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Jsou tady opÏt komun·lnÌ volby
Vážení spoluobèané,
v

nejbližších

dnech

budete

v komunálních volbách volit nové
vedení obce a než budete hodnotit
práci mou a mých kolegù na radnici
a v zastupitelstvu, co se nám podaøilo èi nepodaøilo udìlat, a zda chcete
ve vytýèeném smìru pokraèovat,
dovolte mi krátké shrnutí.
Když jsem byl pøed ètyømi lety zvolen starostou, pøiznávám, že jsem byl trochu pøekvapen. Nejen zvolením do èela obce, ale
taky množstvím hlasù, které jsme já i strana,
za kterou kandiduji, získali. Když se takto
neèekanì stanete den ze dne starostou, urèitì
vám to zmìní život. Opouštíte svou práci
rychle, v podstatì ze dne na den. Mnozí z vás
urèitì vìdí, že jsem vystudovaný uèitel
matematiky a fyziky, který byl od roku 1997
øeditelem jedné základní školy v Karviné.
Svou práci jsem dìlal rád a v pøípadì nezvolení bych v ní urèitì pokraèoval.
První dny na úøadì byly urèitì velmi hektické, pøedání funkce, seznámení se spolupracovníky a problematikou a taktéž celá øada
nedoøešených akcí. Do toho povinnosti
starosty a obrovská zodpovìdnost, i nìjaký
ten anonym se na zaèátku také objevil. Mám
všechno schované, a jednou se možná o jejich
obsah s Vámi podìlím. Dnes už èlovìk nad
tím mávne rukou, ale v daném okamžiku to
pøece jen zamrzí.
Jednou z dùležitých vìcí, kterou jsem musel
øešit, byly ujíždìjící svahy. Podaøilo se nám
zajistit 90% financí z rùzných fondù, což
považuji za velmi dobrý výsledek. Pøi
letošních kvìtnových povodních se ukázalo,
že jsme v pøípadì sanace svahù postupovali
správnì. Jen vzpomeòte na obrázky z televize, kde ukazovali desítky sesuvù v kraji
a desítky, možná stovky nešt´astných lidí.
Mnozí starostové to nyní musí urychlenì
øešit, ale prostøedkù a èasu je málo. Jak
vidno, pøírodì se poruèit nedá.
Celkem jsme podali nìkolik desítek projektù
a ve vìtšinì pøípadù jsme byli úspìšní.
Podìkování proto patøí všem, kteøí se

jakýmkoliv zpùsobem na jejich pøípravì
a zpracování podíleli. Vyjmenovávat je
všechny nemá smysl, navíc jsou pøipravené
další, a tak doufám, že se seznam úspìšných
projektù brzy rozšíøí napø. o sbìrný dvùr,
který v obci chybí.
Život starosty, to je pøedevším øada rozhodnutí, z nich mnohá nejsou jednoduchá. Typickým pøípadem takového dilematu byl
zámek. Jednou z možností bylo jej nechat
osudu, kdy reálnì hrozilo, že se k 20-ti
nepøizpùsobivým obèanùm nastìhuje dalších
dvacet, a mìli bychom neøešitelný problém.
Druhou možností bylo objekt koupit
a pokusit se o jeho postupnou opravu.
Nakonec jsme zvolili druhou možnost,
zámek, už bez nájemníkù koupili a za pomoci hasièù ho uklidili a trochu upravili okolí.
Stojím si za tím, že jsme udìlali dobøe. Èást
støechy se nám podaøilo s využitím dotace
opravit a hlavnì jsme bezúplatnì získali další
2 hektary pozemkù v okolí. Navíc jsme
ukázali, že vùèi nepøizpùsobivým obèanùm
chceme a nadále budeme postupovat nekompromisnì.
Je hodnì obèanù, kteøí si myslí, že starosta
mùže vše. Zakázat vjezd nákladním
vozidlùm, zajistit, aby motorkáøi jezdili

podle pøedpisù, pøikázat sousedovi, aby tolik
nekouøil z komína a mnoho dalších vìcí.
Bohužel, není to pravda, nelze vše vyøešit
hned. Na druhou stranu musím pøiznat, že
pøipomínky obèanù jsou ve vìtšinì pøípadù
opodstatnìné a rád se pod nì podepíšu. Vždy
se najdou lidé, kteøí všude byli, všechno znají
a vìdí, jak na to. Tìm chci jen vzkázat, že jim
rád budu nápomocen, jen nìkdy budou muset
pøijít s argumenty místo obvyklých hospodských øeèí a siláckých frází. Velmi si vážím
lidí, kteøí nejen øeknou: "To je špatnì", ale
pøedevším tìch, kteøí navrhnou, jak to udìlat,
abychom to špatné zmìnili. Vážím si všech
obyvatel a hlavnì tìch starších, kteøí mají
krásnì posekanou zahradu a upravené okolí
svých pøíbytkù, a vìøte, není to o penìzích
(dùchodci mockrát díky). Nejcennìjší, co
obec má, jsou její obèané. Ti zde žijí a hlavnì
chtìjí žít. Neslibuji nesplnitelné, nechlubím
se cizím peøím. Obec je i pøes rozsáhlé
investice bez dluhù a pøipravena se rozvíjet.
Závìrem bych chtìl podìkovat svým
nejbližším spolupracovníkùm, všem zamìstnancùm
obecního
úøadu,
uèitelùm
a kuchaøkám, hasièùm, ale hlavnì Vám,
obèanùm Dolní Lutynì a Vìøòovic. Díky.
Mgr. Pavel Buzek, starosta obce
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Imprezy wrzeúniowe MK PZKO
W dniu 6.9.2010 dwudziestoosobowa grupa chórzystów chóru mieszanego LUTNIA z Lutyni Dolnej odwiedzi³a Dom
Opieki w Starym Boguminie, by z³o¿yæ tutejszej mieszkance pani Stasi Dudowej (najstarszej cz³onkini MK PZKO i
d³ugoletniej chórzystce) ¿yczenia urodzinowe, wrêczyæ kwiaty i zaœpiewaæ kilka piosenek ludowych.
Po programie artystycznym w wykonaniu
chóru
Lutnia,
wspólnie
ze
s³uchaczami zaœpiewano polskie i
czeskie piosenki przy akompaniamencie
akordeonu Bronis³awa Bednarza. Wizyta
ta mia³a na celu równie¿ pokazanie pensjonariuszom, ¿e ¿ycie w takim oœrodku
nie musi byæ szare i nudne. Dom Opieki
"Domov Jistoty"w Starym Boguminie
przeznaczony jest dla osób starszych,
zarówno sprawnych jak i stale le¿¹cych
z wszelkimi rodzajami schorzeñ. Dom
sprawia zdecydowanie dobre wra¿enie,
jest przestronny, czysty. Personel jest
mi³y i panuje tu rodzinna atmosfera.
W dniach 12.-14.9. otwarta by³a wystawa robót rêcznych, któr¹ zorganizowa³o MK PZKO razem z Domem Kultury w Lutyni Dolnej. Swoje prace wystawia³y nie tylko cz³onkinie ko³a, ale
równie¿ chêtne panie z ca³ej gminy.
Kolejn¹ udan¹ wrzeœniow¹ imprez¹ MK
PZKO by³o spotkanie jesienne po³¹czone z prelekcj¹ w pi¹tek 17.9. w ma³ej

