Poplatky za odpad a psy se v roce 2021 nemění – čtěte na straně 3
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zpravodaj obecního úřadu a osvětové besedy obce dolní lutyně

zdarma

Klidné svátky
a úspěšný rok 2021

Vedení obce a Osvětová beseda přejí všem občanům Dolní Lutyně a Věřňovic krásné Vánoce
strávené v kruhu rodiny a přátel. Do roku 2021 pak hodně zdraví, štěstí, dobré nálady, životního
optimismu a hlavně vzájemné tolerance a porozumění.
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Sváteční přání starosty obce
D

ny se krátí, auta
přepravních společností křižují obec
jedno za druhým, rok
2020 pomalu končí. Jaký vlastně ten
uplynulý rok byl? Pro
každého z nás asi trochu jiný. Pro někoho veselý, pro jiného možná trochu
smutný. V obci se narodilo do konce listopadu 44 dětí, a někdo možná
ještě přibude, někdo se přistěhoval,
jiný odstěhoval. Počtem obyvatel patříme mezi tři největší obce v České
republice. Slibovali nám suchý a teplý
rok a vidíte, letošní rok byl úplně jiný.
Zkrátka příroda je mocná a na předpovědi moc nedá, tak uvidíme, jaký
bude rok příští.
Kdo nás určitě nemile překvapil
a vnesl do našich životů chaos a zmatek, byl virus. Přišel nepozván už na
jaře a zůstal o něco déle, než jsme
všichni čekali. Doufám, že brzy zmizí,
nebo alespoň nebude komplikovat život tak jako doposud.
S koncem roku přicházejí Vánoce,
pro mnoho z nás jedny z nejkouzelnějších svátků v roce, což je příležitost
udělat trochu radosti svým nejbližším
a především dětem. Vím, že letos to

bude s dárky jiné, trochu komplikovanější, přesto věřím, že to všichni
zvládneme.
Každý rok má své jaro, léto, ale
také svůj podzim, a proto každého
z nás čeká stáří. Období zaslouženého odpočinku, radostí z úspěchů
svých dětí či prvních slovíček našich
vnoučat a častějších návštěv u lékaře.
Rád bych proto především seniorům popřál pevné zdraví a dostatek
životního optimismu pramenícího
z životních zkušeností a láskyplné-

ho prostředí kolem sebe. Přeji vám,
ať nezůstanete sami, ať máte kolem
sebe své nejbližší, ať se zase můžete
scházet, pokud to situace jen trochu
dovolí.
Všem občanům Dolní Lutyně
a Věřňovic pak do nového roku 2021
přeji všechno nejlepší, především
hodně zdraví, dobré nálady a životního optimismu. 
Mgr. Pavel Buzek,
starosta obce

Tříkrálová sbírka se bude konat také v novém roce
Milí přátelé charitního díla, v době,
kdy nelze předem nic plánovat, už teď
víme, že Tříkrálová sbírka 2021 proběhne. Otázkou je, v jaké podobě.
Jsme přesvědčeni, že Tříkrálová
sbírka je důležitější než kdy jindy. Pracovníci Charity Bohumín v péči o své
klienty pracují v první linii (a když ne
první, tak první a půlté). Právě vaše
podpora je důležitá, abychom našim
klientům mohli zkvalitňovat poskytované služby i v této pro všechny
nelehké době. Finanční prostředky
z Tříkrálové sbírky nám každoročně
pomáhají s projekty, které bychom
rádi realizovali, ale bez vaší finanční
pomoci by se tyto naše cíle naplňovaly velmi obtížně.
Díky výtěžku minulé sbírky (2020)
jsme vytvořili zahradu a postavili al-

tán a opravili střechu na garáži pro
Charitní dům sv. Kláry, kde poskytujeme nově odlehčovací služby, také
jsme začali tvořit finanční rezervu na
postupnou rekonstrukci zázemí klientů v Charitním domě pokojného stáří
sv. Františka.
Vaše důvěra je pro nás závazkem
a současně povzbuzením pro naši
práci. Další ročník Tříkrálové sbírky
proběhne od 1. do 14. ledna 2021.
Protože stále nevíme, jakou podobu bude Tříkrálová sbírka 2021 mít,
můžete svůj příspěvek také zaslat
na sbírkový účet 66008822/0800
pod VS Charity Bohumín 77708001;
takový příspěvek se “tváří” jako výnos z pokladničky.
Více aktuálních informací získáte na webových stránkách Charity

