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Obec zÌskala na dotacÌch 50 milion˘
Jednou z mála možností, jak vylepšit
hospodaøení obcí jsou dotaèní tituly.
Když opomenu jistá negativa pøi
pøerozdìlování financí obecnì, musí
každá obec a každý starosta udìlat
vše pro to, aby obec byla v tomto
smìru úspìšná.
Není tajemstvím, že balík penìz se neustále
tenèí a období štìdré dotaèní politiky jednou
skonèí, proto není tøeba marnit èas. Jak si vede
naše obec, posuïte sami, a jen pro pøipomenutí
uvádím nìkolik faktických údajù.
Od roku 2007 do dnešního dne obec podala
celkem 38 žádostí o dotace. Úspìšná byla
prozatím ve 32 pøípadech a do rozpoètu obce to
pøineslo témìø 50 milionù korun. Z nejvýznamnìjších akcí bych rád jmenoval pøedevším tyto:
- zklidnìní køižovatky v centru obce a vybudování ostrùvkù na pøecházení, s dotací 1 milion korun pomohl kraj.
- chodník od malé školy k ZŠ A. Jiráska vèetnì
nových parkovacích míst, odvodnìní
a nasvìtleného pøechodu pro chodce s dotací ve
výši 3 miliony korun z Ministerstva financí.
- øešení sesuvu ve Waroschovì lese nákladem
5,8 milionu korun, kde byly ohroženy sesuvem
nejen nejbližší rodinné domy, ale také celá ulice
Øadová. Dotace v tomto pøípadì èinila 5,12
milionu korun z fondù MŽP.
- obdobnì složitým pøípadem byl sesuv svahu
pod kostelem sv. Jana Køtitele, hrozil nejen
sesuv svahu, ale také høbitova a našeho krásného kostela do Lutyòky. Náklady hrazené
z Operaèního programu ZP na záchranu pøesáhnou za 5 let 10 milionù korun, avšak podíl obce
je jen 10 procent.
- na zateplení mateøské školy v centru obec
získala dotaci 2,82 mil Kè ze SFŽP.
- na opravu kulturního sálu a vybudování nové
knihovny pak získala dotaci z ROP ve výši 8,7
milionù a tak bych mohl pokraèovat.
Mezi již schválenými projekty, které èekají
v nejbližší dobì na realizaci, jsou:
- zateplení fasády a støechy kulturního domu,
vèetnì výmìny oken. Takže šedá omítka brzy
zmizí a KD bude mít novou barvu.
- novou fasádu a okna získá také malá škola.
- obcí bude procházet nova cyklostezka kolem

Olše spojující Karvinou s polskou Ratiboøí.
Podány jsou další dva projekty na zateplení
školních budov ve Vìøòovicích a na Zbytkách.
Do konce roku bychom rádi podali ještì projekt
na vybudování sbìrného dvora a jeden projekt
na snížení prašnosti v obci. Hodnota dotaèních
penìz, o které se chceme ucházet, pøesahuje
èástku 21mil. Kè a my doufáme, že v nejednom
pøípadì budeme úspìšní.
Kdo si zkusil podat nìkdy projekt, ví, že je to
hodnì složité a komplikované. Nejen samotná
žádost, ale taky ekonomická vyváženost
a udržitelnost projektu po dobu nejbližších pìti
let. Jsem velmi rád, že se nám získávání financí
prozatím daøí a dìkuji všem, kteøí se na
pøípravì a realizaci projektù podílejí. Pøísné
a opakované kontroly u tìchto projektù jsou
samozøejmostí a mne tìší, že obec prozatím
vždy obstála. Snad jeden pøíklad za všechny.
Sesuv ve Waroschovì byl kontrolován dokonce
3x: pracovníky Ministerstva životního
prostøedí, Finanèním úøadem v Karviné
i Nejvyšším kontrolním úøadem. Kdo zná pøísnost a nekompromisnost tìchto institucí, ví, že
jim nic neujde a pøestože v Dolní Lutyni trávili
celé týdny a dokonce mìsíce, výsledek kontroly
je potìšující - obec má vše v poøádku.
Lidé si vìtšinou myslí, že když obec získá
dotaci, tak dostane peníze a pak je v souladu

s projektem za nìco utratí, bohužel to tak není.
Když získáme dotaci, musíme nejdøíve splnit
mnoho podmínek vèetnì schválení zadávacích
podmínek, výbìrového øízení apod. Pak mùže
firma teprve zaèít s pracemi a po jejich
dokonèení obec musí firmì zaplatit ze svého
nebo z úvìru. Teprve po kontrole investice
a splnìní celé øady podmínek je obci slíbená
dotace proplacená zpìtnì. Tento proces trvá
celé mìsíce v poslední dobì roky. Jsem velmi
rád, že obec ještì žádný úvìr nepotøebovala
a má dostatek svých vlastních zdrojù na spolufinancování, narozdíl od jiných zadlužených
mìst a obcí.
Nejvìtší investicí, která obec asi nemine, je
kanalizace. Když opominu složitost celého
problému od geodetického zamìøení témìø celé
obce, nároènosti terénu, vzdálenosti, výkupy
pozemkù, stoèného a propletence všech
možných sítí, zbývá v tomto okamžiku vyøešit
" jen nìkolik malièkostí: kdy a za kolik". Pøed
nìkolika roky jsme zaèínali témìø od nuly, dnes
jsou projekty na odkanalizování Dolní Lutynì
i Vìøòovic témìø pøed dokonèením, takže
budoucí zastupitelstvo má pøed sebou hodnì
složitých rozhodnutí. O tom, kdo bude za obec
žádat další roky o dotace, rozhodnete asi za
mìsíc jen vy, obèané Dolní Lutynì a Vìøòovic.
Mgr. Pavel Buzek, starosta obce
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ProË nechceme v obci tov·rnu
Urèitì si ještì pamatujete pohádky, které zaèínaly: Byl jednou jeden král a ten slíbil ruku princezny a pùl království
tomu, kdo zemi zbaví sedmihlavé sanì.
V té pohádce se naštìstí našel vždy
nìjaký Honza, který at´ už silou èi
dùvtipem
saò
pøekonal
a
lidé
v království dál žili spokojenì.
Žijeme tady v Dolní Lutyni už nìjaký
ten pátek a jako ti lidé v pohádce
bychom ještì rádi v klidu žili dál. Jenže
už máme pocit, že nám tady taky øádí
taková saò - hlavy jí více èi ménì kontrolovanì narùstají a bojíme se dne, kdy
budeme muset dál pùl….
A že tìch hlav už za posledních 10 let
místní obyvatele sužuje celkem dost!
Každá z nich si vždy na dlouhý èas
vyžádala velkou trpìlivost obèanù,
vždyt´ to vždy bylo v zájmu státu,
pokrok nelze zastavit a jsme rádi, že se
investuje do prospìšných vìcí. Pro
pøipomenutí tøeba jen:
- stavba železnièního koridoru
- tìžba štìrkopísku v místní pískovnì
- výstavba dálnice
- provoz ve firmì "sváøeèské školy"
- výstavba teplovodu do Bohumína
Tou šestou hlavou jsou pro témìø
každého obèana opakující se pøívalové
deštì a v našich sklepech èi dokonce
v obytných místnostech øádící povodnì.
A už se ukazuje i sedmá hlava - stavba
haly pro separaci odpadù s obsahem
kovù. Že se v blízkosti hustì obydlené
zástavby èásti Nerad nìco takového
chystá se obèan mohl dovìdìt jen
z úøední desky Moravskoslezského kraje
ze dne 19. 5. 2010, ale ruku na srdce kolikrát si otevøete na internetu úøední
desku MSK?
A tady je odpovìï na úvodní otázku -

