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Berušky zase spolu

BERUŠKY V DOBĚ KORONAVIROVÉ se sice nemohly setkávat, ale přesto byly aktivní. Zprvu při on-line soutěžích a jakmile
to bylo možné, vydaly se na procházku a do světa vypustily Beruškové kamínky. Čtěte na str. 8
(red)

strana 2

dolnolutyňské noviny

červen 2021

Pytle na tříděný odpad končí

N

ic není zadarmo, ani pytle na sběr
plastů a papíru. Protože případů
zneužívání žlutých a modrých pytlů stále přibývá, musela obec učinit
zásadní rozhodnutí, kterým směrem
se bude v separaci ubírat. Na jedné
straně jsou občané, kteří poctivě třídí a ptají se nás, proč se nevydává ve
sběrném dvoře více pytlů najednou
dle produkce a třídění dané domácnosti, jak tomu bylo v minulosti.
Důvod pro vydávání omezeného
počtu pytlů byl ten, že žluté a modré
byly a jsou pořád jistou částí občanů
zneužívány. Velmi často do sběrného
dvora přijíždějí lidé, kteří ve žlutých
nebo modrých pytlech přivážejí listí,
textil nebo jiný odpad a dožadují se
u obsluhy někdy až agresivně desítky nových pytlů. Je třeba si uvědomit,
že cena jednoho pytle je přibližně pět
korun, a to má obec vyjednané množstevní slevy. Přesto za rok to jsou statisíce, za desítky let milióny korun.

Obci se podařilo uspět s projektem
na pořízení nádob z dotací na nádoby na tříděný odpad o objemu 240
litrů na plast a papír, které už jsou na
cestě a budou postupně distribuovány ve druhé polovině roku všem domácnostem, které projeví zájem. Celkové náklady projektu jsou přibližně
3,2 milionu korun, z čehož 2,7 milionu korun jsou z dotace a necelých
500 tisíc korun doplatí obec. Součástí
dodávky jsou i velkoobjemové kontejnery pro bytové domy. Vydávání
pytlů bude postupně ukončeno. Termíny svozu plastů a papíru v letošním
roce zůstávají v platnosti tak, jak jsou
zaznamenány v obecním kalendáři.
Obě možnosti separace budou fungovat souběžně.
Velikou výhodou je a bude, že
obec bude vlastníkem těchto nádob
a občané je budou mít bezplatně zapůjčené. Likvidace odpadů se totiž
bude postupně výrazně prodražovat

v souvislosti s již přijatým novým
zákonem o odpadech. Nejdražší
pak bude směsný komunální odpad
a prodraží se právě těm, kteří nebudou třídit.
O tom ale až v příštím čísle, kdy by
obec společně s Bohumínem měla mít
schválené nové obecně závazné vyhlášky.

Pavel Buzek,

starosta obce

Očkování psů proti vzteklině proběhne v červenci
Obec Dolní Lutyně ve spolupráci
s veterinárním lékařem doc. MVDr. Ivo
Šimoníkem, CSc. z veterinární ordinace
Ostrava-Michálkovice bude provádět
hromadné očkování zdravých psů proti vzteklině. Očkování proti vzteklině je
preventivním opatřením proti šíření nákazy zvířat.

Hromadné očkování psů starších tří
měsíců se koná dne 9. července 2021.
Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, aby se na očkování dostavila osoba
starší 15 let se psem opatřeným náhubkem. U očkování je třeba předložit očkovací průkaz. V případě, že pes nemá vystaven očkovací průkaz, je možné po

Očkování se provádí 9. července 2021 na těchto stanovištích:
08.30 – 09.30 hod.
10.00 – 10.30 hod.
11.00 – 12.00 hod.
13.00 – 14.00 hod.
14.30 – 16.00 hod.

prostranství před kulturním domem ve středu obce
hřiště u ZŠ na Zbytkách
na nádvoří u č. p. 77, ul. Bezručova (Nerad)
ve Věřňovicích vedle hospody u Natta
prostranství před kulturním domem ve středu obce

dohodě s veterinárním lékařem vystavit
nový. Vakcinace se provádí na náklady
majitele zvířete. Za očkování bude vybírána částka ve výši 100 Kč. Na vyžádání
může být provedeno očkování i proti
ostatním nemocem psů (nutno se předem telefonicky domluvit s veterinářem
– tel. 596 231 040). 
(red)
Pokud majitel psa
nevyužije této hromadné akce, má
možnost nechat
si naočkovat zvíře
u kteréhokoliv veterinárního lékaře.

