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SnÏhovou kalamitu jsme zvl·dli
Letošní zima se zaøadila mezi ty, které
do dùsledku provìøily úèinnost
opatøení pro zimní údržbu místních
komunikací. Nejtìžší provìrka pøipadla
na úterý 24. února. Vlivem náhlého
oteplení a neustávajícího snìžení se
na vozovkách vytvoøila vrstva rozbøedlého snìhu, která znaènì zkomplikovala chùzi chodcùm, jízdu automobilistùm, o cyklistech nemluvì.
Pøestože traktory pro odklízení snìhu dìlaly, co
mohly, silná vrstva mokrého rozježdìného snìhu
zpomalila jejich rychlost natolik, že vznikl dojem,
že se cesty neuklízí. Proto byl operativnì požádán
o výpomoc Ing. Stanislav Buba ze spoleènosti
NETIS. Bez dlouhého rozmyšlení dal obci k dispozici silný traktor, který posílil stávající stav. Tato
pomoc se okamžitì projevila. Zaèátkem
odpoledne byla pøevážná vìtšina místních komunikací vyèištìna. Následujícího dne bylo èištìní
komunikací dokonèeno, provedeno vyèištìní centra tìžkou technikou a zajištìn odvoz snìhu.
Pokud jsem uvedl, že traktory musely snížit pøi
odklízení snìhu rychlost, což byla vlastnì vynucená situace, pak je nutno brát na zøetel
i skuteènost, že dlouhotrvající snìžení a odklízení
snìhu vytvoøily podél komunikací bariéry, které
zmenšily prostor pro další "ukládání" snìhu podél
cest. Dopravní komise, která shodou okolností jed-

nala den pøed "kalamitou", zaznamenává podnìty
obèanù k prùbìhu zimní údržby a posuzuje
možnost využití takových podnìtù ke zlepšení
celého systému.
Pøestože na celkové hodnocení zimní údržby je
ještì brzo (není finanènì uzavøeno), dìkuji tímto
èlánkem traktoristùm p. Daliboru Gallusovi ml.,
panu Daliboru Gallusovi staršímu a panu Drahomíru Kijonkovi, na kterých spoèívala nejvìtší
tíha odklízení snìhu bìhem celé zimy, dále Ing.
Stanislavu Bubovi, Ondøeji Kaplanovi a Radkovi

Skøíšovskému za individuální pomoc 24. a 25.
února. Podìkování patøí i dolnolutyòským
obèanùm, kteøí svou trpìlivostí a pochopením situace pøispìli k bezkonfliktnímu prùbìhu údržby.
Žádný systém není tak dokonalý, aby se nedal
zlepšovat. Ideálního stavu nebude dosaženo nikdy.
Každé pøiblížení k tomuto ideálu stojí obvykle
peníze navíc, ale není tomu tak vždy. Nìkdy staèí
i dobré systémové opatøení. Zamìøíme se na to
a budeme ètenáøe informovat.
Jan Fismol, pøedseda komise rozvoje a dopravy

OrlovskÈ gymn·zium chyst· velkÈ oslavy
Gymnázium v Orlové (v souèasnosti Gymnázium a SOŠ) slaví
v tomto roce 100 let od svého založení. Jde o vùbec první èeské
gymnázium, které na území Tìšínského Slezska vzniklo.
Škola pøipravuje ke 100. výroèí svého založení
oslavy, které vyvrcholí v sobotu 26. záøí 2009.
Bìhem letošního roku pøipravujeme øadu akcí,
jimiž pøedstavíme široké veøejnosti souèasný
život orlovského gymnázia a výsledky práce
studentù a pedagogù. Naším zámìrem je nabídnout osobám spjatým se školou, pøedevším
jejím absolventùm, studentùm, jejich rodièùm,
bývalým i souèasným pedagogùm a ostatním
zamìstnancùm, možnost pøipomenout si historii i souèasnost gymnázia.
Po únorovém spoleèenském plesu školy zveme

širokou veøejnost na slavnostní koncert pìveckých sborù ke Dni uèitelù a k výroèí založení
gymnázia, který se uskuteèní v sobotu 28. 3.
2009 v 15:30 hodin v DKMO. O všech akcích
informujeme na webových stránkách školy
www.gym-orlova.cz. S pøipravovaným výroèím souvisí vydání jubilejního almanachu
školy, v nìmž bychom rádi uveøejnili nìkteré
zajímavé archivní materiály související s historií naší školy, pøíspìvky absolventù, jakož
i fotografie a práce bývalých a souèasných
žákù. S potìšením uvítáme vaše pøíspìvky do
almanachu, pøípadnì zaslání (zapùjèení) obrazového materiálu pro pøipravovanou výstavu
fotografií. Mgr. Pavel Kubínek, øeditel školy
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T¯Ìkr·lov· sbÌrka byla velmi ˙spÏön·
Jako každý rok i letošek nebyl
výjimkou v tradici Tøíkrálové sbírky.
Tøíkrálová sbírka poøádaná Charitou
Bohumín probìhla v sobotu 3. ledna
a v úterý 6. ledna 2009.
Na dveøe domácností zaklepali lidé z farností,
studenti støedních škol, skauti i tøeba jen lidé
zapálení pro vìc v Bohumínì, Rychvaldì,
Dolní Lutyni, Dìtmarovicích a Orlové. V Dolní
Lutyni chodili koledníèci s šestnácti kasièkami
a vybralo se 42 347 korun. Celkový výtìžek ze
všech uvedených obcí pak èinil 195 474 korun.
Tato èástka bude využita z 65 procent v Charitì
Bohumín, a to k tìmto úèelùm: zakoupení
pozemku k vybudování parkovací plochy pro
návštìvníky Charitního domu pokojného stáøí
ve Starém Bohumínì, dále na èásteèné pokrytí
rekonstrukce oken v jednom podlaží Charitního
domu. Èást finanèních prostøedkù bude využita na provoz Obèanské poradny provozované
Charitou Bohumín, podpoøí se také novì
otevøené nízkoprahové zaøízení pro lidi bez
pøístøeší v Bohumínì.
Tøíkrálová sbírka 2009 je za námi. Peníze jsou
vybrány, spoèítány a nezbývá, než rekapitulovat. Zaèátek letošního roku je pro mnoho z nás
obtížný, budoucnost se podle médií nejeví moc
rùžová. A snad právì proto bychom letos chtìli

