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SbÏr papÌru z dom·cnostÌ zaËÌn·
Vážení obèané, jak jsme vás již pøed
nedávnem informovali, zaèínáme v naší
obci se sbìrem separovaného papíru
z domácností systémem "Blue bag". Protože se nám osvìdèil sbìr plastù do žlutých
pytlù, rozhodla se obec pro obdobný zpùsob modrých pytlù urèených na papír.
Papírové a lepenkové obaly
jsou
nepostradatelným
obalovým materiálem, jehož
základní
vlastností
je

recyklovatelnost. Vytøídìný
papír tak pøestává být odpadem a stává se z nìj surovina.
Vzhledem k tomu, že cena za

tunu odpadu uloženého na
skládce neustále roste a bude
tomu tak i nadále, mìlo by
být v zájmu každého z nás,
aby co nejvíce papíru konèilo
ve sbìrnì, a nikoliv v popelnici a poté na skládce. Cílem
je udržet co nejnižší cenu za
svoz komunálního odpadu
pro naše obèany.
Do modrých pytlù patøí
noviny, èasopisy, katalogy,
nezneèištìné papírové sáèky,

kartony, kanceláø-ský papír,
knihy, sešity, letáky, èistý
obalový papír (napø. krabièky
od sýrù).
Naopak tam rozhodnì nepatøí
krabice od mléka a ostatních
nápojù, Tetrapack, kopírák,
voskovaný papír používaný
na salámy, hygienické potøeby, papírové pleny, sklo,
plast, textil, nebezpeèný
odpad apod.
Sbìr papíru zavádíme proza-

tím na zkušební dobu do
konce kalendáøního roku
2011 a pokud se osvìdèí,
budeme v nìm spoleènì s firmou Marius Pedersen, a.s.
pokraèovat i v roce následujícím.
V nejbližších dnech, pokud
jste již nedostali, obdržíte tøi
modré pytle s instrukcemi
a termíny svozu ve vaší
lokalitì.
Pokraèování na stranì 2

äkola ve VÏ¯ÚovicÌch slavila 100 let

Setkáním s absolventy a bývalými zamìstnanci oslavila druhou èervnovou sobotu základní škola ve Vìøòovicích 100 let svého fungování. A oslavy byly velkolepé. Po poledni zaèaly prohlídkou školní budovy, kam mnozí pøišli zavzpomínat na bezstarostná školní léta.
Odpoledne pak probìhly dìtské Radovánky a se svým programem se pøedstavily školní dìti a také kroužek Berušky. Na radovánkách
nechybìl ani pan starosta, který se odpoledne pøišel na chvíli podívat a popøát škole vše nejlepší do dalších let.
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SbÏr papÌru z dom·cnostÌ zaËÌn·
Pokraèování ze strany 1
Pøevázaný a naplnìný pytel prosím
umístìte výhradnì v den svozu ráno,
nebo nejdøíve ve veèerních hodinách
pøedchozího dne, pøed oplocení
svého domu, u bytových domù pak
ke stanovišti sbìrných nádob na
komunální odpad.
Svoz pytlù bude provádìn osádkou

vozidla BOBR PRESS, které se
bìžnì používá ke svozu komunálního
odpadu nebo plastù. Toto vozidlo je
však pøedem vyprázdnìno a na boku
nástavby je oznaèeno tabulí
s nápisem "Svoz papíru". Nemusíte
tak mít strach, že vámi vytøídìný
papír skonèí na skládce. Sbírat se
budou pouze modré pytle s logem

Marius
Pedersen
obsahující
vytøídìný papír.
Pytle je zakázáno používat k jiným
úèelùm. V pøípadì potøeby jsou tyto
pytle k dispozici zdarma na Obecním
úøadì v Dolní Lutyni u p. Handzlové
(tel. 552 301 294, e-mail: handzlova@dolnilutyne.org), na kterou se
taky mùžete obrátit s pøípadnými

dotazy. Vìøíme, že tento nový systém
se ve spolupráci právì s vámi v praxi
osvìdèí. Nezapomeòte, že i noviny
a letáky obsahují tiskaøskou barvu,
jejíž zplodiny se pøi nedokonalém
spalování dostávají do ovzduší, které
pak spoleènì dýcháme. Za pøispìní
k ochranì vám pøedem dìkuji.
Pavel Buzek, starosta obce

Neomezen· omezenost vandal˘ v˘bec nezn· mezÌ

Bylo ráno, letošní poslední kvìtnový pátek.
Mnohým, kteøí v tuto dobu procházeli parkem
v centru obce za pekárnou, se naskytl velmi

smutný pohled. Desítky zlomených okrasných
stromù i keøù, rozházené opìrné kùly, spoušt´.
Pachatelé, které klidnì mùžeme oznaèit za

