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StarostovÈ a prim·to¯i v DolnÌ Lutyni
Pravidelné pracovní setkání starostù
a primátorù probìhlo tentokráte na
pozvání starosty Pavla Buzka
v polovinì února v Dolní Lutyni. Ve
velké zasedací místnosti kulturního
domu se sešli všichni starostové
a primátoøi z okresu Karviná.
Na programu jednání byla pøedevším nìkterá
ožehavá témata, jako napø. výstavba spalovny
na území Karviné, souèasný dlouhodobì velmi
nepøíznivý stav ovzduší, složitá administrace
mikroprojektù a další témata.
Jednání trvalo témìø tøi hodiny a zástupci všech
mìst a obcí se jednomyslnì pøipojili ke karvinské výzvì.
Jedním z výsledkù jednání byl dopis zaslaný
pøedsedovi vlády, všem poslancùm a senátorùm
z regionu napøíè politickým spektrem s žádostí
o urychlené pøijetí takové legislativy, která by
umožnila efektivnì zasáhnout proti malým
zneèišt´ovatelùm.
Vážený pane pøedsedo vlády,
sdružení Svazku mìst a obcí okresu Karviná
pùsobí na území 14 obcí bývalého okresu Karviná s témìø 250 tisíci obyvatel.
Na poslední èlenské schùzi Svazku, která se
konala dne 16. 2. 2010 v Dolní Lutyni, byla
diskutována mimo jiné problematika zneèištìní
ovzduší v Moravskoslezském kraji.
Bylo konstatováno, že od poèátku roku zde
bylo již více jak 35 dnù s pøekroèeným limitem
koncentrace polétavého prachu, neboli obyvatelé našeho regionu témìø nepøetržitì žijí
v hygienicky závadném prostøedí.

Statutární mìsto Karviná zaslalo dne 2. 2. 2010
otevøený dopis adresovaný vládì ÈR ve vìci
zneèištìní ovzduší v návaznosti na to, že vláda
ÈR zamítla iniciativu Moravskoslezského kraje
na kontrolu škodlivin z malých topeništ´ (problematika spalování plastù, pryže, pøípadnì
dalších odpadù nebo nízkohodnotných tuhých
paliv).
Iniciativa Moravskoslezského kraje vznikla
také v návaznosti na vysoký poèet dnù
s pøekroèením povolené hranice prašnosti
v regionu a odborné analýzy, že malé topeništì
se podílí na tomto zneèištìní minimálnì z jedné
tøetiny.
Dùvodem nárùstu zneèištìní ovzduší z místních
topeništ´ je mimo jiné prudké zdražení plynu
v posledních nìkolika letech. Pøestože v minulosti bylo z veøejných prostøedkù mohutnì

MatiËnÌ ples se vyda¯il
Ples Matice školské probìhl v sobotu 20. února v novì zrekonstruovaných prostorách obecního kulturního domu. Tradiènì se velmi
vydaøil a bezmála dvì stovky tancechtivých návštìvníkù se výbornì
bavily pøi hudbì dolnolutyòské hudební skupiny Štístko. O kulturní
vložku se postaraly taneèní skupiny Radost a Impuls Bohumín pod
vedením Lenky Krèové. Nechybìla ani pùlnoèní bohatá tombola,
v níž si mnozí pøišli na své. Podìkování patøí rodièùm žákù ZŠ
A. Jiráska za jejich ochotu bezplatnì se podílet na pøípravách plesu
a jeho zdaøilé organizaci.

investováno do plynofikací obcí, majitelé
rodinných domkù se ve velkém opìtovnì vrací
k topení nekvalitními tuhými palivy. Starostové se shodli, že zlepšení situace by mohlo
pøinést napøíklad výraznìjší daòové zvýhodnìní ekologického topení.
Po diskusi se pøedstavitelé èlenských mìst
a obcí Svazku tímto pøipojují k výzvì
Statutárního mìsta Karviné a žádají o úèinné
opatøení ve vìci zlepšení kvality ovzduší
v regionu. Starostové žádají o pravomoci, které
by jim umožnily zasáhnout proti malým zdrojùm zneèištìní.
Za situace, kdy jste odmítli iniciativu
Moravskoslezského kraje, žádáme o úèinné
akce na zlepšení kvality ovzduší z Vaší strany.
Dìkujeme za pochopení a oèekáváme
pøíznivou odpovìï.
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⁄prava h¯bitova bude i nad·le pokraËovat
Tento èlánek by mohl poskytnout
odpovìï na obèasné dotazy
obèanù, týkající se dalších úprav
areálu našeho høbitova. Mají se
investovat
další
peníze
do
zvyšování úrovnì jeho vzhledu?
Nešlo by peníze použít na jiné
úèely?
Takovéto a podobné otázky jsou zcela na místì.
Odpovìdi na nì hledá pøedevším vedení obce,
rada i zastupitelstvo. Høbitov patøí mezi "výkladní skøíò" obce a jeho vzhled je dokladem
úcty k zesnulým. Jestliže obèané peèují o hroby
svých blízkých a zkrášlují je, je povinností obce
starat se o celý areál høbitova. V neposlední
øadì jsou jeho souèástí nejen vnitøní cesty, ale
i plot, køíže, cenné sochy.
To vše potøebuje údržbu a obnovu, ovšem ta se
nedá provést zadarmo. Penìz na opravy
a rekonstrukce nikdy nebude dost, aby bylo
realizováno najednou vše, co je potøebné.
Vedení obce zastává v otázce financování
takovouto filozofii. Pokud dokážeme získávat
na konkrétní velké investièní akce miliony
korun z dotací (což se fakticky stále dìje), pak
proè nedat desetitisíce na drobnìjší stavby
z obecního rozpoètu. Je to jen otázka úvah
o možnostech finanèního krytí a potøebách.
S rekonstrukcí vnitøních høbitovních cest se
zapoèalo v roce 2008. V loòském roce pak
práce pokraèovaly na odvodòovacím systému.
Jaký je náš zámìr letos? V prvé øadì pokraèovat s položením zámkové dlažby v prostoru od
boèních vrat podél sakristie k hlavní høbitovní
bránì. Hlavní vstup na høbitov bude opatøen
novými kovovými vraty a vrátky. Stará kovaná
vrata pomalu dosluhují. Padla otázka, zda

