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zpravodaj obecního úřadu a osvětové besedy obce dolní lutyně

zdarma

Noc s Andersenem

TAKÉ V LETOŠNÍM ROCE PŘIPRAVUJEME PRO DĚTI NOC S ANDERSENEM. V naší obci se zapojíme do projektu v pátek
3. dubna (akci není možné uspořádat v celorepublikovém termínu 27. března z důvodu rezervace prostor KD plesům).
Na atraktivitě programu však termín nic nezmění! 							
Pokračování na straně 2
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Letošní dubnová Noc s Andersenem
bude patřit Harrymu Potterovi
Pokračování ze str. 1
Těšíme se, jak prostory kulturního
domu proměníme na bradavickou
školu čar a kouzel. Tématem letošní Noci s Andersenem bude Harry
Potter. Pro děti připravujeme tematický večer se spoustou her a tvoření,
také budeme nocovat ve spacácích
a společně si číst.
Celý program Noci s Andersenem
bude probíhat v sále kulturního domu
v pátek 3. dubna od 16 hodin a končit
v sobotu 4. dubna v 10 hodin. Akce je

Upozornění policie ČR
na krádeže věcí z vozidel
Známý slogan „Auto není trezor“
nabývá v obci Dolní Lutyně na aktuálnosti. Během posledních šesti měsíců došlo na území obce již k osmi
případům krádeží vloupáním do
motorových vozidel. Ve všech případech bylo prvotní příčinou viditelné
ponechání cenných věcí ve vozidle.
Nabádáme občany, aby nenechávali na sedadlech ani odkládacích
plochách vozidla žádné věci. Zejména kabelky, kufříky a jiná zavazadla,
mobilní telefony, fotoaparáty, notebooky, doklady od vozidla nebo jiné
osobní doklady, peněženky či volně
položené peníze! Vedle cenných věcí
nenechávejte ve vozidle ani další
věci, např. oblečení. I zdánlivě „bezcenná“ věc může pachatele nalákat.

vhodná pro děti od 6 let (bez zdravotního omezení).
Co si mají děti vzít s sebou? Spacák
(deku), karimatku, polštářek, spací
potřeby, kartáček na zuby a přezůvky.
Občerstvení po dobu konání akce zajištěno.
Na tuto akci je nutné děti přihlásit.
Osobně v knihovně nebo elektronicky
e-mailem: knihovna@dolnilutyne.org.
Pro více informací volejte 734 788 719,
FB: Osvětová beseda v Dolní Lutyni.
(mm)
Ochráníte tak svůj majetek, a zároveň se vyhnete následným komplikacím s vyřizováním nových dokladů,
blokacemi platebních karet či opravou vozidla. Nedejte zlodějům šanci!
prap. Mgr. Martin Kolek,
preventista OOPČR Dětmarovice

Nová ortopedická ambulance
V souvislosti se změnami, ke kterým
dochází ve zdravotnických zařízeních
karvinského okresu, nabízí se občanům Dolní Lutyně možnost využít
od 2. března novou ortopedickou
ambulanci v Rychvaldu v prostorách
zdravotnického střediska na adrese
Mírová 1537 (na náměstí). Ordinovat
budou zkušení ortopedové MUDr.
Petr Groman a MUDr. Janusz Twardzik. Ordinace bude otevřena vždy
pondělí a čtvrtek od 7 do 17 hodin,

v úterý a středu od 15 do 17 hodin
a v pátek od 7 do 13 hodin. K vyšetření se lze už nyní objednávat na telefonním čísle 725 323 183.
(red)