sali domu kultury. Po programie kulturalnym w wykonaniu rodzeñstwa Dorotki i Henia Czapków pani Cecylia Gilowa
zaznajomi³a obecnych ze znaczeniem
wody dla naszego zdrowia. Radny
gminy Jan Czapek poinformowa³ obecnych cz³onków i sympatyków o programie wyborczym ruchu politycznego

Coexistentia, która w Lutyni Dolnej
zg³osi³a 15-osobow¹ listê wyborcz¹ w
wyborach komunalnych, które odbêd¹
siê w dniach 15. i 16. 10. br. Przy
herbatce rozmawiano równie¿ o zbli¿aj¹cej siê wycieczce MK PZKO do
Opawy.
Maria Sztwiertnia

⁄pravy toku LutyÚky se st·le ¯eöÌ
Na základì èetných dotazù
a pøipomínek obèanù týkajících se
koryta Lutyòky se obec dotázala
správce vodního toku, kterým je
Zemìdìlská
vodohospodáøská
správa, na aktuální stav.
V minulých dnech jsme obdrželi
vyjádøení øeditele Ing. Karla
Kupce, z nìhož vybírám: "Projektová dokumentace pro územní

øízení na hrázkování potoka
Lutyòky je vypracovaná firmou
AgPol, s.r.o. Olomouc. Aby mohla
být podána žádost o územní
rozhodnutí, je nutné doøešit problematiku vlastnických vztahù.
Nìkolik vlastníkù pozemkù
nesouhlasí s výkupem a tím blokují podání pøedmìtné žádosti.
Èištìní vodního toku Lutyòky je

v plánu údržby na rok 2010.
Otázkou je pøidìlení finanèních
prostøedkù na údržbu 2010, které
jsme prozatím z Ministerstva
zemìdìlství neobdrželi."
Obec v reakci na tento dopis požádala o bližší informace k projektové dokumentaci a pøedevším
upøesnìní
jmen
vlastníkù
pozemkù, kteøí blokují podání

pøedmìtné žádosti. Dále se obec
pokusí spojit se s dotèenými
osobami a požádá je o maximální
vstøícnost, jinak se problémy
s Lutyòkou budou opakovat pøi
každém vìtším dešti. A pokud to
všechno dobøe dopadne, tak pak
bude záležet jen na financích.
Mgr. Pavel Buzek,
starosta obce

⁄Ëast na letoönÌm krm·öi byla zklam·nÌm
Po loòském vydaøeném krmáši k 250. výroèí posvìcení našeho kostela
letos pøišlo zklamání. Stánkaøi, výstava
ruèních prací i vystoupení dechové
hudby a souboru Havíøovské babky se
setkaly s nezájmem a velmi nízkou
úèastí veøejnosti, k èemuž mohlo pøispìt
i sychravé poèasí.
A jelikož akce byla avizována
i propagována v Dolnolutyòských novinách, v denním tisku i na plakátech,
oèekávali jsme, že ji navštíví alespoò pár
desítek obèanù naší obce. Opak byl pravdou, pøijeli návštìvníci z Dìtmarovic,
Orlové, Petrovic, Rychvaldu a Petøvaldu.
Výstavu ruèních prací zorganizovala MO PZKO ve spolupráci s Osvìtovou besedou v Dolní Lutyni a k vidìní byly výrobky vyšívané, háèko-

vané, pletené, malované, výrobky z pedigu a stužek, bižuterie, svíèky,
patchwork a jiné. Návštìvníci mohli
naèerpat nové nápady, jak si vyzdobit
svùj domov. Celou expozici z ruèních
prací vytvoøila naše aranžérka Anna
Šertlerová. Dìkuji touto cestou všem
ženám, které ochotnì zapùjèily svá díla
na výstavu. Obdivovali jsme výrobky,
které svìdèí o šikovnosti níže jmenovaných: paní Lucie Staøièné, Anny
Šertlerové, Marcely Oršulikové, Anny
Navratové, Liany Woskové, Zdeny
Skotnicové, Alice Vošterové, Zdeny
Rabèanové, Barbory Æmielové, Ireny
Janiczkové a také Renaty Ochmanové. Díky za pomoc v pøípravì výstavy.
Marie Sztwiertniová
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VÏ¯Úovice majÌ novÈ venkovnÌ hodiny
Na poèátku byly podnìty nìkolika
obèanù Vìøòovic instalovat na budovu
Vìøanky venkovní hodiny.
V pondìlí 16. srpna byl nápad realizován. Nejedná se o "obyèejný" ukazatel èasu, ale o hodiny øízené rádiovým
signálem z Frankfurtu nad Mohanem.
Vysílaè, napojený na atomové hodiny,
pokrývá svými impulzy témìø celou
Evropu od roku 1970.
Vìøòovické hodiny jsou opatøeny i tzv.
stmívaèem, který podle intenzity svìtla
(veèerní a noèní hodiny) automaticky
zapíná a vypíná osvìtlení ciferníku.
Chod hodin zajišt´uje elektrický proud,
takže pøi pøerušení jeho dodávky se
hodiny zastaví. Jejich mechanismus je
však opatøen dlouhodobou pamìtí, takže
pøi obnovení dodávky elektøiny je automaticky nastaven

pøesné. Do budoucna nelze vylouèit, že podobné zaøízení,

pøesný èas a hodiny uvedeny do chodu. Protože se jedná o

tøeba v digitální podobì i s více funkcemi, bude instalováno

rádiem øízený chronometr, je mìøení èasu opravdu "rádiovì"

i na jiných místech obce.

