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Rekonstrukce mostu v centru obce skonËÌ do V·noc
Jak jsme vás již informovali
v kvìtnovém èísle našeho zpravodaje, vlastník mostu v centru
obce, kterým je Správa silnic
Moravskoslezského kraje, musí
provést jeho opravu.
Technická zpráva totiž konstatuje, že most pøes
Lutyòku je v havarijním stavu. Výbìrové øízení na
zhotovitele stavby vyhrála firma FIRESTA, a.s.,
která bude stavbu provádìt. Rekonstrukce v tìchto
dnech zaèíná, a proto jsme se obrátili na zástupce
firmy, aby nám sdìlili nìjaké podrobnosti k rekonstrukci.
Souèasný stav mostu lze považovat za havarijní,
proto bylo pøikroèeno k rekonstrukci. Navržena je
jeho demolice a stavba úplnì nového mostu.

Celkové náklady by mìly dosáhnout 5,8 milionu
korun. Bourání mostu a stavba nového bude
probíhat za nepøerušeného provozu.
Doprava bude vedena po jednosmìrném mostním
provizoriu, na kterém bude umístìn i chodník pro
pìší.
Mostem prochází kanalizace a stávající telefonní
vedení, které budou pøeloženy. Konstrukce bude
bourána strojovì bez použití výbušnin.
V první fázi bude z povrchu stávající vozovky
odfrézovaná asfaltová vrstva, pak probìhne
bourávání stávajících konstrukcí ve dnì potoka.
Po ukonèení demolièních prací bude koryto provizornì zatrubnìno a zapoèato se stavbou nového
mostu z prefabrikovaných dílù.
Dno Lutyòky bude proèištìno, prohloubeno a na
výtoku
odláždìno
kamenem
uloženým

v betonovém lóži, èímž dojde ke zlepšení
odtokových pomìrù. Výstavba nového mostu urèitì
ovlivní provoz v centru obce a doèasnì znepøíjemní
život obèanùm a firmám v blízkosti stavby.
Na druhou stranu dojde ke zrušení havarijního stavu
souèasného mostu, k výstavbì mostu nového
a zlepšení odtokových pomìrù v Lutyòce.
Osobnì si nedovedu pøedstavit, kdyby se stávající
most propadl, došlo k uzavøení cesty, kde by vedly
objízdné trasy a jak dlouho by oprava trvala.
V dobì, kdy budete èíst tento èlánek, bude rekonstrukce mostu již probíhat.
Celá rekonstrukce by pak mìla být ukonèena
nejpozdìji do 17. prosince letošního roku.
Pøestože obec není investorem stavby, dovolím si
Vás požádat o shovívavost a toleranci.
Pavel Buzek, starosta obce

Den otev¯en˝ch dve¯Ì v kostele
Øímskokatolická farnost v Dolní Lutyni srdeènì zve obyvatele obce
na Den otevøených dveøí farního kostela sv. Jana Køtitele, který se
koná v sobotu 17. záøí od 9.30 do 12 hodin a od 13.30 do 17 hodin.
Souèástí prohlídky bude expozice sakrálních pøedmìtù se zpøístupnìnou vìží kostela. V interiéru pak bude výzdoba k podìkování za
úrodu.
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MÌstnÌ zahr·dk·¯sk· organizace slavÌ 50 let existence
V letošním roce uplynulo 50 let od doby, kdy skupina 22 dolnolutyòských nadšencù založila základní organizaci
Èeskoslovenského ovocnáøského a zahrádkáøského svazu.
Prvotním úkolem a cílem se stalo posilování èlenské základny. Povedlo se - už v následujícím roce
mìla organizace 90 èlenù. Dalším velkým cílem
byla výstavba vlastní klubovny. I ten se podaøilo
splnit v roce 1970.
Od tohoto okamžiku se naplno rozjela spolková
èinnost. Do spoleèenské èinnosti mùžeme øadit
konané plesy, zájezdy, lidové veselice, mikulášské
zábavy, smažení vajec i vepøové hody. Mezi
odborné aktivity patøily tématicky zamìøené pøednášky, výstavy, prodej výpìstkù a zahrádkáøského
materiálu i moštování jablek ve vlastní moštárnì.
Klubovna Jiøinka zaèala sloužit i jiným organizacím a soukromým osobám (rodinné oslavy, svatby). Jak rostla spolková èinnost, tak narùstal
i poèet registrovaných èlenù, který kulminoval
v roce 1985 na èísle 298. Mnozí z èlenù se specializovali na pìstování urèitých druhù rostlin a
díky své odbornosti se stali èleny celostátních
odborných sekcí. Za všechny pøipomeòme
pìstitele meèíkù v klubu Gladiris.
V roce 1990 však zaèal poèet èlenù organizace
klesat a v souèasnosti se pohybuje na nìkolika
desítkách (pøi stále rostoucím vìkovém prùmìru).
Rozhodnì však nemùžeme mluvit o zastavení
zahrádkáøského života. Klubovna Jiøinka dále
slouží èlenùm i veøejnosti. Ve své vlastní odborné

èinnosti však organizace stále hledá svùj nový
smìr a poslání a zdá se, že další vývoj bude spíše
smìøovat k ještì vìtší specializaci na odborné
úrovni a sdružování èlenù úzce zamìøených na
urèitý druh pìstitelské èinnosti. To urèitì ukáže
další vývoj.
Pùl století je dlouhá doba. Vìtšina zakladatelù už
není mezi námi, ovšem jejich dílo, na kterém se
podíleli svou prací, slouží dál. Alespoò touto cestou všem podìkujme za ty nekoneèné hodiny

jejich volného èasu, které èinnosti organizace
vìnovali. Tìm, kteøí stále pøispívají svým èlenstvím i prací k dobrému jménu zahrádkáøù, pøejeme do budoucna hodnì zdraví a sil.
Je trochu zvláštní ironií osudu, že právì v tomto
jubilejním roce opustil navždy øady èlenù stávající
pøedseda základní organizace a dlouholetý aktivní
èlen pan Jiøí Sternadel. I jemu jsou vìnována tato
slova.
Jan Fismol

