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Kontejnery konËÌ, budou sbÏrnÈ dvory
Likvidace
tuhého
komunálního
odpadu se stává jedním z aktuálních
problémù vyspìlých spoleèností.
Dlouhodobý trend navíc ukazuje, že
náklady na likvidaci tuhého odpadu
budou stále stoupat. Èást nákladù
vždy ponese obec, èást obèan. Situace
se vyvíjí tak, že mìsta okolo nás zaèala
pøed èasem s výstavbou tzv. sbìrných
dvorù.
Pøestože z mìst velkokapacitní kontejnery povìtšinou zmizely, v Dolní Lutyni zùstaly. Kdyby byly
k dispozici jen našim obèanùm, bylo by jistì vše
v poøádku. Skuteènost je však bohužel jiná. Volnì
dostupné kontejnery v èím dál vìtší míøe využívají i obèané jiných obcí. Proè by také mìli odpad
tøídit a vytøídìný pøivážet do svého sbìrného
dvora, když kontejner v Dolní Lutyni snese vše,
že? Vèetnì nebezpeèného odpadu! Tím, kdo platí
ve vìtšinì pøípadù náklady na odvoz kontejnerù,
dodateèné tøídìní obsahu a jeho uložení, je dolnolutyòský obèan, který sám èasto nemá kam svùj
odpad uložit, protože kontejner je už dávno plný.
Situace se v jarních dnech zhoršila natolik, že se
vedení obce rozhodlo k radikálnímu opatøení.
Stáhlo veškeré kontejnery z obìhu! Co ale s
objemovì velkým odpadem z domácností? Existuje øešení? Ano.
1. Øešení pro nejbližší budoucnost - vybudování vlastního sbìrného dvora

V souèasné dobì probíhají pøípravné práce. Výbìr
vhodné lokality musí odpovídat jak zámìrùm projektanta tak i územnímu plánu obce. Projekèní
kanceláø byla vybrána a zahájila práce na vypracování projektu. Vedení obce podniká kroky
s cílem získat maximální dotaci z prostøedkù
Evropské unie. Pøedpokládané datum ukonèení
výstavby je rok 2010 - 2011. O prùbìhu prací
budeme obèany informovat na stránkách novin.
2. Doèasná øešení - do doby vybudování vlastního sbìrného dvora
Ve dvoøe obecního úøadu jsou od 20. dubna
umístìny tøi velkokapacitní kontejnery. Odpad je
možno pøivážet každou støedu od 8.30 do 12.00
hod a od 13.00 do 16.00 hodin.

Odpad mohou pøivážet pouze dolnolutyòští
obèané nikoli firmy. Pøestože takovéto opatøení do
jisté míry obèanùm lehce zkomplikuje dosavadní
navyklý zpùsob likvidace odpadu urèitì se zpomalí, ne-li sníží rùst nákladù na využívání velkokapacitních kontejnerù. Do kontejnerù v obecním
dvoøe lze ukládat bìžný tuhý odpad z domácností.
Nelze pøivážet nebezpeèný odpad, který je v obci
úèelovì svážen. Staré elektrospotøebièe lze bezplatnì odevzdat ve sbìrném dvoøe v Bohumínì za
podmínky, že tyto nejsou rozebrány nebo z nich
nebyly vyjmuty pohonné jednotky (motorky, kompresory, hnací zaøízení apod.) Dìkujeme obèanùm
za pochopení a pøijetí provedené zmìny.
(jf )

SbÏr nebezpeËnÈho odpadu bude 16. kvÏtna
Žádáme obèany, aby využili této možnosti a zbavili se z domácností
nebezpeèných odpadù a neodkládali je do velkoobjemových kontejnerù pro
ostatní nadmìrný odpad, které budou pøistavovány postupnì na jednotlivá
stanovištì. Nebezpeèný odpad do tìchto kontejnerù nepatøí, a jeho sbìr bude
v obci proveden v sobotu 16. kvìtna 2009 na jednotlivých stanovištích dle
níže uvedeného rozpisu. Provádí se pouze od obèanù, nikoli firem! Podnikatelé jsou povinni si odvoz a likvidaci nebezpeèného odpadu zajistit sami.
Odevzdat mùžete následující nebezpeèný odpad: televizory, monitory, lednièky, autobaterie, záøivky, monoèlánky, barvy, øedidla, lepidla, rozpouštìdla, postøiky, hnojiva, obaly od tìchto chemikálií, staré léky, vyjetý motorový
olej, maziva, zbytky tukù, olejové filtry, textil zneèištìný olejem, tonery,
fotochemický odpad, pneumatiky (bez diskù)
Upozoròujeme obèany, aby nevozili šrot ( plechy, pletivo, praèky, sporáky
apod. ), tento odpad patøí do speciálních sbìren vykupujících kovy. Rozpis

sbìrných stanovišt´: støed obce, pøed pekárnou 8:00 - 8:30 hod., zastávka
Zbytecká 8:35 - 8:45 hod., ulice Mezi cestami (1. køižovatka od lesa Borek)
8:50 - 9:05 hod., Nerad, kolonie (pøed stanovištìm kontejneru) 9:10 - 9:25
hod., Vìøòovice, autobusová zastávka 9:30 - 10:15 hod.,.Nerad, vjezd ke
sváøeèské škole 10:20 - 10:35 hod., Nerad, hasièská zbrojnice 10:40 - 11:05
hod., Nerad, školka 11:50 - 12:05 hod., Výšina, bývalá zastávka DPMO
12:10 - 12:30 hod., parkovištì naproti koupališti 12:35 - 12:55 hod., 3Dwood Ivo Durèák (bývalé kamenictví) 13:00 - 13:20 hod., kolonie Zbytky
(autobusová zastávka) 13:25 - 13:40 hod., restaurace "U Jardy" 13:45 14:00 hod. Žádáme obèany, aby své odpady neshromažïovali na jednotlivých zastávkách pøedem, ale aby poèkali na pøíjezd vozidla a
nebezpeèný odpad pomohli naložit. Jelikož je nutné dodržovat jízdní øád,
žádáme o dochvilnost. Dìkujeme za pochopení.
Martina Handzlová, životní prostøedí
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Nepo¯·dek na ˙nikov˝ch cest·ch = tragÈdie
Pøi požárech v bytových domech
mùže být bìhem chvilky ohroženo
velké množství lidí. Nikdo z nás si
však neuvìdomuje, co všechno
mùže zpùsobit takový dìtský
koèárek nebo pohovka umístìná na
chodbách a schodištích bytových
domù.
Jedním ze základních požadavkù v bytových
domech je vytvoøení podmínek zajišt´ujících
bezpeènou evakuaci osob z hoøícího objektu.
K tomuto úèelu jsou navrhovány únikové cesty.
Úniková cesta je definována jako "komunikace,
která umožòuje bezpeènou evakuaci osob ze stavby nebo její èásti ohrožené požárem na volné prostranství, popøípadì pøístup požárních jednotek".
Pøi navrhování únikových cest se však nepoèítá
s tím, že by na chodbách, schodištích byl
skladován nìjaký materiál. Pøesto se èasto v tìchto prostorách setkáváme napø. se skøínìmi, lavicemi, dìtskými koèárky nebo rùznými krabicemi
naplnìnými propagaèními letáky, které únikové
cesty nejen zužují, ale rovnìž v pøípadì požáru
zvyšují riziko jeho rychlého šíøení. Únikové cesty
se potom rychleji zaplòují zplodinami hoøení, což
ztìžuje jak evakuaci osob, tak samotný zásah
hasièù.

