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ZDARMA

V˝sledky voleb do zastupitelstva
V pátek 15. a v sobotu 16. øíjna se
v celé Èeské republice uskuteènily
volby do obecních zastupitelstev.
Podrobné výsledky i z jiných mìst
a obcí mùžete nalézt na internetových

stránkách

www.volby.cz.

Komunálních voleb v Dolní Lutyni se
mohlo

zúèastnit

celkem

4

125

oprávnìných volièù. K volebním
urnám jich pøišlo 1 697, což pøedstavuje volební úèast 41,16 procent.
Volilo se celkem v 5 volebních okrscích, ve 4
vyhrála ODS a v jednom Nezávislí.
Pøinášíme procentuální pøehled, jak se volilo
v jednotlivých okrscích. Dále pak seznam
vámi zvolených zastupitelù, za kterou stranu
kandidovali a kolik hlasù získali vèetnì
prvních náhradníkù za každou stranu.
Výsledky komunálních voleb do obecního
zastupitelstva v Dolní Lutyni v procentech
podle jednotlivých okrskù Volební okrsek
Centrum Nerad Nerad Zbytky Vìøòovice
Dolní Lutynì Poèet è. Název stranu nebo
hnutí OÚ škola zbrojnice škola škola celkem
mandátù 1. Sdružení COEXISTENTIA a NK
5,84 5,82 3,74 5,38 12,32 6,49 1 2.
NEZÁVISLÍ 10,58 13,61 14,11 20,01 20,9
14,99 2 3 Køest´.demokr.unie-Ès.str.lid. 8,29
7,39 15,69 8,67 17,87 11,07 1 4 Èeská
str.sociálnì demokrat. 22,1 22,93 22,17 20,11
20,02 21,52 3 5 Obèanská demokratická

Všechny politické strany v obci Dolní Lutynì dìkuji svým volièùm a pøíznivcùm za
podporu a hlasy v komunálních volbách.
strana 35,7 29,9 23,54 30,02 15,37 28,44 5 6
Komunistická str.Èech a Moravy 17,49 20,34
20,75 15,8 13,52 17,46 3 Volební úèast 41,5
34,8 37,72 43,54 49,4 41,16 15 Novì zvolení
zastupitelé v letošních komunálních volbách:
1. Buzek Pavel, Mgr. ODS 814
2. Šipulová Eva, Mgr. ODS 565
3. Drobilová Jana, Ing. ODS 513
4. Petrová Pavla ÈSSD 502
5. Lukaštík Pavel, Ing. ODS 488
6. Wolf Jan ODS 470
7. Fismol Jan, Bc. Nezávislí 468
8. Josieková Jana, Mgr. KDU-ÈSL 433

V záøijovém 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

9. Kantorová Terezie ÈSSD 427
10. Hasprúnová Pavla, MUDr. Nezávislí 392
11. Nováková Iveta ÈSSD 391
12. Mžyk Miloslav, Ing. KSÈM 328
13. Finda Richard, Ing. KSÈM 327
14. Nìmec Vladimír KSÈM 315
15. Czapek Jan, Mgr. COEX 183
Náhradníci: Sosna Boleslav - 147 hlasù
(COEX), Ronèková Zdena, Mgr. - 387
(Nezávislí), Kovaøík Petr, Mgr. - 249 (KDUÈSL), Malchárek Petr - 391 (ÈSSD), Zbynìk
Kolibáè, Ing. - 415 (ODS), Miroslav
Lukašèík - 305 (KSÈM)

vypracování 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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äkola ve VÏ¯ÚovicÌch slavÌ 100 let
Podíváte-li se na naši školu z venku, tìžko uvìøíte, že je stará už 100 let. Pøed 100 lety bylo nuceno obecní zastupitelstvo spolu s obyvateli obce øešit výstavbu nové školy. Ta, ve které se až dosud vyuèovalo, byla naprosto nevhodná, mokrá, v dobì záplav tekla voda do tøíd nejen dveømi, ale i okny.
Místo pro výstavbu nové školy bylo vybíráno
pøíliš zdlouhavì, proto pøijel situaci vyøešit až
okresní hejtman rytíø Jaksa Bobkowski. Po
zakoupení pozemku uprostøed obce zhotovil
plány stavitel A. Siebel z Bohumína. Dne 22. 5.
1910 byl faráøem Henrykem Dziekanem
vysvìcen základní kámen a zapoèala stavba.
Pokraèovala velmi rychle a 13. bøezna 1911 již
stála nová škola.
V souvislosti s historickým vývojem zemì se
mìnil i vyuèovací jazyk ve školách. Do roku
1867 se vyuèoval jazyk moravský, pak až do
1. 9. 1920 se vyuèovalo polsky. Po rozdìlení
Slezska v èervnu 1920 se zasadili bývalí
legionáøi èeského vojska v zahranièí o výuku
v èeském jazyce. Zaèalo pøesvìdèování obèanù
a byl proveden zápis, pøi kterém se pøihlásilo
do èeské školy 183 dìtí.
Po poèáteèních potížích s uèiteli byl správcem
školy dne 1. prosince 1920 ustanoven uèitel
Rudolf Mrázek z Dìtmarovic, který zde ve
škole nejen pùsobil, ale i bydlel, a byl i tajemníkem obecního zastupitelstva až do roku
1924. V budovì školy úøadoval i starosta
a v nejvìtší místnosti v pøízemí finanèní stráž.
Obì tyto instituce však bylo potøeba pøemístit,
aby se zde mohla zøídit také mateøská škola, jak
žádali obèané. Ta se pak po mnohých nesnázích a dohadování slavnostnì otevøela dne
2. záøí 1928 a zaèalo ji navštìvovat 39 dìtí.
První uèitelkou byla sleèna Arnošta Buchtová.
Støídali se zde èasto uèitelé a øídící uèitelé.
Mnozí z nich mìli také další funkce v obecní
radì nebo osvìtové besedì.
Do historie školy se zásadním zpùsobem zapsal
øídící uèitel Rudolf Merta, který byl i starostou
obce. Pùsobil zde od èervence 1929 až do
záboru polskými vojsky 10. 10. 1938. Tato pak
vystøídala vojska nìmecká. Konec okupace
zastihl školu v zuboženém stavu. Díry ve zdech
po granátech, stržené stropy, vyvezené
a znièené zaøízení tøíd. Pøesto se hned 17. 8.
1945 zaèalo s vyuèováním v nepoškozeném
bytì øídícího uèitele. Úøedník ÈSD Josef Sosna
vedl zápis, na kterém se k vyuèování pøihlásilo
115 žákù a žákyò. Uèilo se ráno i odpoledne.
Žáci sedìli na zemi, psali na tabulky olùvky.
Dne 22. 6. 1945 byl povìøen øízením školy p.
Bedøich Gemrot. Na opravu budovy obèané
vybrali 96 000,- Kès a sami bez nároku na
odmìny školu opravovali. 6. 8. 1946 se ze školní budovy vystìhoval místní národní výbor.
Byla znovu otevøena mateøská školka, kterou
navštìvovalo 28 dìtí, z toho 12 chlapcù a 16
dìvèat.
Dalším øídícím uèitelem a pak øeditelem, který
se velmi zapsal do povìdomí obèanù, byl

