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Zápisy do škol elektronicky

UŽ ZA PÁR DNÍ proběhnou zápisy dětí do prvních tříd. A ani letos se kvůli špatné epidemiologické situaci děti do školy při této
příležitosti nepodívají a registrace proběhne pouze elektronicky. Termín letošních zápisů je 1.–9. dubna. Více na str. 2
(red)
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Oprava cesty u kostela se chýlí ke konci
V

minulém roce obec začala s budováním nové kanalizace v centru obce směrem od základní školy
směrem ke křižovatce před kulturním domem, kde se bude napojovat
na hlavní kanalizační řad vedoucí na
čistírnu odpadních vod. Součástí projektu byla nejen splašková kanalizace,
ale taky nová dešťová, která bude vyústěna přímo do Lutyňky v místech
naproti lékárně, kousek od schodů
vedoucích k budově bývalé drogerie.
Stavba to nebyla vůbec jednoduchá,
v některých místech se muselo kopat
až do hloubky tří metrů.
V otevřeném výběrovém řízení vyhrála s nejnižší nabídkou cenou firma
Hydrospor. V průběhu stavby jsme
narazili na nemálo komplikací způsobených především tím, že v zemi nikdy nevíte, co tam na vás čeká. Vše
se nakonec podařilo společně s technickým dozorem a realizační firmou

dořešit. Kanalizace jsou položené
a zasypané.
Protože stavba se dokončovala až
na podzim, doporučil nám technický dozor obce vyčkat s asfaltováním
a betonováním do jara, až si vše sedne a rozjedou se obalovny. Proto obec
na podzim nechala vyasfaltovat pouze hlavní krajskou komunikaci, která
je důležitou dopravní tepnou, a kde je
kanalizace umístěna v relativně malých hloubkách okolo jednoho metru. Jakmile to počasí dovolí, budou se
ještě měnit některé obruby, dokončí
se jedna krátká přípojka a potom už
bude vše připraveno na závěrečné
asfaltovaní.
Vzhledem k průběhu prací, podloží
pod cestou a na základě doporučení bylo rozhodnuto cestu vyspravit
v celé šíři. Práce jsou naplánovány na
druhou polovinu dubna, kdy by už
počasí mělo umožnit závěrečné usa-

zování kanálových vpustí a hlavně
asfaltování, na které všichni tak netrpělivě čekáme. Jsme si plně vědomi
komplikací pro občany a děkujeme
všem za vstřícnost a pochopení.
Pavel Buzek, starosta obce

Netradiční zápisy do škol začínají už v dubnu
Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022
proběhne vzhledem k epidemiologické situaci bez přítomnosti dětí formou on-line žádostí s následným doručením
podepsané přihlášky do základní školy. Aplikace bude zákonným zástupcům zpřístupněna od 1. do 9. dubna 2021. Po
řádném vyplnění nezbytných údajů se žádost – přihláška do
ZŠ – dostane do rukou pouze vedení školy. Ve vygenerovaném e-mailu získáte další informace, kam přihlášku doručit.
Po vypsání přihlášky si vyberete jeden z nabídnutých termínů v aplikaci k doručení podepsané žádosti, s sebou vezmete

Letos se opět budou sčítat
lidé, domy a byty
V sobotu 27. března 2021 začíná
sčítání lidu, domů a bytů. V první fázi
bude mít každý člověk možnost sečíst
se on-line prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte on-line,
má zákonnou povinnost od 17. dubna
do 11. května 2021 vyplnit a odevzdat
listinný sčítací formulář.
Distribuce těchto formulářů bude
zajištěna za pomoci sčítacích komisařů a kontaktních míst tak, aby mohla být dodržena hygienická opatření,
která bude epidemická situace vyža-

občanský průkaz a rodný list dítěte. Bližší informace jsou na
webu školy. Výběr školy – Komenského, Zbytky či Věřňovice
– upřesníte při podpisu žádosti. Pokud budete chtít zapsat
své dítě do školní družiny, vyplníte i Přihlášku do ŠD.
Zápis do mateřské školy se bude konat obdobně od
1. května 2021, nutné bude zaslání potvrzení o povinném
očkování a rodného listu dítěte. Přednost v přijetí budou mít
děti s bydlištěm v Dolní Lutyni. Informace najdete na webu
školy poslední týden v dubnu.
Jana Josieková,