Napøíklad v roce 2008 v okrese Karviná bylo zaznamenáno 70 požárù v bytových domech se
škodou na majetku 14 milionù korun. Jeden
takový pøípad za všechny. V Èeském Tìšínì
v minulém roce vznikl požár v bytovém domì
pøímo na únikové cestì. Díky nedbalosti zde zaèal
hoøet uskladnìný nábytek. Celý dùm byl bìhem
chvilky silnì zakouøen, hasièi museli zasahovat
v dýchacích pøístrojích. Evakuace osob i samotný
zásah byl velmi obtížný, také díky tomu, že na
únikové cestì se nacházely rùzné pøedmìty, které

únikovou cestu zužovaly. Pøi požáru došlo ke
zranìní šesti nájemníkù bytového domu, kteøí se
nadýchali zplodin hoøení. Škoda na majetku byla
odhadnuta na 200 tisíc korun. Je dùležité si uvìdomit, že únikové cesty neslouží jako skladištì, ale
mají zajistit bezpeènou evakuaci osob ohrožených
požárem a rychlé a úèinné záchranné práce
zasahujících jednotek požární ochrany. A je pozdì
se po vzniklém neštìstí ptát, zda bylo vše v poøádku, zda se nìèemu nedalo pøedejít.
odbor prevence HZS MSK - ÚO Karviná

Volby do EvropskÈho parlamentu - 5. a 6. Ëervna
Informace o prùbìhu hlasování pro
obèany Èeské republiky ve volbách
do Evropského parlamentu.
Obèan ÈR má právo hlasovat ve volbách do EP
na území ÈR, pokud alespoò druhý den voleb
dosáhl 18 let a nevznikla u nìj pøekážka ve
výkonu volebního práva (omezení osobní svobody z dùvodu ochrany zdraví lidu nebo
zbavení zpùsobilosti k právním úkonùm) a je
zapsán v seznamu volièù pro volby do EP,
popøípadì hlasuje na volièský prùkaz.

Každý voliè si mùže ovìøit, zda je zapsán ve
stálém seznamu volièù, a požádat o provedení zmìn v termínu nejpozdìji do 26. dubna
2009. Po tomto datu nelze provést žádné
zmìny èi doplnìní v seznamu volièù.
Hlasování na volièský prùkaz
Volièský prùkaz lze vydat volièi, který nebude volit ve svém volebním okrsku, ve
kterém je zapsán, a opravòuje ho k hlasování
v jakémkoliv volebním okrsku na území ÈR.
O volièský prùkaz lze požádat ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním

"A èetla ty jsi vùbec nìkdy Harryho Pottera?" pomyslí si pøi ètení
titulku fanoušci tohoto slavného brýlatého èarodìje. Správný
fanoušek totiž jistì ví, že škola je v jeho
pøíbìhu prakticky tím nejbezpeènìjším
místem v kouzelnickém svìtì.
Ale je tomu tak i ve skuteènosti? No, realita se od pøíbìhù vìtšinou liší a ani tentokrát to není výjimka. V dnešní dobì se totiž
èlovìk nemùže cítit bezpeènì vlastnì nikde.
A ve škole už vùbec ne. Jistì si všichni vybavíme hned nìkolik
novinových èlánkù, zpráv z televize, èi internetových odkazù
typu: "Šílený støelec zabil v nìmecké škole 15 lidí … " a mnoho
dalších.
Mohou se tedy studenti cítit bìhem vyuèování v bezpeèí? Je
pravda, že èeští žáci jsou nejspíš v menším nebezpeèí než studenti v zahranièí, protože v ÈR se podobný útok naštìstí ještì
nestal. Mùžeme jenom doufat, že se pøinejmenším u nás nic

s úøednì ovìøeným podpisem doruèeným
nejpozdìji do 21. kvìtna 2009 obecnímu
úøadu, který volièe vede ve stálém seznamu
volièù. Osobnì lze toto podání uèinit
nejdøíve 21. kvìtna 2009, nejpozdìji však do
3. èervna, kdy se seznam volièù uzavírá.
Volièský prùkaz lze vydat i osobì, která se
prokáže plnou mocí s ovìøeným podpisem
volièe žádajícího o vydání volièského
prùkazu anebo jej volièi obecní úøad zašle.
Jarmila Vozárová, úsek evidence obyvatel
(viz oznámení na stranì 4)

