O rlovská

nemocnice neskončila

–

čtěte na straně 2

Setkání jubilantů obce

STALO SE JIŽ TRADICÍ, ŽE NA PODZIM POŘÁDÁ OBEC DOLNÍ LUTYNĚ SETKÁNÍ JUBILANTŮ. V letošním roce jsme v sále kulturního domu přivítali ročníky 1954, 1949 a 1944, celkem se v sále sešlo 130 hostů, z nichž bylo 74 jubilantů. Hosty přivítala
úvodním slovem paní Jarmila Vozarová a krátkým proslovem pan starosta Mgr. Pavel Buzek. Jubilanti obdrželi malý dáreček
a zapsali se do pamětních listů. Pro jubilanty a jejich hosty bylo přichystáno také malé pohoštění včetně přípitku. K tanci
a poslechu hrál pan Eduard Rakus a vystoupil taneční soubor Berušky. Pevně věříme, že se toto setkání návštěvníkům líbilo
a příjemně se pobavili. 			
									
(mp)
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Nemocnice v Orlové neskončila

P

řestože se v médiích v minulých měsících objevily všemožné informace
o změnách a fungování Nemocnice
s poliklinikou v Orlové, nejpodstatnější informací je, že nemocnice nadále
funguje.
Jsou zachovány všechny ambulance – interní, chirurgická, gynekologická,
ortopedická, rehabilitační, urologická,
oční-retinální poradna a ambulance
léčby bolesti.
Stejně tak pokračuje péče na lůžkových odděleních: ortopedie, rehabilitace, NIP – následná intenzivní péče,
DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče), ARO (anesteziologickoresuscitační oddělení), léčebna dlouhodobě nemocných i sociální lůžka.
K dispozici zůstává také komplement oddělení radiodiagnostiky, oddělení klinické biochemie a hematologie,
operační sály a centrální sterilizace.
Je zachován provoz Ústavní lékárny
Orlová s otevírací dobou v pracovní
dny od 7 do 18 hodin. V poliklinice jsou
Při zhoršení zdravotního stavu
v pracovní dny:
• navštivte svého praktického lékaře
v jeho ordinačních hodinách, případně
jeho zastupujícího lékaře;
• navštivte svého ambulantního specialistu;
• je-li to nezbytné, zavolejte zdravotnickou záchrannou službu.
Při zhoršení zdravotního stavu
v odpoledních a nočních hodinách,
o víkendech a svátcích:
• navštivte lékařskou pohotovostní
službu v době jejího provozu;
• navštivte chirurgickou ambulanci
nemocnice Orlová, která má non-stop
provoz (při poraněních a úrazech);
• při náhlé změně zdravotního stavu
nebo zhoršení průběhu vašeho onemocnění navštivte příjmovou interní
ambulanci v NsP Karviná-Ráj, pracoviště Karviná;
• je-li to nezbytné, zavolejte zdravotnickou záchrannou službu.
Lékařská pohotovostní služba (LPS)
je poskytována:

i nadále k dispozici ambulance soukromých lékařů. Aktuální změna se týká
oddělení ortopedie, které se stěhuje do
Havířova. V tamní nemocnici bude fungovat od 1. ledna 2020.
Lékařská pohotovostní služba pro
dospělé, děti a dorost, zubní je i nadále
poskytována v:
»» NsP Karviná-Ráj (pracoviště Karviná)

»» NsP Havířov
»» Městská nemocnice Ostrava (Fifejdy)
»» Fakultní nemocnice Ostrava

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště Karviná;
LPS pro děti a dorost:
tel: 596 383 109
po–pá 17–21 hod.
so, ne, svátky 8–18 hod.
Mimo tyto hodiny zajišťuje péči o pacienty Centrální příjem Karviná.

LPS pro dospělé:
tel: 596 491 124, 596 491 125
po–pá 17–21 hod.
so, ne, svátky 8–20 hod.
Ambulance se nachází v prostorách
centrálního příjmu (vstup vchodem
z ulice Astronautů).

LPS pro dospělé:
tel: 596 383 348, 596 383 648
po–pá 17–21 hod.
so, ne, svátky 8–20 hod.
LPS zubní
tel: 596 383 484
so, ne, svátky 8–13 hod.
Oční pohotovost
tel: 596 383 470
po–pá 15.30–22.00 hod.
so, ne, svátky 7–22 hod.
Nemocnice s poliklinikou Havířov;
LPS pro děti a dorost:
tel: 596 491 247
po–pá 17–21 hod.
so, ne, svátky 8–20 hod.

