murach, lecz w nowej szacie. Odremontowany budynek
odzyskał swój dawny blask, a uczniowie – należący im się
komfort, tak potrzebny do wytężonej efektywnej pracy
każdego młodego człowieka.
W imieniu całej Społeczności Szkolnej pragnę podziękować panu wójtowi Pawłowi Buzkowi oraz Samorządowi
Gminy w Lutyni Dolnej za zaangażowanie osobiste, a przede
wszystkim finansowe w tak udaną metamorfozę naszej
szkoły.
Dziękuję rodzicom naszych uczniów za pracę i pomoc
w przygotowaniu budynku do inauguracji nowego roku szkolnego. Niech ten nowy rok szkolny będzie pełen ambitnych
wyzwań. Odwołując się do tradycji, interpretujmy wspólnie
teraźniejszość... z entuzjazmem, uśmiechem, wyobraźnią.

Daria Woźnica

Divoké kočky po roční
pauze opět v Dolní Lutyni
V sále kulturního
domu přivítáme
ve středu 31. října
v 18 hodin travesti skupinu Divoké
Kočky. „Holky“ přivezou krásné kulisy, skvostnou garderobu a dobrou
náladu. Přijďte se
k nám pobavit

		

Sabina Suchanek, dyrektor Szkoły Podstawowej
i Przedszkola z Polskim Językiem Nauczania
w Lutyni Dolnej

a užít si zábavný podvečer. Vstupné v předprodeji 150 korun na
osobu, na místě pak 200 korun.
Vstupenky v předprodeji si budete moci zakoupit v knihovně
a kanceláři kulturního domu do pátku
26. října. 			
(red)

Setkání jubilantů
Ve spolupráci s obecním úřadem pořádá Osvětová beseda setkání jubilantů
obce Dolní Lutyně, a to ročníků 1953,
1948, 1943. Letošní setkání se bude

konat v pátek 12. října v sále kulturního domu. Všem jubilantům bude na
tuto akci zaslána pozvánka.
(os)

Výzva
Upozorňujeme občany Věřňovic,
kteří dosud nenapojili své rodinné
domy na kanalizaci s čistírnou, ať si
pečlivě uchovávají doklady o způsobu likvidace odpadních vod. V případě kontroly vodoprávním úřadem
a nepředložení dokladů mohou být
uplatňovány peněžní sankce.
(ou)
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O Z N Á M E N Í

O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Starosta obce Dolní Lutyně podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně a doplnění někter ých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e:
l. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční:
dne 05. října 2018 od 14.00 - 22.00 hod.
a dne 06. října 2018 od 8.00 - 14.00 hod.
2. Místem konání voleb do zastupitelstev obcí ve volebním okrsku č. l
je volební místností zasedací místnost v přízemí
Obecního úřadu Dolní Lutyně, ul. Třanovského 10 pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k tr valému pobytu na těchto číslech popisných:
4,5,6,7,8,10,16,17,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,40,41,44,45,46,47,48,50,64,72,80,85,90,93,102,109,129,130,150,151,153,154,158,159,160,
161,170,173,174,175,176,178,179,183,186,189,190,193,195,196,198,205,210,212,218,224,226,230,231,232,234,237,238,245,247,248,250,254,255,256,259,261,
262,264,265,266,273,276,279,282,283,284,287,288,298,300,304,305,308,309,310,312,317,318,321,324,325,335,336,337,338,347,348,350,354,356,357,359,365,
367,374,375,377,378,379,380,388,391,394,396,398,399,400,404,408,410,411,414,415,418,425,430,435,439,440,453,455,459,462,463,465,468,471,472,473,474,
475,476,477,482,483,487,493,497,512,515,516,521,522,523,527,528,535,536,539,543,544,545,548,551,552,553,554,558,560,562,566,568,569,570,574,575,576,
578,580,584,587,592,593,595,603,611,612,614,615,616,618,619,627,628,630,633,641,644,648,652,656,657,658,659,661,666,674,679,683,693,705,706,709,712,
713,715,718,719,726,729,730,732,733,734,735,736,738,739,744,749,752,753,765,767,768,769,770,772,774,775,777,781,782,794,795,800,802,803,808,813,817,
821,822,823,824,825,831,833,836,838,841,842,843,844,852,856,857,860,862,867,869,880,884,885,886,887,893,896,900,901,902,903,908,909,910,913,918,921,
932,933,934,935,936,937,938,939,940,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,958,967,968,969,970,971,972,973,974,997,998,1002,1003,1004,
1005,1006,1013,1015,1016,1023,1024,1025,1026,1027,1028,1029,1030,1036,1037,1039,1040,1041,1042,1043,1044,1045,1046,1047,1048,1049,1050,1051,1052,
1053,1054,1055,1057,1058,1066,1070,1071,1072,1073,1074,1075,1076,1091,1092,1093,1094,1107,1108,1109,1110,1113,1114,1115,1116,1117,1118,1119,1135,
1136,1137,1138,1139,1140,1141,1142,1161,1162,1163,1167,1168,1169,1170,1171,1176,1177,1178,1180,1183,1184,1185,1186,1187,1192,1193,1194,1195,1198,
1199,1203,1208,1209,1211,1228,1237,1241,1243,1244,1250,1253,1265,1266,1267,1277,1279,1285,1291,1294,1296,1297,1325,1348,1349,1350,1351,1352,1353,
1354,1355,1371,1385,1390,1391,1392,1399,1400,1401,1408,1409,1416,1417,1418,1422,1423,1424,1425,1426,1427,1429,1430,1478,1481,1496,1497,1498,1499,
1510 a evidenční čísla: 3,23,100;