Nov˝ n·jemce obecnÌho bytu vzejde z licitace
V obci se po dlouhé dobì uvolnil
jeden obecní byt, jeho nájemce
zemøel. Protože se na radnici hromadí žádosti s požadavkem na
pøidìlení právì tohoto bytu ze
závažných dùvodù, rozhodla Rada
obce o tom, že tento byt 1+1 bude
pøidìlen prùhlednì a sice formou
licitace. Podobným zpùsobem, jak
to dìlá již delší dobu mìsto
Bohumín.
V srpnu radní jednomyslnì pøijali "Zásady pro uzavírání smluv o nájmu bytù v majetku obce Dolní
Lutynì", které najdete v úplném znìní na obecních
stránkách: www.dolnilutyne.org.
Souèástí tìchto zásad jsou právì pravidla pro licitaci.
Obec by ráda tento byt pøidìlila prùhlednì a souèasnì
zjistila, jaký je skuteèný reálný nájem v obci. Všichni
zájemci o byt si ho mohou prohlédnout v daném termínu a pokud budou splòovat podmínky stanovené
radou obce po vzoru Bohumína, mohou se zúèastnit
licitace. Licitovat se tedy bude:
1) Byt èís. 3, ul. Komenského 1055, Dolní Lutynì
2) Vel. 1+1, I. byt. kategorie, 1. patro, podlahová
plocha 48,44 m2 (vèetnì balkónu a sklepa)
3) Vyvolávací cena: 40,- Kè/m2/mìsíc

4) Maximální poèet osob, které mohou byt užívat: 3
osoby
5) Prohlídka bytu: pondìlí 26. záøí 2011 v 10.00 hod
a 16.00 hodin
6) Licitace se koná: ètvrtek 29. záøí 2011 v 15 hodin
ve velké zasedací místnosti v pøízemí Obecního úøadu
v Dolní Lutyni, Tøanovského 10
7) Podmínky pro úèastníky licitaèního øízení:
a) musí mít trvalý pobyt na území obce, a to
nepøetržitì po dobu minimálnì jednoho roku pøedcházejícího licitaènímu øízení, popøípadì minimálnì
jeden rok trvale pracují na území obce Dolní Lutynì;
b) nesmí být dlužníky vùèi obci Dolní Lutynì ani vùèi
jiným orgánùm veøejné správy (finanèní úøad, správa
sociálního zabezpeèení, celní úøad, apod.), a to
nepøetržitì po dobu jednoho roku pøedcházejícího
datu licitaèního øízení;
c) nesmí pobírat dávky hmotné nouze (netýká se
obèanù, kteøí pobírají dávky sociální péèe na ortopedické pomùcky, na kompenzaèní pomùcky apod.
a tìch, kteøí pobírají dávky státní sociální podpory), a
to nepøetržitì po dobu šesti mìsícù pøedcházející datu
licitaèního øízení.
Spoleènì posuzované osoby, které žijí ve spoleèné
domácnosti s osobou, která pobírá tyto dávky, se
mohou zúèastnit licitace po doložení potvrzení o vlastním pøíjmu po dobu minimálnì 1 roku pøed konáním
licitace (zamìstnání, dùchod). Za takový pøíjem se

nepovažuje penìžitá pomoc v mateøství èi rodièovský
pøíspìvek ani pøíjem z veøejnì prospìšných prací;
d) licitace se nemùže zúèastnit zájemce, který je èlenem domácnosti s jediným zdrojem pøíjmù
rodièovského pøíspìvku èi obdobné dávky. Výjimkou
jsou osoby, které pøedtím, než zaèaly tyto dávky
pobírat, pracovaly nebo byly OSVÈ platícími si
sociální pojištìní.
Skuteènosti výše uvedené osvìdèí zájemci o licitaci
bytu èestným prohlášením, jehož znìní obdrží pøi licitaèním øízení.
Prakticky licitace bude probíhat tak, že zájemci o
zmiòovaný byt se dostaví do velké zasedací místnosti
v pøízemí obecního úøadu. Po vyplnìní èestného
prohlášení obdrží obálku s lísteèkem, na který doplní,
jaký nájem za 1 metr ètvereèní jsou ochotni platit.
Po odevzdání všech obálek bude komise postupnì
všechny obálky otvírat a pøede všemi nahlas sdìlovat,
jaký nájem kdo nabízí. V pøípadì, že se sejdou dvì
nebo více nabídek, probìhne další kolo licitace už jen
mezi tìmito nabídkami.
Vítìz pak bude vyzván, aby se dostavil na obecní úøad
k podpisu nájemní smlouvy a pøevzetí klíèù od bytu.
Bytový fond Dolní Lutynì èítá celkem 10 obecních
bytù a dalších 20 bytových jednotek má zvláštní
urèení, jsou to byty v Domì s peèovatelskou službou
urèené pøedevším starším, kteøí se o sebe dokáží ještì
postarat, ale potøebují obèas pomoci.
(PB)
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Dom·cÌ chovatelÈ se na v˝stavÏ kr·lÌk˘ neztratili
V srpnu se v obci konala tradièní výstava králíkù, holubù a drobného zvíøectva. Mezi vystavovateli byli chovatelé z
okresu, kraje Moravskoslezského a Olomouckého i chovatelé z Polska.
I v silné konkurenci se dolnolutyòští chovatelé
neztratili a slavili úspìchy.
Pavel Sikora zvítìzil v kategorii saténových
králíkù a získal rovnìž Putovní pohár ZO
ÈSCH Memoriál Stanislava Ženatíka.
Další místní chovatelka - Tereza Odojová pøevzala pohár za nejlepší samici výstavy.
Nejlepší kolekci hrabavé drùbeže pøedstavil Jan
Widenka z Tìrlicka a nejlepší kolekci vodní
drùbeže zase reprezentant Orlové Rudolf Šiket.
“Posláním výstavy je ukázat krásu
a ušlechtilost èistokrevných zvíøat, rozšíøit
vìdomosti o tìchto zvíøatech a pøedstavit chovatelství jako zájmovou èinnost, “ øekl
koordinátor výstavy Pavel Sikora
Chovatelství podle nìj dále pøináší èlovìku
dnešní doby možnost ve svém volném èase
zdravým a zajímavým zpùsobem trávit chvíle

odpoèinku. ZO ÈSCH Dolní Lutynì chce touto
cestou podìkovat za poskytnutí finanèní podpory k zajištìní uspoøádání výstavy zastupitel-

stvu obce a dále sponzorùm, bez jejichž pøispìní by nemohla být výstava uspoøádána.
(red)

»erpacÌ stanice se stala terËem loupeûnÈho p¯epadenÌ
Ve støedu 17. srpna byla pøepadena èerpací stanice u motorestu TIR.