neprovést jejich opravu. Odpovìdìla nám
odborná firma, kterou jsme požádali o posudek
a finanèní zhodnocení. Jejich odpovìï znìla:
Repasování starých vrat a jejich uvedení do
pùvodního stavu by si vyžádalo jen o cca 10
procent nižší náklady než na nová vrata (a jak
prohlásil pracovník této firmy, nikdy nevíme,
kde je ještì "zdravé železo" a co už je jenom
nìkolikavrstvý nátìr držící pohromadì
zrezivìlý kov).
Nová kovaná vrata budou pøesnou replikou vrat
pùvodních. Tím ovšem práce nekonèí, ale
nemohu v tuto chvíli napsat a garantovat, že
další zámìry, než ty které jsem výše popsal,

V˝roËnÌ sch˘ze myslivc˘
V nedìli 31. ledna 2010 se v hájence na Zbytkách konaly hned dvì po sobì jdoucí výroèní èlenské schùze.
První patøila èlenùm honebního spoleèenstva, druhá
místnímu sdružení myslivcù Dolní Lutynì-obecní.
Na tom by nebylo nic zvláštního, výroèních schùzí je celá øada. Tyto byly
svým zpùsobem výjimeèné osobou øídícího obou schùzí. Byl jí stávající
pøedseda honebního spoleèenstva i mysliveckého sdružení pan Emil Rusek.
Øízení obou schùzí zvládal s pøehledem èlovìka, který není v této oblasti
nováèkem a který tuto praxi zaèal získávat v myslivosti už poèátkem
padesátých let. Ve státní honitbì zaèal pùsobit v roce 1951, od roku 1964 jako
pøedseda místní organizace nepøetržitì až po už zmínìnou letošní lednovou
nedìli. Lidský vìk se však nedá zastavit, a tak po témìø šedesátiletém
pùsobení v oblasti myslivosti pan Emil Rusek pøedal své funkce mladším. Pøítomni èlenové zvolili pøedsedou honebního spoleèenstva i místního sdružení
myslivcù Rudolfa Jendryšèíka. Závìrem všichni ocenili dlouholetou nezištnou a obìtavou práci pana Emila Ruska nejen titulem èestného pøedsedy MO,
ale i spontánním potleskem vestoje.
Jan Fismol

budou letos realizovány. Staèí se podívat na
stav zdìných pilíøù kovového plùtku podél
schodù hlavního schodištì, høbitovní plot
(vpravo od hlavní brány chybí), èást plotu
vlevo chce výmìnu atd.
Proè nemùžeme zmínìné zámìry garantovat?
Jednak proto, že nevíme, jak obecní rozpoèet
"vyprázdní" letošní zima, jednak z toho dùvodu, že se mohou opravdu objevit i jiné naléhavé
záležitosti, které jsou v tuto chvíli vedení obce
neznámé.
Neobjeví-li se, budeme v dalších úpravách
høbitova permanentnì pokraèovat.
Jan Fismol