ve volebním okrsku č. 2
je volební místností učebna MŠ T. G. Masar yka v Neradě, ul. U Školy 432 pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k tr valému pobytu na čp.:
15,24,42,51,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,69,70,71,98,99,100,101,103,104,105,106,107,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,122,
123,124,125,126,139,144,147,148,171,184,187,197,199,201,217,235,236,260,270,275,280,285,289,295,296,299,301,303,314,316,322,326,327,330,332,
333,340,341,343,349,362,366,371,373,376,382,384,392,395,401,402,403,407,413,417,421,424,426,434,444,456,461,467,478,479,480,484,488,489,492,
494,496,501,502,507,508,509,513,514,518,526,540,546,555,559,561,567,571,573,600,613,623,624,629,636,639,640,653,654,662,670,672,675,684,685,
687,691,695,696,699,708,710,716,720,722,723,731,745,747,750,755,756,759,778,779,780,783,786,790,797,805,807,809,819,827,828,839,847,853,861,
864,866,871,874,875,879,881,882,883,890,895,899,906,907,914,926,941,942,959,985,990,993,994,995,996,1010,1012,1056,1095,1102,1103,1104,1105,
1106,1120,1121,1122,1123,1124,1125,1145,1146,1147,1152,1156,1157,1159,1164,1188,1197,1204,1205,1207,1213,1229,1230,1251,1273,1274,1282,
1289,1306,1307,1308,1309,1310,1311,1316,1317,1318,1319,1323,1356,1357,1358,1364,1365,1369,1372,1373,1387,1388,1394,1395,1396,1397,1398,
1405,1410,1411,1419,1436,1438,1439,1440,1443,1450,1452,1454,1456,1457,1461,1462,1463,1466,1467,1470,1488,1495,1509,1511 a evidenční čísla 83, 123;

