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Zv˝öÌ se cena za svoz odpadu? Z¯ejmÏ ano
V souvislosti s projednáváním Zákona o
odpadech v Poslanecké snìmovnì je tato otázka v souèasné dobì pøedmìtem mnoha
vášnivých debat a stále èastìji ji lidé kladou s
nadìjí, že odpovìdí bude tolik oèekávané "ne".
Jak to tedy bude vypadat
v praxi?
Od roku 2012 by mìl zákon
obcím umožnit svým novì
stanoveným maximem stoprocentní navýšení sazby
poplatku. Tedy z letošní pìtistovky až na rovných 1000
korun za jednu osobu a

kalendáøní rok, pøièemž
zákon stanovuje pouze horní
hranici sazby. Jedním z
dùvodù pøipravované zmìny
je, že skuteèné náklady nìkterých obcí a mìst jsou již
nìkolik rokù nad touto hranicí a proto mìsta a obce
musí ztrátu dokrývat, druhým

dùvodem je podpora tøídìní.
Každý z nás roènì vyprodukuje okolo 250 kg odpadu.
Cena za skládkování neustále
roste, stejnì jako narùstají
další náklady se svozem
odpadù spojené. Veškeré tyto
pøíznaky nám tlaèí koneènou
výši poplatku za odpad strmì
smìrem nahoru.
Pokud se ale rozhodneme pro
tøídìní odpadù, mùžeme tak k
recyklaci poslat více než 1/3
celkového množství. Jestliže
si zároveò uvìdomíme rozdí-

ly v cenách za likvidaci jednotlivých druhù odpadù
a možnosti, které nám obec
nabízí, máme napùl vyhráno.
Jestliže zopakujeme, že náklady obce rozpoèítané na jednoho obèana èiní v letošním
roce výše zmiòovaných 500
korun na rok, lze konstatovat,
že urèitì nehrozí skokový
nárùst na dvojnásobek. Kolik
ale zaplatíme za svoz odpadu
v pøíštím roce, nato si však
ještì musíme poèkat.
V dalších vydáních Dolnolu-

tyòských novin se budeme
podrobnìji vìnovat nejvìtším problémùm, vysvìtlíme
si, kde budeme muset
výraznì zmìnit pøístup k
dané vìci a probereme si
možnosti tøídìní jednotlivých
složek odpadù tak, abychom
za svoz komunálního odpadu
zaplatili co nejménì. Seznámíme se i s nìkterými
novinkami v oblasti tøídìní
odpadù.
Martina Handzlová,
obecní úøad

Opravený kulturní dùm. Po nìkolika týdnech, co se kulturní dùm ukrýval v lešení, koneènì skonèila instalace nové fasády a dùm opìt prokoukl
v celé své kráse. Ještì zbývá dodìlat hlavní schodištì. (red)

Oprava mostku se odsouv·, nejd¯Ìve na lÈto letoönÌho roku

Plánovaná rekonstrukce mostku pøes Lutyòku v centru obce
v Koperníkovì ulici bude zahájena pozdìji, než se pùvodnì
pøedpokládalo.
Stavbu zajišt´uje øeditelství Správy silnic Moravskoslezského kraje
(www.ssmsk.cz) a podle mluvèí kraje Šárky Vlèkové dosud na
stavbu nebyl vybrán zhotovitel, který má mimo jiné v soutìžních
podmínkách navrhnout i zpùsob provádìní stavebních prací, pro-

jednat jej s dotèenými orgány a požádat o povolení uzavírky silnice. "Pøedpokládaný termín prací lze v tuto chvíli proto pouze
odhadnout na pøibližnì letní nebo podzimní mìsíce letošního roku,"
uvedla Vlèková s tím, že o vlastní uzavírce silnice a zpùsobu
objížïky rozhodne odbor dopravy Mìstského úøadu Orlová. Po
dobu výstavby se pøedpokládá zajištìní náhradní komunikace
pøímo na místì.
(red)
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Bude parkoviötÏ monitorovat kamera? A kdy?
Pøi plánování rekonstrukce odstavné plochy a stojanù pro jízdní kola u zastávky ÈD v Neradì se probírala také otázka zvýšené ochrany uschovaných kol proti jejich zcizování.
Tento problém trápí obèany
dlouhodobì. Návrhy na oplocení,
uzavøení nebo dokonce hlídání
areálu byly zamítnuty buï pro
svou malou úèinnost ochrany nebo
finanèní nákladovost.
V úvahu pøicházelo jedinì monitorování kamerovým systémem.
Nejedná se sice o prvek preventivní ochrany, ale i tak jeho existence mùže mnohé potenciální
zlodìje odradit.
Problém bezdrátového pøenosu dat

na dálku byl technicky øešitelný,
velkým problémem se naopak
stalo místo umístìní kamery.
Vhodným objektem se jevila
budova drážního domku. Jednání
se spoleèností Správa dopravní
cesty byla korektní a vzájemnì
vstøícná. V dobì, kdy se jednání
chýlila k závìru, jsme byli upozornìni, že malá výška umístìní
kamery by znaènì zvýšila možnost
jejího znièení, resp. vznik jiných,
s tím spojených škod.