Zda¯il˝ veËÌrek senior˘
Byl krásný únorový den, mráz mírnì štípal do tváøí, ale našim seniorùm
to vùbec nevadilo. Šli se pøece pobavit do kulturního domu na jubilejní
dvacátý spoleèenský veèírek, který poøádal Klub seniorù v pátek
5. února. Rádi jsme pøivítali kromì našich èlenù i mnoho milých hostù,
našich pøíznivcù z Bohumína, z Dìtmarovic a dokonce až z Karviné.
Pøíjemným zpestøením našeho veèírku bylo zajímavé vystoupení úspìšné
kouzelnice Radany Vozòákové - Missis ÈR 2009 z Rychvaldu.
Pøipravili jsme bohaté obèerstvení, ženy napekly zákusky a chutná jídla
z domácí kuchynì. Na veèírku nechybìla ani velmi bohatá tombola.
Svými dary pøispìli naši èlenové, ale i sponzoøi, a to starosta obce pan
Pavel Buzek, pan Josef Vojtas, Tomáš Herman, Rudolf Kleèka, František
Legerski (pekárna Rychvald), paní Marcela Malíková a Žaneta
Huòaøová, paní Jindøiška Koneèná, Marie Szajerová, Pavla Petrová,
Alena Šimèíková, Naïa Mièová (radnice Ostrava), Jana Turczynová,
firma Velman a solná jeskynì Dìtmarovice. Všem sponzorùm za vìcné
dary dìkujeme. Po celý veèer nám k tanci i poslechu hrál a taky všechny
bavil pan Eda Rakus. Všem se moc líbilo, pìknì se pobavili a spokojeni
odcházeli domù.
L. Èervencová, pøedsedkynì KD
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Pojedn·nÌ o ökol·ch v DolnÌ Lutyni
Lidé èasto nevìdí a ptají se, kdo je zøizovatelem škol, kolik dìtí chodí do škol v obci a co základní školy nabízí.
Proto jsme se zeptali zástupkynì øeditelky na èeské škole Zdeòky Ronèkové a øeditelky polské školy, aby nám
své školy trochu pøiblížily. Obec je totiž zøizovatelem obou dvou pøíspìvkových organizací, platí tak provoz a stará
se o budovy. Mzdy uèitelù a uèební pomùcky hradí stát.
Oficiální název naší školy je: ZŠ a MŠ A. Jiráska Dolní Lutynì
Komenského 1000 okres Karviná, pøíspìvková organizace, øíká
Mgr. Zdeòka Ronèková. V tzv. "malé škole" v ulici Komenského è.14
uèí 4 paní uèitelky v 1. - 4. roèníku celkem 97 žákù. Tito žáci mají své
tøídní uèitelky, ale celkovì se zde pøi výuce støídá celkem 7 uèitelek.
Ve dvou oddìleních školní družiny pobývá do 16.30 hod 48 dìtí. Nìkteré dìti navštìvují školní družinu i ráno od 6.00 hod do 7.30 hod.
Jedenkrát týdnì je výuka náboženství. Tøídy "malé školy"jsou vybaveny novým nábytkem, koberci na relaxaci a žáci pøi výuce mohou
používat poèítaèe, dvì interaktivní tabule, vizualizér a dnes již bìžné
audiovizuální pomùcky. Letos naše "malá škola" dostane "nový
kabát".
V ulici Komenského è. 1009 si už duhým školním rokem hrají dìti
v opravené mateøské škole. MŠ prošla nejen venkovními opravami, ale
v mnohém se zmìnil a vylepšil i interiér. Letos se o 53 dìtí starají 4
paní uèitelky, dvì správní zamìstnankynì a dvì kuchaøky.
A v ulici Komenského è. 1000 je i hlavní budova, ve které se uèí 37
žákù pátých tøíd a 157 žákù druhého stupnì. V této budovì pracuje
paní øeditelka, zástupkynì øeditelky školy, 14 uèitelù, paní sekretáøka
a paní úèetní. O chod školy se dále stará pan školník, ètyøi paní
uklízeèky a ve školní jídelnì paní vedoucí školní jídelny se svými pìti
kuchaøkami, které vaøí i pro MŠ Nerad, MŠ a ZŠ Vìøòovice a ZŠ s polským vyuèovacím jazykem.Ve zdejší budovì se žáci uèí v kmenových
tøídách, ale pøi výuce odborných pøedmìtù využívají úèelnì
vybavených uèeben fyziky, výtvarné výchovy, dìjepisu a èeského
jazyka, obèanské výchovy, cizích jazykù, dílen, cvièné kuchyòky
a v neposlední øadì i uèeben ICT, tìlocvièny a areálu "Místo plné života" pro výuku v pøírodì. Žáci i uèitelé pøi své pøípravì a výuce hojnì
využívají poèítaèe, noteboaky, tøi interaktivní tabule, dataprojektory
s promítacími plátny, videa a rùzné jiné výukové materiály. Velkým
pøínosem bylo vybudování sportovního areálu, který využíváme
i v zimì, protože škola zakoupila brusle a bìžky. Pro žáky snad bude
potìšením, že na jaøe budou moci používat i koleèkové brusle. Dìti
mohou sportovat i v odpoledních hodinách ve sportovních nebo
míèových hrách a rozvíjet své estetické cítìní ve výtvarných èinnostech. Hudební kroužky v naší škole provozuje ZUŠ Rychvald.
Do MŠ Nerad v Bezruèovì ulici chodí 28 dìtí, o které se starají dvì
paní uèitelky a jedna paní uklízeèka. V MŠ ve Vìøòovicích, ulice
Hlavní 80 je polodenní provoz a o 11 dìti peèuje jedna paní uèitelka.
V ZŠ ve Vìøòovicích uèí 23 žákù dvì paní uèitelky, které zde vedou
sportovní a poèítaèový kroužek. V letošním školním roce si i zde
mohou žáci osahat interaktivní výuku a využívat modernìjší zpùsob
výuky. Potìšením pro školáky i zamìstnance jistì bude výmìna podlahy ve tøídách. O chod celé budovy se stará jedna paní uklízeèka.
Na Zbytkách v ulici Rychvaldské je MŠ s 27 dìtmi, dvì paní uèitelky
a jedna paní uklízeèka. Tato MŠ se v minulém roce doèkala opravy
podlahy a na své další vylepšení ještì èeká. 25 žákù se uèí v ZŠ
Zbytky. Pracují tady dvì paní uèitelky, jedna paní vychovatelka ve
školní družinì, jedna paní uklízeèka a paní kuchaøka, která vaøí i pro
MŠ. V odpoledních hodinách mohou dìti navštìvovat poèítaèový
kroužek nebo kroužek anglického jazyka. Když se nám podaøí získat
finanèní prostøedky, víme o nutných opravách, které by tato škola
potøebovala.
Celkovì tedy máme v MŠ 119 dìtí a v ZŠ se uèí 339 žákù. Je to hodnì,
nebo málo? V ZŠ nám poèet žákù klesá, k zápisu do prvních roèníkù
pøišlo 31 dìtí. Ale i tak nás mùže tìšit, co všechno se mohou dìti

