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ZDARMA

HasiËi soutÏûili o poh·r starosty
Sobotní odpoledne 23. kvìtna. Na høišti
TJ Sokol ve Vìøòovicích se 5 družstev
Sboru dobrovolných hasièù chystá
zahájit okrskovou soutìž v požárním
sportu. Na programu jsou dvì disciplíny. Bìh na 100 m pøekážek a požární
útok s vodou. Vítìze èeká nejen pohár,
ale postup do okresního kola.
Favoritem je družstvo hasièù Dolních Marklovic.
Zmìnit tento pøedpoklad se budou snažit další
družstva dìtmarovického požárního okrsku - Dolní
Lutynì, Dìtmarovic a Závady. Mimo soutìž, jako
host, pøijelo družstvo hasièù z polských Lazisek.
Družstva nastoupila. Jaroslav Svoboda, velitel
družstva domácích, podává hlášení okrskovému
starostovi Milanu Mencnerovi, ten po krátkém projevu pøedává slovo veliteli okrsku Dìtmarovice
Pavlu Haasovi. Všechny úèastníky vítá a hodnotné
sportovní výkony všem pøeje i místostarosta obce.
Soutìž zaèala. Jako první je na programu bìh na
100 m pøekážek. Nejedná se jen o èas, ale i fyzickou kondici a zruènost. Bìžet po úzké rampì,
držet v každé ruce stoèenou hasièskou hadici, kterou je tøeba v bìhu rozvinout, vyžaduje soustavný
trénink. V této disciplínì soutìží jednotlivci. Do
výsledku se zapoèítávají tøi nejlepší èasy èlenù
družstva. Druhou disciplínou je požární útok
s vodou. Soutìží sedmièlenná družstva. Jedno po
druhém, opìt na èas. Hlavní roli hraje èas a sehra-

nost hasièských týmù. Èas zaèíná bìžet až do "sestøelení" dvou terèù proudem vody. Na vše dohlíží
komise rozhodèích. Své umìní pøedvedli mimo
soutìž i polští hasièi.
Èeká se na výsledky. Probírají se mimoøádné
výkony i kiksy. Atmosféra je pohodová a pøátelská. Vždyt´ se všichni dobøe navzájem znají.
Koneènì je seèteno. Na tabuli se objevují výsledky jako souèet èasù obou disciplín. Vše je jasné.
Favorit potvrdil svou úlohu. Vítìzem je družstvo
Dolních Marklovic. Domácí skonèili druzí. Pøedávají se poháry a blahopøání.

Pro zasvìcené pøidáváme tabulku výsledkù.
1. místo SDH Dolní Marklovice - èas 81,26 vteøin
2. místo SDH Dolní Lutynì - èas 101,92 vteøin
3. místo Závada - èas 103,25 vteøin
4. místo Dìtmarovice - èas 184,07 vteøin
(družstvo Lazisek bylo klasifikováno mimo
soutìž)
Sluneèné odpoledne se pomalu nachyluje
k veèeru. Soutìžní setkání dobrovolných hasièù
konèí, požární vozy se rozjíždìjí. Velké
podìkování vedení TJ Sokol Vìøòovice.
Požárnímu sportu zdar!

P¯es obec povede teplovod do BohumÌna
Katastrem obce Dolní Lutynì nepovede do Bohumína jen dálnice, ale
i horkovod, který bude zásobovat bohumínské domácnosti teplem a teplou
vodou. Stavìt ho bude brnìnská spoleènost Tenza a 22 kilometrù dlouhou
stavbu vedoucí z Dìtmarovic pøed Dolní Lutyni do Bohumína, zaplatí
spoleènost ÈEZ.
Dohoda mezi mìstem a energetickou firmou byla v minulých dnech zpeèetì-

na slavnostním výkopem, který probìhl v polích nedaleko bývalého
vìøòovického statku.
Podle starosty Bohumína Petra Víchy tak mìsto vyøešilo problém, jak nahradit stávající plynové kotelny, které dosud k výrobì tepla používá. "Sice stále
splòují ekologické normy, ale nám šlo o perspektivní vyøešení problematiky
zásobování mìsta teplem. Po zprovoznìní teplovodu lidé za teplo zaplatí
ménì, smlouva s dodavatelem totiž mìstu garantuje až o pìtinu nižší cenu,"
uvedl Vícha.
Podle starosty Dolní Lutynì Pavla Buzka, který byl slavnostnímu výkopu
rovnìž pøítomen, to sice pro obec nic významného neznamená. "Ale ukazuje se, jak strategickou polohu obec má. Nejprve se zde uvažovalo o zøízení
prùmyslové zóny, nakonec okrajem Vìøòovic povede dálnice a podél
železnièní trati zase teplovod," øekl Buzek.
Potrubí bude zakopáno v zemi, takže horkovod nijak nenaruší ráz krajiny.
Hotovo by mìlo být do podzimu 2010 a ještì v té topné sezonì by mìlo teplo
z Dìtmarovic do Bohumína proudit.
(red)
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Svoz odpadu probÏhl bez problÈm˘
V sobotu 23. kvìtna se podle plánu
uskuteènil sbìr tuhého komunálního odpadu svozovým velkokapacitním vozidlem BM servisu
Bohumín.
Na avízovaná stanovištì mohli obèané pøivézt
povolený domácí odpad. Zejména starší obèané
ocenili ochotu posádky vozu, která odpad pøevzala a vysypala do vozidla. Pøítomni svozu byli i dva
èlenové komise pro rozvoj a dopravu, kteøí
takovýto svoz jako novou službu obèanùm iniciovali a zajistili. Chtìli vìdìt, zda zastávky vozidla
byly voleny úèelnì. Poznatky chtìjí uplatnit pøi
podzimní akci. V "prémiérovém" svozu bylo
najednou svezeno 5 tun odpadu.
Dìkujeme BM servisu, osádce vozu a zvláštì
M. Hradilovi za vstøícnost a ochotu.
Bc. Jan Fismol, místostarosta obce