primitivy a jejich èin za absolutní krutost, zpùsobili zøejmì ve ètvrtek veèer obci, a tedy nám
všem, škodu pøevyšující 35 tisíc korun. Vìc
byla pøedána k šetøení Policii ÈR a v pøípadì
dopadení hrozí pachatelùm trestní stíhání.
Žijeme v dobì, kdy bychom si mìli vážit
každého kousku zelenì a ochraòovat jeho hodnotu, která nás mùže tìšit po desetiletí.
Jak jen si mùže nìkdo dovolit tuto hodnotu
bezohlednì znièit bìhem jediné noci plné
nepochopitelných rozmarù? Jak mohou tito
surovci dále procházet místem, kterému
zasadili tolik ran? Co jejich svìdomí?
Byli bychom rádi, abychom jen nepøihlíželi
a tím vlastnì nepodporovali tyto tupé nièitele.
Prosíme o pomoc svìdky, aby nám pomohli
k dopadení viníkù.
Dìkujeme za jakoukoliv, tøeba i anonymní
informaci, kterou mùžete sdìlit buï Policii ÈR
v Dìtmarovicích nebo na Obecní úøad (starosta@dolnilutyne.org), tento vandalismus nelze
tolerovat.
Doufejme, že se nám podaøí zmìnit smysl
a poøadí slov v titulku tohoto èlánku a brzy si
pøeèteme, že byla omezena neomezenost vandalù.
(PB)

St·tnÌ spr·vu bude pro obec zajiöùovat BohumÌn
Bohumínští zastupitelé vyslyšeli pøání obèanù Dolní Lutynì
a schválili pøesun výkonu státní správy pro naši obec z Orlové do
Bohumína.
Teï zaleží pouze na ministerstvu vnitra, která má pøesun posvìtit. Pokud
se tak stane, zaène novinka s nejvìtší pravdìpodobností platit od 1. ledna
2012. Znamená to, že napøíklad cestovní pas, øidièský prùkaz a øadu další
administrativy budeme vyøizovat na bohumínském mìstském úøadì.
Starosta obce Pavel Buzek neskrývá z rozhodnutí bohumínských zastupitelù radost. "Vydìlají na tom pøedevším samotní obyvatelé naší obce.
Jednou z nejvìtších je dostupnost služeb. Zatímco v Orlové jsou úøady
roztøíštìné v nìkolika budovách, v Bohumínì jsou na jednom místì
pøímo v centru mìsta," øíká starosta.

POZV¡NKA
Pout´ový koncert
Farní úøad Dolní Lutynì vás co nejsrdeènìji zve na Pout´ový koncert. V pro-

Dodává, že mnoho lidí z obce je zamìstnáno v Bohumínì, a proto je pro
nìj výhodnìjší vyøizovat administrativu po pracovní smìnì právì v
místì, kde pracují.
Další výhodou je podle starosty také dostupnost veøejnou dopravou.
Starosta Bohumína Petr Vícha proti zmìnì nemá námitek."Umíme dìlat
státní správu dobøe a myslím, že s pomocí tøí nových úøedníkù všechno
zvládneme," øekl Vícha.
Dolní Lutynì a Bohumín mají i celou øadu dalších spoleèných témat a
problémù. Je to napøíklad problematika zneèištìného ovzduší, èasté
záplavy a protipovodòová opatøení anebo spoleèná snaha o vybudování
silnièního obchvatu, který má v budoucnu odklonit dopravu mimo centrum Dolní Lutynì.

gramu zazní ty nejslavnìjší chrámové
a duchovní skladby známých autorù J. S.
Bacha, G. F. Handela, F. Schuberta
a dalších. Úèinkovat budou: Jana
Kureèková - sólistka operety Národního
divadla moravskoslezského v Ostravì,

Tomáš Vzorek - houslista a hostující
sólista NDM a Petr Strakoš - varhaník,
absolvent Lidové konzervatoøe v Ostravì.
Koncert se uskuteèní v sobotu 25. èervna
v 16 hodin v kostele Sv. Jana Køtitele
v Dolní Lutyni.
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UroczystoúÊ z okazji Dnia Matki
Dzieñ Matek w kalendarzu czeskim przypada na drug¹ niedzielê maja, w Polsce œwiêtuje siê 26 maja, a tegoroczne
obchody Dnia Matki w kole PZKO w Lutyni Dolnej odby³y siê 13 maja w miejscowym domu kultury.
Ogromn¹ niespodziankê wszystkim uczestnikom uroczystego spotkania sprawili dolnolutyñscy przedszkolacy z nauczycielk¹ Ann¹
Šertler, którzy wystawili piêkny œl¹ski program
s³owno-muzyczny. Dzieci Misia Gil, Karolinka
Ligocka, Ania Studnièkowa, Aleksander Æmiel,
Alex Kubaò i Darek Ligocki odwa¿nie i z
uœmiechem na twarzy recytowa³y, tañczy³y i
œpiewa³y a z nimi œpiewa³a ca³a sala, bowiem
piosenki takie jak np.
Piek³a placki, Zasiali górale wszyscy znaj¹ ze
swojego dzieciñstwa. Program przedszkolaków
nagrodzono wielkimi brawami a niejednej
mamie i babci stoczy³a siê ³ezka z oka.
W drugiej czêœci imprezy prelegent in¿.
Tadeusz Chorzempa z Wierzniowic ciekawie
opowiada³ o swojej wyprawie na Wyspê
Wielkanocn¹. Wyspa zosta³a odkryta przez
Holendra Jacoba Roggeveena w niedzielê
wielkanocn¹ w 1722 roku, co by³o przyczyn¹
nadania jej nazwy "Wyspa Wielkanocna".
Odkrywca mia³ spore szczêœcie, ¿e w ogóle na
wyspê trafi³.
Jest to bowiem niewielki skrawek l¹du - oko³o
163 km2 (to mniej wiêcej tyle co powierzchnia
Katowic) - na otwartym oceanie - Oceanie
Spokojnym.
Miejsce to znane jest przede wszystkim z 887

kamiennych pos¹gów zwanych moai. Dwa
miejsca warto wymieniæ - Ahu Tongariki, czyli
s³ynne 15 pos¹gów ustawionych w rzêdzie i
wulkan Rano Raraku, który nazwaæ mo¿na fabryk¹ moai. To w³aœnie tutaj wycinano pos¹gi z
wulkanicznej ska³y.
Interesuj¹ca prelekcja urozmaicona by³a
prezentacj¹ multimedialn¹ zawieraj¹c¹ unikatowe zdjêcia i nagrania filmowe z podró¿y,
któr¹ pan Chorzempa urzeczywistni³ w lutym