podobného ani nestane. Pøi zmínìném nìmeckém neštìstí je
navíc pachatelem bývalý žák školy.
Jak je vùbec možné, že mají mladí
lidé chut´ zabíjet jiné? Proè muselo v
nìmeckém Stuttgartu zemøít deset
nevinných žákù? Co z toho útoèník vlastnì má? Proè to udìlal,
když nakonec zabil i sám sebe?
Z pomsty vùèi nìkterému z uèitelù, nebo se mu snad na téhle
škole stala nìjaká køivda, na kterou nebyl schopen zapomenout?
Tìžko øíct, co se mu pøi téhle "akci" honilo hlavou. Hlavní jsou
dùsledky. 15 mrtvých nevinných lidí.
Doufejme tedy spoleènì, že se podobné útoky už nebudou opakovat. Všichni pøece chceme, aby se dìti mohly cítit ve škole stejnì
bezpeènì jako èarodìjové z Harryho Pottera.
Martina Køístková, 9.A,
ZŠ A. Jiráska v Dolní Lutyni
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Program "Zelen· ˙spor·m" startuje
Program "Zelená úsporám", který byl oficiálnì pøedstaven 7. dubna, umožní realizovat øadu opatøení ke snížení
spotøeby energie obèanùm bydlících jak v rodinných, tak i v bytových domech. Šanci, dosáhnout na dotaci tak
má mnoho vlastníkù nemovitostí z Dolní Lutynì. Protože se na obecní úøad obrací nejeden nedoèkavý stavebník,
pøinášíme alespoò základní informace, které nám poskytl starosta obce Mgr. Pavel Buzek.
Letos by mìl program nabídnout 10 miliard korun,
v dalších letech 15 miliard korun. Prostøedky do programu by mìly být èerpány postupnì až do 31. prosince 2012. Dotaci obdrží každý, kdo o podporu
požádá a splní podmínky programu až po doložení
realizace podporovaného opatøení.
Oprávnìnými žadateli jsou fyzické osoby, spoleèenství vlastníkù bytových jednotek, bytová družstva,
mìsta a obce, podnikatelské subjekty, pøípadnì další
právnické osoby. Oprávnìní žadatelé podléhají
daòové povinnosti podle zákona o dani z nemovitosti
a budou rodinný nebo bytový dùm po 15 let využívat
k bydlení nebo k poskytování bydlení.
Žádosti budou pøijímat krajská pracovištì Státního
fondu životního prostøedí a také nìkteré banky, které
uspìly ve výbìrovém øízení a v dobì pøípravy tohoto
èísla nebyly ještì známy. Pøedpokládá se, že banky
budou moci pøijímat taky nìkteré žádosti a souèasnì
budou nabízet poskytnutí úvìru na pokrytí zbývající
èásti investice. Žádost lze podat pøed realizací,
v prùbìhu realizace i na investice v souèasnosti již
realizované, podmínkou je neukonèení projektu pøed
7. dubnem 2009.
Program poskytuje tøi základní oblasti podpory:
A - Úspora energie na vytápìní
B - Podpora novostaveb v pasivním energetickém
standardu
C - Využití obnovitelných zdrojù energie pro vytápìní
a pøípravu teplé vody
D - Bonus za vybranou kombinaci opatøení. Vždy se
jedná o nepanelové domy.
Oblast podpory A se dìlí na komplexní zateplení,
vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu
a dílèí zateplení.
Oblast podpory C zahrnuje tøi podoblasti, a to
výmìnu zdrojù na tuhá a kapalná fosilní paliva, nebo
zdrojù elektrického vytápìní za zdroje na biomasu
a tepelná èerpadla, dále instalaci zdrojù na biomasu
a tepelných èerpadel do novostaveb a tøetí podoblast
podpory se týká instalace solárnì-termických kolektorù.
Dotaèním bonusem D jsou zvýhodnìny kombinace
souèasnì provedených opatøení, napøíklad komplexní
zateplení + zdroj na biomasu nebo tepelné èerpadlo,
nebo komplexní zateplení + solárnì-termický kolektor aj.
Nejèastìjší dotazy obèanù smìøují k zateplování
rodinných a bytových domù, proto nyní nìkolik informací právì k nim. Rozhoduje spotøeba!
Nejdùležitìjší podmínkou pøidìlení dotace je dosažení
urèité hodnoty mìrné roèní spotøeby tepla na vytápìní.
U rodinných domù (RD) nejvýše 70 kWh/m2 (vyšší
dotace pøi maximálnì 40 kWh/m2) u bytových domù
(BD) nejvýše 55 kWh/ m2 (vyšší dotace pøi maximálnì 30 kWh/ m2) podlahové plochy za rok. Zároveò je

nutné, aby se hodnota mìrné roèní spotøeby tepla na
vytápìní po komplexním zateplení snížila alespoò
o 40 procent oproti stavu pøed zateplením. Vlastníci
bytových domù musí nechat provést stavebnì-technické posouzení budovy ještì pøed podáním žádosti,
stejnì tak i v pøípadì dílèího zateplení.
Požadované hodnoty spotøeby pro komplexní i dílèí
zateplení je možné získat z Prùkazu energetické
nároènosti budovy - od autorizovaného projektanta,
autorizovaného architekta nebo energetického auditora.
Výše dotace je stanovována jako fixní èástka na m2
podlahové plochy s omezením na maximálnì 350 m2
u rodinného domu a 120 m2 na bytovou jednotku
v bytovém domì.
Dotace u fyzických osob-nepodnikatelù limit pro
jeden subjekt èiní maximálnì 30 milionù korun.
U komplexního zateplení RD (40 kWh/m2) je dotace
1950 korun/m2, maximálnì 50 procent uznatelných
nákladù. U komplexního zateplení RD (70 kWh/m2)
je dotace 1300 korun/m2, maximálnì 50 procent
uznatelných nákladù. U komplexního zateplení BD
(30 kWh/m2) je dotace 1350 korun/m2, maximálnì
50 procent uznatelných nákladù. U komplexního
zateplení BD (55 kWh/ m2) je dotace 900 korun/m2,
maximálnì 50 % uznatelných nákladù.
Dùležité je, zda žadatel spolu s dílèím zateplením
mìní i zdroj sloužící k vytápìní (at´ už z prostøedkù
programu nebo z vlastních zdrojù). Pokud ano, musí
zároveò splnit dvì z pìti podmínek programu a pokud
nemìní zdroj, alespoò tøi z pìti podmínek. Tyto podmínky se týkají dosažení urèité hodnoty souèinitele
prostupu tepla. Zároveò je nutné, aby se hodnota
mìrné roèní spotøeby tepla na vytápìní po zateplení
snížila alespoò o 20 procent oproti stavu pøed