petici jsme napsali hlavnì pro informovanost obèanù a jako žádost k vedení
obce Dolní Lutynì, aby udìlalo maximum pro zastavení tohoto zámìru. Jsme
pøesvìdèeni, že umístìní zaøízení tohoto
typu bude mít zcela jistì ekologické
následky nejen na pøírodu, na životní
prostøedí, ale zejména na zdraví obyvatel této lokality.
Tyto obavy nám potvrdil i závìr šetøení
zámìru Krajským úøadem, Krajskou
hygienickou stanicí a Èeskou inspekcí
životního prostøedí. A jen jedna vìta ze
zámìru: Investor, v rámci svých koncepèních zámìrù, uvažuje o využití

území i pro další aktivity obdobného
charakteru.
Tímto bych chtìla podìkovat vedení
obce za všechny obèany nejen èástí
Nerad a Vìøòovice, že naše obavy budou
vyslyšeny a že nás pøíštì neopomene
upozornit tøeba prostøednictvím místního tisku na takto závažné okolnosti
týkající se bydlení každého z nás v naší
obci. Protože by mohlo být jednou
pozdì a tøeba žádný Honza nebude zrovna k mání.
Za všechny obèany
podepsané v petici
Jaroslav Kasala a Jana Josieková

Rada obce nesouhlasÌ se stavbou t¯ÌdÌrny odpadu
Jak js m e è t e n á ø e i n f o rmo v a li v p øe d ch o z ím è ís le novin
(s tr. 3 " i n f o r m a c e z o b ce " ), p ro je d n á v ala rad a o bc e na
svém za se d á n í 2 8 . è e rv e n ce zá mì r s p o leè n o s ti A B C he mitrans , s. r. o . , v y b u d o v a t v lo k a litì N e ra d s tøe d is k o (ha lu)
n a s epar a c i o d p a d u s o b s ah em k o v ù . Ra d a o b c e s e po
zvážení všech možných skuteèných i skrytých rizik
v yslovil a k p ø e d l o ž e n é mu z á mì ru n eg ativ n ì a s je ho re a lizací neso u h l a sí .
Hlasová n í b y l o j e d n o my s ln é. P ro ti s e v y já d øili vš ic hni
è lenové r a d y o b c e .
Pøi posu z o v á n í b y l a v z a ta v p o taz i p etiè n í ak ce obè a nù
i stanov i sk o k o m i se p ro ro zv o j a d o p ra v u . P ro úplnos t
o tis kuje m e u sn e se n í rad y o b ce v p ln ém zn ìn í: R ada obc e
Dolní Lu t y n ì v y sl o v u je n es o u h las s e z á mì re m re a liz ova t v
Dolní Lu t y n i v l o k a l i t ì N era d " S ep ara c i o d p ad ù s obs a he m
k o v ù " s p o l e è n o s t í A B C h e m i t r a n s , s . r. o . , B u d o v a t e l s k á

333, 735 52 B ohumín-Zá bla tí. Za hla vní dùvody t ohot o
roz hodnutí pova ž uje me :
- pøe dmì te m s e pa ra c e js ou ne be z pe è né lá tky z p r acovávané
v blíz kos ti hus tì obydle né ho úz e mí
- uvá dì ná ve likos t produkc e dá vá pøe dpokla d j ej í m u kontinuálnímu násobnému zvyšování a tím násobení
riz ikovýc h vlivù
- ve øe jné mínì ní proje ve né s pontá nní pe tic í j e zásadnì
proti re a -liz a c i z mínì né ho podnika te ls ké ho z á mìr u
- v pøe dpoklá da né m z á mì ru je z je vnì projevená snaha
pøe dkla da te le roz š iøova t a ktivity obdobné ho char akt er u,
což pøímo nesouvisí se zámìrem a skrytým zpùsobem
ote vírá mož nos t ne kontrolova né ho a tì ž ko ovl i vni t el ného
roz š iøová ní ne ž á douc íc h podnika te ls kýc h a ktivi t s negativními dùs le dky pro obè a ny, c ož pova ž uje me za nepø í pus tné .
Jan Fi sm ol
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P¯ipravuje se oprava mostu v centru obce
V minulých letech se obec dozvìdìla o velmi
špatném stavu mostu pøes Lutyòku v centru
obce. Majitel mostu, Správa silnic
Moravskoslezského kraje, zaèal v tuto dobu
aktivnì pøipravovat jeho rekonstrukci. Vše
zaèalo prùzkumem a pokraèovalo pøípravou
projektové dokumentace, kterou provádìla
firma Dopravoprojekt Ostrava. V souèasné
dobì jsou vydána všechna nezbytná povolení,
a proto oprava mostu mùže zaèít. Protože pùjde
o pomìrnì velký zásah do provozu, dovoluji si
vám pøiblížit postup rekonstrukce a uvést nìkteré údaje z technické zprávy, kterou má obec
k dispozici. Souèasný stav mostu pøes Lutyòku,
která pøevádí dùležitou silnici II/4712, pìší
i cyklistický provoz, je v havarijním stavu. Protože stav mostu je velmi špatný, je navržena