Kolem pùl sedmé veèer vstoupil do prodejny se zbraní v ruce neznámý
muž, byl asi 180 cm vysoký, obleèen do teplákù tmavì šedé barvy

mikiny svìtle šedé barvy Pøes oblièej byl maskován kuklou, pøes pusu
šálou a na hlavì mìl kapuci. Po obsluze požadoval peníze. Žena ze strachu pachateli vydala bezmála pìt tisíc na hotovosti. Pachatele si všiml
náhodný stateèný svìdek, který neváhal a ihned zareagoval. I když
nevìdìl, že podezøelý je ozbrojen, zaèal ho pronásledovat. Pachatel
prchal pøes ulici Karvinskou, pøeskoèil svodidla a pøebìhl potok. Tam na
ulici U Potoka ho èekal komplic ve vozidle Ford Fiesta tmavì modré
barvy (starší model) a z místa odjeli. Zranìn naštìstí nikdo nebyl.
Ihned po oznámení pøepadení bylo po pachatelích v ujíždìjícím vozidle
vyhlášeno pátrání. Bìhem provìøování policisté zjistili, že na vozidle
byly registraèní znaèky z jiného odcizeného vozidla.
Kriminalisté pøivítají každou informaci, která by napomohla k dopadení
pachatelù. Žádáme i obèany, kteøí vidìli osobní vozidlo zn. Ford Fiesta
modré barvy (starší model) v katastru obce Dolní Lutynì v dobì od šesté
do sedmé hodiny veèer, aby policii kontaktovali.
Obèané mohou volat na tel. è. 596 523 306 - Kriminální policie Orlová
nebo na bezplatnou linku 158.
(red)
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énÏ jsou v obci od poloviny srpna plnÈm proudu
Jaká bude v letošním roce úroda,
ptají se nejen zemìdìlci, ale taky
všichni obèané.
Tyto týdny rozhodují o tom, jestli bude dostatek
obilí, mouky i krmiva na zimu. Nedostatek
obilí bychom na jaøe urèitì poznali na našich
penìženkách, proto jsme pøímo na pole vyslali
našeho dopisovatele Ondru Adamèíka, žáka 9.
tøídy naší školy.
Je právì 15. srpna okolo sedmé hodiny veèerní
a z pole nás právì pøed chvílí, v sedmý žòový
den, vyhnal prudký déšt´. Z celkovì osetých
280 ha pšenicí máme dnes sklizeno témìø
polovinu. Ještì týden takového hezkého
sluneèného poèasí a letošní žnì 2011 by mohly
být za námi. A jak že takový klasický žòový
den vypadá?
Na pole každý den ráno vyjíždí kombajny až
kolem 10 hodiny dopolední. Ne že by zemìdìlci byli takoví spáèi, do práce pøicházejí
s prvním rozbøeskem, ale nejdøíve se provádí
bìžná údržba strojù, drobné opravy. Až ranní
rosa trochu povolí a relativní vlhkost klesne
pod takových 17 procent a pokud to poèasí
dovolí, vyrážejí kombajny za doprovodnými
vozidly na pole, aby se letošní úroda dostala co
nejrychleji pod støechu.
I pøes obèasné nepochopení nìkterých øidièù
dojely kombajny prozatím na pole vždy
"v poøádku". Pak se zaèíná mlátit. Celá linka je
tvoøena tøemi kombajny v èele s moderním

kombajnem s lištou o zábìru šesti metrù a denním výkonem okolo 25 ha. Vymlácené obilí se
uskladòuje v posklizòové lince, kde se dále èistí
a zpracovává. Za kombajny se sláma ihned lisuje do balíku.
Jen pro pøedstavu, každý z tìchto balíkù má
hmotnost 300 kg a za jeden den jich stroj udìlá
okolo 400 - 450 ks. Všechny se musí ještì v ten
samý den svézt "pod støechu". K 15. srpnu
jsme mìli svezeno 2000 ks balíkù a sklizeno

okolo 1100 tun pšenice. Pokud to poèasí dovolí,
tak z polí odjíždí technika až kolem 21 hodiny
veèerní.
Pak rychle zaparkovat, osprchovat se a do
postele, to už je vìtšinou kolem pùlnoci. No
a ráno znovu na pole. Dìkuji tímto za možnost
pøiblížit pohled na celé žnì z jiného úhluvšem
ochotným traktoristùm a agronomùm ze statku
v Dolní Lutyni.
Ondra Adamèík

DanÏ, dluûnÌci a ûivot v obci
Ètenáøi mi jistì prominou neúplný
název èlánku, kterým jsem se
snažil pøitáhnout jejich pozornost,
nebot´ na jeho konci chybí: "pøed
asi 250 lety".
Když èlovìk proèítá staré záznamy, pøipadá si
nìkdy jako by to bylo nedávno, a tak jsem Ti
dovolil v rámci letního ètení nìco málo napsat i
já.
Danì se platily odjakživa. První zmínka o
daních v Lutyni je z poèátku 14 stol., kdy ve
svazku " Codex diplomatius Silesiae" je na
stranì 97 jmenována ves Luthina, k níž patøí
sedmdesát dva lány, sídlí zde vladyka, poplatný
tìšínskému knížeti, jak se píše v knize. Platit se
muselo jednak feudálùm a také církvi, tzv.
desátek. Nejèastìji se platilo snopy obilí nebo
mìøicemi zrní, neèastìji pšenicí, a ovšem taky
žitem, jeèmenem nebo hrachem.
Na základì patentu, který byl vydán 22. øíjna
1768 a pomìrnì pøesnì vymezuje poddanské
povinnosti, máme docela dobrý pøehled o
dlužnících v obci a blízkém okolí, protože noví
osadníci z Koukolné a Nové Vsi byli "pøifaøeni"
pod Lutyni. Jen tak namátkou uvádím nìkterá