Zájezd na muzikál
Vydejte se s námi do divadla na
muzikálové představení West side
story. Vyrážíme v pátek 20. března
v 17:30 hod. z parkoviště u kulturního
domu. Cena vstupného a jízdného je
350 Kč/os. Bude možné domluvit nástupní místa po trase jízdy autobusu. Rezervujte si svá místa a pojeďte
s námi na muzikál světového formátu do ostravského Divadla Jiřího
Myrona. Více informací na tel. 734
788 717, e-mailu: osvetovabeseda@
dolnilutyne.org, osobně v kanceláři KD nebo na FB Osvětová beseda
v Dolní Lutyni. (red)
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Aleje z Dolní Lutyně nezmizí
O

bec Dolní Lutyně se dlouhodobě věnuje výsadbám alejí, které
v minulosti oddělovaly jednotlivé
lány nebo je naši předkové vysazovali podél cest, aby si pocestný mohl
utrhnout jablíčko, třešni nebo hrušku.
Většina stávajících alejí je už za hranicí
svého života, stromy chřadnou, a tak
postupně mizí z naší krajiny. Pro postupnou obnovu především ovocných
alejí jsme rozhodli už před 12 lety bez
ohledu na existenci nějakých dotačních titulů.
Když nyní sleduji, co všechno se
vymýšlí s ohledem na charakter stávajícího počasí, nestačím se divit.
A zároveň mne těší, že jsme se před
lety vydali správnou cestou. První alej
se táhne v délce téměř dvou kilometrů, jsou na ní staré odrůdy jabloní,
hrušní doplněné lípami. Nespoléháme pouze na možnosti obecního rozpočtu, ale využíváme často institut
náhradní výsadby nebo spolupráce
s vlastníky pozemků.
Výsadba se povedla, pokračovali
jsme dále podle toho, jaké prostředky a vhodné lokality byly k dispozici. Většina starých ovocných stromů
už neplodí, zlomily se nebo vyvrátily
a vznikly proluky. Přesto některé ještě
necháváme dožít a kácíme jen ty hod-

ně staré a nemocné. Obec všechny
výsadby konzultuje s odborníky především co se týká druhové skladby
a samozřejmě vše konzultujeme
s vlastníky pozemků, protože ne
všechny výsadby provádíme pouze
na obecních pozemcích. Většinou to
jsou zemědělci, kteří vlastní polnosti,
na aleje a meze nemají čas, přesto si
uvědomují jejich význam. Přestože
jsme na dohled komínů, žádný není
na našem katastru. Jsme ryze zemědělská obec, s trochou nadsázky
máme zde pouze pole, louky, krávy

a rajčata. Doufám, že to tak zůstane
i nadále a aleje budou i nadále součástí české krajiny.
Když se pohybuji po naší krajině,
ať pěšky nebo na kole, vzpomenu si
na pocestné, kteří si v minulost mohli
vždy to jedno jablíčko utrhnout a jít
dál. Nebylo sice velké a nablýskané
jako ze supermarketu, ale bylo chutné a zadarmo. To je náš cíl, ve kterém
chceme pokračovat bez ohledu na
dotační tituly.
Mgr. Pavel Buzek,
starosta Dolní Lutyně

Využijte pohodlné služby – sdíleného vývozu žump
Jak jistě víte, novelou vodního zákona z roku 2018 byla zavedena
povinnost dokladovat provedení
vývozů bezodtokých jímek (žump)
a likvidaci vyčerpaných splaškových
vod na ČOV. Tato povinnost se týká
nově především majitelů rodinných
domů, které nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci. Příslušnými kontrolními orgány bylo již opakovaně
deklarováno, že budou probíhat
důsledné kontroly plnění těchto povinností dle zákona. Zjednodušeně
to znamená, že bude porovnáváno
množství odebrané pitné vody (faktura od dodavatele) s množstvím
vyvezených odpadních splaškových
vod. Pokud někdo odebírá vodu ze
své vlastní studny, za kterou neplatí,

pak se množství odebrané pitné vody
určuje jednoduchým propočtem 100
litrů na osobu a den, kterou by měl
vlastník nemovitosti doložit fakturami o vývozu.
Obec upozorňuje své občany na
povinnost zajištění pravidelných vývozů svých žump případně septiků,
které jsou dnes ve většině případů
nelegální, aby nepodcenili tuto legislativní změnu. Jako výhodné se
jeví sdílené (hromadné) vývozy jímek, které dnes nabízí některé firmy např. SmVaK, Monitoring a čištění potrubí nebo p. Závišek a další.
Jedná se o to, že firmy mají nastavený v dané lokalitě svozový den
a zájemci si buď telefonicky nebo
v rezervačním systému objednají