A zase jsou tu tradiËnÌ lutyÚskÈ wijanki!
Obecní úøad Dolní Lutynì a pøedstavenstvo MS PZKO v Dolní LutyniVìøòovicích vás srdeènì zvou na
19. tradièní letní slavnost èesko-polského pøátelství, která se letos koná
dne 27. èervna od 15 hodin v Dolní
Lutyni-Vìøòovicích.

Tyto slavnosti jsou organizovány od roku 1990
družebními obcemi Dolní Lutynì, Gorzyce
a Godow. V programu vystupují hudební,
taneèní, pìvecké soubory a školní mládež
z Èeské republiky a z Polska. Organizátoøi
pøipravují celou øadu specialit slezské kuchynì
a jiné atrakce - prùjezd alegorických vozù
z obcí Gorzyce a Godow , pouštìní kvìtinových vìneèkù po øece Olši a noèní karneval.

Úèast na letošních slavnostech pøislíbila øada
významných hostù z Moravskoslezského kraje
a ze Slezského vojvodství z Polska. Letošní
akce je souèástí akce "Èerven - mìsíc pøátelství
na soutoku Odry a Olše", které probíhají celý
èerven, zejména jako vodácké akce na tìchto
øekách. Naše slavnost bude proto mít i atrakce
spojené s vodáckým sportem a rekreací na Olši.
Tìšíme se na setkání s vámi.

V˝stavka historick˝ch p¯edmÏt˘ StateËnÈ spink·nÌ
Obracíme se na obèany Dolní Lutynì a Vìøòovic se žádostí a prosbou o
zapùjèení historických pøedmìtù každodenní potøeby.
Jak píšeme na jiném místì novin, chystáme
6. záøí 2009 výstavku takových pøedmìtù.
Vìøíme, že obèané naleznou ve svých domácnostech, pùdách a sklepích ještì dostatek
takovýchto domácích pøedmìtù a zapùjèí nám
je. Nejedná se o žádné historicky cenné
exponáty. Jejich cena je skryta v osobních
vzpomínkách na blízké osoby, které je kdysi
používaly.
Pøedmìtem vystavení mùže být cokoliv.
Sítka, odmìrky, náøadí, hrnce, rùzné
pomùcky, drobné zemìdìlské náøadí, uèeb-

nice, psací náèiní, plakáty, osobní dokumenty
apod. Výstavka bude umístìna buï v kulturním domì, nebo zasedací síni obecního
úøadu a bude vícedenní, aby ji mohla navštívit
i školní mládež.
Sbìr exponátù zaène 31. srpna a bude o nì
náležitì peèováno. Bližší informace o sbìru
a organizaci výstavky sledujte v srpnovém
èísle novin.
Všem, kdo pøispìjí svým exponátem, už teï
dìkujeme.
Bc. Jan Fismol, místostarosta obce

V záøí uplyne 250 let od vysvìcení dolnolutyòského kostela
svatého Jana Køtitele. Takovéto výroèí už stojí za oslavu, která se
pøipravuje na nedìli 6. záøí. Duchovní stránku oslav zajišt´uje
faráø Mgr. Pawel Ziólkowski, svìtskou Osvìtová beseda ve spolupráci
s obèany a vedením obce.
Slavnostní mše toho dne bude celebrovat biskup Ostravskoopavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz. Odpolední
program v centru obce se teprve tvoøí, ale organizátoøi ho sestavují formou lidového jarmarku èi krmáše. Zatím nebudeme nic

