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

ZDARMA

Obec m· staronovÈho starostu
Po

komunálních

volbách,

které

probìhly 15. a 16. øíjna, kdy volièi
vyjádøili svùj názor, kam má smìøovat obec se ve støedu 10. listopadu
konalo ustavující zastupitelstvo obce
Dolní Lutynì, na kterém byl starostou opìt zvolen Pavel Buzek.
Mezi novì zvolenými zastupiteli bylo také 5
nováèkù: Ing. Jana Drobilová (ODS), MUDr.
Pavla Hasprúnová (Nezávislí), Iveta Nováková
a Terezie Kantorová (obì ÈSSD) a Vladimír
Nemec (KSÈM).
Jediným kandidátem na starostu pro nové
volební období byl Mgr. Pavel Buzek, jenž byl
také pøi veøejném hlasování zvolen. Získal 12
hlasù, nikdo nebyl proti a dva zastupitelé se
hlasování zdrželi.
Po ukonèení volby starosty pak probìhla volba
místostarosty a dalších èlenù rady obce. Místostarostou byl zvolen Bc. Jan Fismol a èleny
rady obce se stali Mgr. Jana Josieková, Mgr.
Jan Czapek a Jan Wolf. Pøedsedou kontrolního
výboru byl zvolen Ing. Miloslav Mžyk a novou
pøedsedkyní finanèního výboru se stala Ing.
Jana Drobilová.
Po skonèení ustavujícího zasedání zastupitelstva jsme novì zvolenému starostovi Mgr.
Pavlu Buzkovi položili nìkolik otázek.
Pane starosto, byl jste podruhé zvolen
starostou. Jaké máte pocity?
"Urèitì pøíjemné. V prvé øadì bych ale rád
podìkoval všem volièùm za množství hlasù,
které jsem od nich dostal. Je to pro mì velký
závazek a odpovìdnost, kterou èlovìk má vùèi
obci. V prvním volebním období jsme urèili
smìr spoleènì s vedením obce, kterým chceme
jít. Nyní dostáváme šanci v tom pokraèovat,
a proto bychom neradi zklamali získanou
dùvìru."

Co øíkáte na prùbìh úvodního zastupitelstva?
"Dìkuji všem zastupitelùm a pøítomným
obèanùm za dùstojný prùbìh. Myslím si, že
obèané si zvolili napøíè politickým spektrem
osobnosti a dali jasnì najevo svùj názor, koho
chtìjí v zastupitelstvu. Pokud se má Dolní
Lutynì rozvíjet dynamicky i nadále, je tøeba
táhnout za jeden konec provazu. O to se budu
snažit nejen já, ale i zástupci ze všech kandidátek, kteøí jsou do øízení obce zapojeni.
Kontrolní výbor vede Ing. Miloslav Mžyk
(KSÈM), finanèní výbor Ing. Jana Drobilová
(ODS), pøedsedou investièní komise bude
Bc. Jan Fismol (Nezávislí) a sociální komisi
povede Iveta Nováková z ÈSSD. V tìchto
výborech pak budou pracovat vìtšinou lidé bez
politické pøíslušnosti, kteøí jsou odborníky
a svými pohledy mohou být velmi užiteèní."
Co chystáte pro nejbližší období?

"Máme pøipraveno a podáno nìkolik projektù,
pøedevším na vybudování sbìrného dvora a pak
také na dokonèení oprav školních budov.
V pøíštím roce bychom mìli zateplit malou
školu, v dalším roce se pak chystáme na opravu
škol ve Vìøòovicích a na Zbytkách. Kromì
toho pøipravujeme øadu menších projektù
a hlavnì se chystáme na složitìjší projekty."
Je pravda, že jste obdržel nedávno pamìtní
medaili Hasièského záchranného sboru?
"Ano, byl jsem spoleènì s dalšími starosty
ocenìn za spolupráci pøi letošních povodních,
èehož si velmi vážím. Ocenìní však patøí nejen
mnì, ale všem obèanùm Vìøòovic a pøedevším
pak našim dobrovolným hasièùm z Neradu
a støedu obce. Úkolem starosty podle mne je,
øeèeno s trochou nadsázky, hlavnì nepøekážet
a organizovat pøípadnou pomoc. Takže ještì
jednou díky všem, a doufejme, že se stoletá
voda nebude dlouho opakovat."
(red)