p. František Roubíèek. Na této škole pùsobil od
školního roku 1949/50 do ukonèení školního
roku 1973/74, tj. celých 23 let. Do roku roku
1990 vykonávala funkci øeditelky p. Alena
Kajzarová, tuto vystøídala do roku 2002
p. Vìra Kozielová, která zde od r. 1977 pracovala jako uèitelka. Od roku 1990 zde pùsobí
p. uèitelka Hedvika Peøinová, která v r. 2005
zaèala vykonávat funkci vedoucí uèitelky.
Nesmíme zapomenout jmenovat také dlouholetou øeditelku mateøské školy p. Milušku
Staníèkovou, která zde pùsobila od r. 1954 až
do svého odchodu do dùchodu v roce 1982, tj.
28 let. Do roku 2007 byla øeditelkou mateøské
školy p. Vìra Findová.
Jistì se shodneme všichni na tom, že Vìøòovice
mìly se svou školou štìstí na uèitele a øeditele,
ale také na správní zamìstnance, kteøí se starali
o její provoz a údržbu. Nelze nejmenovat alespoò nìkteré z nich - p. Marie Postøedníková,
Herta Rosiková, Anna Rosiková, Pavla
Hrušková, dlouhodobì p. Anna Bronczková.
Od roku 1969 až do r. 2003 - tedy celých 34 let
- se o školu vzornì starala p. Lidie Oršulíková,
které pøi údržbì školy, zahrady a pozdìji høištì
velmi ochotnì pomáhal manžel Erich. Také
pøedsedové místního národního výboru
a pozdìjší starostové a zastupitelstvo obce
Dolní Lutynì se snažili školu udržet a zvelebit.
Další opravy a údržba školy:
1972 - zavedeno ústøední topení
1978 - práce na tìlocviènì

1980 - zøízen kabinet na školní pomùcky
1983 - obložení ve tøídách a na chodbách, zavedení teplé vody
1989/90 - generální oprava šk. budovy - výmìna oken, dveøí, opravy WC, nová omítka
1992 - výmìna tabulí ve tøídách
1993 - úprava pøístupové cesty a chodníku pøed
školou, úprava zahrady, oprava plotu
1997 - vybudování školního høištì
1998 - dokonèení høištì, plynofikace
2001 - výmìna vodov. potrubí, nátìr støechy,
pøívod teplé vody do tøíd, nový nábytek ve
tøídách
2006 - výmìna vstupních dveøí, úprava školní
zahrady
2009 - instalace interaktivní tabule
2010 - generální oprava podlah v I. tøídì
a sborovnì, nové obložení topení, logo na školní budovì
2011 - ? dokonèení opravy podlah ve II. tøídì
Vìøíme, že zastupitelstvo obce i obèané budou
naši školu nadále podporovat. Snažíme se, abychom dìtem vytvoøili pøíjemné rodinné
prostøedí, ve kterém se budou dobøe cítit, kam
budou rády chodit a na které budou s radostí
vzpomínat.
Dìkujeme také za spolupráci všem rodièùm,
kteøí se aktivnì podílejí na pøípravì a organizaci mimoškolních akcí.
Dìkuji p. Oldøichu Piskoøovi za poskytnutí
informací a fotografií k výroèí naší školy.
Hedvika Peøinová
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Hubertova jÌzda byla ˙ûasn·
Milovníci koní si dali sraz poslední
øíjnovou sobotu na polích v Dolní Lutyni.
Na startu se sešlo více jak 30 koní všech
velikostí od malých poníkù až po velké
høebce, a taky nìkolik spøežení s koèáry.
Hubertovu jízdu zorganizovala parta kolem
p. Veverky, za což jim všem patøí velké
díky, vše mìli perfektnì pøipraveno a zorganizováno.
Startu, který odmával starosta obce Mgr.
Pavel Buzek, byly pøítomny desítky divákù,
kteøí se v tuto skuteènì povedenou sobotu
sešli na nádherné podívané. Komu se
podaøilo chytit lišku, není tentokrát tak
dùležité. Doufejme jen, že tradièní Hubertova jízda se v Dolní Lutyni uskuteèní
i pøíští rok.

(pb)

ZmÏny jÌzdnÌho ¯·du na lince Ë. 505
Bìhem prosince dojde k úpravì jízdních èasù na dopoledních spojích
tzv. malého autobusu. Na základì jednání s odborem dopravy MìÚ
Orlová vycházíme vstøíc žádostem obèanù Vìøòovice a Neradu a navrhujeme následující zmìnu.
Autobus, který dosud odjíždìl z Vìøòovic v 10.52 hod (spoj è. 22) bude
vyjíždìt už v 10.00 hod smìrem do centra obce a dál pøes Zbytky na
Orlovou.