2009 roku.
Uroczyste spotkanie zakoñczone zosta³o
wrêczeniem bukietów wszystkim obecnym
paniom, wspólnym biesiadowaniem z poczêstunkiem i omawianiem najbli¿szych imprez, w
których cz³onkowie ko³a bêd¹ uczestniczyæ. W
czerwcu odbêdzie siê Festiwal PZKO, rychwa³dzki festyn, wierzniowickie wianki i Zlot
chórów w Olzie.
Maria Sztwiertnia

»esk· poöta mÏnÌ provoznÌ hodiny
Poboèka Èeské pošty v Dolní Lutyni na adrese Koperníkova 666
mìní od 1. srpna provozní hodiny pro veøejnost.
Dùvodem je pokles vytíženosti - bìhem první poloviny letošního roku
klesl poèet podaných zásilek, ale i zájem o služby jako takové. Úplná
zátìž pošty klesla za sledované období již pod 60 procent a nejvìtší
zájem klientù se soustøedil na odpoledne do období mezi 15. - 17. hodinou. Z tohoto dùvodu se mìní provozní hodiny od 1. srpna následovnì:
pondìlí až pátek 8-11 a 14-18. Znamená to, že pošta nebude otevøená od
13 hodin, ale až od 14 hodin každý pracovní den.
Na kvalitu služeb by to nemìlo mít zásadní vliv, když nejbližší otevøená
pošta v Orlové u Mìstského úøadu má provozní dobu od pondìlí do pátku
od 8 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin.
(red)

LetnÌ slavnost ve VÏ¯ÚovicÌch
Obecní úøad Dolní Lutynì a Místní skupina
PZKO v Dolní Lutyni-Vìøòovicích srdeènì
zvou na 21. tradièní letní slavnost èesko-polského pøátelství, která se letos
koná
25. èervna od 15 hodin v Dolní LutyniVìøòovicích.
Tyto slavnosti jsou organizovány od roku 1990
družebními obcemi Dolní Lutynì, Gorzyce
a Godow. V programu vystupují hudební,
taneèní, pìvecké soubory a školní mládež
z Èeské republiky a z Polska.
Organizátoøi pøipravují celou øadu specialit
slezské kuchynì a jiné atrakce - prùjezd ale-

gorických vozù z obcí Gorzyce a Godow,
pouštìní kvìtinových vìneèkù po øece Olši
a noèní karneval.
Pøi pøíležitosti letošní akce bude slavnostnì
zprovoznìno nástupní místo pro vodáky, které
se v souèasné dobì staví pod splavem u mostu
na øece Olši ve Vìøòovicích.
Toto nástupní místo je realizováno v rámci projektu EU "Øeky rozdìlují, øeky spojují" a je
další etapou realizace projektu Slezské
Benátky, v rámci kterého je realizováno využití
øeky Olše pro rekreaèní plavbu z Karviné do
Bohumína na soutok s Odrou.
(red)

POZV¡NKA
Den otevøených dveøí
Spoleènost CEMEX Sand, s.r.o. si tímto
dovoluje pozvat obèany Dolní Lutynì na
Den otevøených dveøí ve štìrkovnì Dolní
Lutynì-Nerad, který probìhne ve støedu
29. èervna od 15 hodin.
Budeme rádi, když vaše pøípadné dotazy
pøedem pøedáte na podatelnu obecního
úøadu podatelna@dolnilutyne.org nebo je
zašlete pøímo na naši adresu, která zní:
sterkovna.lutyne@cemex.com
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DopravnÌ soutÏû ve VÏ¯ÚovicÌch
U pøíležitosti 100. výroèí založení naší
školy jsme uspoøádali pro žáky 3. a 4.
roèníkù
dolnolutyòských
škol
dopravní soutìž.
V první èásti si vyzkoušeli své schopnosti ti
nejmenší - dìti z MŠ - závodili na kolobìžkách.
Prvòáèci a druháci si zasoutìžili v jízdì
zruènosti. Hlavní èást však byla vìnována
žákùm 3. a 4. roèníku. Ti mìli za úkol zdolat
jízdu zruènosti, ve které museli pøenést kelímek
s vodou, pøejet pøes pøekážku, projet osmièku,
správnì odboèit vlevo, projet slalom a zastavit
pøesnì na metì. Pak je èekal test z pravidel silnièního provozu. V soutìži jednotlivcù obsadil
1. místo Jiøí Hok (ZŠ Komenského), 2.místo
Jan Dohnalík a 3. místo Daniel Bortlík (oba ZŠ
Vìøòovice). Soutìž družstev patøila žákùm ze
ZŠ Komenského. Zvítìzilo družstvo ve složení
Tomáš Beèka, Tomáš Kucharczyk, Nikol Pøecechtìlová, Rostislav Kopel. Druzí byli Eliška
Staníèková, Vojtìch Vodák, Štìpánka Baarová,
Ondøej Pietrasina. Tøetí pøíèka patøila družstvu
ve složení Jana Fojtíková, Marek Adamèík, Jan
Ondruš a Jana Kalužová. Všichni získali hod-