Upozornění na neuhrazené poplatky
Žádáme občany, kteří dosud neuhradili poplatek za svoz
odpadů a poplatek za psy (oba poplatky byly splatné
do 31. května 2021), aby tak v co nejkratší době učinili.
V případě nezaplaceného poplatku bude zahájeno daňové řízení, kde může být poplatek vymáhán i exekučním
příkazem a tím se původní částka několikanásobně navýší.

Poplatky lze uhradit na obecním úřadě hotově i platební kartou, nebo převodem na účet (v tomto případě
vám pracovnice příslušného úseku sdělí telefonicky nebo
e-mailem variabilní symbol). Složenky se již nerozesílají.
Gorgolová Lucie, Kalmárová Hana,
Obecní úřad Dolní Lutyně
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Bukovská: Děti nacházejí ve
skautském oddílu svůj další domov

S

etkávat se se stejně naladěnými
kluky a holkami, vyzkoušet něco
nového, zajímavého, možná dobrodružného a tajemného, něco, na co
by si sami netroufli, společně s vedoucími spřádat nejrůznější plány.
Nejen toto je podle Anny Bukovské,
předsedkyně skautského oddílu
Střelka v Dolní Lutyni důvod, proč
děti přicházejí do skautu. Povídali
jsme si s ní o tom, jak děti a vedoucí
trávili dlouhou, téměř roční pauzu,
kdy se mohli potkávat jen omezeně,
nebo vůbec.
Fungoval nějak oddíl během covidové karantény? A pokud ano, jak?
Koronavirová epidemie činnost našeho oddílu opravdu výrazně změnila.
Klasických oddílových akcí jsme stihli
pomálu, zbytek se odehrával částečně nebo úplně on-line. Plnili jsme
sedm výzev v rámci projektu SPOLU
TO DÁME. Naštěstí máme super rodiče, takže jsme i s jejich podporou
a zapojením společně klikovali, uzlovali, luštili, vyráželi na tradiční výstup
ke skautské mohyle na Ivančeně, malovali obrázky a posílali pohledy seniorům, poznávali rostliny a zapojili se
do charitativního projektu Mary´s
meals. Všechny výzvy se nám podařilo splnit a každý, kdo se zapojil,
získal příslušnou „placku“. Družinové
schůzky probíhaly online na Google
Meet, vedoucí se snažili, ale některým dětem a rodičům to úplně nevyhovovalo. Už jsme byli přece jen dost
„přeonlinovaní“.
Zapůsobil covid nějak negativně
na vaše skauty? Máte stále stejný
počet dětí?
Covid na nás zapůsobil asi stejně jako
na celou společnost. I v rodinách našich dětí se objevily pocity strachu
nebo beznaděje, lidé neviděli „světlo
na konci tunelu“, začali vyhledávat
spíše neformální kontakty. Z oddílu odešla především některá vlčata,
tzn. mladší kluci, pro které byl online program asi nejméně přínosný.

V létě nás jako každým rokem čeká
letní stanový tábor, který je pro nás
vyvrcholením celoroční činnosti. Strávíme společně 14 dnů uprostřed přírody – bez elektřiny a bez řady civilizačních vymožeností, letos to bude
blízko obce Rybník u České Třebové.