Tato zmìna si vynutí úpravu jízdních èasù na jiných spojích, ale nijak
neohrozí stávající obslužnost.
V okamžiku, kdy pøepravce (ÈSAD Karviná) navrhované úpravy
potvrdí, budeme o nových jízdních øádech informovat obèany na
webových stránkách obce a vylepením nových jízdních øádù v autobusových èekárnách.
(fis)

V obci p¯ibude ordinace klinickÈ logopedie
Vìtšina rodièù ví, jaké problémy a úsilí pøináší snaha odstranit drobné poruchy výslovnosti a komunikace ještì pøed
nástupem dìtí do první tøídy. Doposud vìtšina rodièù musela za odborníkem v oboru dojíždìt do sousedních
velkých mìst. S nejvìtší pravdìpodobností se tato situace od 8. prosince zmìní, nebo• v obci bude zprovoznìna
ordinace klinické logopedie. Na podrobnosti jsme se zeptali pøímo paní Mgr. Ladislavy Kavanové.
Paní Kavanová, co Vás vedlo k otevøení
ordinace v naší obci?
V oboru logopedie pracuji již osmnáctým
rokem, v roce 2001 jsem získala atestaci
v oboru klinické logopedie a celou tuto
dobu se zabývám nápravou poruch
výslovnosti a komunikace u dìtí
a dospìlých. V minulém roce jsem hledala
vhodné prostory v Orlové a blízkém okolí,
a tak jsem se dostala do Dolní Lutynì.
Vedení obce i školy bylo velmi vstøícné
a podaøilo se jim najít vhodné prostory pro
logopedickou ordinaci.
Takže kde bude Vaše ordinace a kdy
chcete otevøít?
Ordinace bude v Dolní Lutyni, v budovì
mateøské školy v centru obce na ul.
Komenského 1009. Má samostatný vchod
vpravo v pøízemí a tyto prostory nebyly
doposud pøíliš využívány. V souèasné
dobì probíhají poslední úpravy a jednání
s pojiš•ovnami, ale ráda bych otevøela

8. prosince letošního roku.
Kromì nápravy poruch výslovnosti
pøedevším u dìtí nabízíte taky jiné služby?
Samozøejmì, náprava výslovnosti u dìtí je
jednou z mnoha nabízených služeb. Kromì
toho nabízím nápravu poruch plynulosti
mluvy, nápravu komunikace u pacientù po
cévních mozkových pøíhodách, úrazech èi
operacích hlavy, rozvoj správného vývoje
øeèi, nápravu komunikace u sluchových
vad a poruch, návštìvy imobilních pacientù v domácím prostøedí, konzultace a prevence vad øeèi a taky logopedické
vyšetøení k pøijetí na VŠ.
Mohou Vás zájemci kontaktovat již
dnes a potøebuje pacient nìjaké
doporuèení?
Urèitì mohou zavolat na telefonní èíslo
732 831 776 nebo poslat e-mail na adresu:
ladkavanova@seznam.cz.
Ordinaèní
hodiny jsou stanoveny pøedbìžnì takto:

pondìlí a úterý: 8.30-15.00, støeda
a ètvrtek: 8.30-17.00 a pátek: 8.30-12.30.
Definitivní ordinaèní doba bude pøizpùsobena požadavkùm pacientù. K logopedickému vyšetøení pak pacient potøebuje
doporuèení dìtského èi obvodního lékaøe
nebo jiného specialisty a kartièku zdravotní pojišt´ovny.
Závìrem pouze jednu otázku èistì
soukromou. Vaše pøíjmení je shodné
s pøíjmením tajemnice Obecního úøadu
paní Mgr.Danou Kawanovou, jste
v nìjakém pøíbuzenském stavu?
Nikoliv, pøed pár mìsíci jsme se ještì neznaly, jde èistì o shodu pøíjmení a navíc se
liším jednoduchým "v" v pøíjmení.
Doufám, že tyto základní informace jsou
dostaèující a budu se tìšit na spolupráci se
všemi, kteøí potøebují logopedickou péèi.
Dìkujeme za rozhovor a pøejeme, at´ se
Vám v Dolní Lutyni líbí a dobøe pracuje.
(red)
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Listopad - rozluötÏn jazyk Chetit˘
Dušièky aneb keltský nový rok
Druhý listopadový den se každoroènì všechny høbitovy rozzáøí
stovkami plápolajících svíèek, jimiž
blízcí dokazují, že na své pøedky
dosud nezapomnìli. Tento svátek,
kodifikovaný už v 10. století, má
však mnohem starší tradici. Vychází
totiž od Keltù, kteøí zaèátkem
listopadu slavili nový rok, takzvaný
samain. Pøi nìm se prolnul svìt
mrtvých a živých. Aby nakrátko se
navrátivší duše v onu mystickou noc
netrpìly chladem, zapalovali dávní
Keltové ohnì. Jejich plamen byl
bìhem èasu nahrazen plamínkem
svící, které dnes lidé v ponurém
listopadovém veèeru kladou na
hroby.
1344 - Základní kámen
svatovítské katedrály
Dne 21. listopadu roku 1344 byl
položen základní kámen svatovítské
katedrály na Pražském hradì. Jejími
iniciátory byli tehdejší èeský král
Jan Lucemburský a pøedevším jeho
syn, pozdìjší øímský císaø Karel IV.
Stavba reprezentativního chrámu se
mìla uskuteènit v souvislosti
s povýšením pražského biskupství
na arcibiskupství, a to za pøítomnosti nového arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Na místì budoucí velkolepé
duchovní stavby však již od pradávna stály mnohem starší svatostánky.
Už v první polovinì 10. století se
zde tyèila rotunda svatého Víta,
založená knížetem Václavem. Pøemyslovský panovník totiž v její
prospìch získal drahocennou
relikvii v podobì svìtcova rámì.
O více než jedno století pozdìji byla
románská rotunda nahrazena trojlodní bazilikou, jejíž zasvìcení se
vedle svatého Víta rozšíøilo i na
svatého Václava a Vojtìcha. Obì
ranì støedovìké stavby však byly
oproti monumentalitì gotického
chrámu jen jakousi pøedehrou. Nový
sloh, uplatòující se v téže dobì v západní Evropì, poznal mladý Karel
pøi svém dlouhodobém pobytu na
francouzském dvoøe. Není proto
divu, že si k výstavbì budoucího
èeského architektonického skvostu
vybral tamìjšího stavitele. Matyáš z
Arrasu vedl stavební práce až do
padesátých let, kdy byl vystøídán
Petrem Parléøem. Dnešní podobu
však získala svatovítská katedrála