v MŠ i ZŠ nauèit. Vždyt´ i pøedškoláci, než vstoupí do základní školy,
se kromì jiných dovedností uèí plavat, pobývat bez rodièù ve školce
v pøírodì nebo upevòovat své zdraví v solné jeskyòce. A v ZŠ už je
pevný školní øád a je jenom na každém dítìti, ale také uèiteli, jaká
škola pro naše žáky bude. Ale vždy potìší, když se dítì nauèí i nìco
navíc - napø. plavat, lyžovat, bruslit, uspìt v soutìži nebo olympiádì.
V souèasné dobì se kolektiv uèitelù snaží v projektu Jiranet zajistit
žákùm kvalitnìjší a efektivnìjší výuku. Velkou výzvou je pro nás projekt EU " Peníze školám", který má 7 šablon klíèových aktivit:
ètenáøská a informaèní gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT,
matematika, pøírodní vìdy, finanèní gramotnost a inkluzivní
vzdìlávání. Bude teï jenom na nás, uèitelích, jak velký kus si ukrojíme a jakým zpùsobem ještì více vylepšíme své vyuèovací hodiny
i prostøedí pro žáky. Protože my všichni uèitelé chceme, aby naši školu
opouštìli vzdìlaní a spokojení žáci a ještì i po létech na nás uèitele
i školu s úctou vzpomínali. Co si pøát více? Jenom hodnì trpìlivosti,
pochopení a otevøenosti. A uèitelùm k jejich svátku mnoho elánu
a optimismu.
Polská škola je sice podstatnì menší, ale rozhodnì neubírá na její
kvalitì. Škola se nachází na ulici Koperníkova 652. V samostatné
budovì školního areálu sídlí také mateøská škola a je zde menší školní høištì, které se renovuje. Školu navštìvují nejen dìti polské národnosti, ale také èeské. Nejvìtším plusem této školy je totiž to, že žáci
mají možnost dokonale ovládnout polský i èeský jazyk. Všechny dìti
se již od druhé tøídy uèí èeštinu, a to ve stejné hodinové dotaci jako na
èeských školách.
Znalost a úroveò tìchto jazykù umožòuje našim žákùm vybrat si vhodnou støední školu, at´ polskou nebo èeskou, a získat tak vìtší šance do
budoucna pøi hledání práce v èesko-polských firmách nebo pøi
pokraèování ve studiu na vysokých školách nejenom v Èeské republice, ale i v Polsku.
Naše škola je velmi dobøe vybavená, øíká øeditelka Alice Berki, od
roku 1992 vyuèujeme v odborných uèebnách. V poèítaèové uèebnì má
každý žák poèítaè, ve dvou uèebnách máme interaktivní tabule. Žákùm
je bìžnì k dispozici posilovna, pingpongový stùl a školní knihovna
s èeskou i polskou literaturou. Školní jídelna nabízí chutné obìdy
dovezené z èeské školy.
Povinná výuka angliètiny zaèíná od 3. tøídy, v 1. a 2.tøídì mají žáci
možnost navštìvovat kroužek anglického jazyka. V 6. a 7. tøídì pak
zaèíná konverzace v jazyce anglickém. Další cizí jazyk si žáci vybírají od 7. tøídy a volí mezi nìmèinou a italštinou.
Znalosti žákù z dovedností každoroènì provìøujeme v celorepublikových testech SCIO, kde dosahujeme vynikajících výsledkù
a umožòuje nám to srovnání s ostatními školami v Èeské republice.
Naši žáci se stejnì jako žáci èeské školy úèastní rùzných sportovních
soutìží, lyžaøského výcviku, školy v pøírodì nebo výjezdù v rámci
projektù. Mimoškolní èinnost je taky hodnì bohatá a myslím, že máme
žákùm co nabídnout.
Co øíci závìrem? Myslím, že máme na katastru obce dvì velmi
kvalitní školy, které spolupracují. Možná ani nevíte, že paní uèitelka z èeské školy vyuèuje na polské a naopak. S blížícím se dnem
uèitelù bych pak rád popøál všem uèitelùm hodnì zvídavých
a hodných žákù, nemálo vstøícných a spokojených rodièù a taky
hodnì zdraví a osobní spokojenosti.
Pavel Buzek, starosta obce
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I dÏti mÏly ples, byl n·dhern˝ a z·bavn˝
Už øadu let poøádá
osvìtová beseda oblíbený dìtský karneval
spojený s rejem masek, soutìžemi a tancem. Tentokrát se
karneval
uskuteènil
v nedìli 7. února
v opraveném velkém
sále kulturního domu.
Tak jako každým rokem se po
parketu promenádovaly malé
princeznièky, víly, poskakovala
rùzná zvíøátka, spidermani, èerti
a èertice. Všechny masky byly
odmìnìny pøipravenými pamlsky. Mezi dìti zavítala kouzelnice princezna a její pomocník
klaun, kteøí s dìtmi kouzlili,
soutìžili a tanèili. Do svého
taneèního reje zatáhli také pøihlížející maminky a babièky.
Ti, kteøí pøišli a vìnovali nedìlní odpoledne dìtem, urèitì nelitovali.
(pp)

K·cenÌ a o¯ezy obecnÌch strom˘ jiû zaËaly
Každoroènì v zimním období dochází ke kácení
starých, nemocných a pøestárlých stromù, taky
v letošním roce tomu nebude jinak. Na podrobnosti
jsme se zeptali pøímo starosty Pavla Buzka.
V prùbìhu letošní zimy obec
výraznìjší kácení zelenì neplánuje, bude se spíše oøezávat a hlavnì
sadit. V rámci náhradní výsadby,
kterou obec vyjednala jako
náhradu za kácení pøi stavbì
horkovodu se spoleèností ÈEZ,
budou zasazeny desítky již
vzrostlých stromù, stovky keøù
a menších výpìstkù. Kácet se bude
pouze nìkolik starších a nemocných stromù, na jejichž pokácení
získala obec všechna potøebná
povolení, ale budu konkrétní.
V nejhorším stavu byla lípa u fary,
která stojí v blízkosti chodníku, po
kterém chodily dìti do školy.
Místo ní bude vysazena kousek od
pùvodního místa nová solitérní
lípa. Nedaleko nad dìtským
høištìm budou pokáceny dva
vzrostlé stromy, které se naklánìly
a hrozilo jejich vyvrácení. V podstatì pøes cestu, tìsnì u høbitovní

zdi, stojí dvì krásné vzrostlé lípy,
na které nás upozornili obèané, že
ve vìtru padají dosti hrubé vìtve
na hroby a do cesty.
V minulých letech jsme vždy
nechali provést jejich oøezy
pomocí plošiny, letos jsme ale
nechali obì podrobnì posoudit
a jedna z nich musí být pokácená.
Druhá je v dobré kondici a prozatím zùstane dominantou v okolí
kostela. Místo lípy bude vysazena
nová platanová alej, která bude
navazovat na dva platany rostoucí
u parkovištì u høbitova. Platany
byly zvoleny pøedevším proto, že
to jsou nádherné listnaté stromy,
jejichž kùra na kmeni se postupnì
odlupuje, pùsobí šupinatým dojmem, nejsou alergenní a jsou
vhodné do zdejší krajiny.
Obdobná situace byla u nìkolika
stromù nacházejících se u vchodu
na høbitov od smuteèní sínì.