A taky jsme vzhledem k nejisté epidemické situaci raději nepřijímali nové
členy, což chceme, alespoň doufám,
v září změnit a už připravujeme nábor. Především pro věkové kategorie
5–7 let (benjamínci) a 7–11 let (světlušky a vlčata).
Na jaře jste uklízeli na cyklostezce
podél Olše, máte v plánu nějaké
další podobné akce ještě do konce
června?
Na cyklostezce jsme uklízeli dvakrát
– v dubnu a v květnu. Do úklidu se
zapojilo více než 40 brigádníků, významná byla pomoc rodičů; o odvoz
těžkého odpadu se pak postarali pánové Víťa Kula a Aleš Přeček, za což
jim patří velké poděkování.
Další akce tohoto typu, na pomoc
přírodě i obci, máme v plánu na podzim a pak opět na jaře. Rádi bychom
v tomto směru spolupracovali s dalšími dolnolutyňskými spolky a nadšenci. Jsem přesvědčena, že taková
spolupráce a propagace výsledků
pozitivně zapůsobí na ty naše spoluobčany, kteří se zatím zbavují svého komunálního odpadu vyhozením
do lesa nebo do řeky. Významnou roli
samozřejmě hraje i existence a fungování sběrného dvora, tak možná – za
rok, za dva – už ani nebude co uklízet.
Je před námi léto. Co jste pro dolnolutyňské skauty přichystali na letní
měsíce?

Kolik dětí čítá oddíl Střelka a kolik
má věkových kategorií?
V současné době má oddíl Střelka 44
mladších členů především v kategoriích vlčata a světlušky (kluci a holky ve
věku 7–11 let) a skauti a skautky (kluci a holky ve věku 11–15 let). Chceme
nabízet program i roverům a rangers
(kluci a holky 15+) a od září otevřeme
družinu benjamínků (kluci a holky
5–7 let).
Je mezi dětmi obecně zájem o skauting, nebo bojujete s nízkými počty
dětí?
Obecně je o skauting v současné
době obrovský zájem, skautská střediska nemohou přijímat všechny děti
vzhledem k nedostatku oddílů a vedoucích. Ve Střelce se nám zatím stále
daří doplňovat vedení oddílu z vlastních členů, takže noví zájemci, kluci
i holky, můžete se hlásit, jste vítáni.
Co podle Vás děti na skautingu přitahuje?
Junák – český skaut (tj. náš mateřský
spolek) je výchovnou organizací pro
děti a mládež. Ale naše členy samozřejmě přitahuje hlavně to, že se stanou součástí družiny, party, že spolu
se stejně naladěnými kluky a holkami
vyzkoušejí něco nového, zajímavého,
možná dobrodružného a tajemného,
něco, na co by si sami netroufli, že se
mohou společně s vedoucími podílet
na spřádání plánů, že najdou nové
kamarády, že třeba budou pomáhat
nováčkům nebo povedou mladší členy. Někdy to samozřejmě nevyjde, ale
řada z nás našla v oddíle takový svůj
další domov.
(red)
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Przedszkolacy wystąpili dla rodziców
W

ystępy dzieci na scenie wiążą się z wielkimi emocjami. Są to ważne chwile, ponieważ dają okazję do
pokonania nieśmiałości, uczą cierpliwości, zapamiętywania tekstu i ciągu ruchów, odpowiedzialności, współpracy.
Jak osiągnąć te cele w czasie, gdy okoliczności nie sprzyjają spotkaniom w dużych grupach?
Dla Przedszkola z Polskim Językiem Nauczania nie ma
przeszkód nawet w obliczu obostrzeń. W głowie jednej z nauczycielek narodził się pomysł, aby wykorzystać
wiosenną pogodę oraz teren szkolnego parkingu po to,
aby spotkać się z rodzicami na 15 minut. 26 maja 2021 roku
poruszenie wśród dzieci dało się odczuć już od rana. Przedszkolacy nauczyli się układu do piosenki „Drodzy Rodzice”
grupy My3. Ponadto we wcześniejszych dniach przeprowadzano z dziećmi wywiady dotyczące mamy oraz taty.
Zapisane na kartce odpowiedzi rodzice otrzymali w laurkach. Niektórzy mogli być zaskoczeni lub rozbawieni, gdy
np. dowiadywali się, że imię taty to Tatuś, a mama potrzebuje spania. To jednak nie były wszystkie atrakcje, bo na
zakończenie z ogromnego pudła – ozdobionego oczywiście przez dzieci – pani nauczycielka wypuściła napełnione
helem balony! Co więcej – w każdym balonie umieszczone
zostały życzenia od dzieci dla rodziców.
Tyle emocji i wrażeń zamknęło się w 15 minutach.
Filmową relację z przygotowań oraz występu można