Na závìr mi dovolte popøát všem obèanùm Dolní Lutynì a Vìøòovic klidné
a pohodové Vánoce, hodnì zdraví, trochu toho štìstí, nemálo radosti
a pøedevším pøehršel životního optimismu a rodinné pohody v roce 2011.
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NÏkte¯Ì öet¯Ì penÌze, ale niËÌ naöe zdravÌ
S poèínající topnou sezonou se významnì zvyšuje riziko zneèištìní ovzduší. Jeho zhoršenou kvalitu mají na svìdomí z jedné tøetiny pøedevším velké prùmyslové zdroje, z druhé tøetiny doprava a poslední tøetinou se na zneèištìní
podílejí tzv. malé zdroje, kam patøí pøedevším domácnosti.
V dobì inverzního charakteru poèasí, které je
èasté pøedevším na podzim a v zimì, se pomìr
výraznì mìní ve prospìch malých zdrojù, které
ovlivòují kvalitu ovzduší v tomto období z 50
až 60 procent. V praxi to znamená, že z více jak
poloviny mùžeme v tomto období ovlivnit
kvalitu ovzduší my sami.
Topení nekvalitními tuhými palivy, nebo
dokonce ilegální a nezodpovìdné pálení
odpadkù, zvyšuje emise tuhých látek, dioxinù,
oxidù síry èi dusíku a oxidu uhelnatého.
Pálením odpadù v domácnostech se pak do
ovzduší dostávají také emise organických
slouèenin, tìžkých kovù a dalších slouèenin,
které jsou pro èlovìka velmi nebezpeèné, zpùsobují rakovinu a lidský organismus se s nimi
vìtšinou nedokáže vyrovnat. Takto získané
"levné"teplo je vykoupeno nadmìrným
zatížením ovzduší jedovatými zplodinami,
které negativnì ovlivòuje prostøedí, ve kterém
žijeme.
Pøestože se ceny ekologických zpùsobù topení
zvedají, apeluji na všechny obèany, aby nespalovali ve svých kotlích ménìhodnotná paliva
a komunální odpad. Ty ušetøené peníze nestojí
za to, vždyt´ ovzduší dýcháme všichni a hlavnì
naše dìti. Protože souèasná legislativa neu-

možòuje efektivnì zakroèit obcím ani inspekci
životního prostøedí proti tìmto nešvarùm,
rozhodlo se vedení obce na svém webu zveøejòovat zaslané fotografie kouøících komínù na
našem katastru, které vám otravují život.
Žádám a prosím všechny obyvatele Dolní

Lutynì a Vìøòovic, aby topili pouze ekologickými palivy (plyn, elektøina, biomasa apod.)
pøípadnì používali kvalitní tuhá paliva (èerné
uhlí nebo suché døevo).
Všem, kteøí tak èiní, mockrát dìkuji.
Mgr. Pavel Buzek, starosta obce

BetlÈmskÈ svÏtlo Do roku 2011 s nov˝m kalend·¯em

Ani se tomu nechce vìøit, že rok se s rokem opìt
sešel a dolnolutyòská dechovka vás znovu zve
na "Vánoèní troubení" s pøevzetím betlémského
svìtla, které budou rozdávat skauti a to v sobotu 18. prosince od 14.30 - 15.00 hodin
u obchodu Vìranka ve Vìøòovicích a následnì
v 15.15 - 15.40 hodin pøed obdchodem Koruna
v Dolní Lutyni.
(red)

Dolnolutyòský kalendáø na rok 2011
èeká v prùbìhu prosince na svou distribuci obèanùm. Jeho sestava bude
stejná jako v letošním roce.
Stolní kalendáø s fotografiemi Renaty
Marcolové nabídne kromì výteèných
snímkù zachycujících život v obci také
dùležitá telefonní èísla a spoleèenské
akce, ale, a to pøedevším, svozové dny
komunálního odpadu.
Drobnou zmìnou oproti kalendáøi pro rok
2010 je jiné oznaèení svozových dnù.
Namísto dìlení týdnù na sudé a liché je
novì použito oznaèení "sever" a "jih".
Pro tyto úèely byla obec pomyslnì
rozdìlena na dvì èásti. Dìlicí hranicí se
stala silnice první tøídy I/67 procházející
støedem obce a spojující Bohumín
s Karvinou.
Od této komunikace je veškerá zástavba
smìrem k øece Olši (tedy severním
smìrem) oznaèována jako "severní"
a naopak od této komunikace smìrem
k Orlové a Rychvaldu je strana “jižní”.