U nich taky hrozilo, že padající
vìtve nìkoho zraní nebo znièí
pomníky pod nimi. Navíc již
dopøedu jsme nechali vysadit alej
sloupovitých habrù, kterým
vzrostlé stromy bránily v jejich
rùstu. Habrová alej pak bude
doplnìna tak, aby tvoøila souvislou
dominantní alej pøed høbitovní zdí.
Sloupovité habry jsou listnaté
stromy dorùstající do výšky 6 až 8
metrù, listy jsou krásnì zelené a
strom je shazuje až velmi pozdì.
Další stromem, který mohl být
pokácen, je vrba u Lutyòky v centru, její staøí a zdravotní stav byl
takový, že suché vìtve ohrožovaly
kolemjdoucí po chodníku. Volný
prostor zaplní krásnì kvetoucí
sakury, které byly s pøedstihem
vysázeny pøed dvìma roky.
U smuteèní sínì budou pokáceny
nìkteré jehliènany, které byly
zasazeny nevhodným zpùsobem
velmi blízko sebe nebo kousek od
budovy.
Topolová alej vedoucí smìrem
k bývalé skládce, která mìla být
z bezpeènostních dùvodu vykáce-

na a nahrazena alejí novou, se
letos kácet nebude, nebot´
v dutinách nìkterých stromù se
uhnízdily sovy. Obec proto
nezískala potøebná povolení a na
základì doporuèení bude postupovat následovnì. V letošním roce
dojde k pokácení pouze nìkolika
stromù na jedné stranì a pak
k následné výsadbì. Za nìkolik let,
až topoly vyrostou do potøebné
výše, se bude pokraèovat. Celou
topolovou alej považují odborníci
za výrazný krajinotvorný prvek,
a proto obec musí opìt vysadit
topoly. Pohled na obec napøíklad
z Výšiny tak zùstane zachován
stejný i pro další generace.
Další nové stromy a keøe pak
budou vysázeny v blízkosti
železnièní trati jako náhrada za
pokácení zelenì pøi stavbì
horkovodu. Na podzim pak
náhradní výsadbu završí biologická rekultivace právì rekultivované skládky, která bude osázená
buky, habry a dalšími druhy pøesnì
podle požadavkù odborníkù.
(red)
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Oskarov˝ herec Malden m· ko¯eny v obci
Už øadu let se zabývám genealogií svého rodu. Postupnì jsem vypátral pøedky rodu Sebera až do poloviny 17. století a nadále se vìnuji širšímu zmapování ostatních rodových vìtví.
Pøi pátrání jsem narazil na velmi zajímavou
souvislost: Valentin Sebera, který se narodil
16. kvìtna 1868 jako syn Antona Sebery a
Marie Panicové, se v roce 1891 v Dolní Lutyni
oženil s Jenovefou Agelovou.
V následujících 13 letech se jim narodilo sedm
dìtí (nutno pøipoèítat také 3 nemanželské
narozené ještì pøed sòatkem a pozdìji legalizované), z nichž ale nìkteré brzo po narození
zemøely.
Nikdy už nezjistím, proè Valentin v roce 1906
odcestoval do USA. Ale zøejmì se mu za
oceánem daøilo, protože 16. dubna 1907 za ním
odjela i jeho žena Jenovefa s dìtmi, mezi nimiž
chci zmínit pøedevším Žofii, narozenou
22. bøezna 1893 v Dolní Lutyni è. 194.
Z historických lodních lístkù mám ovìøeno, že
odpluli z pøístavu v belgických Antverpách lodí
jménem Finland a cílovým pøístavem byl Ellis
Island. Celá rodina se následnì usadila
v Chicagu.
Žofie, která postupnì zaèala používat jméno
Sofia a pozdìji i umìlecké jméno "Minnie", se
živila jako švadlena a hereèka. 10. záøí 1911 se
v Chicagu provdala za srbského emigranta
Petara Sekulovièe, se kterým mìla tøi dìti,
z nichž nejstarší, narozený 22. bøezna 1912,
dostal jméno Mladen George Sekuloviè.
Pozdìji zaèal používat umìlecké jméno Karl
Malden a stal se v USA velmi známým a uznávaným hercem.
Byl napøíklad držitelem ocenìní Americké filmové akademie, získal Oscara za vedlejší roli
ve snímku Tramvaj do stanice touha režiséra
Elii Kazana z roku 1951.
Za úèinkování v televizním seriálu Osudová
pøedstava z roku 1980 pak získal Cenu Emmy.
Natoèil desítky filmù, dokumenty, seriály,
reklamy, byl také filmovým producentem. U
nás jsme jej mohli vidìt napøíklad ve váleèném

životopisném snímku Generál Patton (1970),
kde si zahrál postavu generálporuèíka Omara
Bradleyho. Malden byl pozdìji presidentem
Akademie filmových umìní a vìd a jedním
z jeho blízkých pøátel byl i herec Michael Douglas.
Matka Karla Maldena, Žofie, rozená Seberová,
zemøela v roce 1995 ve vìku 102 let!
"Oscarový" rodák z Dolní Lutynì, který má
svou hvìzdu v hollywoodském chodníku slávy,

opustil tento svìt loni v èervenci.
Všechny uvedené souvislosti byly získány ze
zápisù z matrik, z kopií lodních lístkù,
výstøižkù z dobových novin a v neposlední
øadì na základì životopisné knihy samotného
Karla Maldena (Kdy mám zaèít?) z roku 1997.
Další zajímavosti o rodu Seberù si mùžete
pøeèíst na mých internetových stránkách
www.sebera.estranky.cz
Ivo Sebera