podìkovat dvojnásob všem lidem, kteøí pøispìli
do naší sbírky. Moc dobøe si uvìdomujeme, jak
tìžké je dávat jiným, když vlastní budoucnost
je mnohdy nejistá. Dìkujeme znovu všem i za
to, že myslí na své blízké a také za to, že byli
milí ke koledníkùm, kteøí mají tu nejtìžší práci
- zaklepat u cizích dveøí.
V dávných dobách bylo pøirozené zaklepat na

cizí dveøe a požádat o nocleh, jídlo èi nìco
jiného. Dnes je mezi lidmi nedùvìra a také
veliký strach.
Proto si moc vážíme toho, že pomoc bližním
funguje a prezentuje se i v podobì Tøíkrálové
sbírky.
Za Charitu Bohumín Z. Kniezková,
koordinátor Tøíkrálové sbírky

Institut pro ûeny zahajuje aktivity v OstravÏ
Do Èeské republiky dorazil naprosto
ojedinìlý projekt pro ženy. Navázal
na nejnovìjší techniky vedoucí ke
štìstí a vzdìlávání, vymìnil za hru
a poradenství, za alternativní sebepoznání a mentoring.
Pøišel proto, aby pomohl ženám najít
rovnováhu v životì a cestu ke štìstí. A již
teï naplòuje své kurzy pøihlášenými.
Aktivity Institutu se rozjíždìjí již v dubnu
2008 a to projektem Ženy v pøíhranièí, který
otevøe debatu u série kulatých stolù na

aktuální ženská témata. Nejzajímavìjším, co
Institut pro ženy pøináší, jsou ale dvì alternativní metody pro cestu ke štìstí. Jsou to
mentoring, což je jakási kosmetika duše
s cílem umìt si poradit v každé životní
situaci, a metoda sebepoznání, která harmonizuje vztahy úèastnice právì harmonizací
sebe sama.
Institut pro ženy zahájí svou èinnost
v Ostravì spoleèenským plesem v záøí a poté
se již rozjede 5 kurzù pro ženy:
1. Sebevìdomì Svá - Jak získat sebedùvìru
a neztratit cit
2. Žena s velkým Ž - Láska k sobì samé,

Byl leden, padal sníh, ale našim seniorùm to vùbec nevadilo. Šli
se pøece pobavit do kulturního domu na spoleèenský veèírek,
který poøádal Klub seniorù 30. ledna 2009.
Rádi jsme uvítali kromì našich èlenù
i mnoho milých hostù, našich pøíznivcù.
Úvodem vystoupily dva taneèní páry mladých taneèníkù klubu
DOMINO v Orlové. Kateøina Plachá s Janem Sebronìm zatanèili
tøi standardní tance a Barbora Sokolová s Jaroslavem Hošovským
tøi latinsko-americké tance. Všem se jejich vystoupení moc líbilo. Pøipravily jsme bohaté obèerstvení, ženy napekly zákusky
a chutná jídla z domácí kuchynì. Na veèírku nechybìla ani

tvorba individuálního image v harmonii s
okolím
3. Kurz Stroj èasu - Seøiïte si hodinky - od
teï si budete užívat života!
4. Mezi dvìma póly - Práce na/po mateøské:
Pojïte si reálnì hrát! Pøijïte zkusit pracovat!
5. Zdravì k nakousnutí - Nauète se zdravì
vaøit a buïte k nakousnutí!
Pøihlásit se do kurzù Institutu pro ženy
mùžete již nyní formou e-mailu: pøihlasky@institutprozeny.cz. Rozvrh a pøihlášení naleznete zde. http://www.institutprozeny.cz/prihlasovani/. Další informace na
info@institutprozeny.cz.

bohatá tombola. Srdeènì dìkujeme všem sponzorùm, a to panu
starostovi obce Pavlu Buzkovi, Josefu Wojtasovi, Tomáši Hermanovi, Rudolfu Kleèkovi, paní
Marii Szajerové, Jindøišce Koneèné,
Denise Jurákové, Janì Turczynové,
Drahuši Sternadlové, firmám DAFO a STOLBUD za vìcné dary
do tomboly. K poslechu a tanci po celý veèer vyhrávala hudební
skupina SAXET. Všichni se pìknì pobavili a spokojeni odcházeli
domù.
Závìrem jedno naše pøání: jak plyne èas, abychom se ve zdraví
za rok sešli zas.
Za Klub seniorù: L. Èervencová

Zda¯il˝ veËÌrek senior˘
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"Uvaûujete o prodeji domu? BuÔte opatrnÌ,"
¯Ìk· Pavel LukaötÌk, öÈf poboËky mezin·rodnÌ franöÌzovÈ realitnÌ kancel·¯e
Jelikož v souèasné dobì pozorujeme zvýšený zájem obèanù ohlednì prodeje a nákupu nemovitostí v naší obci,
zeptali jsme se odborníka na tuto problematiku Ing. Pavla Lukaštíka, dolnolutyòského zastupitele a souèasnì
majitele poboèky mezinárodní franšízové realitní kanceláøe ERA PARTNERS v Ostravì, jaké jsou trendy bydlení
na vesnici a naè si dát pøi obchodování s nemovitostmi pozor.