jeho demolice a stavba úplnì nového mostu.
Mostem prochází kanalizace a stávající telefonní vedení. Bourání mostu bude probíhat po
osazení jednosmìrného mostního provizoria
s øímsou pro provoz chodcù a pøevedení
dopravy do provizoria. Konstrukce bude bourána strojovì bez použití výbušnin. V první fázi
z povrchu stávající vozovky, následné
dobourávání stávajících konstrukcí ve dnì
potoka pak ruènì. Po ukonèení demolièních
prací bude koryto provizornì zatrubnìno
a zaène se se stavbou nového mostu z prefabrikovaných dílù. Dno Lutyòky bude proèištìno
a prohloubeno èímž dojde ke zlepšení
odtokových pomìrù.
Výstavba nového mostu urèitì ovlivní provoz
v centru obce a doèasnì znepøíjemní život

obèanùm a firmám v blízkosti stavby. Na
druhou stranu dojde ke zrušení havarijního
stavu souèasného mostu, k výstavbì mostu
nového a zlepšení odtokových pomìrù
v Lutyòce. Osobnì si nedovedu pøedstavit,
kdyby se stávající most propadl, došlo k uzavøení cesty, kudy by vedly objízdné trasy a jak
dlouho by oprava trvala.
Rekonstrukce mostu je pøipravená a plánovaná
ještì na rok 2010, ale nevíme, kdy pøesnì
zaène. Záležet bude jen na investorovi, jestli
bude mít dostatek financí. Žádám všechny,
kterých se stavba dotkne, o pochopení a shovívavost. O všech novinkách, které se obec dozví,
budeme vèas informovat v Dolnolutyòských
novinách.
Mgr. Pavel Buzek, starosta obce

OcenÏnÌ za kvalitu ËepovanÈho piva
Èepovat v hospodì dobré
pivo není jen tak. Ví to
nejen

majitelé

hospod,

restaurací a zahrádek, ale
pøedevším
kteøí

zákazníci,

kvalitu

to

svého

piva poznají ihned. Jsme
nesmírnì

potìšeni,

že

jako jedna z mála hospod
v regionu, získala ocenìní

pivovaru

Ostavar

taky hospoda "U Mirka".
Cenu a za èisté trubky
a vždy dobøe vychlazené
pivo pøevzal sám Mirek
Adamèík, který je na toto
patøiènì hrdý.
Gratulujeme.

(red)

V srpnu se provedly opravy mÌstnÌch cest

V první polovinì srpna byly provedeny opravy
výtlukù a poškozených místních komunikací.
Nejednalo se o plošné opravy, ale tzv.
tryskovou metodou, která je pro tyto úèely podstatnì levnìjší a rychlejší než klasická oprava
asfaltovou smìsí. Pøestože byly pøed opravou

zkontrolovány povrchy všech místních cest,
mohlo se stát, že nìkterá poškozená místa
zùstala neopravena. Musíme ale podotknout, že
nìkteré opravy (kupø. ulice Pod Kostelem)
nebyly provedeny zámìrnì. Jedním z dùvodù je
souèasné silné zatížení cesty tìžkou dopravou

Zvýší se bezpeènost chodcù v Neradì a na Zbytkách?
Dlouhodobým rizikem pro chodce, zejména starší osoby a dìti, je
pohyb na dvou úsecích komunikací Rychvaldská na Zbytkách
a Neradská v Neradì. Na Rychvaldské se jedná zejména o úsek
mezi prodejní budkou a základní školou, na ul. Neradská od
odboèky na Vìøòovice u firmy DAFO
po odboèku ke sváøeèské škole. Pøíèina rizik je v obou pøípadech stejná.
Pomìrnì úzká vozovka a vysoký stupeò nákladní dopravy.
Vedení obce spatøuje øešení situace ve vybudování chodníkù.
Složitost obou staveb zvyšují jednak majetkové vztahy pøís-

pøi výstavbì rodinných domù a další možný
rozsah jejího poškození. Obracíme se na
obèany, aby poškození povrchù místních komunikací hlásili na obecní úøad p. Janì
Wrožynové, úsek dopravy.
(fis)

lušných pozemkù, jednak množství propustkù nad pøíkopy
i blízká oplocení rodinných domù. Z tohoto dùvodu se s projekèní kanceláøí uzavírá smlouva na vypracování dvou samostatných projektù (studie) v úrovni pro vydání územního rozhodnutí.
Prokáží-li tyto projekty, že stavby jsou realizovatelné (zatím
nelze urèit ani to, zda by mìly vést
po té které stranì komunikace),
není problém dopracovat projekty
do úrovnì pro stavební povolení a zaèít "shánìt" dotaèní finanèní
zdroje. Jedno je však jisté. Obì stavby by pro novì zvolené zastupitelstvo mìly být mezi prioritami.
(fis)

BezpeËnost chodc˘ p¯edevöÌm
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Z·¯Ì - napadenÌ Polska
1347 - Blanka
z Valois èeskou první dámou
Druhý záøijový den roku 1347
spatøila Praha velkolepou korunovaci nového èeského krále Karla
Lucemburského a jeho choti Blanky
z Valois. Mladièká francouzská
princezna byla v rámci sòatkové
politiky nadìjnému Lucemburkovi
oddána již v útlém dìtství, spoleèný
manželský život byl však naplnìn až
o mnoho let pozdìji. První žena
Karla IV. pøijela do Èech teprve pøed
polovinou tøicátých let a její první
dojmy z nové zemì byly zprvu
nevalné. Èeská spoleènost a její
mravy se na zaèátku 14. století jen
sotva blížily vybrané dvorské kultuøe
francouzského
dvora
a tìžkopádní Èeši ani zdaleka
nepøipomínali francouzskou kultivovanost. Pøesto se však mladièká
Blanka stala èeskou královnou
a nový "domov" pøijala po boku
svého manžela za vlastní. Oblíbená
a jemná panovnice bohužel nesetrvala na královském trùnu pøíliš
dlouho. Nedlouho po své korunovaci zemøela ve vìku pouhých
dvaatøiceti let.
1575 - Korunovace Rudolfa II.
Dne 22. záøí roku 1575 byl v Praze
slavnostnì korunován na èeského
krále podivínský Habsburk Rudolf.
Nový panovník trpící v závìru života tìžkou formou maniodepresivity státnickým záležitostem pøíliš
neholdoval, mnohem radìji se vìnoval umìní a vìdám, leckdy
hranièícím s okultismem. Rudolfova
cesta na èeský trùn nebyla snadná
a jeho pøijetí muselo být vyváženo
mnoha ústupky šlechtì, souvisejícími zejména s uznáním èeské konfese. Mocní Habsburkové však
pøece jen nemilosrdnou diploma-