zateplením. U dílèího zateplení RD (splnìní 2 podmínek) je dotace 650 korun/m2, maximálnì 50 procent uznatelných nákladù. U dílèího zateplení RD
(splnìní minimálnì 3 podmínek) je dotace 850
korun/m2, maximálnì 50 procent uznatelných nákladù. U dílèího zateplení BD (splnìní 2 podmínek) je
dotace 450 korun/m2, maximálnì 50 procent uznatelných nákladù. U dílèího zateplení BD (splnìní minimálnì 3 podmínek) je dotace 600 korun/m2, maximálnì 50 procent uznatelných nákladù.
Dotace pro právnické osoby bude poskytována
v souladu s právními pøedpisy v oblasti veøejné podpory buï formou podpory "de minimis" (maximálnì
200 tisíc EUR za 3 roky) nebo formou blokové
výjimky, kdy maximální výše podpory pro malý podnik je 40 procent, støední podnik 30 procent, velký
podnik 20 procent (pøíklad - bytové družstvo je malý
podnik, mìsto je velký podnik). Maximální celkový
limit výše podpory na jeden subjekt je 30 milionù
korun.
Dùležitá informace na závìr: Dotace nepøidìluje ani
neadministruje obec Dolní Lutynì, pøesto jsme
obèanùm vyšli vstøíc, namnožili informaèní letáky,
které jsou k dispozici na chodbì obecního úøadu
a další informace umístili na www stránkách obce.
Podrobnosti pak naleznete na webových stránkách
Státního fondu životního prostøedí www.sfzp.cz a na
stránkách programu www.zelenausporam.cz. Krajské
pracovištì SFŽP se nachází v Ostravì na ulici Èeskobratrská 7. K dispozici je i bezplatná informaèní linka
800 260 500.
V pøípadì, že se objeví upøesòující informace, jsme
schopni je obèanùm prostøednictvím èlánkù v Dolnolutyòských novinách pøedat.
(red)
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Ozn·menÌ o dobÏ a mÌstÏ kon·nÌ voleb
do EvropskÈho parlamentu
Starosta obce Dolní Lutynì podle
§ 32 zákona è. 62/2003 Sb. o volbách
do Evropského parlamentu a o
zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù
oznamuje:
l. Volby do Evropského parlamentu se
uskuteèní dne 5. èervna 2009 od 14 - 22 hodin
a 6. èervna 2009 od 8 - 14 hodin.
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku è. l je volební místnost - Obecní úøad - zasedací místnost
v pøízemí pro volièe podle místa, kde jsou
pøihlášeni k trvalému pobytu na tìchto èíslech
popisných:
2,3,4,5,6,7,8,10,16,17,19,20,21,22,23,25,26,
27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,40,41,44,45,
46,47,48,50,52,64,72,80,85,90,93,102,109,
129,130,142,150,151,153,154,158,159,160,
161,170,173,174,175,176,178,179,183,186,
189,190,193,195,196,198,205,210,212,218,
224,226,230,231,232,234,237,238,245,247,
248,254,255,256,259,261,262,264,265,266,
273,276,279,282,283,284,287,288,298,300,
304,305,307,308,309,310,312,317,318,321,
324,325,335,336,337,338,347,348,350,354,
356,357,359,365,367,374,375,377,378,379,
380,388,391,394,396,398,399,400,404,408,
410,411,414,415,418,425,430,435,439,440,
453,455,459,462,463,465,468,471,472,473,
474,475,476,477,482,483,487,493,497,512,
515,516,521,522,523,527,528,535,536,539,
543,544,545,548,551,552,553,554,558,560,
562,566,568,569,570,574,575,576,578,580,
584,587,592,593,595,603,611,612,614,615,
616,618,619,627,628,630,633,641,644,648,
652,656,657,658,659,661,666,674,679,683,
693,705,706,709,712,713,715,718,719,726,
729,730,732,733,734,735,736,738,739,744,
749,752,753,765,767,768,769,770,772,774,
775,777,781,782,794,795,800,802,803,808,
813,817,821,822,823,824,825,831,833,836,
838,841,842,843,844,850,852,856,857,860,
862,867,869,880,884,885,886,887,888,893,
896,900,901,902,903,908,909,910,913,918,
921,932,933,934,935,936,937,938,939,940,
944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,
954,955,956,958,967,968,969,970,971,972,
973,974,997,998,1003,1004,1005,1006,1013,
1015,1016,1023,1024,1025,1026,1027,1028,
1029,1030,1036,1037,1039,1040,1041,1042,
1043,1044,1045,1046,1047,1048,1049,1050,
1051,1052,1053,1054,1055,1057,1058,1066,
1070,1071,1072,1073,1074,1075,1076,1091,
1092,1093,1094,1107,1108,1109,1110,1113,
1114,1115,1116,1117,1118,1119,1135,1136,
1137,1138,1139,1140,1141,1142,1161,1162,
1163,1167,1168,1169,1170,1171,1176,1177,

1178,1180,1183,1184,1185,1186,1187,1192,
1193,1194,1195,1198,1199,1203,1208,1209,
1211,1228,1237,1238,1241,1243,1244,1250,
1253,1265,1267,1277,1279,1285,1291,1294,
1296,1297,1325,1352
ve volebním okrsku è. 2 je volební místnost
uèebna Mateøské školy v Neradì pro volièe
podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému
pobytu na èp.:
15,24,42,51,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,
65,66,67,69,71,95,96,97,98,99,100,101,103,
104,105,106,107,110,111,112,113,114,115,
116,117,118,119,120,122,123,124,125,126,
139,144,147,148,171,184,197,199,201,235,
236,243,260,270,275,277,280,285,289,295,
296,299,301,303,314,316,320,322,326,327,
330,332,333,340,341,343,349,362,366,371,
373,376,382,384,392,395,401,402,403,407,
413,417,421,424,426,434,444,456,461,467,
478,479,480,484,488,489,492,494,496,501,
502,507,508,509,513,514,518,526,540,541,
542,546,561,567,571,573,600,613,623,624,
629,636,639,640,653,654,662,670,672,675,
684,685,687,691,695,696,699,708,710,716,
720,722,723,731,745,747,755,756,759,778,
779,780,783,786,790,797,805,807,809,819,
827,828,839,847,853,861,864,866,874,875,
879,881,882,883,890,895,899,906,907,914,
926,941,942,959,985,990,993,994,995,996,
1010,1012,1056,1095,1102,1103,1104,1105,
1106,1120,1121,1122,1124,1125,1144,1145,
1146,1147,11521156,1157,1159,1164,1188,
1197,1205,1207,1213,1229,1230,1251,1268,
1273,1274,1289,1290,1306,1307,1309,1316,
1317,1323,1365, 1373
ve volebním okrsku è. 3 je volební místnost sál Hasièské zbrojnice Nerad pro volièe podle
místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu
na èp.:
11,32,39,43,75,76,77,78,79,83,84,86,88,89,
91,92,94,127,128,131,132,133,134,135,136,
137,138,141,149,155,162,163,166,167,168,
180,187,188,200,202,206,207,208,213,217,
239,240,244,252,290,291,302,306,311,313,
315,319,339,342,351,352,358,364,370,372,
381,383,389,390,397,406,409,412,428,429,
431,436,437,438,452,457,458,464,485,490,
499,503,504,505,506,510,511,519,525,531,
538,547,555,559,563,577,582,583,585,586,
588,589,590,591,594,596,599,604,605,606,
608,609,610,617,620,621,625,626,631,632,
634,635,637,638,642,645,646,647,650,655,
660,663,667,668,669,673,676,678,681,682,
686,692,701,702,707,714,724,740,742,748,
750,751,754,757,758,760,763,764,773,784,
787,788,791,792,793,796,798,801,810,811,
826,840,846,851,854,865,871,873,891,894,
905,911,917,919,920,923,943,961,962,963,