že japonská armáda bude schopna
útoèit na americké základny
a državy sotva jeden rok, nikdo mu
nevìøil. Boje v Tichomoøí totiž ukazovaly pravý opak. Situace se však
radikálnì zmìnila po bitvì u Midway v èervnu roku 1942 a pøedevším po prohrané bitvì o Guadalcanal. Ve dnech mezi 13. a 15.
listopadem se japonské invazivní
síly pokusily znovu dobýt tento
malarický ostrùvek patøící do
Šalamounova souostroví. Americká
flotila však i za cenu nesmírných
ztrát útoku odolala a vážnì tak
pošramotila japonské sebevìdomí.
Nedobyté Hendersonovo letištì,
ležící nìkolik kilometrù od hlavního
mìsta Honiary, zajistilo Amerièanùm základnu pro další letecké
operace. První i druhá bitva
o Guadalcanal zpùsobily zásadní
obrat ve vývoji na tichomoøském
bojišti, kdy se japonské císaøství
vùbec poprvé pøesvìdèilo o síle
a neúnavnosti amerických jednotek.

teprve na pøelomu 19. a 20. století.
1874 - První roèník
Velké pardubické
Dne 5. listopadu roku 1874 se vùbec
poprvé rozdunìla dostihová dráha
pøi prvním závodì Velké pardubické
steeplechase. Móda parforsních
honù (tedy pøipravené štvanice,
pùvodnì šlo o šlechtickou zábavu),
pøi nichž jezdci zdolávali na koních
pøírodní pøekážky, postihla v 19. století vyšší kruhy britské spoleènosti
a záhy dorazila i k nám. Díky
charakteru pardubické krajiny, která
svým rázem velmi pøipomínala
anglické parky, zde byla z iniciativy
hrabìte Maxe Ugarta, Emilia
Fürstenberga a Oktaviána Kinského
zøízena parforsní spoleènost, která
na poèátku listopadu uspoøádala
vùbec první pøekážkové dostihy
o cenu ve výši osmi tisíc zlatých.
Souèástí Velké pardubické byl i obávaný a nebezpeèný Hlavní pøíkop,
o jehož existenci se vedly spory
hned po skonèení prvního roèníku.
Princ Egon Thum-Taxis se však
proti jeho zrušení velmi ohrazoval

1915 - Rozluštìní chetitského
jazyka
Zatímco v Evropì zuøila svìtová
válka, syn evangelického faráøe
z Lysé nad Labem, Bedøich Hrozný,
trávil dlouhé podzimní veèery nad
klínovým písmem, zachycujícím
dosud neznámý jazyk. Dne 25.
listopadu roku 1915 však svìt užasl
pøed Hrozného oznámením, že ony
tajemné hlinìné destièky napsaly
ruce dávných Chetitù. Ztracený
národ, který vìdci na poèátku 20.
století znali pouze prostøednictvím
egyptských odkazù a zmínek z
Bible, povstal z mrtvých. Bedøich
Hrozný se pøes poèáteèní nedùvìru
ze strany vìdeckého kolegia pozdìji
stal vùbec nejuznávanìjším orientalistou své doby.

1948 - Hokejisté se ztratili
nad Atlantikem
Osmý listopadový den roku 1948
odstartovalo z paøížského letištì
malé soukromé letadlo a vydalo se
smìrem na Londýn se šesti
èeskoslovenskými hokejisty na
palubì. Odstartovalo i pøes zjevnì
nepøíznivé poèasí. Pøestože kanál La
Mance byl kvùli povìtrnostním podmínkám letovému provozu uzavøen,
pilotovi Renému de Narbonne bylo
povoleno vzlétnout. Poslední spojení s posádkou letadla se podaøilo
navázat u Le Mans a bylo jasné, že
nìkdejší vynikající váleèný pilot
nerespektoval navigaci a od pùvodního kurzu se patrnì po vlastní
úvaze odchýlil. Letadlo s èeskými
sportovci však v Londýnì nikdy
nepøistálo.
Komunistická totalitní propaganda
ještì dlouho po ztrátì letounu nad
Atlantikem prezentovala názor, že
se mladí hokejisté touto cestou
uchýlili do exilu. Pravda vyšla najevo teprve tehdy, když temné hlubiny
mezi Francií a Británií vydaly dvì
utonulá tìla, z nichž jedno bylo s jistotou pøipsáno francouzskému pilotovi.

1942 - Souboj o Guadalcanal
Když admirál Jamamoto prohlásil,

(Pøevzato z èasopisu Živá historie,
www.epublishing.cz/ziva-historie)