V kalendáøi jsou pak svozové dny vyznaèeny obrázkem popelnice, na které je
umístìno buï písmeno S (sever) nebo J
(jih). Netøeba tak pracnì hledat, ve
kterém týdnu, zda sudém, nebo lichém se
právì nacházíme.
Doufejme, že letošní znásobená kontrola
obsahu kalendáøe vylouèí chyby, které se
vyskytovaly v tom pøedchozím. Ale
známe, co dokáže tiskaøský šotek a lidský
faktor.
Distribuce kalendáøù bude provádìna
rozvozem na jednotlivá popisná èísla
zpùsobem jedno popisné èíslo - jeden
kalendáø. Zájemci o další kalendáøe si je
mohou zakoupit na obecním úøadì za 50
korun za kus.
Oproti loòsku bude každý kalendáø
vložen do ochranné fólie, aby lépe odolával povìtrnostním vlivùm.
Protože rozvoz kalendáøù potrvá nìkolik
dní a poèasí mùže také sehrát svou roli,
dìkujeme obèanùm za trpìlivost.
Jan Fismol
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Sv·teËnÌ slovo p·tera PospÏchy
Ptala se mne onehdá jedna paní, že když jako knìz žiju
bez ženy, jestli mi to není líto, zda nemám pocit, že mùj
život je o nìco chudobnìjší. Usmál jsem se srdeènì
a položil jí otázku tak, aby si odpovìdìla sama: "Jak se
øíká tomu, kdo má ženu, že je...?" Odpovìdìla: "Ženatý."
Øíkám: "Výbornì! A ten kdo má Boha?" Chvíli
pøemýšlela a pak zaševelila: "Bohatý." Znovu jsem se na
ni usmál a šel jsem dál.
Je mi nìkdy líto, že si nìkteøí lidé myslí, že žít v blízkosti samotného
Boha je nuda a ožebraèení. Samo o sobì to není logické a snad i nepøedstavitelné. Netuším, kde to vzali. Zøejmì nemají jinou zkušenost a memorují jen své tušené domnìnky, které jsou na míle vzdálené od
skuteènosti epicentra veškerého naplnìní. A vùbec, øíkám si, jestli je
skuteènì garantem veškerého a bezmezného štìstí mít v životì za každou
cenu všechno to, co mají ostatní? Jsem zcela jistì pøesvìdèen, že nikoli.
Proto rád pøeji druhým všechno dobré, ale zcela jistì druhým nic
nezávidím. Jistì to není tím, že bych byl tak dokonalý. Doufám, že ani
tím, že bych byl samolibý nebo sobecký, ale protože i já jsem se v životì
setkal se svou láskou, se svým životním naplnìním a bohatstvím, které se
pro mne zcela jistì skrývá a dennodennì rezonuje v nepopsatelné dimenzi Boží velikosti, pøesažnosti, neuchopitelnosti, velebnosti a nepopsatelné nádheøe. Proto jsem se za bezmála sedm let svého knìžství necítil snad
ani minutu nìjak ochuzený èi znevýhodnìný. Ba naopak. Mùžu
dosvìdèit okamžiky tak výbušného vnitøního štìstí, že jsem se bál, že mì
to roztrhá jako tlakový hrnec.
Kam tím míøím? K pøání pro letošní Vánoce a do celého nového roku
každému z nás. Pøeji, abychom objevili ono bohatství. Každý ve svém
životním stavu, povolání, ve svém životním údìlu, každý na svém místì.
Jedinì tak budou skuteènì "št´astné a veselé". Abychom nedìlali z Vánoc
to, co ony nejsou. Jedinì ten, kdo není vnitønì bohatý, aby unesl
sváteènost tìchto dní, musí je nìèím zaplnit, zaplácat, zahlušit. Špitálnì
dezinfekènì vysmejèený kvartýr, tuny jídla a neurotické shánìní hro-

