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

ZDARMA

Stolet· voda p¯iöla opÏt po 13 letech
Zatopené Vìøòovice, Karviná, Bohumín a mnoho dalších obcí pøedevším na Moravì a ve Slezsku. Tak vypadal týden
od nedìle 16. kvìtna. Pøinášíme vám struèný pohled na letošní nièivé povodnì oèima starosty.

Nedìle 16. kvìtna. Od tohoto dne jste mohli
zaregistrovat pøedpovìdi a prognózy o
povodòovém ohrožení. Pøíroda po nìkolikadenních deštích, kdy pùda nasákla jak
houba, dávala tušit, že tento souboj s ní nebude jednoduchý. Celou nedìli naši hasièi
monitorovali hladinu øeky, která se v Beskydech chystala k rychlému rùstu. Odpoledne
dosáhla hladina Olše ve Vìøòovicích I. stupnì povodòové aktivity a veèer pak II. stupnì.
Zneklidòující byly zejména hodinové nárùsty
hladiny, které dosahovaly až 30 centimetrù.
To už jsme ze zpráv vìdìli, že se z bøehù
vylila Petrùvka a na horním toku vytrvale
prší. Obèané zaèali èastìji chodit k mostu,
kde sledovali se znepokojením narùstající
hladinu Olše. Blížila se pùlnoc, ale na spánek
nebylo pomyšlení.
Pondìlí 17. kvìtna ve 3 hodiny ráno dosahuje hladina III. stupnì, tj. 560 cm, voda
zaplavuje první sklepy. Krizový štáb svolává
na 5. hodinu jednání povodòové komise.
Další jednání je pak svoláno na osmou ranní.

Hladina Olše poøád strmì roste. Zde možná
jedná zajímavost. Po tøetí hodinì ranní, kdy
prùtok dosahoval asi 400 m3 za sekundu,
volám na hydrometeorologický ústav pro
upøesnìní prognózy. Je mi øeèeno, že se
oèekává kulminace v ranních hodinách na
úrovni 515 až 560 kubíkù za sekundu. Realita nakonec byla úplnì jiná, øeka kulminovala
pøi prùtoku 1020 m3 za sekundu. Jaký závìr?
Ani super výkonné a drahé poèítaèe
nedokážou pøesnì spoèítat, jak se pøíroda
zachová.
Na zasedání povodòové komise je rozhodnuto pøipravit evakuaèní místnosti, škola vyhlašuje pro II. stupeò ZŠ v Dolní Lutyni i ve
Vìøòovicích øeditelské volno. Hasièi
zajišt´ují z centrálního skladu deky a další
pytle na pytlování. Mìli jsme jich
pøipravených 1 500, nestaèily, museli jsme
shánìt další. Orlová pomáhá se zajištìním
lehátek a žínìnek, odpoledne je vše
pøipraveno. Zajišt´ujeme písek, pytle, obèané
se rychle vrací z práce døíve, pokud se vùbec

dostanou domù. Dozvídáme se, že Karviná je
odøíznutá od svìta, most v Dìtmarovicích je
uzavøen, èásti Bohumína pod vodou.
Nejhorší situace je mezí 15. a 19. hodinou,
Olzou proteèe za jednu sekundu pøes 1000
kubíkù, to je více než Odrou v Bohumínì.
Nejhorší situace je na ulicích Ratiboøská,
Dolní a Èervinská. Lidé nadávají na dálnici.
Olše kulminuje, pomalu zaèíná klesat, ale
pøedpovìï není dobrá.
Všem lidem, kterým nabízíme možnost
evakuace, odmítají, chtìjí zùstat ve svých
domech. Pøichází noc, auta mají všichni na
Grobli, zajiš•ujeme ještì jejich hlídání PÈR.
Hasièi se musí prostøídat a trochu se vyspat,
zítra je èeká tìžký den.
Úterý 18. kvìtna je dnem èekání. Lidé mají
zatopené sklepy, nìkteøí i pokoje. Rádi by
èerpali vodu, bohužel to nejde, hladina se
drží poøád strašnì vysoko. Z vody jde strach,
blíží se druhá kulminaèní vlna, zastavuje se
k veèeru na hodnotì 684 cm.
(pokraèování na stranì 2)
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Støeda 19. kvìtna je dnem nadìje.
Hladina je sice poøád strašnì vysoko, avšak
klesá
a podle a situace na horním toku v
Jablunkovì a Tìšínì se nadále lepší. Tìsnì po
poledni Olše koneènì ve Vìøòovicích po více
než dvou dnech klesá pod úroveò 560 cm.
Opouští III. stupeò povodòové aktivity a do
veèera se stihne vrátit na I. stupeò. Hasièi
zaèínají s èerpáním zaplavených domù
a sklepù. Pracuje se do tmy, ráno pak znovu.
Ètvrtek 20. kvìtna ráno se Olše koneènì
vrací do normálu, kdo má èerpadlo, èerpá
sám, ostatní èekají na naše hasièe, ti se nezastaví, jdou dùm od domu. Lidé ve
Vìøòovicích jsou strašnì šikovní, uklizeno je
velmi rychle. Obec zajišt´uje kontejnery,
vysoušeèe, dezinfekèní prostøedky a další
pomoc, sèítají se škody.
Pátek 21. kvìtna koneènì vysvítá sluníèko,
hasièi od rána èerpají, pokraèuje se v úklidu.
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Dorazila první pomoc: z Orlové kolem 11.
hodiny pøivážejí první vysoušeèe a dezinfekci, po poledni pøijíždí s pomocí štáb televize
Nova z chystaného poøadu "Talentmánie".
Vše ukládáme do kulturního domu ve
Vìøòovicích, pak krátká reportáž a jedou dál.
Za další dvì hodiny pøijíždí pomoc z Mladkova, malé obce na úpatí Orlických hor. Jedu
jim naproti, aby nebloudili, nejdøíve krátké
podìkování na úøadì a rychle do Vìøòovic.
Kolem 16. hodiny je vše vyloženo, rychlost
a množství pomoci mne pøíjemnì pøekvapilo,
v pøíštím èísle musím napsat podrobnosti.
Ještì veèer pøijíždí zástupci firmy Cemex,
pøivážejí vysoušeèe a èisticí prostøedky,
pomáhá i mìsto Podìbrady. Veèer jsou všichni naši hasièi pøeveleni do Darkova,
pomáhají tam èerpat, víkend ještì nebudou se
svými rodinami.
Sobota 22. kvìtna. Humanitární pomoc je
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skoro celá rozdìlená, zajišt´ujeme ještì další
vysoušeèe. Snad koneènì vysvitne slunce,
víkend ve Vìøòovicích bude pracovní. Na
závìry je ještì pøíliš brzo, voda se tentokrát
chovala ponìkud jinak. Nejvíce byly
zaplaveny domy na ulicích Ratiboøská, Dolní
a Èervinská. Povodòový val hodnì pomohl
lidem bydlícím v okolí høištì. Jakým zpùsobem ovlivnila letošní záplavy stavba dálnice a zda je val dostateènì vysoký, se za
obec urèitì zeptáme kompetentních institucí.
Rád bych chtìl podìkovat pøedevším všem
našim hasièùm a obèanùm Vìøòovic,
zasloužíte uznání a obdiv, zachovali jste se
skvìle. Pár dní po povodních není skoro poznat, kde byla voda. Pokud máte jakoukoliv
pøipomínku nebo poznámku týkající se
povodní, budu rád, když ji zašlete na
e-mailovou adresu: starosta@dolnilutyne.org
Dìkuji.
Pavel Buzek, starosta
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Informace k povodnÌm
Vrácení pytlù
V prùbìhu povodní bylo na stavbu
protipovodòových valù a zajištìní
soukromého majetku použito pøes
2.000 pytlù, z nichž nìkteré byly
obci zapùjèeny. Prosíme všechny,
kteøí pytle s pískem použili, aby
pytle vysypali, písek klidnì použili
pro vlastní potøebu, a pytle vrátili
na Obecní úøad. Pytle pak budou
oèištìné, vysušené a pøipravené
pro další povodnì, které doufejme,
nepøijdou moc brzy. Za vrácení
pytlù dìkujeme.

