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Zpravodaj Obecní samosprávy, Obecního úøadu a Osvìtové besedy obce Dolní Lutynì

ZDARMA

Obec nesouhlasÌ s nav˝öenÌm tÏûby
Štìrk a písek se v Neradu tìží už
desítky let, a tak si tamní starousedlíci na hluk tìžebních bagrù
a prašnost, kterou zpùsobují nákladní auta, zvykli. V souèasné dobì žádá
spoleènost Cemex Sand Báòský
úøad v Ostravì o povolení hornické
èinnosti v severozápadní èásti dobývacího prostoru.
Na podrobnosti jsme se zeptali starosty obce
Pavla Buzka, pøedsedy Obvodního báòského
úøadu v Ostravì Libora Hrocha a zástupce
tìžební organizace Cemex Sand, prokuristy
spoleènosti Jaroslava Zámeèníka.
"Obec nesouhlasí s jakýmkoliv navyšováním
tìžby v souvislosti s otvírkou v severozápadní èásti," øíká starosta. Tyto a další
pøipomínky byly zaslány na Obvodní báòský
úøad do Ostravy a podle posledního jednání
se zástupci tìžební organizace a úøadu se
podaøilo øízení pøerušit, což potvrzuje
pøedseda Obvodního báòského úøadu:
"V souèasné dobì je z dùvodu nevyjasnìných
vztahù mezi organizacemi Cemex a úèastníky
øízení pøerušeno øízení o povolení hornické
èinnosti, otvírky, pøípravy a dobývání
výhradního ložiska Dolní Lutynì-Nerad.
V øízení bude Obvodní báòský úøad pokraèovat až po vyøešení tìchto vztahù, popøípadì
mùže být øízení zastaveno," øíká Libor
Hroch. Na otázku, zda mùže budoucí tìžba
zásadnì ovlivnit èi ohrozit majitele nemovitostí, které stojí poblíž tìžebního pole,
odpovídá: "Pøi pøípadné další tìžbì na tomto
ložisku se nepøedpokládá zásadní ovlivnìní
nebo ohrožení nemovitostí, protože v plánu
otvírky, pøípravy a dobývání jsou uvedena
opatøení, která by mìla tìmto vlivùm
zabránit."
Prokurista spoleènosti Cemex Sand Jaroslav

Zámeèník tvrdí, že situace není nijak dramatická. "Dobývací prostor je už dlouhodobì
stanovený a schválený. Samozøejmì, že
samotná podstata naší èinnosti mùže
výjimeènì pøinášet zvýšenou prašnost èi
hluènost, ale naše firma provádí veškerá
nutná protiopatøení. Proto mne mrzí, že ze
strany obyvatel slyšíme tyto stesky zrovna
nyní, v dobì, kdy se má schvalovat další
tìžba. Tìžíme tak, abychom nemuseli øešit
žádné dùlní škody," øíká Zámeèník.
Problematika kolem tìžby je velmi složitá,
øíká starosta obce: "Dobývací prostor byl
schválen již v roce 1973 a jeho rozšíøení pak
v roce 2002. Víme, že zakázat tìžbu ve
schváleném dobývacím prostoru v podstatì
nelze. My mùžeme pouze navrhovat podmínky, které by tìžební spoleènost mìla
dodržet pøi Horním zákonem daném

V minulých dnech a týdnech se v Dolní Lutyni objevilo nìkolik pøípadù podvodného jednání. Pod záminkou, že
obec bude v nejbližší dobì stavìt kanalizaci,
se na soukromé pozemky snaží dostat cizí
osoby a pøípadnì inkasovat zálohy na velmi výhodnì provádìné
práce. Pøedstavují se jako zástupci firmy, která spolupracuje
s obcí, používají falešnou identitu, napø. Horvath, apod.
Klidnì vám napíšou pøíjmový doklad, bohužel falešný. Pùsobí

hospodárném využití výhradního ložiska. Ten
však bohužel není na stranì obce ani obyvatel. Jsem rád, že obèané sami pøicházejí
s podnìty a sepisují petice, obec aspoò bude
mít pøi nelehkých jednáních lepší vyjednávací pozici," povídá starosta Pavel Buzek.
Do budoucna pak starosta vidí jako velmi
dùležité vybudování pøeložky silnice I/67
z Karviné do Bohumína, která by odvedla
tìžkou dopravu nejen z prùtahu obcí, ale
pøedevším z ulic Bezruèova a Neradská.
"První krok jsme udìlali, územní plán s vyznaèením trasy máme schválený, stejnì jako
Bohumín. Když jednou skonèí tìžba, pøestanou se toèit kola bagrù a jezdit tìžká auta
vìøím, že tato oblast bude velmi vyhledávanou lokalitou nejen pro klidné bydlení, ale
hlavnì pro oddech a rekreaci,” dodává první
muž radnice.
(red)

vìrohodnì a snaží se dostat do domu, do sklepa nebo
hospodáøské budovy. Prosím, nepouštìjte nikoho neznámého na svùj pozemek, obec nikoho
nepovìøila a tento zpùsob komunikace
nepoužívá. V pøípadì, že se s obdobným pøípadem setkáte, volejte okamžitì Policii ÈR v Dìtmarovicích (tel: 596 550 188). Dìkuji
za pochopení.
Pavel Buzek, starosta obce

Pozor na podvodnÌky!
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Pr·ce na ˙pravÏ p¯Ìstupu ke h¯bitovu startujÌ
V bøeznovém èísle novin jsem psal o
další úpravì høbitova. Èlánek mìl
neèekanì pozitivní ohlas a inspiroval
obèany k dalším návrhùm, jak vzhled
høbitova dále vylepšovat.
Za nejzávažnìjší podnìt považujeme rekonstrukci pøístupové cesty na høbitov z komunikace K Výšinì (od smuteèní sínì). Krátký
a strmì vybetonovaný svah je zejména za deštì
a v zimì krajnì nebezpeèný. Vstup pohøebního
prùvodu s nesenou rakví je riskantní záležitost.
Dùsledky uklouznutí si radìji nepøedstavujme.
Situaci považujeme za natolik naléhavou, že
vedení obce rozhodlo o odstranìní stávajícího
betonového svahu a vybudování širokého
schodištì. Zmizely by tak i stávající železné
schody. Nové schody by byly koncipovány
podobnì jako hlavní vstupní schodištì ke
kostelu. Po dobu prací na výstavbì nového
boèního schodištì nebudou moci obèané tento
vstup používat. Práce by mìly být zahájeny
v prùbìhu mìsíce kvìtna a mìly by trvat za
bìžných povìtrnostních podmínek nejvýše 14
dnù. Dìkujeme za pochopení.
Jan Fismol