(fis)

ZaËala se budovat cyklostezka ChotÏbuz - Ratibo¯
V úterý 21. záøí se starosta obce Mgr. Pavel Buzek zúèastnil konference v polské Ratiboøi, která se uskuteènila u
pøíležitosti slavnostního zahájení výstavby nové cyklotrasy vedoucí z polské Ratiboøe pøes Dolní Lutyni a Karvinou
až do Chotìbuzi. Pøi této pøíležitosti jsme se ho zeptali na bližší informace.
Pane starosto, mohl byste nám øíct nìjaké
podrobnosti k budované cyklotrase?
"Na zaèátku byla spoleèná myšlenka propojit
Dolní Lutyni s Karvinou, která nás napadla
spoleènì s námìstkem primátora Karviné
Zbyòkem Gajdaczem. Oba víme, že cesta pøes
Dìtmarovice a hlavnì pak kolem rybníkù
v Karviné není pro cyklisty zrovna bezpeèná.
Zaèali jsme tedy hledat vhodný dotaèní titul,
ale bohužel jsme v minulosti trochu zaspali,
takže domácí dotaèní tituly již nebyly pøíliš
zajímavé. Mìli jsme však štìstí, že polské Ratiboøi na tom byli podobnì, a tak jedinou
možností bylo obì myšlenky propojit."
Kdo všechno se do projektu zapojil?
"Protože jde o pomìrnì komplikovaný projekt,
práce zaèal koordinovat Èeslav Valošek, který
mìl s obdobnými projekty již zkušenosti. Na

naší stranì se velmi rádi pøipojili Bohumín a
Chotìbuz, kde bude stezka konèit v blízkosti
archeoparku. Na polské stranì se k Ratiboøi
pøipojila obec Krzy¿anowice a oba projekty
jsme museli propojit. Pak již zaèalo hledání
optimálních tras a jednání s vlastníky všech
pozemkù."
Jak dlouho to všechno trvalo a v jaké fázi se
projekt nachází?
"Kdo tuší co obnáší takový projekt, ví, že jsou
to tøi roky tvrdé práce a nejistoty. Dnes víme, že
jsme uspìli. Schváleno máme pøes 4 miliony
euro a byl položen základní kámen. V tomto
okamžiku se zaèalo se stavbou v Ratiboøi, na
èeské stranì se zaène stavìt v pøíštím roce, až
probìhne výbìr zhotovitele."
Jak se na projektu podílí Dolní Lutynì?
"Podíl obce na celém projektu èiní asi šest mi-

TÏlocviËny majÌ novÈ podlahy
Podlaha tìlocvièny ZŠ Na Zbytkách stejnì jako podlahy jedné ze tøíd
a kabinetu ZŠ ve Vìøòovicích prošly generální opravou. Všechny byly
v havarijním stavu, prošlapané a prohnilé. Oprava ve Vìøòovicích
probìhla o prázdninách, oprava podlahy tìlocvièny ZŠ Na Zbytkách si
vyžádá delší èas a zasáhne do zaèátku školního roku. Pøíèinou je jednak
pozdìjší zahájení prací, jednak technologický postup, který je nutno
dodržet (zrání podlahového betonu pøed položením speciální podlahové
krytiny urèené pro sportovní úèely). Celý proces by nemìl narušit školní
výuku.
(fis)

lionù korun, pøièemž bych rád zdùraznil, že 90
procent nákladù bude uhrazeno z fondu
pøíhranièní spolupráce a dalších šest procent
z Fondu na rozšíøení absorpèní kapacity mìst
a obcí krajského úøadu. Znamená to, že obec
musí vyèlenit ze svého rozpoètu pouze zbylá
ètyøi procenta, což je vynikající.
V celkové èástce jsou pak zahrnuty náklady na
opravy cest, vybudování nového úseku, celou
projektovou dokumentaci, odpoèívadlo, mapy
a propagaci celého projektu.
Stavìt se zaène pøíští rok a nejpozdìji za dva
roky bychom se mohli vypravit na kolech buï
do historického centra Ratiboøe nebo na druhou
stranu do archeoparku v Chotìbuzi a zastavit se
v tamním Rybím domì na nìjakou tu specialitu."
Dìkujeme za rozhovor
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ÿÌjen znamenal éiûk˘v konec
1289 - Narodil se Václav III.
Šestý øíjnový den roku 1289 se
èeskému králi Václavovi II. a jeho
manželce Gutì Habsburské narodil
stejnojmenný syn. Radostná událost
nadchla mladý pár stejnì jako obyvatele našich zemí, kteøí pøivítali
dìdice coby budoucího pokraèovatele slavného pøemyslovského
rodu. Nikdo by ani v nejèernìjších
myšlenkách nepomyslel na to, jak
smutný bude konec mladého Pøemyslovce roku 1306 a jaké útrapy
pøinese jeho nenadálá smrt èeským
zemím. Václav III. pøišel na svìt se
svým dvojèetem Annou, ta však v
útlém vìku zemøela.
1424 - Zemøel Jan Žižka
z Trocnova
Ve støedu 11. øíjna roku 1424 skonal
v ležení pøed Pøibyslaví legendární
husitský vojevùdce Jan Žižka
z Trocnova. Slepý velitel a pøedstavitel husitského hnutí skonal
neèekanì, když podlehl morové
nákaze. Žižkovi pøívrženci prý
vojevùdce nìkolik dní oplakávali
a na jeho poèest si pak zaèali øíkat
"sirotci". V okolním svìtì však byla
Žižkova smrt pøijata zcela opaènì,
jak dokládá napøíklad Piccolominiho kronika.
Ta hovoøí o ohavné, kruté, strašlivé
a bezohledné pøíšeøe, kterou zhubil
boží prst, když ji nemohla znièit lidská ruka. Smrt mimoøádnì schopného Jana Žižky, který dosud odolával všem vojenským tlakùm ze
strany pravovìrných katolíkù, pøivítal tedy zbytek Evropy za hranicemi
Èech
a Moravy s ulehèením a
vírou v brzké potøení husitské revoluce. Mìl být ovšem tvrdì
zklamán.