964,965,966,976,984,986,987,988,991,992,
1011,1014,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1
067,1068,1069,1078,1079,1080,1081,1082,10
83,1084,1085,1086,1087,1088,1089,1090,109
6,1097,1099,1100,1143,1148,1149,1150,1151,
1153,1154,1155,1158,1175,1189,1190,1191,11
96,1204,1210,1214,1215,1224,1225,1226,122
7,1233,1235,1236,1249,1280,1281,1292,1298,
1302,1303,1314,1360
ve volebním okrsku è. 4 je volební místnost
tìlocvièna ZŠ Zbytky pro volièe podle místa,
kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu na èp.:
18,68,73,81,87,140,152,156,165,169,172,
177,181,182,191,203,204,209,214215,219
,220,221,222,223,225,227,228,229,233,241,
242,246,249,251,253,257,258,267,268,269,
286,292,293,294,297,323,328,329,331,334,
344,345,346,353,355,361,363,368,369,385,
386,387,393,416,419,420,422,423,427,441,
442,443,445,446,447,448,449,451,454,466,
470,481,486,491,495,498,500,517,520,524,
529,530,532,533,534,537,549,550,556,557,
564,565,572,581,597,601,602,607,622,643,
649,651,664,671,677,680,688,689,690,694,
697,698,700,703,704,711,717,721,725,727,
728,737,741,743,746,761,766,771,785,789,
799,804,806,814,815,816,818,820,829,830,
832,834,837,845,848,849,855,858,859,863,
868,870,872,876,877,878,889,892,897,898,
904,912,915,916,922,924,925,927,928,929,
930,931,957,960,975,977,978,979,980,981,
982,983,989,1007,1008,1031,1032,1033,
1034,1035,1038,1059,1060,1061,1062,1063,1
064,1065,1101,1126,1127,1128,1129,1130,113
1,1132,1133,1134,1160,1165,1172,1201,1206,
1212,1216,1217,1218,1219,1220,1231,1232,1
239,1242,1246,1248,1254,1255,1256,1257,12
58,1260,1261,1262,1263,1271,1275,1276,128
4,1287,1299,1305,1312,1313,1320,1321,1324,
1331,1342,
ve volebním okrsku è. 5 je volební místnost tìlocvièna ZŠ Vìøòovice pro volièe podle
místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu
na èp. Dolní Lutynì èp. 835 a všechna èísla
popisná katastru obce èást Vìøòovice
3. Volièi bude umožnìno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní obèanství
Èeské republiky (platný obèanským
prùkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem ÈR, cestovním prùkazem
nebo totožnost a státní obèanství jiného èlenského státu Evropské unie a zápis v evidenci
obyvatel.
4. Každému volièi budou dodány 3 dny pøede
dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb voliè mùže obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Mgr. Pavel Buzek, starosta obce
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Medaile z nÏmËiny bohuûel nep¯ivezla
Aprílového 1. dubna jsem se úèastnila Ústøedního kola konverzace v nìmeckém jazyce, které se konalo v Praze
(Goetheho institut), kam jsem se dostala pøes postup ze školního, okresního a poté i krajského kola. Ústøedního kola
jsem se zúèastnila za podpory mé rodiny, která jela se mnou.

Soutìž mìla dvì èásti, a to poslechovou
a konverzaèní. Po uvítání, které bylo
samozøejmì v nìmèinì, se každý z nás odebral do pøíslušné tøídy, kde jsme zahájili
poslech, který trval zhruba 10 minut. Jelikož
jsem na øadu v konverzaèní èásti mìla jít až v
pùl jedné, mìli jsme ještì èas na krátkou
prohlídku Prahy.
O pùl jedné jsem se dostavila do tøídy, kde
mìla být má konverzace. Porota se skládala
ze tøí èlenù, z toho dva byli rodilí mluvèí. Na
zaèátek jsem øekla nìco o sobì a poté jsem ve
zkratce popsala, kdeže to vlastnì bydlím.
Porota se mì pak ještì zeptala na vìci, které ji
zajímaly, a pøišlo na popis obrázku. Popiso-

vala jsem muže, který sadí strom a poté otce
se synem, kteøí šli na ryby. Byla jsem sice
hodnì nervózní, ale svou konverzaci jsem
v poøádku dokonèila.
Pak jsme jen nedoèkavì oèekávali ono vyhlášení výsledkù. V místnosti bylo doslova
dusno. Všichni nervóznì èekali, až se ve
dveøích objeví - pro nás v tu dobu - "spása"
a pøijdou èlenové komise s verdiktem. Když
se porota objevila ve dveøích, moje nervozita
zaèala ustupovat, protože jsem nìjak tušila, že
to nedopadne moc dobøe. Moje tušení se
naplnilo: medailové umístìní se nekonalo.
Zpoèátku mi bylo hodnì divnì, protože jsem
mìla takový pocit zklamání, ale poté mi

došlo, že je pøeci jen úspìch už to, že jsem se
do Prahy vùbec dostala. I když tato soutìž - a
to nejen ona sama - je hlavnì plná nervozity,
tak jsem velmi ráda, že jsem mohla naši školu
reprezentovat. Sice jsem pøišla, jak øíká mùj
dobrý kamarád, o první oficiální zahájení
používání obìdových èipù na naší škole, ale
úèast na této soutìži pro mì byla zážitkem
a velkou zkušeností na celý život.
A proto bych chtìla podìkovat všem
pøátelùm, rodinì a samozøejmì i kantorùm za
velkou podporu, která mì dostala až do
celostátního kola.
Nikola Honyszová, 9.A,
ZŠ A. Jiráska v Dolní Lutyni