Jubilanti slavili v kulturnÌm domÏ a skvÏle si zatanËili
V pátek odpoledne 9. dubna se velký
sál kulturního domu zcela zaplnil
úèastníky každoroèního setkání jubilantù. Pozváni byli všichni obèané,
kteøí v loòském a letošním roce
dovršili a dovrší 65 a 70 let.
Každoroènì se tato tradièní akce koná na podzim.
Ta letošní byla tak trochu výjimkou. Loòská
rekonstrukce kulturního domu pøinutila organizátory pøesunout setkání na letošní rok.
Až na jednotlivce pozvání pøijali všichni jubilanti
a dochvilnì pøišli v doprovodu svých rovnìž pozvaných rodinných pøíslušníkù. Sál se rychle
zaplnil. Po úvodním slovu se úèastníkùm pøedstavil se svým programem dìtský soubor Berušky.
Pochod pùvabných malých mažoretek, drobná

divadelní skeè, básnì i klauniáda pøinesly
zasloužený úspìch odmìnìný potleskem. Po
spoleènì provedeném pøípitku následovalo to
hlavní. Podpis každého z jubilantù do kroniky
jubilantù a následné pøevzetí drobného dárku
s osobní gratulací pøedstavitelù obce. Každá z žen
k dáreèku ještì pøijala rozkvetlou rùži.
I pøesto, že poèet jubilantù (a jubilantek!) pøesáhl
dohromady devadesátku, šlo to jako na drátku.
Skupinka po skupince se støídala u kroniky
v poøadí podle mìsícù narození tak, jak matrikáøka, paní Jarmila Vozárová, oslavence k podpisu
zvala. Na závìr oficiální èásti starosta obce ještì
jednou všem jubilantùm podìkoval nejen za úèast
na setkání, ale i za osobní pøínos a postoj k obci.
Nastal èas zábavy. Drobné obèerstvení pøipravené
organizátory na stoly ještì pøed pøíchodem jubi-

lantù pøišlo vhod, stejnì jako obsluhovaný bufet
schopný pokrýt požadavky úèastníkù na
dodržování pitného režimu.
Následovala tradièní taneèní zábava, na níž hudební produkci, rovnìž tradiènì, zabezpeèoval Eduard
Rakus.
Parket se zaèal plnit taneèními páry a odpoledne
zaèalo pøecházet ve veèerní hodiny. Tady by mohl
èlánek konèit. Je ale na místì podìkovat všem
organizátorùm. Pracovnicím obecního úøadu,
Osvìtové besedy i èlenùm sboru pro obèanské
záležitosti. Zvláštní podìkování pak patøí
matrikáøce paní Jarmile Vozárové.
Na jejích bedrech ležela zodpovìdnost za pøesnost
a úplnost pøi jmenovitém rozesílání pozvánek, evidenci. Dìkujeme všem.
Jan Fismol

JarnÌ akce kynolog˘ z organizace Rychvald
Jarní období pravdìpodobnì pøivede na naše cvièištì
další zájemce o výcvik svých psù.
Už 9. kvìtna se na cvièišti ZKO uskuteèní svod a zkouška
chovnosti boxerù, kterou poøádá Boxerklub ÈR-územní
poboèka Rychvald.
Dne 12. èervna pak poøádáme obranáøský závod O pohár
starosty Mìsta Rychvald.
Úèastníky budou psovodi a psi z ozbrojených složek i civilní osoby.
Bude pøedvedena poslušnost psa a obrana - zadržení pøes
potok, pøes pøekážku, likvidace výtržnosti a další. Rovnìž

v èervnu probìhnou na našem cvièišti zkoušky dle Národního zkušebního øádu s cílem provìøení a stanovení zpùsobilosti psovodù a psù.
Každý pátek až do 9. èervence nabízíme Kurz základní
ovladatelnosti psa.
Náplní kurzu bude vysvìtlení základních povelù, základy
metodiky výcviku, socializace psù a samozøejmì výcvik
psù.
Kontakt na naši organizaci je možné nalézt na
web.stránkách www.zkorychvald.wbs.cz
Marcela Botošová, ZKO Rychvald
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KvÏten - oslavy osvobozenÌ
1107 - Svatopluk
na pražském stolci
Poté, co se mu lstí podaøilo sesadit
Boøivoje II., získal 14. kvìtna 1107
titul èeského knížete ctižádostivý
Svatopluk z rodu Pøemyslovcù. Za
své vlády nechal vyvraždit velmožský rod Vršovcù. Jako
bojechtivý váleèník se úèastnil
vojenských výprav nìmeckého
panovníka Jindøicha V. proti Uhrùm
a Polákùm. Pøi své poslední výpravì
byl zavraždìn neznámým atentátníkem - pravdìpodobnì šlo o akt
pomsty. Svatoplukovým nástupcem
se stal mladší bratr Boøivoje II.,
Vladislav.
1416 - Ve stopách Jana Husa
Dne 30. kvìtna 1416 byl na bøehu
Rýna upálen zastánce Husova a Viklefova uèení Jeroným Pražský.
I když nejprve ze strachu z upálení
své vyznání odvolal, rozhodl se po
roce vìznìní pronést na veøejném
slyšení øeè, ve které obhajoval své
teologické názory a znovu se pøihlásil k uèení Jana Husa. Ani
vìdomí, že mu jde o život, jej tentokrát nepøimìlo odvolat svá
prohlášení, aèkoli mìl dva dny na
rozmyšlenou. Smrt v plamenech pøijal vyrovnanì a hrdinnì.
1434 - Osudová bitva
V nedìli 30. kvìtna 1434 došlo u
Lipan k rozhodující bitvì husitského
období, ve které spojená vojska
katolíkù a umírnìných husitù

porazila oddíly husitských radikálù.
Radikálové, to byla pøedevším polní
vojska - táborité vedení Ondøejem
Keøským z Øimovic a Prokopem
Holým, a sirotci pod vedením Jana
Èapka ze Sán. Katolicko-kališnické
stranì velel hejtman Diviš Boøek
z Miletínka. Boj, ve kterém mìlo
vojsko Diviše Boøka poèetní pøevahu a v nìmž obì strany používaly
typické husitské taktiky i výzbroj,
skonèil porážkou radikálù, pøestože
mìli výhodnìjší strategickou pozici
na návrší a byli dobøe zásobováni.
Stalo se tak zejména díky pøedstíranému ústupu Divišova vojska,
který zpùsobil v nepøátelském
táboøe nadšení z pøedstavy snadno
dosaženého vítìzství. Radikálové
zaèali ustupující stranu pronásledovat a dostali se tak na nechránìné
území, kde na nì Diviš zaútoèil.
Skrytý jízdní oddíl. si vzal na starost
otevøenou vozovou hradbu a pak již
nic nebránilo jasnému vítìzství.
Prokop Holý padl, ale Jan Èapek a
Ondøej Keøský uprchli do Kolína.
Ztráty polních vojsk byly tak veliké,
že pøestala mít zásadní vliv na politický vývoj v èeských zemích. Jednání umírnìných husitù s katolíky
a císaøem vedlo v roce 1436 k pøijetí
kompaktát a k uznání Zikmunda
èeským králem.
1627 - Obnovené zøízení zemské
Dne 10. kvìtna 1627 podepsal císaø
Ferdinand II. novou zemskou ústavu
pro Èechy, zvanou Obnovené