Nov˝ chodnÌk ke smuteËnÌ sÌni
V loòském roce byly dokonèeny projekèní práce na výstavbu nového
chodníku vedoucího od fary ke smuteèní síni. Zámková dlažba tak nahradí
stávající hlinìno-travnatý povrch, který se za deštì mìnil v bláto. Výstavba by mìla být zahájena v první polovinì letošního roku.
Chodci tento chodník zcela urèitì ocení. Automobilisté možná ménì. Zúží
se prostor pro dosavadní podélné parkování na komunikaci. Pøestože jsme
požadovali, aby se na chodníku dalo parkovat, pøísné normy na
bezpeènost chodcù nedovolily projektantùm splnit naše pøedstavy. Chodník bude od komunikace výškovì oddìlen.
Jsme však pøesvìdèeni, že skuteènost sama ukáže, zda bude nutné zavést
nìjaké úpravy provozu doplòkovým dopravním znaèením.
Pøedpokládáme, že øidièi budou k parkování ještì více využívat parkovací
prostor za obøadní síní.
Poèkejme si na výsledek.
Jan Fismol
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KolednÌci dÏkujÌ vöem, kte¯Ì p¯ispÏli
V lednu 2010 to bylo již deset let, co zaklepali koledníèci Tøíkrálové
sbírky na vaše dveøe. Moc si vážíme všech darù, kterými jste dosud
pøispìli do této sbírky a podpoøili tak zkvalitnìní služeb Charity
Bohumín. Jsme vdìèní a pøedem dìkujeme za to, že nám i nadále
zùstanete naklonìni.
Pro pøehlednost vás také chceme informovat, jak peníze ze sbírky
rozdìlujeme:
65% vybrané èástky zùstává v Charitì Bohumín
15% vybrané èástky putuje na projekty Diecézní charity OstravskoOpavské
10% vybrané èástky pùjde na humanitární èinnost v zahranièí
5% vybrané èástky podpoøí projekty Charity ÈR
5% vybrané èástky je na režii sbírky
Co jsme za tyto peníze v Charitì Bohumín poøídili v loòském roce?
Èást penìz byla urèena na provoz Obèanské poradny v Bohumínì, na
provoz Denního centra pro osoby bez pøístøeší a nejvìtší èást penìz ze
sbírky byla urèena na opravu oken v Domì pokojného stáøí sv. Františka
ve Starém Bohumínì.
A jak naložíme s penìzi z Tøíkrálové sbírky 2010?
Budeme pokraèovat v postupné výmìnì oken v charitním Domì pokojného stáøí sv. Františka ve Starém Bohumínì, který se nachází
v památkové zónì. Z letošních 65 procent vybrané èástky, která zùstává
v Charitì Bohumín, bude 5 procent odesláno na pomoc potøebným na
Haiti.
V letošním roce byla v obci Dolní Lutynì vybrána èástka 32.365
korun, z toho pak v obci Vìøòovice èástka 9356 korun. Koledníci
Charity Bohumín vykoledovali pøi Tøíkrálové sbírce 2010 celkem
180.993 korun.
Nenechávejte výmìnu øidièáku na poslední chvíli!
Upozoròujeme øidièe, že øidièské prùkazy vydané v období
od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 pozbývají od 1 .1. 2011 platnost. Nenechávejte jeho výmìnu na poslední chvíli
a požádejte si o výmìnu již nyní. Co pro to musíte udìlat?
Vyplnit žádost o výmìnu ØP, pøedložit l ks fotografie, stávající øidièský prùkaz a svùj obèanský prùkaz. Výmìnu
provádí Mìstský úøad Orlová, odbor dopravy.
Jarmila Vozárová, úsek vnitøních vìcí

všechna zjištìní jsou negativní a dotace z pohledu kontrolorù obec využívá efektivnì v souladu s podmínkami
dotaèních titulù. A protože kontrola musí být, probìhl taktéž audit hospodaøení obce za rok 2009, který provedli pracovníci pøíslušného oddìlení KÚ MSK a neshledali v
hospodaøení obce žádné nesrovnalosti.
Podìkování tak patøí hlavnì ekonomce p. Helenì Štìrbové
a investiènímu technikovi Ing. Mariánu Frankovi.

Setkání se zástupci Policie ÈR
Vedení obce Dolní Lutynì spoleènì se zástupci Policie
Èeské republiky, obvodního oddìlení v Dìtmarovicích,
zvou všechny obèany na spoleènou besedu, která se
uskuteèní v úterý 23. bøezna od 15.30 hodin ve velkém sále
kulturního domu v centru obce. Na tomto setkání budou
pøítomní seznámeni s celkovou bezpeènostní situací v obci a nejbližším
okolí, dále pak s nìkterými konkrétními
pøíklady trestné èinnosti i s tím, jak trestné èinnosti pøedcházet. Na závìr se budou moci pøítomní zeptat zástupcù
policie na konkrétní pøípady. Tato beseda je zvlášt´ vhodná
pro seniory.

Plánujete dovolenou?
Pokud už zaèínáte listovat katalogy cestovních kanceláøí,
mìli byste se taky podívat do svých cestovních dokladù
a zkontrolovat jejich platnost. Upozoròujeme, že do státù
EU lze vycestovat i s platným obèanským prùkazem, který
obsahuje strojovì èitelné údaje (tj. "zelené OP"). Pokud
však cestujete s dìtmi, nestaèí je mít zapsané ve svém
obèanském prùkazu. Dìti mladší 10 let,
pokud cestují s rodièi, mohou být zapsané v cestovním pase rodièe. Dítì
starší 10 let musí mít již vlastní cestovní pas. Pokud se
chcete vyhnout frontám a stresùm pøed dovolenou, využijte
nyní tohoto období pro vyøízení nových dokladù. Nový doklad si mùžete vyøídit na Mìstském úøadì v Orlové!