Naöi û·ci reprezentovali na v˝tvarnÈ soutÏûi
Ve ètvrtek 26. bøezna se v odpoledních hodinách konala
výtvarná soutìž pro žáky 2. stupnì ZŠ.
Za naši školu - ZŠ A. Jiráska v Dolní Lutyni - do DDM
v Orlové jeli malovat ze tøídy 6.A: Pavel Ježíšek, Ondøej
Adamèík, Kristýna Klichová, Veronika Krùèková, Jiøí
Ordelt, tøídu 6.B zastupovala Petra Piskoøová a 9.B David
Kviatkovský.
Na prvním místì se umístili Pavel a Petra, tøetí místa
vybojovali také Ondra a David.
Dìkuji touto cestou všem zúèastnìným žákùm za zájem
o tuto soutìž a reprezentaci školy.
Zvláštní podìkování patøí paní Klichové, která žáky
v pozdních veèerních hodinách dovezla zpìt do školy.
M. Lajczoková, uèitelka výtvarné výchovy
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CzechPOINT zavedl sluûbu InsolvenËnÌ rejst¯Ìk
Insolvenèní rejstøík je spravován Ministerstvem spravedlnosti, který poskytuje také webovou službu a který
umožòuje automaticky komunikovat a vymìòovat si pøes Internet údaje z aplikace insolvenèního rejstøíku s jinými
aplikacemi.
Nový rejstøík navazuje na dosavadní registr úpadcù, nenahrazuje ho však. Oba systémy tedy bìží vedle sebe s tím, že øízení
zahájená do 1. 1. 2008 budou evidovaná
pouze ve starém registru úpadcù. Prostøednictvím insolvenèního rejstøíku se doruèuje vìtšina soudních rozhodnutí. Mìli by ho
sledovat pøedevším podnikatelé, kteøí mají
dlužníky. V rejstøíku se mohou dozvìdìt,
zda bylo zahájeno na jejich dlužníky
insolvenèní øízení, a pokud chtìjí uplatnit
pohledávky vùèi dlužníkovi, musí je sami
ve stanovené lhùtì pøihlásit u pøíslušného
insolvenèního soudu. Øízení mùže být
zahájeno nejen na právnické osoby
(firmy),
ale
na
fyzické
osoby
(spotøebitele).
Co v rejstøíku najdete?
- veškerá podání, která se vkládají do
soudního spisu vedeného insolvenèním
soudem ohlednì dlužníka
- zákonem stanovené informace o insolvenèních správcích
zákonem
stanovené
informace
o dlužnících
- veškerá rozhodnutí insolvenèního soudu
vydaná v insolvenèním øízení - informace
o hlavních øízeních probíhajících v èlenských státech EU.

Co v rejstøíku není?
- podání èi jiné písemnosti, které podléhají utajení podle zvláštního právního pøedpisu
- øízení, která probíhají podle zákona
o konkursu a vyrovnání, tzn. øízení zahájená do konce roku 2007 (ta bude možné
dohledat v již existující Evidenci úpadcù).

V tomto veøejnì pøístupném rejstøíku se
bude vyhledávat pomocí identifikaèního
èísla organizace (hledání pøíslušné organizace) a podle osobních údajù (konkrétní
osoba). Poplatek za ovìøený výpis se bude
øídit zákonem o správních poplatcích, tzn.
za první stranu 100 Kè, za každou následující 50 Kè.
Ivana Ryšková,
Czech POINT Dolní Lutynì

Mimo¯·dn˝ svoz tuhÈho komun·lnÌho odpadu
Vedení obce nabízí dolnolutyòským obèanùm možnost zbavit se nadbyteèných vìcí mající charakter domovního
odpadu.
V sobotu 23. kvìtna 2009 bude naší obcí projíždìt sbìrnými stanovišti
speciální velkokapacitní svozové vozidlo BM servisu Bohumín. Toto
vozidlo je opatøeno drtièem a lisem, takže je schopno pojmout a zpracovat i vìtší kusy. Kromì øidièe bude k dispozici i jeden pracovník, který
pomùže s nakládáním odpadu do vozidla.
Rozpis sbìrných stanovišt´ a èasu:
1. Vìøòovice, autobusová zastávka 8.00 - 8.45 hod
2. Nerad, odboèka ke sváøeèské škole 8.55 - 9.40 hod
3. Nerad, škola 9.50 - 10.35 hod
4. Centrum, bývalé kino 10.45 - 11.30 hod
5. I. Durèák, bývalé kamenictví 11.40 - 12.25 hod
6. Zbytky, restaurace "U Jardy" 12.35 - 13.20 hod
Co lze odevzdat? Koberce (celé role), matrace, staré odìvy, èalounìní,
plastové nádoby od vodou øeditelných barev, ostatní domovní odpad
apod.
Co nelze pøijmout? Vše co je zahrnuto do kategorie nebezpeèného
odpadu (autobaterie, pneumatiky, elektrospotøebièe, obaly od syntetických barev atd.), kovový šrot, pletivo apod.
Sbìr bude provádìn pouze od obèanù, nikoli firem.
Tento svoz je ovìøováním možností, jak jiným zpùsobem nahradit dosud
lokálnì rozmist´ované kontejnery, nyní k dispozici obèanùm ve dvoøe

obecního úøadu (píšeme o tom uvnitø novin). Žádáme obèany, aby své
odpady neshromažïovali na jednotlivých zastávkách pøedem, ale aby
poèkali na pøíjezd vozidla. Jelikož je nutné dodržovat èasový rozpis
sbìru, žádáme o dochvilnost.
Dìkujeme za pochopení.
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SpoleËensk· kronika
Dne 1. kvìtna 2009 jsme vzpomnìli
3. smutné výroèí úmrtí paní
Marie
SKRZESZOWSKÉ
a zároveò 15. výroèí
úmrtí jejího manžela
Bedøicha
SKRZESZOWSKÉHO.
S láskou vzpomíná sestra
Štìpánka, synovec Jan s manželkou Jiøinou, prasynovec David s manželkou
Blankou a jejich dìti Martin a Lukáš.
Prázdná jsou místa,
kde zazníval Tvùj hlas,
však vzpomínka na Tebe
zùstává v nás.
Dne 13. kvìtna 2009 si pøipomeneme
10. smutné výroèí úmrtí pana
Ing. Bohuslava MARCALÍKA.
S láskou a bolestí v srdci vzpomíná
manželka Otýlie, syn Milan s rodinou
a vnuk Ludìk s rodinou.
Odešel náhle, nikdo to neèekal.
Osud tak chtìl? Proè jen to uspìchal.
Byl plný života, mysl plná snìní a nikdo
z nás se nenadál, jak rychle se vše zmìní.
Dne 29. kvìtna 2009 si pøipomeneme
3. smutné výroèí úmrtí
pana
Alberta SUCHÁNKA.
Stále vzpomínají manželka Dagmar,
maminka a bratr Ota s rodinou.
Dne 15. kvìtna 2009 by se dožil 90 let
pan
František ŠELONG.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka, dcera a vnuci s rodinami.

