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Do čeho bude obec letos investovat?

Z

astupitelstvo obce na svém posledním prosincovém zasedání v roce 2018 schválilo rozpočet
obce na rok 2019. Výše investic
v letošním roce by měla dosáhnout
přibližně 25 milionů korun od těch
malých až po ty větší. Dovolte mi
informovat vás alespoň o dvou z nich.
Jednou z nejvýznamnějších investic,
která se může svým způsobem dotknout každého z nás je dlouhodobě plánovaná rekonstrukce smuteční síně. Její
současný stav je nevyhovující, a tak na
základě podnětů od občanů připravuje obec rekonstrukci vnitřních prostor.
Výraznou změnou projde nejen hlavní
smuteční místnost, ale taky zázemí.
V současné době obec připravuje
podklady pro veřejnou soutěž a ladí
se detaily budoucí podoby. Prozatím
nevíme přesně, kdy rekonstrukce proběhne a jak dlouho bude trvat, ale snahou obce bude, aby doba, po kterou
smuteční síň nebude možno využívat,
byla co nejkratší. Tato skutečnost bude
znamenat, že po dobu rekonstrukce
budou muset být všechny smuteční
obřady přesunuty buď do kostela, nebo

do jiné smuteční síně v okolí, což může
pozůstalým zkomplikovat už tak těžké
chvíle. Přesto pevně věřím v pochopení
všech, kterých se komplikace spojené
s touto investicí dotknou. Předem děkuji všem za pochopení.
Zima je taky obdobím vhodným pro
kácení a ořezy. Možná jste někteří zare-

gistrovali, že obec nechala v minulém
roce havarijně pokácet dva vzrostlé
stromy v blízkosti lávky přes Lutyňku za
budovou bývalé drogerie. Protože ani
vzhled dalších stromů nebyl od pohledu ideální, nechala obec zpracovat odborný posudek na celý břehový porost.
Výsledek tohoto průzkumu ukázal na
špatný zdravotní stav stromů, které jsou
přestárlé a hrozí jejich pád. Proto obec
přistoupila k rekonstrukci tohoto území. Obnova bude probíhat ve dvou fázích. Nejdříve dojde k pokácení dřevin
v dolní části svahu a následné náhradní
výsadbě. V dalších letech pak bude revitalizace dokončena obnovou horní části svahu tak, aby nedošlo k erozi svahu
a nové stromy postupně zaplnily mezeru po starých, pádem hrozících dřevinách. Tento zásah bude určitě viditelný,
ale nezbytný pro zachování bezpečnosti kolemjdoucích občanů.
Pavel Buzek,
starosta obce
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Jak se změní poplatky v roce 2019?
T

ak jako každoročně, i letos připomínáme, že je povinností každého
občana uhradit v daných termínech
a ve správné výši poplatek za odpad
a poplatek za psa. Povinností každého poplatníka je rovněž ohlásit správci
poplatku vznik poplatkové povinnosti,
zánik a další skutečnosti rozhodné pro
výpočet výše poplatku. V následujících
řádcích naleznete potřebné informace.

Dokdy a jakým způsobem
je třeba poplatky uhradit?

Poplatníci, kteří hradí poplatek v hotovosti, bezhotovostně nebo převodem
z účtu jsou povinni provést jeho úhradu
nejpozději do 31. května 2019. Výjimku
tvoří pouze poplatníci, kteří si zvolili
způsob úhrady (u odpadů) prostřednictvím SIPO.
Při platbě převodem z účtu je třeba
uvést správný variabilní symbol, jinak
nebude platba přiřazena! Variabilní
symbol vám sdělí telefonicky nebo emailem
příslušná pracovnice
obecního úřadu.
Výše poplatků zů-

Pro úhradu obou poplatků jsou pro rok 2019 vyhrazeny následující dny:
datum
místo
čas
malá zasedací místnost
8:00 – 12:00 hod.
pondělí 18. března 2019
OÚ Dolní Lutyně
13:00 – 16:30 hod.
malá zasedací místnost
úterý 19. března 2019
8:00 – 12:00 hod.
OÚ Dolní Lutyně
malá zasedací místnost
8:00 – 12:00 hod.
OÚ Dolní Lutyně
středa 20. března 2019
Kulturní dům ve Věřňovicích 13:30 – 16:00 hod.
Lze platit hotově i platební kartou (s výjimkou KD ve Věřňovicích – pouze hotově).