tickou bitvu vyhráli a Rudolf II.
usedl na èeský trùn poté, co mu pan
Vilém z Rožmberka posadil
královskou korunu na hlavu. Rudolfova vláda dodnes vyvolává celou
øadu otázek spojených zejména
s panovníkovou nevyrovnanou
osobností. Jeho tìžká nemoc mu
ztrpèovala život a poznamenala celé
jeho vladaøské období. Paradoxnì
však v tentýž èas vstoupila Praha ve
známost jako umìlecké a vìdecké
centrum Evropy.
1841 - Narodil
se Antonín Dvoøák
Dne 8. záøí roku 1841 se v malé
vísce v Nelahozevsi narodil Antonín
Dvoøák do rodiny, která se tradiènì
vìnovala øeznièinì a pohostinství.
Rovnìž od prvorozeného syna se
oèekávala podobná životní dráha,
malý Antonín však od útlého dìtství
vykazoval navzdory rodièùm zøejmé
vlohy k hudbì. Velmi záhy zvládl
hru na housle a pozdìji, když se rodina kvùli lepšímu živobytí
pøestìhovala do Zlonic, se ponoøil
do výuky varhan, na kterých zaèal
komponovat první nesmìlé skladatelské pokusy. Jeho cílené
zamìøování se na obor hudby souviselo s místním skladatelem
a Dvoøákovým uèitelem Antonínem
Liehmannem, který si vzal mladièký
talent pod svùj patronát. V této dobì
již také bylo zøejmé, že mladý
Antonín nepùjde ve šlépìjích svého
otce, ale bude se vìnovat studiu na
varhanické škole v Praze. Životní
zaèátky
našeho
nejvìtšího
a nejznámìjšího skladatele byly
velmi krušné. Dvoøák se protloukal
za cenu bydlení u pøíbuzných
a vydìlávání si hodinami klavíru
v domácnostech bohatých Pražanù.
Jednou z nich byla i rodina Èer-

Zubní ordinace
V minulém èísle našich novin jsme slíbili rozhovor s novým panem
zubaøem. Pøestože úpravy ordinace se
pomalu konèí, chybí stále nìkterá razítka
potøebná pro znovu otevøení zubní ordinace. Po domluvì s panem doktorem proto rozhovor pøineseme v pøíštím
èísle, kde by mìla být uvedená nejen telefonní èísla, ale taky pøesné
datum otevøení. Prozatím to vypadá na 1. øíjna 2010, tak držíme palce,
aby to vyšlo.

mákova, která èítala pìt dcer. Jedna
z nich se pozdìji stala Dvoøákovou
manželkou, byt´ mladý skladatel
dlouho miloval její sestru Josefínu.
Sláva však geniálního skladatele
pøece jen neminula a Antonín
Dvoøák se proslavil po celé zemìkouli, a nejen na ní. Dvoøákova hudba
byla totiž rovnìž vyslána na palubì
raketoplánu do vesmíru, aby zde
s dalšími informacemi reprezentovala lidstvo.
1938 - Všeobecná mobilizace
Dne 23. záøí roku 1938 byla vyhlášena všeobecná mobilizace na
obranu pøed Hitlerovým Nìmeckem. Èeskoslovensko se však
v závìru tøicátých let ocitlo navzdory diplomatickým smlouvám
v izolaci, která by v pøípadì války
vedla k nenávratným ztrátám.
I proto je dodnes otázka mobilizace
a jejího následného zrušení hojnì
diskutovaným tématem. Pøes všechny zjevné signály z Evropy však
k mobilizaci skuteènì došlo a ve
spoleènosti byla dokonce pøijata
s nadšením. Uzavøení mnichovské
dohody ale nadìji na obranu státu
definitivnì znièilo.
1939 - Napadení Polska
Dne 1. záøí roku 1939 bylo nìmeckou nacistickou armádou napadeno
nic netušící Polsko. Rozsáhlé
pozemní i vzdušné invazi pøedcházelo fingované pøepadení
nìmecké radiostanice v Gliwicích,
které se mìlo pro okolní svìt stát
záminkou k útoku na východního
souseda Nìmecka. Plán na
rozpoutání váleèného konfliktu byl
až smìšnì jednoduchý. Malá ozbrojená skupinka nìmeckých vojákù
pøepadla gliwickou vysílací stanici,
aby odtud vyslala falešnou zprávu

v polštinì oznamující zámìr polské
armády zaútoèit na Hitlerovo
Nìmecko. Kvùli vìtší hodnovìrnosti zanechalo komando na místì
mrtvého Nìmce obleèeného za
Poláka, který mìl vypadat, jako by
padl bìhem dobývání radiostanice.
Záminka splnila svùj úèel beze
zbytku a o den pozdìji pøekroèily
nìmecké jednotky polskou hranici.
Poláci, jejichž armáda èítala mnohem ménì hlav a navíc nebyla
vyzbrojena tak dobøe jako vojsko
nepøítele, se nemohla nenadálé
invazi náležitì bránit. Pøesto však
polské jednotky bojovaly s urputností a stateèností, by• jejich snaha
byla pøedem odsouzena k nezdaru.
Traduje se, že udatní Poláci údajnì
vyjíždìli proti nìmeckým tankùm
na koních a s odvahou se vrhali do
ztraceného boje. Jejich odpor však
nemìl dlouhého trvání a za necelý
týden byla polská armáda poražena.
1949 - Zatèení
Milady Horákové
Dne 27. záøí roku 1949 byla zatèena
Milada Horáková, aby v následujících týdnech èelila zinscenovanému procesu, pøi nìmž byla obvinìna
z vlastizrady a odsouzena k smrti.
Stateèná žena se ctí prošla celým
monstrprocesem, který byl komunisty využit jako velká propaganda.
V jeho pøedem pøesnì stanovených
intencích mìla skupina okolo
Horákové vypadat jako banda
zloèincù páchajících zlo na poctivých socialistických obèanech.
Milada Horáková, hrdá a nepotupená, byla krutì a zdlouhavì
popravena udušením dne 27. èervna
roku 1950.
Pozn.: pøevzato z èasopisu Živá historie, www.epublishing.cz/ziva-historie

probíhá výbìrové øízení na zhotovitele, zadávací dokumentaci si vyzvedlo celkem 11 firem. Se zahájením prací se poèítá na podzim letošního, z
tohoto dùvodu mùže dojít k jistým
omezením související se stavbou, o
kterých budete vèas informováni.
Dìkujeme všem za pochopení a vstøícnost.