a na základì této podpory se stal
Hlavní pøíkop nedílnou souèástí
dostihové tratì. Na poèest svého
obhájce získal pozdìji pøízvisko
Taxisùv pøíkop.
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PodzimnÌ zpravodaj slunÌËkovÈ druûinky
Naše sluníèková družina v záøí opìt nezahálela, naopak mìla velmi bohatý program, který dìti nesmírnì bavil.
Obzvláštì drakiáda vzbudila velký ohlas.
22. záø í se ko na l a n a h øiš ti u ma lé
ško l y O l y m p iá d a
Zúèas tn i l o se j í 4 5 d ìtí z o b o u o d d ì l e n í š k o l n í d r u ž i n y. P o è a s í n á m
hodnì p ø á l o , sl u n í è k o s e n a n ás v ù b ec
nezlobilo a bylo naším nejlepším
kamarád e m p o c e l ý tý d en . S o u tì ž ilo
se ve smíšených družstvech pod
vedením
nejstarších
družináøù.
Všechny disciplíny probìhly za
vš eobec n é h o p o v z b u z o v á n í a d ìte m s e
líbily. Vz p o m e ò m e t ø e b a tre fy n a k o š
nebo do k r u h u , št a f e t y d ru ž s te v, p taè í
m á m u , m e d v ì d a , h á z e n í k r o u ž k y.
Všichni
byli
ocenìni
hraèkou,
dinosaurem, a první tøi družstva
dostala d a l ší c e n y. Vítìz s tv í s i o d n e s lo družst v o Ví t k a Wr o n k y.
2 5 . z á ø í usku te è n ilo
1 . o ddì l e ní ŠD D ra k iá d u
Sešli jsm e se v e 1 4 h o d u v la k o v é
zastávk y v Ne r a d u v y zb ro je n i d rak em
a dobro u n á l a d o u . Poté js me p u to v ali
do Vìøòovic, zpestøujíc si cestu
pozorov á n í m r ù z n ý c h v ìc í.
Vidìli j sm e h á j e n k u , léta jíc í d rav ce
nad poli, houfování stìhovavého
ptactva, n e d a l e k o u d á ln ici è i e le k trárnu, rov n ì ž j sm e v i d ìli i d o my, k teré
už jsou v Po l sk u . Ne ž js me s e n a d áli,
byli jsme na místì. Nebylo vùbec
jednodu c h é d o st a t d r a k y d o v zd u c h u ,
ale nak o n e c se t o p o v e d lo . Ú è a s tn íci
t é t o a k c e d o s t a l i m a l é o d m ì n y.
Vítìzem se st a l d r a k D o min ik a T émy,
který tak toužil vyhrát, že se ani
nezeptal svého trenéra a odletìl si
zves ela sm ì r e m n a B o h u mín . J eš tì , ž e
ho zach y t i l a r y c h l á r o ta. P o d rak iád ì

js me s i troc hu odpoè inuli, pos va è ili,
zahráli hry a už jsme spìchali na
ra n d e s rodiè i, opì t na z a s tá vku v
N era d u .
P o s led n í z áø ijový týde n probì hla
v d ru ž inì V ýtvar ná dr akiáda
1 . o d d ìle ní (vyc h. Filipová ) s i vyrob ilo malé drá è ky, kte rými s e pyš ní
c h o d b a n a ma lé š kole . V š ic hni byli z a
snahu odmìnìni. Vítìzem se stala
P a v lín k a Sz yroká .
2 . o d d ìle ní, c ož js ou vì tš í dì ti (vyc h.

Szeligová), vyrábìjí makety drakù,
kte ré rovnì ž budou umís tì ny na chodbì ma lé š koly. N e jle pš ími st avi t el kami se jeví Simona Urbanèíková,
M ic ha e la J a vors ká a A lž bìt a Wi t ová.
Podìkování patøí obecnímu úøadu,
který zpøíjemnil dìtem soutìžení
vìnováním finanèní èástky na zakoupe ní c e n.
Pavla Fi l i pová,
vyc hov at el ka ŠD,
D olní L u t ynì- st øed

Krouûek dÏtÌ äikulky vyhlaöuje soutÏû s tÈmatem "P¯ÌrodnÌ V·noce"
Soutìže se mohou zúèastnit dìtské kolektivy i jednotlivci. Týká se to
zejména jednotlivých tøíd, zájmových kroužkù a dìtí se zájmem o výtvarnou výchovu.

úèast malou pozorností. Pøihlášky prosím odevzdejte spolu s ozdobou.

Podmínky soutìže:
· vìk dìtí od 3 do 15 let
· nezáleží, zda soutìží jednotlivec nebo kolektiv
· musí se jednat o výrobek vyrobený dìtmi nikoliv dospìlými
· pøednost má použití pøírodního materiálu

Jméno a pøíjmení jednotlivce......................................................................
nebo vedoucího kolektivu ………………………………………..............
Škola .....………………………………………………………………….
Tøída ……………………………………………………………………...
Poèet zúèastnìných dìtí ……………………………………….................
Struèný popis výrobku (napø. materiál, který jste použili)
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

Výrobky odevzdejte nejpozdìji do pátku 3. prosince do 15 hodin v Kulturním domì v Dolní Lutyni p. Petrové. Všechny práce pak budou vystaveny na "Vánoèní výstavce" v KD, která se bude konat od 6. do 8.
prosince. Vyhodnocení probìhne návštìvníky bìhem výstavky.
Hlavní cena bude vánoèní pøekvapení. Každý úèastník bude odmìnìn za

Pøihláška do soutìže
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Jak se p¯ipravit na topnou sezÛnu
Topná sezóna zaèala a lidé znovu zaèínají mít
starost o to, jak si své domovy dostateènì
vyhøát. Hasièi v Moravskoslezském kraji stále
èastìji vyjíždìjí k požárùm sazí a dehtových
usazenin ve špatnì udržovaných komínech. Že
nejde o plané varování, potvrzuje i statistika
Hasièského
záchranného
sboru
Moravskoslezského kraje, kdy od komínù
vzniklo v 1. pololetí 2010 už 29 požárù.
Hlavní pøíèinou bývá zanedbaná údržba
komínového tìlesa. Pravidelné èištìní komínù
a vybírání sazí z komínových sbìraèù by mìlo
být samozøejmostí, stejnì jako kontrola technického stavu komína odborníky kominíky.
Pamatujte, že i sebemenší neèistoty v komínì
mohou snadno zpùsobit velké nepøíjemnosti,
at´ již dlouhodobé žhnutí a následný otevøený
požár, nebo otravu obyvatel domu jedovatým
oxidem uhelnatým.
1. ledna 2011 nabude úèinnosti nové Naøízení
vlády è. 91/2010 Sb., o podmínkách požární
bezpeènosti pøi provozu komínù, kouøovodù
a spotøebièù paliv.
Co se oproti minulosti nezmìnilo, je povinnost
nechat si pravidelnì komín vyèistit a zkontrolovat jeho technický stav. Povinností majitele
nemovitosti je zajistit vyèištìní spalinové cesty
pøi celoroèním provozu spotøebièù na pevná
paliva o výkonu do 50 kW tøikrát roènì, pøi
sezónním provozu dvakrát roènì, tedy nejlépe
pøed zaèátkem a po skonèení topné sezóny.