V souèasné dobì dochází ke zvýšenému
zájmu obèanù o informace na realitním
trhu. Mùžete nám øíci, èím je to zpùsobeno?
"Jeden z aspektù pro zvýšený zájem o
obchodování s nemovitostmi je ten, že již
ustupuje trend bydlení nìkolika generací
v jednom domì. Rodièe zjišt´ují, že udržet
velký dùm, ve kterém žijí sami, je mnohdy nad
jejich síly. Dalším aspektem je ztráta zamìstnání, èi pøestìhování se za zamìstnáním do
jiné lokality, a to vše vyvolává potøebu prodeje èi koupì nemovitosti. Už i v našich podmínkách mùžeme pozorovat, že mladí lidé
radìji volí cestu poøízení si vlastního bydlení,
než pøestavby a pøístavby domù rodièù."
Øešení bytové otázky pro svou rodinu je
velice dùležitý krok, avšak jak to co nejlépe
provést a pøitom se nedopustit závažné
chyby?
"Lidé, kteøí se rozhodují poøídit si bydlení na
vesnici, musí øešit otázku, zda si poøídí nový
dùm, nebo si radìji poøídí starší nemovitost
s tím, že si ji zrekonstruují. Obì varianty mají
své pøíznivce i odpùrce. At´ už se rozhodnete
pro kteroukoliv variantu, nakonec zjistíte, že
celkové náklady budou v obou pøípadech pøibližnì stejné. Dùvodem, proè se lidé rozhodují pro koupi staršího domu je vìtšinou
možnost
okamžitého
nastìhování
a v návaznosti na finanèní možnosti rodiny
postupného rekonstruování domu. Rozhodnutí koupit starší dùm mùže být ovlivnìno

i vhodným pozemkem, na kterém dùm stojí,
vzrostlá zahrada, blízkost infrastruktury apod.
U nového domu získáte moderní dùm
navržený podle vašich pøedstav, avšak potøebujete mít vyøešeno celé financování stavby
pøed zaèátkem výstavby a musíte øešit více
administrativních krokù. V obou pøípadech by
se mìl dát hlavní dùraz na výbìr lokality, která
by mìla splòovat požadavky budoucích
majitelù. Z tohoto pohledu musím
s potìšením konstatovat, že Dolní Lutynì patøí
mezi investory k vyhledávaným lokalitám."
Øeknìme, že jsme se rozhodli prodat èi
koupit starší nemovitost - jak postupovat?
"V zásadì jsou dvì možnosti. Buï se snažit si
prodat dùm sám, nebo využít služeb realitní
kanceláøe. V souèasné dobì lidé preferují
prodej pøes realitní kanceláøe. Dobrá realitní
kanceláø vám pomùže s urèením správné tržní
ceny, zajistí veškerý právní servis, je schopna
dobøe inzerovat vaši nemovitost, poskytnout
daòové poradenství, poradí vám, jak pøipravit
nemovitost k prodeji, zajistí stìhování atd."
Je pravda, že vìtšina prodejù nemovitostí
se dìje pøes realitní kanceláøe. Ne vždy
však jsou naši obèané spokojeni s jejich
službami. Jak poznat dobrou realitní
kanceláø?
"Na to je velice tìžká odpovìï. Obecnì je
nejlepší, pokud spolupracujete s nìkým,
s kým jste již vy nebo vaši pøátelé v minulosti
bezproblémovì
obchodovali,
nebo

s èlovìkem, kterého osobnì znáte a dennì
potkáváte. Pak se vám bude urèitì lépe komunikovat a daný realitní makléø bude mít urèitì
vìtší motivaci vám maximálnì vyhovìt, než
nìkdo neznámý, kterého po ukonèení
obchodu již více neuvidíte.
Mnohdy totiž nejde o protiprávní jednání, ale
spíše o konflikt s etikou a dobrými mravy.
Vzájemná dùvìra je základem pro dobrý
obchod.
Rovnìž èlovìk, který se rozhoduje pro
spolupráci s realitní kanceláøí, by si mìl
ovìøit, zda se jedná o zavedenou kanceláø,
kde jsou makléøi prùbìžnì školeni a kontrolováni, nebo se jedná o "garážovou firmu"
na hlinìných nohou.
Chtìl bych apelovat na naše obèany, aby se
vždy øádnì seznámili se vším, co podepisují.
Žádná solidní kanceláø vás nebude nutit
k okamžitému rozhodnutí. Pokud ano, mìjte
se na pozoru.
Stejnì tak je dobré velmi dobøe zvážit nabídky rùzných - nejen realitních - spoleèností na
okamžitý výkup nemovitosti. Obèas se stává,
že tyto spoleènosti zneužijí momentální
finanèní tísnì majitele k odkupu za pro nìj
nevýhodných podmínek.
I zde platí stejná rada - jednejte
s renomovanými spoleènostmi, které upøednostòují budování dobrého jména pøed
okamžitým ziskem."
Dìkuji za rozhovor
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é·kynÏ naöÌ ökoly mezi nejlepöÌmi v okrese
Žákynì 9. A tøídy ZŠ A. Jiráska
v Dolní Lutyni Martina Køístková
a Nikola Honyszová jsou mezi
nejlepšími studenty cizích jazykù
v okrese.
Martina Køístková získala 1. místo v okresním
kole Konverzaèní soutìže v anglickém jazyce
a Nikola Honyszová 1. místo v okresním kole
Konverzaèní soutìže v nìmeckém jazyce.
Dívky èekal poslech cizojazyèného textu, kde
v testu prokázaly porozumìní obsahu, musely
pak promluvit o sobì, své rodinì, škole
a nakonec je èekalo vylosování tématu, napø.
cestování, životní prostøedí, krásy pøírody,
vztahy mezi lidmi a mezi mládeží vùbec, generaèní problémy, školství, sport, zdraví, trávení
volného èasu a drogová problematika, mùj
dùm, moje vesnice, obchody a služby v obci,
módní trendy a mnoho dalších, ve kterých
pøedvedly rozsah slovní zásoby a pohotovou
reakci v rùzných situacích. V opravdu silnì
obsazené celookresní soutìži vyhrály a èeká je
postup do krajského kola. Držme jim palce.
Velmi dobøe se umístily v okresních kolech
i mladší žákynì ze 7. tøíd Dominika Giraczková
a Zuzana Hradilová. Dominika obsadila
v Konverzaèní soutìži v nìmeckém jazyce