Filipojakubská noc z 30. dubna na 1. kvìtna je pokládána za magickou. Tuto noc se slétají na svých
košt´atech èarodìjnice na èarodìjnický sabat. I naše
dìti se slétly do školky na Zbytkách, aby zde prožily svou kouzelnou noc. Tøináct dìtí zápolilo
s rùznými nástrahami, které pro nì pøipravily obì
starší èarodìjnice (uèitelky). Po zdolání
pøekážkových drah, po vìdomostních soutìžích,
následovala tombola a pak již tolik oèekávaná "èarodìjnická pyžamková diskotéka". Pøi plnìní
"bobøíka odvahy" nìkteøí malí kouzelníci chvíli
váhali projít tmavými místy pouze s malou svítilnou, ale lákavou odmìnu si nechtìl nechat nikdo
ujít. Po stateènì prospinkané noci obdržely dìti
"pamìtní list" a rodièùm pak vyprávìly, jak se již
tìší na pøíští slet èarodìjnic.
Eva Køemenová

prozrazovat, ale v srpnovém èísle novin pøineseme programový
pøehled oslav. Jedno ale musím pøedeslat.
Jako souèást oslav je pøipravována i výstavka historických pøedmìtù každodenní domácí potøeby.
Organizátoøi nechtìjí zapùjèovat
exponáty okolních muzeí, ale uvítají, kdyby je pøinášeli a pro výstavku zapùjèili samotní obèané.
Urèitì se takových pøedmìtù najde v domácnostech ještì dost.
Blíže tedy v srpnových novinách.
Bc. Jan Fismol, místostarosta obce

Letos "LutyÚsk˝ krm·ö"

èerven 2009

Dolnolutyòské noviny

strana 3

Jak d·l p¯i neplacenÌ poplatk˘ za odpad
Na svém 45. zasedání rady obce Dolní Lutynì, která se konala v dubnu tohoto roku, projednávala rada mimo jiné
problematiku notorických neplatièù za sbìr a svoz komunálního odpadu. Závìry z jednání pøiblížil radní, právník
Mgr. Jan Czapek.

Dle platné obecní vyhlášky je každý obèan
povinen hradit urèitý poplatek za služby spojené se svozem komunálního odpadu. Poplatek
je stanoven pro daný kalendáøní rok na základì
skuteèných nákladù v roce pøedcházejícím
a v souèasnosti èiní 500 Kè na osobu.
Pohledávky za poslední 3 roky vùèi obci èiní
asi 315 tisíc korun. Procento neplatièù za
poslední roky mírnì roste a pohybuje se kolem
3 procent.
"Jelikož se v naší obci vyskytují neplatièi, kteøí
tento poplatek nehradí již nìkolik let po sobì,
a vìtšina z nich si z obdržených písemných
upomínek nic nedìlá, rada obce jednomyslnì
rozhodla, že pohledávky za tìmito dlužníky
budou pøedány k vymáhání advokátní
kanceláøi, která bude postupovat vùèi
neplatièùm nekompromisnì, a to až podáním
žalobního návrhu u pøíslušného soudu.
Tímto bych chtìl zároveò upozornit všechny
dlužníky, že v pøípadì vymáhání dlužných
èástek soudní cestou, budou žalovaní povinní
rovnìž hradit náklady právního zastoupení,

jejichž výše je stanovená Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti è. 484/2000 Sb., v platném
znìní. Na základì této vyhlášky bude žalovaný,
který dluží obci èástku v rozmezí od jednoho
tisíce do pìti tisíc korun, povinen rovnìž uhradit odmìnu za právní služby, která èiní 6 tisíc
korun," upozornil Czapek.
V pøípadì, že dlužník neuhradí svùj dluh na
základì pravomocného a vykonatelného rozsudku vydaného pøíslušným soudem, bude
následnì proti této osobì podán návrh na
naøízení exekuce, kde minimální náklady
exekuce pøedstavují èástku ve výši 7.735,- Kè.
Tato èástka pøedstavuje:
1) Odmìnu soudního exekutora za provedení
exekuce ve výši 3.000,- Kè bez DPH, + 19%
DPH ve výši 570,- Kè, tedy celkem 3.570,-Kè
(odmìna soudního exekutora kalkulována dle
§§ 6,11, resp. §27 Vyhlášky Ministerstva
spravedlnosti è. 330/2001 Sb., v platném znìní,
minimální odmìna však èiní èástku 3.000,- Kè
bez DPH).
2) Náklady exekuce dle Vyhlášky Ministerstva

spravedlnosti è. 330/2001 Sb., v platném znìní
§ 13 èástkou celkem 3.500,- Kè bez DPH +
19% DPH ve výši 665,- Kè, tj. 4.165,- Kè náhrada hotových výdajù v paušální èástce
(soudní i jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikaèní poplatky, opisy,
fotokopie, znalecké posudky a odborná
vyjádøení a náhrady nákladù na vložení èi
získání dat z centrálních informaèních systémù).
Z výše uvedených skuteèností vyplývá, že
v pøípadì, že dlužník dobrovolnì neuhradí
dlužnou èástku pohybující se napøíklad kolem
1.000 korun, bude muset po provedení soudního a exekuèního øízení zaplatit kromì již
zmínìné jistiny rovnìž veškeré náklady
oprávnìného (obce) a náklady exekuce. Tyto
náklady mohou pøekroèit èástku ve výši 15 tisíc
korun.
"Závìrem chci øíct, že tento postup není
namíøen proti 97 procentùm obèanù, kteøí platí,
ale cílí proti úzké skupinì, která parazituje na
ostatních," dodává Czapek.
(red)
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TaneËnÌ soubory bodovaly na mistrovstvÌ
Mladé dolnolutyòské taneènice, které navštìvují taneèní soubory Radost a Impuls v Bohumínì, opìt skvìle
reprezentovaly svou obec i školy.

