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Anketa pom˘ûe rozvoji naöÌ obce

Vážení spoluobèané, pøed osmi lety byla provedena anketa, která se stala zdrojem informací pro vypracování strategic-kého
plánu rozvoje Dolní Lutynì.
Platnost tohoto dokumentu, jehož zásady a cíle
jsou postupnì naplòovány, byl ohranièen rokem
2012.
Nastal tedy èas definovat nové cíle
dlouhodobého rozvoje. Obec však není izolo-

vaný útvar, ale rozvíjí se v souèinnosti se svými
okolními partnery z øad obcí a mìst. Posoudit,
jak je taková spolupráce vnímána obèany, je
cílem anketní otázky, kterou teï pøedkládáme
právì vám a žádáme váš osobní názor. Svou

odpovìï nám mùžete zaslat i emailem na
adresu starosta@dolnilutyne.org. Anketa bude
ukonèena 15. bøezna 2011. Za vaše názory pøedem dìkujeme.
Mgr. Pavel Buzek, starosta

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANKETNÍ LÍSTEK… ANKETNÍ LÍSTEK… ANKETNÍ LÍSTEK… ANKETNÍ LÍSTEK
ANKETNÍ LÍSTEK JE ANONYMNÍ.
Otázka: Obec Dolní Lutynì je samostatnou obcí, pro niž nìkteré úkony vykonávají obce
s rozšíøenou pùsobností. Vìtšinou je to nejbližší mìsto. Kdybyste mìli možnost volby, které
z uvedených mìst byste vybrali? (oznaète x jednu z možností)
Bohumín

Orlová

Vyplnìný anketní lístek vhoïte, prosím do nìkteré ze zapeèetìných schránek umístìných
na níže uvedených místech do 15. bøezna 2011.
Prodejna potravin Koruna, Dolní Lutynì støed
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Prodejna potravin Zbytky ("budka"), Dolní Lutynì Zbytky
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------m

á
eV

strana 2

Dolnolutyòské noviny

únor 2011

Na silnici do BohumÌna ËÌh· nebezpeËÌ
Nedávná nehoda, která se stala na køižovatce Bohumínské a Bezruèovy ulice, znovu nastolila otázku, zda je prùjezd
obcí dostateènì bezpeèný, zda je zejména pro bezpeènost chodcù udìláno maximum.

Rychle jedoucí auto s mladým øidièem za
volantem v pùli ledna smetlo tøi èleny jedné
rodiny, kteøí šli zrovna po chodníku.
Pøíèina nehody? Rychlá jízda. Podle policejní mluvèí Zlatuše Viaèkové je nezvládnutá
divoká jízda typická právì pro mladé øidièe.
A toto byla typická situace: mladý øidiè,
auto, rychlá jízda, nezkušenost zvládat kritické situace. "Tento øidiè mìl øidièský
prùkaz 14 dní. Podle brzdné dráhy musel jet
hodnì rychle a na kluzkém povrchu nezvládl
zatáèku," popsala policejní mluvèí.
Policisté se shodují, že obec protíná jedna
z nejnebezpeènìjších silnic v okrese. Nìkolikakilometrový rovný a pøehledný úsek
dvouproudé silnice svádí mnoho øidièù
k tomu, aby øádnì šlápli na plyn. Jenže
zapomínají na to, že v úseku je nìkolik
køižovatek, odkud mohou na hlavní vjíždìt
auta. A ve stodvacetikilometrové rychlosti,

kterou se tam bìžnì jezdí, se pak brzdí tìžko.
Dokladem toho je nìkolik tragických nehod,
které se zde stávají každoroènì. A nìkolik
lidí tam dokonce zemøelo.
Opatøení, kterým se zpomalila doprava
v centru obce, bylo provedeno pøed nìkolika
lety na køižovatce u hasièské zbrojnice.
Pøed pár lety se právì kvùli tomu, že øidièi
jezdili pøes obec nepovolenou rychlostí,
zmìnila dopravní situace v centru. "Nechali
jsme tam na pøechody instalovat dìlící
ostrùvky a prùjezd tímto úsekem byl zúžen,
aby byli øidièi nuceni zpomalit," øíká starosta obce Pavel Buzek. Víc prý obec udìlat
nemùže. "Je to na øidièích, aby pøi prùjezdu
obcí dodržovali pøedepsanou rychlost,"
dodává starosta.
Obci ulehèí až nová silnice, která má vést
z Bohumína do Karviné. Ta je ale zatím jen
na papíøe. A to pøesto, že pøed necelými

dvìma roky vzniklo sdružení obcí a podnikatelských subjektù, které se rozhodly spojit
síly a vyvíjet tlak na krajské a státní orgány
s cílem prosadit stavbu zcela nové silnice, po
které by se jezdilo rychleji a bezpeènìji.
Podle starosty Pavla Buzka je trasa vytýèena,
ovšem cestu k zahájení prací na územním
rozhodnutí brzdí administrativa. "Pokud
vím, tak v Bohumínì, Karviné a také u nás je
vše v souladu s územním plánem. Problém je
v Dìtmarovicích," øíká starosta.
Plánovaná silnice se mìla podle prvotních
pøedpokladù zaèít stavìt nìkdy kolem roku
2013.
To je však dnes už zøejmì nereálný termín.
Jednak kvùli zatímní nedotaženosti ani do
fáze projektu a také kvùli všeobecnému
nedostatku státních prostøedkù na silnièní
stavby.
(red)

