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zdarma

z pohybu

BERUŠKY FUNGUJÍ ON-LINE! Členky tanečního souboru, který navštěvuje mnoho děvčat z obce i přespolních, se nemohou

kvůli koronavirovým omezením scházet a společně tančit. Ovšem když se chce, všechno jde! Vedoucí souboru Petra Šostoková
spolu s kolegy vymyslela a zrealizovala tancování přes internet a spoustu dalších zábavných úkolů pro děti do doby, než se zase
budou moci scházet. O všem, co Berušky v době koronavirové dělají, se dočtete na straně 3.

listopad 2020

dolnolutyňské noviny

strana 2

Obchvat nakonec možná bude...
P

oté co minulý měsíc dorazila
z jednání Centrální komise Ředitelství silnic a dálnic, která funguje
při ministerstvu dopravy a rozhoduje
o velkých dopravních stavbách, informace, že nová silniční spojnice mezi
Bohumínem a Karvinou, tedy obchvat
Dolní Lutyně a Dětmarovic, se stavět
nebude, přichází tentokráte optimističtější zprávy. Ministerstvo dopravy
přehodnotilo své rozhodnutí ohledně
přeložky silnice I/67.
Z iniciativy poslankyně Andrey
Babišové (ANO) proběhla ve středu
4. listopadu videokonference s ministrem průmyslu a dopravy Karlem
Havlíčkem. Dotčené obce zastupoval
starosta Bohumína a senátor Petr
Vícha a kromě pana ministra a několika poslanců se jednání zúčastnili
také hejtman Ivo Vondrák, zástupci
Ředitelství silnic a dálnic a další.

Schválená varianta obchvatu Bohumína

D1
Sm

Skřečoň

Bohumín

Po pádných argumentech všech
dotčených stran ministr dopravy
Karel Havlíček uznal, že rozhodnutí jeho centrální komise bylo chybné
a že se bude nadále pokračovat v přípravě plánovaného obchvatu silnice
I/67 z Karviné do Bohumína. Alternativní trasa přes Vrbici a Rychvald

ěr

Dolní Lutyně

Ka

rvi

ná

Dětmarovice

bude postupně vyškrtnuta. Obchvat
I/67 podpoří i Moravskoslezský kraj
a oznámí ministerstvu záměr zrušit
v Zásadách územního rozvoje podporu přeložky silnice I/68 včetně jejího
vypuštění ze ZÚR Moravskoslezského kraje.
(pb)

Odpadové hospodářství obce se postupně změní

N

ový zákon o odpadech v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
a celosvětová snaha o lepší třídění
a recyklaci dopadne postupně v příštích letech na všechny obce a města
a tím i na každého z nás. Zákaz skládkování a nedostatečná připravenost
zpracovatelských kapacit na tuto realitu postupně způsobí výrazné zdražování poplatků za svoz a likvidaci
odpadů. Obce, tedy jejich občané, to
pocítí právě na zmíněném poplatku.
V následujících letech půjde především o to, aby v „černých“ popelnicích.
Také naše obec se snaží o lepší třídění a recyklaci, vybudovala sběrný
dvůr, občanům nabídla kompostéry
pro domácí kompostování a nyní přichází s dalším krokem. Nabídne občanům zdarma 240l nádoby na papír
a plasty místo pytlů, které byly a jsou
velmi často zneužívány. Je třeba si
uvědomit, že každý pytel stojí přibližně sedm korun, což není málo.
Bohužel, žádný systém sběru a třídění není zadarmo a každý se dá zneužít. Obec chce postupně zneužívání
omezovat a nastavit systém adresněji
a ekonomičtěji, o tom ale podrobněji
až v některém z příštích čísel.