Argument jsme uznali a pøistoupili
k náhradnímu øešení umístit
kameru na sloup elektrického
vedení, který je ve vlastnictví
spoleènosti ÈEZ. Žádost na uvedenou spoleènost byla odeslána
v prosinci 2010, ÈEZ žádosti
vyhovìla, její podmínky (zejména
finanèní) obec bezprostøednì
splnila.
Následnì v lednu 2011 byla
podepsána pøíslušná smlouva.
Technickou pøípravu podobného

typu provádí ÈEZ standardnì ve
lhùtì až do devíti mìsícù ode dne
podepsání smlouvy. Tuto lhùtu
nedokáže obec ovlivnit ani zmìnit.
Jména svých vlastních dodavatelských firem ÈEZ nesdìluje.
Nezbývá než èekat.
Obec je každopádnì pøipravena,
dodavatel kamerového systému
rovnìž. Vìøme, že nám ÈEZ
vyhoví døíve než v závìru
letošního roku.
Jan Fismol

DolnÌ LutynÌ bude v Ëervenci opÏt znÌt bluegrass
V sobotu 2. èervence odpoledne se
uskuteèní 2. roèník bluegrassového festivalu pod názvem Silesian bluegrass
festival, který bude, stejnì jako loni,
organizován ve spolupráci s Osvìtovou
besedou a Obecním úøadem v Dolní
Lutyni.
Letošní roèník bude v prostoru stylové
westernové Hospùdky u Mirka za úèasti
špièkových èeských, moravských i mezinárodních skupin.
Co tedy mùžete oèekávat? Tady je malá
nabídka - bluegrassové kapely Goodwill,
The Bee Line, Blue Stones, Ptaèoroko,
Wind a Fragment. Program doprovodí
svým vystoupením taneèní skupina orientálních tancù SAMIRA s arabským
flamingem a orientálním tancem, westernová skupina Pedro and bandidas se svým
krátkým programem, kde nebude chybìt
show s bièi, žonglování s kolty, westernové scénky z divokého západu, tanec
s konìm, westernové ježdìní, country
tance a mnoho dalších atrakcí.
Po celou dobu akce budou zajištìny projížïky westernovým koèárem, pro dìti
a dospìlé projížïka na koni. Bluewesternová show bude doplnìna stánkovým

prodejem rùzného drobného westernového
zboží.
Celý program bude provázet malá soutìž
postøehù z festivalu o drobné dárky pro
dospìlé i dìti, která bude vyhlášena

v poslední pøestávce mezi ozvuèováním
kapel, pøibližnì v 19.30 hodin. Za
nepøíznivého poèasí akce probìhne ve
velkém sále Kulturního domu v Dolní
Lutyni.
(pp)

PÏveck· soutÏû Rychvaldsk˝ slavÌk se blÌûÌ
Dne 31. kvìtna v 15.30 hodin se v koncertním sále Základní umìlecké školy Rychvald uskuteèní již osmý roèník
pìvecké soutìže Rychvaldský slavík.
Soutìžit se bude i letos ve
tøech kategoriích: do 10 let, do
18 let a nad 18 let bez omezení
horní
vìkové
hranice.
V odborné porotì zasednou
operní pìvkynì, dvojnásobná
držitelka ceny Thálie Eva

Døízgová-Jirušová, profesor
Janáèkovy
konzervatoøe
v Ostravì M. Bárta, biskupka
J. Šilerová, M. Kopèajová,
V. Rusek a trojice starostù
z míst pùsobení naší školy
Š.
Kapková
(Rychvald),

P. Buzek (Dolní Lutynì) a
L. Rosman (Dìtmarovice). Ti
budou hodnotit výkony nejen
podle výbìru a technického
provedení písnì, ale i jejího
výrazového ztvárnìní.
Bližší informace budou k dis-

pozici na www.volny.cz/zusrychvald nebo u Mgr. Kateøiny
Šmídové na tel. 733 598 632.
Pøihlášky prosím odevzdejte
do 24. kvìtna na sekretariátu
školy nebo uèitelùm v ZUŠ.
(red)
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⁄prava dopravy na lince Orlov· - DolnÌ LutynÏ
Upozoròujeme obèany, že ke dni 12. èervna 2011 dojde k úpravám dopravní obslužnosti na lince 878505 (malý autobus). Dùvodem tìchto zmìn jsou meziroènì stále narùstající náklady na provozování této linky, o které se dìlí podle
poètu ujetých kilometrù Dolní Lutynì s Orlovou.