Bohumín www.bohumin.charita.cz
nebo na celorepublikových webových
stránkách www.trikralovasbirka.cz
Z nadcházející sbírky bychom rádi
vytvořili rezervu na pořízení části
vybavení nového Domova pro seniory v Dětmarovicích. Vážíme si vaší
přízně a štědrosti.
Za pracovníky i klienty
Charity Bohumín:
Zdeňka Kniezková Brňáková,
ředitelka
tel.: 736 766 021,
info@bohumin.charita.cz,
www.bohumin.charita.cz
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Aby se mohly opravit komunikace,
potřebuje obec součinnost vlastníků
T

aké v letošním roce probíhaly opravy povrchů na některých
komunikacích. Cesta k jejich opravě
není vždy jednoduchá, protože mnoho místních komunikací není dodnes
majetkově vypořádáno, obec musí
před jejich opravou řešit především
jejich vlastnictví. Jsme proto velmi
rádi, pokud se občané dohodnou
a pozemky pod komunikacemi obci
darují. Velmi si toho vážíme a na oplátku jim slibujeme, že tyto darované
cesty brzy opravíme. Tak tomu bylo
i letos na části ulic Luční, Rychvaldská
nebo Na Výšině (viz fotografie).
Další úseky, které si zasloužily
opravit, a kde nepovede v nejbližších
letech kanalizace, byly ulice K Penzionu a U Potoka. Obec plánuje opravy
i jiných úseků, bohužel ne vždy nacházíme pochopení vlastníků pozemků pod komunikacemi. Chtěl bych
tedy touto cestou požádat vlastníky
pozemků pod komunikacemi, zda by
nezvážili darování obci.

Obec tak může tyto komunikace
rychleji opravit, a to i za pomoci dotačních titulů. Opravovat ale můžeme
jen to, co je obecní. Komunikace, které
jsou ve vlastnictví soukromých osob,
si pak musí opravit sami vlastníci společně s těmi, kteří tyto cesty využívají
jako příjezdové cesty ke svým nemovitostem (mají tzv. věcná břemena).
Darováním obci tak vlastník nemusí platit daň z nemovitosti za danou

Poplatky za odpad a psy v roce 2021
Poplatky bude možné hradit od 18. 1. 2021, vždy
v pondělí a ve středu a jejich výše zůstává stejná jako
v minulých letech, tj. 600 Kč na osobu za rok (komunální
odpad) a 120 Kč (poplatek za psa), a jeho úhradu lze provést v hotovosti nebo kartou na obecním úřadě, nebo
převodem z účtu nejpozději do 31. 5. 2021.
Při platbě převodem z účtu je třeba uvést správný variabilní symbol, jinak nebude platba přiřazena!
Variabilní symbol vám sdělí telefonicky nebo emailem

Rozsvícení vánočního
stromu bylo skromné,
ale s podporou
Bez lidí, bez svařáku a bez zpívání koled proběhlo letos
rozsvícení vánočního stromu v centru obce. Ke stávajícímu osvětlení letos přibylo něco navíc: na novou výzdobu
přispěla firma ČEZ ze své nadace 20 tisíc korun, za což
jí velmi děkujeme. Firma ČEZ je stabilním podporovatelem našich projektů už dlouhé roky. Doufáme, že se
vánoční výzdoba bude líbit a tímto společně přispějeme
k lepší adventní atmosféře v tomto zvláštním a nelehkém
období.