3. místo a Zuzana zase v Konverzaèní soutìži
v anglickém jazyce 5. místo. Vìøme, že se jim
bude daøit i v dalších letech.
Všechny dívky se na soutìž dùkladnì pøipravovaly. Zvítìzily ve školních kolech, které
probìhly na škole v lednu. A když už mìly naši
školu reprezentovat v okrese, uèitelé jim
pomáhali opatøit spoustu dalších cizojazyèných

materiálù, doporuèili jim nìco navíc k pøeètení
a nìco navíc k zapamatování. A výsledek se
dostavil.
Za píli, chut´ se nìco navíc nauèit a obìtovat
tak cenný volný èas pøišla odmìna. Vítìzství,
diplom a potlesk.
Mgr. Eva Šipulová,
ZŠ A. Jiráska v Dolní Lutyni

äkolsk· rada p¯i Zä A. Jir·ska zvolena
Od ledna pracuje pøi naší škole nová
školská rada, a to v tomto složení
Mgr. Pavel Buzek a Bc. Jan Fismol
za zøizovatele (obec Dolní Lutynì),
Jiøí Vilèek a Miroslava Lukšová za
zákonné zástupce nezletilých žákù,
Mgr. Zdeòka Ronèková a Mgr. Eva
Šipulová za pedagogické pracovníky školy.
Volby èlenù školské rady z øad rodièù a z øad
uèitelù probìhly ke konci loòského roku.
Na svém 1. zasedání v lednu si nová školská

rada stanovila svùj jednací øád a zvolila pøedsedu a místopøedsedu. Pøedsedkyní byla
hlasováním zvolena paní Mgr. Eva Šipulová a
místopøedsedou pan Jiøí Vilèek.
Školská rada je orgán školy umožòující
rodièùm, pedagogickým pracovníkùm školy,
zøizovateli a dalším osobám podílet se na
správì školy. Školskou radu zøizuje zøizovatel,
který stanoví poèet jejích èlenù a vydává volební øád. Èlenem školské rady nemùže být øeditel
školy. Funkèní období èlenù školské rady je tøi
roky. A protože tøíleté funkèní období minulé
školské rady skonèilo, musela být zvolena rada

nová. Školská rada se vyjadøuje k návrhùm
vzdìlávacích programù, schvaluje výroèní
zprávu o èinnosti školy, schvaluje školní øád,
schvaluje pravidla pro hodnocení výsledkù
vzdìlávání žákù, projednává inspekèní zprávy
ÈŠI apod.
Pro snadnìjší komunikaci uveøejòujeme emailovou adresu, na kterou se mùžete se svými
podnìty ke správì školy obracet: eva.sipulova@centrum.cz. Informace o školské radì
naleznete i na webových stránkách školy
www.zsdl.cz.
Školská rada pøi ZŠ A. Jiráska v Dolní Lutyni

Krouûek dÏtÌ äikulky vyhlaöuje soutÏû
"Jak si uplést jaro" je název soutìže, jíž se mohou zúèastnit dìtské
kolektivy i jednotlivci. Týká se to zejména jednotlivých tøíd, zájmových
kroužkù a dìtí se zájmem o výtvarnou výchovu.
Podmínky soutìže:
- vìk dìtí od 3 do 15 let
- nezáleží na poètu dìtí v kolektivu
- musí se jednat o výrobek vyrobený dìtmi nikoliv dospìlými
- mùže být použit libovolný materiál
- napø. pletení z proutí, pedigu, papíru...
Výrobky budou odevzdány v pátek 3. dubna 2009 od 7,30 do 14 hodin
v Kulturním domì p. Petrové. Všechny pak budou vystaveny na

Velikonoèní výstavce v KD, která se bude konat od 6. do 8. dubna
2009. Výrobky budou hodnotit návštìvníci bìhem výstavky. Každý
soutìžící bude odmìnìn malým dárkem. Nejlepší budou ocenìni
hodnotnou cenou. Pøihlášky prosím odevzdejte spolu s výrobkem.
Pøihláška do soutìže
Jméno a pøíjmení jednotlivce..................................................................
nebo vedoucího kolektivu ………………………………………............
Škola…………………………………......................................................
Tøída ……………………………………………......................................
Poèet zúèastnìných dìtí …………………………….............................
Struèný popis výrobku (napø. materiál, který jste použili)
..................................................................................................................
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Na restauraci äi¯ina za˙toËili indi·ni!
Vedení do boje samotným náèelníkem se už pomalu tìšili na slibnou odmìnu - køehké ženy a dívky, které se
krásou rovnaly princeznám èi vílám.

Kovbojové svými výstøely dávali znamení
spiklencùm tam nìkde uvnitø - tajemným
šamanùm - èarodìjùm. Jejich zákeøné plány
však úspìšnì zmaøili Superman a Spiderman, kteøí v osudnou sobotu 7. února nemìli
zrovna nic dùležitìjšího na práci.
K osvobození nejvýznamnìjšího zajatce -

klauna Bedøicha - si dokonce pøizvali
mimoøádnì odvážné stoupence bojových
umìní. Drobné rány z bojù hravì ošetøil
pohotový doktùrek a aby bylo všem ještì
lépe, trousil malý kominíèek všude kolem
sazinky pro štìstí.
Jménem našich dìtí bych chtìla podìkovat

ochotným maminkám a babièkám, které
napekly skvìlé zákusky nebo se jinak
podílely na pøípravách karnevalu pro MŠ na
Zbytkách. Rovnìž dìkujeme majitelùm a
personálu restaurace Šiøina za propùjèení
sálu a zajištìní obèerstvení.
Za SRPŠ pøi MŠ Zbytky L. Trembošová