Kupø. Dolní Lutynì dotovala provoz této linky v roce 2010 èástkou témìø
1 milion Kè. Úpravám pøedcházelo sledování poètu cestujících na jednotlivých spojích po dobu 15 mìsícù poèínaje lednem 2009. Výsledky
sledování byly postoupeny odborné firmì, která projektuje autobusovou
pøepravu. Zámìrem nebylo jen prosté rušení spojù, ale jejich uspoøádání
tak, aby byla možnost pøepravy obèanù v prùbìhu dne zachována v co
nejvìtší možné míøe. V úvahu se musela vzít i návaznost jednotlivých
spojù na další autobusové linky. V dalším textu pøedkládáme pøehled
úprav, ke kterým dojde k 12. èervnu 2011. Do stávajícího jízdního øádu
(otištìného v dolnolutyòských novinách v prosinci 2010) si tak už teï
mohou obèané zmìny na jednotlivých spojích zaregistrovat. Úpravy jsou
rozdìleny na pracovní a zvlášt´ na víkendové dny.
1. Pracovní den
Spoj 15 v 9.25 h. z Orlové, Lutynì, pošta posunout na 10.00 h. (výhodnìjší èasová poloha a vyšší frekvence). Odjezd z Dolní Lutynì do
Vìøòovic je posunut z 9.49 h. na 10.14 h.
Spoj 20 z Dolní Lutynì, Vìøòovic posunout z 10.02 h. na 10.30 h. (mìlo
by staèit pro dostupnost pošty z Vìøòovic).
Spoj 29 v 15.05 h. z Orlové, Lutynì, pošta vedený až do Dolní Lutynì,
Vìøòovic posunout na 15.25 h. z Orlové Lutynì. Odjezd z Dolní Lutynì
do Vìøòovic je posunut z 15.30 h. na 15.46 h.
Spoj 39 - úsek Rychvald, rozcestí - Dolní Lutynì - soubìh se spojem
870546/50 (odj. Rychvald 20.10 h.), linka 505 nepojede z Rychvaldu,
rozcestí do Dolní Lutynì
Spoj 43 - úsek Rychvald, rozcestí - Dolní Lutynì - soubìh se spojem
870546/54 (odj. Rychvald 22.37 h.), linka 505 nepojede z Rychvaldu,
rozcestí do Dolní Lutynì.
Spoj 44 - úsek Dolní Lutynì (odjezd v 20.28 h.) - Rychvald, rozcestí

zrušen - spojení ve smìru do Orlové je linkou 870564, spoj 29 mimo
Rychvald. Linka 505 nepojede z Dolní Lutynì do Rychvaldu.
Závìr:
V úseku Dolní Lutynì - Rychvald, rozcestí je dnes celkem 12 spojù
v každém smìru, z toho 3 až do Vìøòovic. Byly zrušeny 3 spoje veèer,
kde je možnost využití linkové dopravy (tzv. velké modré autobusy),
v ostatních polohách je však frekvence vysoká a spojení je nutné do školy
nebo do zamìstnání nebo se jedná o párový spoj - zbývá tedy 21 spojù.
2. Víkendový den
Spoj 69 - úsek Rychvald, rozcestí - Dolní Lutynì - soubìh se spojem
870546/50 (odj. Rychvald 20.10 h.), spoj je ukonèen Rychvaldu
a uspíšen o 2 minuty. Linka 505 nepojede z Rychvaldu, rozcestí do Dolní
Lutynì.
Spoj 72 - úsek Dolní Lutynì (odjezd v 20.28 h.) - Rychvald, rozcestí je
zrušen - spojení ve smìru do Orlové je linkou 870560, spoj 4 mimo
Rychvald pouze v nedìli!
Spoj 61 - úsek Rychvald, rozcestí - Dolní Lutynì - soubìh se spojem
870546/22 (odj. Rychvald 12.10 h.), spoj je ukonèen v Rychvaldu. Linka
505 nepojede z Rychvaldu, rozcestí do Dolní Lutynì.
Spoj 64 - úsek Dolní Lutynì (odjezd v 12.10 h.) - Rychvald, rozcestí je
zrušen - spojení ve smìru do Orlové je linkou 870559, spoj 10 mimo
Rychvald v 12.20 h.. Linka 505 nepojede z Dolní Lutynì do Rychvaldu.
Závìr:
V úseku Dolní Lutynì - Rychvald, rozcestí je dnes celkem 6 spojù
v každém smìru v sobotu a 7 spojù v nedìli, z toho 1 spoj až do
Vìøòovic. Byly zrušeny 2 spoje v každém smìru, kde je možnost využití
linkové dopravy (tzv. velké modré autobusy), v ostatních polohách spoje
zùstaly. Dìkujeme obèanùm za pochopení.
(red)
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VojenötÌ nadöenci dobyli dolnolutyÚsk˝ kulturnÌ d˘m
Výstavu vojenských exponátù, vìtšinou z druhé svìtové války, uspoøádala skupinka místních nadšencù v
èele s Pavlem Michalkem v místním
domì kultury.
Výstava trvala celý první kvìtnový týden a o
zájemce nebyla nouze. "Chodili k nám jak
milovníci historie z øad veøejnosti, tak pøedevším místní školáci," øekl organizátor výstavy
Pavel Michalek.
K vidìní byla výstroj a výzbroj vojákù 2. svìtové války, vìci, které používali, které nosili,
kterými udržovali spojení. Jedna èást exponátù
pøedstavuje výstroj, zbranì a techniku z roku
1945. Zbytek je z vybavení bunkru, který má
Michalek pronajatý a který leží za štìrkovnou
poblíž hranice.
Exponáty se shánìly rùznì. "Nìco jsme koupili,
nìco našli na pùdách, nìco je pùjèené. Lidé
nám darovali dobové fotografie, dokumenty,
jako napøíklad vojenské knížky své, nebo svých
pøíbuzných," øekl Michalek.
Pøipomnìl, že èást vystavených vìcí zapùjèili
nebo pøímo vìnovali místní obèané. "Chtìl