Oba soubory totiž zabodovaly na celé èáøe na
nedávném taneèním mistrovství Moravy, které
probìhlo v Bohumínì.
Na soutìžním klání se taneèníci pøedstavili s pìti
choreografiemi a se všemi se probojovali na pøíèky
nejvyšší. V soutìži si vytanèili tøi zlaté a dvì
støíbrné medaile a postup na mistrovství republiky.
Ze zlata se taneèníci z Impulsu radovali mj. v dis-

ciplínì Modern dance za choreografii Schindlerùv
seznam. Taneèníci z Radosti zase dominovali kategorii Jazz dance s choreografií Glory, glory,
aleluja. Støíbro si odnášeli juniorští taneèníci z
Radosti v kategorii Show dance za choreografii
Inkoust pro pana Gershwina a ve stejné disciplínì
dospìlí taneèníci z Impulsu za choreografií Když
tì nechce nebe.

Mistrovství pøilákalo do Bohumína témìø 1000
taneèníkù ze 34 taneèních souborù z celé Moravy.
"Domácí publikum nám vytvoøilo skvìlou atmosféru, která taneèníky pohánìla k výborným
výkonùm. I díky nim tak budou Bohumín
reprezentovat na mistrovství republiky," uvedla
vedoucí souborù Radost a Impuls Lenka Krèová.
(red)

Dobyli jsme Helföt˝n a zvolali: Sl·va!
Byla støeda 20. kvìtna. Èekal nás
krásný sluneèný den. Dopolední
opar nám jen zpøíjemnil cestu.
Nejprve jsme se vydali prozkoumat Zbrašovské
aragonitové jeskynì v Teplicích nad Beèvou.
Byl tam pøíjemný chládek a prošmejdili jsme
spoustu zajímavých a tajemných zákoutí.
Nemohli jsme minout ani lázeòský park. Posilnìni zázraènými léèivými prameny jsme se
vydali k hradu Helfštýn. Cesta byla úzká
a køivolaká. Pomalu jsme stoupali vzhùru. Probili jsme se nìkolika vstupními branami, pøebìhli nádvoøí. Zdolali jsme i vysokou døevìnou
vìž a rozhlédli se po širém kraji. Dobyli jsme
Helfštýn a voláme "Sláva!"
Dìti ze ZŠ a MŠ Vìøòovice

èerven 2009

Dolnolutyòské noviny

strana 5

PrvnÌ koncert beruöËin˝ch taneËk˘
Dne 10. kvìtna se v rámci Dne matek uskuteènil první taneèní koncert pod názvem "Nejen pro maminky". Dìti
pøedvedly nejen maminkám, ale i tatínkùm a rodinným pøíslušníkùm, co vše se za jeden rok nauèily. S koncertem
byly spokojeny nejen dìti, ale i rodièe. Koncert byl odmìnìn hojnou úèastí a velkým potleskem.

Já bych chtìla touto cestou podìkovat všem
pøítomným za úèast a hlavnì rodièùm za podporu, kterou vìnují svým dìtem, pøedevším
vozením na tréninky a rùzná vystoupení.
Dále dìkuji rodièùm za pomoc pøi pøípravì
kulturního domu k vystoupení.
Obci za propùjèení sálu.
Tímto vystoupením nic nekonèí! Ve støedu

20. kvìtna dìti vystoupily se stejným programem v místním Domovì dùchodcù.
Tam byly odmìnìny nejen potleskem, ale i
sladkostmi. Tímto bych chtìla podìkovat
všem seniorùm.
Za penìžní dary paní Gieckové a panu
Baigerovi.
Chci všem podìkovat za podporu a zároveò

bych chtìla pozvat další dìti do našich øad.
Nábor se bude konat v záøí. Veškeré informace o aktivitì Berušèiných taneèkù naleznete
na www.beruska.uvadi.cz/tanecky.
Na závìr bych chtìla všem dìtem ze srdce
popøát krásné prázdniny a v záøí se na vás
opìt tìším.
Petra Šostoková, RC Berušky

Maminko m· mil·, nejhezËÌ z maminekÖ.
Tak znìla ve Vìøòovicích nìžná vyznání
z úst malièkých i tìch vìtších lumpíkù.
Nejen básnièky, písnièky, ale i taneèky
a hru na hudební nástroje pøedvedly dìti
svým maminkám k svátku.
Nejprve jsme ale jaksepatøí pøivítali jaro.