Mate¯inka s polsk˝m jazykem po¯·d· z·pis
Mateøská škola s polským jazykem vyuèovacím v Dolní
Lutyni, spadající pod tamní základní školu s polským
jazykem vyuèovacím, poøádá zápis dìtí.
Pøijímáme dìti ve vìku od 3 let, na které se tìšíme ve ètvrtek 12. bøezna 2009 v dobì od 14 do 17 hodin.
Nabízíme kvalitní výuku zamìøenou na výuku polského jazyka a jeho
každodenní uplatnìní. V rámci školního vzdìlávacího programu

"S jazykem kamarád" poøádáme rovnìž výlety do zajímavých koutù
Polska i Èeské republiky, stejnì jako mezinárodní soutìže a další polsko-èeské akce.
Naše mateøinka pro dìti pøipravuje øadu výtvarných, hudebních
i sportovních aktivit. S dìtmi chodíme pravidelnì plavat, soutìžíme
a hravou formou je uèíme polskému a zároveò anglickému jazyku.
Bližší informace poskytneme na telefonu 774 706 465.
MŠ s polským jazykem vyuèovacím v Dolní Lutyni

Program RC Beruöka na mÏsÌc b¯ezen:
2. 3. v 10,00 hod. - Støíhání dìtí v Berušce
9. 3. v 10,00 hod. - Seznámení s léèivými
úèinky Aloe Vera (beseda s poradkyní)
11. 3. v 15,00 hod. - Keramická dílnièka pro
rodièe s dìtmi - velikonoèní tvoøení (beránci,
vajíèka)
25. 3. v 8,30 hod. - Focení dìtí v MŠ Nerad
s jarním pozadím berušek (nachází se v budovì
Berušky) - je nutné se do 17. 3. nahlásit telefonicky nebo osobnì
27. 3. v 16,00 hod. - Tvoøivé odpoledne
v Berušce pro maminky - velikonoèní zdobení
perníèkù - je nutné se nahlásit do 8. 3.

Na mìsíc duben pøipravujeme:
1. 4. v 15,00 hod. - Otisky dìtských dlaní
a nožièek do keramiky
3. 4. v 10,00 hod. - Beseda s paní logopedkou
na téma "Správný vývoj øeèi u dìtí"
4. 4. od 10,00 hod. - Den krásy a pohody
v Berušce pro maminky (relaxaèní cvièení,
masáže, kosmetika, kadeønice)
Po celý mìsíc duben bude probíhat burzièka
jarního a letního dìtského obleèení a potøeb pro
dìti, sbìr zaèíná od 16. 3.
POZOR! - zmìna provozní doby Berušky!
pondìlí: 9,00 - 12,00 hod.

støeda: 15,00 - 17,30 hod., 16,00 - 17,00 hod.
Berušciny taneèky pro dìti od 4 do 8 let
ètvrtek: 14,00 - 18,00 hod. - Cvièení pro rodièe
s dìtmi
pátek: 9,00 - 12,00 hod.
Rádi bychom otevøeli od 7. dubna další
kroužky pro dìti - Zábavné hrátky s angliètinou
pro pøedškoláèky a Tvoøivá dílnièka pro dìti od
4 do 6 let. Kroužky budou otevøeny jen v pøípadì, nahlásí-li se potøebný poèet dìtí pro realizaci. V pøípadì zájmu nás kontaktujte na tel.
è.: 605 240 100 nebo 777 88 25 03.
Radka Štolfová
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RozöÌ¯enÌ dopravnÌ obsluûnosti v DolnÌ Lutyni
Pracovníci ÈSAD Havíøov a. s.
akceptovali naši žádost a vyhovìli
požadavku našich obèanù.
Autobusový spoj è. 21 na lince 870559 (ranní
školní zrychlený spoj z Orlové do Bohumína po
"nové cestì" pøes kopec) zastavuje od 8. bøezna
2009 i na zastávce Dolní Lutynì-Zbytecká.
Dosud autobus zastavoval v 6.33 hodin v Dolní
Lutyni-støed a pak další tøi zastávky smìrem na
Bohumín projíždìl bez zastavení.
Tato úprava rozšíøí dopravní obslužnost zejména
žákùm z lokality Zbytky a okolí tzv. èervené
cesty v Neradì navštìvujícím bohumínské školy.
Podìkování za rychlou reakci a kladné vyøízení
naší žádosti patøí pøedevším pracovníkovi
ÈSAD Havíøov a. s. panu Jaroslavu Kajzarovi.
Jana Wrožynová, pracovnice OÚ