Příští rok bude takový přechodový.
Dobrou zprávou je, že výše poplatku
za svoz odpadů se nemění, zůstává
na částce 600 korun na osobu. Ke
změnám dojde v souvislosti s očekávaným přijetím zmiňovaného zákona
až roce následujícím. Pytlový systém
včetně frekvence svozu zůstane zachován a bude postupně nahrazen
nádobami. Ty budou mít objem 240 l
a v současné době probíhá nastavení parametrů pro soutěž. Výhodou
nádob kromě pevnosti je i to, že do
„žlutých“ popelnic lze kromě plastů,
tetrapackových obalů, hliníkových
plechovek od nápojů dávat i konzervy. „Modré“ nádoby potom pojmou
o hodně větší hmotnost papíru než
plastové pytle. Jistou nevýhodou je
asi jen konstantní objem nádoby. Protože svoz a třídění se vyvíjí, rád bych
požádal už nyní všechny občany, aby
při plánech na vylepšování svých nemovitostí nezapomněli na prostor pro
domácí odpadové hospodářství a měli
představu, kde by nádoby na třídění
případně umístili.
Děkuji.
Mgr. Pavel Buzek,
starosta obce

Platba za komunální
odpad přes SIPO
V příštím roce dojde ke změně u plateb SIPO za komunální odpad, nově
bude možné platit za komunální odpad přes SIPO v jednorázové splátce
pouze jednou ročně za všechny, nikoliv po splátkách, jak tomu bylo v letech minulých. Doporučujeme všem,
kteří platbu SIPO využívají, ověřit limit
pro platbu a zajistit v květnu dostatek
financí na účtu. V případě, kdy platbu
přes SIPO budete chtít zrušit a zvolíte
jiný způsob platby (převodem z účtu,
platební kartou, nebo v hotovosti na OÚ), oznamte tuto skutečnost
emailem nebo telefonicky pracovnici
OÚ p. Gorgolové (gorgolova@
dolnilutyne.org, 552 301 295) nejpozději do 31. 3. 2021. Výše poplatku
600 Kč na osobu a termín splatnosti
(do 31. května) se letos ještě nemění.
K větším změnám dojde v souvislosti s novým zákonem o odpadech až
od 1. ledna 2022 a o všech změnách
budete včas informováni. Vážíme si
toho, že třídíte a děkujeme za pochopení. 
Lucie Gorgolová,

životní prostředí OÚ

listopad 2020

dolnolutyňské noviny

strana 3

Berušky se nevzdávají a fungují on-line
Vzhledem k nepříznivé situaci je obrovská škoda, že se dětem uzavřely veškeré kroužky. Aby
nelenošily doma, tak jsem Beruškám na každý týden připravila jednu soutěž. Za každý splněný úkol
získávají indicii, která je dovede k pokladu. Cílem je nejen pohyb, ale především společné aktivity
s rodinou, zábava a legrace.

Tancujeme on-line

Halloween
Přichází čas Halloweenu – všechny děti do kostýmu. Tímto heslem
Berušky odstartovaly svou první on-line soutěž „O nejhezčí taneční fotku v kostýmu“, do které se zapojila
celá rodina. Tatínek fotil, maminka
aranžovala, sestra malovala obličej
a Beruška si vybírala pozadí. Všechny
fotky byly krásné a nejhezčí získaly
diplom, odznáček a omalovánku s logem Berušky. Umístily se Klárka, Pavlínka a sestřičky Laurinka a Vaneska.
Možná si řeknete, proč Halloween.
Děti se o tomto svátku nejčastěji dozvídají v angličtině. Ano, u nás
jsou Dušičky neboli Památka zesnulých. S nimi se do našich končin
dostává jiný svátek – svátek duchů
– Halloween. Může se zdát, že jde o
ryze americký svátek, ale svůj původ
má v Evropě. V dávných dobách pohanské Evropy pohanští kněží určili
31. října na den, kdy vzdávali čest mrtvým. Ze strachu z duchů a čarodějnic
začali lidé vyrábět a nosit masky, které měly duchy zastrašit a odehnat je
od domů a vesnic. Pohanský svátek
Halloween přivezli do Ameriky irští
a skotští imigranti. Svátek se slaví
převážně v anglicky mluvících zemích.