stává stejná jako v minulých letech,
tj. 600 Kč osoba/rok v případě odpadu, za prvního psa 120 Kč, za druhého
a každého dalšího psa téhož majitele
400 Kč; a za druhého psa a každého
dalšího psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmu, anebo

poživatel sirotčího důchodu 300 Kč.
Složenky se již nerozesílají!
Pokud nemůžete z vážných důvodů poplatek za odpad uhradit v těchto
termínech, lze jej zaplatit na obecním
úřadě v kancelářích č. 4 a č. 6.
Lucie Gorgolová, životní prostředí;
Hana Kalmárová, zemědělský úsek

Wigilijne spotkanie w domu kultury

W

piątek 28. 12. 2018 odbyła się,
jak co roku uroczysta wigilijka w
pięknie udekorowanej salce Domu kultury w Lutyni Dolnej, w której uczestniczyli członkowie MK PZKO, sympatycy,
zaprzyjaźnione zespoły śpiewacze oraz
prezesowie sąsiednich kól PZKO – Leon
Kasprzak z Orłowej Poręby, Władysław
Rusek z Rychwałdu i Marcel Balcarek
z Wierzniowic.
Po przywitaniu wszystkich uczestników spotkania oraz złożeniu świątecznych życzeń wystąpił najpierw
zespół Rychwałdzianie z Rychwałdu
z akompaniamentem Władysława
Ruska i śpiewem solowym Waldemara Wieczorka i Haliny Gawlas. Piękna

wiązanka kolęd i pastorałek wprowadziła słuchaczy w świąteczny bożonarodzeniowy nastrój. Zespół śpiewaczy
Olzanki z gminy Gorzyce współpracuje
z dolnolutyńskim kołem PZKO ponad
20 lat. Siedmioosobowy zespół z akompaniatorką Urszulą Wachtarczyk swym
śpiewem i pięknymi pieśniami dostarczył obecnym wielu artystycznych
i emocjonalnych wrażeń.
Klub dziecięcy działający w kole
pod kierownictwem Halki Kwolek i Ewy
Adamčík zaśpiewał kolędę, Aleksander
Ćmiel zagrał na trąbce a Darek Ligocki
na gitarze. Dzieci również zrobiły sobie na pamiątkę zimową miniaturową
czapeczkę z włóczki, którą będą sobie

mogli w domu zawiesić na choince jako
dekorację świateczną.
Spotkaniu towarzyszyła ciepła, miła
atmosfera, pełna radości, uśmiechu
i wdzięczności. Nie zabrakło też wspólnego kolędowania, smacznego poczęstunku i domowych ciasteczek.
Maria Sztwiertnia
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Hrajeme si anglicky. Už ve školce

M

ateřská škola s polským jazykem
vyučovacím v Dolní Lutyni odstartovala v září celoroční projekt výuky anglického jazyka pro nejmladší.
Ve spolupráci s firmou INSGRAF z Českého Těšína realizuje intenzivní výuku
angličtiny pro předškoláky, která se vyučuje s využitím autorské metody Claire Selby Song Stories. V České republice
je to novinka, ovšem Claire Selby Spiral
Language System je využíván úspěšně
například v Polsku.
Předškoláci do věku 6 let díky své
přirozené jazykové intuici, hravosti
a zvídavosti jsou velmi flexibilní, nemají také psychologické zábrany komunikovat, jako je to u dospělých. Proto
je výuka angličtiny efektivní zejména
v této fázi vývoje dítěte, které se učí velmi rychle. Dítě nepovažuje další jazyk
za cizí, ale přirozeně, formou kontextové hry se učí používat angličtinu napodobováním. Děti se věnují angličtině
pětkrát týdně po 30 minutách, aby si
automatizovaly nové jazykové návyky.
Program Baby Beetles, který využívá
zvuky, aktivity a obrazy, jim pomáhá si
zapamatovat slovní zásobu rychleji a trvaleji, protože je výuka zábavná, pestrá

a děti se u ní dokážou soustředit delší
časový úsek. Maňásci a 3D animované
seriály jsou pro děti atrakcí navíc. Velkou výhodou je to, že s tímto programem může pracovat každý, aniž by sám
dokonale ovládal angličtinu. Týká se to
práce učitelek ve školce, ale také rodičů,
kteří si mohou koupit licenci internetové aplikace s přístupem ke všem mate-

riálům a hrát si s dětmi anglicky i doma
nebo třeba pouštět písničky v autě. Na
výuku Baby Beetles navazuje další program stejné autorky Tom and Keri, který
je věnován našim prvňáčkům. Angličtina je prostě zábava!
S. Suchanková, ředitelka ZŠ a MŠ
s pol. jaz. vyučovacím Dolní Lutyně