ve volebním okrsku č. 3
je volební místností sál Hasičské zbrojnice Nerad, ul. Bezručova 145
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k tr valému pobytu na čp.:
11,32,39,43,75,76,77,78,79,83,84,86,88,89,91,92,94,95,96,97,127,128,131,132,133,134,136,137,138,141,149,155,162,163,166,167,168,180,188,200,202,206,207,
208,213,239,240,244,252,290,291,302,306,311,313,315,319,339,342,351,352,358,364,370,372,381,383,389,390,397,406,409,412,428,429,431,436,437,438,452,
457,458,464,485,490,499,503,504,505,506,510,511,519,525,531,538,542,547,563,577,582,583,585,586,588,589,590,591,594,596,599,604,605,606,608,609,610,
617,620,621,625,626,631,632,634,635,637,638,642,645,646,647,650,655,660,663,667,668,669,673,676,678,681,682,686,692,701,702,707,714,724,740,742,748,
751,754,757,758,760,763,764,773,784,787,788,791,792,793,796,798,801,810,811,826,840,846,851,854,865,873,891,894,905,911,917,919,920,923,943,961,962,
963,964,965,966,976,984,986,987,988,991,992,1011,1014,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1067,1068,1069,1078,1079,1080,1081,1082,1083,1084,1085,1086,
1087,1088,1089,1090,1096,1097,1099,1100,1143,1144,1148,1149,1150,1151,1153,1154,1155,1158,1173,1174,1175,1189,1190,1191,1196,1210,1214,1215,1224,
1225,1226,1227,1233,1235,1236,1249,1264,1268,1269,1280,1281,1290,1292,1293,1298,1302,1303,1304,1314,1315,1326,1327,1328,1329,1330,1360,1361,1362,
1363,1370,1374,1375,1376,1380,1381,1382,1384,1386,1407,1412,1413,1414,1437,1441,1446,1487,1500,1501,1502,1503,1504 a evidenční čísla 112,114;
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ve volebním okrsku č. 4
je volební místností jídelna ZŠ Zbytky, ul. Rychvaldská 405
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k tr valému pobytu na čp.:
18,68,73,81,87,140,142,152,156,165,169,172,177,181,182,191,203,204,209,214,215,219,220,221,222,223,225,227,228,229,233,241,246,249,251,253,257,258,
267,268,269,286,292,293,294,297,307,323,328,329,331,334,344,345,346,353,355,361,363,368,369,385,386,387,393,416,419,420,422,423,427,441,442,443,445,
446,447,448,449,451,454,466,470,481,486,491,495,498,500,517,520,524,529,530,532,533,534,537,549,550,556,557,564,565,572,581,597,601,602,607,622,643,
649,651,664,671,677,680,688,689,690,694,697,698,700,703,704,711,717,721,725,727,728,737,741,743,746,761,766,771,785,789,799,804,806,814,815,816,818,
820,829,830,832,834,837,845,848,849,850,855,858,859,863,868,870,872,876,877,878,888,889,892,897,898,904,912,915,916,922,924,925,927,928,929,930,931,
957,960,975,977,978,979,980,981,982,983,989,1007,1008,1031,1032,1033,1034,1035,1038,1059,1060,1061,1062,1063,1064,1065,1101,1126,1127,1128,1129,
1130,1131,1132,1133,1134,1160,1165,1172,1201,1206,1212,1216,1217,1218,1219,1220,1231,1232,1238,1239,1242,1246,1248,1254,1255,1256,1257,1258,1259,
1260,1261,1262,1263,1271,1272,1275,1276,1278,1283,1284,1287,1299,1305,1312,1313,1320,1321,1324,1331,1332,1333,1334,1335,1337,1338,1339,1340,1341,
1342,1344,1345,1346,1347,1366,1367,1368,1383,1389,1402,1403,1404,1406,1415,1420,1421,1431,1432,1433,1434,1442,1444,1445,1447,1448,1475,1476,1477,
1482,1483,1484,1485,1486,1490,1491,1492,1493,1494,1495,1505,1506,1507,1508,1512,1513 a evidenční číslo 67;

ve volebním okrsku č. 5 je volební místností těloc vična ZŠ Věřňovice, ul. Hlavní 80
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k tr valému pobytu na čp. Dolní Lutyně 835
a všechna čísla popisná katastru obce část Věřňovice.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem), případně průkazem
o povolení k trvalému pobytu občanů EU.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny před dnem voleb do zastupitelstev obcí hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Mgr. Pavel Buzek v. r.
starosta obce