1526 - Zvolení
Ferdinanda Habsburského
Do èela Èeského království byl
23. øíjna roku 1526 zvolen Habsburk
Ferdinand, jehož nástupem usedla
na panovnický trùn na dalších ètyøi
sta let mocná habsburská dynastie.
Kandidatura mladého Ferdinanda
byla v souladu se smlouvou, kterou
sjednali jeho dìd Maxmilián
a nìkdejší èeský král Vladislav Jagellonský o jedenáct let døíve. Podle
jejího znìní byl Habsburk oženìn
s Vladislavovou dcerou Annou
a posléze se stal panovníkem
èeských zemí.
1575 - Zavedení gregoriánského
kalendáøe
V roce 1575 uléhali obyvatelé Itálie,
Polska, Španìlska a Portugalska
veèer dne 4. øíjna, aby se ráno
vzbudili o celých jedenáct dní
pozdìji. V tento den totiž vstoupila
v platnost papežská bula Inter
gravissimas, která stanovovala
kalendáøní reformu. Dosavadní
juliánské poèítání èasu se opožïovalo a na zaèátku novovìku byla
odchylka od astronomické doby
více než zøejmá. Nejkøes•anštìjší
svátky Velikonoce tak nepøipadaly
na první nedìli po jarním úplòku, ale
slavily se ve zcela jiný den. Øímská
kurie se proto za pontifikátu Øehoøe
VIII. rozhodla pro reformu
kalendáøe na základì výpoètù
kalábrijského astronoma Aloisia
Lilia. Jeho návrh však poèítal
s vypuštìním deseti dnù, což znamenalo velké komplikace napøíklad pro
vypoèítávání mzdy. Navíc musela
být zvolena taková doba, aby èasový
skok neukradl církvi nìkterý z èetných svátkù. Reforma tak nakonec

V minulém èísle jsme pøinesli informaci o zateplení støechy
i fasády a výmìnì oken budovy kulturního domu. Vedení obce na
tuto aktivitu získalo finanèní dotaci z EU a Státního fondu životního prostøedí - oblast podpory pro dosažení úspor energie a minulý mìsíc probìhl výbìr dodavatele.
Pomineme-li složité administrativní kroky provázející každou dotaci, zástupci obce øeší paralelnì
i další související problém. Jedná se o pøilehlé schodištì vedoucí ke
vstupu do sálu. Jeho konstrukce tìsnì pøiléhá ke stìnì kulturního
domu a je tak bìhem dešt´ù a snìhové nadílky pøíèinou toho, že zeï
nabírá vlhkost. Schodištì totiž historicky (od doby výstavby kulturního domu) majetkovì nepatøí naší obci, ovšem situace se musí
doøešit pøed zateplením fasády.
Proto vedení obce už pøed èasem iniciovalo u jeho majitele vypra-

vstoupila v platnost 4. øíjna. Její
zavedení v dalších zemích ale bylo
problematické a mnozí se cítili být
okradeni o kus života. Není proto
divu, že byl papež Øehoø na mnoha
územích Evropy nazýván Antikristem. Katolické státy Svaté øíše øímské pøijaly nový kalendáø takøka
okamžitì, naopak protestantské zemì
jeho zavedení dlouho odolávaly.
1842 - První vaøení
plzeòského piva
Po dokonèení nového pivovaru
v Plzni se jeho vlastníci rozhodli
vyhledat v zahranièí sládka, který by
pro plzeòské mìš•any uvaøil tolik
oblíbené bavorské pivo. Setkání
s mladým Josefem Grollem, mistrem v pivovarnickém umìní, se
stalo Plzni osudovým. Arogantní a
prý velmi svéhlavý sládek si nejprve
kladl pøíliš vysoké požadavky,
nakonec však byl mìšt´any pøece jen
najat a 5. øíjna roku 1842 uvaøil
první várku piva. Použitím
výborného žateckého chmele,
výjimeèné vody z okolí Plznì
a svìtlého sladu vznikl jedineèný
mok s typickou chutí. Pivovarníci se
rozhodli nový nápoj otestovat na
svatomartinském
trhu,
kde
prùzraèné pivo vzbudilo skuteèný
ohlas. Stejné zprávy zvìstovali místní hospodští, kteøí zaèali Grollovo
pivo s velkým úspìchem nabízet
svým hostùm. A pøestože Grollova
pracovní smlouva brzy vypršela,
plzeòské pivo se na další století stalo
fenoménem a èeskou chloubou.
1945 - Osidlování Sudet
Dne 19. øíjna roku 1945 byl z Prahy
vypraven transport èeských rodin,
které mìly znovu osídlit sudetskou

pøíhranièní oblast, vylidnìnou po
násilném
odsunu
nìkdejších
nìmeckých
obyvatel.
Zdejší
opuštìné domky a usedlosti lákaly
zejména
hùøe
situované
Èechoslováky, kteøí houfnì balili
svùj majetek a spìchali do vylidnìných oblastí. Obce a horské vísky
kypící po dlouhá staletí životem
a èinorodostí se nyní zdály být
nepøirozenì tiché a pozùstatky násilnì pøetrženého života zdejších
usedlých rodin pùsobily na novì pøíchozí leckdy až traumatizujícím
dojmem. Pøesto se však do pohranièí
valily další a další skupiny obyvatel,
které doufaly, že ještì získají dekret
na nìjakou zachovalou a zejména
výdìleènou nemovitost. Spolu
s nimi však do Sudet pøicházely
rovnìž všelijaké nekalé živly s vidinou obohatit se na opuštìných
majetcích. Patrnì nejsnáze se s tímto
prostøedím sžili pùvodní slovanští
obyvatelé, kteøí zde ještì pøed válkou vesmìs pokojnì spolužili
s Nìmci, avšak po obsazení Sudet
museli prchnout do centrální èásti
Èech. Násilné usídlování ostatních,
at´ Èechù, Slovákù, poèetných
skupin "Volyòákù" èi romských
rodin, se však neobešlo bez komplikací. Lidé, jejichž koøeny spoèívaly mimo sudetskou oblast, se jen
tìžce sžívali s místy drsnou krajinou.
Její dlouhé a bohaté dìjiny jim navíc
nebyly vlastní a Sudety se záhy staly
místem pracnì hledajícím novou
identitu. Duch rozpolcenosti lze
v urèitých horských vesnièkách cítit
dosud.
Pozn.: pøevzato z èasopisu Živá historie, www.epublishing.cz/ziva-historie