Kurz polštiny odstartuje už 26. února

P

olština je sedmý nejpoužívanější
jazyk v Evropě a 27. na světě. Počet
rodilých mluvčích polštiny činí 44 miliony (pro srovnání – čeština se umístila na
64. místě ve světovém žebříku).
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o sousední zemi, s níž existuje čím
dál lepší spojení, budete mít spoustu
příležitostí tuto řeč využít při cestách
do Polska za nákupy, na dovolenou či
v profesních kontaktech. Stoupá polský
hrubý domácí produkt a počet investic,
rozvíjí se zahraniční obchod obzvlášť
v našem pohraničí, což znamená více
příležitostí pro česko-polské obchodní
vazby. Stoupá hodnota polsky mluvících osob na trhu práce.
Pro širokou veřejnost otevíráme
v únoru 2019 kurz Základy polštiny, který je určen úplným začátečníkům (úroveň A0, A1). Důraz bude kladen na základní jazykové dovednosti – mluvení,
psaní, čtení a poslech. Na kurz Základy
polštiny budou navazovat kurzy Polšti-

na pro pokročilé a Polština pro hospodářskou sféru, na které zveme již od září
2019.
Termín konání kurzu Základy polštiny:
Každé úterý od 26. 2. do 18. 6. 2019.
Místo konání kurzu:
Budova ZŠ a MŠ s polským jazykem
vyučovacím, ul. Koperníkova 652,
Dolní Lutyně.
Čas konání kurzu:
17:30 – 19:00 hod. (90 min. výuky).
Cena za kurz:
2 900 Kč
(výukové materiály v ceně kurzu).
Kurzem vás provede lektorka Mgr.
Alexandra Sembolová v 17 úterních setkáních po 90 minutách výuky.
Zájemce zveme k přihlášení se do kur-

zu emailem na info@psplutynia.cz, telefonicky na čísle +420 774 044 974 nebo
prostřednictvím zprávy na Facebooku:
ZŠ a MŠ Dolní Lutyně – polská. Uzávěrka
přihlášek je 11. 2. 2019.
Podrobnosti o obsahu a průběhu
kurzu Základy polštiny najdete také
na našich stránkách www.psplutynia.cz
a na Facebooku: ZŠ a MŠ Dolní Lutyně –
polská.
(red)
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Tři králové koledovali již podevatenácté
V
sobotu 5. ledna 2019 jste mohli potkat ve své obci skupinky koledníků
Tříkrálové sbírky. Podobně jako v minulých osmnácti ročnících nesli poselství
solidarity s těmi, kdo se ocitli v tělesné,
duševní nebo sociální nouzi z důvodu
nemoci, stáří, ztráty zaměstnání, rozpadu rodiny, přírodních katastrof apod.
Letos Charita Bohumín, která v naší
oblasti sbírku zajišťuje, vypravila celkem 90 koledujících skupinek.
Dárci v Dolní Lutyni přispěli do osmnácti zapečetěných pokladniček částkou 101 643 Kč (77 177 Kč Dolní Lutyně,
24 466 Kč Věřňovice), což byla nejvyšší
vykoledovaná částka za historii sbírky.
Koledníci a dárci se nenechali odradit
ani nepřízní počasí a společně podpořili
nově vznikající obecní tradici.
Prostředky budou použity podle
předem schválených záměrů na zakoupení části vnitřního vybavení v nově
budované odlehčovací službě. Dále

prostředky z letošní sbírky využijeme
na podporu provozu Denního centra
pro osoby bez přístřeší.
Děkujeme všem dárcům, kteří podle svých možností přispěli do kasiček
tří králů. Naši koledníci se setkali se
vstřícností nejen v domácnostech, ale
i u některých živnostníků, kteří je rovněž nenechali odejít s prázdnou. Každý
příspěvek, i ten nejmenší, je pro nás výrazem nejen solidarity s lidmi v nouzi,
ale také důvěry, že každá koruna darovaná Charitě přijde tam, kde může pomáhat a sloužit. A této důvěry si vážíme
nejvíce.

Případné dotazy o využití prostředků získaných v Tříkrálové sbírce 2019
rádi zodpovíme na tel. 593 035 046,
736 766 021 nebo e-mailové adrese:
info@bohumin.charita.cz
Informace o celé Tříkrálové sbírce
naleznete na www.bohumin.charita.cz
S úctou
Anna Bukovská,
koordinátorka sbírky v Dolní Lutyni;
Zdeňka Kniezková Brňáková,
ředitelka Charity Bohumín

Malé poohlédnutí za vánoční pohádkou
aneb Jak farníci hráli divadlo
Vánoční atmosféra v podobě vánočních koled, vánočního cukroví, narození Ježíška v Betlémě, a hlavně klasických vánočních pohádek je už nenávratně pryč. Přesto mi to nedá, abych se ještě neohlédla za jednou
klasickou ruskou pohádkou, kterou jedni milují a druzí nesnášejí… Ano, je to Mrazík!