vývoz. Auto potom provede vývoz
najednou více domácnostem a nejezdí poloprázdné. Důležité je schovat si plnohodnotný doklad o provedení legálního vývozu odpadních
vod a jejich likvidaci na ČOV.
(pb)
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Činorodá práce našich seniorů
U

plynulý rok 2019 byl mimořádně
aktivní a velice úspěšný. Za naši práci jsme byli opět ohodnoceni – Krajská
rada seniorů Moravskoslezského kraje
nám udělila titul „Aktivní seniorská organizace“ Klubu seniorů v Dolní Lutyni.
Toto veřejné ocenění nám předal předseda sekce KRS v Ostravě pan Milan
Fabián na zábavné akci 22. listopadu
v našem kulturním domě. Slavnostního
předání ocenění se zúčastnil také starosta obce pan Pavel Buzek.
A nyní střípky z naší práce. Během
roku jsme se setkali 26×, z toho 17×
na besedách vždy s programem ve víceúčelové místnosti a devětkrát na
zábavných, kulturních, sportovních
a poznávacích akcích. Byly to dva taneční večírky – vítání jara a vepřové hody
s hudbou, tombolou a bohatou domácí
kuchyní. Dále v březnu MDŽ a v květnu
Den matek, vystoupily Berušky s krásným programem.
Navštívili jsme čtyři muzikály v Divadle Jiřího Myrona v Ostravě. Absolvovali
jsme dva zájezdy – v květnu hrad Sovinec a Pradědovou galerii v Jiříkově. V září
jsme vyrazili na exkurzi do pivovaru v
Rožnově pod Radhoštěm a na Pustevny
na Stezku v oblacích. V červnu se konaly
sportovní hry – ženy soutěžily v disciplínách na hbitost a zručnost. Konaly se i
dvě přednášky. Jedna zdravotnická s
lázeňským lektorem a bylinářem, druhá
„Telekomunikace v kostce“ pro seniory
v oblasti ochrany spotřebitelů důchod-

ců před nekalými praktikami. V rámci
spolupráce s Klubem seniorů v Bohumíně jsme se zúčastnili těchto akcí:
V červnu výstava ručních prací v Bohumíně, kde naše ženy předvedly své
krásné výrobky. V červnu společná dovolená ve Spáleném Poříčí v Brdech.
Prvního října účast na oslavách mezinárodního dne seniorů ve Starém Bohumíně. V říjnu zábavně-sportovní seniorské hry. Naše družstvo se umístilo na
čtvrtém místě. V soutěži o nejchutnější
moučník získala první místo paní Cyganová za mandarinkový řez. Od podzimu
2019 našich pět žen navštěvuje Univerzitu třetího věku v Bohumíně a tři ženy
vzdělávací program Trénování paměti
v Orlové.

Veškeré dění organizuje a řídí předsedkyně klubu. Vyslovuje pochvalu
všem ženám z výboru, které se podílejí
svou obětavostí a ochotou na zdárném
chodu klubu, a také také dalším ženám,
které reprezentují náš klub na veřejnosti. Z Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR od poslance pana Josefa Hájka jsme
dostali pozvání na prohlídku Poslanecké sněmovny v Praze. Rádi se této exkurze zúčastníme. Čekáme na datum
přijetí.
Závěrem si dovoluji vyslovit přání,
abychom žili v míru, v lásce, ve zdraví, v přátelství a vzájemném porozumění.
L. Červencová
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Niech żyje nasz szkolny bal!
T

radycyjnie na zakończenie pierwszego szkolnego półrocza, w tym
roku był to czwartek 30. stycznia, bawiliśmy się na Karnawale w rytmie starych
i nowych przebojów. Pięknie przystrojona sala w domu kultury oraz unoszące się w powietrzu kolorowe balony
wprowadziły nas w prawdziwie karnawałowy nastrój. Tegoroczne występy
dzieci i młodzieży do znanych hitów
były kolorowym widowiskiem, a goście
już po pierwszych taktach piosenek dali
się porwać w rytm i gromkimi oklaskami nagradzali taneczny zapał małych
i starszych artystów. Zabrzmiały takie
przeboje jak YMCA czy Za krokiem krok.
Niespodzianką przygotowaną przez
chłopców z klas 6-9 była parodia przeboju Ivana Mladka, którą uczniowie
przygotowali specjalnie na tę okazję,
wykazując się niezwykłym dowcipem
i talentem aktorskim.