obejrzeć po wejściu na stronę Przedszkola z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej na Facebooku.
Emocje dzieci, które wystąpiły dla mamy oraz taty,
duma i wzruszenie rodziców, z których niejeden pierwszy
raz widział swoją pociechę w wystąpieniu – to wszystko jest bezcenne i zapada w pamięć na długie lata. Dzieci jeszcze w następnym dniu nuciły po cichu „Mamo,
ty jesteś moim powietrzem...”.
PSP Lutynia Dolna

O kapříku Metlíkovi s Janem Opatřilem
V květnu k nám do tříd druhých ročníků zavítal autor
a ilustrátor knihy o kapříku Metlíkovi Jan Opatřil. Děti knihu
s názvem Kapřík Metlík nový domov obdržely v rámci projektu MAP Lepší KLIMA pro Bohumínsko na podzim 2020.
Beseda probíhala zábavnou a interaktivní formou doprovázenou fotodokumentací ze života samotného autora
a také jeho hlavního hrdiny kapříka Metlíka.
Jan Opatřil také dětem přečetl úryvek z druhého dílu
publikace Kapřík Metlík v řece, čímž se snažil děti nalákat
k přečtení dalších příběhů o kapříkovi.

Na konci besedy nechyběla ani autogramiáda s přichystanými upomínkovými brožemi kapříka Metlíka a jeho
kamarády. Kniha byla pro nás také inspirací a předlohou
ve výtvarné výchově.
Děkujeme a těšíme se na další příběhy z Metlíkova podvodního světa.
Mgr. Lucie Trachová
ZŠ A. Jiráska Dolní Lutyně
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Základní školu povede nový ředitel
Vážení rodiče, kolegové,
ráda bych vám poděkovala za dosavadní
spolupráci během mého působení jako
vedoucí v naší škole. Má mise ředitelky
končí 30. června 2021. Bylo pro mě ctí
být po dobu téměř 25 let v čele této organizace, s některými z vás celou dobu,
s jinými třeba jen rok. Vy všichni jste
byli ti, kteří život této školy tvořili. Ne
já, ale vy! Já jsem se snažila vytvořit prostředí pro vaši práci takové, ve kterém
se vám snad dobře pracovalo, snažila
jsem se každého rodiče vyslyšet a vždy
se domluvit na řešení schůdném pro
obě strany, vyjít vám vstříc a tvořit školu
takovou, aby tady děti chodily rády. Ne
vždy se mi vše podařilo. Snažila jsem se
působit na děti a vychovávat je vlastním
příkladem, tzv. zlatým pravidlem – jak
chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi.
Společnými silami se nám povedlo mnoho dobrých věcí. Kdybych měla
připomenout ty nejnáročnější, budu
hovořit především o našich školních
vzdělávacích programech, o nesčetných
rekonstrukcích od roku 1997 (sociálky
na velké škole, tělocvična), pokračující
velkou rekonstrukcí v roce 2000, dalšími opravami, zatepleními budov, záchody, kuchyněmi na našich od roku 2007
sedmi budovách a přilehlých hřištích
a zahradách, o řadě změn v zákonech
a vyhláškách, jejichž vydávání mají poslanci jako svůj koníček, o nově zřízených učebnách, o zařizování učeben
technikou, o akcích pro děti a žáky, škol-

ních výletech, lyžácích, školách v přírodě a řadě dalších obyčejných dní, které
jsme tady všichni strávili pro děti! Těch
dětí od roku 1997, kdy jsem ve funkci
začala, ubývalo, ale v posledních letech
opět přibylo až na současných 166 v mateřských školách, 420 v základních a 160
dětí v družinách.
Odcházím z této funkce proto, že cítím již málo sil na zvládání čím dál náročnějších dní. A nebudu ve vedení 80
zaměstnanců, čtyř základních škol, čtyř
mateřských, dvou jídelen s mnoha výdejnami, tří školních družin a hlavně
ve vedení organizace, která je po Farmě Bezdínek v obci druhá největší, za
každou cenu. Právě teď nastala doba,
že tento, troufám si říct kolos, převezme
někdo mladší, někdo s obrovskou ener-