cování projektu na stavbu nového, jinak koncipovaného schodištì.
Projekt je hotov, a nyní jde o to, sladit jeho výstavbu s postupem
prací na fasádì. Vìøíme, že se to podaøí. Vztahy mezi obìma partnery, obcí a spoleèností Intevo Karviná spol. s r.o. (majiteli
budovy bývalé Vyhlídky a schodištì)
jsou na velmi dobré úrovni. Èasový
harmonogram všech prací je nastaven
tak, aby neohrozil novou plesovou sezónu. Výsledkem bude nejen
nový vzhled fasády kulturního domu, ale, a to pøedevším, znaèné
provozní energetické úspory. Po dobu trvání stavebních prací bude
èásteènì ztížen pøístup do prostor kulturního domu postaveným
lešením i omezením parkovacích míst na ploše pøed ním. Výsledný
efekt by mìl vše vynahradit.
Dìkujeme obèanùm za pochopení a trpìlivost.
Jan Fismol

KulturnÌ d˘m dostane nov˝ kab·t
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N·vötÏva z·stupc˘ Hrochova T˝nce
Ve støedu 22. záøí pøijal starosta obce Pavel Buzek spolu s místostarostou Janem Fismolem na obecním úøadì dva
zástupce obecního zastupitelstva Hrochova Týnce - starostu Miloslava Besperáta a místostarostu Petra Schejbala.

Oba jmenovaní pøijeli osobnì podìkovat
za finanèní pomoc v nouzi, kterou poskytla naše obec povodnìmi postiženému Hrochovu Týnci.
Pøestože finanèní pøíspìvek byl vzhledem
ke vzniklým povodòovým škodám zaned-

batelný, oba hosté vysoce ocenili
rychlost, s jakou byl poskytnut. K naší
obci v kvìtnových povodních rovnìž
smìøovala humanitární pomoc obcí ze
vzdálenìjších regionù Èech, proto si byla
vìdoma situace, ve které se Hrochùv

Odborné komise jsou poradním orgánem rady obce. Na zaèátku volebního období 2006 - 2010 byly ustaveny ètyøi odborné komise. Po zvážení
funkènosti a operativnosti Rada obce svým usnesením 29.4.2008 formálnì dvì komise, dopravní a investièní, zrušila, aby na témže zasedání
schválila vytvoøení jedné komise, novì koncipované.
Tak vznikla komise pro rozvoj a dopravu (RaD). Personálnì došlo ke
slouèení èlenù do té doby dvou komisí. Pøedsedou komise byl schválen
místostarosta Bc. Jan Fismol.
Volební období konèí. Naplnilo se oèekávání rady obce? Bylo vytvoøení
nové komise pøínosem? Na to jsme se zeptali jejího pøedsedy, místostarosty Bc. Jana Fismola.
1. Co bylo hlavním úkolem této
komise?
Mùžeme hovoøit o dvou hlavních smìrech èinnosti. Jeden smìr byl
zamìøen na plnìní úkolù uložených radou obce, druhý na iniciaci nových
podnìtù, nové projekty, nové aktivity doporuèované zpìtnì radì obce.
Musím podotknout, že závìry komise nebyly pro radu obce závazné, ale
mìly charakter doporuèení. Nevzpomínám si ale, že by radní nìkteré
z doporuèení komise zcela zavrhli a dospìli k jinému øešení. Tedy alespoò v investièních zámìrech.
2. Do jaké hloubky byla vaše komise schopna posuzovat rùzné
návrhy po odborné stránce?
V prvé øadì musím øíci, že komise mìla výborné personální složení.
Mezi èleny byli zástupci rùzných profesí. Poèínaje právníkem, stavebním
inženýrem, vodohospodáøem, odborníkem na odpadové hospodáøství
a ekonomem konèe. Celkem devìt èlenù. Odborná úroveò byla pomìrnì
vysoká. V druhé øadì komise nemusela jít pøíliš do hloubky. Od toho jsou

Týnec ocitl. Bìhem popisované návštìvy
zbyl èas i na vìcnou debatu zamìøenou na
øešení konkrétních problémù obou obcí.
Solidárních postojù a inspirace není nikdy
dost.
(fis)

projektanti - specialisté. Spíše šlo o komplexní posouzení konkrétního
zámìru jako celku a vidìt jeho vlivy nejen oèima odborníka, ale i oèima
obèana obce.
3. Mùžete uvést konkrétní pøíklad?
Samozøejmì, ale byl by to výèet všeho, co se v obci od doby vzniku
komise udìlalo. Každý zámìr obce, každá žádost obèana, každý obèanský návrh nebo nápad, k tomu všemu dává komise stanovisko. Abych byl
struèný, pøíklady z poslední doby.
Komise doporuèila Radì obce zahájit projektové práce na vybudování
chodníku na Zbytkách a v Neradì, provést rekonstrukci úschovny kol
v Neradì u zastávky ÈD, vystavìt nové schodištì od
smuteèní sínì na høbitov apod.
4. Zmínil jste se o úkolech ukládaných Radou obce, co si pod tím
mùže ètenáø pøedstavit?
Jsou to rùzné žádosti obèanù, jejich požadavky a návrhy. Dále se jedná o
požadavky institucí vesmìs majetkové povahy apod. A samozøejmì projekty, které na sebe vážou dotaci. V tomto pøípadì fungují jiné postupy,
kdy informace pøicházejí od vedení obce a komise posuzuje pouze související okolnosti, jako jsou drobná a možná rozšíøení zámìru apod.
5. Mìla by být podle vašeho názoru komise ustavena i v pøíštím
volebním období?
Ano, zcela jistì. Mùže se pozmìnit její personální složení, ale její funkce
a èinnost by každopádnì mìla být zachována. Tato komise je velmi
žádoucí. Pokud mohu, chci využít této pøíležitosti a každému èlenu stávající komise podìkovat za jeho pøínos a pøístup.
Dìkuji za rozhovor