žádat o dávky mimoøádné
okamžité pomoci. Žádat lze
z dùvodu vážné mimoøádné
události nebo na úhradu nákladù
spojených s poøízením nebo
opravou pøedmìtù dlouhodobé
spotøeby nebo k úhradì nezbytného jednorázového výdaje.
U všech žadatelù se vždy zkoumají sociální a majetkové pomìry.
Bližší podrobnosti naleznete na
našich webových stránkách nebo
vám je poskytne MìÚ v Orlové,
odbor sociálních vìcí.

Vysoušeèe, jejich použití
a vrácení
Vedení obce ve spolupráci s hasièi
se podaøilo zajistit celkem pøes 30
vysoušeèù, které jsou v souèasné
dobì v zápùjèce obèanù Vìøòovic
a jsou jmenovitì evidovány.
Vysoušeèe musí být používány
pøesnì dle návodu (vysoušená
místnost musí být co nejlépe uzavøená, jinak kromì vysokého úètu
za elektøinu a zbyteènì vynaložené
práce se jejich úèel míjí úèinkem).
Pak je lépe vìtrat, vyjde to levnìji
a bude to úèinnìjší pøedevším ve
sklepech. Kdo již nebude vysoušeè
potøebovat, prosíme o vrácení na
OÚ nebo zavolání p.Wrožynové
(552 301 295), která zajistí jejich
odvoz.

O humanitární pomoci
Vlna solidarity s postiženými
oblastmi byla velká. Vìdomi si
zásady, že kdo rychle dává,
dvakrát dává, dorazila první
humanitární pomoc už v pátek po
povodních. Mezi prvními byli tito:
obec Mladkov (malá obec
velikosti Vìøòovic z Orlických
hor), mìsto Podìbrady, televize
NOVA (poøad Talentmánie), firma
Cemex a dobrovolní hasièi
z Kostelce nad Labem. Všem jsme
jménem postižených podìkovali.
Bližší podrobnosti se dozvíte
v dalším èísle.

Povodòové dávky
Obèan postižený povodní mùže

Kontrola jakosti vody
ve studnách zneèištìných
v dùsledku záplav
Krajská
hygienická
stanice
Moravskoslezského kraje se
sídlem v Ostravì (dále KHS)

zajistí ze svých prostøedkù provedení první kontroly jakosti vody ve
studnách, které jsou zdrojem pitné
vody, zneèištìných v dùsledku
tìchto záplav v postižených
lokalitách až po provedení jejich
sanace (vyèištìní a desinfekce).
Podmínkou kontroly je, že studna
je jediným zdrojem pitné vody pro
domácnost,
byla
zneèištìna
v dùsledku probìhlých záplav
a byla øádnì sanována - vyèištìna
a desinfikována.
Postup:
1. Vlastník studny zajistí provedení vyèištìní a desinfekce studny
a domovních rozvodù podle
pokynù uvedených v informaèních
letácích, které jsou dostupné na
obecním úøadu nebo na internetových stránkách KHS www.khsova.cz). Po provedení sanace
nahlásí požadavek na kontrolu
vody ve studni na pøíslušný obecní
úøad s následujícími údaji: jméno,
adresa, umístìní studny, poèet
zásobovaných osob.
2. Obecní úøad zašle seznam tìchto studní na KHS. Zasláním tohoto
seznamu pøíslušný úøad ruèí za to,
že studny vyhovují stanoveným
podmínkám kontroly a jsou
pøipraveny k odbìru vzorku vody.
3. Pracovníci KHS provedou
v pøedem oznámeném termínu
ohledání uvádìných zdrojù a odbìr
vzorkù vody k laboratornímu
vyšetøení. V pøípadì podezøení, že