komunikaci a nemusí se starat o její
povrch, odklízení sněhu a podobné
věci.
Vlastníci, kteří lpí na svém majetku, by si pak postupně měli připravovat finanční rezervu na jejich opravy,
podobně, jak to dnes činí obec.
Děkuji tedy všem, kteří nám pozemky darovali.
Mgr. Pavel Buzek,
starosta obce

příslušná pracovnice Obecního úřadu. Znovu připomínáme, že u plateb SIPO dojde v příštím roce ke změně,
platba za odpad bude možná jen v jednorázové splátce
(informovali jsme v minulém zpravodaji). Složenky se
již nerozesílají! Hromadné výběry v roce 2021 nebudou probíhat.
Upozornění: Podnikatelské subjekty, které chtějí
hradit likvidaci odpadu v hotovosti, jej mohou uhradit
až po obdržení faktury!
Lucie Gorgolová , životní prostředí
Hana Kalmárová, zemědělský úsek

Kalendář bude později
DOLNÍ LUTYNĚ 2021

Také letos každá domácnost v Dolní Lutyni a Věřňovicích obdrží obecní kalendář
na rok 2021, kde bude opět hodně důležitých informací a kontaktů. Kalendář už je sice v tisku,
ale vzhledem k současné nejisté době předpokládáme
jeho distribuci v posledních dnech letošního roku a počátkem roku nového, na každého se dostane. Systém
svozu komunálního odpadu se nemění, vše bude ještě
v příštím roce pokračovat tak jako letos. Kdo by potřeboval ověřit termín, může se podívat na webové stránky
obce, kde bude kalendář k dispozici už před Vánocemi.
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1)

Co pro Vás znamenají vánoční svátky?

2)

Ovlivní letošní rok, poznamenaný koronavirovou pandemií,
nějak to, jak je letos budete prožívat/slavit?

3)

Co byste popřál(a) nejen svým blízkým, ale i všem ostatním lidem
do nového roku?

4)

Je něco, na co se v příštím roce těšíte?

Alicja Berki,
bývalá ředitelka
polské školy
1) Święta to czas, kiedy Bóg się rodzi, kiedy
moc truchleje, kiedy
cały świat kochamy. Święta to czas, kiedy jedno serce podróżuje do wszystkich.
2) Boże Narodzenie spędzę, jak co roku,
w gronie najbliższej rodziny w domu.
Rozluźnienie obostrzeń związanych
z koronawirusem umożliwi nam
uczestniczyć we mszy św., wspólne
śniadanie i popołudniowy spacer.
3) Najwspanialszą rzeczą w Święta
Bożego Narodzenia jest móc życzyć
tym, o których myślimy, wszystkiego
najlepszego, przede wszystkim zdrowia, radości na co dzień i spełnienia
oczekiwań w życiu osobistym i zawodowym. Wesołych Świąt.
4) Jak zapewne każda babcia cieszę
się na wakacje i na przyjazd wnuków.

Jan Fismol,
obecní kronikář,
zastupitel
1) Adventní koncerty, sváteční pohodu,
štědrovečerní večeři,
půlnoční bohoslužbu, vůni vánočního
cukroví, koledy, setkávání s rodinou
a přáteli.
2) Doufám, že oslava Vánoc proběhne
stejně jako vždy v duchu našich rodinných tradic.
3) Všem občanům naší obce přeji pohodové a klidné Vánoce s přáním, aby
ve zdraví, duševní a fyzické pohodě
prožívali své příští dny obklopeni láskou svých bližních a dívali se s nadějí
do budoucnosti. Naší obci přeji, aby
stále trvalo zlepšování všeho, co při-

náší radost a užitek; službami počínaje
a mezilidskými vztahy konče.
4) Že mi bude dopřáno ve zdraví pracovat dále na kronikách naší obce.

být nová očkovací vakcína. V každém
případě každá zlá věc má i dobrou
stránku. Nevím, co to bude ve věci
covidu, ale těším se na ni. Šťastný,
zdravý a veselý nový rok 2021.

Miroslava
Konečná,

Pavel Kubínek,

lékárnice
1) Radost z rodinných
a přátelských setkání, rozzářené oči mé vnučky a neteří,
pohoda, dárečky, dobroty...
2) Ne, doufám, že budou stejně příjemné jako ty předešlé.
3) Především zdraví a životní nadhled,
a taky abychom konečně viděli své
šťastné bezrouškové úsměvy.
4) Na všechny dny, které mě překvapí
něčím novým a zajímavým.