V Dolní Lutyni dne 10. 09. 2018							
								

Chovatelé se představili veřejnosti

D

olnolutyňská ZO Českého svazu
chovatelů uspořádala ve dnech 24.
až 26. srpna v areálu U Jiřinky v Dolní
Lutyni tradiční Mezinárodní výstavu
drobného zvířectva. Cílem výstavy je
ukázat široké chovatelské i laické veřejnosti ušlechtilost, krásu a bohatství
chovaných čistokrevných druhů. Propagovat rozšiřování čistokrevných chovů
a zprostředkovávat výměnu zkušeností
mezi chovateli.
Velký dík patří členům základní
organizace (ZO) ČSCH Dolní Lutyně a jejich rodinným příslušníkům, kteří se velkou měrou zasloužili o hladký průběh
výstavy i přes nepřízeň počasí. Zároveň
si vážíme úzké spolupráce s obcí Dolní Lutyně, bez které bychom výstavu
v tomto rozsahu jen těžko pořádali.
Celkem bylo uděleno 42 čestných
cen a 11 pohárů. Účastnili se členové
domovské ZO Dolní Lutyně i chovatelé ze ZO Hať, ZO Orlová, ZO Chlebičov,
ZO Slezská Ostrava, a pak také chovatelé z polského Radlina a Kňurova. Čtyřiasedmdesát chovatelů představilo 88
holubů ve 22 voliérách, 57 kusů vodní drůbeže ve 30 voliérách, 110 voliér
hrabavé drůbeže a 55 kolekcí králíků.

Výsledky:
Okresní výstava mláďat králíků
1. Petr Gzyl – durynský
2. Pavel Twyrdy – perlový
3. Vladislav Biernat
– moravský bílý hnědooký
(všichni tři jsou členy pořádající ZO
Dolní Lutyně)
Králíci
Nejlepší samec – Pavel Sikora
– slonovinový červenooký
Nejlepší samice – Pavel Walach
– vídeňský šedý
Nejlepší kolekce – Petr Gzyl
– durynský

Drůbež
Nejlepší kolekce vodní drůbeže
– Pavel Bogacz – (kachna) pižmovka
Nejlepší kohout
– Petr Gzyl – plymutka (rarita výstavy,
kdy tento kohout obdržel od slovenského posuzovatele 99 bodů ze 100
možných)
Nejlepší slepice – Jozef Plaček – vlaška
Nejlepší kolekce hrabavé drůbeže
– Jaromír Návrat – zdrobnělé Australky
Holubi
Nejlepší holub – Pavel Twyrdy – Lahore
(red)
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V Í TÁ N Í OB Č Á N K Ů

Dne 9. června 2018 jsme přivítali tyto nové občánky (zleva na společné fotografii):
Ivana SÝKOROVÁ, Julie ŠAFRATOVÁ, Aneta BRIESLINGEROVÁ, Bibiana WOTKE, Viktor Tobiáš NOVÁK,
Jakub PETROV, Dominik RÓJ, Elena JAROSZOVÁ
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OZNÁMENÍ
Odcházím navždy,
mojí milí, ruky stisk
už vám nemohu dát.
Srdce mi dotlouklo,
odešly síly,
loučím se se všemi,
kdo měli mne rádi.
S bolestí v srdci oznamujeme všem
příbuzným a známým smutnou zprávu, že nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, tchán, dědeček, pradědeček, bratr, švagr a strýc, pan
Ing. Josef GALUSEK
z Dolní Lutyně.
Zemřel v sobotu 11. srpna 2018 po
dlouhé těžké nemoci ve věku 78 let.
Manželka Květoslava a synové Radovan
a Vladimír s rodinami.

VZPOMÍNKY
Jak rád jsi žil,
chtěl jsi s námi být.
Osud krutě zasáhl,
Ty jsi musel odejít.
Na hrob kytičku
a svíci Ti dáme,
s láskou v srdcích vzpomínáme.

VZPOMÍNKY
Odešel,
ale vzpomínka zůstala.
Dne 30. srpna 2018
jsme vzpomněli 4. smutné výročí úmrtí pana
Václava WOJNARA,
našeho spolužáka a kamaráda. Zároveň
jsme v červnu vzpomněli jeho nedožitých 80 let. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Spolužáci.
To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.
Dne 27. září 2018
si připomeneme 2. smutné výročí úmrtí
pana
Radislava CHODA.
S láskou vzpomíná manželka Karin,
dcera Radka a celá rodina, bratr Zdeněk
s rodinou.

Benedikta ZEMBOLA
a zároveň dne 6. října vzpomeneme
10. výročí jeho úmrtí.

Smutný je domov,
smutno je v něm,
chybíš nám synáčku,
chybíš nám všem,
chybíš nám
a nic Tě nenahradí.
Teď jenom kytičku
na hrob Ti můžeme dát
a s bolestí v srdci na Tebe vzpomínat.

S láskou vzpomínají manželka Alena,
dcera Lenka s rodinou, syn Martin.