zøízení zemské. Pro Moravu zaèala
platit pøesnì o rok pozdìji. Tento
zákon vyhlašoval dìdiènost èeského
trùnu v habsburském rodì až do
vymøení mužského potomstva
a povoloval pouze katolické
náboženství. Svobodní lidé, kteøí
odmítali pøijmout panovníkovo
vyznání, museli odejít ze zemì, poddaní byli donuceni na katolictví
pøestoupit násilím. Prvního místa na
snìmu se dostalo duchovenstvu,
které tak získalo vìtší moc než páni
a rytíøi; královská mìsta mìla pouze
jeden hlas. Stavy mohly nadále
povolovat, rozvrhovat a vybírat
danì, ale nìmecký jazyk byl oficiálnì zrovnoprávnìn s èeštinou, což
ještì více utvrdilo podøízení èeských
zemí habsburskému absolutismu.
Jakákoli politická samostatnost
Èech a Moravy vzala za své.
Obnovené zøízení zemské platilo až
do revoluèního roku 1848.
1743 - Žena na èeském trùnì
Dne 12. kvìtna 1743 byla Marie
Terezie korunována formálnì na
èeského krále (správnì tedy
královnu) a stala se tak jedinou
ženou na èeském trùnì. Slavnostní
korunovaèní obøad probìhl ve Svatovítském chrámu na Pražském
hradì a koruna byla pøedána nové
panovnici olomouckým biskupem
Jakubem Arnoštem. Marii Terezii
bylo 26 let a mìla pøed sebou ještì
dlouhých 37 let vlády, bìhem níž
provedla množství osvícenských

reforem a upevnila stabilitu habsburské øíše.
1945 - Kvìtnové povstání
Dne 1. kvìtna 1945 vypuklo
povstání èeského lidu proti nacistické okupaci. Z nìkolika
moravských a èeských mìst se rychle rozšíøilo do severovýchodních
Èech a na Kladensko a 5. kvìtna se
k nìmu v plné síle pøipojila Praha
v èele s revoluèní Èeskou národní
radou, v níž byly zastoupeny ètyøi
politické strany.
V pražských ulicích pak došlo na
více
než
tisíci
barikádách
k nejdùležitìjším bojùm povstání,
jichž se zúèastnilo nìkolik desítek
tisíc lidí. Nacisté však byli v pøesile
a mìli lepší výzbroj, takže hrozilo,
že Prahu zcela znièí. Na neustálé
volání Pražanù o pomoc reagovaly
jen oddíly generála Vlasova, které se
na èas zapojily do bojù na
barikádách.
Pøedstavitelé Èeské národní rady se
rozhodli vyjednat s nìmeckou stranou kapitulaci a pøislíbili nacistùm
nerušený prùchod Prahou smìrem
na západ. Jednotky SS ale dohodu
pøíliš nerespektovaly, takže dne
9. kvìtna musela se svou pomocí
pøispìt sovìtská vojska. Bìhem
dalších
dvou
dnù
došlo
k osvobození celé zemì.
Pozn.: pøevzato z èasopisu Živá historie, www.epublishing.cz/ziva-historie

10. duben pat¯il nejmenöÌm
Zasedací síò obecního úøadu pøivítala v sobotu
10. dubna naše nejmenší, letos narozené dìti.
Tradiènì konaný zápis dìtí se opìt konal v pøíjemné atmosféøe. Básnièky dìtí mateøské školy
pøednesené úvodem navodily slavnostní ráz,
živá hudba manželù Videnkových dokreslovala
celkový dojem. Po zápisu do kroniky pøedal

místostarosta spolu s matrikáøkou rodièùm dìtí
malý dárek na památku. Rodinné fotografie na
závìr byly urèitì pro všechny zúèastnìné rodièe
pìknou teèkou. Hezká tradice.
Hodnì štìstí a zdraví, dìti. Dolní Lutynì nevyhyne.
Jan Fismol

Neobdìlané pozemky ohrožují zdraví lidí a zvíøat. Zplaòují
a zaplevelují krajinu, trvale mìní skladbu rostlin. Vedou ke vzniku alergických obtíží, u
kterých dominují oèní problémy, ale mohou
se vyskytnout i obìhové potíže a rýma. Majitel neudržovaného
pozemku poškozuje práva majitelù sousedících pozemkù. Z tohoto dùvodu žádáme vlastníky pozemkù, aby provedli pravidelnou
údržbu (poseèení a vyhrabání pozemkù) do konce mìsíce èervna
2010.
Poté provedou pracovníci Obecního úøadu Dolní Lutynì kontrolu.
Nebude-li zjednána náprava, postoupí spisovou dokumentaci

vèetnì fotodokumentace Mìstskému úøadu Orlová, pøestupkové
komisi, která zahájí správní øízení o uložení
pokuty podle § 78 odst. 2 písm. a) zákona è.
326/2004 Sb., o rostlinolékaøské péèi a o zmìnì
nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Dle
tohoto zákona lze uložit pokutu až do výše 30 tisíc, respektive 500
tisíc korun fyzické nebo právnické osobì, která nesplní povinnost
pøi výskytu plevelù, které se šíøí na neobdìlávané a nezemìdìlské
pùdì a které ohrožují životní prostøedí, zdraví lidí a zvíøat.
Ivana Ryšková,
zemìdìlský úsek