Richard
Konkolski,

ředitel GOA Orlová,
zastupitel
1) Jsou pro mě nejkrásnějšími
svátky
v roce. Těším se na smaženého kapra
a české filmové pohádky.
2) Pokud budeme celá rodina zdraví
a koronavirově negativní, sejdeme se
jako každé Vánoce. Takže neovlivní.
3) Určitě hodně zdraví. A také ať jsou
lidi pokud možno šťastní a mají radost
z každého prožitého dne.
4) Ano, jak „zatočíme“ s virem způsobujícím nemoc covid-19. A také asi na
další Vánoce.

cestovatel
mořeplavec

Eustázie
Mrákavová,

1) Vánoce jsou pro mě
především domov, rodina, vzpomínky,
radost druhým, trocha sněhu a nějaká
ta jiskra radosti a spokojenosti v očích
lidí kolem nás.

bývalá starostka,
farnice

2) V podstatě ne. Dobré vztahy je cítit i na dálku a není nezbytné se držet
u toho za ruce. Lidé musí být opatrní
už s ohledem na ty druhé. Jsme šťastná generace, která neprožila válku
a trocha osobního omezení by nikomu
neměla vadit.
3) Především pevné zdraví a silnou vůli
k tomu, abychom společnými silami,
osobní zodpovědností a bez nářků
prožili toto kritické období.
4) I ten nejdelší tunel má na konci
světlo. Zdá se, že tím světlem může

1) Advent a Vánoce
jsou dobou zklidnění a ztišení v očekávání narození Ježíše Krista, Spasitele světa.
2) Samozřejmě. Při štědrovečerní večeři se svými nejbližšími budu rozjímat
a myslet na lidi, kteří jsou postiženi
koronavirem. Vánoce a koronavirus
jsou pojmy, které nepatří k sobě – na
jedné straně radost a štěstí, na druhé
obava o klidný život.
3) Především zdraví, radost ze života,
trpělivost (i s námi seniory) a lepší dny
roku 2021, aby každý den byl prosvícený sluncem. Ať se každý den můžeme
nadechnout čerstvého vzduchu bez
roušek a bez virů.
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4) Těším se, že zase budeme svobodně
chodit po světě, ať tak děláme radost
sobě i druhým. Že budeme žít a ne přežívat a nebudeme mít obavy.

Pavel Šostok,
hasič, správce
FB stránky
Dolnolutyňáci
1) Pro mě jsou to
chvíle strávené s rodinou a přáteli. Je
to čas, kdy člověk na chvíli přestane
spěchat a najde si více prostoru na odpočinek a kontakt s blízkými. Je to také
dobrá doba na zhodnocení končícího
roku se všemi klady i zápory a můžeme
se zamyslet nad tím, co bychom chtěli
udělat příští rok jinak. Je to také o dobrém jídle a pohodě.
2) Jak jsem již zmínil, je to čas věnovaný setkávání se s rodinou a přáteli
a bohužel jsou tyto Vánoce poznamenány pandemií koronaviru, která oslavy
omezuje. Sejdeme se tedy jen s blízkou
rodinou a budeme doufat ve zlepšení situace v novém roce. Na druhou
stranu jsem moc rád, že jsme zdraví
a můžeme tedy Vánoce oslavit, jak jsme
zvyklí, i když v menším počtu.
3) Do nového roku bych všem popřál
hlavně zdraví, rodinnou pohodu a pozitivní myšlení. Pevnou vůli pokračovat
v tom, co je baví a umět si odnést něco
dobrého i z této nelehké doby.
4) Těším se, až se sejdu s přáteli a povyprávíme si, jak se kdo má a co je
u nich nového. Budu moc rád, když se
k sobě také budeme chovat více ohleduplněji a vážit si jeden druhého.
Na závěr bych chtěl říct, že nám doba
koronaviru ukázala, že dobré rodinné
zázemí a vřelé vztahy jsou základ, a kdo
je má, ten je opravdu bohatý.