notné ceny od firmy Kolík, na jejichž zakoupení pøispìla obec z fondu pro dìti a
mládež. Aby bylo malé cyklisty na cestì slyšet,
odvezl si každý úèastník soutìže nový zvonek
na kolo. Pro dìti byla také pøipravena beseda s
pøí-slušníky Policie ÈR. Zopakovali si, jak se
správnì chovat na silnici a vyzkoušeli si police-

jní ochranný oblek. Vìøíme, že se soutìž líbila
nejen dìtem, ale i dospìlým, kteøí se podíleli na
její pøípravì. Mnozí lutyòští byli u nás poprvé
a vidìli, že i ve Vìøòovicích je krásnì. Dìkujeme všem rodièùm za aktivitu pøi organizaci
této akce.
Hedvika Peøinová,
vedoucí uèitelka ZŠ Vìøòovice

"Orlovsk· pades·tka" zn· svÈho letoönÌho vÌtÏze

V sobotu 14. kvìtna bylo v areálu støelnice na Tìšínské ulici v Orlové
od rána rušno. Sportovnì støelecký klub 0591 Orlová-Poruba na
tento den pøipravil jednu ze svých soutìží.
Støelbu z velkorážních pistolí na 50 m vzdálený terè. Soutìž byla otevøena pro všechny držitele zbrojních prùkazù. Podmínky soutìže umožòovaly každému støelci 18 výstøelù v èasovém limitu 20 minut. Tøi nejhorší
zásahy se odeèítaly jako nástøelné. Maximální poèet získaných bodù tak

mohl èinit 150 (patnáct desítek) bodù. Do
soutìže se pøihlásilo 15 støelcù nejen z domácího
oddílu. Jan Langhammer, øeditel soutìže,
seznámil soutìžící støelce s pravidly a dal pokyn
øídícímu støelby k zahájení akce. Støelci pøistoupili ke støeleckým postùm ve dvou smìnách.
Na øadu pøišel i rozstøel pro shodný poèet bodù
dvou støelcù.
Celkové poøadí závodníkù bylo podle výsledkù
stanoveno a odsouhlaseno. Vítìzkou se stala
Gabriela Bortlíková (Dolní Lutynì) se 140 body.
Druhé místo získal Jan Kubátko, rovnìž z Dolní
Lutynì, se 135 body, tøetí se umístil Karel Kubík
se 134 body.
Vítìzka pøevzala pohár vítìze a spolu se svými
kolegy na 2. a 3. místì i vìcné ceny a diplomy. Závìreèné spoleèné
fotografování ukonèilo další úspìšnou sportovní akci. Výsledkovou
listinu si zájemci mohou prohlédnout na www.strelniceorlovaporuba.cz.
Podìkování za její hladký prùbìh patøí nejen organizátorùm z øad èlenù
klubu, ale nepøímo i Mìstskému úøadu v Orlové za finanèní pøíspìvek na
èinnost této sportovnì støelecké organizace.
Jan Fismol

MotocyklistÈ skonËili v nemocnici
Jízda na motocyklu Harley Davidson skonèila v podveèer 18. kvìtna tìžkými zranìními
pìtapadesátiletého motocyklisty a jeho
spolujezdkynì. Øidiè projídìl obcí po hlavní
cestì smìrem na Bohumín a za benzínovou
èerpací stanicí, v místì zákazu, zaèal pøedjíždìt autobus.

"Manévr vlivem nepøizpùsobení rychlosti
a hustotì silnièního provozu nezvládl a pøední
èástí motocyklu narazil do vyvýšeného støedového ostrùvku, který vyznaèuje pøechod pro
chodce. Motorka skonèila pøevrácená na silnici
a pasažéøi v nemocnici," pøiblížila policejní
mluvèí Zlatuše Viaèková.

Motocysklista utrpìl tìžká zranìní, a to krvácení do dutiny bøišní, a byl pøevezen do karvinské nemocnice. Také jeho o dva roky mladší
spolujezdkynì byla tìžce zranìna a musela být
letecky transportována do ostravské nemocnice. Pøedbìžná škoda byla odhadnuta na 200
tisíc korun. Muži hrozí až ètyøleté vìzení.
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Tr·va do kontejneru rozhodnÏ nepat¯Ì!!!
Neustále