Barwny korowód przebierańców zaprezentował się w tradycyjnym polskim

polonezie, który poprowadzili uczniowie z klas 6-9. Na parkiecie pojawiły
się m.in. księżniczki, syrenka, batman,
dinozaur, żółw, motylki, spiderman
i wiele innych ciekawych postaci, spośród których zostali losowo wybrani król
i królowa balu. Nauczyciele ze szkoły
i przedszkola przygotowali dla małych
balowiczów szereg atrakcji, w tym konkursy oraz loterię. Młode damy otrzymały róże od swoich kolegów a młodzi dżentelmeni kotyliony. Tegoroczny
karnawał był rzeczywiście przebojowy,
nie tylko ze względu na profesjonalną
oprawę muzyczną Dj-a Michała.
Sabina Suchanek

Zebranie sprawozdawcze
MK PZKO oraz sejmik gminny
MK PZKO w Lutyni Dolnej było nominowane za zorganizowanie Koncertu
Moniuszkowskiego w maju zeszłego
roku i znalazlo się w gronie odznaczonych „Inicjatyw PZKO 2019 roku”.
Laureatów prestiżowego konkursu poznaliśmy w poniedziałek 20. 1.
w siedzibie ZG PZKO w Czeskim Cieszynie. Sama nominacja była dla nas
ogromnym zaskoczeniem i cieszymy
się, że zauważono nasze działania.
Nie tylko o tym wydarzeniu, ale
o wszystkich imprezach oraz pla-

nach na dalszy okres będzie mowa na
zebraniu sprawozdawczym w niedzielę 8 marca o godz. 15.00 w małej
salce Domu Kultury w Lutyni Dolnej. Podczas spotkania odbędzię sie
również sejmik gminny przed XIII
Zgromadzeniem Ogólnym Kongresu Polaków. Zapraszamy serdecznie
wszystkich członków PZKO, sympatyków i dolnolutyńskich mieszkańców polskiej mniejszości, którym nie
są obojętne wszystkie lokalne polskie
Maria Sztwiertnia
sprawy.

společenská kronika

ROZLOUČILI JSME SE
Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany:
Jarmila JAKUBCZYKOVÁ (*1957)
Josef KOTALA (*1962)
Josef HIMLAR (*1950)
Miroslav KOCUR (*1930)
Otakar TÉMA (*1941)
Herta SOLICHOVÁ (*1939)
Erich POPIOLEK (*1928)
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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KARTKA Z ŻYCZENIAMI
Dnia 14 lutego 2020
obchodzi swój zacny
jubileusz – 90. urodziny
pani
Stefania CZAPKOWA
z Lutyni Dolnej.

Z tej okazji bukiet najwspanialszych
życzeń zdrowia, szczęścia, radości
każdego dnia oraz wszelkiej pomyślności składają synowie z rodzinami.

VZPOMÍNKY
Odešel jsi,
jak osud si to přál,
však v našich srdcích
žiješ dál.
Dne 9. ledna 2020
by se dožil 73 let pan
Zdeněk PRUDEL.
Zároveň dne 26. února vzpomeneme
5. výročí jeho úmrtí.

S láskou, úctou a tichou bolestí vzpomínají manželka, dcery s rodinami
a blízká rodina.
――――――――――――――
Maminky neodcházejí,
každý den v našich
srdcích zůstávají.

VZPOMÍNKY
Maminka je jen jediná.
Dne 6. února 2020
jsme vzpomněli 7. smutné
výročí, kdy nás navždy
opustila naše milovaná
maminka, manželka a babička, paní
Ivona ŠTĚRBOVÁ.