Malujeme celÈ EvropÏ
Dne 22. dubna se v Domì kultury Orlová konala slavnostní
vernisáž výtvarné soutìže Malujeme Evropì, které se zúèastnilo
celkem 21 škol.
V kategorii 6. a 7. tøíd odborná porota posuzovala 56 prací. Žáci
7.A Vojtìch Motl a Jakub Wita, kteøí technikou tempery ztvárnili
kostel v Dolní Lutyni, se umístili na druhém místì. Cenu poroty
si dále odnesli Dominik Mraèek, David Lotecki, Kristýna
Jiráková a Dominika Šostoková (všichni tø. 7.A).
Porotì pøedsedal a ceny pøedával vedoucí katedry výtvarné
výchovy Ostravské univerzity PhDr. Ondøej Vorel. Ocenìným
žákùm dìkuji za reprezentaci naší školy.
Mgr. Martina Lajczoková, uèitelka výtvarné výchovy

Velikonoèní odpoledne pøichystalo zábavu
i pøekvapení všem. Nejrùznìjší úkoly
splnili všichni hravì a pak už se pustili do
hledání sladkého velikonoèního vajíèka
ukrytého na školní zahradì.
M. Pokorná, MŠ Vìøòovice
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P¯echody pro chodce v centru obce, ano Ëi ne?
Komise pro rozvoj a dopravu se zabývala otázkou obnovy vodorovného dopravního znaèení v centru obce. Konkrétnì obnovou pruhù pro pøecházení chodcù pøes vozovku. Dosavadní pruhy vybledly natolik, že prakticky zanikly.
Vzniklo tak dopravní riziko, protože
mnozí obèané stále považují místa se
zaniklými pruhy jako bezpeèný pøechod,
pøestože tato místa nemìla od samotného
poèátku
svého
vzniku
charakter
skuteèného pøechodu pro chodce. Nikdy
tam nebyly umístìny svislé dopravní
znaèky, které by upozornily øidièe na
blízkost umístìní takového pøechodu. Tuto
situaci chtìla komise napravit. První
informace byly získány pøi pracovním jednání se zástupcem Dopravního inspektorátu v Karviné poèátkem dubna. Závìry
nebyly pøíliš potìšující. Pro vyznaèení
pøechodu pro chodce na vozovce, tzv.
zebry platí velmi pøísná kritéria. Svislými
dopravními znaèkami poèínaje, pøes
samostatné a nezávislé osvìtlení a øadou
souvisejících bezpeènostních dopravních
prvkù konèe (kupø. reflexní pásy, nájezdové hrany apod.) Finanèní náklady na
vybudování jednoho pøechodu pro chodce
tak dosahují èástky více než milion korun.
Prosté
obnovení
"zebry"
nebylo
doporuèeno z tìchto dùvodù. Jednak by
bylo v rozporu s platnými normami pro
bezpeènost silnièního provozu, jednak by
obèané byli vìdomì vystaveni vysokému
riziku, protože by spoléhali na svou
bezpeènost na pøechodu, kterou by ovšem

Linka d˘vÏry regionu
Linka dùvìry v Karviné poskytuje služby
obèanùm již 13 let, za tuto dobu o pomoc požádalo více než 20 tisíc volajících. Linka dùvìry
v Karviné je jedním ze sedmi odborných pracovišt´ Centra psychologické pomoci, její služby využívají pøevážnì obèané Moravskoslezského kraje. Nejèastìji jde o klienty s partnerskými, manželskými a rodinnými problémy.
Èasto se o pomoc na linku dùvìry obracejí lidé
žijící osamìle. Podporu a radu hledají rodinní
pøíslušníci a pøátelé závislých na alkoholu,
drogách nebo na výherních automatech, nìkdy
vyhledají pomoc i sami závislí. Volajícími jsou
mnohdy lidé, kteøí prožili nìjakou nepøíjemnou
událost, musí se vyrovnat se ztrátou blízké
osoby, ztrátou zamìstnání nebo se stali obìtí
trestného èinu. Pracovníci poskytují pomoc
i tìm, kteøí mají zkušenost s domácím násilím
fyzickým nebo psychickým. Nejèastìji se jedná
o ženy, ale také o seniory, kteøí jsou týráni
a napadáni svými dospìlými dìtmi.
Telefon:
59
631
80
80,
skype:
linka.duvery.karvina, e-mail: ld@cepp.cz,
www.cepp.cz

øidièi (pøipust´me, že nìkteøí) nemuseli
respektovat. V neposlední øadì je podmínkou povolení výstavby takového pøechodu urèitá frekvence poètu chodcù za
hodinu, což by bylo v pøípadì Dolní
Lutynì a jejího centra pravdìpodobnì
nenaplnìno. Bylo doporuèeno zatím
ponechat stávající stav a pøenechat na
obèanech, aby sami dbali na svou

bezpeènost pøi pøecházení vozovky než je
vystavit pocitu domnìlé jistoty. Pøestože
tato zpráva nevyznívá pøíliš lichotivì,
neznamená to, že problematika nebude
øešena. Vedení obce vyslovilo souhlas
vypracovat projekt, který by komplexnì
v centru obce problematiku pøechodù pro
chodce øešil.
(jf)