studna nebyla øádnì sanována,
doporuèí vlastníkovi studny další
postup.
4. Po obdržení výsledkù laboratorního vyšetøení s nimi seznámí
KHS vlastníky studní a pøíslušný
obecní (mìstský) úøad.
Postøiky proti komárùm
Na základì zhoršující se situace
kolem výskytu komárù a na základì rozhodnutí hejtmana kraje,
pøevzal krajský úøad koordinaci
provádìní rekognoskace lokalit
s možným zvýšeným výskytem
komárù. Kraj bude také financovat
postøik komárù v lokalitách, které
budou urèené Krajskou hygienickou stanicí ve spolupráci se
Zdravotním ústavem (zpráva KÚ).
Nákup repelentù, odpuzovaèù
zùstává na zvážení každého
obèana.
Hornbach nabízí pomoc
Firma nabízí do 31. èervence 2010
pomoc obèanùm z obcí postižených povodní. Jde o povodòové
slevy na veškeré zboží ve výši 20
procent.
Podmínkou pro výše uvedenou
pomoc je potvrzení Obecního
úøadu v Dolní Lutyni o tom, že
žadatel má trvalé bydlištì v domì
nebo v bytì zasaženém povodní.
Více informací obdržíte na tìchto
prodejnách nebo na www.hornbach.cz

Zaproszenie na 20. Festyn czesko-polski oraz Wianki
W sobotê 26. 6. t. r. o godz. 14.30 w ogrodzie ko³o Domu PZKO we
Wierzniowicach odbêdzie siê jubileuszowy 20. festyn czesko-polskiej
przyjaŸni po³¹czony z tradycyjnymi wiankami. Organizatorem imprezy
jest Urz¹d Gminny w Lutyni Dolnej, Miejscowe Ko³a PZKO
w Wierzniowicach i Lutyni Dolnej oraz gminy Gorzyce i Godów. Festyn
bêdzie okazj¹ do zaprezentowania dorobku zespo³ów zaprzyjaŸnionych
gmin. Tradycyjnie ju¿ wyst¹pi orkiestra dêta OB, chóry mieszane "Lutnia" z Lutyni Dolnej i "Kalina" z £azisk, zespo³y œpiewacze Kó³
Gospodyñ Wiejskich z Gorzyc. Udzia³ w festynie potwierdzi³o równie¿
Stowarzyszenie Hodowców i Mi³osników Koni "Mustang" ze Skrzyszowa.
O zachodzie s³oñca organizatorzy zaprosz¹ wszystkich do starego
odwiecznego zwyczaju "puszczania wianków na Olzie". Zwyczaj ten ma
bardzo dawn¹ tradycjê a mieszkañcy Wierzniowic wspominaj¹, ¿e
dawniej wianki przebywa³y nieraz bardzo dalek¹ drogê i dop³ywa³y a¿ do
Raciborza i dalej.
Panie z Lutyni Dolnej i Wierzniowic zatroszcz¹ siê o bogaty bufet,
ko³acze i domowe wypieki, zaœ panowie przygotuj¹ zaplecze techniczne,
stoiska oraz widowniê.

MS PZKO Vìøòovice a
Dolní Lutynì Vás
srdeènì zvou na 20.
letní slavnost èesko polského pøátelství,
která se uskuteèní v
sobotu 26. èervna v
14.30 hod.
v areálu
PZKO
Vìøòovice.
Hlavními garanty jsou
obecní úøady Dolní Lutynì, Gorzyce a Godów. Tyto obce mají podepsány
dohody o spolupráci.
Doprovodnými akcemi jsou: setkaní oficiálních pøedstavitelù spøátelených obcí, prùjezd alegorických vozù, pøehlídka èeských a polských
souborù pìveckých a hudebních zejména s folklorním programem, projížïky koòským spøežením, pouštìní kvìtinových vìneèkù po Olze
a lidová zábava. Bude zajištìna tombola a obèerstvení. Srdeènì zvou
poøadatelé.
Marie Sztwiertniová
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»erven - ud·losti radostnÈ i smutnÈ
1276 - Klatba nad Pøemyslem
Otakarem II.
Dne 24. èervna 1276 byl nad
èeským panovníkem Pøemyslem
Otakarem II. vyhlášen takzvaný
aberacht, což byla klatba spojená
s výzvou poddaným, aby veøejnì
vystoupili proti svému vládci.
S tímto krokem byl spojen postupný úpadek Pøemyslovy moci, která
bìhem pøedchozích desetiletí
neúmìrnì narostla a zaèala tak
ohrožovat další pøedstavitele støedoevropských státù. Èeský král
pøipojil
díky
expanzivní
zahranièní politice celou øadu
území a nebývale tak rozšíøil
državy království. Jeho ambice se
mu však v závìru staly osudnými
a Pøemysl, poražen všemi, padl
v bitvì na Moravském poli.
1370 - Narodil se tøetí syn
Karla IV.
Dne 22. èervna roku 1370 povila
ètvrtá manželka èeského krále
a øímského císaøe Karla IV. Eliška
Pomoøanská v poøadí již druhého
syna. Jan, pozdìji øeèený Zhoøelecký, však mìl v téže dobì už
dva bratry. Nevlastního Václava,
který pocházel z Karlova tøetího
manželství, a staršího Zikmunda.
V èasech, kdy byl pro jakéhokoliv
panovníka
další
potomek
mužského rodu požehnáním a pøíslibem do budoucnosti, však
zároveò existovalo silné nebezpeèí
vzájemné rivality. Èeský král se
pøípadným konfliktùm snažil

zamezit udìlením konkrétních
zemí všem svým synùm a Jan tak
získal hornolužické Zhoøelecko
a èást Braniborského markrabství.
Jeho život však trval pøíliš krátce
a byl náhle a bez zøejmého dùvodu
ukonèen v roce 1396.
1424 - Ukonèení husitských
válek
Dne 7. èervna roku 1424 se u støedoèeské vesnièky Malešov strhla
další z bitev husitské revoluce, pøi
níž Jan Žižka z Trocnova porazil
umírnìnou stranu husitù toužící po
vylouèení radikálù. Na spoleèném
postupu proti polním vojskùm se
katoliètí pánové a zdrženlivìjší
èást husitù dohodli na svatohavelském snìmu. Po katastrofální
porážce u Malešova však byli
okolnostmi
pøinuceni
své
stanovisko alespoò na nìjaký èas
opustit. Nesváry mezi nìkdejšími
spolubojovníky pozdìji znamenaly pro husitskou revoluci
neslavný konec.
1600 - První veøejná pitva
v Praze
Dne 8. èervna roku 1600 zaèala
v Rejèkovì koleji první veøejná
pitva v Praze, kterou vedl pozdìjší
osobní lékaø císaøe Rudolfa II. Jan
Jessenius. Pitvání tìl bylo bìhem
celého støedovìku zapovìzeno,
pøestože k nìmu v soukromí
docházelo. Od konce 16. století se
však pitva stala vìcí veøejnou, a to
zejména díky slavnému doktorovi