Berušky samozřejmě nesmí zapomenout tancovat a druhá soutěž měla
jasné téma – „Zatancuj na svou oblíbenou písničku.“ Do soutěže se zapojily téměř všechny Berušky. Někdo
chodí do Berušky už pár let, jiní stihli
jen pár tréninků. Na všechny se můžete podívat v jednom společném klipu
https://youtu.be/AVvmj0PVM7A .
Každá holčička se snažila a vítěze určil
los. Odměny s logem Berušky získaly
Elenka, Terezka a Lucinka.

Do této hry jsem zapojila i Berušky, připravila jsem několik desítek kamínků
s logem Berušky a schovala je blízko
jejich bydliště, holky je pak v rámci
našich soutěží musely hledat a zasílat
fotky. Celé rodiny vyrazily na krásnou
procházku, kde nalezly tento poklad.
Nyní jsou kamínky opět k nalezení pro
všechny. Zasílejte fotky s kamínky na
email petra.sostokova@seznam.cz
a také ukládejte do fb skupiny Kamínky. Každá zaslaná fotka s kamínkem
s logem Berušky bude odměněna.
Fotky zasílejte do konce roku, pak je už
vypusťte do celé ČR.

Soutěž pro bývalé i současné
členy přilehlých obcí

Kamínky
Už jste se setkali s pokreslenými volně
položenými kamínky venku? Takové
kamínky patří k facebookové hře skupiny Kamínky. Hraje se tak, že čistý
kamínek pokreslíte akrylovými barvami a z druhé strany popíšete informacemi uvedenými v pravidlech skupiny.
Pak už jen kamínek vyfotíte, posunete
a napíšete, kde zhruba jste ho nechali,
to je všechno. Hra se hraje napříč celou republikou, což je zajímavé, protože
kamínek může doputovat velmi daleko.

Aby nebylo smutno ostatním dětem,
vyhlašujeme soutěž pro všechny obyvatele Dolní Lutyně a bývalé i stávající
členy spolku Berušky z blízkých obcí.
Blíží se Vánoce, tak si zkraťte čekání na Ježíška. Vyrob, namaluj, vytvoř
,,Beruškové vánoční přání“ – podepiš se a uveď věk. Hotové přání vhoď
do schránky Berušky – U Školy 432
(bývalé ZŠ Nerad). Nezapomeň na sebe
zanechat kontakt v podobě emailové
adresy, ať tě můžeme zařadit do slosování o skvělé ceny. Všechna krásná
přání budou předána místním seniorům v domově důchodců. Pojďte se
zapojit a podpořit dobrou věc. Všechna přání vkládejte do schránky do
12. prosince 2020.
Mgr. Petra Šostoková
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Jak jsme se bavili v minulých letech...
V předešlém čísle Dolnolutyňských novin jsme zmínili, že letošní rok kultuře nepřeje. Je nám moc
líto, že nebylo možné uspořádat oblíbené akce, jako je například teď na podzim lampiónový průvod,
halloweenský karneval pro děti nebo Mikulášskou nadílku. O tyto již tradiční akce je vždy velký
zájem, a proto nás velice mrzí, že jsme se s vámi na nich nemohli setkat. Pojďte s námi na tyto akce
zavzpomínat alespoň ve fotografiích. 
(mm)
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VZPOMÍNKY

VZPOMÍNKY

Scházíš nám,
ale v srdcích
a vzpomínkách
zůstáváš.

Dobrý člověk
nikdy neumírá,
žije v srdcích těch,
kteří ho milovali.

Dne 1. listopadu 2020 uplynulo 10 let,
kdy nás navždy opustila paní

Dne 13. listopadu 2020 by se dožil
100 let náš drahý tatínek

Dáša KOCUROVÁ.