jména dlužníkù z 90 let 18. století. Takže
napøíklad Simon Galuschka a Johanes Lukscha
dlužili 18 vìrtelù obilí, Vavøinec Noga 3 vìrtele,
Andreas Adamèík 9 vìrtelù, Mathias Staniek
(dnes asi Stanìk) 8 vìrtelù, Tomáš Káòa 16
vìrtelù a Šimon Stupník a Michal Škuta taky 8
vìrtelù.
Protože Tomáš Káòa a Matyáš Štefek dlužili za
léta 1178 a 1179 pøes 20 vìrtelù a nemìli se k
placení, byla jim povinnost vymìøena ve
zlatých, takže se napøíklad dozvíme, že Štefek
svùj dluh 10,30 zlatých zaplatil až v roce 1780.
To napøíklad Jan Macura, který se pøiženil do
è.p. 40, dlužil faráøi 7,30 zlatých. Svùj dluh
splatil, ale datum vyrovnání není uvedeno.
Kromì vìrtelù obilí se platilo taky napøíklad
fùrami hnoje, takže Ligocki musel pøivézt 4
fùry, Tomáš Lukša 10, Marcelin Waleczek 5 a
Franz Ptošek 7 fùr hnoje. Z uvedených záznamù
je patrné, že panská a farská pole byla dobøe
hnojená. Daòová úroveò byla v pomìru k
výnosùm zdejších plodin až neúmìrnì vysoká a
nìkteøí rolníci nebyli schopni své polnosti,
nìkdy až 100 jiter rozsáhlých, obhospodaøovat
vèas. Vysokou daòovou sazbou bylo taky
zatížené obyvatelstvo zabývající se tkalcov-

stvím, ti žili doslova v žalostných podmínkách.
Obleèení zdejšího obyvatelstva nebylo ani
vybrané, ani vkusné. Chlapi chodili ve lnìných
kalhotách a kabátku, jako plášt´ pak sloužila tzv.
huòa z hrubých nití. Ženy místo kalhot nosily
delší lnìnou sukni. Výživa obyvatelstva byla
celkovì nedostateèná, pøevládaly brambory,
kyselé zelí a øepa. Ti nejchudší pak kolikrát
nemìli ani groš na nákup soli, aby si mohli
brambory osolit. Co je zajímavé, že
nedostateèné obleèení a špatná strava nemìly
ze zdravotního hlediska témìø žádný vliv v dobì
podzimních a zimních plískanic na onemocnìní obyvatelstva. Lidé v této oblasti byli velmi
odolní, což dokládá fakt, že na epidemickou
úplavici zemøelo jen 17 nakažených osob, mezi
nimiž nebyli na základì lékaøských vyšetøení
lidé podvyživení, ale vìtšinou lidé starší a dobøe
živeni. Dlouhovìkost zdejšího obyvatelstva
pak nebyla sporadická, nebot´ nemálo lidí se
dožívalo 90 až 100 let. Pøeji všem hodnì zdraví,
krásný podzim a dlouhá léta, a pokud vás èlánek
zaujal a nìkterá jména vám jsou povìdomá,
budu rád, když mi napíšete své postøehy na
adresu: starosta@dolnilutyne.org.
Pavel Buzek, starosta obce
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Nejen dÏti sportovaly, ale i ti d¯Ìve narozenÌ
Poslední prázdninové pondìlí patøí
již tradiènì sportovnímu klání pro
všechny dìti, které pøipravil dolnolutyòský Svaz žen ve spolupráci
s Osvìtovou besedou.
Nejinak tomu bylo i letos, kdy se sešlo 45
chlapcù a dìvèátek a mìøili síly, kdo shodí více
plechovek, kdo nastøílí nejvíce branek, kdo
nejdéle bude skákat pøes švihadlo, kdo nejdále
doskáèe v pytli èi gumácích. Pøi urputném
zápolení si nikdo neuvìdomil, že je èas na
obìd. Kromì soutìžících bylo v parku mnoho
povzbuzujících maminek, babièek, které si také
vyzkoušely nìkteré z disciplín.
Dìti byly po zásluze odmìnìny drobnými
dárky a už dnes se tìší na další roèník.
I poøadatelé byli odmìnìni, a to básní, kterou
složila ètyøi dìvèátka.
Máme prima den, hráli jsme si jen.
Vyhráli jsme hraèky, protože nejsme žádné
sraèky,
to byl prima den.
Zase je tu ten den, co si hrajem jen.

Soutìžíme, hrajeme, s radostí domù jdeme,
výhry neseme.
Z Dolní Lutynì svaz žen, dìlají pro nás den.

Soutìže chystají, ceny rozdávají,
to se líbí všem, proto dìkujem.
Klárka, Vendulka, Pavlínka a Deniska

Projekt "UËÌme se navz·jem"
Úterý 7. èervna prožila naše škola netradiènì tak, že se dìti uèily navzájem. Žáci devátých tøíd si vyzkoušeli být paní
uèitelky a páni uèitelé a uèili své mladší spolužáky. O pøestávkách také mìli dozory na chodbách.
Každý žák od první do osmé tøídy mohl zvolit
"nejlepšího uèitele" a "nejlepší uèitelku" z žákù
devátých tøíd. Naše škola dostala na tuto akci
finanèní podporu od Obecního úøadu v Dolní
Lutyni, a tak žáci devátých tøíd dostali odmìny
za svou snahu a pøípravu hodin. Žáci svým
starším spolužákùm pøedvedli své znalosti
a dovednosti a devát´áci si vyzkoušeli, jaké to
je uèit. Zde jsou citace ohlasù žákù 9. B tøídy
(zda se pod svùj dojem z akce podepsali nebo
ne, bylo jejich rozhodnutí):
"Bylo to super! Ty dìti z prvního stupnì byly
strašnì roztomilé. Je to takový fajný pocit, když
ti øíkají paní uèitelko … . Klidnì bych to
zopakovala."
Tereza Barošová
"Bylo to super. Dìti poslouchaly a chtìly si
hrát. Spolupracovaly a tak. Zítra bych uèila
zas.”
Simona Marcalíková
"Mnì se to líbilo. Jednak jsme se ulili
z vyuèování, ale jednak to byla také zábava
a zajímavá zkušenost. Dìcka byla aktivní
a pøipravená, práce jim šla od ruky. Ti menší byli
aktivnìjší a z nìkterých her byli vážnì nadšení,
takže na nì byla radost pohledìt. Ti vìtší už tak
nadšení nebyli, ale také pracovali a byla s nimi
zábava. Klidnì bych si to zopakovala."
Zlata Majirošová
"Bylo fajn si zkusit roli uèitele a zjistit, jakou
musí mít trpìlivost."