KR¡TCE

korun. Bližší informace ohlednì zájezdù
podá Pavla Petrová osobnì nebo na telefonu 552301243, anebo na emailové
adrese osvetovabeseda@meep.cz

Knihovna informuje
O letních prázdninách, od 1. 7. - 31. 8.
2009 bude knihovna v Dolní Lutyni
otevøena: úterý a ètvrtek 9 - 12 a 13 - 17
hodin. Ve Vìøòovicích zùstává pùjèovní
doba stejná, tj. støeda od 12.30 - 17 hodin
Osvìtová beseda informuje
V období letní sezóny Osvìtová beseda
pøipravila pro širokou veøejnost tøi
jednodenní zájezdy.
- v sobotu 18. èervence ve spolupráci
s ÈSŽ se uskuteèní zájezd do polského
mìsta Rybnik a blízkého okolí
s návštìvou tržištì. Pøi zpáteèní cestì si
prohlédneme Starý a Nový Bohumín.
Odjezd autobusu od KD v 8 hodin, cena
200 korun. Tento zájezd je s prùvodcem.
- v pondìlí 3. srpna pøipraven zájezd na
letní prodejní výstavu FLORIANA do
Kromìøíže. Odjezd autobusu od KD
v 7.30 hodin, cena 260 korun.
- v nedìli 13. záøí navštívíme národopisné slavnosti v Dolní Lomné. Odjezd
autobusu od KD v 8 hodin. Cena 200

Dovolená místního lékaøe
Sdìluji tímto svým pacientùm, že ordinace v Dolní Lutyni-Neradu (bývalá
škola) bude kvùli èerpání dovolené od
10. srpna - 28. srpna 2009 uzavøena.
Zastupovat mne bude paní MUDr.
Tat´ána Valicová na elektrárnì v Dìtmarovicích.
MUDr. Vladislav Sikora
Podìkování
Chtìla bych touto cestou podìkovat za
dobrou spolupráci všem rodièùm, zvláštì
pak èlenùm výboru SRPŠ pøi MŠ v Dolní
Lutyni Na Zbytkách (jmenovitì paní Trembošové, Szyroké, Dombrovské, Koplové,
Bazalové, Dolíškové, Šnoblové, manželùm
Beranovým a Turkovým) za jejich obìtavost pøi pøípravì všech akcí pro dìti,
které se konaly v letošním školním roce.
Všem dìtem pøeji krásné prázdniny,
rodièùm a zamìstnancùm MŠ zaslouženou dovolenou.
Eva Køemenová
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SpoleËensk· kronika
Dne 23. èervna 2009 oslaví naše milá
maminka, babièka a prababièka paní
Daniela FIZMOLOVÁ
z Vìøòovic 80 let.
Milá babièko, pøejeme Ti,
abys št´astná, zdravá byla,
s láskou a štìstím v srdci žila.
S láskou v srdci miluj i toho,
kdo Ti nedal mnoho.
Lásku nejde pøece dát,
ta se musí získávat.
Dárkem k narozeninám není nic,
co se zlatem tøpytí, je to jen úsmìv,
milé slovo a pohlazení,
nad takový dar žádný není.
Hodnì zdraví, štìstí a Božího požehnání
pøeje celá rodina Ferdových
a Mazurových.
Podìkování
Dìkuji obecnímu úøadu, Sboru pro obèanské záležitosti, požárnímu sboru v Neradì
a Klubu seniorù v Dolní Lutyni za vøelá
pøání k narozeninám, gratulaci a dárky,
které jsem obdržel u pøíležitosti oslav
mého životního jubilea.
Josef OTTO
Dne 27. kvìtna 2009 jsme vzpomnìli
nedožitých 80 let pana
Františka KAJSERA
a zároveò 20. èervence
2009 vzpomeneme 10. výroèí jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají synové
Václav a Josef a dcera Alena s rodinami.
Ten, koho jsme milovali, žije stále
v našich srdcích.
Dne 22. èervna 2009 vzpomeneme
2. smutné výroèí úmrtí paní
Lili NEPOKOJOVÉ.
Vzpomínají manžel Jan
a syn Rostislav s rodinou.

Byla nedìle,
zaèínal nový den
a ty jsi odešel snít svùj dlouhý sen.
V neznámý svìt jsi odešel spát, zaplakal
každý, kdo Tì mìl rád.
Dne 8. èervence 2009
vzpomeneme
2. smutné výroèí úmrtí
a nedožitých 65 let pana
Vladislava PILCHA
a 1. výroèí úmrtí maminky
paní
Marie PILCHOVÉ.
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Dne 18. èervna 2009
uplyne již 5 let od smutného a neèekaného úmrtí
naší maminky, babièky a
tety paní
Kunegundy SEBEROVÉ
a souèasnì o nìkolik dnù pozdìji si
pøipomeneme jejich nedožitých
72. narozenin.
S láskou a úctou
vzpomínají syn Lubomír s rodinou.
Dotlouklo srdce nejdražší maminky,
odešlo na vìènost spát.
V mysli naší však, maminko,
zùstáváš ve vìèných vzpomínkách.