Kontrola spalinové cesty se pak u spotøebièù na
pevná paliva o výkonu do 50 kW provádí
jedenkrát roènì.
U spotøebièù na plynná paliva staèí kontrola
a èištìní jednou roènì. Aèkoliv èištìní spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotøebièù na pevná paliva do zmínìných 50 kW lze
provádìt svépomoci, lepší je se spolehnout na
odborníky - kominíky.
Ti by mìli provést revizi komínu i v pøípadì, že
se chystáte pøipojit nový spotøebiè, nebo
hodláte zmìnit druh paliva. O provedeném
èištìní vydá kominík doklad nebo revizní
zprávu, která je dùležitá nejen pro uplatnìní

pøípadných nárokù vùèi pojišt´ovnì.
I v pøípadì hrozícího nebezpeèní se snažte jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. Pøípadný
požár co nejdøíve oznamte hasièskému
záchrannému sboru na tísòovou linku 150 nebo
112. Požár sazí v komínì nikdy nehaste vodou,
komín by popraskal, nebo by dokonce mohlo
dojít k výbuchu.
Do pøíjezdu hasièù se mùžete pokusit zkrotit
plameny pomocí vhazování suchého písku
vymetacími dvíøky nebo ze støechy do komína.
Vždy ale mìjte na pamìti, že nejdùležitìjší je
život a zdraví, teprve potom majetek!!!
por. Ing. Karína Štemberková

PeËovatelsk· sluûba obce DolnÌ LutynÏ nabÌzÌ pÈËi
Máte v rodinì seniora nebo zdravotnì postiženou osobu, která
nepotøebuje komplexní péèi ve zdravotnickém zaøízení nebo
v domovì seniorù a má sníženou sobìstaènost?
Peèovatelská služba obce Dolní Lutynì od roku 1994 poskytuje
na území obce Dolní Lutynì t.j v èásti Dolní Lutynì i v èásti
obce Vìøòovice terénní služby v domácnostech uživatelù v pracovní dny v dobì do 7.00 do 15 hod.
V èem vám mùžeme pomoci ?
- pøivezeme obìd v pracovní dny
- vypereme a vyžehlíme prádlo
- nakoupený nákup pøiveze k Vám domù
- vyzvedneme léky u lékaøe
- zavezeme Vás k lékaøi
Svatováclavský hudební festival vždy nabízí velmi kvalitní hudební
zážitky. Letošní 7. roèník konaný v Moravskoslezském kraji od 28. záøí
do 28. øíjna nabídl 36 koncertù ve 23 mìstech našeho kraje.
Pátek 15. øíjna byl vìnován koncertu v evangelickém kostele v centru
Ostravy. Už samotná jména interpretù garantovala vysokou kulturní
úroveò. Posuïte sami. Pražská
komorní filharmonie s dirigentem
Jakubem Hrùšou, Èeský filharmonický sbor Brno vedený sbormistrem
Petrem Fialou, sopranistka Kateøina Knìžíková a barytonista Svatopluk
Sem.
Na programu byly duchovní skladby Richarda Strausse, Gabriela Fauré
a Gustava Mahlera. Monumentální prostory chrámu výkony umìlcù

- zaplatíme složenku na poštì
- pomùžeme s osobní hygienou (tento úkon nerealizujeme u
nepohyblivých osob upoutaných na lùžko) ….
Kontaktní telefony pro další informace:
Sociální pracovník (Obecní úøad, Tøanovského 10,735 53 Dolní
Lutynì - è. dv. 6) Mgr. Ivana Ryšková
telefon: 552 301 296 nebo 596 544 409/kl. 107
Peèovatelky (Dùm s peèovatelskou službou, K Penzionu 120, 735
53 Dolní Lutynì)
Milena Randisová, Zdeòka Witová (telefon: 602 111 062)
Vìra Kalembová (telefon: 724 031 829)
ještì více umocòovaly. Dlouhotrvající spontánní potlesk byl aktérùm
tou nejlepší odmìnou. Kateøina Knìžíková excelovala a svým výkonem
opìt dokázala, že se mezi sopranistkami øadí mezi extratøídu. Právem ji
diváci, mezi nimiž se nacházela poèetná skupina dolnolutyòských
pøíznivcù, doslova zasypala kyticemi kvìtù a zahrnula ovacemi. Naše
obec mùže být na svou rodaèku
hrdá. Dìkujeme. Význam a cíl svatováclavských koncertù nejlépe vystihují slova samotného øeditele festivalu Igora Františáka, který øíká, cituji: Svatováclavský hudební festival umožòuje prožití hlubokého emociálního zážitku v neopakovatelné atmosféøe vznikajícího propojením církevního prostoru a hudby.
Jan Fismol

Kate¯ina KnÏûÌkov· excelovala
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SpoleËensk· kronika
Kdo Tì znal, ten si vzpomene.
Kdo Tì mìl rád, nikdy nezapomene.
Dne 5. listopadu 2010 jsme si pøipomnìli
8. výroèí úmrtí naší
maminky, tchýnì, babièky
a prababièky paní
Andìly JAVORKOVÉ.
S láskou vzpomínají dcera Drahuše, zet´
Miloslav, syn Václav, snacha Tat´jána,
vnuci, pravnuci a pravnuèka.
Dne 10. listopadu 2010 uplynul rok od
úmrtí naší milované
babièky, prababièky
a tchynì
paní
Anny KUBOSZOVÉ.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
vnuèky Iveta a Jana s rodinami a zet´ Josef.
Èas, ten jako voda utek, jenom trošku
zmírnil smutek. Prázdno, které tady je,
žádný èas už nesmyje.
Dne 12. listopadu 2010 uplyne 5. výroèí,
kdy nás navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek
a dìdeèek pan
Josef WRUBEL.
S láskou vzpomínají manželka Krystyna,
dcera Eva, zet´ Jaromír a vnuèka Aneta
s manželem Jiøím.