narážíme

na

problém

spoèívající v ukládání nevhodných
druhù

odpadù

do

kontejnerù

umístìných na dvoøe obecního
úøadu.
Pøesto, že jsou na vratech vjezdu instalovány
informaèní cedule s vyjmenovanými nepovolenými odpady, bìhem každého svozu právì
tyto druhy v kontejnerech nacházíme v hojném
zastoupení.
Jedná se pøedevším o trávu. Musíme si uvìdomit, že tento druh odpadu se zaène vlivem
tlení do dvou dnù po uložení zahøívat na teplotu, která mùže pøesáhnout hodnotu 50°C a tato
horká fáze trvá nìkolik dní i týdnù. Odpovìdný zamìstnanec svozové firmy Marius Pedersen a.s. oprávnìnì odmítá tento druh odpadu
pøevzít s vìdomím vysokého rizika zahoøení
kontejneru bìhem pøepravy a následnému
nebezpeèí vzniku požáru samotné skládky.
Podobným problémem je ukládání vìtví
a jiných zahradních pøebytkù.
V neposlední øadì musím rovnìž uvést další
z odpadù, které v žádném pøípadì nepatøí do
kontejnerù na sbìrném stanovišti zøízeným ve
dvoøe obecního úøadu. Jedná se pøedevším
o odpady s nebezpeènými vlastnostmi. Tyto
mùžete odevzdat dvakrát roènì na jednom ze
stanovišt´ mobilní sbìrny. V ní je vhodné odevzdat i pneumatiky bez diskù, které budou
pøedány k následnému zpracování. Rovnìž tedy
patøí do výètu odpadù, které neodkládejte do

kontejneru ani jinam na dvùr obecního úøadu.
K ukládání plastù slouží speciální žluté kontejnery rozmístìné v obci a pøedevším žluté pytle,
které jsou sváženy v pravidelných intervalech
uvedených v kalendáøi obce, jež jste všichni
obdrželi do svých domácností. Dvùr úøadu neslouží pro shromažïování ani tìchto žlutých
pytlù na plasty!
Kontejnery na objemný odpad, jak jejich název
napovídá, slouží k ukládání odpadù, které se
vzhledem ke své velikosti nevejdou do popelnice. Jak již bylo výše zmínìno, nesmí mít
nebezpeèné vlastnosti. Tedy klasickým pøíkla-

PolicistÈ dopadli va¯iËe drog
Spadla klec. Ve støedu
1. èervna si orlovští kriminalisté pøijeli do ulice
Pod Kostelem pro muže,
který v tamním rodinném
domì nìkolik mìsícù
vyrábìl a poté distribuoval dealerùm pervitin.
Po nìkolikamìsíèní velmi
nároèné práci orlovských
kriminalistù se podaøilo
zatknout 52letého muže,
u nìhož mìli vyšetøovatelé
podezøení, že ve svém
domì
vyrábí
omamné
látky.
"Po zadržení a procesních
úkonech policejní komisaø
proti muži zahájil trestní
stíhání pro pøeèin Nedovolená výroba a jiné
nakládání
s omamnými

a psycho-tropními látkami
a s jedy a Nedovolené
ozbrojování. Za vinu je mu
kladeno, že v jednom
rodinném domì v Dolní
Lutynì vyrobil, pøechovával, poté prodával nebo
zdarma poskytoval dalším
osobám pøesnì nezjištìné
množství methanamfetaminu," uvedla policejní
mluvèí Zlatuše Viaèková.
Kriminalisté
v
domì
provedli domovní prohlídku
a
protože
mìli
podezøení, že muž mùže
být ozbrojen a jelikož je
sám
uživatelem
drog,
pøivolali
k
zákroku
i èleny Zásahové jednotky
Ostrava. Podezøení se
potvrdilo. Muž mìl zbraò

nejen u sebe, ale našly se
i další v domì.
"Policisté našli pistole se
zásobníky, revolvery, perkusní revolver a èásti
rùzných
zbraní.
Muž
v domì mìl schováno na tøi
stovky rùzných nábojù
a krabièku s èerným
prachem.
Policisté z domu odvezli
i chemikálie, které budou
zaslány
k
expertíze,"
dodala Viaèková.
Zatèený muž nebyl žádný
"svatoušek". Do obce se
i s rodinou pøistìhoval
zaèátkem roku. V minulosti
už byl ale trestán za
majetkový pøeèin a v pøípadì prokázání viny mu
hrozí až 5 let vìzení.

dem vhodných odpadù jsou koberce, staré
matrace, lino a ostatní podlahové krytiny,
nábytek rozložený na èásti, staré obleèení, boty
a hraèky.
Mohli bychom jmenovat dále, ale jako ilustraèní pøíklad tento výèet jistì postaèí. Pokud si
nebudete jisti, zda pro vìc, kterou jste již
pøestali užívat a bude se vydávat na dráhu
odpadu, je umístìní v kontejneru na dvoøe
úøadu správnou volbou, mùžete se poradit na
telefonním èísle 552 301 294 nebo na adrese
handzlova@dolnilutyne.org.
(red)

äkolnÌ kronika

Život školy je nejen ten souèasný, každodenní. Pokud chceme nahlédnout do její
minulosti, máme k tomu pøíležitost tøeba
prostøednictvím kroniky, které školy i jiné
instituce vedou. Kroniku Základní školy ve
Vìøòovicích už dvacet let støeží a pravidelnì
doplòuje vedoucí uèitelka školy Hedvika
Peøinová. "Je to náš poklad. Jsou v ní
pùvodní zápisy mých pøedchùdcù," øíká
Hedvika Peøinová a ukazuje autentické
zápisy z doby, kdy byl položen základní
kámen ke stavbì školy, což bylo v bøeznu
1910. Kromì zápisù z nejrùznìjších událostí
pochopitelnì nechybí ani fotografie ze života
školy a samozøejmì absolventù.
(red)
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P¯ivÌtali jsme ty ˙plnÏ nejmenöÌ DolnolutyÚ·ky

21. kvìtna 2011 jsme pøivítali nové dolnolutyòské obèánky: Kristýna Kucharczyková, Jan Lotecki, Adam Figura, Jan Jambor,
Nicolas Sýkora, Gabriela Plutová, Ema Elisabeth Goczalová.