gií, někdo se stejnou láskou k dětem
a pochopením k rodičům jako já.
Určitě mu, mí kolegové, budete oporou, spolupracovníkem, pracovitým zaměstnancem tak, aby mohl být na vás
a na svou školu pyšný. Určitě ve vás –
rodičích – najde jako já bezva lidi, kteří táhnou za jeden provaz a chtějí ve
škole spokojené děti chtivé nových poznatků. Věřím, že to bude člověk s demokratickým stylem řízení, které i mně
bylo nejbližší. Myslím si, že jsem na váš
názor vždy dala nebo minimálně k němu
přihlédla.
Do důchodu mám ještě daleko a ráda
bych poslední roky v zaměstnání strávila
na naší lutyňské škole, snad mi to nové
vedení umožní a my se budeme potkávat jako spolupracovníci, jako učitel
a rodič, jako učitel a žák a zase společně
řešit řadu běžných školních problémů.
Na závěr bych chtěla poděkovat
všem pracovníkům obecního úřadu
v naší obci, těm minulým i současným,
starostům paní Eustasii Mrákavové,
panu Ing. Josefu Lindnerovi, současnému starostovi, panu Mgr. Pavlu Buzkovi, mé velké opoře – tajemnici Mgr.
Daně Kawanové a všem pracovnicím
a pracovníkům úřadu, kteří mi vždy pomohli, poradili a vyšli vstříc řešení všech
problémů, před které byla škola za to
čtvrtstoletí postavena. A že jich zrovna
nebylo málo! Ještě jednou vám všem
děkuji a těším se na další dny s vámi
a hlavně s dětmi!
Jana Josieková
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Program na léto v Dolní Lutyni
S

tále sledujeme situaci kolem nemoci Covid-19. Bohužel kulturní akce jsou stále spjaty s poměrně
značnými omezeními. Věříme, že se
situace během prázdninových měsíců
více rozvolní, a proto jsme si pro vás
připravili tyto akce:
• Na pondělí 12. července připravujeme tvořivé dopoledne s Šikulkami.
Ve spolupráci s paní Kantorovou připravujeme pro děti tvořivé dopoledne
v kulturním domě. Děti budou tvořit
a výrobky si pak odnesou domů. Akce
se bude konat v KD od 10 do 13 hodin.
• Na pondělí 26. července připravujeme výlet do ostravské zoo pro
děti. Celou zoo si projdeme s průvodcem, dozvíme se tak spoustu zajímavostí ze zvířecí říše. Výlet bude pro
děti zdarma.
• V pátek 30. července bychom rádi
uspořádali zájezd na letní zahradní
výstavu Věžky u Kroměříže, v době
vzniku článku nejsou ještě specifikovány podmínky pro vstup na výstaviště ani cena vstupného, není možné
zatím stanovit cenu zájezdu.

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ
Informujeme, že z důvodu
pořádání akcí pro děti bude
knihovna v pondělky během
letních prázdnin pro čtenáře
uzavřena. 
(red)

• Na sobotu 21. srpna připravujeme
Veselé zakončení prázdnin od 16 do
18 hodin. Akce se bude konat za příznivého počasí v parku před pekárnou.
Zábavný program pro celou rodinu
zajistí klaun Pepino prcek – tanečky,
soutěže, hry, balónky, cukrová vata.
Skákací atrakce pro malé i větší děti.
Vstupné je zdarma.
• Výstava a soutěž modelů lodí,
bojové techniky a automobilů –
velký sál KD 21.–22. srpen, přijďte si
prohlédnout výstavu, hlasovat a podpořit modeláře. 21. srpna – od 10 do
18 hodin, 22. srpna od 9 do 13 hodin.
Vstupné dobrovolné.
• Během srpnových pondělků 2. 8.,
9. 8., 16. 8., 23. 8. od 9 do 11 hodin si
paní knihovnice připravila v knihovně program pro děti Hurá za mamuty! Během těchto pondělků si bude
s dětmi číst z knihy Příběhy o mamutech, dále si budou společně lámat
hlavu jazykolamy, hádat pořekadla
a soutěžit. Pro děti bude zajištěn pitný režim a sladké odměny.
Na všechny akce pro děti (kromě
Veselého zakončení prázdnin) je potřeba děti přihlásit. Přihlášky budou
dostupné v kanceláři KD, knihovně,
elektronicky budou ke stažení na
stránkách obce, případně na e-mailu
osvetovabeseda@dolnilutyne.org.
Vyplněné přihlášky je nutné odevzdat
nejpozději týden před začátkem dané
akce.