Dne 11. října 2018 vzpomeneme
4. smutné výročí úmrtí pana

Dne 19. září 2018 jsme si připomněli
70. nedožité narozeniny pana

19. listopadu se koná
lampiónový průvod
V tento páteční den zahájíme od
16.30 hodin v sále kulturního domu
zábavný program pro děti. V půl šesté večer se shromáždíme na parkovišti před kulturním domem a společně půjdeme průvodem obcí za svitu
lampiónků. Lampiónový průvod
zakončíme na dětském hřišti v centru obce, kde společně slavnostně
v 18 hodin zasadíme Strom republiky a zapojíme se tak do celorepublikového projektu.
(red)

Lubomíra MIŽDOŠE.
S láskou vzpomínají rodiče, děti Honzík
a Ondrášek, bratr a sestra s rodinami.

Uzávěrka příspěvků
do říjnového vydání
Dolnolutyňských novin
Vážení čtenáři, rádi bychom vás informovali, že příspěvky do říjnového vydání společenské kroniky přijímáme
nejpozději do 5. října 2018.
Redakce

VÝROČÍ
V měsících červnu, červenci a srpnu
oslavili naši spoluobčané:
Vladislav STWIERTNIA
Marie HOLESZOVÁ
Anna HANDZLOVÁ
Rudolf KRAMNÝ
Marie PŘIBILOVÁ
Věra ADAMČÍKOVÁ
80 let Hildegarda LIPKOVÁ
Štěpánka NAWRATOVÁ
Vladimír DURČÁK

96 let
94 let
93 let
90 let
85 let

Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hlavně hodně zdraví, spokojenosti
a osobní pohody do dalších let.
Krásné výročí diamantové svatby, tedy
60 let společného života, oslavili dne
12. července 2018 manželé
Oldřich a Soňa BABIŠOVI
z Dolní Lutyně.
Dalšími „zlatými jubilanty“ jsou manželské páry, které oslavily 50 let společného života:
Miroslav a Anna ČOPÍKOVI
z Věřňovic, oddáni dne 1. června 1968
Milan a Soňa BABIŠOVI
z Dolní Lutyně, oddáni dne 6. července
1968
Rudolf a Jaroslava WOLFOVI
z Dolní Lutyně, oddáni dne 24. srpna
1968
Přejeme všem manželským párům ještě
hodně krásných společně prožitých let
ve zdraví a pohodě.

ROZLOUČILI JSME SE
Rozloučili jsme se s našimi občany:
Věra MAJKOVÁ (*1933)
Ing. Radomír LIČKA (*1967)
Alfréd SOBANIEC (*1941)
Osvald RZODEK (*1932)
František MARCALIK (*1934)
Zdeněk BANSZEL (*1937)
Helena KRAMNÁ (*1940)
Ing. Josef GALUSEK (*1940)
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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Aksteiner: Nakoplo nás vyhrané derby
J

ako rozjetá lokomotiva se valí prvními koly podzimní části soutěže tým
Sokola Dolní Lutyně. V prvních pěti
zápasech hráči nastříleli soupeřům
23 gólů, vítězili doma i venku. Trenér Jiří
Aksteiner to přičítá zlepšené tréninkové
morálce, po které v minulých měsících
trochu marně volal.
„Všechno si to „sedlo“. Vyhráli jsme
první zápas, což bylo derby s Věřňovicemi, a to nás nakoplo. Kluci si to srovnali v hlavě, hra je baví, poctivě trénují. Mám z toho dobrý pocit,“ hodnotil
úvod podzimní části sezony.
O střeleckou úrodu se zasloužili bra-

tři Pechové a Novotný, za což je trenér
pochopitelní velmi rád. „Určitě bych
ale nemluvil o nějakém zázraku. Prostě si všechno „sedlo“, měli i trochu
štěstí, a výsledek se dostavil,“ říká trenér vedoucího mužstva tabulky.

Věřňovice: Pohoda v kabině
se projevuje na hřišti
Spokojen s výkony svých svěřenců
je i trenér obecného rivala z Věřňovic.
„Úvod sezóny máme poměrně dobrý.
Tým je pospolu už druhý rok, v kabině
je to cítit, mužstvo je v pohodě,“ říká
trenér Martin Kubiš.