Obec DolnÌ LutynÏ m· novou investiËnÌ komisi
Rada obce na své 1. schùzi 29. listopadu 2010 zøídila svým usnesením
mj. i investièní komisi.
Tato komise, ustanovena pro volební období 2010 - 2014, nahradila pøedchozí komisi pro dopravu a rozvoj. Pøedsedou komise rada obce jmenovala místostarostu Bc. Jana Fismola. Èleny komise se stali: Mgr. Jan Czapek, Miroslav Hradil, Vladimír Nemec, Ing. Petr Semer, Jaroslav Svoboda a Michaela Wotke. Rámec èinnosti komise se prakticky nemìní. Jejím
úkolem bude vydávání stanovisek, doporuèení a návrhù smìrem k radì

obce v oblastech dopravy, stavu a údržby komunikací, drobných
i velkých investic apod. Finanèními limity, které musí mít komise vždy
na zøeteli, jsou jak rozpoèet obce, tak i finanèní výhledy v oblasti pøíjmù
i výdajù a jejich pøedpokládaný vývoj v nejbližších letech. Investièní
komise se bude scházet na svých jednáních v urèených dnech podle
èasového harmonogramu obvykle jednou mìsíènì. O èinnosti komise,
resp. pøedmìtu jejího jednání budeme ètenáøe informovat na stránkách
našich novin.
Rada obce
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Kvalita ovzduöÌ? Zl˝ sen
Hovoøit o kvalitì ovzduší snad ani nelze. Spíše bych mluvil o svinstvu, které
všichni dýcháme, a souèasná smogová situace je toho jen potvrzením.

Podle naší legislativy mohou koncentrace prachu pøekroèit povolené limity 35krát za rok. V
minulém roce si lidé na Bohumínsku vydýchali
svoji dávku 8. února, na Havíøovsku a Karvinsku o nìkolik málo dní pozdìji. Nejvyšší
pøekroèení limitù poletavého prachu bylo zaznamenáno ve Vìøòovicích a to 568 mg na metr
krychlový, jde o jedenáctinásobek povolených
dávek. V souèasné dobì jsou limity
pøekraèovány až šestinásobnì a to v celém
okrese, nìkde více nìkde ménì a v dobì, kdy
budete èíst tento èlánek, už budeme mít opìt
všichni "nadýcháno".
Po mnohokrát opakovaném tvrzení, že za to
tøetinou mohou velké zdroje zneèištìní, tøetinou
malé lokální zdroje a tøetinou doprava navrhuji
se koneènì hlasitì ozvat. Není možné, aby
donekoneèna pod hrozbou propouštìní smìøovaly investice firem mimo tento region. Není
možné, aby nejvíce zastavených silnièních
staveb bylo z našeho regionu. Z tohoto pohledu
jsem za starosty a primátory mìst a obcí okresu
Karviná interpeloval na naše poslance napøíè
politickým spektrem, aby se zasadili o rychlé
a efektivní øešení. Já osobnì i celé vedení obce
podporujeme každou petici nebo obèanskou
iniciativu za zlepšení èistoty ovzduší jako
napøíklad tu poslední, Ing. Kamila Èerného,
který podal trestní oznámení na neznámého
pachatele a o které píšeme na jiném místì.
Jestliže velké zdroje zneèištìní jsou zøejmì
pøevážnì v kompetenci ministerstev a krajù,
malé zdroje jsou plnì v kompetenci obcí.
Souèasná legislativa zákon è. 86/2002 Sb.,
(zákon o ochranì ovzduší) jasnì v § 12
stanovuje podmínky provozu všech malých stacionárních zdrojù zneèišt´ování ovzduší. To
znamená, že i pro majitele lokálních topeništ´,