Adam Markowski
"Je to urèitì dobrá zkušenost stát pøed celou tøídou, která èeká, co se bude dít. A v horším pøípadì neèekají a zlobí. Ještì že nás bylo víc. A
ze zaèátku jsem myslela, že uteèu, ale nakonec
to bylo fajn. Projekt "Uèíme se navzájem" byl
nakonec dobrý nápad."
Dominika Giraczková
"Projekt "Uèíme se navzájem" mìl pro nás
docela velký smysl, mìli jsme možnost vyzkoušet si práci uèitele a zjistit, že to není zdaleka tak snadné. Bylo to pro nás velkou zkušeností a jsme rádi, že jsme si to mohli vyzkoušet."
Lucie Hotová
"Být uèitelkou na jeden den byl pro mì
obrovský zážitek. Mám moc ráda dìti, ale den
mi bohatì staèil! Teï už vím, jaký život mají
uèitelé."
Eva Mrázková
"Byl to pìkný zážitek, zopakovala bych si to
ještì jednou. Uèili jsme 5., 6., 3. a 2. tøídu, ale
nejlíp se mi uèilo ve tøetí a druhé tøídì. Byli
hodní a v pracovních èinnostech nám vyrobili
druháci i malé dáreèky a to mi pøišlo strašnì
milé. Po tomhle dni bych nejradìji uèila na
prvním stupni. Tento den se mi líbil a s mojí
skupinou se mi pracovalo dobøe, nevymìnila
bych je."
Šárka Miždošová
"Podle mého to bylo dobré jak po zábavné
stránce, tak po stránce uèitelù. Mají to tìžké,

když nás musí zklidnit bez použití sprostých
slov nebo násilí. Bylo to fajné."
Petr Mima
"Projekt " Uèíme se navzájem" byl skvìlý. Ze
zaèátku jsem mìla trochu obavy z toho, že se
zaseknu v nìjaké èásti hodiny a nebudu vìdìt,
co mám dále øíct. Ale bylo to strašnì fajn, klidnì bych si to nìkdy vyzkoušela znovu. A moji
skupinu bych rozhodnì nevymìnila."
Tereza Vokùrková
"Tento den byl super a taky velkým
ponauèením, uvìdomila jsem si, že to s námi
uèitelé opravdu nemají lehké. Dnešek mì
hodnì bavil. Jsem ráda, že jsem se do toho
zapojila."
Gabriela Svierèinová
"Vyuèování se mi líbilo, hlavnì první tøída.
Èím menší, tím hodnìjší, ale uèitelem bych
nechtìl být.”
Robert Golis
"Moc se mi líbilo dìlat uèitele, jelikož má nad
dìckama urèitou moc, a bavilo mì je koordinovat a pøinutit je nìco dìlat. Fakt good
zkušenost."
Jiøí Sedláèek
" Líbilo se mi to, vžila jsem se do role uèitelky.
Ve tøídách se mi dobøe uèilo."
"Bavilo mì to a ten jeden den až až staèil,
uèitelka bych být nechtìla, teï už vím, jak je to
tìžké udìlat si poøádek a získat respekt žákù."
Petra Potyšová
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O vnuka se postar·m lÈpe, ¯Ìk· babiËka
Letní prázdniny tráví spousta
školákù u svých prarodièù. Paní
Alena a její tøináctiletý vnuk Marek
však spolu chtìli zùstat už napoøád.
Proto se obrátili s žádostí o radu na
Obèanskou
poradnu
Karviná,
službu Slezské diakonie.
Paní Alena sdìlila, že Marka vychovává její
syn, matka od rodiny odešla krátce po porodu.
Pøed nìkolika lety se otec se synem odstìhoval
do jižních Èech, kde získal práci. Zároveò si
tam našel i novou pøítelkyni, se kterou teï èeká
dítì.
Marek však cítí, že se mu otec zaèíná odcizovat, mají spolu èím dál èastìjší konflikty, navíc
má strach, že po narození nevlastního
sourozence se situace ještì vyhrotí. Paní Alena
si proto myslí, že by vnukovi dokázala poskytnout klidnìjší zázemí a lepší péèi. Neví však,
jak by mìla postupovat a kam se s žádostí o
svìøení vnuka do její výchovy obrátit.
Poradkynì pro uživatelku vyhledala informace
z § 45 Zákona è. 94/1963 Sb., o rodinì:
"Vyžaduje-li to zájem dítìte, mùže soud svìøit
dítì do výchovy jiné fyzické osobì než rodièi,
jestliže tato osoba poskytuje záruku jeho øádné
výchovy a se svìøením dítìte souhlasí. Pøi

výbìru vhodné osoby dá soud pøednost
zpravidla pøíbuznému dítìte."
Uživatelka rovnìž dostala vzor návrhu na
svìøení nezletilého dítìte do výchovy jiné
osoby a informaci, že místnì pøíslušným
k rozhodnutí je soud, v jehož obvodu má
nezletilý bydlištì, pøièemž øízení je osvobozeno
od soudních poplatkù.
Je-li paní Alena pøesvìdèena, že by zájmy
Marka mohly být ze strany jeho otce nìjakým
zpùsobem ohroženy, mùže podat návrh na
vydání pøedbìžného opatøení, kterým by soud
svìøil vnuka do její péèe ještì pøed zahájením èi
v prùbìhu samotného soudního øízení. Rovnìž
i tento vzor poradkynì uživatelce poskytla.
V závìru konzultace pak poradkynì s uživatelkou shrnula její možnosti:
· navštívit orgán sociálnì-právní ochrany dìtí
(OSPOD) a blíže se informovat na prùbìh
celého øízení o svìøení nezletilého dítìte do
výchovy jiné osoby,
· kontaktovat školy v okolí bydlištì babièky
a zeptat se na možnost dodateèného pøijetí
vnuka ke školní docházce, pøípadný pøíslib pøijetí pak uvést do návrhu na svìøení do péèe,
· sepsat návrh na svìøení vnuka do péèe,
· zároveò podat také návrh na vydání pøedbìžného opatøení,