Netradiční silácké
disciplíny

Do nejbližších zápasů chce konečně
stabilizovat kádr. Dosud mu totiž tvorbu sestavy nabourávaly dovolené hráčů.
„Chápu, že kluci mají rodiny, musím to respektovat, ale musíme už
stabilizovat kádr a ne stále měnit sestavu,“ vysvětluje. Za klíčový považuje
v prvních pěti kolech zápas s Oldřichovicemi, které jeho tým doma zdolal 4:0.
„Tam hrají šikovní kluci, kteří prošli
třineckou školou. Potrápili nás, ale nakonec jsme je zmákli, a dokonce s nulou,“ říká Martin Kubiš.
(red)

Dolnolutyňáci se opět
řádně chopili pádel

O
P

řed altánem na sokolském hřišti si dala 1. září dostaveníčko místní lamželeza. Oddíl silového trojboje TJ Viktorie Bohumín pod vedením Martina Turka pro ně už podruhé
uspořádal Siláckou soutěž. S netradičními břemeny se přišlo
popasovat šest mužů a tři smíšené dvojice. Závodníci museli
zvednout celé auto, dostat opakovaně nad hlavu osmdesátikilovou kládu, přenášet dvoumetráková jařma nebo zápolit
s masivní betonovou koulí neboli atlasem.
Se siláckými disciplínami si nejlépe poradil a kategorii
do 90 kilo vyhrál Radek Pacoň. Druhý byl Martin Turek a třetí Václav Franz. V kategorii nad 105 kilo bojoval osamocený
Jakub Kubica, přesto šel do všech výzev naplno. V soutěži smíšených dvojic vybojovali první místo Martin Štoppl a Pavlína
Bazalová, druhé patřilo Martinu Turkovi a Tereze Herrmannové a třetí manželům Jaroslavu a Petře Thérovým.
(red)

dra ve Starém Bohumíně byla 25. srpna dějištěm sedmého ročníku Závodu dračích lodí. Atraktivní akce se pravidelně účastní také posádky z Dolní Lutyně. Tentokrát měla
obec ze čtrnácti přihlášených týmů hned tři želízka v ohni.
Letošní ročník poznamenal celodenní liják, ale ani ten klání na kráse a zajímavosti neubral. Souboje majestátních lodí
s dračí hlavou, které pohánějí ruce dvacetičlenných posádek
s bubeníkem, byly opět dramatické až do poslední chvíle.
Po soubojích ve dvou skupinách, v nichž se na dvousetmetrové trati utkal každý s každým, postoupily do vyřazovacích bojů čtyři posádky, z toho dvě lutyňské. Vodáci Odry
a Olše, kterou tvoří členové a příznivci věřňovického spolku
Posejdon, se probojovali až do finále. Celkové vítězství jim
uniklo jen o pár centimetrů.
Velmi dobře si celý den vedl také tým Neradu. Po semifinále na něj sice zbyla jen »bramborová« medaile, zato si
v jedné z rozjížděk připsal absolutně nejrychlejší čas letošního ročníku 1:19,21. Třetí družstvo, které reprezentovalo obec,
Lutyňský ponor, skončilo po bojích ve skupinách a obsadilo
celkové šesté místo.
		
(red)
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Investiční příloha

Investiční

a kc e ,
v ý z n a m n ě j š í r e ko n s t r u kc e a s tav by
r e a l i zo va n é v e v o l e b n í m o b d o b í
ř í j e n 2014 – z á ř í 2018
( v yp r aco vá n o

n a z á k l a d ě u s n e s e n í r a dy o b c e č .

288/1 z e d n e 30. k v ě t n a 2018 )

I. PŘEHLED KONKRÉ TNÍCH AK TIVIT V DANÉM OBDOBÍ
IV. čtvrtletí 2014
»» Na bytovém domě č. 1055 byla zateplena fasáda a opravena střecha.

»»
»»
»»

»»

»»
»» Na trase od základní školy s polským vyučovacím jazykem
až ke hřišti TJ Sokol Dolní Lutyně byl vybudován chodník
pro pěší.
»» Ve Věřňovicích byla zahájena stavba kanalizace.
Do zkušebního provozu byla dána v listopadu 2015.
2015
»» V lednu byla zahájena rekonstrukce vnitřních prostorů zadní části přízemí budovy obecního úřadu (kotelna,
toalety). Souběžně bylo ve vedlejší budově zrekonstruováno sociálního zázemí pro pracovníky úklidu
a údržby.
»» V kulturním domě ve Věřňovicích byly zrekonstruovány
toalety.