⁄drûba pozemk˘
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OZN¡MENÕ
O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY
PARLAMENTU ÈR
Starosta obce Dolní Lutynì podle § 15 odst. l zákona è. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ÈR a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù, ve znìní
pozdìjších pøedpisù
o z n a m u j e:
l. Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR se uskuteèní:
dne 28. kvìtna 2010 od 14.00 - 22.00 hod.
29. kvìtna 2010 od 8.00 - 14.00 hod.
2. Místem konání voleb do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR
ve volebním okrsku è. l je volební místnost - Obecní úøad - zasedací
místnost v pøízemí pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému
pobytu na tìchto èíslech popisných
2,3,4,5,6,7,8,10,16,17,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,33,34,
35,36,37,40,41,44,45,46,47,48,50,52,64,72,80,85,90,93,102,109,129,
130,142,150,151,153,154,158,159,160,161,170,173,174,175,176,178,179,
183,186,189,190,193,195,196,198,205,210,212,218,224,226,230,231,232,
34,237,238,245,247,248,254,255,256,259,261,262,264,265,266,273,276,
279,282,283,284,287,288,298,300,304,305,307,308,309,310,312,317,318,
321,324,325,335,336,337,338,347,348,350,354,356,357,359,365,367,374,
375,377,378,379,380,388,391,394,396,398,399,400,404,408,410,411,414,
415,418,425,430,435,439,440,453,455,459,462,463,465,468,471,472,473,
474,475,476,477,482,483,487,493,497,512,515,516,521,522,523,527,528,
535,536,539,543,544,545,548,551,552,553,554,558,560,562,566,568,569,
570,574,575,576,578,580,584,587,592,593,595,603,611,612,614,615,616,
618,619,627,628,630,633,641,644,648,652,656,657,658,659,661,666,674,
679,683,693,705,706,709,712,713,715,718,719,726,729,730,732,733,734,
735,736,738,739,744,749,752,753,765,767,768,769,770,772,774,775,777,
781,782,794,795,800,802,803,808,813,817,821,822,823,824,825,831,833,
836,838,841,842,843,844,850,852,856,857,860,862,867,869,880,884,885,
886,887,888,893,896,900,901,902,903,908,909,910,913,918,921,932,933,
934,935,936,937,938,939,940,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,
954,955,956,958,967,968,969,970,971,972,973,974,997,998,1003,1004,
1005,1006,1013,1015,1016,1023,1024,1025,1026,1027,1028,1029,1030,
1036,1037,1039,1040,1041,1042,1043,1044,1045,1046,1047,1048,1049,
1050,1051,1052,1053,1054,1055,1057,1058,1066,1070,1071,1072,1073,
1074,1075,1076,1091,1092,1093,1094, 1107,1108,1109,1110,1113,1114,
1115,1116,1117,1118,1119,1135,1136,1137,1138,1139,1140,1141,1142,116
1,1162,1163,1167,1168,1169,1170,1171,1176,1177,1178,1180,1183,1184,
1185,1186,1187,1192,1193,1194,1195,1198,1199,1203,1208,1209,1211,122
8,1237,1238,1241,1243,1244,1250,1253,1265,1266,1267,1277,1279,1285,
1291,1294,1296,1297,1325,1348,1349,1351,1352,1355
ve volebním okrsku è. 2 je volební místnost - uèebna Základní školy v Neradì pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu na èp.:
15,24,42,51,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,69,70,71,95,96,97,
98,99,100,101,103,104,105,106,107,110,111,112,113,114,115,116,117,
118,119,120,122,123,124,125,126,139,144,147,148,171,184,197,199,201,
235,236,243,260,270,275,277,280,285,289,295,296,299,301,303,314,316,
320,322,326,327,330,332,333,340,341,343,349,362,366,371,373,376,382,
384,392,395,401,402,403,407,413,417,421,424,426,434,444,456,461,467,
478,479,480,484,488,489,492,494,496,501,502,507,508,509,513,514,518,
526,540,541,542,546,561,567,571,573,600,613,623,624,629,636,639,640,
653,654,662,670,672,675,684,685,687,691,695,696,699,708,710,716,720,
722,723,731,745,747,755,756,759,778,779,780,783,786,790,797,805,807,
809,819,827,828,839,847,853,861,864,866,874,875,879,881,882,883,890,

895,899,906,907,914,926,941,942,959,985,990,993,994,995,996,1010,1012
1056,1095,1102,1103,1104,1105,1106,1120,1121,1122,1124,1125,1144,
1145,1146,1147,1152,1156,1157,1159,1164,1188,1197,1205,1207,1213,
1229,1230,1251,1268,1273,1274,1282,1289,1290,1306,1307,1309,1310,
1311,1316,1317,1318,1323,1356,1365,1373,1381
ve volebním okrsku è. 3 je volební místnost - sál Hasièské zbrojnice Nerad
pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu na èp.:
11,32,39,43,75,76,77,78,79,83,84,86,88,89,91,92,94,127,128,131,132,
133,134,135,136,137,138,141,149,155,162,163,166,167,168,180,187,188,
200,202,206,207,208,213,217,239,240,244,252,290,291,302,306,311,313,
315,319,339,342,351,352,358,364,370,372,381,383,389,390,397,406,409,
412,428,429,431,436,437,438,452,457,458,464,485,490,499,503,504,505,
506,510,511,519,525,531,538,547,555,559,563,577,582,583,585,586,588,
589,590,591,594,596,599,604,605,606,608,609,610,617,620,621,625,626,
631,632,634,635,637,638,642,645,646,647,650,655,660,663,667,668,669,
673,676,678,681,682,686,692,701,702,707,714,724,740,742,748,750,751,
754,757,758,760,763,764,773,784,787,788,791,792,793,796,798,801,810,
811,826,840,846,851,854,865,871,873,891,894,905,911,917,919,920,923,
943,961,962,963,964,965,966,976,984,986,987,988,991,992,1011,1014,
1017,1018,1019,1020,1021,1022,1067,1068,1069,1078,1079,1080,1081,10
82,1083,1084,1085,1086,1087,1088,1089,1090,1096,1097,1099,1100,1143,
1148,1149,1150,1151,1153,1154,1155,1158,1175,1189,1190,1191,1196,120
4,1210,1214,1215,1224,1225,1226,1227,1233,1235,1236,1249,1280,
1281,1292,1293,1298,1302,1303,1314,1315,1326,1330,1360,1363,1370,
1374,1382
ve volebním okrsku è. 4 je volební místnost - tìlocvièna ZŠ Zbytky
pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu na èp.:
18,68,73,81,87,140,152,156,165,169,172,177,181,182,191,203,204,209,
214215,219,220,221,222,223,225,227,228,229,233,241,242,246,249,251,
253,257,258,267,268,269,286,292,293,294,297,323,328,329,331,334,344,
345,346,353,355,361,363,368,369,385,386,387,393,416,419,420,422,423,
427,441,442,443,445,446,447,448,449,451,454,466,470,481,486,491,495,
498,500,517,520,524,529,530,532,533,534,537,549,550,556,557,564,565,
572,581,597,601,602,607,622,643,649,651,664,671,677,680,688,689,690,
694,697,698,700,703,704,711,717,721,725,727,728,737,741,743,746,761,
766,771,785,789,799,804,806,814,815,816,818,820,829,830,832,834,837,
845,848,849,855,858,859,863,868,870,872,876,877,878,889,892,897,898,
904,912,915,916,922,924,925,927,928,929,930,931,957,960,975,977,978,
979,980,981,982,983,989,1007,1008,1031,1032,1033,1034,1035,1038,105
9,1060,1061,1062,1063,1064,1065,1101,1126,1127,1128,1129,1130,1131,1
132,1133,1134,1160,1165,1172,1201,1206,1212,1216,1217,1218,1219,122
0,1231,1232,1239,1242,1246,1248,1254,1255,1256,1257,1258,1260,1261,
1262,1263,1271,1275,1276,1283,1284,1287,1299,1305,1312,1313,1320,13
21,1324,1331,1332,1333,1338,1339,1341,1342,1344,1346,1366,1367
ve volebním okrsku è. 5 je volební místnost - tìlocvièna ZŠ Vìøòovice
pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu na èp.
835 a všechna èísla popisná katastru obce èást Vìøòovice
3. Volièi bude umožnìno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní obèanství Èeské republiky (platný obèanským prùkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem ÈR anebo cestovním prùkazem).
4. Každému volièi budou dodány 3 dny pøede dnem voleb do Poslanecké
snìmovny Parlamentu ÈR hlasovací lístky. Ve dnech voleb voliè mùže
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Dolní Lutyni dne 26. dubna 2010
Pavel Buzek, starosta obce
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St¯Ìpky ze Z·kladnÌ ökoly A. Jir·ska
V minulém èísle dolnolutyòských novin jsme pochválili naši žákyni Lucii Hotovou, která získala 3. místo v krajském
kole v konverzaci v nìmeckém jazyce. V naší škole máme takových šikovných žákù více. Pojïte s námi nahlédnout,
v èem se nám taky daøí:
Ve ètvrtek 25. bøezna se žáci zúèastnili
základního kola Velké ceny ZOO
v Ostravì. Tématem tohoto kola byly
stromy rostoucí na území ÈR. Do soutìže
se zapojilo 20 žákù 6. a 7. roèníkù spadajících do jedné kategorie. Družstvo Terezy
Slané se díky vynikajícímu 3. místu
dostalo do finále soutìže mezi 10
nejlepších z celého kraje, družstvo
Rostislava Wierbici obsadilo 12. pøíèku.
Celkovì jsme bojovali mezi 133 družstvy!
Stalo se již tradicí reprezentovat naši
školu ve výtvarné soutìži, kterou vždy
poèátkem jara poøádá Dùm dìtí a mládeže
v Orlové. Termín konání soutìže letos pøipadl rovnìž na 25. bøezen, kdy ètyøi
vybraní žáci z øad šest´ákù a sedmákù
v
odpoledních
hodinách
malovali
v èasovém limitu dvou hodin na zvolené
téma. Všichni ètyøi prokázali nemalé výtvarné schopnosti a uspìli. Tereza Slaná
ze 6.B a Ondøej Adamèík ze 7.A získali
1. místo, Dominika Szelongová ze 6.A
a Pavel Ježíšek ze 7.A pak 3. místo. Domù
si odnesli diplom, vìcné ceny v podobì
knih a výtvarných potøeb.
Každoroènì se stávají nejlepší žáci naší
školy øešiteli olympiád, a tak mají
možnost zmìøit své síly v matematice,
zemìpise, èeském jazyce...... Ti nejlepší
z nejlepších pak postupují do okresního
kola. Po probìhnuvším školním kole
olympiády v èeském jazyce byla
nejúspìšnìjší Katka Grejtáková, žákynì
9. tøídy, která reprezentovala skvìle naši
školu. Ve velké konkurenci 75 zúèastnìných získala 9. místo
V únoru probìhlo školní kolo zemìpisné
olympiády ve tøech kategoriích. Z každé
kategorie postoupil jeden žák do okresního kola. V kategorii A - Tereza Slaná ze
6.B, v kategorii B - Lada Široká ze 7.B
a v kategorii C - Kateøina Grejtáková
z 9. tøídy. 17. bøezna 2010 probìhlo okresní kolo v Karviné. Žákynì se velice dobøe