Zveme širokou veøejnost a pøíznivce na Bluewesternovou show
v Dolní Lutyni, která se¨uskuteèní v sobotu 3. èervence od 14
hodin na prostranství pøed pekárnou a v pøilehlém parèíku.
Tato akce se koná pod záštitou obce a Osvìtové besedy v Dolní
Lutyni u pøíležitosti 705. výroèí obce. Co tedy mùžete oèekávat?
Tady je malá nabídka - bluegrassové kapely Køeni, Goodwill, The
Bee Line, Martin Vitásek and fellows a Blue Stones, westernová
skupina Pedro and bandidas se svým krátkým programem, kde
nebude chybìt show s bièem v podání mistrù Evropy a ÈR Radima J. Michalka a Radky J.
Ptáèkové, žonglování s kolty, v
podání mistra Evropy a ÈR Pavla
P. Michalka, westernové scénky z divokého západu, tanec
s konìm, westernové ježdìní, country tance a mnoho dalších
atrakcí. Po celou dobu akce budou zajištìny projížïky westernovým koèárem, pro dìti a dospìlé projížïka na koni. Bluewesternová show bude doplnìna stánkovým prodejem rùzného drobného westernového zboží. Za nepøíznivého poèasí se upravená
akce koná ve velkém sále Kulturního domu v Dolní Lutyni.

Felixi Platterovi, který po vzoru
øímských amfiteátrù založil
v Basileji takzvané anatomické
divadlo. V tomto okamžiku pøestala být smrt tabu a platící lid mohl
libovolnì nahlížet do nitra lidského tìla. Zveøejnìním pitev byl
ponìkud opomenut prvotní úèel
celého úkonu a vìdecký zájem byl
nahrazen ryzí zábavou, která se
jako nová módní vlna rychle
rozšíøila po celé Evropì. Jako
spoleèenská událost byla vnímána
i pražská pitva, která probíhala
dokonce nìkolik dní. Jan Jessenius
pøi ní rozøezal tìlo obìšeného
muže, aby pøítomné mediky
i prostý lid seznámil s tajemstvím,
která se v lidském tìle až do té
doby ukrývala. Morbidní podívaná
sklidila velký úspìch a Jan Jessenius o ní pozdìji sepsal pojednání.
Pøes svùj nepopíratelný význam na
poli lékaøské vìdy skonèil slovutný doktor velmi neslavnì. Po
porážce stavovského povstání byl
v èervnu roku 1621 popraven na
Staromìstském námìstí.
1881 - Otevøení Národního
divadla
Dne 11. èervna roku 1881 bylo
slavnostnì otevøeno Národní
divadlo premiérou opery Libuše,
kterou zkomponoval Bedøich
Smetana. Velkou spoleèenskou
akci poctil svou návštìvou i korunní princ Rudolf Habsburský.
Pøestože následník trùnu zakrátko
divadlo opustil, Smetanova Libuše

si jinak získala pøízeò celého publika. Oblíbená opera o mytické
knìžnì neztratila nic ze své pøitažlivosti ani po více než století,
jak je patrné i ze zvyku uvádìt její
fanfáry pøi pøíchodu prezidenta
Èeské republiky.
1942 - Vyhlazení Lidic
Dne 10. èervna roku 1942 došlo
k jedné z nejvìtších tragédií druhé
svìtové války v Èechách. Støedoèeská víska Lidice byla v rámci
kruté odplaty za atentát na
øíšského protektora Reinharda
Heydricha srovnána se zemí.
Nacisté brzy po ránu zajali všechny obyvatele, muže oddìlili od žen
a dìtí a odvedli je na místní
Horákùv statek. Jejich manželky
byly zatím odvezeny do tìlocvièny
kladenského gymnázia, kde
zùstaly nìkolik dní, aniž by tušily,
že jejich manželé byli zatím
v Lidicích nemilosrdnì postøíleni.
Po dlouhém èekání nacisté matky
násilnì odtrhli od dìtí, které byly
pozdìji kromì nìkolika výjimek
urèených k ponìmèení zavraždìny.
Lidice se se svými tøemi sty
ètyøiceti obìt´mi mìly stát
varováním všem, kdo by se
dovážili jakýmkoliv zpùsobem
ohrožovat hitlerovu nacistickou
øíši.
Pozn.: pøevzato z èasopisu Živá
historie, www.epublishing.cz/zivahistorie

Pozor, pozor!
Jako každý rok, tak i letos vycházejí Dolnolutyòské noviny o letních prázdninách jako dvojèíslo, a to v polovinì mìsíce srpna.
Proto je tøeba spoleèenskou kroniku a inzeráty odevzdat do
5. èervence 2010 v kulturním domì paní Pavle Petrové.
Zájezdy na zámek Raduò a hrad Helfštýn
Osvìtová beseda ve spolupráci s Èeským svazem žen pøipravila
na úterý 13. èervence jednodenní zájezd na zámek Raduò a do
Opavy s prùvodcem. Odjezd autobusu
od KD v 8 hodin, cena 220 korun.
Bližší informace podá p. Petrová
osobnì nebo na tel. 552 301 243, e-mail: osvetovabeseda@dolnilutyne.org
Osvìtová beseda pøipravila na sobotu 11. záøí jednodenní zájezd
na hrad Helfštýn /vstup do hradu po celý den zdarma/ a do Lipníku nad Beèvou. Odjezd autobusu od KD v 8 hodin, cena 220
korun. Bližší informace podá p. Petrová osobnì nebo na tel. 552
301 243, e-mail: osvetovabeseda@dolnilutyne.org
(red)