Kontrola musí být
V minulých mìsících kontrolovali efektivní a správné
vynaložení získaných dotaèních financí pracovníci
Nejvyššího kontrolního úøadu. Kontrola probíhala nìkolik
mìsícù a byla velmi podrobná a dùkladná, avšak ze strany
NKÚ velmi korektní. Kontrolovány byly nejen doklady, ale
také skuteènì provedené práce. Výsledek urèitì potìší,

Výzva obèanùm
Obracíme se na všechny návštìvníky høbitova s prosbou,
aby do instalovaných odpadních košù umístìných uvnitø
høbitova odkládali pouze drobné odpadky. Vìtší odpad,
jakým jsou napø. suché kytice, sklenìné kryty svíèek,
vìnce atd. odnášejte, prosím, do kontejneru za plotem
høbitova. Dìkujeme.

INFORMACE

bøezen 2010

Dolnolutyòské noviny

SpoleËensk· kronika
7. bøezna pøed 70 lety se
narodila paní
Štìpánka KRYSKOVÁ
z Vìøòovic.
Do dalších let jí pøejeme hodnì zdraví,
štìstí, lásky, radostí z dìtí a vnouèat.
Pøeje sestra Eva s Erichem, synovec Pepa
a neteø Toni s rodinami.
Dobrý èlovìk nikdy neumírá v srdcích
tìch, kteøí ho milovali.
Dne 4. února 2010 uplynulo již 15 let, co opustil
tento svìt náš manžel,
tatínek, dìdeèek, pan
Evžen BUGAJSKI.
Dìkujeme všem, kteøí vzpomnìli s námi.
Odešel náhle, nikdo to neèekal.
Osud tak chtìl? Proè jen to uspìchal.
Byl plný života, mysl plná snìní
a nikdo se nenadál, jak rychle se vše
zmìní.
Dne 18. února 2010 jsme
vzpomnìli 1. smutné
výroèí úmrtí pana
Zdeòka VOTKY.
S láskou vzpomínají manželka Marie, syn
Martin, dcera Ivona, maminka Lidie
a bratr Oto s rodinou.
Dne 26. února 2010 jsme
vzpomnìli 6. smutné
výroèí úmrtí paní
Hildy OCZADLE
a zároveò 11. bøezna 2010
jsme vzpomnìli nedožitých
68 let pana

Èas plyne dál,
ale vzpomínky stále
jsou v srdci mém.
Dne 10. bøezna 2010
uplynulo 10 let od smrti mého manžela
pana

Dotlouklo srdce drahé maminky,
odešlo na vìènost spát.
Maminko zlatá, zùstáváš s námi
ve vìèných vzpomínkách.
Dne 22. bøezna 2010
vzpomeneme 2. smutné
výroèí úmrtí paní

Ericha GIECKA.
Anny TWARDZIKOVÉ
Stále vzpomíná manželka Marie, kamarád
Bohuš s rodinou a doufám, že vzpomínají
i jeho tøi sestry s rodinami.
Dne 2. bøezna 2010 jsme
vzpomnìli nedožitých
85. narozenin pana
Bedøicha HANÁKA
a zároveò 5. února 2010 jsme si pøipomnìli 15. výroèí jeho úmrtí.
Stále vzpomínají manželka a syn Jiøí.
Kdo lásku a dobro rozdával,
ten neodešel, žije v našich srdcích dál.
Dne 12. bøezna 2010 jsme
vzpomnìli 2. smutné
výroèí úmrtí paní
Jarmily HARGAŠOVÉ.
S láskou vzpomíná manžel Timo a syn
Martin s rodinou.
Dobrý èlovìk
nikdy neumírá v srdcích tìch, kteøí ho
milovali.
Dne 13. bøezna 2010
uplynulo 8. smutné výroèí
úmrtí pana
Františka KØEMENA
a zároveò 5. dubna 2010 vzpomeneme
jeho nedožitých 94 let. Kdo jste ho znali,
vìnujte mu tichou vzpomínku s námi. Syn
Karel s rodinou.

Vzpomínají synové Martin a Štìpán.

Kdo lásku
a dobro rozdával,
ten neodešel,
žije v našich srdcích dál.

Dne 23. února 2010 jsme vzpomnìli
nedožitých 75 let pana

Dne 15. bøezna 2010 si
pøipomeneme 1. výroèí úmrtí paní

Bruna OCZADLEHO.
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Stanislava PIETRA.

Ireny WODECKÉ.

Vzpomínají manželka,
synové a dcera s rodinami,
vnuci a pravnuci.

S láskou vzpomínají dcera Vìra
s manželem, vnouèata Boris
a Táòa s rodinami.

a zároveò 4. bøezna 2010
jsme vzpomnìli 22. výroèí
úmrtí pana
Rudolfa TWARDZIKA,
který by se 11. bøezna 2010 dožil 92 let.
S láskou vzpomínají dcera s manželem,
vnuci a pravnuci.

V˝roËÌ
V mìsíci únoru oslavili:
80 let - Štìpánka Czapková, Jiøina Krajèová, Libuše Wallová, Hildegarda
Jelínková, Anna Rosiková
85 let - Leo Jaworek
90 let - Jiøina Mžiková
Milým oslavencùm pøejeme hlavnì hodnì
zdraví, spokojenost a osobní pohodu
v kruhu rodinném.
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Josef Hanusek, Hildegarda Rosiková
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast.