zahradních grilù, ohništ´, apod. platí povinnost
dodržovat pøípustnou tmavost kouøe a pøípustnou míru obtìžování zápachem a neobtìžovat
osoby ve svém okolí a obydlené oblasti.
Ustanovení § 12 odst. 4 pak umožòuje vést obci
pøestupkové øízení s obèanem za obtìžování
zápachem a kouøem. Vymahatelnost tohoto
paragrafu se bohužel v praxi blíží nule.
Když jsem se na setkání starostù a primátorù
zeptal, zda se nìkomu již podaøilo nìkoho
potrestat, neozval se nikdo a nelze se divit, protože:
1) Vlastník nemovitosti vás nemusí na svùj
pozemek vpustit.
2) Tzv. "papírková metoda" na porovnání
tmavosti kouøe zùstává jedinou možností.
Avšak i ta má svá úskalí, jestliže pøedpokládáme, že vìtšina lidí zaèíná topit za tmy brzy
z rána nebo naveèer je tato metoda nepoužitelná.
3) Jedinou možností je pøichytit nìkoho tzv.
pøes den, tady by staèila fotografie a dva svìdci. Pracovnice úøadu vše zpracuje a zašle na
pøestupkovou komisi do Orlové, která jediná
mùže udìlit pokutu až do výše nìkolika tisíc
4) Nejlepší metodou je však zajít za sousedem,
který vás otravuje a dùraznì ho požádat, aby
nedával do kotle žádné svinstvo nebo se nauèil
poøádnì rozdìlávat oheò. Toto je nejúèinnìjší
a v souèasné dobì i nejrychlejší metoda.
Pokud vám to pøipomíná Kocourkov, vùbec se
nedivím, mnì taky. A pokud je mùj èlánek
dlouhý a nudný, omlouvám se vám. Pøesto mne
zajímá váš názor na "kvalitu" ovzduší v regionu
a také to, jak byste problém øešili vy. Za zaslání
podnìtù na adresu starosta@dolnilutyne.org
budu velmi rád a dìkuji.
Pavel Buzek, starosta
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KR¡TCE
Výstava
Výstavou s názvem "Opìrný bod" se
pøedstavili široké veøejnosti v galerii
Zdravého mìsta ve foyeru Slezské univerzity v Karviné dvì významné
umìlkynì z Dolní Lutynì. Malíøka paní
Jindøiška Rùžièková a keramièka paní
Jarka Rybová. Na vernisáži, která se
konala 13. ledna byli za obec pøítomni:
starosta obce Mgr. Pavel Buzek, faráø
Mgr.
Marián
Pospìcha,
øeditel
orlovského gymnázia Mgr. Pavel
Kubínek,
pøedsedkynì
finanèního
výboru Ing. Jana Drobilová a mnoho
dalších hostù.
Rada obce
Ve støedu 26. ledna jednala rada obce.
Na programu mimo jiné mìla pøíspìvky
spoleèenským organizacím a spolkùm,
pøidìlení bytu v DPS, pronájem "Salaší"
a mnoho dalších vìcí.
Starostové jednali
31. ledna se v Rychvaldu uskuteènilo
jednání starostù a primátorù okresu
Karviná s poslanci a senátory. Na programu jednání byly pøedevším tyto
body: kvalita ovzduší na Ostravsku
(prezentoval Pavel Buzek), Loterijní
zákon (Petr Vícha), Dopravní situace
v okrese (Ladislav Rosman), Rušení
staveních úøadù (Jan Lipner).
Lístky na plesy jdou na “draèku”
Lidé se chtìjí bavit i v dobì krize,
o èemž svìdèí skuteènost, že vìtšina
plesù je dlouho dopøedu vyprodána.
V této sezónì se to týká farního plesu,
mysliveckého, sportovního, ale také
plesu poøádaného polskou školou. Také
v únoru je velký problém sehnat volné
vstupenky na další plesy. Jestli to tak
pùjde dál, budou plesy i v èervenci.
Trestní oznámení
Náš obèan Kamil Èerný podal trestní
oznámení na neznámého pachatele za
úmyslné poškozování zdraví a neèinnost zodpovìdných osob pøi smogových
situacích. Vedení obce každou podobnou iniciativu podporuje a pøipojit se
mùžete i vy tím, že napíšete na emailovou adresu: zdraviobyvatel@seznam.cz.
(red)
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ProbÌh· k·cenÌ topolovÈ aleje v DolnÌ Lutyni
V tìchto dnech se kácí levá strana
topolové aleje lemující pøíjezdovou
cestu od bytových domù na ulici Ke
Statku smìrem k areálu bývalé skládky komunálního odpadu.
Kácené døeviny jsou v zastoupení topolù, bøíz,
dubù a nìkolika druhù keøových porostù. Práce
spoèívají v odtìžení pøestárlých a suchých
døevin, které jsou v celkovì špatném zdravotním stavu a neplní již svou pùvodní estetickou
a ekologickou funkci. Postupnì se stále zvyšuje nebezpeèí jejich vývratu èi rozlomení, at´ už
vlivem nepøíznivého poèasí nebo v nìkterých
pøípadech i samotnou vlastní váhou stromu.
Veškeré døeviny jsou na místì peèlivì posuzovány zamìstnanci odborné firmy.
Pøi plánování samotného kácení bylo nutné vzít
v potaz skuteènost, že topolová alej neplní
pouze funkci vìtrolamu. Alej se navíc nachází
v lokalitì, která je velice významná i z pohledu
ornitologù. Dochází v ní k pravidelnému
hnízdìní rùzných druhù ptactva. Veškeré práce
jsou tedy provádìny s maximálním možným
ohledem na zachování co nejpøírodnìjších pod-