Stále sledujeme vyvíjející se situaci. Podle vývoje budou podmínky
pro vstup na akce aktualizovány dle
platných nařízení. U zájezdů čekáme
na uvolnění skupinových prohlídek,
u akcí pro děti upřesníme podmínky
pro vstup do vnitřních prostor (jestli
a jaké testy budeme muset vyžadovat). Věříme, že se akce budou moci
konat bez větších omezení. Těšíme se
na vás.
Prosím, sledujte FB stránku Osvětová beseda v Dolní Lutyni a obce
Dolní Lutyně, kde uvedeme aktuální
informace. Případně volejte tel. 734
788 718 nebo pište na e-mail: osvetovabeseda@dolnilutyne.org
(red)
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společenská kronika

VZPOMÍNKY
Kdo v srdcích žije,
neumírá…
Dne 16. června 2021
jsme
si
připomněli
1. smutné výročí od
úmrtí naší maminky, manželky, tety,
švagrové, sestry a kamarádky, paní
Alice TUROŇOVÉ.

S láskou vzpomíná manžel a syn
s celou rodinou.
――――――――――――――
Odešel,
jak si to osud přál,
ale v našich srdcích
žije dál.
Dne 18. června 2021
jsme si připomněli 11. smutné výročí
úmrtí pana
Jiřího ČEMPĚLA.

S láskou a úctou vzpomínají manželka
Vanda, syn Pavel, vnuk Tomáš a celá
rodina.

VZPOMÍNKY
S největší láskou,
kterou v srdci máme,
stále na Tebe,
maminko,
vzpomínáme.
Dne 19. června 2021 jsme vzpomněli
13. smutné výročí úmrtí mé nejdražší
maminky, paní
Vandy HURHOTOVÉ.

S láskou a úctou vzpomínají dcera
Libuše, vnučky Marcela a Gabriela
s rodinami.
――――――――――――――
Čas plyne,
vzpomínky zůstávají.
Dne 20. června 2021
uplynulo 10 let, kdy nás
navždy opustila paní
Jaroslava BURYANOVÁ.

S úctou a láskou vzpomínají synové
Miroslav a Jaroslav s rodinami.

Testování žáků na školách ZŠ A. Jiráska
Dne 12. dubna
přišli
předškoláci a děti ze ZŠ po
dlouhé době do
škol, začala rotační
výuka a nutnost
testování
každé
pondělí na přítomnost viru Covid-19.
Ve spolupráci se
Zdravotním ústavem v Ostravě jsme
zpočátku mohli zdarma testovat žáky
neinvazivní metodou PCR ze slin díky
srovnávacímu projektu, tehdy ještě
i s nutností testů odběru z nosu pomocí sad, ne příliš jednoduchých, dodaných MŠMT.
Od května jsme si mohli vybrat –
zda s příspěvkem MŠMT testovat PCR
testy ze slin, nebo používat znovu
testy antigenní dodávané hromadně.
Díky velmi výhodné nabídce a vstřícnosti ředitele Zdravotního ústavu
v Ostravě s jejich obrovskou pomocí při dodávání odběrovek, zaškolení
a svozu jejich pracovníky, jsme děti
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VZPOMÍNKY
Každý z nás hledá lásku
na celý život, o to víc je
rád, když najde zároveň
spřízněnou duši. Spřízněná duše dokáže vidět
tři věci: trápení za Tvým
úsměvem, lásku za Tvými slzami
a důvod za Tvým mlčením.
Je tomu rok, co nám odešel náš milovaný otec a manžel, pan
Milan JOSIEK.