KR¡TCE
Operetka v Dolní Lutyni
Osvìtová beseda pøipravila na nedìli
28. bøezna 2010 v sále KD v Dolní Lutyni
hudebnì zábavný poøad Nestárnoucí
operetní melodie, kde vystoupí sólisté
operety Moravskoslezského národního
divadla v Ostravì. Zaèátek v 16 hodin.
Pøedprodej vstupenek v KD v Dolní Lutyni
dennì nebo tel. 552 301 243. Jednotná
cena 80 korun.
Vzhùru za kvìtinkami
Osvìtová beseda pøipravila jednodenní
zájezd na mezinárodní zahradnickou výstavu Flora Olomouc, a to v sobotu
24. dubna 2010. Odjezd autobusu od KD
je v 8 hodin, jízdné 250 korun a vstupné
plnoplátci 100, dùchodci 80 korun. Pøi
hromadné objednávce do 10. dubna a pøi
odbìru 20 ks vstupenek je 20% sleva.
Pøihlášky a bližší informace na 552 301
243.
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ZimnÌ p¯Ìprava mlad˝ch Sokol˘ je v plnÈm proudu
Zaèal nový kalendáøní rok a s ním také pøíprava pro mládežnická družstva naší TJ Sokol na nadcházející jarní mistrovské boje.
Pro oživení pamìti si pøipomeòme výsledky všech tøí týmù v podzimní èásti této sezóny 2009 - 2010.
Naši "benjamínci", kteøí se teprve fotbalovému kumštu uèí, jsou ve své premiérové sezónì soutìže Pøípravek prozatím na pìkném sedmém místì, se skórem
26:37 a osmi body. Nejlepší støelec družstva Jirka Hok patøí po podzimu mezi
desítku nejlepších v okresním pøeboru
s jedenácti góly.
Starší žáci mìli zaèátek podzimu vynikající, ale nìkolik herních a pøedevším reorganizaèních zvratù (bìhem podzimní èásti
se kvùli malému poètu hráèù odhlásily
týmy Stonavy a Doubravy) posunulo tým
na šestou pøíèku, ze které zahájí útok na
èelní postavení v tabulce.
Po pøepoètu tabulky hráèi nastøíleli svým
soupeøùm 38 branek a 26 naopak dostali.
V okresních tabulkách støelcù patøí mezi
nejlepší Radim Huòaø s dvaadvaceti
brankami.
Dorost mìl stejnì jako v minulé sezónì
nevýrazný úvod, ale od tøetího mistrovského utkání pøišla nádherná série devíti
vítìzných zápasù, kterou v posledním kole
ukonèila prohra na høišti v Dolní Datyni.
Do jarních bojù hráèi vybìhnou ze druhé
pøíèky v èele s nejlepším støelcem dorostenecké soutìže, Petrem Sagitariusem. Za
zmínku také stojí, že chlapci patøí po
podzimu k nejlépe støílejícím družstvùm
a konta soupeøù zatížili 52 brankami.
Celá zimní pøíprava mládežnických
družstev byla zahájena tradiènì v lednu
v tìlocviènì Základní školy Jiráskova
v Dolní Lutyni. Pøípravka a starší žáci si
svou pøípravu zpestøili úèastí na zimních
halových soutìžích, které opìt pro týmy
poøádal Okresní fotbalový svaz.

Nejdøíve svùj turnaj sehrála v mìsíci
lednu pøípravka v karvinské hale MFK. Po
odehrání sedmi utkání na tomto turnaji,
kdy jedenkrát zvítìzili, jedenkrát remizovali a ètyøikrát odešli poraženi, obsadili
celkové páté místo.
V polovinì mìsíce února do téže haly
zajíždìli na svùj turnaj starší žáci. Podle
rozlosování turnaje jsme oèekávali, že
naši borci budou bojovat o èelní pozice
v turnaji, ale bohužel, viróza nám poslala
vìtšinu hráèù na marodku. Aby nenastaly
problémy ohlednì neúèasti, odjeli trenéøi
na turnaj se šesti hráèi a díky Slávii
Orlová, která nám po domluvì zapùjèila
dva hráèe, turnaj odehráli.

Kluci pøesto dali do každého zápasu
srdíèko a ve své základní skupinì jednou
vyhráli, jednou remizovali a dvakrát
nešt´astnì prohráli. V boji o celkové 5.-6.
místo sice v úvodu zápasu vedli, ale pak
již nestaèili a celkovì podlehli hráèùm
Interu Petrovice 1:4. Obìma družstvùm
patøí podìkování za vzornou reprezentaci
našeho oddílu a obce.
Jelikož pro družstva dorostu se v zimní
pøestávce koná jen turnaj v Albrechticích,
který je po finanèní stránce dosti nákladný, se hráèi našeho dorostu pøipravují
samostatnì s možností sehrát s týmy
v okolí pøátelské utkání.
Petr Friedrich, vedoucí mládeže

Dorostenci musÌ p¯ed sezÛnou pilovat souhru
Jedno z pøípravných utkání sehráli dorostenci Sokola v Orlové
na nové umìlé trávì proti domácímu dorostu. Po nerozhodném
prvním poloèase nakonec podlehli 3:5.
Bìhem bøezna by mìl tým sehrát ještì minimálnì dva pøátelské
zápasy.
Je potøeba zlepšit pøedevším souhru týmu, která byla právì v utkání
se Slávií dost špatná.
Ostrý start do jarních mistrovských soutìží je pro mládežnické týmy
naplánován na první týden v dubnu (pokud nám poèasí nepøipraví
nìjaké své pøekvapení).
Popøejme proto hráèùm i trenérùm mnoho úspìchù v jarních
zápasech pro dobré jméno dolnolutyòské kopané a s vámi, pøíznivci,
se tìším na setkání pøi domácích utkáních na našem høišti.
(fri)
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