Nikdy nezapomeneme na její lásku,
péči a obětavost. V srdci nám zůstane
navždy a nemine tak den, kdy bychom
si na ni nevzpomněli. Za všechny, kdo
ji měli rádi, dcera Magda s rodinou.
――――――――――――――
Kdo Tě znal,
ten si vzpomene.
Kdo Tě měl rád,
nikdy nezapomene.
Děkujeme za to,
že jsi byl, za každý den,
který jsi s námi žil.
Dne 12. února 2020 jsme si připomněli
2. výročí, kdy nás navždy opustil náš
drahý syn
Martin NEUWERT.
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VZPOMÍNKY
Tys miloval život
a všechno v něm krásné,
lidi, zpěv, přírodu
a slunce v ní jasné.
Přestalo tlouci
srdce Tvé znavené,
nebylo z oceli, nebylo z kamene.
Bolestí znavené přestalo bíti,
bez něho dále nešlo už žíti.
Dne 26. února 2020 vzpomínáme
3. smutné výročí, kdy nás navždy
opustil náš tatínek, pan
Bohumil CELECKÝ.
Dne 8. dubna 2020 si pak připomeneme jeho nedožité 90. narozeniny.

Byl ten nejlepší táta a dědeček, náš
největší vzor. Nikdy nezapomeneme!
Dcera Jana a syn Bohumil s rodinami.
――――――――――――――
Bolest zná jen málo slov
a smutek nejtěžší
je jako kámen němý...
Dne 28. února 2020
si připomínáme
5. smutné výročí úmrtí
pana

S láskou vzpomínají rodiče, bratr Radim
s rodinou a teta Růžena s rodinou.
――――――――――――――
Vydala ses cestou,
kam chodil každý sám,
jen dveře vzpomínek
jsi nechala dokořán.
Díky za to,
čím jsi nám v životě byla,
za každý den,
který jsi pro nás žila.

S úctou vzpomíná syn Jan s manželkou Evou a vnuk Adam s manželkou
Žanetou, syn Vladimír s manželkou
Barbarou a vnuk Michal a Lukáš
s manželkou, pravnuci Adéla, Šimon
a Mikuláš.

Nikdy nezapomeneme. Dcery Helena
a Pavla s rodinami.
――――――――――――――
Kdo měl rád, nezapomíná.

Dne 18. února 2020 jsme si připomněli 1. výročí úmrtí paní

VÝROČÍ

V pátek 13. března 2020
vzpomeneme 15. smutné
výročí, kdy nás navždy
opustila dcera, manželka,
maminka a babička, paní

S láskou a úctou vzpomínají manžel
Alexander, syn Tomáš, dcera Martina s přítelem Petrem a sestra Miluše
s rodinou.

Dne 21. ledna 2020
jsme vzpomněli
7. výročí úmrtí naší drahé maminky
a babičky, paní
Aleny VIKTOROVÉ.

Pavla HRUŠKOVÁ.

S láskou a úctou vzpomínají maminka, manžel, syn a dcera s rodinou.

Blaženy JAKABOVÉ.

Uzávěrka do březnového vydání
Informujeme, že příspěvky do březnového vydání společenské kroniky
přijímáme do 5. března 2020. (red)

Valtera NĚMCE
a zároveň si letošního 2. října
připomeneme jeho nedožitých 86 let.

V lednu oslavili své 92., 90. a 80. narozeniny naši spoluobčané:
Marie GIECKOVÁ
Libuše KRAMNÁ
Aloisie ŠOSTOKOVÁ
Vladimír HEJDA
Lidie TESAŘOVÁ
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hlavně hodně zdraví, spokojenosti
a osobní pohody do dalších let.
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TJ Sokol Věřňovice má nového předsedu
V

sobotu 25. ledna se konala valná
hromada členů TJ Sokol Věřňovice.
Byl schválen jedenáctičlenný výbor.
Nově zvolený předseda Lumír Twardzik seznámil přítomné s hlavními úkoly pro čtyřleté období. Velký potlesk
patřil odstupujícímu předsedovi, panu
Romanu Šimíčkovi, za jeho dlouholetou činnost v tělovýchovné jednotě.
Nově zvolenému předsedovi jsem po
schůzi položil několik otázek.