Kr·tce z naöÌ obce

Rekonstrukce KD brzy zaène
Jak jsme Vás již informovali, obci se podaøila získat dotace na zateplení
fasády a støechy kulturního domu vèetnì výmìny oken. V souèasné dobì

Pozvánka do divadla
V nedìle 31. øíjna 2010 dává Divadlo Jiøího Myrona v Ostravì operetu
Netopýr, nejúspìšnìjší operetu všech dob z pera nejslavnìjšího skladatele 19. století, Johanna Strausse. Zaèátek je v 16 hodin, cena vstupenky 110 korun. Odjezd autobusu z Vìøòovic v 15 hodin - jízdné 120
korun, z Dolní Lutynì od KD v 15.15 hodin, jízdné 100 korun
(red)
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Souhra ökolky a ökoly na Zbytk·ch
Po nìkolika letech se opìt podaøilo plnì obnovit spolupráci nejen obou výborù SRPŠ, ale i školky a školy samotné.
Prvním pokusem s nenároènou organizací byl již na podzim roku 2009 spoleèný lampiónový prùvod.
A snad toto byl dùvod, proè jednoho krásného kvìtnového odpoledne pøilákalo
smažení vajeèiny na zahradu školky tolik
dìtí i dospìlákù, že jsme chvíli váhali, zda
se pøinesená vejce vùbec vejdou do obøího
hrnce. Nadšení tatínci zodpovìdnì míchali
a maminky nakládaly dìti do vozu taženého
vyzdobenými koníky pana Wojtase.
Projížïka po okolí jim zpestøila èekání na
žlutou dobrotu a následnì i opeèené buøtíky.
Stìžejní spoleènou akcí roku byly bezesporu oslavy Dne dìtí. V sobotu 12. èervna
se až pøespøíliš usmívalo slunce na naše nejmenší z mateøinky, kteøí za doprovodu obou
paní uèitelek pøedvedli nìkolik veselých
taneèkù. Následovalo neménì kouzelné
zvíøecí vystoupení žákù 1. stupnì ZŠ.
Všechny dìti si pak mohly vyzkoušet své
sportovní nadání a získat tak diplom za
neohrožené zvládnutí všech nástrah
nalíèených na Radovánkách. Zvláštní
podìkování náleží Sboru dobrovolných
hasièù z Dolní Lutynì. Vìrohodnost jejich
záchranné akce vyvolala u mnohých obavy,
zda dívky figurantky svá zranìní opravdu
jen pøedstírají. Velcí i malí s údivem žasli,
jak obtížné a pøedevším nebezpeèné je takto
pomáhat lidem. Po prohlídce požárního
vozu èekalo dìti velmi pøíjemné osvìžení
z hadice. Duha, kterou vytvoøily kapky
vody ve slunci, se stala nádhernou barevnou
teèkou chystaného programu Radovánek.

Na pomyslné váze se støídají organizaèní
nevýhody a zase výhody této spolupráce.
Pøebíjejícím trumfem je fakt, že mnohé dìti
ze školky i školy se znají a patøí k sobì.
Nìkteøí již pøecházejí do první tøídy a jejich
kamarádi a kamarádky zùstávají stále ve
školce. Rádi bychom jim dali možnost zase
spoleènì dovádìt. A na co se mohou tìšit
v následujícím školním roce? Rozhodnì na
již tradièní Peèení brambor v popelu,
Lampiónový
prùvod,
Pøedvánoèní

Dne 15. a 16. 10. 2010 se budou v obci konat volby do zastupitelstva obce dle zákona è. 491/2001 Sb. o volbách do
zastupitelstev obcí a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní
pozdìjších pøedpisù.
Kdo mùže volit?
Volit mùže každý obèan ÈR, který alespoò druhý den voleb
dosáhl vìku 18 let. Pøekážkou ve výkonu volebního práva
jsou
zákonem
stanovené omezení
osobní svobody z
dùvodu ochrany zdraví lidu a zbavení zpùsobilosti k právním
úkonùm.
Voliè musí být zapsán ve stálém volebním seznamu. Každý
obèan si mùže ovìøit, zda je
v tomto seznamu zapsán, a to do 13. 10. 2010 do 16 hodin
v kanceláøi è. 7 na Obecním úøadu v Dolní Lutyni.
Ve volební místnosti musí prokázat svou totožnost a státní
obèanství ÈR (tj. platným obèanským prùkazem nebo cestovním pasem).
Volí se v 5 volebních okrscích (viz oznámení o dobì a místì
konání voleb). Volit lze i mimo volební místnost ze
závažných, zejména zdravotních dùvodù. V takovém pøípadì
je tøeba se obrátit se žádostí na obecní úøad.

odpoledne s medovými perníèky, snad také
Karneval, Smažení vajeèiny a Radovánky.
Závìrem bych ráda podìkovala všem, kteøí
mají jakoukoli zásluhu na pøípravách tìchto
akcí - paním uèitelkám, èlenùm SRPŠ,
ostatním rodièùm, prarodièùm, starším
sourozencùm, sponzorùm (uzenáøství
p. Wojtas, zajištìní peèiva p. Mynáøová)
a pøedevším také obecnímu úøadu za
finanèní podporu. Za SRPŠ pøi MŠ Zbytky
pøedsedkynì L. Trembošová

Hlasovat na volièský prùkaz ve volbách do zastupitelstev
obcí však nelze!
Volit mohou i obèané jiného èlenského státu Evropské unie,
kterým toto právo pøiznává mezinárodní úmluva.
Takový obèan musí mít alespoò druhý den voleb 18 let a je
v obci pøihlášen k trvalému pobytu.
Takový voliè musí být zapsán do dodatku stálého seznamu
volièù, a to na základì
jeho vlastní podané
žádosti o zapsání do
tohoto seznamu.
Žádost o zápis do dodatku stálého seznamu lze podat
nejpozdìji do 13. 10. 2010 v kanceláøi è. 7 na Obecním
úøadu v Dolní Lutyni.
Tito volièi se ve volební místnosti prokazují prùkazem o povolení k trvalému pobytu obèanù Evropské unie.