Dne 20. kvìtna 2009 tomu
bude 15 let, co nás navždy
opustila
Olga ŠENKOCOVÁ,
roz. Macháèková.
Za dva mìsíce ji následoval na vìènost
i její manžel a náš otec a dìda pan
Jozef ŠENKOC.
Kdo jste je znali,
vzpomeòte si na nì, jako
i my vzpomínáme. Dìti a vnouèata.

V˝roËÌ
V mìsíci dubnu oslavili 75., 80., 85. a 95.
narozeniny:
František Vrkoè, Liana Wosková, Karel
Opolka, Josef Holuša, Ladislav Sosna,
Andìla Dudová, Václav Valko, Marie
Wodecká, Josefa Faberová, Evžen
Adamèík
Všem oslavencùm pøejeme hlavnì hodnì
zdraví, štìstí a osobní pohodu.
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Jaroslav Szyszka, František Bortlík, Josef Kika,
Hedvika Suchánková, Pavla Marcalíková
Všem pozùstalým vyjadøujeme hlubokou
soustrast.

Kdo platil v˝sadbu?
Èas od èasu se setkávám s otázkou, jaké náklady
z obecního rozpoètu byly vynaloženy na výsadbu døevin v centru obce. Odpovìï je jednoznaèná. Žádné. Obec získala finanèní zdroje na
náhradní výsadbu jako kompenzaci za tzv. ekologickou újmu zpùsobenou kácením stromù
a døevin pøi výstavbì dálnièního úseku
vedoucího pøes katastr obce. Finance, úèelovì
urèené na náhradní výsadbu, nemohly být použity na jiný úèel. Výsadba musela být provedena
výhradnì na pozemcích obce na základì zpracovaného projektu. Penìžní kompenzace nebyla
obci poskytnuta automaticky. Pøedcházela jí jednání vedení obce se zástupci investora. Svou
odbornou pomocí a radou významnì mj. pøispìla
také pracovnice MìÚ Orlová p. Vítová, která
vystupovala i v roli odborného konzultanta pøi
urèování døevin, které se mìly odstranit. Cílem
nové výsadby byla nejen náhrada pøestárlých
døevin, ale také cílená zmìna charakteru zelenì
v centru obce s výhledem na nìkolik desítek let
dopøedu s pøihlédnutím ke zmìnám celkového
vzhledu centra obce.
(jf)
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Pozor, pozor!
Jako každý rok, tak i letos vycházejí Dolnolutyòské noviny o letních prázdninác jako dvojèíslo, a to v polovinì mìsíce srpna 2009. Proto je
potøeba spoleèenskou kroniku a inzeráty odevzdat nejpozdìji do 20. èervna 2009 v kulturním
domì paní Pavle Petrové.
Turnaj v ringu
Skautský oddíl Støelka Dolní Lutynì zve všechny kluky a holky od 7 do 15 let na tradièní májový
turnaj ètyøèlenných družstev ve høe Ringo, který
se uskuteèní v sobotu 23. kvìtna 2009 na školním høišti u skautské klubovny v Dolní Lutyni.
Registrace družstev od 8,30 hodin, zahájení turnaje v 9 hodin. Všichni úèastníci získají nìco na
památku, pro vítìzné družstvo bude pøipraven
tradièní dort. Pøesná pravidla hry a další informace o turnaji získáte ve skautské klubovnì
nebo na www.strelka.websnadno.cz.
Den otevøených dveøí v DPS
Komise sociální a Sbor pro obèanské záležitosti
zve všechny na Den otevøených dveøí v Domì
s peèovatelskou službou, K Penzionu 120
v Dolní Lutyni. Akce se uskuteèní v úterý 26.
kvìtna od 14 do 18 hodin v Domì s peèovatelskou službou. Na dotazy bude odpovídat pracovnice sociálního úseku Mgr. Ivana Ryšková.
Kontakt: ryskova@dolnilutyne.org.
Køest ohnìm
V uplynulém roce jsem na tomto místì psal
o aktivitách dolnolutyòských hasièù v oblasti
požárního sportu a zároveò jsem podotýkal, že
je to jakási pøíprava na jejich skuteèné poslání.
Letos - po nìkolika planých (a to je dobøe)
výjezdech k hoøícím komínùm - nás “ohnivý”
kohout vyzval na souboj - tentokrát s hoøící
trávou a nìkolika stromy za øekou Olší. Asi bych
zde nepsal, kdybychom onen souboj nevyhráli,
ale za déle než tøi hodiny trvající hasební zásah
v nepøístupném terénu si zasahující kolegové
zaslouží tìchto pár øádkù pochvály, obzvláštì
proto, že mnozí z nás byli u ohnì takových
rozmìrù poprvé.
(di)
Problematika údržby pozemkù
Neobdìlané pozemky ohrožují zdraví lidí
a zvíøat. Zplaòují a zaplevelují krajinu, trvale
mìní skladbu rostlin. Vedou ke vzniku alergických obtíží, u kterých dominují oèní problémy, ale mohou se vyskytnout i obìhové
potíže a rýma. Majitel neudržovaného
pozemku poškozuje práva majitelù
sousedících pozemkù.
Z tohoto dùvodu žádáme vlastníky pozemkù,
aby provedli pravidelnou údržbu (poseèení
a vyhrabání pozemkù) do konce èervna 2009.
Poté provedou pracovníci obecního úøadu
kontrolu. Nebude-li zjednána náprava, postoupí spisovou dokumentaci vèetnì fotodokumentace Mìstskému úøadu Orlová, pøestupkové komisi, která zahájí správní øízení
o uložení pokuty podle § 78 odst. 2 písm. a)
zákona è. 326/2004 Sb., o rostlinolékaøské
péèi a o zmìnì nìkterých souvisejících
zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù. (ryš)
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V˝kony naöich fotbalist˘ nejsou optim·lnÌ
Ve druhém jarním kole zajíždìl náš tým
SK Sokol Dolní Lutynì na høištì beznadìjnì posledního Lichnova a nikdo si
nepøipouštìl nìjakou bodovou ztrátu.
Naši kluci chtìli odèinit první jarní porážku se
Stonavou. Na krásném stadionu v Lichnovì
jsme vyhráli celkem hladce 3:0, ale výkon
mužstva nebyl optimální.
Do zápasu jsme nastoupili špatnì, bez pohybu
a hráèi si mysleli, že se soupeø porazí sám.
První šanci zápasu si vytvoøili domácí, ale
nepromìnili ji. Po této jediné domácí šanci
v celém utkání jsme se zaèali prosazovat my.
První branku vstøelil po krásné akci a pøihrávce
Èiefa Twdý, když pøehodil vybìhnuvšího
brankáøe domácích. Další dvì branky jsme pøidali na konci prvního poloèasu, kdy se prosadili
Nadhajský a Petr Vaneèko. Druhý poloèas se již
dohrával jen z povinnosti. Získali jsme sice
povinné tøi body, ale výkon mužstva nebyl
dobrý.
V dalším kole jsme doma pøivítali mužstvo
Horní Suché a nikdo si opìt nepøipouštìl nìjakou ztrátu bodu. Utkání jsme vùbec nezvládli a
po velice slabém výkonu jsme prohráli 0:1
gólem z poslední minuty utkání. V zápase jsme
vystøelili jedinou støelu na hostující branku,
která sice skonèila na bøevnì, jinak jsme
nepøedvedli vùbec nic. Byl to náš nejhorší
zápas za posledních nìkolik let. Kluci toto
utkání hráli bez zájmu, pohybu a bojovnosti
a tak se hrát nedá, s takovým výkonem a pøístupem odradíme i ty poslední fanoušky, kteøí na
nás chodí.
Po nepovedeném utkání s Horní Suchou jsme
další mistrovské utkání sehráli na høišti sousedních Dìtmarovic. Derby utkání mìlo favorita
v domácím mužstvu, ale naši kluci chtìli
ukázat, že fotbal hrát umìjí a minulý zápas byla
výjimka. Domácí hráèi, kteøí ještì teoreticky
myslí na postup do krajského pøeboru, na nás
"vlítli" hned od zaèátku a vypracovali si první
šanci utkání. To se domácí hráè Punèocháø øítil
sám na našeho brankáøe Kubalu, ten ale dobøe
vybìhl a šanci zlikvidoval. V 9. minutì jsme ale
zbyteènì inkasovali po standardní situaci
a hlavièce Punèocháøe. Po této brance jsme
vyrovnali hru a zaèali si vytváøet šance, ale
zakonèení našich hráèù bylo žalostné. Své
šance nepromìnili Nadhajský a Posel. Když
k tomu pøipoèteme nepøesného hlavního
rozhodèího, který v poslední minutì prvního
poloèasu neodpískal jasnou penaltu v náš
prospìch a radìji ukonèil první poloèas, šli