S láskou vzpomíná dcera Dana s rodinou.
Odešel náhle, nikdo to neèekal.
Osud tak chtìl? Proè jen to uspìchal.
Byl plný života, mysl plná snìní
a nikdo se nenadál, jak rychle se vše
zmìní.
Dne 9. èervna 2009 si pøipomeneme
3. smutné výroèí úmrtí pana
Jana JURENKY
a zároveò si pøipomeneme
jeho nedožitých 65 let.
Stále vzpomínají manželka Marika s celou
rodinou.

V˝roËÌ
V mìsíci kvìtnu oslavili 75., 80., 85. a 93.
narozeniny:
František Višòák, Vlasta Dyduchová
Kvìtuše Adamczyková, Rùžena Uhrová,
Rudolf Bonczek, Malvína Hanusková,
Anna Kellnerová, Anna Kuboszová
Všem oslavencùm pøejeme hlavnì hodnì
zdraví, štìstí a osobní pohodu.

Dne 19. èervna 2009
vzpomeneme 1. smutné
výroèí úmrtí paní
¡
Vandy HURHOTOVÉ.
S láskou a žalem v srdci vzpomíná dcera
Libuše, vnuèky Marcela a Gabriela s rodinami.
Kdo Tì znal, ten si vzpomene.
Kdo Tì mìl rád, nikdy nezapomene.
Dne 5. èervence 2009 si
pøipomeneme
5. smutné výroèí úmrtí
pana
Evžena ORŠULIKA.
S láskou a bolestí v srdci vzpomíná syn
Libor a dcera Vlasta s rodinami.
Tvé oèi se zavøely,
srdce pøestalo bít,
vzpomínky na Tebe
budou však stále
s námi žít.

Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:

Dne 15. èervna 2009 si pøipomeneme
1. smutné výroèí úmrtí paní

Milan Strnadel, Gertruda Sosnová

Soni CHMIELOVÉ.
S láskou a úctou stále vzpomínají dcery
Lenka, Ivana, Soòa a syn Rudolf s rodinami.

Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast.
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FotbalovÈ jaro se ch˝lÌ ke svÈmu konciÖ
Mládežnickým družstvùm našeho Sokola se blíží konec
sezóny 2008 - 2009. Pøeskoème statistické hodnocení a v
krátkosti si pojïme pøipomenout jarní výkony všech tøí týmù.
MLADŠÍ ŽÁCI. Mají pøed sebou poslední dva zápasy. Jak jsem již nìkolikrát psal,
družstvo bylo složeno pøevážnì z hráèù pøípravky a doplnìno hráèi, kteøí nastupují pravidelnì ve vyšší kategorii. Ale i pøesto se družstvo po podzimu nacházelo na
posledním místì, získávalo herní zkušenosti a v jarní èásti již pøišlo mírné zlepšení,
neprohrávají utkání tak zcela vysokým rozdílem a dokonce uhráli i své první body.
Jsou sice poøád na posledním místì, ale já osobnì si myslím, že tito malí žáèci po
získání zkušeností budou v dalších sezónách pøíslibem pro náš oddíl.
STARŠÍ ŽÁCI. Po loòském vítìzství v Okresním pøeboru a odchodu nìkterých
hráèù se trenérùm povedl o dát dohromady celek, který navázal na výkony z minulé sezóny, a opìt hraje o èelo tabulky. Jaro zaèali sice nešt´astnì, prohrou, jinak
pøedvádìjí pìknou podívanou nejen na domácím høišti, ale i u soupeøù, koøenìnou
krásnými brankami. Chlapci mají pøed sebou poslední tøi mistrovská utkání, tudíž
se ještì mùžou pokusit o co nejlepší umístìní v soutìži a potvrdit dobrou práci
trenérù našich mládežnických družstev.
DOROSTENCI. Vstup do podzimu se nám nepovedl, jak jsme chtìli, hráèi se
z úvodních prohraných zápasù oklepali a dokázali svými výkony dostat tým až na
tøetí pøíèku v tabulce. V zimní pøestávce se odhlásilo družstvo Baníku Albrechtice
a tím došlo k úpravì tabulky a my rázem do jarní èásti vstupovali ze ètvrté pøíèky.
Naše hra v úvodu jara se dostala do nìjaké jiné polohy, než jsme chtìli. Pøišly
remízy, výhry, ale i prohry (možná zbyteènì) ale i pøesto, kdy nám do konce zbývají dvì utkání, se popereme o co nejlepší umístìní v koneèné tabulce. Závìrem mi
dovolte, abych podìkoval "FANS MLÁDEŽNICKÉ KOPANÉ", díky za podporu
nejen doma, ale i pøi zápasech venku a doufám, že víte, komu to podìkování
posílám. Tak díky, díky moc.
Petr Fridrich, vedoucí mládeže TJ Sokol