Zdravotnická záchranná služba má
nadále stanoviště v areálu nemocnice
Orlová, kterou přivoláte vždy v naléhavých případech na telefonním čísle 155
nebo 112.			
(red)

LPS zubní
tel.: 596 491 623
so, ne, svátky 8–13 hod.
Městská nemocnice Ostrava
(Fifejdy):
w w w. m n o f. c z / k l i n i c ka - o d d e l e n i /
pohotovost
Fakultní nemocnice Ostrava
www.fno.cz/lekarska-pohotovost/
lekarska-pohotovost
V případě dotazů kontaktujte hlavní
sestru v orlovské nemocnici:
Rita Vilášková
tel: 596 583 653
e-mail: vilaskova@nspka.cz
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Dzień pełen wrażeń
T

egoroczna wycieczka krajoznawcza
MK PZKO w Lutyni Dolnej zorganizowana była w ramach całorocznych
obchodów 30-lecia współpracy transgranicznej pomiędzy gminami Lutynia
Dolna i Gorzyce. We wrześniu 1989 została podpisana Umowa o współpracy
między MK PZKO w Lutyni Dolnej oraz
Ośrodkiem Kultury w Gorzycach oraz
o nawiązaniu kontaktów śpiewaczych
między chórami mieszanymi Lutnia
z Lutyni Dolnej oraz Słowik nad Olzą
z Olzy. Podpisane dokumenty sformalizowały kontakty między przygranicznymi gminami, które istniały od dawna.
Dnia 14.9. br. niespełna pięćdziesiątka dolnolutyńskich pezetkaowców
i sympatyków wyjechała do Polski, do
trzech ciekawych miejscowości. Najpierw zwiedzono wieś Moszna w województwie opolskim, w gminie Strzeleczki, gdzie znajduje się zamek, słynący
z 99 różnych wieży i wieżyczek oraz 365
pomieszczeń. Trudno to osobiście sprawdzić, ale i tak zamek przedstawiał się
bajkowo.
Przewodnik ciekawie opowiedział
o historii zamku oraz oprowadził po najważniejszych pomieszczeniach zamkowych, jakimi są zabytkowa kawiarnia,
sala pod Pawiem, pałacowa biblioteka, sala koncertowa, gabinet hrabiego

i zamkowa kaplica. Budowla powstała
jako barokowy pałac w XVIII wieku,
jednak jej obecny kształt uformował
się dopiero po pożarze w 1896 roku
i budowla składa się z barokowej części środkowej, neogotyckiego skrzydła
wschodniego oraz skrzydła zachodniego w stylu neorenesansowym. Zamek
otoczony jest przepięknym rozległym
parkiem, w którym podziwiać można
kilkusetletnie dęby i lipy oraz ponad
stuletnie azalie. Oprócz tego można
było zajrzeć do przyzamkowej oranże-

rii, wypełnionej licznymi egzotycznymi
roślinami.
Kolejną miejscowością w województwie opolskim, w której zatrzymali się
uczestnicy wycieczki było Komorno,
wieś położona w gminie Reńska Wieś.
Tu znajduje się nowoczesny kompleks
restauracyjno-hotelowy Dworek, który
powstał w 2012 roku. Eleganckie i pełne
uroku wnętrze, kominek w centralnym
miejscu sali restauracyjnej, smaczny
obiad zapewnił przyjazną i ciepłą atmosferę.
Ostatnim punktem wycieczki był
browar zamkowy w Raciborzu, który
powstał w 1567 roku. Wycieczkowicze
dowiedzieli się, że warzy się tu piwo
wg technologii z XIX wieku w oparciu
tylko i wyłącznie o naturalne składniki.
W skład raciborskich piw wchodzi woda,
słód, chmiel i drożdże piwowarskie.
Fermentacja piwa odbywa się w otwartych kadziach fermentacyjnych. Taką
metodę stosują nieliczne polskie browary. Dolnolutyniacy mieli też okazję
posmakować miejscowego trunku
w nowej sali degustacyjnej, która otwarta jest jedynie podczas sobotnich
wycieczek zorganizowanych dla grup
zwiedzających browar.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom
za udział i stworzenie wspanialej atmosfery w trakcie całej wycieczki oraz
Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” za
współfinansowanie kosztów podróży.
Maria Sztwiertnia
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ačal nový školní rok a mnozí z vás již dlouho v žádné škole určitě nebyli. Pojďte s námi nahlédnout do tříd, na zahrady, ale i do ostatních prostor – uvidíte, že se tady pracuje nejen celý školní rok, ale i o prázdninách. Snažíme se dětem
vytvořit příjemné prostředí, vždyť tady některé z nich tráví více hodin, než dospělí v práci. Čekají na své rodiče, učí se,
hrají si, stravují se, odpočívají…