K

do by neznal klasické hlášky typu:
„Kdybys nebyl hlupákem, nestal by
ses medvědem!“; „Je ti teplo, děvče?“;
„Já hlupák starý, hlava děravá…“;
„Já se k tobě nehodím, Ivánku, chvástat
se totiž neumím…“; Chaloupko, ke mně
vchodem, k lesu zády. K lesu vchodem,
zády k Ivanovi…“; „Když se dívám na
sebe, tak se musím pochválit…“; „Kožíšek je jako nový, bude se líbit Ivanovi…“
Tuto filmovou pohádku viděl asi každý, ale její divadelní adaptaci na prknech, která znamenají svět, málokdo.
No, nebyla to přímo prkna Národního
divadla, ale kulturního domu v Dolní
Lutyni, kde se konalo 4. ledna novoroční setkání farního společenství. Ti z nás,
kteří přijali pozvání otce Mariana, jistě
neprohloupili…
Tam jsme se vám poměli!! Jako na té
svatbě Nastěnky s Ivánkem, všeho bylo
dosytosti, stoly se prohýbaly, skvělá
hudba, dobrá nálada, a hlavně bohatý
kulturní program, který předvedli mladí z naší farnosti, a poté již následova-

lo divadelní zpracování
ruské pohádky. Herci byli
skutečně výborní, stejně
jako úžasné kostýmy a rekvizity.
Nastěnka byla krásná
jako vždy, ale mým favoritem byla samozřejmě
Marfuška v podání pana
Ing. Semra, která opravdu neměla chybu. A pak
přišel na scénu dědeček Hříbeček, vždy
jsem si ho představovala jako malého,
čiperného staříka, který si chtěl hrát
s Ivanem na honěnou, a najednou se
objevil chlap jako hora, který zastínil
téměř všechny herce, v bílém hábitu
a s něčím nedefinovatelným na hlavě.
Že nevíte, kdo ho hrál? Že jste představení neviděli? Tak to máte fakt smůlu.
Ale mrkněte na fotku, určitě ho poznáte!
Všichni herci byli výborní, ať už to
byl Mrazík, baba Jaga nebo Marfuška.
Jak ale říká otec Marián, začít vyjmeno-

vávat je velice těžké, protože v tom okamžiku na někoho zapomenete a je zle!
Takže ještě jednou opravdu VŠEM
hercům, obzvláště pak paní režisérce
a scénáristce v jedné osobě paní Renátě
Švenkové, také všem ostatním, kteří se
jakoukoli měrou zapojili do této skvělé
akce, tleskám a moc děkuji! Pokud někde uvidíte upoutávku na toto divadelní představení s dolnolutyňskými herci,
určitě si zajděte! Ale myslím, že se vám
to už nepodaří! Tento jedinečný okamžik jste totiž pravděpodobně propásli…				
(dm)
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Dne 15. prosince 2018 jsme přivítali nové dolnolutyňské občánky (zleva na společné fotografii):
Adéla Ullmannová, Oliwier Wojwoda, Tereza Kropjoková, Adam Fiedler, Matěj Lukaszczyk.
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vzpomínky
Čas rychle ubíhá,
ale bolest v našich srdcích
je stále stejně hluboká...

Krásné výročí diamantové svatby, tedy
60 let společného života, oslavili dne
10. ledna 2019 manželé

Dne 17. ledna 2019
jsme vzpomněli 10 let
od úmrtí našeho milovaného manžela,
tatínka, dědečka a švagra, pana
Jana KURTIHO.
Marie a Pavel HERYNKOVI
z Dolní Lutyně.
Upřímně gratulujeme a přejeme ještě
hodně krásných společně prožitých let
ve zdraví a pohodě.
Dcera Pavla s rodinou
Dne 12. ledna 2019
oslavila své 85. narozeniny naše maminka,
babička, prababička, paní
Věra SZYSZKOVÁ.

S láskou a úctou vzpomíná maželka,
dcery s rodinami a vnouček Daneček.
Kdo měl rád,
nezapomíná.
Dne 24. ledna 2019
jsme vzpomněli 8 let
od úmrtí pana
Milana KURTIHO
z Rychvaldu.
S láskou vzpomínají sourozenci a celá
rodina.
Hvězdy Ti nesvítí,
slunce nehřeje,
už se k nám nevrátíš,
už není naděje.
Prázdný je domov,
smutno je v něm,
cestička k hřbitovu
zůstala jen.