Informujeme o dÏnÌ v obci

èerven 2010

Dolnolutyòské noviny

strana 5

Vyjeli jsme do p¯Ìrody
Poslední dubnový týden byl pro naše dìti zvlášt´ veselý. Vyjeli jsme totiž spoleènì s 2. a 3. tøídou ZŠ A. Jiráska do
školy v pøírodì do Velkých Karlovic. Poèasí nám pøálo, takže jsme si opravdu užívali.
Výuka probíhala formou skupinové práce.
Dìti se prostøednictvím zábavných úkolù
seznámili s okolím Velkých Karlovic,
s pøírodou i horami, které je po obou
stranách obklopují.
Navštívili jsme Karlovické muzeum
a poznali, jak se žilo døíve. Hodnì èasu
jsme samozøejmì trávili na èerstvém
vzduchu.
Dìti ve smíšených družstvech závodily,
soutìžily a zahrály si spoustu her v lese
i na høišti. Nejvíce se však tìšily na
30. duben - den vymítání všeho zlého
a pálení èarodìjnic.
Vyrobily si košt´átka, oblékly masky
a vyrazily na prùvod vesnicí. Poslední
den nám sice zaèalo pršet, ale školu jsme
ukonèili veselou olympiádou.
Všichni jsme tady našli nové kamarády
a domù jsme si pøivezli spoustu krásným
zážitkù. Tìšíme se, že pøíští rok pojedeme
zase.
(red)

100 let ökoly
Asi byste to neøekli, ale naše
vìøòovická škola oslaví v pøíštím
školním roce 100 let od svého
založení.
Od roku 1867 probíhalo vyuèování v nízké
pøízemní budovì pøed mostem pøes øeku Olši.
Tato však byla uznána za nezpùsobilou z dùvodu velké vlhkosti. Proto se zaèala roku 1910
stavìt nová škola.
Stavba byla zapoèata 22. kvìtna 1910 posvìcením základního kamene a postupovala velmi
rychle.
Dne 13. bøezna 1911 již byla hotova a vysvìcena faráøem Henrykem Dziekanem. Vyuèování
v této budovì, která prošla samozøejmì mnohými zmìnami, probíhá dodnes.
Pøíští školní rok bude proto vìnován tomuto
krásnému výroèí. Chtìli bychom v budovì
školy uspoøádat malou výstavku k její historii.
Proto chceme požádat všechny pamìtníky, kteøí
nám mohou na tuto výstavku pøispìt napø.
starými fotografiemi, uèebnicemi nebo jinými
školními pomùckami, aby je pøinesli do školy
kdykoliv v dobì od 7.00 do 14.30 hodin. Všechny pøedmìty, prosím, oznaète jménem
a adresou.
Po ukonèení výstavky vám budou samozøejmì
vráceny.
Za váš zájem, ochotu a pomoc pøedem dìkujeme.

MlÈËn˝ den na naöÌ ökole
Pokud posloucháte rádio, nebo se díváte na televizi, mùžete se z reportáží dozvìdìt, že v poslední dobì jsou velkým hitem mléèné automaty. V
Èeské republice se již provozuje pøes 200
automatù na èerstvé syrové kravské mléko.
Urèitì by vás pøekvapilo, že jich nejvíce
najdeme na Ostravsku. To jen tak na okraj.
O tom, že mléko od krav je opravdu velice zdravé,
se dne 5. kvìtna mohli pøesvìdèit žáci 2. stupnì ZŠ
Aloise Jiráska. Tým Školního èasopisu se rozhodl
pro spolužáky pøipravit ‚‚MLÉÈNÝ DEN''. V tento
den mìli žáci možnost ochutnávat pøevaøené
kravské mléko, které jsme pøedchozí den zakoupili.
A že žákùm opravdu chutnalo, jsme se mìli
možnost pøesvìdèit po celé dopoledne. Kromì toho
byla pro žáky pøipravena nástìnka, kde se mohli
doèíst vše o mléce a také o provozovatelích
mléèných automatù. Jen pro pøedstavu se prodá v
jednom mléèném automatu okolo 150 - 200 litrù
mléka za den. Mléko obsahuje 3,7 procenta tuku a
3,25 procenta bílkovin.

Na závìr bychom chtìli podìkovat vedení školy, p.
uè. Lajczokové za podporu, ale také spoleènosti
prodávající automaty na mléko s názvem TOKOAGRO z Rudic. A vlastnì díky patøí všem, kteøí
toto mléko ochutnali (pøes 90 žákù, také nìkteøí

uèitelé). Ti, kteøí mléko neochutnali, se s ním
mohou seznámit v dalším pokraèování mléèných
dnù, nebo si ho zakoupit na statku v Dolní Lutyni.
Ondøej Adamèík, Kristýna Klichová,
redaktoøi Školního èasopisu

VajÌËka se smaûilaÖ
Smažení vajec nebylo ani letos opomenuto.
Smažily rodiny, organizace i rùzné zájmové
skupiny. At´ už je pùvodní pøíèina vzniku této
tradièní jarní akce jakákoliv, je stále udržována.
Vždyt´ takové voòavé jídlo pøipravené a konzumované v jarní pøírodì a kruhu blízkých osob
má své nezamìnitelné kouzlo a chut´. Snímek
"zbytecké" party seniorù to dokazuje.
(red)
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Parkujeme vûdy spr·vnÏ?