ředitelka školy

dovat. Za realizaci Sčítání 2021 odpovídá Český statistický úřad. Distribuce
a sběr listinných sčítacích formulářů proběhne ve spolupráci s Českou
poštou. Zajištění informovanosti občanů je hlavním úkolem jednotlivých
měst a obcí. Základní údaje o sčítání, včetně vysvětlení jeho významu
a průběhu, přináší informační leták,
který najdete na stranách 4–5. Aktuální informace o přípravách a průběhu
Sčítání 2021 jsou zveřejněny na internetových stránkách www.scitani.cz.
Případné dotazy lze zasílat na e-mail
dotazy@scitani.cz. K dotazování
slouží rovněž informační telefonická
linka ČSÚ 274 056 789. 
(red)

Kácení podél hřbitovní zdi
Jistě jste zaznamenali, že místo podél
hřbitovní zdi je prosvětlené. Ano, došlo
tam k vykácení tújí podél vrchní vnitřní
části hřbitovní zdi. Důvodem bylo masivní prorůstání kořenového systému
těchto stromů do okolního prostoru
a tím k poškozování inženýrských sítí
a hřbitovní zdi. Jelikož se jednalo
o rizikové kácení v blízkosti hrobových
míst, provedla ho odborná firma. Není
třeba se bát, že místo zůstane bez zeleně. Nově proběhne výsadba listnatých keřů z vnější strany hřbitovní zdi.
Věříme, že nová výsadba přinese tomuto pietní místu znovu intimní atmosféru. 
Lucie Gorgolová, úsek ŽP
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Knihy tady nenecháváme jen tak ležet
U

ž od 22. října 2020 je naše knihovna s malými přestávkami přes
krátké rozvolnění před Vánocemi
pro veřejnost stále uzavřena. S paní
knihovnicí jsme přemýšlely, jak bychom našim čtenářům i v této době
umožnily přístup ke knihám, které
ležely ladem v knihovně. A vymyslely
jsme tak bezkontaktní zápůjčku, kteroužto službu jsme čtenářům nabídly
od 21. ledna.
Při bezkontaktní zápůjčce si zavoláte nebo napíšete e-mail do
knihovny, kde si dohodnete datum
a čas, kdy si knihy vyzvednete. Paní
Anýžová, naše knihovnice, vám dle
vašich požadavků připraví knihy, které
vám bezkontaktně předá. Jak probíhá
bezkontaktní předání? Stačí dorazit
v předem domluvené datum a čas
před okna naší knihovny. U okna č. 1

se postavíte – paní knihovnice se přes
okno ujistí, komu knihy předává, u daného okna zůstanete stát. Na okenní
parapet u okna č. 2 vám knihovnice
připraví objednané knihy a okno uzavře. V této chvíli si čtenář knihy přebere a odchází.
Knihy prostřednictvím této služby
pouze zapůjčujeme, není tedy možné knihy takto vrátit. V únoru došlo
k malému rozvolnění a knihovny
mohly oficiálně otevřít výdejní okénka, ale bez zpětného vrácení knih.
V naší knihovně tak nadále pokračujeme ve službě bezkontaktní zápůjčky. Veškeré poplatky spjaté se zápůjčkami knih jsou stopnuty a upomínky
nejsou vystavovány. Zápůjčky jsou
automaticky prodlužovány.
Více informací naleznete na webových stránkách knihovny nebo na

Výstava, kterou nikdo neviděl
V loňském roce jsme během letních
prázdnin celé léto tvořili. Stalo se už
tradicí, že výrobky z Prázdninového
Lelkování vystavujeme ve vstupní
chodbě knihovny. Tato výstava bývá
soutěžní a děti jsou dle hlasování čtenářů a návštěvníků knihovny v závěru
roku oceněny. Bohužel z důvodu opatření proti covidu jsme výstavu instalovali, ale už nebylo možné uspořádat
ani slavnostní vernisáž, kdy by děti
představily výrobky svým rodičům,
prarodičům, známým. A tak máme
v knihovně výstavu, kterou zatím nikdo neviděl... V loňském roce jsme
prázdninové tvoření věnovali podmořskému životu. Dozvěděli jsme se
mnoho zajímavostí z podmořské říše
a tvořili jsme výrobky dle daných témat. V naší knihovně tak máme vystaveny rozmanité druhy korálových
rybiček a žraloků, rejnoky a roztodivné
medúzy vyrobené z papírových mističek a barevných stužek. Mrzí nás, že
jsme dětem nemohli uspořádat slavnostní vernisáž a ani slavnostní vyhlášení vítězů prázdninového tvoření.
Budeme však rádi, až to situace umožní, když k nám do knihovny zavítáte
a prohlédnete si jejich práce. Těšíme se
na vás.
(mm)

facebooku Osvětové besedy v Dolní
Lutyni. Věříme, že se život nejen do
naší knihovny brzy vrátí a knihy nebudou ležet v regálech, ale na nočních
stolcích, knihovnách, ale hlavně v rukou našich čtenářů.
(red)
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OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu
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BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání

Koho se sčítání týká

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt

Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.
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Krabičky s velkým srdcem
Farma Bezdínek udělala další krok k ekologické udržitelnosti

F

arma Bezdínek, která dodává zákazníkům čerstvou a českou zeleninu bez reziduí pesticidů, představila nové, ekologičtější balení svých
rajčat. To je vyrobené z inovativního
ekologického materiálu tvořeného
recyklovatelným papírem s příměsí trávy a je zcela bez použití plastů.
Při výrobě tohoto ekologického obalu
je spotřebováno méně vody a dřeva
a vyprodukováno méně CO2 než
v případě běžného papíru.
Farma Bezdínek ve spolupráci
s Tesco ČR nabízí nově 220 g svých
rajčat v revolučním obalu, který vznikl
s cílem co nejméně zatěžovat přírodu.
Při výrobě jedné tuny travního papíru se spotřebuje až o tři tisíce litrů
méně vody než při výrobě běžného
papíru. „Momentálně naše krabička
z travního papíru obsahuje 25 procent trávy. Pracujeme na tom, aby
se tento podíl zvýšil,“ uvádí Monika
Zábojníková, marketingová manažerka z Farmy Bezdínek.
Farma Bezdínek tak reaguje na
vzrůstající poptávku zákazníků a jejich zájem o ekologickou udržitelnost.
Toto téma je pro Farmu Bezdínek klíčové už od jejího vzniku v roce 2018.
Obal z travního papíru je příjemný
na dotek a má přirozenou vůni. Při
běžné manipulaci je odolný, a navíc
dobře větraný. „Je to krabička plná
zdraví a lásky, takže jsme věnovali
dostatečný prostor našemu bez-

dínkovskému symbolu – srdíčku –
a ‚vysekali' jej v co největší míře,“
doplňuje Zábojníková.
Podle ní je důležité zachovat obsah v co nejlepší kondici a současně umožnit zákazníkovi rajčátka si
dostatečně prohlédnout a přivonět
k nim. „Odrůdy pěstované na Bezdínku jsme vybírali tak, aby přinášely jedinečný gurmánský zážitek.
Sbíráme je ručně, až jsou dokonale
zralé. Proto mají nádhernou barvu,
vůni a především excelentní chuť.
A tyto vlastnosti by měly být pro
zákazníka okamžitě čitelné,“ dodává Zábojníková.

Farma Bezdínek
a udržitelný rozvoj
Na Farmě Bezdínek si strategií udržitelného rozvoje určili směr do budoucna. V případě produkčních skleníků se jedná o intenzivní produkci
potravin na malé ploše. Díky tomu je
pak možno ušetřenou půdu ponechat
přírodě třeba pro lesy, louky nebo
vodní plochy. Zelenina je pěstována
v kompostovatelném substrátu, zalévána především dešťovkou a proti
škůdcům je chráněna přirozeně, biologicky. Farma Bezdínek se jako první
v Česku může pochlubit prestižním

mezinárodním certifikátem pro technologii pěstování bez reziduí pesticidů.
Kulaté zelené logo BEZ PESTICIDŮ na
obalu zaručuje, že obsahuje výhradně
prémiová skleníková rajčata bez reziduí, tedy zbytků pesticidů a z hlediska
požadavků na obsah pesticidů tedy
splňuje stejné legislativní požadavky
jako bio potraviny nebo baby-food.
Více na www.bezpesticidu.cz
„Pro udržitelnost jsme se nemuseli rozhodovat. Byla to samozřejmá a přirozená myšlenková součást
celého našeho projektu už od jeho
počátku. Je to postoj, který utváří
a ovlivňuje naši každodenní práci.
Udržitelnost rozhodně nepovažujeme za trend, je to pro nás jediný
možný přístup k podnikání, práci a životu. Věříme, že když lidem
nabídneme alternativy, tak si také
vyberou správně. Učiní vědomou
volbu,“ uvádí jednatel farmy Jiří Stodůlka.
„Velmi oceňujeme tento krok
a jsme moc rádi, že i lokální dodavatelé jednají v souladu s naší
udržitelnou strategií. Příběh bezpesticidových rajčat z farmy Bezdínek má tak další krásnou kapitolu,“ říká Martin Kubín, nákupčí rajčat ve společnosti Tesco.
Více na www.farmabezdinek.cz.
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společenská kronika

VZPOMÍNKY
Prázdný je domov,
smutno je v něm,
chybíš nám, tatínku,
chybíš nám všem.