mínek. Výsledkem by nemìla být èistá travnatá
plocha, ale probírkou zkulturnìný keøový
porost, poskytující ptactvu potøebnou skrýš,
doplnìn pùvodními vzrostlými stromy a novì
vysázenými mladými topoly. Z tìchto dùvodù
bude kácení probíhat ve dvou etapách s odstupem jednoho až dvou let, aby byl minimali-

zován jeho negativní dopad a probìhlo co
nejšetrnìji.
Takto se za nìkolik let mùže tomuto místu opìt
vrátit jeho pùvodní podoba, což je zámìrem
celé této akce.
Martina Handzlová, životní prostøedí

LetoönÌ farnÌ ples se n·m velmi vyda¯il
Pro mnohé z nás jsou plesy pøíjemné strávení dlouhých zimních veèerù, pro
nìkteré jen nutné zlo!
Taky já jsem se letos definitivnì rozhodla! Ano,
pùjdu na ples! Sama, bez manžela. Je na tom nìco
špatného? Snad ne, ale urèité obavy jsem pøece
jenom mìla! Nakonec jsem vzala své kamarádky
a hurá na ples! Na jaký? No pøece na farní!
Celý páteèní den jsem žila sváteèní atmosférou,
samozøejmì jsem musela ještì nìkolik hodin
strávit v práci, ale to mì pøece vùbec nemohlo
odradit, abych se netìšila na pøíjemnì strávený
veèer! Koneènì nastala oèekávaná hodina, kdy
jsem s urèitým napìtím vstoupila s mými
pøítelkynìmi do krásnì opraveného kulturního
domu, a rázem bylo po nìjakém strachu, když
jsem vidìla, jak se všichni baví a jak všechny
vìkové kategorie mají k sobì blízko…
Pøi vstupu do sálu na mì dýchla atmosféra støedovìku, byl tam dokonce i král se svým synem i s
"Ocasem", (což byl jeho sluha), dvorní dámy, páni
a princezny, poté následovalo skvìlé "královské"
zahájení, rytíøské vystoupení, taneènice, ohnivá
show… Ovšem to nejlepší teprve pøišlo!!!
Divadelní pøedstavení, které asi bìžnì na plese
neuvidíte, král Marián hledá pro svého syna nevìstu! Kde?
No pøece v blízkém okolí Dolní Lutynì. A pak
jsem to jako nepochopila! Nevìsta, kterou si
mladý princ nakonec zvolil, pøichází na scénu a
vleèe za sebou boby. Nebo že bych to pochopila?
Odkud vlastnì princezna pochází?? Jelikož

nejsem pøímo z Dolní Lutynì, tak jsem to asi
nakonec pochopila správnì!!! Pøedstavte si, že
poté nás všechny pozvali i na královskou hostinu.
To jsme se fakt pomìli!
Èas velmi rychle a pøíjemnì plynul a už tu byla
pùlnoc s bohatou tombolu a volbou Krále plesu.
Ten mohl být jen jeden, ale kandidátù bylo
samozøejmì více. Kdo dostal od slièné dìvy kotilión, byl ve høe. A kdo vyhrál? To vám fakt
neøeknu!! Že jste tam nebyli? Tak to máte fakt
smùlu, ale dobøe, nìco málo vám prozradím. Náš
otec Marián mìl kotilióny i na zádech! A královna
plesu? Žena, kterou asi všichni obdivují, co všechno ve svém vìku ještì dokáže… Že nevìøíte?
Mrknìte na webové stránky naší farnosti a uvidíte
ji sami buï na zábìrech z plesu, nebo pøi vyklízení
farní stodoly!
Najednou kouknu na hodinky! Kolik že je to
hodin? Tøi hodiny ráno? Co asi øekne manžel? Nic,
vždyt´ ten už dávno spí…
Jelikož jsem sama byla pøed nìkolika lety v organizaèní týmu, který pøipravoval ples, tak dobøe
vím, co všechno taková organizace obnáší!
Všem, kteøí zorganizovali tak skvìlou akci,
podíleli se na pøípravì celého plesu, prodávali,
pøichystali výborné vepøové specialitky, starali se
o nás v kuchyni, prostì se byt´ jen malou mìrou
zapojili do organizace, patøí nesmírný dík!
Samozøejmì nesmíme zapomenout na hudební
skupinu Štísko, protože co by to byl za ples bez
hudby!
(dm)
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HalÛ, pane Karnevale, zveme v·s d·le
Haló, pane Karnevale, raète dále,
raète dále. Všecko máme na míru
z krepového papíru. Všichni Vás
zvem, hej, hej, hej, na maškarní rej…
V pátek 7. ledna byl pátek jako každý jiný,
jen pro dìti z mateøské školy Komenského
byl tento pátek karnevalový… Dìti pøišly
"nazdobené" v pøekrásných kostýmech,
mohli jsme vidìt princezny, prince, zvíøátka, ale také klauny, kouzelníky, sportovce,
dokonce pøišel i Zorro…
Program zajistila agentura Leny Freyové.
Všechny zaujala svými taneèky a soutìžemi, do kterých zapojila nejen dìti, ale také
dospìláky, kteøí se pomyslným mávnutím
kouzelné hùlky promìnili také v dìti
a soutìžili s nadšením se svými ratolestmi.
Po skonèení každé soutìže byli všichni
zúèastnìní odmìnìni malou sladkostí.
Tato akce se jako vždy vydaøila, dìti si
domù odnesly "létající talíø" a urèitì
i dobrou náladu.
Pavlína Filipová, uèitelka MŠ