Informace k volb·m do zastupitelstev obcÌ

Upozornìní:
V rámci optimalizace volebních okrskù byly provedeny
zmìny v zaøazení do volebních okrskù u tìchto èísel popisných: Èp. 95, 96 a 97 jsou novì zaøazeny do volebního
okrsku 3 - Hasièská zbrojnice Èp. 142, 307, 850, 888, 1238
jsou novì zaøazeny do volebního okrsku 4 - ZŠ Zbytky.
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OZN¡MENÕ
O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Starosta obce Dolní Lutynì podle § 29 zákona è. 491/2001 Sb. o volbách
do zastupitelstev obcí a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù, ve znìní
pozdìjších pøedpisù
o z n a m u j e:
l. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteèní:
dne 15. øíjna 2010 od 14.00 - 22.00 hod.
16. øíjna 2010 od 8.00 - 14.00 hod.
2. Místem konání voleb do zastupitelstev obcí
ve volebním okrsku è. l je volební místnost - Obecní úøad - zasedací místnost v pøízemí adresa: Obecní úøad, Tøanovského 10 , Dolní Lutynì
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,
130,150,151,153,154,158,159,160,161,170,173,174,175,176,178,179,
183,186,189,190,193,195,196,198,205,210,212,218,224,226,230,231,
232,234,237,238,245,247,248,254,255,256,259,261,262,264,265,266,
273,276,279,282,283,284,287,288,298,300,304,305,308,309,310,312,
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,
843,844,852,856,857,860,862,867,869,880,884,885,886,887,893,896,
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,
1116,1117,1118,1119,1135,1136,1137,1138,1139,1140,1141,1142,1161,
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,
1228,1237,1241,1243,1244,1250,1253,1265,1266,1267,1277,1279,1285
1291,1294,1296,1297,1325,1348,13491350,1351,1352,1355
ve volebním okrsku è. 2 je volební místnost: uèebna Základní školy v
Neradì adresa: ZŠ T.G.Masaryka, U Školy 432, Dolní Lutynì
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,
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
1319,1323,1356,1365,1372,1373,1381
ve volebním okrsku è. 3 je volební místnost - sál Hasièské zbrojnice
Nerad adresa: Dolní Lutynì, Bezruèova 145 pro volièe podle místa, kde
jsou pøihlášeni k trvalému pobytu na èp.:
11,32,39,43,75,76,77,78,79,83,84,86,88,89,91,92,94,95,96,97,127,128,
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,
1020,1021,1022,1067,1068,1069,1078,1079,1080,1081,1082,1083,1084
1085,1086,1087,1088,1089,1090,1096,1097,1099,1100,1143,1148,1149
1150,1151,1153,1154,1155,1158,1175,1189,1190,1191,1196,1204,1210,
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
adresa: ZŠ Zbytky, Rychvaldská 405 pro volièe podle místa, kde jsou
pøihlášeni k trvalému pobytu na èp.:
18,68,73,81,87,140,142,152,156,165,169,172,177,181,182,191,203,204,
209,214,215,219,220,221,222,223,225,227,228,229,233,241,242,246,
249,251,253,257,258,267,268,269,286,292,293,294,297,307,323,328,
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,
814,815,816,818,820,829,830,832,834,837,845,848,849,850,855,858,
859,863,868,870,872,876,877,878,888,889,892,897,898,904,912,915,
916,922,924,925,927,928,929,930,931,957,960,975,977,978,979,980,
981,982,983,989,1007,1008,1031,1032,1033,1034,1035,1038,1059,
1060,1061,1062,1063,1064,1065,1101,1126,1127,1128,1129,1130,1131,
1132,1133,1134,1160,1165,1172,1201,1206,1212,1216,1217,1218,1219,
1220,1231,1232,1238,1239,1242,1246,1248,1254,1255,1256,1257,1258
1260,1261,1262,1263,1271,1275,1276,1283,1284,1287,1299,1305,1312
1313,1320,1321,1324,1331,1332,1333,1335,1338,1339,1341,1342,1344
1346,1366,1367,1383
ve volebním okrsku è. 5 je volební místnost - tìlocvièna ZŠ Vìøòovice
adresa: ZŠ Vìøòovice, Hlavní 80, Dolní Lutynì-Vìøòovice pro volièe
podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu na èp. Dolní Lutynì
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 (platným obèanským
prùkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ÈR anebo
cestovním prùkazem), pøípadnì prùkazem o povolení k TP obèanù EU.
4. Každému volièi budou dodány 3 dny pøede dnem voleb do zastupitelstev obcí hlasovací lístky. Ve dnech voleb voliè mùže obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
V Dolní Lutyni dne 11.08.2010
Mgr. Pavel Buzek, starosta obce
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SpoleËensk· kronika
Dne 10. záøí oslavili 60 let spoleèného
života manželé

Kdo tì znal, ten vzpomene.
Kdo tì mìl rád, nikdy nezapomene.
Dne 27. záøí 2010 uplyne
5 let od úmrtí pana

Libuše a Dominik BØEZNÍ.

Jiøího JANASE.

Hodnì zdraví a rodinné pohody do dalších
let pøeje dcera a syn s rodinami.

S láskou vzpomínají
a nikdy nezapomenou
manželka Jarmila a synové Jaroslav,
Miroslav a Petr s rodinami.

Dobrý èlovìk nikdy neumírá
v srdcích tìch, kteøí ho milovali.
Dne 6. srpna 2010 uplynulo 5 let, co opustil tento
svìt mùj manžel pan
Josef FIGURA.
Vzpomíná manželka Margita a rodina
Gašparova.
Kdo byl milován,
není zapomenut.
Dne 4. záøí 2010 jsme
vzpomnìli nedožitých
80 let a zároveò 17. února
2010 jsme vzpomnìli 7. výroèí úmrtí pana
Slavomíra BUKOVSKÉHO.
Vzpomíná manželka s rodinou.
V životì jsou chvíle,
na které se nezapomíná.
V tìchto dnech
vzpomínáme smutné
5. výroèí úmrtí mých rodièù
Evženie a Emila DOFKOVÝCH.
S láskou a úctou vzpomíná dcera Ivona
s rodinou.
Když øekneš maminka, za
život dìkuješ. I když ti
zemøela, stále ji miluješ.
Maminky neumírají,
maminky jen usínají,
aby se probudily každé
ráno ve vzpomínkách svých dìtí.
Dne 15. záøí 2010 vzpomeneme
10. výroèí úmrtí naší milované maminky,
babièky a tchynì paní
Štìpánky NADAŽY
a zároveò 19. záøí 2010 vzpomínáme jejích
nedožitých 75 let. S láskou a úctou vzpomínají dcery Kristina a Karin s rodinami.