bych jim za ochotu touto cestou moc podìkovat," øíká Pavel Michalek.
Na závìr výstavy pøedstavil Michalek s pøáteli
jeden z bunkrù veøejnosti. Na víkend 7. a 8.
kvìtna pøenesli exponáty do bunkru, aby si lidé
mohli udìlat pøedstavu, jak vše vypadalo
v reálu. "Kdo pøišel, urèitì nelitoval. K vidìní

bylo dobové vybavení, výstroj a výzbroj vojsk
armád 2. svìtové války a Èeskoslovenské
lidové armády, vojáci v dobové výstroji, na
vlastní kùži si vše mohli vyzkoušet, samozøejmì s prùvodcem v dobové uniformì. Pro dìti
jsme pøipravili malou støelnici se vzduchovkami," dodal Pavel Michálek.
(red)

Sv·tek pÌsnÌ v DolnÌ Lutyni p¯il·kal 170 zpÏv·k˘
Krásné a sluníèkem prozáøené sobotní odpoledne 7. kvìtna
pøivítalo v naší obci sedm pìveckých sborù z Tìšínska i s
jejich sbormistry, delegaci z polských Gorzyc a další hosty.
V kulturním domì se setkalo 170 zpìvákù, aby spoleènì prožívali radost
z kultivování tradice sborového zpìvu.
Všechny pøítomné pozdravil místostarosta obce Jan Fismol, který pøevzal
záštitu nad 3. Festivalem amatérských pìveckých sborù Svátek písní.
Organizátorem této nesoutìžní pøehlídky sborù byla místní skupina
PZKO v Dolní Lutyni a Pìvecko-hudební sdružení Èeském Tìšínì, které
podporuje a propaguje aktivity pìvecko-hudebních souborù polské
národnostní menšiny v ÈR.
Ve více než dvouhodinovém programu se pøedstavily sbory: Lutnia
(Dolní Lutynì), Rychwa³dzianie (Rychvald), Zaolzie (Orlová Lutynì),

Sucha (Horní Suchá), Kalina (Karviná), Lira (Karviná Darkov), Harfa
(Èeský Tìšín). Prùvodního slova se výbornì zhostila Halka Kwolek,
která vedla koncert velmi kultivovaným zpùsobem. Uspoøádání prezentovaného programu koncertu zajistil maximální pestrost dojmù
posluchaèùm. Ve finále koncertu všechny sbory spoleènì zazpívaly dvì
skladby ve zpracování Pavla Kalety. Prezentace pìveckých souborù,
spoleèné provedení zvolených skladeb, ceremoniální pøedání diplomù za
úèast a dárkù na památku - to všechno potvrdilo emocionální sílu
amatérského pìveckého hnutí. Oslavy ukonèil místostarosta Jan Fismol
krátkým projevem o významu a potøebì spojovat lidi prostøednictvím
písnì a spoleènými silami vytváøet vìc krásnou, uspoøádanou a plnou
harmonie. Podìkoval všem úèinkujícím za krásný zážitek a neopakovatelnou, výjimeènou atmosféru.
Marie Sztwiertniová

Ve VÏ¯ÚovicÌch vystavovali samÈ zajÌmavosti
Místní skupina PZKO Vìøòovice zor-

jež zaujaly návštìvníky, kterých se bìhem

ganizovala u pøíležitosti poutì ve

celého dne pøišlo podívat okolo dvou set

Vìøòovicích dne 8. kvìtna výstavu

padesáti. Kromì obèanù Vìøòovic se na

starých pohlednic a fotografií (od

výstavu pøišli podívat i hosté z okolních

konce 19. století) a jiných starožitných

obcí a mìst a øada hostù pøijela ze soused-

pøedmìtù ve svém Domì PZKO.

ních polských obcí Gorzyce a Godow.