mady dárkù možná vnesou vykonstruovanou náladièku deseti dní. Ale ty
se velice rychle rozplynou v moøi dalších tøí set padesáti pìti. To nejsou
Vánoce! To je pøíliš drahá a paradoxnì i laciná tragikomedie v hojném
obsazení.
Vánoce nepotøebují, aby jim èlovìk dával náplò. Jsou to ony, kdo naplòují èlovìka. Vánoce jsou realitou, která do støedu bídy èlovìka rodí novou
"Sílu". "Nám, nám, narodil se..." Bùh se nevnucuje, drží se zpátky. Je
diskrétní - dnes dokonce nebezpeènì diskrétní, takže si mnozí myslí, že
ani neexistuje. Bùh je láska. Skuteèná láska je diskrétní. Což už dnešnímu svìtu je nepochopitelné, protože všechno znásilòuje.
Pøeji Vám pøátelé, upøímnì, ze srdce Vánoce takové, jaké skuteènì jsou
- BOHATÉ! Víte, od jakého to je slova...? To už nechám na Vás.
A k tomu pravému slova smyslu, Vám do celého nového roku 2011 rád
žehnám!
P. Mgr. Marián Pospìcha, adm., duchovní správce

DÏti ze ZUä zvou na sv· p¯edstavenÌ
Aèkoliv v dobì, kdy píšu tento pøíspìvek, mi svítí do oken sluníèko a vùbec to nevypadá, že brzy budou Vánoce,
pøece jsou tu už za pár týdnù. Ve škole se už hrají koledy, chystá se vánoèní výzdoba, organizují se mikulášské,
adventní a vánoèní akce.
Vzhlede m k t o m u , ž e j e p o øád áme i n a
poboèkác h v Do l n í Lu ty n i a v D ì tmarovicích, jejich poèet dosahuje
úctyhodného èísla ètrnáct. A jestli
m á t e r á d i v á n o è n í k o l e d y, z v y k y
a atmos f é r u , k t e r á k V á n o c ù m n e o d mys litel n ì p a t ø í , p a k u rè itì n ì k tero u
z tìchto a k c í n a v št í v í t e.
Naši nejmenší, žáci pøípravných
a
prvních
roèníkù
hudebního,
literárnì-dramatického a výtvarného
oboru s e se t k a l i s Mi k u lá š e m, an d ì le m
a èertem n a d v o u k o n c e rte c h v ú terý
7. prosince v koncertním sále naší
kmenové b u d o v y v Ry c h v a ld ì.
Ve ètvrt e k 1 6 . p r o si n c e v 1 6 . 3 0 h o d in

v á s p o z v e m e d o k o s t e l a s v. J a n a
K øtitele v D olní Lutyni na A dve ntní
koncert, pøipravený našimi žáky
a u èite li.
N a tu p ra vou vá noè ní notu vá s urè itì
n ala d í s itu a è ní kome die plná pís niè e k
a n e è e k anýc h z vra tù "J a k byly V á noc e
má le m n a blá tì ", kde s e doz víte , c o
d ìla t, k d y ž je 20. pros inc e te plo ja ko
v létì . A utorky pøíbì hu, pa ní uè ite lky
Petra Køížková, Kateøina Šmídová
a Hana Indruchová, víc prozradit
n e c h t ì l y, p o u z e s l í b i l y, ž e v š e c h n o
d o b øe d o pa dne .
Ve ètv rtek 16. pros inc e dopole dne tuto
h ru p øed v e dou na š i ma lí umì lc i dì te m