»» Na polygonální stodole (tzv. Rakusově) začala výměna

»»
»»
»»
»»

střešní krytiny a poškozených částí střešní konstrukce.
Výměna byla ukončena začátkem roku 2017.
Podél západní strany hřbitova byl vyměněn plot a přestárlé dřeviny byly nahrazeny novou výsadbou.
Kaplička na ul. Třanovského
prošla stavební obnovou.
Realizace 1. etapy opravy
vnitřních prtostorů holubářské klubovny na Zbytkách.
V areálu hřiště TJ Sokol Dolní
Lutyně byl postaven altán,
betonový plot a příjezdová
cesta byla pokryta novou
vrstvou asfaltového betonu.
V úseku pod zástavbou
Slunečný vrch byla provedena rekonstrukce příjezdové cesty včetně nájezdu na I/67.
V budově základní školy v Neradě byla vyměněna okna,
okapové žlaby a opravena fasáda.
Obec zajistila restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
u věřňovické kaple, včetně její nové instalace.
Před průčelím budovy neradské školy vzniklo parkoviště
a byla provedena úprava terénu.
V listopadu byla zahájena stavba chodníku na ul. Rychvaldská na Zbytkách. Dokončena byla v následujícím roce.
2016

»» V 1. čtvrtletí roku byla provedena rekonstrukce dalších
prostorů v administrativní části budovy obecního úřadu.
»» Realizovala se 2. etapa rekonstrukce holubářské klubovny
na Zbytkách.
»» V areálu hřbitova byly vydlážděny přístupové cesty
a vnitřní chodníky v okolí kostela.
»» V květnu byla provedena rekonstrukce obecního bytu
v budově hasičské zbrojnice v centru obce.
»» V areálu hřiště TJ Sokol Dolní Lutyně byla vykopána studna a instalovány zásobníky vody pro údržbu hrací plochy.
»» Začátkem 2. pololetí byla dokončena složitá rekonstrukce
chodníku v úseku od školy s polským vyučovacím jazykem do centra obce. Složitost byla dána souběhem prací
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tří subjektů: Severomoravských vodovodů a kanalizací,
Správy silnic MS kraje středisko Karviná a naší obce.
»» Na kulturním domě ve Věřňovicích byla zateplena
venkovní stěna toalet.
»» V budově pekárny a sklenářství byla vyměněna okna
a opravena fasáda.
»» V administrativní části kulturního domu v Dolní Lutyni
byly (vyjma toalet) provedeny stavební úpravy.
2017
»» V 1. pololetí proběhla přestavba nevyužívaného služebního bytu v budově základní školy s polským jazykem
vyučovacím na mateřskou školu.
»» V první polovině roku byly provedeny stavební úpravy
v budově sběrného dvora. Přestavbou stávajících prostorů vznikly nové manipulační prostory a garáže. Do země
byly zabudovány nádrže o obsahu 2x12 m3 na zachycování dešťové vody.
»» V první polovině roku byla opravena střecha tělocvičny na
ZŠ Aloise Jiráska.
»» V průběhu roku dokončila odborná firmou digitální mapu
místního hřbitova, která umožní okamžitý přehled o hrobových místech, ale i o platbách nájemců hrobových
míst.
»» Ve Věřňovicích byl opraven památník obětem fašismu.
K památníku byla přenesena z původního místa i pamětní deska s opravenými údaji o bombardování Věřňovic
ke konci 2. světové války.

II.		
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»» V budově základní školy s polským jazykem vyučovacím
byla provedena výměna všech oken a rekonstrukce kotelny.
»» Na střeše budovy obecního úřadu byla provedena výměna střešní krytiny a k východní stěně obecního úřadu byla
postavena výtahová šachta.
»» Stavební firma realizovala 1. etapu stavby chodníku podél
západní stěny budovy obecního úřadu a autobusového
zálivu pro novou zastávku.
»» V sále věřňovického kulturního domu byla vyměněna
všechna okna.
»» Stavební firma provedla generální opravu dešťové kanalizace na trase od kostela ke křižovatce u prodejny domácích potřeb v centru obce. Stávající byla v havarijním
stavu, došlo k propadu potrubí i kontrolních šachet.