Organizatory výstavy byli zejména Mar-

S ohledem na velký zájem o tuto akci,

cel Balcarek a Josef Kubatko, kteøí vy-

organizátoøi plánují rovnìž v pøíštím roce

stavovali

obdobnou

pøes

200

pohlednic,

map

a fotografií z obcí a mìst od Bohumína do
Èeského Tìšína.

výstavu

s

jiným

nosným

tématem.
Josef Tobola,

Neménì zajímavé byly starožitné pøed-

pøedseda

mìty, domácí náøadí a jiné starožitnosti,

MS PZKO Vìøòovice
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Pozv·nka k n·vötÏvÏ mlad˝ch p¯ÌrodovÏdc˘
Kam na zajímavý výlet? Staèí zajet
do Karviné, kde se nachází Stanice
mladých pøírodovìdcù.
A na ni jsme se tìšili. Živá zvíøátka, to je nìco
jiného než nudná teorie. Ve venkovních
výbìzích byla støíbrná liška, nosálové èervení,
makak rheus, ve voliérách papoušci. Hodnì se
nám líbila akvária a terária. Dokonce jsme si
sáhli na hroznýše královského, korálovku
a želvy.
Také potkani a morèata byli s námi kamarádi,
mohli jsme je hladit i èesat.
Arnoštek, papoušek kakadu, nám pøedvedl, jak
zruènì umí rozlousknout oøech a také akrobacii
na houpaèce. Oskar, opièka, zase vyloudil na
ošetøovatelce nìkolik sladkých piškotù, které si
zruènì nacpal do pusy a vypadal pak jako
køeèek. Všechny nás tímto kouskem pobavil
a rozesmál.

vrátíme na podzim, kdy se pøíroda a zvíøátka

A protože bylo krásné poèasí a nám se ve stani-

chystají k zimnímu spánku.

ci moc líbilo, dohodli jsme se, že se tam

Vždyt´ pøírodì se máme uèit v pøírodì

a zvíøátkùm mezi zvíøátky. No ne?
Za dìti z MŠ na Zbytkách
Eva Køemenová

MÌstnÌ vÏ¯ÌcÌ s far·¯em PospÏchou navötÌvili Vatik·n
Padesát dolnolutyòských poutníkù si
spoleènì s místním faráøem Mariánem
Pospìchou udìlalo koncem dubna výlet do
Vatikánu. Cílem bylo na vlastní kùži zažít
blahoøeèení zesnulého papeže Jana Pavla II.
Jak Dolnolutyòským novinám prozradil otec
faráø, zájezd splnil jejich oèekávání. "Kromì
toho, že jsme byli pøítomni samotnému aktu
blahoøeèení, jsme si také dùkladnì prohlédli
Øím. Vidìli jsme ty nejznámìjší památky
a moc se nám tam líbilo," øekl Pospìcha.
Pøestože se nedostali pøímo na Svatopetrské
námìstí, stáli na pøístupové cestì, sledovali
vše pohodlnì na velkoplošných obrazovkách.
"Bìhem tìch pìti dnù vládla v našem autobuse
výborná nálada, bylo to velmi pøíjemné,"
dodal faráø.
Snímek zachycuje bezprostøední chvíle po
návratu "poutníkù" z Øíma.
(red)

äkol·ci oslavili Den ZemÏ soutÏûemi
Aèkoli Den Zemì oficiálnì pøipadá na

cení výsledkù soutìže a všichni školáci

22. dubna, místní školáci si jej pøipom-

vèetnì dìtí z blízké mateøské školy

nìli o dva dny døíve.

vypustili hromadnì k nebi balónky se

Dìti se tento den vìnovaly pøedevším

vzkazem a kontakty.

hrám a soutìžím. " Dìti se ve skupinách

"Budeme èekat, odkud se nám nìkdo ozve

uèily rozlišovat jednotlivé druhy odpadu a

a samozøejmì budeme doufat, že ten

tøídit jej, skládali puzzle a podobnì,"

balónek nìkdo ekologicky zlikviduje,"

prozradila øeditelka školy Jana Josieková.

dodala øeditelka školy.

Hodinu pøed polednem probìhlo vyhodno-

(red)

KR¡TCE
Oslavy výroèí školy
Dne 11. èervna se od 13 hodin uskuteèní
v areálu ZŠ Vìøòovice oslavy 100 let od
založení této školy. Souèástí oslav jsou i
dìtské radovánky. Srdeènì zveme nejen
absolventy této školy, ale celou širokou
veøejnost.
SRPŠ ZŠ Vìøòovice
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Diamantov· svatba manûel˘ Josefa a Marie Kubikov˝ch
Dne 2. dubna. 2011 se
konal v naší obøadní
síni výjimeèný slavnostní obøad. Výjimeèný proto, že se do
obøadní sínì dostavili
manželé Josef a Marie
Kubikovi, kteøí si zde
spoleènì se svou rodinou pøipomnìli své
významné
životní
datum - 7. dubna 1951
- tj. den, kdy si øekli
své "ano". Pøejeme jim
ještì jednou hlavnì
velmi pevné zdraví,
veselou mysl a rodinnou pohodu.