Komise pro rozvoj a dopravu bilancuje
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KR¡TCE
Horkovod v provozu
Ve støedu 15. záøí byly slavnostnì zahájeny dodávky tepla do Bohumína
horkovodem, který jde pøes náš katastr.
Kromì starosty Bohumína, zástupcù
kraje a investora se akce zúèastnil taky
starosta Dolní Lutynì. Pøipojením
Bohumína k centrálnímu zdroji tepla
dojde k postupnému odstavení lokálních kotelen a ke zlepšení životního
prostøedí nejen v Bohumínì.
Výzva obèanùm
Pøedevším v zimním období dochází
k výraznému pøekraèování povolených
limitù škodlivých látek v ovzduší.
Obracíme se proto na všechny obyvatele a podnikatelské subjekty v Dolní
Lutyni a Vìøòovicích, aby v následujícím období topili pouze ekologickými
palivy. Kromì plynu, elektøiny a tepelných èerpadel lze topit taktéž kvalitním
uhlím a suchým døevem. Dìkujeme.
Setkání s ministrem
V pondìlí 4. øíjna se starosta obce Mgr.
Pavel Buzek spoleènì s dalšími
starosty okresu Karviná zúèastil pracovního setkání s ministrem životního
prostøedí Èeské republiky Mgr. Pavlem
Drobilem. Na programu jednání byl
souèasný stav ovzduší v kraji a pøedevším diskuze jak tento stav zlepšit.
Pozvánka do divadla
Zájezd do ostravského Divadla Jiøího
Myrona na operetu Netopýr, asi nejvýznamnìjší opus vídeòského skladatele
tzv. lehké hudby 19. století Johanna
Strausse je v plánu v nedìli 31. øíjna.
Zaèátek je v 16 hodin. Vstupenky stojí
105 korun, a odjezd autobusu
z Vìøòovic je v 15 hodin (jízdné 120
korun), z Dolní Lutynì od KD v 15.15
hodin (jízdné 100 korun).
Pøednáška
Rodinné centrum Beruška (v bývalé
neradské škole) zve veøejnost na pøednášku o èeské Homeopatii AKH ve
ètvrtek 4. listopadu v 16 hodin. Krátká
informace o tom, co je homeopatie, jak
ji používat, aniž bychom své tìlo
zatìžovali chemií a chemickými léky.
Jak pomoci sobì, dìtem a svým
nejbližším s vìtšími i menšími zdravotními problémy. Zveme všechny.

Knihovna bude uzavøena!
Ve dnech 20. øíjna až 5. listopadu 2010
bude místní knihovna pro své ètenáøe
uzavøena vèetnì Vìøòovic.
Výstava vánoèních betlémù
Osvìtová beseda ve spolupráci
s kroužkem Šikulky znovu pøipravuje
v pøedvánoèním èase další roèník výstavy
betlémù,
dìtských
prací
s tématem "Pøírodní Vánoce" doplnìnou o historické pøedmìty týkající se
Vánoc. Proto se touto cestou obracím
na naše spoluobèany, aby nám zapùjèili
své rodinné betlémy - staré, nové,
døevìné, papírové i perníkové, historické pøedmìty týkající se Vánoc
(svícny, svíèky, nádobí, ubrusy, vánoèní
ozdoby atd.)
Ti obèané, kteøí se rozhodnou a zapùjèí
své exponáty, necht´ informují paní
Petrovou osobnì nebo telefonicky na
èísle 552 301 243.
Sbìr exponátù se uskuteèní ve støedu
1. prosince od 9 do 16, ve ètvrtek
2. prosince a v pátek 3. prosince od
9 do 14 hodin. Samotná výstava se
uskuteèní od pondìlí 6. do støedy
8. prosince od 8 do 16 hodin. Za pomoc
pøi organizování výstavy dìkuje Pavla
Petrová
Humanitární sbírka
MO KDU-ÈSL Dolní Lutynì ve
spolupráci s øím.-katol. farností Dolní
Lutynì oznamují, že se v sobotu
6. listopadu v dobì od 8 do 10.30 hodin
poøádá v budovì Farního úøadu v Dolní
Lutyni sbìr šatstva a obuvi urèeného
pro Charitní šatník v Bohumínì.
Prosíme o vìci plnì funkèní, èisté
a vzhledovì pøijatelné pro použití.
Sbíráme - dámské a pánské obleèení
i obuv (zimní bundy, vìtrovky, svetry,
košile, trièka, kalhoty rifle, suknì atd.)
Potýkáme se s velkým nedostatkem
všeho dìtského obleèení, dámského
i panského spodního prádla, ponožek
a veškeré obuvi. Potøebujeme také pøikrývky, povleèení, spacáky, ubrusy,
záclony, závìsy, hraèky, dìtské
koèárky, postýlky, stolièky
Nepøijímáme - dlouhé pánské a dámské
kabáty a kožichy, pánské obleky, ošacení z krimplenu, diolenu a ze starých
umìlých vláken.
Zubní ordinace
Oznamujeme, že nové zubní ordinace
budou zprovoznìny v budovì lékárny ke
konci pøíštího týdne. Volat mùžete od 13.
øíjna 2010 na telefonní èísla: MUDr. Rùžièka
553 810 983, MUDr. Rùžièková 553 810 985
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Hluboce zarmoucena
manželka Renata s dìtmi
a maminkou Pavlou oznamují, že nás dne 28. srpna
2010 náhle opustil náš
milovaný manžel, syn
a tatínek pan
Jiøí DIVIŠ.
Poslední rozlouèení probìhlo v obøadní
síni v Dolní Lutyni dne 1. záøí 2010
v úzkém kruhu. Dìkujeme za kvìtinové
dary všem, kteøí pøijali pozvání dát
poslední sbohem.
Dìkuji touto cestou všem, kteøí se zúèastnili pohøbu mého manžela
Bertka HANUSKA
dne 10. záøí 2010 a za projevené soustrasti
celé rodinì, za slova útìchy, za kvìtiny, za
hojnou úèast na pohøbu, zvláštì spolupracovnicím z prodejny "Cíl", kamarádùm
z výboru Sokola, fotbalistùm, známým,
pøátelùm a sousedùm.
Manželka Malvína s rodinou.