jsme do kabin velmi rozèarováni.
Ve druhém poloèase jsme byli místy lepším
mužstvem, ale opìt jsme nedotáhli své šance
k úspìšnému konci. Chybìla nám finální
pøihrávka do zakonèení. Ve svých šancích opìt
zklamali Posel a Nadhajský, který v pøeèíslení
dvou našich hráèù na jediného obránce
domácích úplnì pokazil pøihrávku. Z nadìjného
brejku tedy nebylo nic, naopak pøišel trest. S
pøispìním rozhodèích, kteøí celý zápas tlaèili
domácí (ale na to se nebudeme vymlouvat,
máme promìòovat šance), jsme dostali druhý
gól. Míè byl sice v autu, což však pomezní sudí
nevidìl, tak se hrálo dál a byl z toho gól.
Vzápìtí jsme dostali tøetí z penalty a bylo po
zápase. V poslední minutì jsme snížili po pìkné
kombinaci Petra Vaneèka, který prostrèil míè
Habrdovi a ten nezaváhal. V utkání jsme nebyli
horším týmem, ale nedali jsme šance, a proto
prohráli.
V dalším zápase jsme na domácím høišti hostili
lídra soutìže z Èeladné. Hosté byli v tomto
utkání jasným favoritem. Do utkání jsme šli
s cílem pokusit se o zázrak a získat nìjaký
bodík. Utkání jsme sice prohráli 0:1, ale za
výkon se nemusíme stydìt, což ocenili i diváci
na tribunì. Utkání pro nás zaèalo až neèekanì
dobøe, protože již ve druhé minutì, byl v pokutovém území faulován Václav Bílý a rozhodèí
ukázal na znaèku pokutového kopu. K penaltì
se postavil kapitán Figura, ale jeho ránu hostu-

jící gólman vyrazil a dokázal zneškodnit i
následnou dorážku. Byla to již šestá
nepromìnìná penalta v øadì. Pøíštì už bude
muset kopat asi brankáø.
Nepromìnìná penalta nás nezlomila a kluci
bojovali dál, vytváøeli jsme si šance, ale hostující brankáø byl vynikající, všechny naše šance
pochytal. Ani náš brankáø nezùstával pozadu
a šance hostujícího mužstva skvìle pochytal.
Poloèas skonèil 0:0.
Ve druhém poloèase jsme opìt mìli šance, ale
nevyužili je. Také hosté mìli šance, ale
nepromìnili je. V 68. minutì zahrávali hosté od
postranní èáry pøímý kop, který ve vápnì jeden
z hostujících hráèù prodloužil na zadní tyè, kde
byl úplnì osamocený hráè Èeladné, pro nìhož
již nebyl problém trefit odkrytou branku. Branka to byla sporná, protože byla dosažena
z ofsajdu. Rozhodèí ji však uznal.
Po této brance se hosté zatáhli a bránili svùj
náskok, který se jim i pøes naše šance podaøilo
uhájit. Sice jsme prohráli, ale dokázali jsme si,
že hrát se dá s každým, když se bojuje a dá se
do hry srdíèko. Budeme-li pokraèovat ve
výkonech jako s Èeladnou, støeleckou smùlu
protrhneme a výsledky se dostaví. Poèátkem
kvìtna hrajeme dvakrát po sobì na domácím
høišti, kde musíme bodovat na 100 procent.
Do vydání tohoto èísla Dolnolutyòských novin
se už nevešel referát o zápase v Brušperku,
který pøineseme v pøíštím vydání.
(ave)
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