Soln· jeskynÏ m˘ûe zlepöovat d˝chacÌ cesty

KR¡TCE
Rej masek
Osvìtová beseda zve všechny dìti a jejich
rodièe na tradièní Dìtský karneval, který se
uskuteèní v nedìli 13. bøezna v 15 hodin v sále
Kulturního domu v Dolní Lutyni. Každý ples
zaèíná pøedtanèením a ne jinak tomu bude
i na reji masek, kde vystoupí dìti z Berušky se
svými taneèky a dále bude program pokraèovat pod taktovkou Lucky (soutìže a tancování). Vstupné - dìti s maskou 20 korun, dìti
bez masky 30 korun, rodièe 60 korun.

Solná jeskynì je místem, kde se uklidníte a necháte na sebe pùsobit sílu soli.
Jedna terapie v solné jeskyni trvá vìtšinou 45 minut. Bìhem této doby ležíte na
velmi pohodlných lehátkách a relaxujete za doprovodu pøíjemné hudby
a barevného osvìtlení.
Nìkteré zvuky - huèení moøe, zpìv ptákù
èi šumìní lesa - naladí èlovìka do hladiny
alfa, fáze fyzického i psychického uklidnìní a pohody /muzikoterapie/.
Pobyt v solné jeskyòce napomáhá prevenci a regeneraci pøi léèbì dýchacích cest,
astmatu, bronchitidy, respiraèních alergií.
Má pozitivní vliv na srdce, cévy, nervovou

soustavu a psychickou vyrovnanost. Dìti z
Mateøské školy Komenského v Dolní
Lutyni solnou jeskyòku také navštívily.
Úvodem pobytu v jeskyòce dìti relaxovaly
na polohovacích lehátkách pøi poslechu
pohádky, zachumlané v pøikrývce a vdechovaly slanou vlhkou mlhu, která je
bohatá na minerály.
Po skonèení pohádky si dìti hrály
v "solišti" (obdoba pískovištì) a také na
døevìné podlaze se stavebnicemi. K tomu
nám hrály oblíbené dìtské písnièky, pøi
kterých si dìti prozpìvovaly. Atmosféra
byla pohádková.
Pavlína Filipová, uèitelka MŠ

Loutková pohádka pro dìti
Osvìtová beseda pøipravila pro všechny dìti
a jejich rodièe o jarních prázdninách, a to ve
støedu 16. bøezna v 10 hodin ve velkém sále
Kulturního domu v Dolní Lutyni pohádkové
pøedstavení Zaèarovaný les a jiné pohádky
v podání loutkohereèky z divadla loutek
v Ostravì. Vstupné dìti 30 korun, dospìlí 50
korun.
Zájezd na Landek
Osvìtová beseda pøipravuje zájezd na Landek a to ve støedu 13. dubna. Odjez autobusu
od KD v 9.15 hodin. Cena zájezdu 160 korun
(bez vstupného). Bližší informace podá Pavla
Petrová osobnì nebo na telefonním èísle 552
301 243.
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Budete cestovat do zahraniËÌ?
Pokud letos plánujete dovolenou
v zahranièí, je dobré si vèas zkontrolovat své cestovní doklady, pøípadnì doklady svých dìtí.
Do státù EU mùžete vycestovat s platným cestovním pasem nebo platným obèanským
prùkazem se strojovì èitelnými údaji (tj.:
zelený obèanský prùkaz - OP), který nemá
ustøižený roh z dùvodu zmìny trvalého pobytu
nebo z dùvodu zmìny údajù zapisovaných do
OP.
Pokud chcete vycestovat i s dìtmi, které ještì
nemají svùj OP, musíte je mít zapsané ve vašem
cestovním dokladu nebo musí mít svùj cestovní