Dne 19. listopadu 2010 vzpomeneme
100 let od narození a 14. listopadu 2010
20 let od úmrtí paní
Marie
BABIARÈÍKOVÉ.
Zároveò pøíští rok
14. dubna 2011 vzpomeneme 100 let od
narození a 33 let od úmrtí
jejího manžela
Arnošta BABIARÈÍKA.
S láskou vzpomínají dcera
Jarmila a syn Lubomír s rodinami.
Tìžko se s Tebou louèilo.
Tìžké je bez Tebe žít.
V našich srdcích
Tì navždy budeme mít.
Dne 21. listopadu 2010
vzpomeneme 5. smutné výroèí úmrtí pana

Knihovna o Vánocích
Místní knihovna informuje své ètenáøe, že
z dùvodu èerpání øádné dovolené bude
knihovna od pondìlí 20. prosince až do
konce roku uzavøena vèetnì poboèky ve
Vìøòovicích.
Karin Anýžová, knihovnice
Mikulášská nadílka
Osvìtová beseda v Dolní Lutyni poøádá
Mikulášskou nadílku pro všechny dìti, a
to v nedìli 28. listopadu v 15 hodin ve
velkém sále kulturního domu. Program
pro dìti je zajištìný s následnou nadílkou,
kde je pro všechny dìti pøipraven balíèek
v hodnotì 100 korun.
Vstupné - dìti 100 korun (cena balíèku),
dospìlí 50 korun.
Srdeènì zvou poøadatelé.

a zároveò 17. prosince 2010 vzpomeneme
jeho nedožitých 69 let. S láskou vzpomíná
manželka s rodinou.
Dìkujeme všem
pøíbuzným, pøátelùm,
spolužákùm a sousedùm za
projevy soustrasti, kvìtinové dary a úèast na
posledním rozlouèení s naším synem

Vánoèní trhy
Osvìtová beseda zve širokou veøejnost
na tradièní Vánoèní trhy, které se
uskuteèní v pátek 3. prosince 2010 ve
velkém sále Kulturního domu v Dolní
Lutyni od 9.00 - 16.00 hodin.

Tomášem HASPRÚNEM.

Vánoèní koncert
Osvìtová beseda poøádá v nedìli
12. prosince ve velkém sále KD vánoèní
koncert v podání operní zpìvaèky Sylvy
Pivovarèíkové a klavíristky Kateøiny
Molové. Na programu budou nejkrásnìjší
skladby známých èeských i zahranièních
skladatelù. Spoleènì si také zanotujeme
známé koledy. Zaèátek v 15 hodin, vstupné 80 korun. Pøedprodej vstupenek v KD.

Jiøího TATARÈÍKA

Rodièe a zarmoucená rodina.

V˝roËÌ
V mìsíci øíjnu oslavili 75. a 80. narozeniny:

Dne 13. listopadu 2010 by se dožil
90 let náš tatínek

75 let - Josef Vodák, Lygie Banszelová
80 let - Marie Kwiatkowská, Oldøich Serafin

Drahomír FISMOL,

Gratulujeme a pøejeme do dalších let hlavnì
hodnì zdraví, štìstí a osobní pohodu.

který z kruhu naší rodiny odešel v roce
1966.

Dne 2.10.2010 jsme pøivítali tyto nové
obèánky:

Dne 10. záøí jsme vzpomnìli nedožité
88. narozeniny naší milované maminky

Karolína Æmielová, Rozárka Karpetová, Vít
Jendryšèík, Daniel Adamèík, Tomáš Babinski, Filip Koziel

která nás opustila v únoru letošního roku.
Trvalou vzpomínku na své rodièe stále
uchovávají synové Jan, Jaroslav
a Bøetislav s rodinami.
Kdo jste je znali, vzpomeòte s námi.

KR¡TCE

Výstavka vánoèních betlémù
Osvìtová beseda a kroužek Šikulky zvou
širokou veøejnost na vánoèní výstavu
betlémù a rukodìlných prací nazvanou
Pøírodní Vánoce, která je pøipravena ve
víceúèelové místnosti Kulturního domu
v Dolní Lutyni, a to ve dnech 6. - 8. prosince od 8 do 16 hodin.

Dobrý èlovìk nikdy neumírá
v srdcích tìch, kteøí ho milovali.

Štìpánky SRBOVÉ,

strana 7

Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Tomáš Hasprún, Karel Doležal, Bronislav
Fober
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast.

Gymnázium Orlová poøádá Den
otevøených dveøí
Každoroèní akce Gymnázia a SOŠ
v Orlové-Lutyni poøádaná v den "voleb
povolání" v Orlové 25. listopadu 2010 je
letos pøipravena pro uchazeèe nejen
z 9. tøíd v dobì od 8 do 17 hodin.
Naši žáci a uèitelé vaše dìti provedou
zajímavým interiérem nadstandardnì
vybavené školy. Kromì denního studia
oborù Gymnázium a Veøejnosprávní èinnost otevíráme na SOŠ i dálkovou (pìtiletou) formu studia oboru Veøejnosprávní
èinnost. Proto neváhejte a do Orlové
dojeïte!
Pavel Kubínek, øeditel školy
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FotbalistÈ p¯ezimujÌ v hornÌ polovinÏ tabulky
Letošní podzimní èást sezony se hráèùm Sokola Dolní Lutynì vydaøila. V dalším venkovním utkání zajíždìli na høištì
Jablunkova.
Když po porážce ve Frýdku-Místku s místním
B týmem vyrazili k dalšímu mistrovskému
utkání do Jablunkova, nepøipouštìli si nic
jiného než vítìzství. V samotném utkání jsme
mìli od zaèátku jasnì navrch a po brankách
Smetany a Habrdy jsme zvítìzili 2:1. Naše
vítìzství mohlo být vyšší, ale opìt jsme
nepromìnili spoustu šanci.
Po vítìzství v Jablunkovì jsme na domácím
høišti hostili vedoucí celek soutìže Nýdek.
V utkání jsme šli do vedení po brance Macháèka, ale hosté do poloèasu výsledek otoèili ve
svùj prospìch a ujali se vedení 2:1. Do druhého
poloèasu jsme šli s cílem otoèit výsledek, což
se nám ale nepodaøilo. Hosté svùj náskok
zvýšili z pøímého kopu na 3:1. Po snížení
Hanuskem jsme se snažili alespoò o vyrovnání,
ale hosté po jednom ze svých brejkù rozhodli
o koneèném vítìzství 4:2. Dùvod porážky je