Hasièi se pøi výjezdu k požáru setkávají s množstvím situací, které jim
komplikují jejich práci. Kdo sám sedìl nìkdy za volantem nákladního
auta, ví, jaké je proplétat se hustým provozem. Navíc, se zvyšujícím se
poètem automobilù, naše sídlištì jsou doslova pøeplnìna parkujícími
automobily, které ne vždy parkují na místech k tomu urèených.
Není neobvyklé, že obyvatelé sídlišt´ i pøes èastá varování využívají
k parkování svých vozidel i požární nástupní plochy, i když tyto plochy
jsou zøetelnì oznaèeny dopravním znaèením "Zákaz stání - nástupní
plocha pro požární techniku". Tìžko øíci, zda si øidièi uvìdomují následky svého nedbalého jednání. Nástupní plocha totiž slouží v pøípadì
požárního zásahu k ustavení výškové techniky, kdy se hasièi potøebují
dostat co nejblíže k zasaženému objektu, aby mohli evakuovat obyvatele
èi vést protipožární zásah.
Dalším problémem, se kterým se potýkají nejen hasièi, ale i další
záchranáøské složky, je špatná prùjezdnost ulicemi pøeplnìných sídlišt´.
Opìt jako v pøípadì nástupních ploch hrají hlavní roli neukáznìní øidièi,

M·te zn·mku?
V kvìtnu by všichni obèané mìli mít
zaplacený poplatek za svoz
komunálního
odpadu v roce
2010 a vyzvednutou známku.
Prosíme všechny obèany, kteøí
ještì
nezaplatili, aby tak
uèinili v nejbližších dnech.
Dále si na popelnici nalepili letošní
známku a v pøípadì nejasností co nejdøíve
kontaktovali pracovnici obecního úøadu
M. Handzlovou (tel: 552 301 294).
Nezaplacené poplatky bude obec vymáhat
soudní cestou a popelnice bez nálepky
nemusí být svozovou firmou vysypány.
Dìkujeme za pochopení.
(OÚ)

kteøí parkují svá vozidla tak, že dokonale znemožní prùjezd velkého
požárního vozidla. V tomto pøípadì hrozí nebezpeèí z prodlení, protože
záchranáøi se musí k místu mimoøádné události, èasto složitì, dostat jinou
trasou. Je to opravdu smutné, že tuto skuteènost si mnozí z øidièù uvìdomují až v okamžiku, kdy se sami ocitnou v tísni a nemùžou se doèkat
pomoci. Potom i nìkolik minut se mùže zdát jako neskuteènì dlouhá
doba.
V praxi se hasièi také èasto setkávají s vozidly zaparkovanými tak, že
znemožòují použití zaøízení pro hašení vodou (napø. požární hydranty),
èímž dochází ve znaèné míøe k omezení podmínek pro rychlé zdolání
požáru a pro záchranné práce.
A proto nezapomeòte, že mezi základní zásady parkování patøí neparkovat pøed vstupem do objektu, neparkovat na nástupních plochách pro
požární techniku, neparkovat pøed nadzemními a nad podzemními
požárními hydranty. Nikdy totiž nevíte, kdy pomoc budete potøebovat
i vy !

Informace z naöÌ obce
Koncert pìveckých sborù
Dne 17. èervna v 17 hodin vystoupí
v kostele Sv. Jana Køtitele v Dolní Lutyni
dvì vynikající pìvecká tìlesa. Smíšený
pìvecký sbor Gymnázia v Orlové pod
vedením umìlecké vedoucí Mgr. Petry
Rašíkové, držitelky nìkolika ocenìní za
mimoøádný dirigentský výkon a studentský sbor gymnázia z Wintethuru (Švýcarsko). Jste srdeènì zváni.
Mìï opìt láká nenechavce
Poblíže železnièní stanice Dolní Lutynì
neznámý pachatel z nedìle na pondìlí
3. kvìtna odcizil mìdìná lanka. Celkem
8 kusù lanek v délce 4 metry odøízl v kolejišti a tímto jednáním organizaci zpùsobil
škodu ve výši 6.400 korun. I když v tomto
pøípadì naštìstí nedošlo k žádnému obecnému ohrožení, si pachatel ale neuvìdomuje, že jakýkoliv zásah v kolejišti mùže
zpùsobit tragédii. Policie po pachateli
pátrá.

Tìžká dopravní nehoda motorkáøe
Krátce po dvacáté hodinì ve ètvrtek
29.dubna došlo v obci Dolní Lutynì ke
kolizi
mezi
osobním
vozidlem
a motorkáøem.
Øidiè (21 let) vozidla Škoda Felicia na
køižovatce ulici Bezruèova a Bohumínská,
ve smìru na Karvinou, odboèoval vlevo´a
nedal pøednost v jízdì motorkáøi.
Øidiè (36 let) motocyklu Triumph C23XB
jel po hlavní silnici ve smìru od Karviné
na Bohumín.
Motorkáø utrpìl tìžká zranìní - otevøenou
zlomeninu kotníku s dobou léèení nad
6 týdnù.
Škoda na motocyklu byla pøedbìžnì
vyèíslena na 100 000 Kè, na vozidle
30 000 Kè.
Alkohol u mladého øidièe vozidla zjištìn
nebyl, ale bude proti nìmu zahájeno trestní stíhání pro spáchání trestného èinu
tìžké ublížení na zdraví z nedbalosti.
(red)
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SpoleËensk· kronika
Vìk není to, v èem poznává se stáøí,
když oèi vìèným mládím záøí
a když se srdce umí pousmát,
tak ten vìk není vùbec znát.
Dne 20. kvìtna 2010
oslavil své 70. narozeniny
pan
Josef ÈOPÍK
z Vìøòovic.
Vše nejlepší, hodnì zdraví, štìstí Ti pøejí
manželka Božena, synové Drahomír
a Hynek s rodinami, vnouèata Tomík
a Kubík.
Dotlouklo srdce nejdražší
maminky,
odešlo na vìènost spát.
V mysli naší však,
maminko,
zùstáváš ve vìèných vzpomínkách.
Dne 4. èervna 2010 jsme
vzpomnìli 1. smutné
výroèí úmrtí naší maminky
paní
Marie WODECKÉ z Vìøòovic.