· mít na zøeteli, že pokud soud nerozhodne do
zaèátku školního roku, mìl by se vnuk vrátit
domù a nastoupit do školy tam, kde je hlášený.
Babièka s Markem odcházeli z poradny zorientováni v celé situaci a rozhodnuti, že se pokusí
kontaktovat OSPOD, aby získali podrobnìjší
informace, poté se pokusí sepsat pøíslušná
podání k soudu.
Pokud by mìli ještì nìjaké další nejasnosti
nebo si nebyli jistí s formulací návrhù, obrátí se
znovu na obèanskou poradnu. Pak už jim, dle
jejich slov, nezbude nic jiného, než èekat
a doufat, že celá vìc dopadne v jejich prospìch.
Poradenství poskytované dle zásad bezplatnosti, diskrétnosti, nestrannosti a nezávislosti
mohou obèané Karviné a okolních obcí využít
v sídle Obèanské poradny Karviná na ulici
Fryštátská 168, a to v úterý od 8:00 do 12:00
a od 14:00 do 17:00, ve støedu od 8:00 do 12:00
a ve ètvrtek od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do
16:00. Pondìlí a pátek jsou dny vyhrazené pro
objednané uživatele.
Poradnu lze navštívit osobnì, popøípadì se na
nás
obrátit
dopisem,
e-mailem
na
obcan.ka@slezskadiakonie.cz nebo telefonicky
na èísle 596 323 031.
Lenka Šimerdová,
vedoucí Obèanské poradny Karviná

Jak probÌh· evakuace obyvatelstva
Evakuace je jedním ze základních prostøedkù ochrany obyvatelstva. Je souhrnem
opatøení zabezpeèujících pøemístìní osob,
hospodáøského zvíøectva a vìcných prostøedkù v daném poøadí priorit z prostoru
ohroženého mimoøádnou událostí na jiné
území, kde ohrožení neexistuje.
Evakuaci obyvatel má právo vyhlásit velitel
zásahu IZS (Integrovaný záchranný systém)
starosta obce, nebo ji mohou vyhlásit orgány
krizového øízení. V objektu, kde se shromažïuje vìtší poèet osob, ve veøejných budovách pøi
bezprostøedním ohrožení lidí, mohou evakuaci
vyhlásit též jejich provozovatelé èi majitel.
Výzvy oprávnìných orgánù k evakuaci je fyzická osoba povinna se podrobit. Povinnost
mùže odmítnout, pokud by tím ohrozila život
nebo zdraví vlastní nebo jiných osob.
Zásady opuštìní domu a bytu pøi evakuaci
Bezprostøednì pøed a pøi opuštìní bytu po vyhlášení evakuace je nutno provést tato opatøení:
· ovìøit, že i sousedé jsou informováni o vyhlášení evakuace,
· uhasit oheò v topidlech,
· zhasnout svìtla, vypnout všechny elektrické
spotøebièe kromì chladnièek a mrazákù,
uzavøít pøívody plynu a vody do bytu a domu,
· zabalit evakuaèní zavazadla,
· malým dìtem dát do kapsy lístek se jménem

a adresou,
· koèky a psy vzít s sebou; ostatní domácí zvíøata ponechat doma, dát jim potravu a vodu na
nìkolik dní,
· vzít si s sebou evakuaèní zavazadla, uzamknout vstupní dveøe do bytu (do rodinného
domu) a na nì dát lísteèek s oznámením
"EVAKUOVÁNO" s poètem osob,
· dostavit se do evakuaèního støediska, majitelé
osobních automobilù se svým vozidlem.
Je-li dostatek èasu (napø. možnost vyhlášení
evakuace byla pøedem avizovaná orgány veøejné správy) doporuèujeme obèanùm uskuteènit
tato pøedbìžná opatøení:
· evakuovat mimo ohrožené území cenné pøedmìty a zaøízení, spotøební elektroniku, osobní
poèítaèe, pøedmìty kulturní hodnoty jako
obrazy, plastiky, starožitný nábytek apod.,
· odvézt nebo zajistit proti znièení cenné
a jedineèné dokumenty: vysvìdèení, diplomy,
rodinné fotografie, CD, DVD, smlouvy, cenné
papíry, záruèní listy, úèetní záznamy, stavební
dokumentaci, kroniky, archiválie, cenné knihy,
atd.,
· odvézt mimo ohrožené území pojízdnou techniku a stroje, jiná vozidla, které nebudou použita pro pøepravu vlastní a rodinných pøíslušníkù
za evakuace,
· pøestìhovat z ohroženého území velké i drob-

né domácí zvíøectvo a na místì nového ustájení
pro nì zajistit krmivo.
Pøi povodních dále uskuteènit:
· rùzné chemické prostøedky, rozpouštìdla,
barvy, pohonné hmoty, olej apod. vynést ze
sklepù a pøízemních místností do vyšších pater;
má se tím pøedejít zamoøení vody nebezpeènými chemickými látkami,
· na dvorech a zahradách odklidit nebo upevnit
(pøivázat) pøedmìty, které plavou nebo by je
mohla vzít voda,
· z volného prostranství odstranit pøedmìty,
které mohou vytváøet umìlé hráze valící se
vodì a tím zhoršovat povodòovou situaci,
· pøipravit si pytle s pískem a s nimi ucpat okenní otvory do sklepù a vstupních dveøí do domu,
utìsnit otvory u kanalizace a odpadù v pøízemí
a ve sklepech,
· vytvoøit hráz z pytlù s pískem kolem studní.
Evakuaèní zavazadlo
Evakuaèní zavazadlo se pøipravuje pro pøípad
opuštìní bytu v dùsledku vzniku mimoøádné
události, oèekává-li se vyhlášení evakuace.
Pøipravuje se pro každého pøíslušníka rodiny.
Pøi jeho zabalení je nutno pøihlédnout ke specifickým potøebám jeho uživatele; zvláštní
pozornost je nutno vìnovat pøípravì zavazadla
pro dìti.
mjr. Martin Jílek
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SpoleËensk· kronika
Dne 30. srpna 2011 oslavila své 80. narozeniny
paní
Libuše BØEZNÁ.
Pevné zdraví a hodnì štìstí do dalších let
pøeje manžel, dcera a syn s rodinami.
Dne 13. záøí 2011 oslavil
80 let pan
Alfréd POPIOLEK.
Hodnì zdraví, štìstí a spokojenosti do dalších let pøejí dcery Šárka
a Jiøina s manžely, vnuk s manželkou, pìt
vnuèek s manžely, pìt pravnuèek a ètyøi
pravnuci.
Tvé oèi se zavøely
a tvé srdce pøestalo bít.
Vzpomínky na Tebe
budou stále s námi žít.
Dne 14. záøí 2011 si
pøipomeneme 5. výroèí úmrtí pana
Alfréda NAWRATA.
S láskou vzpomínají manželka a dcery
s rodinami.
Èas plyne a nevrací,
co osud vzal.
Kdo tì znal, vzpomene,
kdo Tì mìl rád,
nezapomene.
Dne 1. záøí 2011 uplynulo 5 smutných let,
kdy nás opustila paní
Augustina VAJDOVÁ z Vìøòovic.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Irena
s rodinou a Tinka s rodinou.
Kdo Tì znal,
ten vzpomene.
Kdo Tì mìl rád,
nikdy nezapomene.
Dne 4. záøí 2011 jsme
vzpomnìli 1. smutné
výroèí úmrtí pana
Bertka HANUSKA.
S láskou a úctou vzpomíná manželka
Malvína, synové Vladimír, Erich
s rodinami a celá rodina.