Beruöky vybojovaly zlato a zviditelnily tak DolnÌ Lutyni v kraji
V sobotu 16. dubna probìhla v Ostravì soutìž
oddílù mažoretek Ostravská hùlka 2011.
Soutìžily zde nejen èeské, ale i slovenské týmy.
Samozøejmì nechybìly ani naše mažoretky
Berušky pod vedením Petry Šostokové, aby
reprezentovaly jednak svùj oddíl, jednak Dolní
Lutyni.
Konkurence byla opravdu silná, ale Berušky
byly z osmnácti skupin v kategorii kadetek
nejlepší! S nasazením sobì vlastním suverénnì
pøedvedly svùj tanec a pak trpìlivì èekaly na
vyhodnocení, s nímž si porota dala docela
naèas. Tìžko lze popsat slovy pocity, které
prožívaly naše malé mažoretky, když za zvukù
fanfáry pøebíraly diplom a zlaté medaile!
Obrovskou radost z vítìzství mìli samozøejmì
i rodièe a pøedevším vedoucí Beruška Petra,
bez níž by nic z toho nebylo. Tímto chceme za
Berušky a jejich rodièe Petøe podìkovat za její
bezmeznou trpìlivost a obìtavost, za spoustu
energie a èasu, který vìnuje svým svìøenkyním.
Vážíme si její práce, kterou dìlá se zaujetím
a láskou opravdu dobøe, a pøejeme Beruškám
hodnì takových úspìchù!
(red)

Proch·zka poh·dkou a p·lenÌ ËarodÏjnic
V sobotu 30. dubna jsme se sešli na školní zahradì poseté samými pohádkovými postavièkami. Èekal nás tam pan král, vodník, Snìhurka
a trpaslíci, myšák Mickie, èertík, žabka i Èervená Karkulka. Každý z
nich mìl pro nás pøipraven nelehký úkol, ale všichni jsme obstáli na
výbornou a vysloužili si odmìnu. Pøekvapil nás sice prudký déšt´, ale ten
jsme pøeèkali v úkrytu školy. Nakonec jsme posilnìni výbornou peèenou
klobásou upálili i zlou èarodìjnici.
A na jaké akce se ještì tìšíme? Na školní výlet do Kozlovic a na Hukvaldy, soutìže ke Dni dìtí, Radovánky u pøíležitosti 100.výroèí založení
ZŠ ve Vìøòovicích a na závìr roku atletické závody. Tak nám držte palce,
at´ se všechno podaøí!
Hedvika Peøinová
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SpoleËensk· kronika
Z okazji piêknego jubileuszu ¿yciowego
pani
£ucji STAØIÈNEJ
gor¹ce ¿yczenia urodzinowe, wiele ³ask bo¿ych
oraz samych s³onecznych dni sk³adaj¹
córka Renata i syn Rudolf z rodzinami
Dopracovaly pilné ruce,
utichlo navždy pøedobré srdce.
Oèima se už nepodíváš,
teï klidným spánkem odpoèíváš.
Utichlo srdce, zùstal jen žal,
ten, kdo Tì miloval, vzpomíná dál.
Dìkujeme všem pøíbuzným, pøátelùm
a známým za projevy soustrasti a kvìtinové dary pøi posledním rozlouèení s naší
maminkou, paní
Amálií JOSIEKOVOU,
která zemøela ve vìku
nedožitých 95 let dne
5. kvìtna 2011.
Rovnìž dìkujeme za péèi paní MUDr.
Evì Pípové a sestøe paní Vajdové.
Zároveò dne 4. èervence 2011vzpomeneme nedožitých 100 let našeho tatínka
pana

V životì se louèíme mnohokrát.
S maminkou jenom jednou.
I kdybychom si své oèi vyplakali,
její se už neohlédnou.
Dne 16. èervna 2011 jsme
vzpomnìli 3. smutné
výroèí úmrtí paní
Vandy HURHOTOVÉ.
S láskou vzpomínají dcera Libuše, vnuèky
Marcela a Gabriela s rodinami.
Kdo Tì znal,
ten vzpomene.
Kdo Tì mìl rád,
nikdy nezapomene.
Dne 18. èervna 2011 jsme
vzpomnìli 1. smutné výroèí úmrtí pana
Jiøího ÈEMPÌLA.
Stále vzpomíná manželka Vanda a syn
Pavel s rodinou.
Bez Tebe se životem tìžko kráèí,
pøi vzpomínce na Tebe slzy tváøe smáèí.
Umìl jsi pomoci, umìl jsi všechno dát,
teï mùžeme jen vzpomínat.
Dne 21. èervna 2011
vzpomeneme 2. smutné
výroèí, kdy nás navždy
opustil pan
Zdenìk USZKO.

Jindøicha JOSIEKA.
Syn Milan a dcera Lída s rodinami.
Odešel,
jak osud si pøál.
V našich srdcích
žije dál.
Dne 12. èervna 2011 jsme
si pøipomnìli 6. výroèí, kdy dotlouklo
srdce pana
Miloslava TESAØE
a 1. èervence by se dožil 77 let.
S láskou vzpomíná manželka, syn a dcera
s rodinou.
Dne 18. èervna 2011 by se dožila paní
Otilie NIESZPORKOVÁ
100 let. Stále vzpomíná
dcera Rùžena a vnuèky
Jana a Táòa s rodinami.