umístily. Kateøina Grejtáková na 3. místì,
Lada Široká na 9. místì a Tereza Slaná na
17. místì. Terezka se sama ochotnì nauèila Afriku , kterou ještì neprobírali .
Bìhem mìsíce ledna probìhlo na naší
škole školní kolo biologické olympiády,
kterého se úèastnilo 27 žákù 6. až 8.
roèníku (dìlených do dvou kategorií).
Tématem letošního kola byli Ptáci žijící
na území ÈR. Školní kolo tvoøily 3 èásti:
žáci nejdøíve vypracovávali èást testovou
složenou z 26 otázek, dále poznávali 30
pøedložených obrázkù rostlin a živoèichù.
Tøetí èástí byl laboratorní úkol. Z každé
kategorie postoupil jeden až dva žáci do
kola okresního. V kategorii D postoupily
Lada Široká (7. B) a Kateøina Bukovská
(7. B). V kategorii C postoupili Vojtìch
Motl (8. A) a David Lotecki (8. A). Každý
postupující žák musel pak vypracovat
vstupní úkol pro okresní kolo. Všichni
ètyøi postupující žáci si vybrali téma:
Nohy vodních ptákù a zpracovali jej na 12
- 15 stran. Okresního kola se zúèastnili

13. dubna (kategorie C) a 28. 4. (kategorie
D). Vojtovi a Davidovi uteklo hodnì bodù
na dvou z pìti úkolù, obsadili celkovì 30.
místo, ale i jim patøí naše podìkování,
protože dali do studia biologie maximum.
Budeme jim držet palce zase za rok.
I letos se žáci naší školy zúèastnili
matematické soutìže MATES vyhlašované
Gymnáziem v Orlové. V kategorii 7. tøíd
obsadil Jiøí Ordelt vynikající 5. místo se 7
body, Natálie Plevová získala o 3,5 bodù
více a v kategorii vyhrála!
Všem žákùm, kteøí reprezentují školu
a obec Dolní Lutyni dìkujeme a blahopøejeme!
Všechny práce a úspìchy svých dìtí
a našich žákù mùžete také zhlédnout i ve
fotogalerií na webových stránkách školy
www.zsdl.cz. Najdete zde nejen výsledky
soutìží, ale i mnoho poznatkù ze života
školy, poprvé nejen ze života školy ve
støedu obce, ale i škol okolních a rovnìž
našich mateøinek.
Jana Josieková

Oslavy Dne ZemÏ se v DolnÌ Lutyni vyda¯ily
Dne 22. dubna 2010 se sešly dìti z 1. stupnì ZŠ
A. Jiráska u pøíležitosti Dne Zemì na TJ Sokol
Dolní Lutynì, aby si zmìøily síly v disciplínách
- skoky pøes švihadlo, pøenášení míèku na lžíci,
poznávání dopravních znaèek, stromù,
živoèichù a rostlin, zdravovìda, hod na cíl a na
koš. Soutìžící zápolili ve skupinách po šesti.

Oporou jim byli nìkteøí žáci devátého roèníku.
Poèasí k nám bylo sice shovívavé, ale zahøívat
nás musel horký èaj nebo káva. Všichni
soutìžící byli odmìnìni cenami z Matice školské. Celá akce se obešla bez zranìní a drželi
jsme se hesla: "Není dùležité zvítìzit, ale
zúèastnit se."
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Za vypalov·nÌ suchÈ tr·vy hrozÌ vysokÈ pokuty

S nástupem jarního poèasí dochází k nárùstù požáru zapøíèinìných
vypalováním suché trávy. Jarní poèasí totiž láká øadu zahrádkáøù
a chataøù k jarnímu úklidu. Pøi spalování listí, vìtví ze stromkù nebo
suché trávy mùže dojít i k požáru, který se mùže vlivem silného vìtru
rychle rozšíøit a napáchat znaèné škody nejen na okolních porostech, ale
i na budovách. Jen málokdo si uvìdomuje, že vypalování suché trávy
nebo spálení shrabané kupky listí mùže skonèit tragicky a že se jedná o
nebezpeènou èinnost, za kterou mùžeme zaplatit nemalou pokutu.
Zákon o požární ochranì vyslovenì stanoví zákaz vypalování porostù jak
pro bìžného obèana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby.
Všichni, kdo se dopustí porušení tohoto zákona, se vystavují nebezpeèí
finanèního postihu. Obèanovi mùže být za tento pøestupek uložena pokuta až do výše 25 tisíc korun. Právnické a podnikající fyzické osoby
mohou sice provádìt spalování hoølavých látek na volném prostranství
(døevní odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinny, se zøetelem na
rozsah této èinnosti, stanovit opatøení proti vzniku a šíøení požáru a pøedem je oznámit hasièskému záchrannému sboru. Ten mùže stanovit další
podmínky pro spalování, popøípadì mùže takovou èinnost zakázat. Pøi

porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická
osoba správního deliktu, za který mùže být uložena pokuta až do výše
500 tisíc korun.
Rovnìž rodièe si musí uvìdomit, že jsou ze zákona zodpovìdni za své
dìti (do 15 let), a urèitì by je nemìli zapomenout pouèit o tom, jak lehce
mùže dojít k požáru pøi neopatrném zacházení s ohnìm na loukách, v parcích a lesích, prostì na místech, které si dìti rády vybírají ke svým hrám.
I na tyto pøípady vzniku požáru zákon pamatuje a postihuje rodièe tìchto dìtí pokutou až do výše 25 tisíc korun.
I pøes neustálé výzvy ve sdìlovacích prostøedcích jsou nìkteøí z nás stále
nepouèitelní a každoroènì vypalují suché trávy a spalují klestí v blízkosti
lesních porostù. Vìtšinou jsou neochvìjnì pøesvìdèeni o užiteènosti
svého poèínání, mnohdy však neodhadnou, jak rychle se vlivem vìtru
oheò v suché trávì šíøí. O rozšíøení tohoto nešvaru nás pøesvìdèuje smutný pohled na hoøící plochy a doutnající spáleništì na rùzných místech
našeho mìsta a pøilehlých obcí. A proto znovu upozoròujeme:
Vypalování suché trávy a porostù je zakázáno!
Zpracoval: odbor prevence

V obci se v kvÏtnu opÏt sv·ûÌ nebezpeËn˝ odpad
Sbìr nebezpeèného odpadu v obci probìhne v sobotu 15. kvìtna 2010 na jednotlivých stanovištích dle níže uvedeného rozpisu.
Odevzdat mùžete následující nebezpeèný odpad:
- televizory, monitory, lednièky
- autobaterie, záøivky, monoèlánky
- barvy, øedidla, lepidla, rozpouštìdla, postøiky, hnojiva, obaly od
tìchto chemikálií, staré léky
- vyjetý motorový olej, maziva, zbytky tukù, olejové filtry, textil
zneèištìný olejem, tonery, fotochemický odpad
- pneumatiky (bez diskù!!!)
Upozoròujeme obèany, aby nevozili
- šrot (plechy, pletivo, praèky, sporáky apod.), tento odpad patøí
do speciálních sbìren vykupujících kovy
- nebezpeèné stavební odpady (eternit a podobnì). Každý
stavebník je povinen tyto odpady zlikvidovat v souladu se
zákonem a na vlastní náklady
- duše a pláštì z jízdních kol a motocyklù (tyto patøí
do kontejnerù ve dvoøe OÚ)
Rozpis sbìrných stanovišt´:
- støed obce, pøed pekárnou: 8:00 - 8:30 hod.
- zastávka Zbytecká: 8:35 - 8:45 hod.

- ulice Mezi cestami (1. køižovatka od lesa Borek): 8:50 - 9:05
hod.
- Nerad, kolonie: 9:10 - 9:25 hod.
- Vìøòovice, autobusová zastávka: 9:30 - 10:15 hod.
- Nerad, vjezd ke sváøeèské škole: 10:20 - 10:35 hod.
- Nerad, hasièská zbrojnice: 10:40 - 11:05 hod.
- Nerad, školka: 11:50 - 12:05 hod.
- Výšina, bývalá zastávka DPMO: 12:10 - 12:30 hod.
- parkovištì naproti bývalému koupališti: 12:35 - 12:55 hod.
- 3D-wood Ivo Durèák ( bývalé kamenictví): 13:00 - 13:20 hod.
- kolonie Zbytky ( autobusová zastávka): 13:25 - 13:40 hod.
- restaurace "U Jardy": 13:45 - 14:00 hod.
Žádáme obèany, aby své odpady neshromažïovali na jednotlivých zastávkách pøedem, ale aby poèkali na pøíjezd vozidla
a nebezpeèný odpad pomohli naložit. Jelikož je nutné dodržovat
jízdní øád, žádáme o dochvilnost.
Za pøípadné zpoždìní týkající se pøíjezdu soupravy na jednotlivá
stanovištì se pøedem omlouváme.
Dìkujeme za pochopení.
Sbìr se provádí pouze od obèanù, nikoli firem!
Martina Handzlová,
odbor životního prostøedí
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SpoleËensk· kronika
Dne 20. kvìtna pøed 60 lety si øekli své
Ano manželé
Johana a Jozef ÈIMBOROVI.
K jejich diamantové svatbì srdeènì blahopøejí a do dalších spoleèných let pøejí
hodnì zdraví, lásky, rodinné pohody
a radosti z vnouèat a pravnouèat dcery
Jana a Marta, synové Štefan a Ivan s rodinami a další nejbližší rodina.
Dne 1. kvìtna 2010 jsme vzpomnìli
nedožitých 80 let pana
Ferdinanda
PÌCHOVIÈE
a zároveò 6. záøí 2010
uplyne již 8 let, kdy nás
navždy opustil. Vzpomínají
pozùstalí pøíbuzní.
Tvé oèi se zavøely,
srdce pøestalo bít,
vzpomínky na Tebe
budou stále s námi žít.
Dne 15. kvìtna 2010 by se
dožil krásných 80 let pan
Josef MIŠOLAJ.
S láskou vzpomínají manželka Helena,
dcera Alena, vnouèata Martin a Lenka
s manželem, pravnuèka Anièka.

V˝roËÌ
V mìsíci dubnu oslavili:
75 let - Jaroslav Èempìl
80 let - Celecký Bohumil
96 let - Evžen Adamèík
Oslavencùmpøejeme hlavnì hodnì zdraví,
štìstí a osobní pohodu v kruhu rodinném.
50 let spoleèného života si pøipomíná
manželský pár Milan a Lydie SIKOROVI
z Dolní Lutynì. Pøejeme do dalších let
hlavnì hodnì zdraví a pohodu spoleèného
života.
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Jaromír Dombrovský, Karel Opolka, Emil
Krajczy, Teofil PaŸdziora, Ing. Zdenìk
Skotnica. Všem pozùstalým vyjadøujeme
hlubokou soustrast.
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Projekt Jiranet pokraËuje!
Je tomu rok, co jsme podali žádost o
schválení projektu na financování
informaènì výukového serveru
Jiranet pro žáky 2. stupnì základní
školy.
Žádost byla schválena a škola získala na realizaci 2 375 tisíc korun v rámci Operaèního programu Vzdìlávání pro konkurenceschopnost ve
2. kole výzvy Moravskoslezského kraje.
Projekt jsme zaèali realizovat ke konci
loòského roku. A kde se nacházíme po 6
mìsících? Po podrobném prostudování všech
dokumentù, napø. Pøíruèky pro pøíjemce a
Manuálu vizuální identity, se s chutí pouštíme
do tvorby výukových materiálù pro žáky. Tyto
budou uloženy na našem serveru pøístupném
jak v dobì vyuèování, tak i mimo pro domácí
pøípravu. Jako základní prostøedí budeme
využívat celosvìtovì známý Moodle.
Ptáte se, co je to Moodle? Definic existuje
nìkolik, nejvíc se líbí popis Moodlu jako vir-

tuální školy s uèebnami, uèiteli, žáky, domácími úkoly, spoleènými projekty, nástìnkami
a komunikací. Moodle je poskytován zdarma,
je chránìn autorskými právy, ale dodává svým
uživatelùm znaènou svobodu. Aplikaci ale musí
nìkdo nainstalovat, nastavit, musí se o uèitele
a žáky starat, starat se o software a hardware,
garantovat úroveò materiálù. To vše není práce
na jeden víkend. Vyžaduje si intenzívní práci po
návratu ze zamìstnání i o víkendu. Práce a èas
vložený do naplòování serveru se zúroèí až
opakovaným používáním vytvoøených a hlavnì
sdílených materiálù.
Náš server bude na konci projektu naplnìn,
bude již brzy pøístupný žákùm naší školy
a žákùm škol partnerských. Ti všichni se u nás
nauèí s pracovat s prostøedím, které již v dnešní
dobì využívají snad všechny støední školy,
školy vysoké a další instituce pro vzdìlávání
v rámci tzv. e-learningu. Více na www.zsdl.cz.
Ing. Dalila Èempelová,
ICT koordinátor školy