Chci zp·tky sv˘j dar, ¯ekla najednou tetiËka!
Do Obèanské poradny Karviná Slezské diakonie pøichází statný sedmdesátník, pan Oldøich. Hned na úvod sdìluje,
že se o nás dozvìdìl prostøednictvím èlánku v obecním zpravodaji a odhodlal se tedy také obrátit s prosbou o
pomoc. Ještì se ujišt´uje, zda s námi mùže v zastoupení øešit vìc tøetí osoby, a po ujištìní, že naše služby jsou
výhradnì anonymní, takže je jedno, kdo o radu požádá, zaèíná vyprávìt pøíbìh své dcery Hany a jejího manžela…
Dceøi je lehce pøes ètyøicet let a s manželem a dìtmi žije již druhým
rokem v domì, který dostala darem od své tety, sestry pana Oldøicha.
Vždy s ní mìli všichni velmi dobré vztahy, a to nejen rodinné, ale
i sousedské. Tetièka byla bezdìtná, celý život však i s mužem po
rodièovství velmi toužili, proto pøijali témìø za svou neteø Hanku. Pøed
pár lety Hanèina teta ovdovìla a brzy na to pøestala sama staèit na svùj
dùm. Zpoèátku jí vypomáhala celá rodina, nicménì teta se zanedlouho
rozhodla koupit si malý byt ve mìstì a dùm pøenechat neteøi a jejímu
muži. U notáøe byla tedy sepsána darovací smlouva a Hanèina rodina se
mohla nastìhovat do vlastního domu.
Tetièka se však ve mìstì seznámila s mužem, který se záhy nastìhoval do
jejího nového bytu. Pan Oldøich øíká, že od té doby došlo k ochlazení
vztahù se zbytkem rodiny, doslova se vyjádøil, že je jeho sestra "odøízla".
V posledních týdnech navíc zaèala pøi telefonických rozhovorech naznaèovat, že by chtìla vrátit dùm darovaný Hance. Pan Oldøich se domnívá, že je ovlivòována svým novým pøítelem, pøímo to však dokázat
nemùže. Proto se tedy rozhodnul kontaktovat právì naši poradnu
s dotazem, jestli mùže teta bez udání jakéhokoliv dùvodu požadovat po
neteøi vrácení daru.
Obèanští poradci panu Oldøichovi pomohli objasnit celou situaci
s použitím interní informaèní databáze. Ta øíká následující:
Každý dárce má právo domáhat se vrácení daru, jestliže se k nìmu èi ke
èlenùm jeho rodiny chová obdarovaný tak, že tím hrubì porušuje dobré
mravy, a to v jakémkoliv èasovém odstupu od uzavøení darovací smlouvy. K takovému chování, které zavdá pøíèinu k požádání o vrácení daru,
tedy mùže dojít i po letech. Ovšem ve chvíli, kdy se tak stane, poèíná
dárci plynout tøíletá promlèecí doba, v níž musí právo na navrácení daru
uplatnit.
Právní úkon dárce, kterým se domáhá vrácení daru, je jednostranným
právním úkonem. Darovací smlouva pak zaniká v okamžiku, kdy žádost

o navrácení daru dojde obdarovanému a jsou-li splnìny zákonem
stanovené dùvody, tzn. výše zmínìné chování obdarovaného v rozporu
s dobrými mravy. Obdarovanému tedy v tuto chvíli vzniká povinnost dar
vrátit. Pokud tak neuèiní dobrovolnì, je možné se splnìní této povinnosti domáhat žalobou u soudu. Pokud obdarovaný vìc již nemá, je možno
se domáhat penìžité náhrady.
Právo domáhat se vrácení daru je osobním právem dárce a zaniká až jeho
smrtí, pøièemž dìdici se mohou vrácení vìci domáhat jen tehdy, došla-li
obdarovanému žádost o navrácení daru ještì za života dárce.
Hanka s manželem tedy mohou vyèkávat, zda tetièka bude chtít uèinit
nìjaké kroky vedoucí k navrácení domu. Pokud by tak uèinila písemnou
formou, mohou toto ponechat bez reakce, dokud nepodá žalobu k soudu.
Vzhledem k tomu, že celá Hanèina rodina si je jistá, že k žádnému hrubému porušení dobrých mravù z jejich strany vùèi tetì nedošlo, mají také
možnost si s ní promluvit, seznámit ji s podmínkami pro vrácení daru
a upozornit, že soud by její argumenty nebral v potaz. Šlo by v podstatì
o hledání jakéhosi smírného øešení mezi neteøí a tetou.
Pan Oldøich odcházel z poradny s tím, že poskytnuté informace pøedá
dceøi a rozhodnutí, jak bude situaci øešit, nechá na ní. Jako nejschùdnìjší
se mu však jeví pouze vyèkat a více zatím neèeøit dosud klidnou hladinu
rodinných vztahù.
Poradenství poskytované dle zásad bezplatnosti, diskrétnosti, nestrannosti a nezávislosti mohou obèané Karviné a okolních obcí využít v sídle
Obèanské poradny Karviná na ulici Fryštátská 168, a to v úterý a ètvrtek
od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 16:00 a novì také ve støedu od 8:00 do
12:00. Pondìlí a pátek jsou dny vyhrazené pro objednané uživatele.
Poradnu lze navštívit osobnì, popøípadì se na nás obrátit dopisem,
e-mailem na obcan.ka@slezskadiakonie.cz nebo telefonicky na èísle 596
323 031.
Lenka Sklenaøíková, DiS., vedoucí Obèanské poradny Karviná
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SpoleËensk· kronika
Dne 2. bøezna 2009 jsme si pøipomenuli
nedožitých 80 let pana
Miroslava NAVRATA
a zároveò 10. záøí 2009
uplyne15 let od jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Soòa a syn Ladislav s rodinami.
Kdo lásku a dobro rozdával,
ten neodešel, žije v našich srdcích dál.
Dne 12. bøezna 2009 vzpomeneme
1. smutné výroèí úmrtí paní
Jarmily HARGAŠOVÉ.
S láskou vzpomíná manžel
Timo a syn Martin
s rodinou.
Kdo Tì znal, ten si vzpomene,
kdo Tì mìl rád, nikdy nezapomene.
Dne 12. bøezna 2009
vzpomeneme 3. výroèí
úmrtí pana
Jaroslava ŠOSTOKA.
S láskou vzpomíná manželka Milada, syn
Václav s rodinou a dcera Vìra s rodinou.
Dobrý èlovìk nikdy neumírá v srdcích
tìch, kteøí ho milovali.
Dne 13. bøezna 2009
uplyne 7. smutné výroèí
úmrtí pana
Františka KØEMENA
a zároveò 5. dubna 2009 vzpomeneme
jeho nedožitých 93 let. Kdo jste ho znali,
vìnujte mu tichou vzpomínku s námi.
Syn Karel s rodinou.
Dne 14. bøezna 2009 uplyne 10 let od
úmrtí manželky, maminky, babièky a
prababièky paní
Liduše JAWORKOVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Leo, dcery
Dáša a Jana s rodinami a
syn Radomír.