Marián
Pospěcha,
farář
1) Je nesmírně dobře, že Vánoce slavíme
každý rok. Vedou nás k počátku života.
Tam, kde to všechno vonělo nadějí, budoucností, šancemi, těšením se, úžasem, zvídavostí, možnostmi, bezpečím

a objetím. To všechno nám nějak stále
víc schází.
2) Absolutně ne! Podstata zůstává stále
stejná. Slavíme Boží narození. Ostatní záležitosti – množství dárků, výběr
možností pokrmů a další, jsou naprosto podružné.
3) Abychom nepřestali být lidmi!
4) Na každý den. Protože, čím je člověk
starší, tím víc si uvědomuje, že příští
den je dar a ne samozřejmost.

Jan Szturc,
zastupitel, fyzioterapeut národního
para hokejového
mužstva
1) V hektickém závěru roku pro mne znamenají chvíli klidu
a rodinné pohody, kterou si vždy užiji
s nejbližšími.
2) Jelikož nejsme příznivci velkých setkávání, večírků, nákupů ani jiných hromadných akcí, tak pevně věřím, že si
letošní Vánoce užijeme, jak jsme zvyklí.
3) Přál bych všem hodně energie a vůli,
aby toto nedobré období zvládli překonat.
4) Moc se s celou reprezentací těšíme na mistrovství světa v para hokeji,
které by se mělo v květnu opět konat
v Ostravě a doufáme, že nám lidé budou moci přijít fandit.

Marie
Sztwiertniová,
vedoucí PZKO
1) Vánoční svátky
vnímám jako období pohody, rodinného setkávání, kdy
nejsou důležité naleštěné broušené
skleničky nebo stoly přeplněné jídlem
a laskominami, ale kdy se těšíme na
společnost osob nám blízkých.
2) Letošní Vánoce budou jiné, ale určitě
budou! Připravme si je a prožijme tak,
abychom měli na co v příštích letech
vzpomínat.
3) Do nového roku přeji všechno nejlepší, hodně zdraví, osobní spokojenosti a trošku toho lidského štěstí! Ještě skleněné ťuk, ťuk a přání: Na zdraví!
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4) Těším se na lepší zítřky. Mohla bych
mít také tisíce různých přání, tužeb
a snů, ale vím, že jenom štěstí, zdraví,
láska a přátelství dává smysl našim
dnům.

Denisa Turková,
studentka,
reprezentantka
v silovém trojboji
1) Vánoční svátky pro
mě znamenají hlavně klid a pohodu.
Miluji popíjení teplých čajíčků, vánoční
pohádky a hlavně trávení času v rodinném kruhu.
2) Neovlivní. Každý rok je nejraději trávím doma s nejbližšími. Případné dárky
se dají sehnat i přes internet.
3) Určitě bych všem chtěla popřát hlavně zdraví a štěstí, to si myslím, že je
nejdůležitější.
4) Těším se na soutěže v silovém trojboji, kterých snad v příštím roce bude
o něco víc než v tom letošním a doufám, že už bude možnost se zúčastnit
i mezinárodních soutěží světové úrovně.

Vojtěch Drobil,
podnikatel
1) Čas strávený s rodinou, přáteli, vánoční
očekávání, chvíle odpočinku, klidu, pohádek a neopomenutelný kapr a bramborový salát.
2) Rodinná vánoční atmosféra by měla
zůstat stejná s tím rozdílem, že si nejsem jistý, zda vánoční svátky budeme
moci prožít v kostele nebo jen před televizí.
3) Přeji všem hlavně zdraví, klid, rodinnou pohodu, pevné přátelské vztahy,
pracovní úspěchy a hoooodně smíchu!
4) Každý večer se těším na nadcházející den. Co se ale týká nového roku,
mám naději, že se budeme moci častěji osobně setkávat a pohlédnout si do
tváře, kde snad místo roušky uvidíme
úsměv od ucha k uchu.
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Když dozněla
píseň života
a Tvůj hlas
se ztratil v dál,
nám osud smutné
vzpomínky
na Tebe zanechal.

Děkujeme za cestu,
kterou jsi s námi šla,
za ruce, které nám
tolik pomáhaly.
Děkujeme za to,
že jsi byla, za každý den,
který jsi s námi žila.

Dne 14. prosince 2020 jsme vzpomněli
15. smutné výročí úmrtí pana

Dne 26. prosince 2020 by se dožila
90 let paní

Jana ADAMCZYKA
z Dolní Lutyně.

Štěpánka KUBÁTKOVÁ.