⁄vod k v˝zkumu dospÏl˝ch
Až do èervna probíhá ve vybraných èeských
domácnostech pilotní šetøení k mezinárodnímu
výzkumu dospìlých, který je zamìøen na
zjišt´ování dovedností, jež lidé uplatòují v každodenním životì (ètení, vyhledávání údajù,
využívání poèítaèù a technologií), na jejich pracovní zkušenosti a vzdìlávání. Naše
obec/mìsto/mìstská èást byla vybrána náhodným výbìrem, aby se tohoto výzkumu zúèastnila.
Výzkum budou provádìt vyškolení tazatelé
spoleènosti SC&C v domácnostech nebo na
jiných místech, na nichž se s dotazovanými
domluví, napø. v knihovnách. Tazatelé budou
mít prùkazku se jménem a fotografií a budou
vybaveni materiály k výzkumu a povìøením.
Rozhovor zabere pøibližnì dvì hodiny a jeho
dokonèení bude odmìnìno èástkou 500 korun.
Informace poskytnuté v rámci výzkumu budou
naprosto dùvìrné, nebot´ zpracovatel je vázán
zákonem o ochranì osobních údajù.
Výbìr obèanù, kteøí budou požádáni o úèast ve

výzkumu, probíhá zcela náhodnì. Je velmi
dùležité, aby se výzkumu zúèastnilo co nejvíce
obèanù, kteøí budou osloveni, nebot´ každý
oslovený zastupuje tisíce dalších dospìlých po
celé Èeské republice a podle mezinárodních
pravidel výzkumu nelze vybrané obèany nahrazovat jinými. Proto prosíme všechny oslovené,
aby úèast ve výzkumu neodmítali a pomohli se
nám dozvìdìt více o znalostech a dovednostech
obèanù ÈR, aby bylo možné získané informace
porovnat s informacemi dalších zúèastnìných
zemí a využít je jako podklad pro rozhodování
v oblasti vzdìlávací a sociální politiky.
Na mezinárodní úrovni je výzkum øízen Organizací pro hospodáøskou spolupráci a rozvoj
(OECD). V naší republice jej na základì
povìøení Ministerstva školství, mládeže
a tìlovýchovy provádí Ústav pro informace ve
vzdìlávání ve spolupráci se spoleèností SC&C.
Výzkum je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR.
(red)

Institut pro ûeny zve vöechny ûeny
Institut pro ženy funguje na Ostravsku již
druhým rokem. Ve støedu 12. kvìtna zve na Den
otevøených dveøí, kde se ostravské ženy mohou
tìšit na ukázku svých kurzù a seznámení
s aktivitami. Kurzy Harmonických vztah, Základ krásy i Sebevìdomí mohou navštìvovat
ženy všech vìkových kategorií jednou týdnì
vždy od 17-ti hodin v nových prostorách
v Ostravì-Bìlském lese. Den Otevøených dveøí
navštíví mimo jiné nìkteré známé osobnosti,

nìkteré èlenky Institutu pro ženy, kterými jsou
napøíklad Magda Vášáryová, Eva Kafková
i Jana Bobošíková. Program obohatí i pøítomnost vizážisty, kadeøníka a dalších specialistù
vnìjší i vnitøní krásy. Den Otevøených dveøí
probìhne od 11 do 18 hodin.
Ženy, jež se chtìjí zúèastnit kurzù, se mohou pøihlašovat na www.institutprozeny.cz. Od 18 hodin
zakonèí Institut pro ženy své slavnostní otevøení
nových prostor rautem a tiskovou konferencí. (red)
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Po dobrÈm startu p¯iöly zbyteËnÈ ztr·ty bod˘
Po skvìle rozehraném úvodu podzimní èásti sezony se mužstvu Sokola Dolní Lutynì už tolik nedaøí. S týmem Heømanic
dokonce ztratili doma a prohru zaznamenali ve Stonavì. Pevnì vìøíme, že závìr sezóny jim vyjde na jednièku.
DOLNÍ LUTYNÌ - STARÁ BÌLÁ 3:1 (2:1)
V prvním domácím zápase jsme chtìli potvrdit dobrý
výkon z Dìtmarovic a proti tøetímu mužstvu tabulky
získat nìjaký bod. Hosté, kteøí mìli v sestavì zkušené
starší hráèe, drželi po vìtšinu utkání míè na
kopaèkách, ale jejich akce konèily vìtšinou pøed
pokutovým územím domácích. Obrana domácích
opìt fungovala na 100 procent a nepouštìla hostující
hráèe na dostøel Boèkovy brány. Ve 28. minutì hostující obránce vyrobil chybu, když se snažil udìlat
klièku Pavlu Twrdému, který mu sebral míè a postupoval sám na bránu a s pøehledem své sólo zakonèil.
Ve 45. minutì po rozehraném pøímém kopu
z poloviny høištì se hlavou prosadil Kamil Posel. Do
kabin jsme šli tedy s dvougólovým náskokem.
Druhý poloèas jsme zaèali skvìle a ve 47. minutì
zvýšil Tomáš Havlásek na 3:0 po skvìlé akci Hanuska. Do konce utkání jsme soupeøe nepouštìli do žádných šancí, ten hrozil jen støelami z dálky. V 88. minutì zahrávali hosté pøímý kop asi ze 25 metrù.
Brankáø Boèek støelu vyrazil, ale nejdøíve byl u míèe
Staøièný, který bez problému snížil na 3:1. Utkání se
silným soupeøem jsme zvládli a pøipsali si dùležité tøi
body do tabulky.
HORNÍ SUCHÁ - DOLNÍ LUTYNÌ 0:0
Další utkání jsme odehráli na høišti v Horní Suché
a v nepøíliš pohledném utkání jsme si odvezli po zás-