VZPOMÍNKY

VZPOMÍNKY

Kdo Vás znal,
ten si vzpomene,
kdo Vás měl rád,
ten nikdy nezapomene.

Klesly ruce pracovité,
zemdlené, utichl hlas,
zhasl očí svit.
Budiž Ti, naše maminko,
za všechno velký dík.
Za Tvou něžnou lásku,
péči o nás, za všechna milá slova,
starosti, zachováváme v srdci vždy
Tvůj obraz a pocit neskonalé
vděčnosti.

Je to již 10 let a 30 let, co nás navždy
opustili naši milovaní rodiče a prarodiče,

Dne 25. března 2021 jsme vzpomněli 3. smutné výročí od chvíle, kdy
nás navždy opustila naše milovaná
maminka, babička, prababička, paní

Dne 5. března 2021 jsme vzpomněli
5. výročí úmrtí mého milovaného
manžela, tatínka, dědečka a tchána,
pana
Miroslava BARTECZKA.

S láskou a úctou vzpomíná manželka
Kristina s rodinou.
――――――――――――――
Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí,
vzpomínky na Tebe
však stejně bolí.
Dne 9. března 2021 jsme si připomněli 15. smutné výročí, kdy nás navždy
opustila naše milovaná maminka
a babička, paní
Blažena KRYSKOVÁ.
Dne 15. března 2021
jsme si připomněli
3. smutné výročí, kdy
nás navždy opustil
náš milovaný tatínek
a dědeček, pan
František KRYSKA.

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.
――――――――――――――
Kdo žije v srdcích těch,
které miloval,
ten neodešel.
Dne 13. března 2021
uplynulo 19. smutné
výročí úmrtí pana
Františka KŘEMENA
a zároveň si 5. dubna připomeneme
jeho nedožité 105. narozeniny.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou
vzpomínku.

Snacha Eva a vnučky s rodinami.
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paní Jiřina KRŮLOVÁ († 30. 10. 2010)
a pan Augustín KRŮL († 12. 3. 1991).

S láskou vzpomínají dcery Eva
a Jindřiška, zeť Miroslav, vnučky
Jindřiška a Miroslava s pravnučkami
Isabellkou a Sofinkou.
――――――――――――――
Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob
dáme a budeme
vzpomínat.

Jiřina KALUŽOVÁ.

S láskou a úctou vzpomínají dcera
Maruška a vnučka Lucie s rodinou.

VÝROČÍ
V únoru 2021 oslavili své 97., 95., 93.,
91., 90., 85. a 80. narozeniny naši spoluobčané:

Jaroslav PŘIBYLA.
Dne 23. ledna 2021 by se dožil 85 let.

Marie KOŽUŠNÍKOVÁ
Lubomír OTISK
Štěpánka KLUSKOVÁ
Štěpánka CZAPKOVÁ
Jiřina KRAJČOVÁ
Rudolf VALOŠEK
Josef NIEDZWIEDZ
Olga KUBIENOVÁ

S láskou vzpomínají manželka Erika,
a syn Marek s rodinou, přátelé a známí.

Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hlavně hodně zdraví, spokojenosti a osobní pohody do dalších let.

Dne 27. března 2021 si připomeneme
4. smutné výročí, kdy nás navždy
opustil pan

Vítání občánků proběhlo naposledy v září 2020 a od té doby
se z důvodu epidemické situace
a s ní spojenými vládními nařízeními nemohou tyto obřady konat.
Vítání občánků začne probíhat
neprodleně poté, co jej situace
v České republice umožní. Rodiče
budou o konání těchto obřadů informováni prostřednictvím všech
dostupných informačních kanálů
obce Dolní Lutyně.
Jarmila Vozárová,
matrikářka

ROZLOUČILI JSME SE
Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany:
Olivie PŘIBYLOVÁ (*1931)
Karel KYJONKA (*1946)
Zdeněk DIBELKA (*1949)
František VIŠŇÁK (*1934)
Marie KRÓLOVÁ (*1928)
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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Karnevalové učení druháčků
V

pátek 19. února prožily děti 2. ročníků naší školy netradiční učení v duchu karnevalu. V maškarních kostýmech probíhala celá páteční výuka. Povídali jsme si o masopustu, děti si vyrobily svého vlastního Laufra – průvodce karnevalu.
Nechybělo ani masopustní pečivo s matematickým úkolem, soutěž s balónkem, výroba klaunové matematické záložky
či rozcvička karnevalových masek. „Páteční maškarádu“ jsme si všichni moc užili.
Mgr. Lucie Trachová
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