Můžete definovat hlavní směry
činnosti?
Jsou dva. První je výchova mladých
fotbalistů a druhý směr tvoří materiálně technická základna pro tuto
činnost. Co se týče
výchovy, tak valná
hromada schválila
„Fotbalové
centrum mládeže“, které bude zastřešovat práci s dětmi
a mládeží. Dnes máme přes třicet
žáků a všichni chtějí hrát. Otázka je
ale, kde. Proto se jeví jako životně
důležité vybudovat hřiště pro malou kopanou s umělou trávou. Tím
by se otevřel prostor pro přípravu,
turnaje žáků a vzniku družstva pro
malou kopanou. V neposlední řadě
by tím byla vyřešena otázka tréninku dospělých. Je nákladné pronajímat každý rok umělou trávu v
okolních městech. Co se týče zázemí, je nutné opravit tribunu a ochozy. Také je potřeba se zamyslet nad
možnostmi uvolnění bytu v areálu
TJ Sokol. Bez dalších prostor je činnost nemyslitelná.
A co finance?
Nebudeme brečet, že máme málo.
Pro ilustraci ale uvedu, že z dotace
200 tisíc korun od obecního úřadu jde polovina na provoz (údržba
hrací plochy, údržba zázemí včetně

energií a vody) a zbytek tvoří cestovní náklady, odměny trenérům
a rozhodčím. Když jsem to všechno propočítal, tak nás jeden hráč
ročně stojí devět tisíc korun. A je
jedno, jestli je to žák nebo dospělý.
Dle účetní uzávěrky činily výdaje
v loňském roce celkem 583 917 korun.
A to hrajeme prosím 1.B třídu.
Je proto nutné zvýšit vstupné na
30 korun.

když fandové Dolní Lutyně přijdou
k nám na zápas. Jsou a budou vždycky vítaní a těším se na další derby.
A máte nějaké fotbalové sny?
Mým snem je, aby zastupitelstvo
obce projednávalo pravidelné navýšení dotací na fotbal, sponzoři mi
volali každý den a v neposlední řadě
jsme vychovali z žáka hráče ligových
parametrů.

Jaké akce chystáte?
Ze sportovních akcí to bude žákovský turnaj a jako každoročně turnaj
amatérů. Novinkou pak bude jeden
„otevřený“ trénink dospělých pro
ty, kteří si myslí, že zvládnou absolvovat tréninkovou jednotku s mužstvem dospělých. Možná objevíme
nové talenty.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho
úspěchu v nové roli předsedy.

Máte myšlenky na postup?
Nikdy ode mne neuslyšíte, že mužstvo má postoupit. Výš musí chtít
hlavně hráči, jinak to nemá smysl. Pro příklad, jak to pak dopadne,
nemusím chodit daleko.

Tělovýchovná jednota Sokol Dolní
Lutyně hledá talentované žáky i žákyně roč. nar. 2002 – 2014 pro svá
mládežnická družstva. Zároveň hledáme trenéry mládežnických družstev i dorostenců s licencí trenéra
i bez. Tu je možné získat i přes náš spolek. Zájemci, volejte na tel. 731 510
648 nebo 731 363 939, na e-maily:
budon@seznam.cz nebo sokoldolnilutyne@seznam.cz. Přijďte mezi nás
– pomůžete mládežnickému fotbalu
a sobě zlepšíte fyzickou kondici.

Co vzkážete fanouškům Dolní
Lutyně?
Obdivuji fandy, kteří s klubem žijí
a podporují ho i v době nepříznivé. Vzpomínám na pana Hanuska,
Buryána nebo Tému. Vážím si toho,

David Dworok, tiskový mluvčí
TJ Sokol Věřňovice

TJ Sokol Dolní Lutyně, z.s.
pořádá NÁBOR ŽÁKŮ
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