Vzpomíná manželka s dětmi a rodinou.
――――――――――――――
Kdo žije v srdcích těch,
které opustil,
ten nikdy neodešel.
Dne 20. prosince 2020
jsme vzpomněli nedožité 90. narozeniny pana
Adolfa ADAMČÍKA
a zároveň si dne 5. února 2021 připomeneme 18. výročí jeho úmrtí.

S láskou a úctou vzpomínají manželka
Věra, dcera Danuše, syn Jiří s rodinami
a švagrová Marie s rodinou.
――――――――――――――
Děkujeme za cestu,
kterou jsi s námi šel,
za ruce, které nám
tolik pomáhaly.
Děkujeme za to,
že jsi byl,
za každý den,
který jsi s námi žil.
Dne 20. prosince 2020 uplynuly 2 roky,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
přítel, tatínek, syn, bratr a strýček
Martin PŘEČEK.

S láskou vzpomínají přítelkyně Jana,
děti Emmička a Sebíček, rodiče a bratr
Roman s rodinou.

Vzpomínají syn Jan s manželkou
Jiřinou, vnuk David s manželkou
Blankou a pravnuci Martin a Lukáš.
――――――――――――――
Kdo Tě znal,
ten si vzpomene.
Kdo Tě měl rád,
nikdy nezapomene.
Dne 27. prosince 2020
vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí
paní
Anděly KUBOŠKOVÉ.

S láskou vzpomínají manžel Petr,
syn Lukáš s rodinou a sestra Anna
s rodinou.
――――――――――――――
Žije dál v srdcích těch,
kteří ji měli rádi.
Dne 28. prosince 2020
vzpomeneme 3. smutné výročí, kdy nás
navždy opustila paní
Danuše TÉMOVÁ.

S láskou vzpomínají manžel Lubomír,
dcera Renáta, synové Kamil a René
s rodinami a sestra Marie.
――――――――――――――
Končí život –
ne však láska…
Dne 1. ledna 2021 si připomeneme 3. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil pan
Jan SOSNA.

S láskou vzpomínají manželka Dana,
dcery Petra a Radka s rodinami.
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Jak tiše žila,
tak tiše odešla.
Skromná ve svém životě,
velká ve své lásce
a dobrotě.
Dne 1. ledna 2021 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí paní
Jarušky JAKUBCZYKOVÉ.

S láskou a úctou vzpomíná manžel
Lubomír s rodinou.
――――――――――――――

Dne 5. ledna 2021 vzpomeneme
10. smutné výročí úmrtí maminky,
babičky a prababičky, paní
Hermíny ŠELONGOVÉ.
Dne 3. února 2021 vzpomeneme
15. smutné výročí úmrtí tatínka,
dědečka a pradědečka, pana
Františka ŠELONGA.

S láskou vzpomíná dcera a vnuci
s rodinami.

VÝROČÍ
V listopadu oslavili 97., 92., 91., 90., 85.
a 80. narozeniny naši spoluobčané:
Adéla HANUSKOVÁ, Marie
ŠKUTÍKOVÁ, Albert GRZEBIEŃ,
Miroslav KOVÁČ, Herta
ONDRZEJKOVÁ, Emil ADAMČÍK,
Vilém SKŘÍŠOVSKÝ
――――――――――――――
Významné
výročí
diamantové
svatby – 60 let společného života –
si připomněl manželský pár
Milan a Jaroslava KRAJCZY
z Dolní Lutyně.
Všem jmenovaným oslavencům
gratulujeme a přejeme pevné zdraví, spokojenost a osobní pohodu do
dalších let.
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Tradycja i kreatywność mogą iść w parze
konkurs plastyczno-literacki w Lutyni Dolnej rozstrzygnięty
"Co by było gdyby…" to dobra kreatywna zabawa. Co by było, gdyby zastosowało się ją jako urozmaicenie osiągania celów nauki szkolnej? O tym postanowiono się przekonać w Szkole Podstawowej
z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej.