P¯ivÌtali jsme ty ˙plnÏ nejmenöÌ DolnolutyÚ·ky

Dne 2. dubna 2011 jsme pøivítali do svazku obce nové obèánky: Ondøej Kovaøèík, Ema Stanieková, Karolína Dudzik, Patrik Szmek,
Jiøí Válek, Jakub Kulfirst

Pozor, analogovÈ vysÌl·nÌ skonËÌ jiû v listopadu!
Jak jistì víte, probíhá v Èeské republice digitalizace televizního vysílání již od roku 2008. Letos v listopadu pak skonèí
pozemní analogové vysílání taky u nás. Proto budeme o tomto problému informovat tak, abyste všichni mohli i v prosinci sledovat televizní vysílání.
Proè se digitalizuje?
Vylepšovat analogové vysílání již nemìlo
smysl. Digitalizace pøedevším umožní kvalitnìjší pøíjem obrazu i zvuku, ale pøedevším širší
programovou nabídku (ÈT24, ÈT4 sport,
NOVA Cinema, Prima Cool a další).
Proces digitalizace probíhá na celém svìtì
a napøíklad Rakousko ukonèilo klasické analogové vysílání v tìchto dnech a tøeba Polsko
chce tak uèinit nejpozdìji v roce 2013.
Co musím udìlat, abych se mohl i potom
dívat na televizi?
Ten kdo má novou plazmovou nebo LCD televizi tak vlastnì nic. Lidé, kteøí mají klasické
starší obrazovky, si musí poøídit tzv. set-topboxy. Tìch je na trhu mnoho a jejich cena

zaèíná na 500 Kè. Upozoròujeme, že na jednu
starší televizi musíme mít jeden takový pøístroj.
Kdy to mám udìlat?
Protože vysílaè v Ostravì - Hošt´ákovicích
pøestane vysílat 30. listopadu tohoto roku,
máme ještì pár mìsícù èas, ale jak jistì víte, èas
bìží rychle, proto by bylo vhodné situaci pomalu øešit.
Pøibližnì 2 mìsíce pøed ukonèením zemského
analogového vysílání z daného vysílaèe se
divákùm, kteøí pøijímají analogový signál,
zobrazí v pravém dolním rohu na programu
ÈT1 piktogram (4 malé bílé ètvereèky), to bude
signál, že je nejvyšší èas vysílání øešit.
Zvládnu to sám?
Urèitì ano, vìtšina obèanù zapojení zvládne

sama. Kdyby pøece jen nìkdo nemìl dost
odvahy nebo nastaly urèité komplikace, mìl by
se obrátit na nìkoho z rodiny, souseda nebo
zavolat odbornou firmu.
Co dìlat, když jsem v místì velmi špatného
signálu?
Je tøeba zvážit, zda-li nepøejít na jinou formu,
tøeba satelit. Je to sice dražší, ale budeme mít
možnost volby stovek programù.
I když pozor, vìtšina z nich je kódována a je
tøeba za nì platit, stejnì jako tzv. koncesionáøský poplatek.
Kde hledat informace o digitalizaci?
Podrobné informace najdete na internetových
stránkách: www.digitalne.tv nebo mùžete
využít infolinku 800 906 030.
(red)
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Èas plyne, ale vzpomínky
zùstávají

Dìkuji èlenkám SPOZu z Dolní Lutynì za
milou návštìvu, dárek, gratulaci a kytièku
u pøíležitosti mého životního jubilea.
Zdenka Littnerová

Dne 20. kvìtna 2011 by se
dožil 90 let pan

Dne 1. kvìtna 2011
uplynul rok od úmrtí naší
milované manželky,
maminky, babièky a tchýnì
paní

a dne 10. èervna 2011 vzpomeneme
10. výroèí úmrtí jeho manželky

Aleny KÖNIGOVÉ.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel Josef, dcery Iveta a Jana
s rodinami.
Dne 4. kvìtna 2011 jsme si
pøipomnìli nedožitých
100 let paní

Leo KEMPNÝ

Štìpánky KEMPNÉ.
S láskou vzpomínají dcera Dagmar
s manželem a vnuci David a Honza.
Kdo lásku
a dobro rozdával,
ten neodešel a žije
v našich srdcích dál.
Dne 20. kvìtna 2011 by se dožila 100 let
paní

Henrietty BØEZINOVÉ
Anna RAKUSOVÁ.
a zároveò jsme si 2. února 2011
pøipomnìli nedožitých
105 let pana

Stále vzpomíná dcera Marie Pavlù, vnuèka Iveta s rodinou a vnuk Vítìzslav s rodinou.

Zdeòka BØEZINY.
S láskou vzpomínají dcery
Zdeòka a Anna s rodinami.
Ve vzpomínkách
jsi s námi.

Ruku Ti už
nepodáme,
abychom Ti
mohli pøát,
jen kytièku
na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

Dne 8. kvìtna 2011 jsme
vzpomnìli nedožitých 100.
narozenin naší maminky,
babièky a prababièky paní

Dne 26. kvìtna 2011 by se dožila 100 let
naše maminka, tchýnì, babièka, prababièka paní

Žofie ØÍMÁNKOVÉ

Andìla JAVORKOVÁ.

a zároveò 22. kvìtna 2011 uplyne 9 let od
chvíle, kdy jsme se rozlouèili naposledy.
Vzpomíná dcera s rodinou.