Mateřská škola, Bezručova 432 – Nerad

Mateřská škola Hlavní 80 – Věřňovice

MŠ Rychvaldská 999 – Zbytky

ZŠ Rychvaldská 405 – Zbytky

Říjen 2019
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MŠ Komenského 1009 – Střed

ZŠ Hlavní 80 – Věřňovice

ZŠ Komenského 1000
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Kuchař David Wiśniowski si splnil sen

J

ednačtyřicetiletý David Wiśniowski
je profesionální kuchař, rodák z Dolní
Lutyně. Po letech strávených v kuchyních mnoha podniků doslova po celé
Evropě dnes předává své nabyté zkušenosti: školí kuchaře a personál kuchyně
a navíc vytváří koncepty nových restaurací. Také proto tráví spoustu času na
cestách, a coby reprezentant společnosti Bidfood a člen Národního týmu
kuchařů a cukrářů České republiky vaří
na nejrůznějších soutěžích, gastrofestivalech, pro hvězdy sportu i filmu či politické špičky doslova po celém světě.
Například loni při příležitosti oslav
100 let vzniku Československa vyrazil
do Ekvádoru, kde vařil v nejluxusnějším hotelu Jižní Ameriky, letos zase na
ambasádě v Mnichově.
„Ano, vařil jsem v luxusních podnicích a pro důležité a bohaté lidi, ochutnal jsem spoustu luxusních jídel. Ale
myslím, že jsem se z toho nezbláznil.
Klidně vařím pro střední třídu, nemám
s tím problém. Jsem pořád obyčejný
kluk z Dolní Lutyně a důležitý je pro mě
strávník. Tuto práci beru jako poslání
a mým krédem je spokojený zákazník,“
říká Dawid Wiśniowski.
A protože je čerstvým tatínkem, chce

Charitativní sběr pro
postižené a potřebné
MO KDU-ČSL v Dolní Lutyni organizuje charitativní sbírku v sobotu
9. listopadu na farním dvoře v Dolní
Lutyni od 8 do 10 hodin. Budeme sbírat veškeré oblečení jak dětské, tak
dámské i pánské (zimní bundy, svetry,
kalhoty, boty...). Dále budeme sbírat
věci denní potřeby jako jsou ručníky,
osušky, povlečení, záclony. Budeme
rádi za jakékoliv školní pomůcky –
sešity, tužky, vodové barvy, tempery,
zvýrazňovače, bloky, penály, aktovky.
Všem dárcům srdečně děkujeme.

Mikuláš
Mikulášská nadílka se letos koná
v sále KD ve spolupráci s divadlem
Koráb. Pro děti bude připraven hodinový program tanečků a soutěží, a pak
za námi dorazí Mikuláš a čert s andělem. To všechno ve čtvrtek 5. prosince.

si ženy a potomka užít a být více doma.
Spojil proto dvě věci v jednu a zároveň
si splnil sen – otevřel si vlastník podnik.
Jeho restaurace se nachází přímo v centru obce a nese název U Pštrosa. Otevřel
před pár dny a momentálně zve na tradiční listopadový gastronomický svátek
– svatomartinskou husu.
Svůj podnik otvíral s představou,
že by svým hostům rád přiblížil svět

formou dobrého jídla z blízkých i vzdálenějších končin. A že jich procestoval,
hodně toho viděl a ochutnal.
„Na nezájem si nemůžu stěžovat. Na
koho by se náhodou nedostalo, může
přijít kdykoliv jindy. Objednávek na nejrůznější akce už máme až do jara,“ říká
kuchař tělem i duší.