pas! (Dítì, které máte zapsané ve vašem obèanském prùkazu, nemùže vycestovat samostatnì!). Upozoròujeme na skuteènost, že zápis dìtí
do l0 let do cestovního pasu rodièù se bude
provádìt pouze do 30. 6. 2011 a tento zápis
bude platit pouze do 26. èervna 2012. Po tomto
datu bude muset mít vaše dítì (mladší 10 let)
pro vycestování do zahranièí svùj vlastní cestovní doklad.
Co je potøeba k vyøízení cestovního dokladu
pro dítì mladší 15 let? Cestovní pasy se nyní
vyøizují pouze na Mìstském úøadì v Orlové,
úsek obèanských prùkazù a cestovních dokladù.
Pøedložíte rodný list dítìte, jeho stávající ces-

tovní doklad a svùj OP. Pokud vaše dítì ještì
nemìlo žádný cestovní doklad, je nutné pøedložit tzv. osvìdèení o státním obèanství. Toto
osvìdèení se vyøizuje buï na Krajském úøadì
v Ostravì, nebo žádost si mùžete podat na
Obecním úøadì v Dolní Lutyni. Vzhledem
k tìmto skuteènostem doporuèujeme nenechávat vyøízení cestovního dokladu na poslední
chvíli a využít nyní volnìjší èekací dobu na
vyøízení cestovního dokladu. V pøípadì nejasností èi dotazù na tuto problematiku mùžete
kontaktovat pracovištì cestovních dokladù
Mìstského úøadu v Orlové - tel. 596 581 227
nebo 596 581 243, pøípadnì Obecní úøad v
Dolní Lutyni - tel. 552 301 297.
(red)

PodÏkov·nÌ d·rc˘m a kolednÌk˘m T¯Ìkr·lovÈ sbÌrky
Tøíkrálová sbírka je nejvìtší sbírkovou akcí v Èeské republice
a v celostátním mìøítku probíhá od roku 2001.
Aè má celorepublikový charakter, výnos z ní je použit na podporu charitního díla zejména v jednotlivých regionech.
Desetina výnosu je každoroènì urèena také na humanitární pomoc do
zahranièí. Osobité kouzlo sbírky, a to, co ji odlišuje od jiných sbírek, je
zpùsob získávání prostøedkù, tedy koledování, a to v duchu motta sbírky:
"Pomozte lidem v nouzi".
Celkový výtìžek Tøíkrálové sbírky se letos vyšplhal na 203.488 korun.
V Dolní Lutyni vìnovali dárci do pokladnièek 24 291 korun.
Prostøedky budou použity podle pøedem schválených zámìrù. Stìžejní
èást výtìžku zùstává na sociální úèely a pro zaøízení, která zøizuje Charita Bohumín, konkrétnì: Charitní dùm pokojného stáøí sv. Františka,
Obèanská poradna v Bohumínì, Nízkoprahové denní centrum pro osoby
bez pøístøeší, Charitní šatník.
Nemalou úlohu úspìšnosti této sbírky tvoøí požehnání úèelu sbírky faráøi

všech farností, ve kterých pùsobíme - Nový Bohumín, Starý Bohumín,
Dolní Lutynì, Rychvald, Dìtmarovice, Orlová. Ve svém kázání pøipomínali nutnost pøekroèit práh vlastního sobectví, apelovali na vnímavá
srdce a štìdré dary pro lidi, kteøí nesou tìžké údìly a pøeklenují tìžká
období ve svém životì.
Dìkujeme všem dárcùm, kteøí podle svých možností pøispìli do kasièek
tøí králù. Vyjádøili tím ochotu nejen pomáhat, nýbrž i dùvìru, že darované
prostøedky poslouží opravdu úèinnì tìm, kterým se životní cesta z dùvodu nemoci, stáøí, katastrof nebo osobních tragédií zašmodrchala tak, že se
bez cizí pomoci neobejdou.
Velice chci vyzvednout dlouholetou vìrnost obèanù obce Tøíkrálové
sbírce. Pomáhat mùžeme ve svém blízkém okolí všichni.
Obìtavost a ochota dlouholetých koledníkù z øad farníkù a novì i studentù støedních škol pøiložit ruku k dobrému dílu je prvním pøedpokladem této sbírky - a dosud nikdy nezklamali.
Monika Vavreèková
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SpoleËensk· kronika
Tìžko se s Tebou louèilo,
tìžké je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekonèí,
v srdci Tì máme a navždy
budeme mít.
Dne 23. ledna 2011 jsme si pøipomnìli
5. smutné výroèí úmrtí paní
Marie KURSOVÉ.
Stále vzpomínají manžel Jaroslav, dcera
Dáša a syn Zdenìk s rodinami.
Maminko,
prázdné zùstává
místo mezi námi,
chybíš nám
a nic Tì nenahradí.
Teï jenom kytièku
na hrob Ti mùžeme dát
a s bolestí v srdci na Tebe vzpomínat.
Dne 29. ledna 2011 jsme vzpomnìli
4. výroèí úmrtí paní
Jiøiny SZELIGOVÉ.
Smutný je domov, smutno je v nìm,
chybíš nám, tatínku, chybíš nám v nìm.
Jak tìžko je bez Tebe žít,
když nemá kdo poradit,
potìšit. Utichly kroky,
umlkl hlas, ale Tvùj obraz
zùstává v nás.
Dne 23. února 2011 si
pøipomeneme 20. výroèí úmrtí pana
Josefa SZELIGY.
S láskou vzpomíná celá rodina Szeligova.
Èas plyne,
ale vzpomínky v srdcích zùstávají.
Dne l. bøezna 2011 uplyne
20 let, co nás opustila naše
maminka, paní
Andìla KOCUROVÁ,
a v lednu 2011 jsme vzpomnìli
90. narozeniny našeho
tatínka pana
Oldøicha KOCURA,
od jehož úmrtí uplynulo
12 let. S láskou vzpomínají
dcera a syn s rodinami.
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V neznámý svìt odešla jsi
spát, zaplakal, kdo Tì mìl
rád.