Drahomír FISMOL,

S láskou a úctou vzpomíná manžel
Luboš, dcery Radka a Mirka s rodinami a sestra Jana s rodinou.
――――――――――――――
Odešel jsi náhle,
nikdo to nečekal.
Ta rána stále bolí,
zapomenout
nám nedovolí.

který naši rodinu navždy opustil
v roce 1966 ve věku nedožitých 46
let.

Dne 12. listopadu 2020 uplynulo
15 let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan
Josef WRUBEL.

S láskou vzpomínají manželka Krystyna, dcera Eva, zeť Jaromír a vnučka
Aneta s rodinou.
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Dne 10. září jsme vzpomněli nedožité 98. narozeniny naší milované
maminky
Štěpánky FISMOLOVÉ,
která nás opustila dne 26. února
2010.

Trvalou vzpomínku na své rodiče
stále uchovávají synové Jan, Břetislav
a snacha Alena s rodinami.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

VÁNOČNÍ PROVOZNÍ HODINY
ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚNY S VÝJIMKOU
STŘEDY 23. PROSINCE 2020, KDY BUDE OBECNÍ ÚŘAD UZAVŘEN.
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY A KULTURNÍHO DOMU
BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ:

VÝROČÍ
V měsíci říjnu oslavili 94. a 80. narozeniny tito naši spoluobčané:
Emilie PETRÝDESOVÁ
Amalie BUKOVSKÁ
Helena DOFKOVÁ
Josef POSPIECH
Gratulujeme a všem oslavencům přejeme hlavně hodně zdraví, spokojenosti a osobní pohody do dalších let.
――――――――――――――
Výročí 50 let společného života –
tzv. zlatou svatbu – si připomněl
manželský pár
Jan a Emilie TKÁČOVI
z Dolní Lutyně.
Připojujeme se s gratulací a přejeme
hodně zdraví, pohodu a další společně prožitá léta.

ROZLOUČILI JSME SE
Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany:
Zdenka ADAMIECOVÁ (*1935)
Jaromír LUKŠA (*1951)
Helena VYBRAŇCOVÁ (*1934)
Magdalena OTAWOVÁ (*1951)
Růžena REITŠMÍDOVÁ (*1950)
Stanislav NOHAVICA (*1952)
Ivan KOCUR (*1965)
Leopold SPRATEK (*1943)
Anna SALAMONOVÁ (*1943)
Vanda LUKAŠČÍKOVÁ (*1944)
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

KNIHOVNA BUDE OD PONDĚLÍ 21. PROSINCE 2020
DO NEDĚLE 3. LEDNA 2021 PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA.

UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ
DO PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ

KULTURNÍ DŮM BUDE PRO VEŘEJNOST OD STŘEDY 23. PROSINCE
DO NEDĚLE 3. LEDNA 2021 PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Navštivte oficiální
facebookovou stránku obce –
facebook.com/obecdolnilutyne

rádi bychom vás informovali, že
příspěvky do prosincového vydání
Dolnolutyňských novin přijímáme
nejpozději do 4. prosince 2020. 


Redakce
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Situace není ideální, ale...
Vážení občané Dolní Lutyně, fanoušci fotbalu, musím reagovat na článek v Dolnolutyňských novinách z října 2020 s názvem Věřňovicím patří velké díky, ve kterém se objevila anonymní kritika
výboru TJ Sokol Dolní Lutyně, z.s. z velké části nepravdivá a lživá.