»» V areálu u budovy základní školy v Neradu bylo vybudováno pro mládež a dospělé workoutové hřiště.
2018

»» Budova kulturního domu, včetně všech komerčních prostorů, byla připojena na stávající kanalizační řád a čistírnu
odpadních vod. Připojena přes čerpací stanici byla i budova obecního úřadu.
»» Ve Věřňovicích bylo vybudováno dětské hřiště, v areálu ZŠ
byl postaven pro děti altán a do trávníku místního fotbalového hřiště byl položen zavlažovací systém.
»» V prázdninovém období byla provedena stavebně náročná generální rekonstrukce sociálního zařízení v obou podlažích Základní školy na Zbytkách. Školní hřiště bylo nově
oploceno.

»» Byly dokončovány stavební práce na budově obecního
úřadu a jejím okolí, které byly zahájeny v minulém roce,
zejména:
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a) byla dokončena stavba chodníku před budovou
s bezbariérovým vstupem,
b) byl zateplen venkovní plášť budovy s novou fasádou
v historickém stylu,
c) byl instalován výtah s bezbariérovým přístupem
a přilehlým parkovištěm,
d) do štítové západní stěny budovy byly instalovány
rádiově řízené venkovní hodiny.

Investiční příloha
tečně zavezeného odpadem, odtěžilo 10 600 m3 starého
skládkového odpadu. Tímto byla ukončena první etapa
sanace této přírodní vodní plochy.

»» Areál dětského hřiště v centru obce byl vybaven dalšími
herními prvky.
»» Na křižovatce v centru obce byl instalován systém světelného řízení provozu podle intenzity dopravy v jednotlivých směrech.
»» Na základní škole s polským jazykem vyučovacím byla
provedena úplná rekonstrukce sociálních zařízení a elektrické sítě, oprava střechy a obnova fasády.
»» V administrativní části budovy kulturního domu a přízemních komerčních prostorách byla provedena úplná rekonstrukce sociálních zařízení.

»» Na celém prostranství před kulturním domem byl položen nový asfaltový beton.

»» Na čelní stěně budovy kulturního domu provedla stavební firma opravu balkonu a výměnu zábradlí.
»» Místo napojení místní komunikace Zbytecká na silnici
1. třídy I/67 bylo rozšířeno, takže se podstatně zvýšila bezpečnost silničního provozu.
»» V areálu fotbalového hřiště ve Věřňovicích a zbytecké
základní školy byly postaveny altány.
»» Na budově klubovny holubářů na Zbytkách byla provedena výměna střešní krytiny.
»» Ve druhé polovině roku bylo pět nevyhovujících plechových autobusových čekáren nahrazeno novými.
»» V areálu bývalého koupaliště se z rybníka, v minulosti čás-
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II. SPOLU S DOTACEMI BYLO VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014 – 2018
PROINVESTOVÁNO VÍCE NEŽ 120 000 000 KČ.

III. DOTACE POSKY TNUTÉ NA VÝZNAMNĚ JŠÍ INVESTIČNÍ
A REKONSTRUKČNÍ PR ÁCE DOSÁHLY VÝŠE 56 377 487,47 KČ.

I V. VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014 – 2018 ZÍSK AL A OBEC NÁKUPEM
DO SVÉHO MA JE TKU DVĚ STR ATEGICKÉ NEMOVITOSTI:
A ) B U D O V U D R O GE RIE V CE N T RU O B CE
B ) AREÁL S BUD O V O U A MA NI P U L AČN ÍM I P R O S TO RY V LO K A LIT Ě BÝ VA LÉ H O SADU
(N A P R OTI BÝ VA LÉ O B E CN Í S K LÁ D CE )

V. I PŘES ROZSÁHLOST A FINANČNÍ NÁROČNOST INVESTIC,
OSTATNÍCH PR ACÍ A AK TIVIT NENÍ OBEC KE KONCI TOHOTO
FUNKČNÍHO OBDOBÍ Z ATÍŽENA ANI JEDINOU KORUNOU DLUHU.