V˝roËÌ
V mìsíci záøí oslavili 75. a 85.
narozeniny:
75 let - Marie Celecká, Jaroslav Havlíèek,
Zdenka Adamiecová
85 let - Cecylia Gil
Všem oslavencùm pøejeme co nejvíce
zdraví, štìstí a osobní pohody.
Výroèí diamantové svatby, tj. 60 let
spoleèného života, si dne 10. 9. 2010
pøipomnìli manželé Dominik a Libuše
Bøezní z Dolní Lutynì a výroèí zlaté svatby dne 17. 9. 2010 manželé Zdenìk a
Marie Golasovi z Vìøòovic.
Pøejeme jim hlavnì hodnì zdraví a ještì
mnoho spoleènì prožitých let.
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Jan Orlita, Milan Leòka, Jiøí Diviš, Anna
Molinková, Andìlín Hanusek, Alois
Kubiòok
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast.
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Dne 4. srpna 2010 jsme
vzpomnìli nedožitých
63 let pana
Miroslava TÉMY
a zároveò dne 20. srpna 2010 uplynulo již
15 let od jehos úmrtí.
Vzpomínají maminka, manželka Dagmar
a dìti s rodinami.
Odešel jsi,
jak osud si pøál,
v našich srdcích budeš žít dál.
S bolestí v srdci oznamujeme všem pøátelùm
a známým, že dne 1. záøí
2010 jsme se v úzkém
rodinném kruhu rozlouèili
s panem
Jiøím DIVIŠEM,

Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli pøát,
jen kytièku na hrob dáme
a budeme na Tebe vzpomínat.

Tvé oèi se zavøely
a srdce pøestalo bít,
vzpomínky na Tebe
však budou s námi stále
žít.

Dne 4. øíjna 2010 by se
dožila 70 let paní

Dne 17. øíjna 2010 uplynulo 15 let, co
opustil tento svìt pan

Marie MARCALÍKOVÁ
z Vìøòovic.

Vendelín MIÈKO.

S láskou a úctou vzpomíná rodina.
Tìžko se s Tebou louèilo,
tìžké je bez Tebe žít.
V našich srdcích
Tì navždy budeme mít.
Dne 8. øíjna 2010 vzpomeneme 5. smutné
výroèí úmrtí pana
Václava FISMOLA.
S láskou vzpomíná manželka s rodinou.

kterému dne 28. srpna 2010 ve vìku
66 let dobilo jeho laskavé srdce.
Za zarmoucenou rodinu dcera Iveta
s manželem Miroslavem, vnuèky Martina
a Petra, syn Radim s manželkou Hankou,
vnuk Martin a vnuèka Kateøina

Èas plyne, ale vzpomínky
v srdcích zùstávají.

Smutný je domov,
pusto je v nìm,
chybíš mi, Karlíku,
chybíš mi v nìm.

Alberta ÈEMPÌLA,

Dne 25. záøí 2010 jsme
vzpomnìli 1. smutné
výroèí úmrtí mého drahého
manžela, hodného tatínka
a dìdeèka pana
Karla MOCHÁKA.
S láskou a úctou vzpomínají
a nikdy nezapomenou manželka Zdeòka,
synové Roman a Aleš s rodinami a vnuci
Lukášek a Romíèek.
Když øekneš:
Maminka, za život dìkuješ.
I když ti zemøela,
stále ji miluješ.
Dne 2. øíjna 2010 uplynulo
15 let od úmrtí paní
Vlasty JAROŠKOVÉ.
S láskou vzpomínají rodina Èempìlova
a Wolfova.
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Dne 11. øíjna 2010
vzpomeneme nedožitých
100 let pana

od jehož úmrtí letos uplynulo 13 let
a zároveò jsme 28. èervna 2010 vzpomnìli 80. narozeniny jeho manželky paní
Lenky ÈEMPÌLOVÉ,

S láskou a úctou vzpomínají manželka
Helena a dcery s rodinami.
Život lidský je
okamžik pouhý,
pro každého èlovìka
rùznì dlouhý.
Dnes již nevzbudí
Tì krásný den,
na tichém místì odpoèíváš
a sníš svùj vìèný sen.
Zùstaly jen vzpomínky
na roky št´astné,
jsou v našich srdcích
ukryté, hluboké
a krásné.
Dne 15. øíjna 2010 by se dožil 57 let pan
Josef HARWOT
a zároveò 6. listopadu 2010 vzpomeneme
1. výroèí jeho úmrtí. S láskou vzpomíná
manželka , syn Patrik s Radkou a dcera
Táòa s rodinou.
Tvé oèi se zavøely.
Srdce pøestalo bít,
vzpomínky na Tebe
budou stále s námi žít.

od jejíhož úmrtí letos
uplynuly 4 roky.

Dne 18. øíjna 2010 jsme
vzpomnìli 2. smutné výroèí úmrtí pana

Stále vzpomínají rodina
Èempìlova a Macurova.

Jaroslava JENDRYŠÈÍKA

Tìžko se s Tebou louèilo,
tìžké je bez Tebe žít.
Láska však k Tobì nekonèí,
v našich srdcích budeš
stále s námi žít.
Dne 18. øíjna 2010
vzpomeneme na 1. smutné
výroèí úmrtí pana

a zároveò 2. záøí 2010 jsme vzpomnìli
jeho nedožitých 60 let.
Kdo žije
ve vzpomínkách,
ten nezemøel.
Dne 18. øíjna 2010 uplyne
15 let od smrti pana

Ladislava BURYANA.

Bohuslava NAWRATA
z Vìøòovic.

S úctou a láskou stále vzpomínají manželka Jaroslava a synové Miroslav a Jaroslav
s rodinami.