P

omysł narodził się podczas nauki
zdalnej: konkurs Legendy Polskie
dla uczniów z wszystkich klas polskiej szkoły podstawowej w Lutyni
Dolnej oraz Orłowej. Dzieci z najmłodszych klas zazwyczaj lubią legendy, ale
w szkole głównie sięga się do tych
o najbardziej znanych i znaczących
miejscach – "O Smoku Wawelskim"
z Krakowa czy "Warszawskiej Syrence".
Dlatego w regulaminie konkursu
ogłoszonym na szkolnym blogu podano
źródło licznego zbioru polskich legend

i zaproponowano cenne nagrody za
zmianę zakończenia – co by było gdyby
szewczyk podjął inną decyzję? Gdyby
jego plan potoczył się całkiem inaczej?
Na tego typu przypuszczenie odpowiedź mieli znaleźć chętni uczniowie
klas 1–9, podając ją w formie plastycznej lub literackiej: jako e-book lub audiobook. Nie było ważne, którą legendę
weźmie się na warsztat – liczyła się oryginalność, kreatywność i oprawa.
Poprzez dobrą zabawę oraz wkład
własnej pracy, uczestnicy mieli oka-

Szczepanka Szpernolova

Zwycięskie zdjęcie Magdy Suchanek w konkursie plastycznym w kategorii klas 1–3

ROZLOUČILI JSME SE
Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany:
Olga SEKEROVÁ (*1937)
Jan MIKULÍK (*1967)
Otto KOPYTKO (*1940)
Vladimír HEJDA (*1940)
Daniela ŠEVĚČKOVÁ (*1937)
Ivana PODOBOVÁ (*1964)
Anna MYNÁŘOVÁ (*1950)
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

zję pogłębić wiedzę o polskiej kulturze, polskich legendach i rzecz jasna
- doskonalić język polski. To jednak nie
wszystko – dla organizatorów liczyła
się także radość obdarowywania i bycia

zwycięzcą odbierającym nagrodę – a te
nie były byle jakie, bo to m.in.: tablety
graficzne, mikrofon z reproduktorem,
głośniki, słuchawki, gry planszowe czy
książki.
Forma konkursu plastyczno-literackiego udowodniła, że można zachęcić
zarówno do sięgnięcia po mniej znane treści, jak do tworzenia własnych,
nowych. Trzeba tylko zapewnić dobrą
zabawę i odpowiednią motywację
w postaci docenienia pracy.
Gratulujemy sukcesu wszystkim
laureatom konkursu oraz dziękujemy Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" za wsparcie finansowe projektu.
Zapraszamy do odwiedzenia szkolnego bloga eduaktywnie.blogspot.
com, gdzie można się zapoznać ze
szczegółami przebiegu konkursu.
M. Kruczek

Sběrný dvůr bude uzavřen Praktický lékař má volno
Informujeme občany, že sběrný
dvůr v Dolní Lutyni bude ve čtvrtek
31. prosince uzavřen. Od soboty
2. ledna 2021 bude otevřeno dle
klasických provozních hodin. Děkujeme za pochopení.

Informujeme občany, že MUDr.
Vladislav Sikora bude ve dnech 28.–
31. prosince čerpat řádnou dovolenou. Zastupovat jej bude klasicky
MUDr. Tatiana Valicová v areálu EDĚ
v Dětmarovicích.
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Zubař MUDr. Růžička odchází do důchodu

D

louhých téměř
10 let ordinoval
v obci zubař MUDr.
Tomáš Růžička. Do
obce přišel jako zkušený praktik, když
mu v Ostravě chtěli zrušit ordinaci. Zázemí pro novou
ordinaci našel v Dolní Lutyni, i když
sám je z Frýdku-Místku a každý den
musel dojíždět. Zpočátku ordinoval společně s dcerou, která je taky
zubařka, ale ta si po mateřské dovolené našla novou ordinaci blíže svému
bydlišti. Společně s ním končí také
jeho laborantka paní Alena Štulová,
která asi měla největší zásluhu na
tom, že se obci podařilo pana doktora
přesvědčit, aby šel do Dolní Lutyně.
Vzpomínám si, když se pan doktor
rozhodoval, kde bude ordinovat, byla
to právě ona, kdo mu prozradil, že
to výborné uzené, které mu kupuje,
je z řeznictví Wojtas právě z Dolní
Lutyně a že kdyby tam měl ordinaci, bude mít pro všechny ty dobroty
blízko. S trochou nadsázky tak říkám,