S láskou vzpomínají dcera Drahuše, zet´
Miloslav, syn Václav, snacha Tat´jána,
vnuci, pravnuci a pravnuèka.

Tvé oèi
se zavøely,
srdce pøestalo bít,
vzpomínky na Tebe
budou stále s námi
žít.

Tak náhle dotlouklo
srdce Tvé,
rty nestaèily sbohem dát.
My už nemùžeme
udìlat víc,
než vzpomínku vìnovat.

Dne 15. kvìtna 2011 jsme
vzpomnìli 1. smutné
výroèí úmrtí pana

Dne 29. kvìtna 2011 si
pøipomeneme 5. výroèí
úmrtí pana

Antonína KOKOTKA.

Alberta SUCHÁNKA.

S láskou vzpomíná manželka Jarmila,
dcery Šárka a Martina s rodinami.

S láskou vzpomíná maminka a bratr Oto
s rodinou.
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Dìkujeme touto cestou všem pøíbuzným,
pøátelùm, známým a sousedùm za projevy
soustrasti a kvìtinové dary pøi rozlouèení
s panem
Antonínem
PLESCHNEREM,
dne 25. bøezna 2011 v øímsko-katolickém kostele v Dolní Lutyni.
Zvláštní podìkování náleží otci Mgr.
Mariánu Pospìchovi za slova útìchy
a duchovní podporu. Zarmoucená rodina.
Dìkujeme všem pøíbuzným,
kamarádùm a známým,
kteøí dne 29. dubna 2011
doprovodili na poslední
cestì Tomáše Orszulika
a zároveò tìm, kteøí s námi
vzpomnìli 2. kvìtna 2011 jeho nedožitých
20 let. Také dìkujeme za projevy soustrasti
a kvìtinové dary. Zarmoucená rodina.

V˝roËÌ
V mìsíci dubnu oslavili:
75 let - Jaroslav Veselý, Stanislav Mareš,
Anna Pastvová
80 let - Bohuslav Kwiecinski, Miroslav
Adamèík, Anna Lopourová
85 let - Rùžena Richterová
90 let - Josef Czempiel
Oslavencùm pøejeme hlavnì hodnì
zdraví, štìstí a osobní pohodu v kruhu
rodinném.

RozlouËili jsme se
Anna Kováèová, Jarmila Kurusová,
Jaroslav Morávek, Lidie Votková, Tomáš
Orszulik, Milada Krùlová
Všem pozùstalým vyjadøujeme hlubokou
soustrast.

KR¡TCE
Chystá se školení vodákù, hlaste se
Dolní Lutynì - Školení zaèínajících
vodákù se chystá 11. èervna v Dolní
Lutyni-Vìøòovicích. Pøihlášky ale zájemci
mohou posílat již nyní, pøijímá je do
5. èervna obèanské sdružení Posejdon.
Kromì teorie se budou budoucí vodáci
moci nauèit i praktické vìci, jako obleèení
na sjezd, vybavení, vstup a výstup do
lodì, základní metody pádlování, techniku plavby a další užiteèné vìci. Školení
je pøitom hrazeno z penìz kraje a Evropské unie. Bližší informace jsou na
stránkách www.posejdon.cz.
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Sokol boduje, ale jen doma, venku ponÏkud ztr·cÌ
Domácí fotbalisté podávají standardnì dobré výkony, obèas jim pomùže štìstí. Daøí se jim ale spíše doma, venku ne a ne se
prosadit a bodovat. Uvidíme, jak se jim bude daøit v další èásti jarní sezony.
Sokol Mosty - TJ Sokol Dolní Lutynì 2:0 (1:0)
Pøes bezpoèet šancí, které jsme mìli hned v úvodu
utkání, jsme utkání nakonec prohráli.
Z nejvážnìjších šancí v úvodu utkání možno jmenovat Smetanovu hlavièku, kterou po Macháèkovì
centru z rohu poslal do bøevna. V 15. minutì po
dlouhém nákopu do naší šestnáctky si dal Vaneèko
vlastní gól. Do konce poloèasu se hra vìtšinou
odehrávala mezi obìmi šestnáctkami, ale ani jedno
mužstvo si nevytvoøilo nìjakou stoprocentní šanci.
Do druhého poloèasu hosté nastupovali s cílem
otoèit výsledek. V 57. minutì se hlavou neprosadil
Havlásek. V 66. minutì se domácí doèkali druhé
branky, když rozhodèí pustil jasný off side, domácí
hráè udìlal klièku brankáøi Jurkovi a nahrál pøed
prázdnou bránu, kde už domácí nemìli problém
dopravit míè do sítì. Hned za minutu mohl opìt
snížit Smetana, ale opìt se neprosadil.
Naši hráèi doplatili na nepromìòování šancí
a malý dùraz v pokutovém území domácího celku.
TJ Sokol Dolní Lutynì - TJ Oldøichovice 8:0
(3:0)
Od úvodních minut si domácí hráèi vytvoøili pøevahu. Šancí s postupujícím èasem pøibývalo.
Zejména v druhém poloèase to byla doslova
kanonáda, kdy domácí vsítili pìt gólù. Hned ve 46.
minutì vyslal do úniku Havláska Posel a ten svùj
sólový únik promìnil hokejovým blafákem. Hned
o minutu pozdìji již na 5:0 zvyšoval opìt Havlásek
po pøihrávce Hanuska. V 57. minutì støílel na
prázdnou branku Hanusek, ale hostující obránce
míè smìøující do brány zastavil rukou a kopala se
penalta. Na tu se pøes celé høištì rozbìhl brankáø
Jurko, ale jeho neumístìnou støelu hostující
brankáø chytil.
V 59. minutì po kombinaci Macháèka
s Hanuskem se potøetí prosadil Posel. Za další dvì
minuty to bylo již 7:0, když se po pøihrávce
Havláska prosadil podzimní ostrostøelec
Macháèek.
Poslední branku utkání dal v 76. minutì po centru
Posla hlavou nejmenší muž na høišti Dzik. Byl to
jeho první gól v dresu Dolní Lutynì.
Skvìlého výsledku jsme dosáhli díky dùslednému
promìòování šancí.