Kdo jste ho znali, vzpomeòte.
Stále vzpomínají manželka, syn
s rodinou a rodina Vokùrkova.
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FotbalistÈ Sokola: st¯ÌdavÏ oblaËno
Po tøech zápasech na domácí pùdì zajíždìli hráèi Sokola Dolní Lutynì ve ètvrtém kole na høištì Oldøichovic. Utkání pod
Jarovovým tým vùbec nezvládl a za stálého deštì a na podmoèeném terénu odešli hostující hráèi poraženi vysoko 5:2. Branky
hostí vstøelili Smetana a Macháèek.
V dalším kole hostili Dolnolutyòští na domácím
høišti mužstvo Dolní Datynì a po prohraném
poloèase 0:2 otoèili vývoj utkání a nakonec
zaslouženì zvítìzili 3:2. Branky støíleli Havlásek
(2) a Macháèek.
K dalšímu zápasu zajíždìlo mužstvo Sokola na
høištì do Nebor s jasným cílem: Nebere se nic
Na pøelomu srpna a záøí hostila Plzeò
úèastníky 10. mistrovství svìta doros-

jiného než vítìzství! Hosté utkání zvládli a vyhráli
nejtìsnìjším rozdílem 1:0 po brance Macháèka
z druhého poloèasu. Vítìzství však mohlo být
výraznìjší, hosté nepromìnili spoustu šancí
a o vítìzství se strachovali až do konce.
V dalším utkání proti Hrádku si hráèi Sokola
s chutí zastøíleli a vyhráli vysoko 8:0. Po dvou

brankách vsítili Posel a Macháèek, po jedné
Havlásek, Twrdý, Jurko a Hanusek.
Další utkání se odehrálo na umìlé trávì ve Frýdku-Místku proti místnímu "B" týmu a pro Dolnolutyòské to nebyl št´astný zápas.
Utkání vùbec nezvládli a odešli poražení 1:4. Jedinou branku hostí vstøelil Macháèek.
(ave)

Tom·ö Turek sedm˝ na MS v silovÈm trojboji

tencù 28. mistrovství svìta v silovém
trojboji. Plzeòský Parkhotel zhlédl
sportovní

výkony

319

dorostencù

a juniorù z rùzných zemí svìta.
Jedním z úèastníkù byl i dolnolutyòský
dorostenec Tomáš Turek, èlen sportovního
oddílu

TJ

Viktorie

Bohumín,

který

soutìžil v kategorii dorostencù do 90 kg.
Èeskou republiku reprezentovalo celkem 8
závodníkù v rùzných váhových kategoriích. Jak jsme se dozvìdìli pøed odjezdem Tomáše, na mistrovství jel pøedevším
sbírat zkušenosti a vytvoøit si motivaci do
další pøípravy.
Pøesto svou úèast vzal se vší zodpovìdností a vytvoøil si v døepu, mrtvém tahu

úspìchem. Celé mistrovství provázela

i

a celkovém trojboji osobní rekordy. Jeho

skvìlá organizace, vynikající výkony

podìkování

výkony: 200 kg v døepu, 110 kg v bench-

závodníkù i mnoho národních a svìtových

pøíspìvek ke krytí èásti nákladù úèasti na

pressu a 200 kg v mrtvém tahu. 7. místo

rekordù.

MS, obci Dolní Lutynì, mìstu Bohumínu

èeského

Tomáši blahopøejeme za vzornou re-

a firmì GABEN Ostrava.

v

reprezentanta

konkurenci

svìtové

Tomáše

Turka

extratøídy

je

naší

obce.

Závìrem

sponzorùm

prezentaci nejen mateøského oddílu, ale

tlumoèíme
za

finanèní

Jan Fismol

Fotbalov· ml·deû bojuje jako lev
Nepøíliš dobøe si v letošní mistrovské
sezonì vede fotbalová starší pøípravka.
Zatím odehrála pìt utkání s bilancí jedna
výhra a ètyøi prohry.
Z tìchto výsledkù je patrná nezkušenost našich
mladých hráèù. K utkání nastupují i šesti, sedmi
a osmiletí kluci, kteøí jen stìží staèí desetiletým
hráèùm. Zatím nejlepším støelcem je Jiøí Hok se
sedmi brankami. Vìøíme, že zlepšeným
tréninkem a zimní pøípravou budou na jaøe lepší
i výsledky.
Výsledky: Sl. Orlová A - D. Lutynì 11:1, D.
Lutynì - I. Petrovice 3:5, Karviná C - D.
Lutynì 2:7, D. Lutynì - Bohumín 0:9, Dìtmarovice - D. Lutynì 15:1.
Starší žáci odehráli už šest mistrovských

utkání, ve kterých tøikrát zvítìzili, jednou remizovali a dvakrát prohráli a to na høištích
celku z prvních pozic. Nejlepšími støelci jsou
Radim Huòaø 7 branek a Wita 6 branek. Tým se
pohybuje v lepším støedu tabulky. Odehraje
ještì utkání se slabšími celky a pevnì vìøíme,
že se umísti na èelních pozicích.
Výsledky: D. Lutynì - Vìøòovice 9:0, Tìrlicko
- D.Lutynì 1:1, D.Lutynì - B.Rychvald 3:0,
D.Datynì - D.Lutynì 6:1, Havíøov C D.Lutynì 6:2, Sl.Orlová B - D.Lutynì 0:10.
Dorostenci Sokola odehráli na podzim již devìt
utkání s tìmito výsledky: Vìøòovice - D.
Lutynì 3:2, D. Lutynì - Horní Žukov 3:1, Stonava - D. Lutynì 6:1, D. Lutynì - Dolní Datynì
1:1, D.Lutynì - Èeský Tìšín 6:0, B Rychvald -

D.Lutynì 0:10, Tìrlicko - D.Lutynì 2:1,
D.Lutynì - Horní Bludovice 4:1, Doubrava D.Lutynì 1:5.
Tým doplatil na úvodní utkání, které se hrálo
ještì o prázdninách, a s pìti žáky v sestavì
marnì dohánìl náskok domácích Vìøòovic
z prvního poloèasu. Situace se opakovala i ve
tøetím utkání ve Stonavì, kde opìt muselo nastoupit pìt hráèù ze žákovského kádru. Tøetí
prohru v Tìrlicku zase ovlivnil výkon
rozhodèího.
Pokud se tým dorostu sejde v plné sestavì, je
vidìt, že dokáže pøehrávat i družstva ze špièky
tabulky. Nejlepším støelcem je Chybiorz se
tøinácti brankami.
Ludìk Absolon
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