z mateøských a základních škol
z Dolní Lutynì a Dìtmarovic, v
pondì lí 20. pros inc e v 17 hodi n vás
poz ve me do ZŠ A . J irá s k a na pø eds ta ve ní pro ve øe jnos t.
A pak už bude opravdu blízko ten
tajuplný a vytoužený okamžik, kdy
u vá s doma z a voní purpur a a j ehl i èí ,
z a z voní z vone è e k a roz s ví t í se svìt l a
s víè e k na vá noè ním s tromk u.
Klidné Vánoce v kruhu vašich
b l í z k ý c h a ú s p ì š n ý r o k 2 0 11 p ø e j e
jménem všech zamìstnancù ZUŠ
Ryc hva ld
V las ta Mat onogová,
ø e di t el ka ZUŠ
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T¯Ìkr·lovÌ kolednÌci opÏt navötÌvÌ domovy
V lednu 2011 to bude již 11 let, co
v rámci celorepublikové charitativní
akce zaklepou koledníèci Tøíkrálové
sbírky na Vaše dveøe.
Chtìli bychom využít této možnosti podat
o naší sbírce více informací. Tøíkrálová
sbírka je od svého zaèátku zamìøena na
pomoc lidem, kteøí si sami poradit
nedovedou. Jedná se o seniory, osoby bez
domova, maminky s dìtmi v nouzi, sociálnì slabší rodiny, zdravotnì znevýhodnìné
obèany èi osoby v krizových situacích.
Charita Bohumín podporuje 65-ti procentním výnosem z Tøíkrálových sbírek Charitní domov pro seniory, Denní centrum
pro osoby bez pøístøeší, Obèanskou poradnu a Charitní šatník. Z pøevážné vìtšiny
loòské sbírky byly uhrazeny náklady spojené s výmìnou oken v Domì pokojného
stáøí. Budova se nachází v památkové
zónì, proto byla rekonstrukce a výmìna
pùvodních oken velice nákladnou záležitostí, kterou bychom bez vašich darù
nebyli schopni zaèít realizovat.
Zbývajících 35 procent sbírky jde na podporu celorepublikových projektù Charity
Èeské republiky a na mezinárodní humanitární pomoc. Naše charitní oblast podporuje sociálnì-spoleèenský rozvoj na
Ukrajinì, která daleko zaostává nad minimálním standardem evropských zemí.
A jak poznáte ty pravé koledníèky?
Nemusíte se obávat toho, že by Vaší dobré
vùle mohl zneužít nìjaký "nepravý koled-

ník". Lze je totiž velmi jednoduše poznat.
Jen praví koledníèci budou mít ve svých
"tøech darech" cukr, jehož celý obal je
potištìn logem a informacemi o Tøíkrálové
sbírce. Tyto cukry nelze nikde zakoupit èi
nahradit, jelikož jsou objednány speciálnì na objednávku pro potøebu sbírky.
Cukr mùže získat pouze dárce pøíspìvku
do Tøíkrálové sbírky 2011.
Tøíkrálová
sbírka
2011
probìhne
v Bohumínì, Rychvaldì, Orlové, Dolní

Lutyni, Vìøòovicích a Dìtmarovicích ve
dnech od 1. do 14. ledna. Prosíme Vás,
myslete na to, že je tøeba hodnì odvahy,
aby naši koledníèci, kteøí jsou èasto z øad
studentù, u Vašich dveøí zazvonili.
Dìkujeme Vám obèanùm, za to, že nejste
lhostejní k potøebám dalších lidí, soucítíte
s komplikovanými lidskými osudy
a zùstáváte této sbírce i pro rok 2011
naklonìni.
S úctou Charita Bohumín
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Na n·vötÏvÏ v ateliÈruÖ
Naše sluníèková školièka dostala
pozvání

k

návštìvì

FOTO-

GRAFICKÉHO STUDIA.
Jmenuje se "STUDIO NA KOLEÈKU"
a najdete jej v Dolní Lutyni. Pozvala nás
maminka naší malé kamarádky Klaudinky -

Libuše Petrová. Èekalo nás pøíjemné pøivítání
v prostøedí plném nám neznámých vìcí - svìtel,
pøístrojù apod. Na všechno jsme se mohli zeptat, všechno prozkoumat, vyzkoušeli jsme si
i úsmìvné fotografování se slovíèkem
…sýýýýýýr…na rtech i fotografování
v maskách pohádkových postav a zvíøátek.

Nejvìtším pøekvapením (hlavnì pro kluky
hokejisty) bylo setkání s opravdovým hokejistou v opravdové výstroji, kterým byl hráè HC
+OIL Orlová Filip Štefanka.
Dìkujeme za pozvání.
Kluci a holky ze sluníèkové školy s Pavlínkou,
Boženkou, Jaruškou a ještì jednou Pavlínkou.