Milý tat´ko, v ten den jsme
Ti chodili pøát,
dnes jen svíci a kytièku na
hrob Ti mùžeme dát
a s láskou na Tebe vzpomínat.
Dne 27. záøí 2010 by se dožil 70 let pan
Štefan SEDLÁK
a zároveò 25. øíjna 2010 vzpomeneme
smutné 2. výroèí jeho úmrtí.
S láskou vzpomíná manželka Kvìta, syn
Jaroslav a dcera Ivana s rodinami.
Dìkujeme
všem pøíbuzným,
sousedùm a známým
za projevy soustrasti
a kvìtinové dary pøi
posledním rozlouèení
s panem
Oldøichem TOMALÍKEM.
Manželka, synové
a dcera s rodinami.
Dìkujeme všem
pøíbuzným, pøátelùm,
známým a sousedùm za
projevy soustrasti, kvìtinové dary
a úèast na posledním
rozlouèení s panem
Jiøím ÈEMPÌLEM.
Manželka a syn s rodinou.
Dìkuji všem pøíbuzným,
sousedùm a známým za
projevy soustrasti a kvìtinové dary pøi posledním
rozlouèení s panem
Evženem KOZIELEM.
Manželka Danuše s rodinou.
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V˝roËÌ
V mìsíci èervenci oslavili
75 let - Jarmila Opolková, Vìra Èempìlová
80 let - Oldøich Moravec, Vìra Gavlasová,
Vanda Meky
85 let - Alois Kubiòok
94 let - Amálie Josieková
Oslavencùm pøejeme hlavnì hodnì zdraví,
štìstí a osobní pohodu v kruhu rodinném.
Výroèí zlaté svatby si dne 28. srpna 2010
pøipomnìli manželé Jaroslav a Rùžena
Morávkovi.
Upøímnì gratulujeme a pøejeme hlavnì co
nejpevnìjší zdraví a ještì mnoho spoleènì
prožitých let.
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Milan Matuszek, Hildegarda Pøeèková,
Danuše Stušová, Evžen Koziel, Zdenìk
Kozák, Zdenìk Ziomek.
Všem pozùstalým vyjadøujeme hlubokou
soustrast.

KR¡TCE
Lutyòský krmáš
V nedìli 12. záøí probìhne tradièní
Lutyòský krmáš, na jehož dopolední program všechny co nejsrdeènìji zveme. U
pøíležitosti Lutyòského krmáše je
pøipravena na nedìli 12. záøí na 8 hodin
mše svatá v jazyce polském, v 10 hodin
mše svatá v jazyce èeském.
Už v 8.30 hodin zaèíná ve víceúèelové
místnosti kulturního domu tøídenní výstavka ruèních prací (v nedìli jako hosté
vystoupí Havíøovské babky, a to v 10.15
hodin a v 15 hodin). V 9.15 hodin zaène
Promenádní koncert dolnolutyòské
dechovky pøed budovou lékárny, podruhé
bude dechovka hrát od 15 hodin. (red)
Uzamykání meandrù Odry
2. roèník mezinárodní vodácké akce nazvané Uzamykání meandrù Odry je
pøipraven na nedìli 26. záøí 2010. Akci
bude pøedcházet individuální hvìzdicový
sjezd pøítokù Odry a všichni vodáci by se
mìli po zakonèení setkat na spoleèné
slavnosti u mostu pøes Odru v Zabelkowie. Toto slavnostní zakonèení
pøipravují mìsto Bohumín a polská obec
Krzyžanowice. Uzamykání Olše se koná
spoleènì s vodáky VO Hranièáøi z Karviné
již v sobotu 25. záøí. Bližší informace na
webových stránkách www.posejdon.cz
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FotbalistÈ Sokola zah·jili sezonu ˙spÏönÏ
Do nové sezóny 2010/2011 vstoupili hráèi Sokola s obmìnìným kádrem. Z mužstva odešlo nìkolik hráèù, kterým skonèilo hostování (Boèek, Žák, Karkoška, Kuèa a Šimek). Místo nich jsme získali brankáøe Jurka z Dìtmarovic, útoèníka Macháèka
z Baníku Ostrava, záložníka Žilu ze Slávie Orlová, z hostování v Dìtmarovicích se vrátil Petr Vaneèko a z Polska se vrátil Josef
Vaneèko a Bílý. Z dorostu byl pøeøazen brankáø Szturc. V pøípravných utkáních pøed sezonou jsme se utkávali s mužstvy
z nižších soutìží, aby si noví hráèi na sebe zvykli. Odehráli jsme pìt utkání a ve všech jsme zvítìzili s celkovým skóre 22:7.
Cílem mužstva v sezónì 2010/2011 je návrat do 1. A. tøídy.
Sokol Dolní Lutynì-Sokol Dobrá 1:2 (1:0)
První mistrovské utkání jsme odehráli proti TJ
Sokol Dobrá a utkání jsme vùbec nezvládli
a zaslouženì prohráli 1:2. Od vyšší porážky nás
zachránil brankáø Jurko.
První šanci utkání mìli hosté, když se po centru
z pravé strany ocitl na hranici pokutového
území neobsazený hráè, ale jeho støelu z voleje
brankáø vyrazil.
První gól nové sezóny jsme vsítili ve 27. minutì, když Macháèek vyzrál na ofsajd systém
hostující obrany a tváøí v tváø hostujícímu gólmanovi ho chytøe pøehodil a skóroval.
Druhý poloèas nás hosté zatlaèili pøed naši
branku, ale vyložené šance si nevytvoøili.
Naopak z našeho ojedinìlého brejku mohl
skórovat Habrda, ale trefil jen brankáøe. V 63.
minutì po faulu Smìtáka si hráè Dobré postavil
míè asi 20 metrù od branky a jeho støela skonèila pøesnì v levém horním rohu naší branky.
Bylo vyrovnáno 1:1.
Po této brance si hosté vytvoøili tlak a chtìli
strhnout vítìzství na svou stranu. Dvakrát se
v samostatném nájezdu objevil hráè Dobré, ale
pokaždé ho vychytal náš brankáø. Když už se
zdálo, že zápas skonèí remízou, postavil si hostující hráè míè k rozehrání ze 30 metrù a støela
skonèila k pøekvapení všech v pravém horním
rohu branky. Branky: Macháèek - Nikl, Šmahaj
Sestava: Jurko-Hanusek, Smìták, Vaneèko P.,
Smetana-Kudlík, Huòaø, Habrda (88. min. Fismol), Aksteiner (46. min. Žila)-Macháèek,
Havlásek, ŽK: Smìták, Huòaø
Sokol Dolní Lutynì-TJ Vendrynì 1:0 (0:0)
Druhé utkání jsme opìt hráli na domácím høišti,
protože mužstvo Vendrynì nás požádalo o
Pavel "Pedro" Michalek se svou
westernovou skupinou Pedro and