Kdo Tì znal, ten si vzpomene.
Kdo Tì mìl rád, nikdy nezapomene.
Dne 17. bøezna 2009 by se
dožil 75 let pan
Oldøich ŠMÍD
a zároveò si 6. kvìtna 2009
pøipomeneme 6. smutné výroèí jeho
úmrtí. S láskou a úctou vzpomíná rodina
Šostokova a Sternadelova.
Ruku Ti už nepodáme, abychom Ti mohli
pøát, jen kytièku na hrob dáme a budeme
vzpomínat.
Dne 19. bøezna 2009 by se
dožil 80 let pan
Miroslav ŠOSTOK
a zároveò 3. února 2009 jsme vzpomnìli
13. výroèí jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomíná manželka,
synové a dcera s rodinami.
Dotlouklo srdce drahé maminky,
odešlo na vìènost spát.
Maminko zlatá, zùstáváš s námi ve
vìèných vzpomínkách.
Dne 22. bøezna 2009
vzpomeneme 1. smutné
výroèí úmrtí paní
Anny TWARDZIKOVÉ
a zároveò 4. bøezna 2009 jsme vzpomnìli
21. výroèí úmrtí pana
Rudolfa TWARDZIKA,
který by se 11. bøezna
2009 dožil 91 let.
S láskou vzpomínají dcera s manželem,
vnuci a pravnuci.
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KR¡TCE
Chcete se pøed Velikonocemi pobavit?
Klub seniorù v Dolní Lutyni zve èleny a své
pøíznivce do sálu kulturního domu v Dolní
Lutyni v pátek 3. dubna 2009 v 16.00 hodin
na VÍTÁNÍ JARA. Zábavná akce s programem, hudbou a tancem. Obèerstvení
bude zajištìno. Vstupné dobrovolné.
Zvou poøadatelé.
Velikonoce na zámku
Osvìtová beseda v Dolní Lutyni pøipravila
pro své spoluobèany v nedìli 5. dubna
2009 jednodenní zájezd na prodejní
velikonoèní výstavu v Kravaøích. Odjezd
autobusu od KD v 8 hodin. Jízdné 130,Kè, vstupné si každý hradí sám.Informace
u paní Petrové osobnì nebo tel: 552 301
243.
Podìkování
Dne 6. února 2009 se konal v sále Kulturního domu v Dolní Lutyni tradièní ples
PZKO ve španìlském stylu. K tanci hrála
skupina Dora Band z Albrechtic a ukázkové flamenco zatanèili sourozenci Bajcarovi z Bohumína. MS PZKO v Dolní
Lutyni dìkuje všem svým èlenùm, kteøí se
aktivnì podíleli na pøípravì plesu i všem
sponzorùm, kteøí tuto akci nejrùznìjší formou podpoøili - textil Junior Šimèíková,
zahradnictví Kleèka, smíšené zboží Herman, øeznictví Wojtas, papírnictví
J. Koneèná, Fa Kran, cukrárna Juráková.

Silov˝ trojboj

V˝roËÌ
V mìsíci únoru oslavili 80. narozeniny:
Alois Nierychel, Zdenka Helisová
Obìma oslavencùm pøejeme hlavnì hodnì
zdraví, spokojenost a osobní pohodu v
kruhu rodinném
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Gabriela Vlková, Karel Macura, Eva Hanzlová, Vilemína Orszulíková
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast

Poèátkem února se v obci Tìškovice
uskuteènilo 17. mistrovství severní Moravy
mužù a žen v silovém trojboji.
Tohoto silového kání se zúèastnili dva èlenové
oddílu TJ Viktorie Bohumín junior Marek Sala
a dorostenec Tomáš Turek, který bydlí v Dolní
Lutyni a navštìvuje 9 roèník místní ZŠ. Oba
získali shodnì støíbrnou medaili.
Tomáš Turek v kategorii do 82,5 kg tìmito
výkony - døep 130 kg, tlak v leže 70 kg a mrtvý
tah 135 kg. Marek Sala v kategorii do 100 kg døep 260 kg, tlak v leže 165 kg a mrtvý tah 240
kg.
(red)
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P¯Ìprava A muûstva fotbalist˘ - zatÌm vÌce proher
V prùbìhu února sehráli naši muži další
zápasy zimního turnaje na umìlé trávì
v Albrechticích. Hlavním úkolem je zlepšení fyzické kondice v tìlocviènì
i v pøilehlém areálu høištì a vylepšení
herního projevu.
První únorovou sobotu jsme porazili mužstvo
Piast Cieszyn vysoko 4:0, po poloèase 2:0.
Naše branky støíleli Petr Vaneèko 2, Marcel
Figura a Daniel Osièka. V tomto utkání jsme
byli jasnì lepší a tvrdì hrající polské mužstvo
jsme k nièemu nepustili.
Další sobotu nás èekal nejtìžší soupeø na turnaji divizní Slavie Orlová. Toto utkání jsme vùbec
nezvládli a prohráli vysoko 1:10, po poloèase
0:6. Jedinou branku našeho mužstva vsítil
Daniel Osièka.
Další zápas jsme absolvovali 21. února proti
Èeskému Tìšínu a opìt jsme vysoko prohráli,
tentokrát 2:5, po poloèase 0:1. Výkon oproti
pøedchozímu utkání byl lepší, ale rozhodly naše
nepromìnìné šance a penalta, kterou nedal
David Habrda, a hrubé chyby obráncù, když
poslední tøi branky jsme dostali po samostatných únicích hostujících hráèù. Naše branky
vstøelili bratøi Petr a Josef Vaneèkovi.
Poslední únorovou sobotu nás èekalo derby,
utkání se sousedními Dìtmarovicemi. Na toto

utkání jsme šli pøímo ze soustøedìní, které
probìhlo v areálu TJ Sokol Horní Lhota u
Ostravy.
Utkání skonèilo naší porážkou 1:4, po poloèase
0:2. Nutno øíci, že toto derby jsme prohráli
úplnì zbyteènì, ponìvadž jsme nepromìnili
dva pokutové kopy, které provádìli Petr
Vaneèko a Miroslav Èief.