Už øadu let poøádá Osvìtová beseda v Dolní Lutyni oblíbenou divadélka Modrý slon - hlavnì èertice Bety - mìla pro dìti
mikulášskou nadílku s programem. Tentokrát se uskuteènila pøipravené èertovské tancování.
v nedìli 28. listopadu ve velkém sále KulPak mezi dìti zavítal andìl, èert
turního domu v Dolní Lutyni. A opravdu se Vyda¯en· mikul·ösk· nadÌlka a Mikuláš, který za písnièku nebo bávydaøila. O nabitý program se postaraly dolnosnièku pøedal nadílku.
lutyòské Berušky, které pod vedením Petry Šostokové pøedvedly Ti, kteøí pøišli a vìnovali nedìlní odpoledne dìtem, urèitì nelitovali.
tanec èarodìjnic a pak vystoupily mažoretky. Èlenové oblíbeného
(red)
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Kto kocha³, niezapomni,
kto zna³, niech wzpomni.

Jen pro nás maminka žila,
než srdce pøestalo bít.
Jen my víme,
èím pro nás byla
a v našich vzpomínkách
bude dál žít.

Dnia 25. grudnia 2010 mija 1. rocznica,
kiedy odesz³a od nas nasza kochana ¿ona,
mama, teœciowa, babcia i prababcia

Dne 15. prosince 2010 by se dožila
100 let paní

Z mi³oœci¹ i szacunkiem
wspominaj¹ m¹¿ i córki
z rodzinami.

Alžbìta NEUHÛBLOVÁ.
S láskou vzpomínají dcera Danuše s rodinou a syn Adolf s manželkou Hildou.
Kdo lásku
a dobro rozdával,
ten neodešel
a žije v našich srdcích dál.
Dne 20. prosince 2010
by se dožil 80 let pan
Adolf ADAMÈÍK.

Tìžko se
s Tebou louèilo,
tìžké je
bez Tebe žít.

Dne 8. prosince 2010
jsme vzpomnìli smutné
3. výroèí úmrtí pana
Viléma HOLEŠE.
S láskou vzpomínají manželka Vìra,
dcera Inka, vnuèka Taòa a vnuk David
s pøítelkyní Lucií.

V mìsíci listopadu oslavili 75., 80. a 85.
narozeniny:
Herta Ondrzejková
Štìpánka Ševèíková, Miroslav Kováè
František Gil

Petra REITŠMÍDA.

Významné výroèí - 60 let spoleèného života, tj. diamantovou svatbu, oslavili
19. listopadu 2010 manželé Milan
a Jaroslava Krajczyovi z Dolní Lutynì.

S láskou vzpomínají manželka, dcera, syn
a vnouèata.

Dne 4. ledna 2011
vzpomeneme 1. smutné
výroèí úmrtí našeho milého
syna a pøítele pana

Tìžko se
s Tebou louèilo,
tìžké je
bez Tebe žít.
Láska však
smrtí nekonèí,
v srdci Tì máme a navždy
budeme mít.

V˝roËÌ

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

Èas plyne
a nevrátí,
co vzal,
jen vzpomínky v srdci
zanechal.

S láskou vzpomínají manželka Marie, syn
a dcera s rodinami.

Zarmoucená rodina.

Dne 26. prosince 2010
vzpomeneme 3. výroèí úmrtí pana

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

Jana ADAMCZYKA.

Dìkujeme všem pøíbuzným, bývalým
spolupracovníkùm. a kamarádkám za projevy soustrasti, kvìtinové dary a úèast na
posledním rozlouèení s naší maminkou
paní
Jiøinou KRÙLOVOU.

Œp. Wanda WAJDOWA
z Wierzniowic.

S láskou a úctou vzpomínají manželka
Vìra, dcera Danka s rodinou, syn Jiøí
s rodinou a bratr Rudolf s rodinou.

Dne 14. prosince 2010 jsme vzpomnìli
5. výroèí úmrtí pana
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Upøímnì gratulujeme a pøejeme do dalších
let hlavnì hodnì zdraví a ještì mnoho
spoleènì prožitých let .
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:

Jiøího BORTLÍKA.
S láskou vzpomínají rodièe, pøítelkynì
s dcerou a spolužáci.
Dne 23. prosince 2010 si
pøipomeneme 2. smutné
výroèí úmrtí pana
Josefa KUBÁTKA.
Stále vzpomínají manželka Štìpánka, syn
Jan s manželkou Jiøinou, vnuk David
s manželkou Blankou a jejich dìti Martin
a Lukáš.
Dìkujeme všem pøíbuzným,
sousedùm, pøátelùm, známým
a bývalým spolupracovníkùm
Elektrárny Dìtmarovice za projevy
soustrasti a kvìtinové dary
pøi posledním rozlouèení s paní
Dáškou KOCUROVOU.
Manžel a dcery s rodinami.