luze bod za remízu. Co øíci k utkání? Obrana Sokola
pracovala skvìle a domácí si za celý zápas nevytvoøili
jedinou šanci. Tým hostí ji propásl ve 44. minutì, kdy
postupoval Hanusek sám na domácí branku, ale
domácí gólman støelu skvìlým zákrokem vyrazil na
roh. Druhý poloèas se odehrával mezi šestnáctkami
obou mužstev a ani jedno mužstvo si nedokázalo
vytvoøit šanci, a tak utkání skonèilo bez branek.
DOLNÍ LUTYNÌ - HEØMANICE 2:3 (2:0)
Toto utkání se pro domácí vyvíjelo velice dobøe, ale
skonèilo pøesnì naopak. Ale zaènìme po poøádku.
První poloèas zaèal šancí Twrdého, který netrefil
prázdnou bránu hostujícího mužstva. V další šanci se
ocitl Havlásek, a pøestože byl faulován v pokutovém
území, rozhodèí nechal pokraèovat ve høe. Poté, co
hosté v 35. minutì nastøelili bøevno domácí branky,
z protiútoku se dostal do pokutového území hostí
Havlásek, ovšem nemìl šanci zakonèit, protože byl
faulován. Naøízenou penaltu však Twrdý s pøehledem
promìnil.
Ve 40. minutì byl opìt ve vápnì faulován Havlásek
a Twrdý penaltu opìt s pøehledem promìnil a poloèas
domácí vyhráli 2:0.
Ve druhém poloèase však domácí tým pøedvedl tragický výkon a takøka celý poloèas hrál pod drtivým
tlakem hostujícího mužstva. Tomu se povedlo otoèit
výsledek ve svùj prospìch brankami ve 46. a 85. mi-

nutì vždy po centru z levé strany a hlavièce nepokrytého soupeøe v domácí šestnáctce.
Závìr utkání se nevyvedl ani hlavnímu rozhodèímu,
který nastavil celých 7 minut. To se stalo domácím
osudné, nebot´ v 97. minutì inkasovali rozhodující
branku.
STONAVA - DOLNÍ LUTYNÌ 3:0 (1:0)
Další zápas jsme odehráli na umìlé trávì v Orlové
s mužstvem Stonavy. Utkání jsme prohráli opìt
zbyteènými chybami a nepromìnìním šancí na
zaèátku zápasu. V první šanci se ocitl Posel, ale místo
nahrávky na lépe postaveného spoluhráèe pøed prázdnou domácí branku situaci øešil sám. Výsledek?
Nechal jen vyniknout brankáøe Stonavy. V další šanci
se ocitl Havlásek, ale také neuspìl a tak ve 42. minutì
pøišel trest, když se tøi naši hráèi nechali obehrát na
pùli høištì a po následném centru domácí dorazili míè
do branky.
Druhý poloèas zaèal lépe pro hosty, kteøí zpøesnili hru
ve støedu høištì a drželi míè na svých kopaèkách. Do
šancí se však nedostávali, a tak zákonitì pøišel trest. V
68. minutì zahrávali domácí rohový kop a na znaèce
pokutového kopu stál neobsazený hráè, který nemusel
ani vyskoèit, jen nastavit hlavu, bylo to 2:0 pro
domácí. Za tøi minuty to bylo 3:0 a bylo po zápase.
Vzápìtí se nechal po druhé žluté kartì vylouèit Posel
za zbyteèné øeèi.
(av)

FotbalovÈ jaro v ml·deûnick˝ch soutÏûÌch
První dubnový víkend odstartovaly letošní mládežnické fotbalové
soutìže. V nedìli 4. dubna jsme na našem høišti pøivítali v "obecním
dvouderby" mládežníky z Vìøòovic.
Nejprve nastoupila kategorie starších žákù. Po úvodním ot´ukávaní pøebrali aktivitu naši hráèi v èele s Ríšou Mièkou
a Radimem Huòaøem, a právì druhý jmenovaný vstøelil první dvì branky jarní sezóny. Ve
druhé pùli domácí dlouho hledali návod, jak
pøekonat hostující obranný val. Povedlo se to
nakonec Danovi Matuškovi po krásné akci
a tím uzavøel výsledek tohoto zápasu.
Odpoledne vybìhly na trávník dorostenecké
týmy naší obce. Že bude zápas nahecovaný,
naznaèovaly výsledky z loòského jara
a letošního podzimu, kdy se oba soupeøi rozešli
smírnì 1:1, a navíc barvy Vìøòovic hájí tøi naši
dorostenci, kteøí byli zapùjèení na hostování.
A opravdu to byl boj. Úvodní minuty se hrálo
nahoru-dolù a prvním, kdo otevøel skóre, byli naši borci. Bohužel ihned
po rozehrávce se dopustili chyby v zadních øadách a padla vyrovnávací
branka. Tìsnì pøed koncem první pùle opìt vracíme vedení na naší stranu.
Po zmìnì stran chlapci koneènì našli zpùsob, jak pøekonávat hostujícího
brankáøe. Zaslouženì jsme vyhráli 6:2 a potvrdili druhé místo v tabulce.
Víkend po Velikonocích jsme jeli k mistrovským utkáním na høištì Horní
Suché. Lépe se daøilo dorostencùm, kteøí sehráli zajímavý zápas s lídrem
jejich soutìže. Domácí pùsobili fotbalovìjším dojmem, ale naši hráèi opìt
dokázali, že když hrají srdcem, dokáží bojovat s kýmkoliv. Za zmínku
stojí výkon Davida Szturce, který svými zákroky a hlavnì vychytanou
penaltou v 88. minutì pøispìl k týmovému výkonu a zasloužené remíze.

Starším žákùm se navázat na vítìznou vlnu z minulého kola nepodaøilo.
Byli sice domácím vyrovnaným, místy i lepším soupeøem, ale nedokázali
to zužitkovat. Po velkém boji podlehli 1:3. Èestný úspìch hostí zaznamenal Radim Huòaø.
Další víkend nás doma èekal Slovan
Záblatí. Nejprve diváky nažhavili žáci,
kteøí po prohraném poloèase zlepšenou
hrou a pevnými nervy vše obrátili na
svou stranu a zvítìzili 4:3.
V dramatickém prùbìhu duelù se
Záblatím pokraèovali i dorostenci. Po
vzájemném ot´ukávaní otevøel skóre
utkání domácí Pavel Novotný.
Nedlouho na to obráncùm utekl hostující hráè, pøes kterého vedli všechny své
akce, a ten vsítil vyrovnávací branku.
Do druhé pùle jsme nastoupili
s vedením 2:1, které jsme zanedlouho
zvýšili na rozdíl dvou branek. Poté však pøišly chvíle již zmiòovaného
hostujícího útoèníka, který nejprve po chybách stoperù snížil a pak po
hrubé chybì brankáøe vyrovnal. Poté se však vyfauloval a dostal èervenou
kartu.
Odpovìdí domácích hrubá slova trenérù hostí byla branka po rohu Tomáše
Doczyho, kterou zajistil domácímu týmu vítìzství 4:3.
Poslední dubnový víkend hráli svùj zápas pouze dorostenci proti Stonavì
na høišti v Loukách nad Olší. Nastoupili oslabeni o klíèové hráèe základní jedenáctky s cílem zkusit uhrát co nejlepší výsledek. Soupeø však byl
nad jejich síly a dokonale využil chyb hostí hlavnì v záložní øadì. Prohráli
jsme 1:4, když naši jedinou branku vsítil Petr Sagitarius.
(pefr)
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