zmìnu poøadatelství z dùvodu konání hudebního festivalu na høišti ve Vendryni. Do zápasu
jsme vstoupili se dvìma zmìnami v sestavì
oproti minulému zápasu. Domácí do utkání
pøímo vlétli a hned ve 2. minutì po centru
Smetany z pravé strany hlavièkoval Hanusek
do pravého horního rohu branky. Hostující gólman ale koneèky prstù vytáhl jeho hlavièku na
roh. Jediný gól zápasu padl v 16. minutì, když
po prùniku Hanuska a nahrávce pøed branku
dva dobíhající hráèi nedosáhli na míè pøed
prázdnou brankou. Hosté za celý první poloèas
naší branku vùbec neohrozili.
Druhý poloèas zaèal stejnì, jako skonèil ten
první: hra se odehrávala mezi šestnáctkami
a byla tam spoustu nepøesností a špatných
pøihrávek. V 65. minutì se poprvé osmìlili
hosté a pøi støele z hranice pokutového území
nechali poprvé a naposledy vyniknout brankáøe
Jurka. Utkání jsme mohli vyhrát vyšším
rozdílem, útoèníci mìli problém s promìòováním šancí.
Branka: Macháèek (pen.)
Sestava: Jurko-Smetana, Smìták, Vaneèko P.,
Vaneèko J.-Kudlík, Huòaø, Posel, Hanusek (59.
min. Žila)-Havlásek (90. min. Beilner),
Macháèek (70. min. Aksteiner), ŽK: Huòaø,
Posel, Aksteiner
Sokol Dolní Lutynì-Sokol Mosty u
Jablunkova 8:2 (4:1)
Do utkání jsme vstoupili dosti rozpaèitì. Hráèi
si nebyli schopni pøihrát, míèe jim odskakovaly
od kopaèek, ovšem hosté na tom nebyli o moc
lépe. Zhruba do 14. minuty se hra odehrávala
ve støedu høištì bez nìjakých šancí. Ve 21. mi-

nutì se poprvé osmìlili hosté a po chybì ve
støedu obrany se dostal ke støele zhruba z 16-ti
metrù hostující hráè a tìsnì minul levou tyè
naší branky. Ve 23. minutì centroval z pravé
strany Hanusek, Havlásek míè hlavou pøit´ukl
pøed branku Petru Vaneèkovi a ten otevøel skóre
utkání. O tøi minuty pozdìji hosté Turkem
vyrovnali. Ve 30. minutì po závaru pøed hostující brankou zahrál jeden z obráncù míè rukou
a rozhodèí naøídil pokutový kop, který Posel
s pøehledem promìnil. Za další dvì minuty už
to bylo o dvì branky, když se nádhernì ze 20
metrù trefil le-vaèkou kapitán mužstva Petr
Vaneèko. Ve 38. minutì promìnil druhou penaltu naøízenou po faulu na Aksteinera Macháèek
- 4:1. Zaèátek druhého poloèasu se hosté snažili
držet míè na svých kopaèkách, ale žádnou šanci
si nevytvoøili. V 59. minutì se koneènì prosadil
i Havlásek, když zvyšoval na 5:1 hlavou po
rohu Macháèka. Havlásek o minutu pozdìji
zvýšil na 6:1 po sólovém nájezdu z pùlky
høištì. V 73. minutì skvìle nacentroval na
hlavu Kudlíkovi Macháèek. Tentýž hráè vystøelil minutu nato zpoza velkého vápna a míè
skonèil pøesnì v pravém dolním rohu branky.
Poslední slovo v utkání mìli hosté, když po
chybì obrany a brankáøe snížil na 8:2 støídající
Jopek.
Branky: Petr Vaneèko 2, Macháèek 2 (1
z penalty), Havlásek 2, Kudlík, Posel (pen.)Turek, Jopek
Sestava: Jurko-Kudlík, Smìták, Vaneèko P.,
Vaneèko J.-Hanusek, Huòaø, Posel (61. min.
Žila), Aksteiner (67. min. Fismol)-Macháèek,
Havlásek (75. min. Beilner), ŽK: Smìták,
Huòaø, Posel, Macháèek.

Mich·lkovi opÏt s medailemi

mezi špièku westernových umìlcù.
Pavel se letos své oblíbené kate-

Bandidas a Radim "Jesse" Michalek se

gorie v žonglování s revolvery neúèastnil

v sobotu 14. srpna zúèastnili mistrovství

jako soutìžící, nýbrž jako porotce. Svými

Evropy ve westernovém umìní, jehož

zkušenostmi pøispìl ke zdárnému prùbìhu

13. roèník se konal v Rýmaøovì.

této

Pavel získal se svou skupinou titul mistra

nezanevøel a se svou nedávno vzniklou

Evropy ve westernové show, Radim se

skupinou se pøedstavil v kategorii wester-

umístil na výborném druhém místì v pis-

nová

tolnickém žonglování s revolvery. Bratøi

s revolvery a mexickým tancem si vy-

Michálkovi opìt ukázali, že poøád patøí

sloužili titul mistrù Evropy.

disciplíny.

show.

Na

soutìžení

Støelbou,

však

žonglováním
(nam)
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