Dne 26. února 2011 uplyne rok, kdy
z kruhu naší rodiny navždy odešla naše
milovaná maminka

Dne 2. února 2011 jsme
vzpomnìli nedožitých sto let naší
maminky

Štìpánka SRBOVÁ.

Štìpánky PISKOØOVÉ z Vìøòovic.
S láskou vzpomínají synové Oldøich
s rodinou a Jeník s rodinou
Dne 3. února 2011 jsme
vzpomnìli 5. smutné
výroèí úmrtí tatínka,
dìdeèka a pradìdeèka,
pana
Františka ŠELONGA.
S láskou vzpomíná dcera a vnuci s rodinami.
Dìkujeme všem pøíbuzným, pøátelùm,
sousedùm a známým za projevy soustrasti, kvìtinové dary a úèast na posledním rozlouèení s maminkou, babièkou
a prababièkou, paní
Hermínou
ŠELONGOVOU.
Zarmoucená rodina.
Tak náhle dotlouklo srdce Tvé,
rty nestaèily sbohem dát.
My už nemùžeme udìlat víc než
vzpomínku vìnovat.
Dne 18. února 2011 si
pøipomeneme 2. smutné
výroèí úmrtí pana
Zdeòka VOTKY.
S bolestí a láskou vzpomíná manželka
Marie, syn Martin, dcera Ivona, maminka
a bratr Ota s rodinou.

KR¡TCE
Plesová sezona je v plném proudu
Každý víkend probíhá v obci aspoò jeden
ples. Už v sobotu 19. února probìhne
Obecní ples, 26. února Rodièovský ples
ZŠ A. Jiráska, 5. bøezna pak probìhne
tradièní pochovávání basy TJ Sokol
a 13. bøezna Dìtský karneval. V Jiøince
se 26. února sejdou zahrádkáøi, kteøí tam
"pochovají basu". Hasièi se pak rozlouèí
se zimou 25. února v hájence v Neradu.

V srdcích a vzpomínkách svých blízkých
však zùstává navždy. Kdo jste ji znali,
vzpomeòte s námi. Synové Jan, Jaroslav
a Bøetislav Fismolovi s rodinami.