TJ Dolní Datynì - TJ Sokol Dolní Lutynì 4:1
(2:1)
V dalším venkovním utkání jsme nenavázali na
výborný výkon z minulého kola na domácím høišti
a po špatném výkonu jsme prohráli vlastními chybami 4:1.
První gól jsme inkasovali ve 14. minutì po chybì
Vaneèka. Místo odkopu na hrbolatém høišti chtìl
Pét´a Vaneèko pøed vlastní brankou udìlat klièku,
ale stoupl si na míè, nechal ho za sebou a domácí
hráè nemìl problém otevøít skóre zápasu. Ve 23.
minutì po další neuvìøitelné chybì naší obrany,
když Èief trefil tyè vlastní branky, a odražený míè
uklidil domácí útoèník podruhé do sítì. Ve 25.
minutì se našim podaøilo snížit, když se po rohu
Posla prosadil Vaneèko.
To ale bylo z naší strany vše, nebyli jsme schopni
se prosadit ve finální fázi.
Pøestože do druhého poloèasu jsme šli s cílem
otoèit vývoj utkání - a šance jsme k tomu mìli - ale
ani jednu jsme nevyužili. Poslední dvì branky
jsme inkasovali v 75. a 88. minutì.
Za poznámku snad stojí i to, že utkání nezvládl
hlavní rozhodèí, který domácím toleroval všechno

Šestnáctiletý závodník
silovém trojboji
Tomáš Turek z Dolní Lutynì zažívá úspìšnou sezónu. Èlen oddílu TJ
Viktorie Starý Bohumín zabodoval na otevøeném mistrovství Èeské
republiky juniorù a dorostu a nejnovìji také na otevøeném mistrovství
Slovenska. Z obou závodù si pøivezl medailové kovy.
19. otevøené mistrovství Èeské republiky juniorù a dorostencù se konalo v Kuøimi za úèasti 56 závodníkù. Tomáš Turek v kategorii doros-

Sil·k Turek st·le boduje v

a fauly na naše hráèe pøed pokutovým územím
vùbec nepískal.
TJ Sokol Dolní Lutynì - Drutex Nebory 2:0
(0:0)
Hosté pøijeli s defenzivní taktikou a cílem odvézt
si z našeho høištì alespoò bod. Pøed svou brankou
postavili obranný val ze samých vysokých hráèù
a naši fotbalisté nebyli schopni se prosadit. Hra se
tak vìtšinou odehrávala uprostøed høištì.
Ve druhém poloèase jsme si vytvoøili tlak, ale
šance stále nepøicházely. Až v 65. minutì zahrával
rohový kop Macháèek, se na zadní tyèi prosadil
úplnì volný Vaneèko - 1:0.
Po této brance hosté otevøeli obranu a zaèali se
tlaèit dopøedu. Domácí mìli spoustu brejkových
situací, ale nebyli schopni je využít. Až v 87. minutì zahrávali hosté roh, do našeho pokutového
území se vysunul i hostující brankáø.
Nebezpeèí jsme ale odvrátili a Macháèek postupoval z vlastní poloviny na prázdnou hostující
branku. Pøihrál lépe postavenému Havláskovi,
který s pomocí tyèe zvýšil na 2:0.
(ave)

tu do 93 kilogramù vybojoval bronzovou medaili. Jeho výkon byl 230
kilogramù v døepu, 125 kilogramù v benchpressu a 220 kilogramù
v mrtvém tahu. Celkovým souètem 575 kg získal první výkonnostní
tøídu dorostu do 93 kg. Výkonem si zajistil pozvánku také na otevøené
mistrovství Slovenska v silovém trojboji dorostencù. Uskuteènilo se
30. dubna v obci Èastá nedaleko Bratislavy. "Tomáš byl na soutìži
jediným dorostencem, který reprezentoval Èeskou republiku," uvedl
jeho trenér a otec v jedné osobì Martin Turek.
(red)
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