nasnadì: opìt jsme nepromìnili šance a hosté
nás trestali ze standardních situaci, po kterých
dali tøi branky.
Po domácí porážce jsme zajíždìli na høištì
mužstva ze Sedlištì odèinit prohru a pøivézt do
Lutynì tøi body. Od zaèátku utkání jsme
soupeøe zatlaèili na jeho polovinu a vypracovali
si spoustu šancí. Promìnili jsme ale jen dvì
(Macháèek a Habrda). Domácí nám dali gól
jediné šance, kterou si v prvním poloèase
vypracovali.
Ve druhé pùli jsme soupeøe zatlaèili na jeho
polovinu a vytváøeli si jednu šanci za druhou,
ovšem nebyli jsme schopni vstøelit uklidòující
tøetí gól. Domácí se dostali opìt jen k jedné
støele na naši branku, ovšem znamenala
vyrovnání na 2:2. Vítìznou branku vstøelil pìt
minut pøed koncem zápasu Hanusek po
pøihrávce Posla.

V domácím utkání proti Hnojníku jsme
rozhodli o svém vítìzství již v prvním poloèase,
který jsme vyhráli 3:0 po brankách Huòaøe,
Havláska a Macháèka.
Druhý poloèas se nám vùbec nevydaøil. Nechali
jsme soupeøi mnoho prostoru ve støedu høištì,
kde nás hosté zaèali pøehrávat a nakonec se jim
podaøilo snížit na 3:1.
Po tomto gólu jsme se opìt zaèali strachovat o
výsledek.
Nakonec jsme dokázali pøidat ještì jednu
branku na konci zápasu - ve skrumáži se
prosadil Petr Vaneèko.
Pøed posledním zápasem na høišti Tìrlicka jsme
v tabulce na tøetím místì se ztrátou 7 bodù na
vedoucí Nýdek.
Náš hráè Miroslav Macháèek vede s 13 góly
soutìž o nejlepšího støelce Karvinska.
(ave)

Naöi borci v kung-fu p¯ivezli z Polska bronzov˝ poh·r
Ve dnech 15. až 17. øíjna probìhlo v polském Miko³owì v blízkosti Katowic
otevøené mistrovství svìta v bojových
sportech. Celkový poèet úèastníkù byl
320.
Ve velmi silné konkurenci družstev z Portugalska, Švédska, Irska, Nìmecka, Polska, Maïarska, Ukrajiny, Slovenska,
Èeské republiky, Íránu, Spojených arabských emirátù a Alžíru se za Èeskou
republiku zúèastnilo celkem 16 závodníkù. (Krnov 8, Karviná 5 a z našeho dolnolutyòského klubu Kung-fu cvièícího
v tìlocviènì bývalé neradské školy 3
závodníci).
Všichni závodníci z naší èeské výpravy se
opravdu snažili a uspìli. Naše družstvo
získalo 4 medaile: Bára Semmlerová 1x
zlato a 1x bronz, Martin Hanák 1x zlato a

Patrik Krošèen nejmladší úèastník turnaje
1x støíbro. Jelikož byly úspìšné i oddíly z
Karviné a Krnova, byla naše èeská výpra-

Dne 28. záøí Vodácký oddíl Posejdon zorganizoval závìreèné
setkání k projektu Èesko-polské letní vodácké aktivity. Akce se
zúèastnil místostarosta Orlové Radislav Mojžíšek, radní Dolní
Lutynì Jan Czapek, zástupci obcí Gorzyce a Godow, vodáci
z Karviné a Ostravy , instruktoøi a poøadatele domácího Vodáckého oddílu Posejdon. Letos se konaly v èervenci a srpnu ètyøi týdenní vodácké tábory a navazovaly na obdobnou akci konanou
v minulém roce. Letošní tábory mìly mezinárodní charakter
a byly spolufinancovány z prostøedkù Fondu mikroprojektù
Euroregionu Tìšínské Slezsko - Œl¹sk Cieszyñski Operaèního
programu pøeshranièní spolupráce Èeská republika - Polská
republika 2007-2013.

va ohodnocena pohárem za III. místo
v poètu získaných medailí.
Pavel Trošák, trenér oddílu boj. sportù

Kromì Posejdonu se na organizaci podílelo mìsto Orlová a
sousední polské obce Gorzyce a Godow. Úèastníci se dohodli, že
akce bude se konat také v pøíštích letech stejnou formou s tou
zmìnou, že dva turnusy budou rezervovány pro vodácké kroužky,
které vnikly ve vazbì na vodáckou základnu Posejdonu v DDM v
Orlové a Domì Kultury v Gorzycích.
Kroužek vodákù Spirála pøi DDM v Orlové, který vede instruktor
VO Posejdon Roman Štolfa, zahájil letošní èinnost splouváním
Olše v dopoledních hodinách 28. záøí. Do tohoto kroužku je se
možno ještì pøihlásit, bude provádìt nábor zájemcù rovnìž v
obou dolnolutyòských školách.
Ing. Josef Tobola, pøedseda Obèanského sdružení Posejdon

Vod·ci hodnotili sezÛnu
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