To, že se rána zahojí,
je jen zdání,
v srdci nám stále
zùstává bolest
a vzpomínání.
Dne 13. záøí 2011 jsme vzpomnìli 15 let
od úmrtí paní
Heleny POPIOLKOVÉ.
Vzpomíná manžel s rodinou.
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Dìkujeme touto cestou všem pøíbuzným,
pøátelùm, známým a sousedùm za projevy soustrasti, úèast a kvìtinové dary pøi
posledním rozlouèení s panem
Pavlem MAZÁÈEM.
Zarmoucená rodina.

RozlouËili jsme se
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:

Nejvìtší láska
na svìtì umírá,
když oko dítìte
se navždy zavírá.

Vlasta Dyduchová, Tomáš Truchlý,
Antonín Bocek, Jiøí Sternadel, Pavel
Mazáè, Jaromír Èempìl, Štìpán Bortlík

Dne 20. záøí vzpomeneme
1. výroèí úmrtí milovaného syna

Všem pozùstalým vyjadøujeme hlubokou
soustrast.

Tomáše HASPRÚNA.
S bolestí v srdci stále vzpomínají rodièe,
sestra a celá rodina.
Dne 4. záøí 2011 jsme si
pøipomnìli nedožitých
90 let pana
Miloslava ADAMÈÍKA.
S láskou vzpomíná manželka Jarmila,
dcery Vìra a Anièka s rodinami.

KR¡TCE
Policie v Orlové se stìhuje do nového
Od 1. záøí 2011 bude zahájen provoz nové
policejní služebny Obvodního oddìlení
a Služby kriminální policie a vyšetøování
Policie ÈR Orlová.
Nová policejní budova se nachází
v Orlové-Porubì, u hlavní cesty, kousek
od Penny Marketu na adrese: Slezská
1370, 735 14, Orlová-Poruba, tel. èíslo:
596 523 333
Zájezd do divadla
Osvìtová beseda v Dolní Lutyni poøádá
v nedìli 9. øíjna zájezd do ostravského
Divadla Jiøího Myrona na výpravnou klasickou baletní pohádku na motivy literární
pøedlohy bratøí Grimmù Snìhurka a sedm
trpaslíkù. Tìšíme se na rodièe s dìtmi
a babièky s dìtmi. Cena vstupenky sto
dvacet korun.
Odjezd autobusu z Vìøòovic v patnáct
hodin, cena sto dvacet korun. Odjezd
autobusu od Kulturního domu v Dolní
Lutyni v 15.15 hodin, cena sto korun. (red)

V˝roËÌ
V mìsíci srpnu oslavili
75 let - Alois Lukša
80 let - Miloslava Granicová,
Jarmila Palièková, Alenka Lukaštíková,
Helena Raszyková, Libuše Bøezná
85 let - Jozef Èimbora
92let - Amálie Králová
Oslavencùm pøejeme hlavnì hodnì zdraví,
štìstí a osobní pohodu v kruhu rodinném.
Sraz auto a moto veteránù
Spolek Václavka poøádá v nedìli 18. záøí
sraz auto a moto veteránù spojený se
spanilou jízdou. Sraz a prezentace úèastníkù je od devíti do desíti hodin na námìstí
ve staré Orlové.
Zakonèení je pak na parkovišti u hospùdky Na Støelnici v Orlové-Porubì, kde si
mùžete zakoupit obèerstvení.
Jestli se chcete zúèastnit, nahlaste prosím
svou úèast na tomto e-mailu:
spolek.vaclavka@centrum.cz nebo na
telefon - 604 675 571.
Pøedchozí nahlášení není podmínkou
úèasti.
Linka se neruší
V poslední dobì se mezi obèany šíøí
poplašné zprávy o podstatném omezení èi dokonce rušení dopravní
obslužnosti na lince 878505 (malý autobus). Sdìlujeme, že tyto informace jsou
naprosto nepravdivé. Dále sdìlujeme,
že pøechod Dolní Lutynì pod jiný úøad
s rozšíøenou pùsobností (z Orlové pod
Bohumín) nemá na provoz této autobusové linky žádný vliv.
(fis)
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FotbalistÈ vstoupili ˙spÏönÏ do novÈ sezony
Podzimní èást sezóny 2011/2012 zaèala pro fotbalisty Sokola Dolní Lutynì nanejvýš úspìšnì. Ve tøech úvodních zápasech
získali plný poèet bodù.
OLDØICHOVICE-DOLNÍ LUTYNÌ 0:6 (0:2)
Na úvod nového roèníku jsme zajíždìli na
horkou pùdu do Oldøichovic s cílem odvézt si
tøi body. Zaèátek utkání byl opatrný z obou
stran soupeøi se navzájem ot´ukávali. Domácí
se do útoku moc nehrnuli a spíš spoléhali na
brejky a standardní situace. Jediná šance
domácích za celý zápas pøišla už ve 4. minutì,
kdy po rohu a chybì brankáøe Jurka hlavièkoval
domácí hráè na naši bránu, kde však stal Huòaø
a míè odvrátil do bezpeèí.
Od tohoto okamžiku jsme si vytvoøili pøevahu
ve støedu høištì a dostávali se do šancí. Po
nìkolika nastøelených tyèích se hosté ujali
vedení ve 32. minutì, kdy na levé stranì vybojoval míè Malík, posunul ho dopøedu na
Twrdého a ten pøed brankou našel nabíhajícího
Posla, který se nemýlil; 0:1. O chvíli pozdìji se
po pøihrávce Posla prosadil Twrdý - 0:2.
Ve druhém poloèase si hosté hlídali výsledek a
trestali chyby domácích. Hosté skórovali v 52.
minutì. V téže minutì pøišlo vylouèení
domácího stopera za protesty. Další branky
padly v 66., 78. minutì a 86. minutì. Toto
utkání jsme zvládli na výbornou, zejména noví
hráèi výraznì oživili naši hru (Szkuta).