Nikdy nezapomeneme.

VÝROČÍ
V květnu 2021 oslavili své 98. a 80.
narozeniny naši spoluobčané:
Anna ŘEHÁČKOVÁ
Vladimír ŠŮRA
Lubomír TÉMA
Irena JARZĄBKOVÁ
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hodně zdraví, spokojenosti
a osobní pohody do dalších let.

ROZLOUČILI JSME SE
Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany:
Pavel KONRÁD (*1970)
Jaroslav KELLNER (*1959)
Vlastislav WALA (*1952)
MUDr. Alenka LUKAŠTÍKOVÁ (*1931)
Roman ŠIMÍČEK (*1956)
Karel GRANICA (*1957)

testovali 1× týdně PCR testy a později
jen jednou za 14 dní.
Chtěla bych tímto i za všechny
děti a rodiče, jejichž uznání užití této
metody se ke mně dostávalo denně,
i já poděkovat panu řediteli Ing.
Eduardu Ježovi a jeho spolupracovníkům, kterým nebyl lhostejný návrat
dětí jak z mateřských, tak i základních
škol k prezenční výuce. Metoda byla
jednoduchá, dětmi oblíbená a s možností obdržet certifikát o negativním
výsledku platný pro ostatní účely po
celý týden. Děkujeme!
Jana Josieková

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ
DO PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ
Informujeme, že v červenci Dolnolutyňské noviny nevycházejí. Příspěvky do příští společenské kroniky přijímáme nejpozději do 5. srpna.
Můžete je předat osobně v kanceláři KD, tel. 734 788 718 nebo elektronicky na e-mail osvetovabeseda@
dolnilutyne.org
Redakce
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Berušky bilancují uplynulou sezonu

„B

erušková“ sezóna nám opět po
roce skončila, ale hodně jsme
toho stihli a zažili spoustu legrace. Do
poloviny října jsme zvládly ještě společně tancovat v Berušce. Pak už šly
on-line soutěže, které na sebe krásně navazovaly. Za každou splněnou
soutěž získaly nejšikovnější Berušky
odměnu a všechny zúčastněné indicii.
Tou byl obrázek s písmenem, který je
na konci roku po vyluštění tajenky zavedl k závěrečnému pokladu. Písmen
bylo celkem 13.
Začalo to halloweenem. Převlékli
jsme se do kostýmů a vytvořili spoustu strašidelných fotek. Pak přišlo
nacvičování tanečků, nejdříve svého
nejoblíbenějšího a poté společného,
který všechny holky krásně zvládly
nacvičit.
Došlo i na hledání kamínků, taky
jsme se vyfotili na nejoblíbenějším
místě v okolí bydliště, vrhli se na výrobu vánočních přáníček a nakonec
vyšlo i počasí na vytvoření krásných
berušek ze sněhu.
Přišlo jaro a začali jsme jarní výzdobou domova. Jakmile to bylo možné, tak jsme se vydali na procházku
a pomocí aplikace mapy.cz v mobilu
jsme naší chůzí namalovali krásné Berušky. Vypustili jsme naše Beruškové

kamínky do světa. Prošli trasu plnou
hádanek a pomalu se blížili k závěrečnému pokladu.
Všech soutěží se zúčastnilo 10
aktivních Berušek i s jejich šikovnými rodiči. Tajenka z indicií: Sejdeme
se v Berušce je dovedla k pokladu.
V červnu jsme se venku letos naposledy sešli před Beruškou a nalezli
slíbený poklad, kde holky měly sladké
odměny, diplom a tričko s logem Be-

rušky. Zavzpomínali jsme na aktivity,
které jsme za rok stihli a na památku
udělali společnou fotku.
Doba nám sice nedovolila tancovat
společně, ale myslím, že i tak jsme si
letošní taneční sezónu zpříjemnili. Těšíme se na nový taneční rok a věříme,
že si ho společně užijeme ještě více
než letos.
Mgr. Petra Šostoková
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