Z·chrana fotbalist˘ Sokola je nadosah
První kvìtnovou sobotu naši muži
zajíždìli na horkou pùdu sestupem
ohroženého mužstva Brušperku.
Do 35. minuty se hrál vyrovnaný zápas s mírnou
pøevahou domácích hráèù. Jejich šance ale skvìle
pochytal brankáø Kubala. Od 35. minuty do poloèasu jsme vstøelili tøi branky a mìli další šance, které
nás nemusely mrzet. První branku vstøelil Posel ve
35. minutì, hned o dvì minuty pozdìji si domácí dali
vlastence a tøetí gól pøidal ve 40. minutì Habrda.
Druhý poloèas jsme hráli na jistotu, nepouštìli
domácí do šancí a sami hrozili z brejkù. Jediný gól
jsme dostali v 63. minutì po rohovém kopu. Domácí
jinak moc šancí už nemìli a co prošlo, pochytal
dobøe chytající brankáø Kubala. V poslední minutì
jsme po rychlém brejku upravili na koneèných 1:4,
branku vstøelil Èief.
Po vítìzství v Brušperku jsme další sobotu hostili
pøedposlední celek tabulky Pøíbor. Nic jiného než
vítìzství si nikdo nepøipouštìl. Do utkání jsme vlétli
jako uragán a ve 12. minutì vedli 3:0 po dvou
brankách Osièky a jedné Posla. Po tomto gólu jsme
na chvíli nechali hrát hosty, a ti ve 31. minutì po
chybì obrany snížili na 3:1. Ve 35. minutì ale završil
svùj skvìlý výkon Daniel Osièka a svým tøetím
gólem v zápase zvýšil na 4:1. Neubìhla ani minuta

a Posel zvýšil na 5:1 pro domácí. Ve 40. minutì hosté
snížili na 5:2 po chybì brankáøe Kubaly. Druhý
poloèas se už pouze dohrával a jediný gól zaznamenali v 55. minutì hosté. Snížili tak na koneèných 5:3
pro domácí.
Další utkání jsme opìt sehráli na svém stadionu proti
mužstvu Raškovic. Bylo to útoèné utkání z obou
stran, ve kterém padaly na každé stranì nádherné
góly. Hosté šli do vedení v 5. minutì po hlavièce na
pøední tyèi. Domácí to ale nezlomilo. V 9. minutì se
do míèe opøel kapitán Figura a trefil pøesnì pravý roh
hostující branky. Mìli jsme ještì nìkolik slibných
pøíležitostí, ale v prvním poloèase už branka nepadla, protože P. Vaneèko trefil pouze tyè hostující
branky.
Druhý poloèas pøinesl nádherný gól v 76. minutì,
bohužel do naší sítì. Z dobrých 25 metrù se pøímo do
šibenice trefil hostující hráè. Ovšem hned po
rozehrání jsme mohli vyrovnat, když se do šance
vøítil Twrdý a hostující gólman ho ve vápnì fauloval.
Kopala se penalta, k míèi se postavil Posel, ovšem
nedal. Je to už klasika. Nakonec se nám podaøilo
vyrovnat v 80. minutì po akci Osièky a hlavièce
Èiefa. Utkání skonèilo spravedlivou dìlbou bodù.
K dalšímu utkání jsme zajíždìli do Staré Bìlé
a nechtìli se vracet s prázdnou. Bohužel k utkání

jsme nakonec odcestovali v 11 hráèích. Z rùzných
dùvodù nám chybìlo šest hráèù. Utkání jsme
odehráli dle našich možností a po bezbrankovém
poloèase jsme prohráli 0:3. K tomuto utkání není
tøeba komentáø. Snad jen to, že jsme se opìt propadli
do sestupových vod. Poslední kvìtnovou sobotu
jsme na našem høišti pøivítali ambiciózní Smilovice.
Úvod utkání nám vyšel skvìle a v první šanci se
objevil Habrda, ale trefil pouze tyè. Další šance mìli
Posel a P. Vaneèko, ovšem ani oni neuspìli. V 19.
minutì se nechal vylouèit hostující hráè za øeèi a my
mìli pøed sebou dlouhou pøesilovku. V prvním
poloèase už se nic dùležitého nestalo, a tak poloèas
skonèil bez branek. Ve druhé pùli jsme nechtìli
zbyteènì inkasovat, ale naopak nìjakou branku dát.
To se povedlo v 56. minutì Poslovi, který protrhl støeleckou smùlu. Hned o dvì minuty pozdìji zvýšil
Osièka na 2:0. Hosté se sice snažili, ale obrana v èele
s brankáøem Kubalou odolávala. V 73. minutì zvýšil
na 3:0 støídající Pomkla a rozhodl zápas. V závìru
mìli hosté možnost snížit z penalty, ale brankáø
Kubala ji vyrazil. Jediný gól hostù byl náš
"vlastòák". V utkání jsme zvítìzili zaslouženì, hosté
doplatili na svou nedisciplinovanost. Po tomto
zápase jsme 1. Atøídu na 99% procent zachránili. Do
konce soutìže zbývá odehrát poslední tøi kola. (av)
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