S láskou a úctou vzpomínají maminka,
manželka, syn a dcera s rodinami.
Èas plyne,
ale vzpomínky zùstávají…
Dne 17. èervence 2011 by se dožila
100 let paní
Anna GILOVÁ,
která nás opustila pøed
tøinácti lety.
Kdo jsme ji znali, vzpomeòte s námi.
Za celou rodinu syn Jaroslav.

RozlouËili jsme se
Roman Hanák, Václav Adamèík, Marcela
Hanáková, Ivana Sýkorová, Amálie
Josieková, Zdenka Motlochová
Všem pozùstalým vyjadøujeme hlubokou
soustrast.
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V˝roËÌ
V mìsíci dubnu oslavili:
75 let - Leo Skøíšovský
80 let - Anna Vnenková
85 let - Božena Rybová, Marie Mazurková,
Olga Kisialová, Josef Sládek
Oslavencùm pøejeme hlavnì hodnì
zdraví, štìstí a osobní pohodu v kruhu
rodinném.

KR¡TCE
Pozvánka na pout´
Nezapomeòte prosím, že poslední èervnový
víkend 25. a 26. èervna se bude konat tradièní
dolnolutyòská pout´. Kolotoèe, atrakce, stánky
a zábava vás èekají v centru obce. Všichni jste
srdeènì zváni.
Podìkování
Chtìla bych touto cestou podìkovat za dobrou
spolupráci všem rodièùm, zvláštì pak èlenùm
výboru SRPŠ pøi MŠ V Dolní Lutyni na
Zbytkách (jmenovitì paní Trembošové,
Lazarové, Kellerové, Kryštofové, Bazalové,
Dolíškové, Ožogové a manželùm Granìèným)
za jejich obìtavost pøi pøípravì všech akcí pro
dìti,které se konaly v letošním školním roce.
Všem dìtem pøeji krásné prázdniny, rodièùm a
zamìstnancùm MŠ zaslouženou dovolenou.
Eva Køemenová
Knihovna informuje
V dobì letních prázdnin 1. 7. - 31. 8. 2011 bude
knihovna v Dolní Lutyni otevøena v úterky
a ètvrtky od 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hodin.
Pùjèovní doba ve Vìøòovicích zùstává stejná tj.
støeda 12.30 - 17.00 hodin.
Dovolená místního lékaøe
MUDr. Vladislav Sikora sdìluje tímto svým
pacientùm, že ordinace v Dolní Lutyni - Nerad
(bývala škola) bude kvùli èerpání dovolené od
1. 8. - 19. 8. 2011 uzavøena. Zastupovat bude
paní MUDr. Ta•jána Valicová na elektrárnì Dìtmarovice. Dne 4. 7. 2011 se neordinuje - bez
zástupu.
Chceš si zaskákat pøes švihadlo?
Tak pøijï v pondìlí 29. srpna 2011 na zábavné
sportovní dopoledne, které zaèíná v 9.00 hodin
na prostranství pøed pekárnou a v pøilehlém
parèíku a za špatného poèasí ve velkém sále
kulturního domu v Dolní Lutyni. Soutìžit se
bude v sedmi disciplínách - bìh v gumácích,
skákání v pytli, hod na cíl, skákání pøes švihadlo atd. Akce je pøipravena pro všechny vìkové
kategorie dìtí. Tìšíme se i na rodinné pøíslušníky, kteøí jistì budou své dìti povzbuzovat.
Toto tradièní sportovní dopoledne pøipravila
Osvìtová beseda ve spolupráci s Èeským
svazem žen.
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Fotbalist˘m Sokola zvlhnul st¯eln˝ prach
Jarní èást letošní sezony je u konce a mužstvo Sokola Dolní Lutynì si nevedlo vùbec špatnì. Na postup nakonec nedosáhlo,
ale i tak je s koneèným umístìním spokojenost.
Pøipomeòme si ještì nìkolik posledních zápasù.
Závìreèný duel se hrál až po uzávìrce tohoto
vydání.
Sokol Hrádek - TJ Sokol Dolní Lutynì 0:0
(0:0)
Domácí v jarní èásti pøedvádìjí dobré výkony
a na svém høišti porazili všechny soupeøe. Naši
hráci ale v prvním poloèase domácí tým
nepustili do žádné vìtší šance, støely ze støední
vzdálenosti konèily vedle branky.
Do druhého poloèasu se domácí zaèali více
tlaèit dopøedu a naše obrana zaèala kupit chyby.
Naštìstí šance domácích hráèù konèily na
skvìlém brankaøi Jurkovi. Naši nejvìtší šanci
druhého poloèasu mìl opìt Posel, ale po skvìlé
pøihrávce Havláska pøestøelil z pìti metrù
prázdnou branku. Do konce zápasu se již nic
nestalo. Na podmoèeném trávníku jsme
odehráli jeden z lepších zápasù na høištích
soupeøù.
TJ Sokol Dolní Lutynì - Fotbal FrýdekMístek "B" 1:2 (1:0)
Proti vedoucímu mužstvu tabulky, který byl
posílen zhruba o pìt hráèù tøetiligového áèka,
jsme nastoupili s cílem favorita potrápit
a zvítìzit. Hosté mìli v prvním poloèase míè
èastìji na svých kopaèkách, ale moc šancí si
nevypracovali. Naši hráèi se snažili bojovat
a podnikat rychlé brejky. Do vedení jsme se
dostali v 18. minutì, kdy po skvìlé pøihrávce
Huòaøe se dostal za obranu Posel a svou šanci
promìnil. V 31. minutì se vyznamenal náš
brankáø Jurko, když nohou vyrazil nebezpeènou
støelu.
Ve druhém poloèase hosté tlaèili a my jsme podnikali nebezpeèné brejky. Bohužel bez výsledku. V 54. minutì se opìt blýskl Jurko, když
vyrazil prudkou ránu hostujícího hráèe. V 60.
minutì byl vylouèen po druhé žluté kartì hostující hráè. Hosté se ale i v 10 stále snažili o
vyrovnání, avšak naráželi na dobøe organizovanou obranu domácího mužstva.
K vyrovnávacímu gólu hostù pomohl pomezní
rozhodèí, když pøehlédl postavení hostujícího
hráèe v ofsajdu a ten své sólo promìnil. V 85.
minutì mohl rozhodnout Havlásek, když pøehodil brankáøe, ale i branku. V 89. minutì hlavní
rozhodèí odpískal hostùm velmi diskutabilní
pokutový kop. Náš hráè nejdøíve zasáhl míè
a pak pøes jeho nohy pøepadl hostující hráè.
Hosté nabídnutou šanci promìnili a díky
rozhodèím si odvezli nezasloužené tøi body.