Hodně štěstí, zdraví a pohody přejí
dcera Milena a syn Jaroslav s rodinami.

OZNÁM ENÍ
Děkuji všem příbuzným,
sousedům, přátelům
a známým, kteří
dne 12. prosince 2018
doprovodili na poslední
cestě pana
Bohumila JURÁŠE.
Rovněž děkujeme za projevy soustrasti
a květinové dary. Zarmoucená rodina

Dne 8. ledna 2019 jsme vzpomněli
9. smutné výročí úmrtí pana
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VZPOMÍNKY
Čas ubíhá
a velká bolest zůstává.
Pro nezodpovědnost
a lhostejnost člověka
v neznámý svět šel jsi spát,
zaplakal každý,
kdo měl Tě rád.
Dne 24. ledna 2019 jsme si připomněli
30. smutné výročí od tragického úmrtí
našeho syna
Romana KŘÍSTKA.
Stále vzpomínáme se slzami v očích.
Rodiče
a bratr s rodinou

VÝROČÍ
V prosinci 2018 oslavili naši spoluobčané 94., 93., 92., 90., 85. a 80. narozeniny:
Albína Hanáková
Věra Bulawová
Ludmila Káňová
Marie Dudová
Milada Gellnarová
Libuše Rosiková
Erich Popiolek
Valerie Marcalíková
Anna Filipczyková
Bohumila Peštuková
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme pevné zdraví, spokojenost a osobní pohodu do dalších let.

Jiřího BORTLIKA.
Uctíme jeho památku tichou vzpomínkou. 			
Maminka
Dne 25. prosince 2018
jsme si připomněli
10. smutné výročí úmrtí
paní

ROZLOUČILI JSME SE
Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany:

a zároveň jsme si dne 23. ledna 2019
připomněli její nedožité 86. narozeniny.

Helena Trošáková (*1926)
Bohumil Juráš (*1948)
Jarmila Jarošová (*1937)
Jaroslav Havlíček (*1960)
Jan Prchala (*1943)
Jindřich Kurtyka (*1958)
Vladislav Stwiertnia (* 1922)
Oldřiška Bystroňová (*1932)

S láskou a úctou vzpomíná syn Rudolf
s rodinou a snacha Alice.

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Jaroslavy JENDRYŠČÍKOVÉ

Leden 2019			
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Letošní sjezd Olše byl studený

B

yla první lednová neděle dopoledne a na břehu řeky nejméně pět
centimetrů čerstvého mokrého sněhu,
chvílemi ještě chumelilo. Ani to však
nezhatilo přípravy na příjezd účastníků
letošního – už jedenáctého – Novoročního sjezdu Olše. V klubovně v Domě
PZKO už od pěti hodin ráno topil Josef
Tobola.
V 8 hodin dorazili Josef Mlynář (Loděnice Pod hradem) s Jůlinkou a Petrem
Hentšelem (Vodácký klub AHOOOJ),
kteří zajišťovali občerstvení u nástupního místa a vyvěsili na plot Havarijního profilu Věřňovice banner k česko
-polskému projektu o stavbě loděnice
v Kuzni Ratiborské a Polance nad Odrou.
„Je půl jedenácté a konečně se všichni scházíme u nástupiště. Nesmí chybět
společná fotka a hurá na vodu! První jede Radek, poslední loď řídí Klaus.
Vody je dost. Teplota pod nulou. U kůlů
ve Věřňovicích se převrátily dvě kánoe.
Účastníci ale byli připraveni. Měli náhradní suché věci s sebou. Takže se pře-

vlékli a pokračovali v plavbě,“ zapsal si
do svého deníku předseda vodáckého
oddílu Posejdon Roman Štolfa.
Před dvanáctou hodinou dorazily
první lodě do cíle. Pro vodáky už v tu
dobu do Polska vyrazila auta. V klubovně už se ohřívá guláš, připravuje se výdejní místo v sále a Josef Tobola v klubovně PZKO s hosty z PL a ČR probírá

další vize ke zlepšení podmínek splavnění Odry a Olše.
Po návratu dojde na posilnění gulášem a poté na promítání ukázek z výstavy Vodáci Moravskoslezského regionu.
Volná zábava pokračuje asi do 18 hodin.
Na letošní sjezd dorazili lidé z 26
měst – 10 českých a 16 polských.
(ros)
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