že zubaře se podařilo do obce dostat
na dobré uzené. Poděkování ale patří
taky panu Liboskovi z firmy INTEVO,
bez jeho kontaktů, doporučení a pomoci při přestavbě ordinací by se to
určitě nepovedlo.
Nyní nastává doba, kdy ordinace budou prázdné a bude těžké najít
nové zubaře. Pokud sledujete dění,
víte, že zubaři chybějí téměř všude,
obce i města jim slibují doslova nemožné a hledají, kde se dá. Bohužel
tím suplují stát, v jehož kompetenci
je zabezpečit lidem dostupnou zdravotní péči.
Pokud tedy nemáte svého zubaře,
prosím obraťte se na svou zdravotní
pojišťovnu, která by vám měla nového
zubaře doporučit. Obec dělá už nyní
vše pro to, aby zajistila nového zubaře, ale možnosti jsou velmi omezené
a vlastně tím suplujeme práci ministerstva zdravotnictví. Obdobná situace může brzy nastat u praktických
nebo dětských lékařů, kterých je taky
málo. Važme si proto svého zdraví
a práce všech lékařů a zdravotní-

ho personálu zvláště v této nelehké
době.
Co tedy dělat, pokud můj zubař
končí? Pokud si člověk zubaře nesežene sám, měl by se obrátit na svou
zdravotní pojišťovnu, ta by mu měla
zubaře doporučit. Pokud ale v místě
trvalého bydliště nikdo takový není,
měl by to být někdo v dojezdové
vzdálenosti.
Další možností je sledovat webové stránky www.dent.cz, kde Česká
stomatologická komora zveřejňuje
seznam zubních lékařů, kteří registrují nové pacienty. Dokumentace z končící ordinace se potom odevzdává na
krajský úřad MSK.
Závěrem bych chtěl MUDr. Tomáši
Růžičkovi a paní Alence Štulové poděkovat za jejich důležitou každodenní
práci a popřát jim pohodový důchod,
až si užijí svých vnoučat, volnějšího času a nejbližších přátel, na které
pracujícím občas chybí čas.
Mgr. Pavel Buzek,
starosta obce

Poděkování kraji

PF 2021

Obec se snaží využívat
různých dotačních titulů
pro rozvoj obce. Jedním
z důležitých partnerů je
Moravskoslezský kraj. V letošním roce nám mimo jiné přispěl na nákup nové
hasičské cisterny, jejíž dodání očekáváme v úplném závěru letošního roku
a občanům by ji hasiči rádi představili na jaře příštího roku, kdy budou slavit kulaté jubileum. Kraj obci přispěl taktéž na dokumentaci k rekonstrukci
ZŠ Aloise Jiráska, kde v současné době probíhá výběr zhotovitele a samotná rozsáhlá rekonstrukce více jak 60 let staré budovy proběhne v příštím
roce.
Ing. Franko

TJ Sokol Věřňovice přeje všem fotbalovým příznivcům z Věřňovic,
Dolní Lutyně a širokého okolí příjemné svátky a krásný nový rok.
Na podzimních pět domácích zápasů našeho klubu vás přišlo úctyhodných 1074. Tímto vám chceme
poděkovat za podporu, které si
velmi ceníme. Dále patří velké poděkování našim hráčům včetně
realizačního týmu za předváděné
výkony a vzornou reprezentaci klubu. V neposlední řádě patří velké
díky a uznání rodičům našich žáků
a dorostenců za to, jak příkladně
podporují své děti. Vážení fanoušci, budeme se těšit na vaši přízeň
i nadále, jakmile to situace dovolí.
Lumír Twardzik,

předseda TJ Sokol Věřňovice

Plesová sezóna nejistá
Plesová sezóna roku 2021 je velmi nejistá. Termíny plesů a karnevalů stále rezervujeme, jak se situace s Covid-19 bude dále vyvíjet, však nevíme. Budeme
sledovat a řídit se nařízeními vlády a PES. Minimálně začátek sezóny je tak
bohužel velkým otazníkem.
(mm)
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