Emilie Sosnová, Dáša Kocurová, Štìpánka
Kiermaszková, Anna Jurková
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast.

KR¡TCE
Zpívání u vánoèního stromu
Tu pravou atmosféru Vánoc si mùžete
pøipomenout už v úterý 21. prosince od 16
hodin na námìstí v Doubravì. Pod tamním vánoèním stromem se uskuteèní
"Vánoèní zpívání." Vítán je každý, kdo si
chce v tom pøedvánoèním shonu alespoò
na chvíli odpoèinout a poslechnout si
pøekrásné vánoèní melodie.
Vánoèní koncert v Orlové
V kostele Slezské církve evangelické
augsburského vyznání v Orlové-Mìstì se
v pátek 17. prosince v 17.30 hodin koná
koncert pìveckého sboru místního gymnázia.
Na Pùlnoèní pøed DKMO
Pùlnoèní bohoslužba pod širým nebem se
uskuteèní 24. prosince pøed Domem kultury mìsta Orlové.
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Sokol m· nejlepöÌho st¯elce a ambice na postup
V posledním podzimním utkání jsme zajíždìli na høištì Tìrlicka. V domácím dresu hostuje náš hráè Daniel Osièka a i z tohoto hlediska se domácí chtìli vytáhnout.
Od poèátku utkání jsme si vytvoøili územní pøevahu a dostávali se na dostøel
domácí branky. Situaci nám sice komplikoval silný protivítr, ale i tak jsme si
vytváøeli šance. Bohužel jsme nebyli
schopni ani jednu pøíležitost v prvním
poloèase promìnit. V nejvìtší šanci
prvního poloèasu se objevil ve 43. minutì
Posel, ale bohužel branku minul. Neujala
se ani dalekonosná støela Malíka, která

skonèila nad bøevnem. Do druhého
poloèasu jsme nastoupili s vìtrem
v zádech, ale ani to nám nepomohlo ke
vstøelení branky. V nejvìtší šanci se opìt
ocitl Posel, ale v rozhodujícím okamžiku
mu míè sjel z kopaèky a domácí obrana
pøihrávku na volného Habrdu zblokovala
na roh. Neujaly se ani støely Malíka
a Macháèka, které domácí gólman vždy
vyrazil na roh.

Podzimní èást sezóny jsme ukonèili na
tøetím místì tabulky se ztrátou šesti bodù
na vedoucí Nýdek. Naše postavení v tabulce mohlo být lepší, ale zbyteèné
domácí porážky s Dobrou a Nýdkem nás
stály lepší umístìní. Do jarních bojù
pùjdeme s cílem porvat se o postup, i když
to bude velice tìžké. Velice nás tìší, že
nejlepším støelcem Karvinska se stal náš
hráè Macháèek Miroslav se 13 góly. (av)

TaneËnÌci z Impulsu jsou mistry svÏta!

Èlenového bohumínského taneèního
souboru Impuls vybojovali koncem
listopadu v nìmecké Riese titul mistrù
svìta v showdance.
Do boje o titul vyrazili se skvìle propracovanou formací "Galileo", ve které
exceluje ètyøiadvacet taneèníkù.
Ale to není zdaleka vše! Kromì zlata
vybojoval druhé místo v mužském sólu
Marko Bìhal a za malou taneèní formaci

"Osud" získaly Barbora Guzdková, Lucie
Nováková, Kamila Gonsirová, Kateøina
Gornioková a Marko Bìhal bronzové
medaile.
Po zisku titulu mistrù Evropy letos v øíjnu
v Maïarsku je to další velký úspìch tohoto souboru. Nejprve získali v roce 2007
junioøi bronzové medaile na Mistrovství
Evropy a o dva roky pozdìji svìtové zlato.
V prestižní kategorii dospìlých získali

letos taneèníci Impulsu zlatý "double".
Nad Dolní Lutyní zazáøily kromì adventních svící i obrovské úspìchy našich
mladých dìvèat právì odtud - Barbora
Guzdková, Lucie Randisová, Lucie
Nováková, Denisa Szmeková a Barbora
Cichá.
Rodièovský fanklub všem moc dìkuje
a pøeje mnoho dalších taneèních i osobních úspìchù.
(red)
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