Èas plyne,
ale vzpomínky v našich srdcích zùstanou.
Dne 11. èervna 2010
vzpomeneme 10. smutné
výroèí úmrtí paní
Marty JUREÈKOVÉ
a zároveò 2. èervence 2010
by se dožila 100 let.
Stále vzpomínají dcery Jiøina a Marta,
vnuèky a vnuci.
Èas plyne a nevrátí, co vzal.
Jen bolestné vzpomínky v srdci zanechal.
Dne 12. èervna 2010
vzpomeneme 5. smutné
výroèí úmrtí pana
Miloslava TESAØE
a zároveò si 1. èervence 2010 pøipomeneme jeho nedožitých 77 let.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Lidie, syn a dcera s rodinami.
Tìžko se s Tebou louèilo,
tìžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekonèí,
v srdcích Tì dál budeme
mít,

S láskou vzpomínají dcera Lidie a syn Jiøí
s rodinami.

Dne 21. èervna 2010 vzpomeneme
1. smutné výroèí úmrtí pana

Dotlouklo srdce,
ztichl Tvùj hlas,
ale vzpomínka na Tebe,
žije dál v nás.

Zdeòka USZKA.

Dne 7. èervna 2010 jsme
vzpomnìli 1. smutné
výroèí úmrtí pana
Bruna OCZADLEHO.
Vzpomínají synové Martin a Štìpán.
Pracoval až do únavy,
klidu sobì nedopøál,
jeho srdce zlaté bylo,
každému jen dobré pøál.
Dne 28. kvìtna 2010 jsme
vzpomnìli 10. výroèí úmrtí
mého syna, bratra pana
Bruna SZKATULY
a 7. èervence 2010 by se dožil 50 let.
S úctou vzpomíná a nikdy nezapomene
maminka a sestra s rodinou.
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Dìkujeme všem pøíbuzným, pøátelùm,
spolupracovníkùm a ostatním úèastníkùm
smuteèního obøadu, kteøí se dne
23. dubna 2010 pøišli naposledy rozlouèit
s naším drahým synem a bratrem panem
Ing. Pavlem FISMOLEM.
Dìkujeme za slova útìchy i kvìtinové
dary. Zvláštní podìkování náleží otci
Mariánu Pospìchovi za mimoøádnou
duševní podporu.
Rodièe Alena a Jaroslav Fismolovi a sestra Lenka Trembošová s rodinou.
Dìkujeme všem pøíbuzným, pøátelùm
a ostatním úèastníkùm smuteèního
obøadu, kteøí dne 16. dubna 2010
doprovodili mého manžela Ing. Zdeòka
SKOTNICU na jeho poslední cestì.
Dìkujeme za kvìtinové dary a projevenou
soustrast. Zarmoucena rodina

V˝roËÌ
V mìsíci kvìtnu oslavili
75 let - Edita Konderlová, Danuše Navratová
85 let - Kvìtoslava Kratochvílová, Štìpán
Wiœniowski, Olga Adamczyková
Oslavencùm pøejeme hlavnì
hodnì
zdraví, štìstí a osobní pohodu v kruhu
rodinném.
Diamantovou svatbu oslavili manželé
Jozef a Johana ÈIMBOROVI z Dolní
Lutynì.

S láskou a úctou vzpomínají manželka
Irena, maminka, syn Petr a dcera Lucie
s rodinami.

Ke krásnému výroèí se pøipojujeme s blahopøáním dobrého zdraví a dalších
spoleènì prožitých let.

Kdo v životì ztratil to nejdražší, ví,
kolik bolesti a žalu v srdci zùstává.

Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:

Dne 22. èervna 2010
vzpomeneme 3. výroèí
úmrtí paní
Lili NEPOKOJOVÉ.
Stále s láskou vzpomínají manžel Jan
a syn Rostislav s rodinou.
Podìkování
Dìkuji všem pøíbuzným,
sousedùm a známým za
projevy soustrasti a kvìtinové dary pøi posledním
rozlouèení s paní Alenou
KÖNIGOVOU. Manžel
s rodinou.

Rudolf Bonczek, František Kysela,
Stanislav Otisk, Alenka Königová, Danuše
Vrkoèová, Antonín Kokotek
Všem pozùstalým vyjadøujeme hlubokou
soustrast.

Sk·Ëeö p¯es övihadlo?
Tak pøijï v pondìlí 23. srpna na zábavné sportovní
dopoledne, které zaèíná v 9.00 hodin na prostranství pøed pekárnou a v pøilehlém parèíku a za
špatného poèasí ve velkém sále Kulturního domu
v Dolní Lutyni. Celkem je pøipraveno sedm disciplín - bìh v gumácích, skákání v pytli, hod na cíl atd.
Akce je pøipravena pro všechny vìkové kategorie
dìti a jejich rodinné pøíslušníky. Toto tradièní
sportovní dopoledne pøipravila Osvìtová beseda ve
spolupráci s Èeským svazem žen.
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FotbalistÈ Sokola nad sestupovou propastÌ
Po skvìlém rozjezdu letošní sezóny se výkony hráèù Sokola Dolní Lutynì støídají jako na houpaèce. Tìsnì pøed koncem
sezóny tým bojuje o záchranu.
DOLNÍ LUTYNÌ-LIBHOŠT´ 2:2 (1:0)
Další utkání jsme odehráli na domácím høišti
s mužstvem Libhoštì. Bylo to utkání, jak se
øíká, o šest bodù, ale bohužel jsme ho nezvládli
a nakonec mùžeme být rádi za bod. Utkání jsme
nezaèali špatnì a ve 25. minutì se dostali do
vedení po brance Havláska. Tak skonèil
i poloèas.
Ve druhé pùli jsme se dostali v 51. minutì do
vedení 2:0 zásluhou Twrdého, který promìnil
penaltu. Po této brance jsme pøestali hrát jako
v minulém domácím zápase s Heømanicemi
a soupeø v 57. minutì po skrumáži pøed naši
brankou snížil na 1:2. Po tomto gólu jsme se
zatáhli na vlastní polovinu a bránili hubené
vedení. V 78. minutì po centru z pravé strany
hosté vyrovnali na koneèných 2:2.
V 89. minutì mìl ještì šanci Huòaø, který