TJ Sokol Dolní Lutynì - 1. FK Jablunkov 2:3
(1:1)
V dalším domácím utkání jsme chtìli potvrdit
dobrý výkon z utkání proti Frýdku. Ovšem naši
hráèi se nemohou zbavit støelecké impotence.
Ve 29. minutì jsme se dostali do vedení, když
se po skvìle zahraném pøímém kopu Macháèka
hlavou prosadil Hanusek. Klid do našich øad
mohl vnést Havlásek, ale svou super šanci
neskuteènì zahodil, když netrefil bránu z hranice malého vápna. Ani další šance jsme
nepromìnili a soupeø nás za to ve 45. minutì
potrestal vyrovnávací brankou.
Do druhého poloèasu jsme šli s cílem zlepšit
hru a vstøelit co nejdøíve uklidòující gól.
Bohužel ve 48. minutì napøáhl z dobrých 40
metrù hostující hráè a neskuteèná støela skonèila v levém horním rohu naší branky. V 68. minutì jsme se doèkali vyrovnání, když po
rohovém kopu Macháèka se dokázal prosadit
smolaø Havlásek a vyrovnal na 2:2.
Branka oživila nadìji na zvrat v utkání, ale
dobøe hrající hosté ji ihned po rozehrání zašlapali do trávníku, když se po další chybì obrany
znovu dostali do vedení. Do konce utkání to již
z naší strany byla køeè a hosté po zásluze
vyhráli.
TJ Sokol Nýdek - TJ Sokol Dolní Lutynì 1:1
(1:1)
Po nepovedeném domácím zápase jsme
zajíždìli k dalšímu mistrovskému utkání na
høištì Sokola Nýdek. Domácí, kteøí bojují o
postup do 1. A tøídy, na nás od prvních minut
"vlétli" a vytváøeli si šance. Naše obrana odolá-

vala pouze do 5. minuty, kdy se po rohovém
kopu prosadil na zadní tyèi úplnì volný domácí
hráè a otevøel skóre utkání. Domácí mìli stálou
pøevahu, další jejich šanci zneškodnil gólman
Jurko nohou. Domácí hrozili zejména ze standardních situací, kterých mìli ze zaèátku utkání
opravdu hodnì. Zhruba od 25. minuty se hra
zaèala vyrovnávat a naši hráèi se zaèali tlaèit
pøed domácí branku.
Ve 30. minutì zahrával pøímý kop Macháèek,
domácí brankáø ale jeho støelu pouze vyrazil
pøed sebe. První u míèe byl ovšem Hanusek
a poslal míè do sítì. Pomezní rozhodèí ovšem
signalizoval ofsajd a hlavní branku neuznal,
i když se jednalo o regulérní gól. Tento moment
nás ještì více nakopl a v 39. minutì po skvìlé
ulièce Macháèka šel sám na gólmana Havlásek
a s pøehledem vyrovnal.
Do druhého poloèasu jsme nastoupili s cílem
udržet remízu a pokusit se promìnit brejk. Celý
druhý poloèas jsme byli lepší než soupeø
a domácí k nièemu nepustili a sami mohli
rozhodnout v 75. minutì, kdy Èief nastøelil
bøevno domácí branky a následnou dorážku
brankáø chytil.
TJ Sokol Dolní Lutynì - TJ Sokol Sedlištì
4:1 (1:1)
V posledním domácím utkání jsme splnili roli
favorita a po zásluze zvítìzili. O našem
vítìzství rozhodl druhý poloèas, kdy jsme hostující mužstvo jasnì pøehráli a naše vítìzství
mohlo být i vyšší. Naše branky v tomto utkání
vstøelili pod dvou Posel a Macháèek.
(ave)
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