DOLNÍ LUTYNÌ - MOSTY 2:1 (1:0)
V prvním domácím zápase nás èekal nepøíjemný soupeø, který v letní pøestávce posílil o nìkolik zkušených hráèù. V úmorném vedru jsme si
od prvních minut vypracovali pøevahu, ale hostující obrana naše útoèníky do šancí nepouštìla.
V 9. minutì jsme zahrávali pøímý kop z levé
strany ve vápnì se k zakonèení dostal Havlásek,
ale ani nadvakrát nedokázal pøekonat již
ležícího brankáøe hostù. Hra se odehrávala
zejména ve støedu høištì a šancí mnoho nebylo.
Ve 28. minutì však využil chybnou rozehrávku
soupeøe Posel a nevídaným sólem z pùlky høištì
zakonèil pøesnì podél vybíhajícího brankáøe 1:0. Ve 31. minutì se do šance dostali i hosté,
ale po centru z levé strany støílel neobsazený
hráè vevnitø pokutového území domácích tìsnì
vedle. Ve druhé poloèase se hosté tlaèili za
vyrovnáním, ale domácí obrana je do žádné
vìtší šance nepustila. V 62. minutì padl druhý
gól domácích, kdy se po centru zleva prosadil
hlavou Posel. Ten mohl dosáhnout hattricku, ale
pomezní sudí jeho tøetí gól neuznal pro ofsajd.
Hosté korigovali v 89. minutì z ojedinìlého
útoku a centru zleva se prosadili na malém
vápnì pøesnou hlavièkou Koláøe 2:1.

DOLNÍ DATYNÌ-DOLNÍ LUTYNÌ 1:2 (1:0)
Pro zápas v Dolní Datyni udìlal trenér Sokola
dvì zmìny v sestavì. Místo dovolenkujícího
Havláska a Twrdého nastoupili od zaèátku
Kudlík a Galocz a vedli si velice dobøe. Prvních
20 minut utkání se hosté nemohli dostat do
tempa a až zhruba od poloviny 1. poloèasu jsme
zaèali více tlaèit pøed domácí branku. A zaèaly
pøicházet i šance. Jenže první skórovali domácí.
Ve 42. minutì hosté neuhlídali standardní
situaci z levé strany a úplnì volný domácí hráè
hlavièkoval pøesnì do dolního rohu branky 1:0. Po menší bouøce v kabinì jsme do druhého
poloèasu nastoupili s jasným cílem zvrátit
nepøíznivý stav a pokusit se otoèit výsledek. V
53. minutì se v šanci ocitl Malík, ale nikým
neatakován na hranici pokutového území
pøestøelil domácí branku. Hosté vytváøeli stále
vìtší tlak a v 72. minutì se doèkali
zaslouženého vyrovnání, když se po pøihrávce
Posla prosadil Kudlík. Hned po ètyøech minutách si postavil míè zhruba 20 metrù od
domácí branky Malík a pøímý kop zakroutil
pøesnì do horního rùžku domácí branky - 1:2.
Domácí se v závìru snažili o vyrovnání, ale
docházely jim síly a nic už nevytvoøili. (ave)

TJ Sokol VÏ¯Úovice oslavila osmdes·tÈ v˝roËÌ zaloûenÌ
V rámci oslav probìhl v sobotu
6. srpna na høišti TJ Sokol Vìøòovice
turnaj v kopané mužù.
Poèasí sportovcùm pøálo a turnaj zaèal už pùl
hodiny po poledni soubojem mezi TJ Sokol
Dolní Lutynì a Slovanem Záblatí.
Pak následovalo utkání mezi TJ Sokol
Vìøòovice a Viktorii Bohumín. A jak všechno
dopadlo? Kdo tam byl, tak výsledek zná. Zajímavostí turnaje bylo i pøedání plakety pøed
posledním finálovým zápasem.
Plaketou "Za zásluhy o rozvoj kopané v pùsobnosti okresního fotbalového svazu Karviná"
byli ocenìni pan Benjamin Sosna u pøíležitosti
85. narozenin a dlouholetý pøedseda Tìlovýchovné jednoty Sokol Vìøòovice pan František
Kryska.
Turnaj v kopané mužù se uskuteènil za podpory
okresního fotbalového svazu Karviná
a Obecního úøadu Dolní Lutynì, kterým touto
cestou dìkujeme.
Dìkujeme rovnìž i všem pøíznivcùm kopané za
podporu a hráèùm zúèastnìných mužstev za
úèast. A nyní tedy výsledky turnaje:

1. místo: TJ Sokol Dolní Lutynì
2. místo: Viktorie Bohumín
3. místo: Slovan Záblatí
4. místo: TJ Sokol Vìøòovice
A aby výsledky našich hráèù byly v podzimním
kole co nejlepší, pøikládáme tabulku a tìšíme se
na vaši úèast a podporu:
Výbor TJ Sokol Vìøòovice

Tabulka
Ne 18. 9. v 16.00 Vìøòovice - B.F. Orlová
So 24. 9. v 16.00 Louky - Vìøòovice
Ne 2.10. v 15.30 Vìøòovice - Orlová
Ne 9.10. v 15.00 Vìøòovice - H. Bludovice
So 15.10. v 15.10. Rychvald - Vìøòovice
Ne 23.10. v 14.30 Vìøòovice - Bohumín B
So 29.10. v 14.00 Petøvald - Vìøòovice
Ne 6. 11. v 14.00 Vìøòovice - ÈSAD Havíøov
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