proklièkoval až pøed hostujícího brankáøe, ale
støílel jen do jeho nohou. Hned z protiútoku
jsme mohli inkasovat, ale hostující útoèník
pøekopl branku z pìti metrù.
BYSTØICE-DOLNÍ LUTYNÌ 1:0 (0:0)
V tomto utkání jsme opìt prohráli zcela
zbyteènì, když jsme nedokázali promìnit své
šance, které jsme si hlavnì ve druhém poloèase
vytvoøili. Naopak po naší jediné chybì v 78.
minutì jsme inkasovali jediný gól utkání.
Domácí vytìžili z minima maximum a tím
rozhodli o vítìzství. Nás tato prohra stále drží u
dna tabulky a dostat se nahoru bude velice
obtížné.
VLÈOVICE-DOLNÍ LUTYNÌ 3:1 (2:1)
Nedìlní utkání se hrálo opìt za deštì, takže

jsme vidìli nejeden nelehký souboj o míè.
Zaèátek utkání nám vyšel výbornì: už v 9. minutì jsme se ujali vedení po hlavièce Smetany.
Bohužel to bylo z naší strany vše, co jsme tady
pøedvedli a už ve 28. minutì domácí po neuvìøitelné chybì Žáka vyrovnali na 1:1. Ve 30.
minutì už jsme prohrávali po vlastní brance
Smetany. Druhá pùle moc fotbalovosti na
tìžkém terénu nepøinesla a šance, které jsme si
vytvoøili, jsme opìt nepromìnili.
A když domácí v 81. minutì zvýšili na 3:1, bylo
po zápase. Ve velice dùležitém utkání jsme opìt
nebodovali a naše situace je kritická. Máme
pøed sebou dvì dohrávky na domácím høišti,
které musíme zvládnout, jinak sestup do 1. B
tøídy neodvrátíme. Ukazuje se, že nìkteøí hráèi
prostì na 1. A tøídu nemají.
(av)

FotbalovÈ jaro jde do finiöeÖ
Do konce sezóny 2009-2010 zbývá odehrát poslední tøi kola, která
rozhodnou o koneèném umístìní mládežníkù TJ Sokol. Všechny mistrovské zápasy se odehrávaly dle plánovaného rozpisu až do poloviny
kvìtna, kdy harmonogram narušilo
intenzivní deštivé poèasí. Zatopená
a podmáèená høištì nám neumožòovala odehrát dvì víkendová mistrovská kola.
Pojïme si ale struènì øíct jak jsou na
tom pøed závìrem sezóny naše týmy.
Pøípravka. V jarní èásti prozatím jen
porazili v derby utkání stejnì staré
chlapce Slávie Orlová B. Je jasné, že
v úzkém kádru, jakým naše pøípravka
disponuje, se nemùžeme rovnat velkým
týmùm z mìsta. Pøesto patøí dìtem
pochvala za bojovnost a odhodlání, se
kterým nastupují do každého zápasu.
V neúplné tabulce patøí našim benjamínkùm pøedposlední pøíèka, ale je tady možnost si dobrou hrou
v posledních duelech polepšit o nìjakou pøíèku výše.
Starší žáci. Po dramatickém utkání se Slovanem Záblatí nastoupili
v domácím prostøedí proti Slavoji Rychvald a s odhodláním poprat se
o umístìní v tabulce. Duel však skonèil nerozhodným výsledkem a v tabulce tudíž nedošlo ke zmìnì.
Jako pøes kopírák skonèil i vložený zápas v Dìtmarovicích, taktéž remízou. Poslední kvìtnové proslunìné ráno chlapci nastoupili v Bohumínì
s vìdomím, že chtìjí-li v tabulce jít výše, musí plnì bodovat. A vyšlo vše
podle plánu celého týmu, tøi body se stìhují do Dolní Lutynì za vítìzství
3:1.
V nechtìné pauze trenéøi doladili herní formu, kterou tým ihned zužitkoval v poslední kvìtnové nedìli na høišti Lokomotivy Petrovice. Domácí
družstvo rozstøíleli 7:0. Prozatím žákùm patøí 5. místo, a když se jim

bude v závìreèných zápasech daøit, mají možnost atakovat i tøetí místo
v tabulce.
Kvùli neregulérnímu terénu odložené utkání s Baníkem Rychvald se
hrálo 7. èervna.
Dorost. Tým šlape pøesnì podle pøedstav trenéra a drží si druhou pøíèku, ale
již jen s osmibodovým náskokem na
další týmy.
Po prohøe ve Stonavì hráèi opìt
zabrali, a postupnì pøehráli Slavoj
Rychvald (6:2), Horní Bludovice (5:1)
a pak pøišlo dramatické utkání v Dìtmarovicích.
Hráèi již od úvodních minut pøedvádìli
kvalitní kolektivní výkon, korunovaný
v 18. minutì tøetím gólem v síti
domácích.
21. minuta a náš stoper vidí èervenou
kartu. Pøed námi je sedmdesát minut
oslabení. Nástup do druhé pùle jsme mìli famózní, dvìma brankami se
dostáváme do vedení 5:1, chlapci se v tu chvíli ještì více semkli a dotáhli zápas do vítìzného konce. Pro všechny to byla ukázka toho, jak se má
hrát srdcem.
Dvoutýdenní pauza však dorostu neprospìla. Na tìšínské podmoèené
trávì jsme v první pùli podcenili hru domácích, dotahovali jsme, a když
už jsme si vypracovali brankové pøíležitosti, tak jsme je nevyužili.
V samotném závìru to vypadalo, že se rozejdeme smírnì, ale bohužel,
domácí potrestali naše hrubky v obranì. Prohráli jsme 2:4.
V posledních utkáních musíme potvrdit, že tato sezóna nebyla náhodná,
ale že jsme patøili k favoritùm soutìže. Držme všem tøem týmùm prsty,
aby svými výkony v závìru jarní èásti potvrdili dobré jméno dolnolutyòské kopané.
Petr Friedrich
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