REAKCE NA ČLÁNEK

N

echci tvrdit, že situace v našem
spolku je ideální. Některé chyby
se staly. Ale poučili jsme se a budeme
se snažit dalších chyb vyvarovat. Největším problémem je nedostatek lidí,
kteří jsou ochotni se zapojit do činnosti jednoty. Dnes mají rodiče i děti jiné
zájmy než dříve. Většinou jsou pracovně vytížení po celý den a mnozí ani nevědí, kdy mají kluci (a děvčata) zápas.
Když se na někoho obrátíme s prosbou
o pomoc, většinou dostaneme zápornou odpověď. Proto si vážíme těch několika rodičů, kteří nám pomáhají při
zápasech, při občerstvení hráčů i při
dopravě k zápasům a na turnaje.
Cesty vždy zajišťovalo vedení ve
spolupráci s rodiči osobními auty.
Nikdo nikoho nenutil a téměř vždy se
podařilo rodiče, kteří se chtěli podívat
na zápas, zajistit. Když to nevyšlo, jel
někdo z výboru. Cestovné se proplácí podle ujetých kilometrů (4 Kč/km)
a vyplácí se vedení družstva. Téměř
všichni cestovné nechávají hráčům na
ukončení sezony, které je společným
zakončením jarní i podzimní části.
Pokud jde o dotace, ty dostáváme
na hráče spolku, kteří hrají za TJ Sokol
Dolní Lutyně a jsou členy spolku. Nevím, jak bychom vyúčtovali kopačky
dorostencům, kteří jsou sice našimi
členy, ale hrají za jiný klub, což jsem
již některým rodičům vysvětloval. Jak
bychom to asi vyúčtovali? Proto jsme
tyto peníze použili pro vybavení přípravky a mladších žáků.
Hřiště není odvodněno. Žádali jsme
o nové odvodnění, ale bohužel loni ani
letos to nevyšlo. Původní odvodnění
bylo realizováno v „akci Z“ při zatravnění hřiště v roce 1988. To znamená,

že se dělalo ručně s přispěním rodičů
a fotbalových fanoušků. Dnes je toto
odvodnění prakticky nefunkční. Když
vydatně zaprší, voda se drží dva až tři
dny, kdežto na louce je na druhý den
pryč. Pak se nedá sekat ani trénovat.
Na trénink máme dvě plochy za
brankami a za tribunou je další, která
je vytyčená i jako hrací plocha pro přípravky. Když jsme řekli dorostencům
a mužům po zápase, aby přišli na druhý den zašlapat drny, nepřišel nikdo.
Když jsme to vyhlásili při utkání, také
nikdo nepřišel. Dvacet lidí to zašlape
za půl hodiny, dva to šlapou půl dne.
Během posledních tří let se na hřiště přisypalo 150 tun písku a trávník
byl každý rok regenerován. Výsledek
konzultace s firmou je, že pokud se
neudělá odvodnění, nedá se hřiště
používat po větších srážkách. Jedním
řešením je vybudování tréninkové
plochy nebo umělé trávy s minimálními hracími rozměry na bývalém koupališti. O tom se už mluví snad 10 let,
ale výsledek není žádný.
Zábav jsme měli v plánu několik,
ale vzhledem k pandemii koronaviru a letos i ke špatnému počasí jsme
prakticky všechny zrušili. Tyto zábavy
děláme hlavně kvůli mužům, protože

na družstvo mužů nedostáváme od
obecního úřadu ani korunu. Zajímavé
je, že na zábavy přijdou dorostenci ve
větším počtu než na trénink (vstupné
mají zdarma).
Závěrem bych chtěl říct, že již pár
let chci ve funkci předsedy skončit
z rodinných, ale i zdravotních důvodů.
Teď se k tomu přidali i anonymní pisálkové. Valná hromada se měla konat
v březnu, ale situace kolem koronaviru nám to neumožnila. Přesunuli jsme
ji na listopad, ale situace je stejná. Proto se valná hromada uskuteční pouze
formou videokonference. Pokud nám
to situace dovolí, valná hromada bude
svolána v březnu 2021. Všichni členové výboru jsou ochotni odstoupit na
této valné hromadě z funkcí.
Proto se obracím na vás, kterým
není dolnolutyňský fotbal lhostejný,
přijďte na valnou hromadu, zavolejte
nebo napište, aby se příští rok mohl
vytvořit nový výbor TJ Sokol Dolní
Lutyně, z.s. a spolek mohl zdárně fungovat podle stanov v dalších letech.
Luděk Absolon, předseda
TJ Sokol Dolní Lutyně, z.s.
Tel.: 731 510 648
E-mail: budon@seznam.cz
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