Taneční kurz měl
prodlouženou

Soutěžní výstava dětských
prací v knihovně

V sále KD od září
probíhají taneční
kurzy studentů.
V neděli 20. října
jsme v sále přivítali 160 hostů.
Tanečníci na své
tzv.
půlkoloně
předvedli svým
hostům, co se v kurzech do této chvíle naučili. Večerem provázel taneční
mistr Milan Kysučan, který u nás taneční kurzy vede. Tančilo se, soutěžilo
a my věříme, že se hostům u nás líbilo.
Těšíme se v prosinci na slavnostní zakončení kurzu. 		
(mp)

Myslivecký spolek informuje
Hon na drobnou zvěř bude v obci probíhat v sobotu 30. listopadu 2019.

(red)

Ve čtvrtek 17. října jsme v knihovně
uspořádali slavnostní zahájení výstavy dětských prací. Na vernisáži
nechyběl přípitek ani drobné pohoštění. Naši malí umělci představili své
prázdninové výrobky rodičům a rodinným příslušníkům. Přijďte si i vy
prohlédnout výtvory malých umělců
a dejte hlas výrobkům, které vás nejvíce zaujmou.

Halloweenská párty
Letos jsme se rozhodli uspořádat
Halloweenskou zábavu pro dospělé. Pozvali jsme kapelu Fox Hunters,
připravíme výzdobu, speciální drinky, něco dobrého k zakousnutí, fotokoutek a budeme se na vás těšit. Přijďte se k nám 8. listopadu pobavit, zatančit si a užít si párty večer. Kostýmy
vítány.

Říjen 2019
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BL A HOPŘ ÁNÍ
Jak ten čas letí...
své ANO jste si řekli
před pár lety.
Šťastný ať je každý Váš den,
hodně lásky, zdraví jen.
Dne 4. října 2019 oslavili 50 let
společného života
pan Jiří KRYSKA
a paní Irena KRYSKOVÁ.
Do dalších let přejí vše nejlepší
dcera Jitka s rodinou a syn Radim

V ZPOMÍNKY
Dne 1. října 2019 jsme si
připomněli 1. smutné
výročí úmrtí paní

VZPOMÍNKY
Čas plyne,
vzpomínky zůstávají.
Dne 15. října 2019
jsme vzpomněli 2. smutné
výročí úmrtí pana
Rudolfa ADAMČÍKA.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Marie, synové Jaromír, Albert
a Rudolf s rodinami

Za celou rodinu
syn Emerich
Maminky neumírají,
maminky jen spí,
aby žily v myšlenkách
a srdcích svých dětí
a blízkých.
Dne 3. října 2019 uplynulo
7 let, co nás navždy opustila paní
Tonka WODECKÁ.
S láskou a úctou
za celou rodinu, dcera
Kdo žije v srdcích těch,
které miloval,
ten neodešel.
Dne 15. října 2019
by se dožil 66 let pan
Josef HARWOT
a zároveň 6. listopadu vzpomeneme
10. výročí jeho úmrtí.
S láskou vzpomíná
manželka a děti s rodinami

V Z P OMÍ NKY
Kdo lásku
a dobro rozdával,
ten neodešel,
žije v našich srdcích dál.
Dne 20. října 2019
jsme si připomněli druhé
smutné výročí, kdy nás navždy opustila
paní
Anna KNĚŽÍKOVÁ
S láskou vzpomínají manžel, dcera,
syn a sestra s rodinami

Čas plyne,
vzpomínky zůstávají.
Dne 18. října 2019
jsme vzpomněli 10. smutné výročí úmrtí pana
Ladislava BURYANA.

Libuše WYBRANIECOVÉ
z Věřňovic.
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S láskou a úctou vzpomínají synové
Miroslav a Jaroslav s rodinami
Dny plynou ,
jak tiché řeky proud,
jen bolest trvá
a nedá zapomenout.
Dne 20. října 2019
by se dožila 75 let naše milovaná
maminka, babička, prababička, paní
Jiřina KALUŽOVÁ
a zároveň si dne 22. listopadu 2019 připomeneme 35. smutné výročí, kdy nás
navždy opustil náš milovaný tatínek,
dědeček, pradědeček, pan
Erich KALUŽA.
S láskou a úctou vzpomínají dcera
Maruška a vnučka Lucie s rodinou