V˝roËÌ
V mìsíci lednu oslavili:
75 let - Irena Absolonová, Jolana Kaniová,
Alžbìta Gerlochová, Vlasta Ptoszková,
Jaroslav Pøibyla, Antonie Hanusková
80 let - Olivie Pøibylová, Božena
Gabzdylová, Hildegarda Brachaczková,
Zdeòka Planková
85 let - Vìra Holešová
Všem oslavencùm pøejeme hlavnì hodnì
zdraví, spokojenost a osobní pohodu
v kruhu rodinném.
Krásné výroèí diamantové svatby, tj. 60
let spoleèného života, oslavili
20. ledna manželé Rudolf a Milada
Opolkovi a výroèí zlaté svatby, tj. 50 let
spoleèného života, oslavili
14. 1. Miroslav a Olga Nykielovi
15. 1. Zdislav a Helena Rakusovi
21. 1. Vladislav a Helena Šostokovi
29. 1. Josef a Kvìtoslava Galuskovi
Všem tìmto manželských párùm upøímnì
gratulujeme a pøejeme ještì hodnì
spoleènì prožitých let ve zdraví a pohodì.
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Josef Lukašèík, Anna Siudová, Kvìta
Hedrlínová, František Klopec, Hermína
Šelongová, Štìpánka Wolfová.
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast.
Zmìna distribuce
Sdìlujeme našim spoluobèanùm, že
uzávìrka Dolnolutyòských novin od
mìsíce února 2011 bude vždy v posledním týdnu v mìsíci a distribuce se
uskuteèní kolem 22. dne v mìsíci následujícím.
Sdìlení
Sdìlujeme touto cestou, že MUDr.
Vladislav Sikora èerpá ve dnech 14. 18. bøezna 2011 dovolenou a zastupuje
ho MUDr. Tatiana Valicová na EDÌ.
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"NaöÌm cÌlem je postup do vyööÌ soutÏûe,"
¯Ìk· trenÈr Sokola Pavel Ju¯enË·k
Jaro se blíží mílovými kroky, a tak vrcholí i pøíprava fotbalistù Sokola. Trenér Pavel Juøenèák øíká, že ještì poèítá se zmìnami
a doplnìním kádru. Cíl je jasný: postup do vyšší soutìže.

Jak probíhá pøíprava na jarní èást
sezóny?
"Pøíprava zaèala 4. ledna. Trénujeme
tøikrát t ý d n ì , z t o h o je d en d e n
v tìlocviènì, kde hráèi nabírají zejména
fyzickou kondici."
Je kádr na jaro kompletní nebo ještì
poèítáte s nìjakými zmìnami? Jednáte o nìjakých posilách?
"K ádr p o d z i m n í è á st i s ez ó n y z ù s tal
pohromadì. K nìjakým zmìnám v kádru
urèitì dojde, jednáme s nìkolika hráèi
z okolních klubù. Jména prozatím nebud eme z v e ø e j ò o v a t . S amo zøe jmì s e
b udeme sn a ž i t d o k ád ru za b u d o v at
vlastní odchovance z dorostu."
Ve které èásti sestavy cítíte rezervy,
kde by stále dalo posílit?
"Nejvìtší rezervy máme v obranì, ponìvadž na podzim v nìkterých zápasech
jsme inkasovali zbyteènì moc branek.
A proto jsme se zamìøili na získání
kvalitního obránce z vyšší soutìže."
Co øíkáte tomu, že máte v týmu okresního støelce podzimu Macháèka?

Souèástí pøípravy je i zimní turnaj
V rámci zimní pøípravy jsme odehráli na
umìlé trávì v Orlové pøátelské utkání
proti vedoucímu mužstva 1. A tøídy SK
Šenov. V utkání jsme zvítìzili 5:4. Po
poloèase 2:0. Naše branky støíleli
Macháèek 2, Posel 2, Hrèkulák.
Rozlosování zimního turnaje SK Slávia
Orlová 2011
2. kolo 30. 1.
TJ Doubrava - Sokol Dolní Lutynì 0:2
3. kolo 6. 2.
Sokol Dolní Lutynì-Lokomotiva Petrovice "B" 2:1
4. kolo 13. 2. 12:30 h.
TJ Petøvald - Sokol Dolní Lutynì
5. kolo 20. 2. 10:30 h.
Sokol Dolní Lutynì - TJ Dolní Datynì
6. kolo 27. 2. 12:30 h.
Dolní Lutynì-MFK Havíøov U18
7. kolo 5. 3. 8:30 h.
Vìøòovice - Sokol Dolní Lutynì
Další pøátelské utkání sehrajeme 12.
bøezna ve 13 hodin proti mužstvu FK
Bohumín na umìlé trávì v Orlové.

"K a ž dý tre né r je rá d, když m á
v mužstvu kvalitního støelce, který umí
vzít zodpovìdnost a rozhodovat zápasy.
Jsme velice rádi, že se nám podaøilo
prodlouž it je ho hos tová n í do konce
jarní èásti sezóny."
M už s tvo
v
ne jbliž š íc h
t ýdnech
absolvuje v rámci pøípravy zimní turnaj v Orlové. Jaké má ambice?
"Naše ambice na tomto turnaji jsou
hla vnì ode hrá t utká ní n a kval i t ní m
høiš ti. Te nto turna j c hc em e vyhr át ,
ponìvadž našimi soupeøi jsou hlavnì
mužstva z okresního pøeboru."
Jaké cíle kladete na mužstvo v jarní
èásti soutìže?
"Cíle pro jarní èást sezóny jsou ty
nejvyšší, to znamená pokusit se o postup do vyšší soutìže."
Kdy zaèínáte jarní èást soutìže a v
jakém zápase?
"Zahajujeme na vlastním høišti v sobotu
26. bøezna proti Tìrlicku. Pak nás èekají tøi velmi tìžké utkání na høištích
našich soupeøù."
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