Nepromìnili šance a soupeø nás z protiútoku
nemilosrdnì trestal.
Další pøípravné zápasy se hrají:
14. 3. 2009 Lokomotiva Petrovice
17. 3. 2009 Vìøòovice
21. 3. 2009 Šilheøovice
Pak už následuje první mistrovský zápas proti
Stonavì doma.

é·ci Sokola DolnÌ LutynÏ v p¯ÌpravÏ na jarnÌ sezonu
Je bøezen a jarní mistrovské zápasy klepou na dveøe.
Družstva Sokola jsou v pøípravì na tyto zápasy a svou
formu dolaïují i úèastí na zimních halových turnajích,
které pro nì opìt pøipravil Okresní fotbalový svaz.
Ty nejmladší èekají celkem tøi turnaje a starší jeden. Benjamínci pod
vedením pánù Hoka a Sobotíka mají první z turnajù za sebou a vùbec
si nevedli špatnì. V nové hale ve Stonavì byl tento turnaj hraný na dvì
skupiny po pìti družstvech. "Sokolíci" byli zaøazeni do druhé skupiny,
ve které nejprve porazili Inter Petrovice, remizovali se Slavojem Petøvald a dvakrát tìsnì prohráli s Albrechticemi a Havíøovem. Po této
základní èásti obsadili ve své skupinì tøetí místo a o koneèné umístìní
sehráli dramatický zápas s Karvinou, ve kterém podlehli tìsnì 1:2

a obsadili krásné šesté místo v celkovém hodnocení turnaje.
O týden pozdìji naši starší žáci vedení p. Adamèíkem, Mièkou
a Marešem ve stejné hale sehráli svùj turnaj. Hrací systém byl stejný
jako u mladších a naši borci byli zaøazeni do druhé skupiny, ve které
nejprve prohráli s Karvinou 0:4, Havíøovem 0:3 a porazili Petøvald 1:0
a Tìrlicko 3:0.
V utkání o celkové 5. místo se støetli se Slávií Orlová, které po velkém
boji prohráli. I pøesto si za výkon v tomto zápase kluci zaslouží
pochvalu za bojovnost a nejlepší pøedvedenou hru na turnaji. Všem
našim žákùm pøeji v nadcházejících bojích o body v mistrovských
soutìžích mnoho úspìchù a radosti z pøedvedené hry pro naše vìrné
fanoušky mládežnické kopané.
Petr Friedrich, vedoucí mládeže TJ Sokol Dolní Lutynì

Rozlosování jarních mistrovských
soutìží našich týmù
MUŽI
28.3. 15.00 So D. Lutynì - Stonava
5. 4. 15.30 Ne Lichnov - D. Lutynì
11. 4. 15.30 So D. Lutynì - H. Suchá
18. 4. 16.00 So Dìtmarovice - D. Lut.
25. 4. 16.00 So D. Lutynì - Èeladná
2. 5. 16.30 So Brušperk - D. Lutynì
9. 5. 16.30 So D. Lutynì - Pøíbor
16. 5. 16.30 So D.Lutynì - Raškovice
23. 5. 16.30 So Stará Bìlá - D. Lutynì
30. 5. 16.30 So D. Lutynì - Smilovice
6. 6. 16.30 So Staré Mìsto (FM ) - D.L.

7. 6. volno
14. 6. 16.30 Ne D. Lutynì - H. Blud.
STARŠÍ ŽÁCI
4. 4. 10.30 So Stonava - D. Lutynì
12. 4. 13.30 Ne D. Lutynì - Vìøòovice
18. 4. 12.30 So Sl. Orlová B - D. Lut.
26. 4. 14.00 Ne D. Lutynì - H. Suchá
2. 5. 10.00 So B. Rychvald - D. Lut.
5. 5. 16.30 Út D. Lutynì - I. Petrovice
10. 5. 14.30 Ne D. Lutynì - Záblatí
16. 5. 10:00 So D. Datynì - D. Lutynì
19. 5. 16:30 Út H. Žukov - D. Lutynì
24. 5. 14.30 Ne D. Lutynì - Dìtmar.
31. 5. 14.30 Ne D. Lutynì - Doubrava

13. 6. 16.30 So D. Lutynì - Bystøice
21. 6. 16.30 Ne Libhošt´ - D. Lutynì
DOROST
29. 3. 15.00 Ne D. Lutynì - Stonava
5. 4. volno
12. 4. 15.30 Ne D. Lutynì- Vìøòovice
18. 4. 13.45 So Tìrlicko - D. Lutynì
26. 4. 16.00 Ne D. Lutynì - H. Suchá
2. 5. 14.15 So B. Rychvald - D. Lutynì
10. 5. 16.30 Ne D. Lutynì - Záblatí
12. 5. 16.30 Út I. Petrovice - D. Lutynì
16. 5. 14.15 So D. Datynì - D. Lutynì
24. 5. 16.30 Ne D. Lutynì - Dìtmar.
31. 5. 16.30 Ne D. Lutynì - Doubrava

6. 6. 10.30 So Sj. Rychvald - D. Lut.
14. 6. 14.30 Ne D. Lutynì - Havíøov C
MLADŠÍ ŽÁCI
4. 4. 13.45 So V. Bohumín - D. Lutynì
11. 4. 13.30 So D. Lutynì - H. Žukov
18. 4. 10.45 So H. Suchá - D. Lutynì
25. 4. 14.00 So D. Lutynì - Havíøov C
2. 5. 14.00 So Dìtmarovice - D. Lut.
9. 5. 14.30 So H. Žukov - D. Lutynì
16. 5 14.30 So D. Lutynì - V. Bohumín
23. 5. 14.30 So D. Lutynì - H. Suchá
30. 5. 10.45 So Havíøov C - D. Lutynì
6. 6. 14.30 So D. Lutynì - Dìtmar.
(red)
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