ROZLOUČILI JSME SE
Rozloučili jsme se s našimi občany:
Jiří DOFEK (*1937)
Miroslav NYKIEL (*1937)
Ladislav BEDNÁŘ (*1941)
Miroslav KLUS (*1949)
Anna ŠOSTOKOVÁ (*1941)
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

W sercu, myślach,
we wspomnieniach,
bedziesz zawsze obecna...
Przed dziesięciu laty,
29 października, opuściła
nas na zawsze nasza kochana mama
i babcia
Maria OCHMANOWA z Lutyni Dolnej.
Z miłością wspominają córka Halina
i wnuk Michał

V ÝR OČ Í
V měsíci září oslavili naši spoluobčané svá narozeninová výročí –
92, 91, 85 a 80 let:
Marie PROKOPOVÁ
Mária KOKOŠKOVÁ
Helena VYBRAŇCOVÁ
Alois RUS
Připojujeme se s gratulací a všem oslavencům přejeme hlavně hodně zdraví, spokojenosti a osobní pohody do
dalších let.
Výročí zlaté svatby – 50 let společného
života – si připomněly tyto manželské
páry:
Zdeněk a Anna CZERNÍ z Věřňovic
Jiří a Alena OLEKSIAKOVI,
Ladislav a Irena HILOVI,
a Jan a Anna FISMOLOVI
z Dolní Lutyně.
Všem upřímně gratulujeme a přejeme
do dalších společně prožitých let hlavně hodně zdraví a osobní pohody.

Říjen 2019
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Trenér Aksteiner: Situace je vážná
Obecní fotbaloví rivalové jsou odlišných pozicích. Tým Dolní Lutyně se trápí na chvostu tabulky,
Věřňovice hrají v nižší soutěži, zato v pohodě a v horní polovině tabulky.

P

ůsobení týmu Sokola Dolní Lutyně
v 1. A třídě není podle představ vedení klubu, trenérů ani hráčů. Mužstvo
ještě nevyhrálo, dostává spoustu gólů
a bude zimovat na posledním místě
tabulky. Ze zapeklité situace hledá cestu vedení klubu a především trenér Jiří
Aksteiner.
„Už je to vážné, je to špatné. Pořád
nás trápí stejné věci, máme hodně marodů a pracovně vytížených hráčů. Docházka na trénink není dobrá, všechno
je špatně. Myslel jsem, že postup do
vyšší soutěže kluky motivuje, ale opak
je pravdou,“ říká.
V této situaci musí každého nutně
napadnout, zda není na místě výměna
trenéra. „Jestli se bojím o svou pozici?
Ne, že bych nabízel rezignaci, ale už
jsme se o tom s vedením bavili. Vím, že
to není dobré, jsem s tím smířený, kdyby
něco nastalo. Vedení je ale přesvědčeno
o tom, že to je hlavně v hráčích, protože netrénují. Vedení si je vědomo, že to
není jen moje vina,“ vykreslil situaci Jiří
Aksteiner.
Věří, že tým na podzim získá ještě
nějaké body. Pokud přes zimu u týmu
zůstane, bude jeho hlavním úkolem
stabilizovat a posílit kádr. „Co musíme
udělat, je především zlepšit docházku,
aby kluci dali tréninku maximum. Bez
tréninku to nejde,“ uzavírá trenér týmu
Sokola Dolní Lutyně.

Kubiš: Vše jde podle plánu
To Aksteinerův kolega, trenér obecního soka z Věřňovic, Martin
Kubiš, rozhodně nemá záchranářské starosti. Co mu nyní před koncem podzimní části soutěže dělá starosti, je marodka v týmu. „Máme
zraněné čtyři hráče, což je na výkonu mužstva znát. Musím točit sestavou, jak to jen jde. Ale jinak si myslím, že jsme v pohodě, hrajeme to, co chceme. Vyloženě postupové ambice nemáme,“ říká Kubiš.
Z týmu chce vyzdvihnout výkony záložníka Jiřího Vlčka, který vsítil
už deset gólů a je nejlepším střelcem týmu. Blíží se konec podzimní
části soutěže a jeho tým by prý mohl přezimovat do 4. místa. Jako
adepty na postup Kubiš vidí týmy Slovanu Záblatí a Hnojníku. (red)
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