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

ZDARMA

P¯ÌrodnÌ ûivel a lidsk· obÏtavost
Dne 29. èervna 2009 v odpoledních
hodinách zasáhl Dolní Lutyni silný pøívalový déšt´. Bìhem nìkolika desítek
minut pøidìlal starosti mnohým našim
obèanùm.
Prudký déšt´ a rozvodnìná Lutyòka zatopily mnoho
sklepù rodinných domù. Okolí domu s peèovatelskou službou promìnila voda v jezero tak rychle, že
staèila zatopit i osobní automobily v podzemní
garáži. Kukuøièné pole nad obytnou zástavbou "na
farském" neudrželo vodu, která se, promìnìná
v tekuté bahno, rozlévala mezi domy a nezadržitelnì a nièivì zaplòovala každý prostor, do kterého se
dostala. Zùstala po ní spoušt´, vztek, bezmoc
a materiální škody. Uprostøed jedné ze zahrad
vytryskl ze zemì gejzír vody z pøerušené kanalizace
takovou silou, že po nìkolika minutách zmìnil èást
zahrady na hluboký kráter. Hladina rybníka Farský
kulminovala a dosáhla svého kritického maxima,
takže se muselo v pravý èas regulovanì upouštìt.
Takovou podobnou a pøekvapivou situaci si toho

dne zažil mnohý dolnolutyòský obèan. Zatopené
sklepy, ponièený majetek a ztracený klid…
Od prvního okamžiku, kdy živel zaèal pùsobit ve

svých dùsledcích, nastoupili do akce èlenové obou
jednotek sboru dobrovolných hasièù se svou technikou. Jejich nasazení a výkon byly perfektní a na
profesionální úrovni. Možná nìkterý z nich sám
potøeboval být v tuto chvíli doma a odstraòovat
následky pøívalu, ale dal pøednost pomoci druhým,
daleko hùøe postiženým obèanùm. Nechtìl bych
zapomenout na nikoho, kdo v této exponované dobì
pøispìl svou obìtavou pomocí ke zvládnutí situace.
Dìkuji dobrovolným hasièùm Dolní Lutynì støed a
Nerad. A rovnìž chci podìkovat všem ochotným
obèanùm, kteøí pomáhali svým postiženým
sousedùm jak svými fyzickými silami, tak
zapùjèením techniky.
Dìkuji dobrovolníkùm, kteøí hlídali po celou noc
hladinu a hráz rybníka Farský, správci domu s peèovatelskou službou a správci farmy NETIS, který
zapùjèil následujícího dne tìžkou techniku. Dìkuji
všem, které jsem neuvedl, ale kteøí v této zkoušce
obstáli a pomohli.
Mgr. Pavel Buzek, starosta obce

Rada obce dÏkuje hasiË˘m za pomoc
Rada obce na své 50. schùzi dne 1. 7. 2009 svým usnesením ocenila mimoøádný výkon èlenù jednotek dobrovolných hasièù pøi likvidaci
následkù nièivého pøívalového deštì dne 29. èervna 2009 takto.
Rada obce Dolní Lutynì vyslovuje uznání a dìkuje sboru dobrovolných hasièù za nasazení pøi záchranì majetkù bìhem èervnové povodnì
v obci a to pøedevším jednotce Dolní Lutynì støed pod vedením p. Jaroslava Svobody.
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ChÛr Lutnia ma wakacje
Chórzyœci chóru mieszanego Lutnia
przy MK PZKO w Lutyni Dolnej maj¹
obecnie przerwê wakacyjn¹.
W pierwszym pó³roczu 2009 zaliczyli kilka
udanych wystêpów. Zaraz na pocz¹tku roku przygotowali koncert kolêdowy, na którym oprócz
Lutni wyst¹pi³y chóry mieszane z Or³owej-Lutyni
i Skrzeczonia oraz chór mêski z Czeskiego
Cieszyna. W marcu œpiewacy dolnolutyñscy wyst¹pili na wiosennej œwietlicy w Rychwa³dzie. Po
koncertach wielkanocnych w Lutyni i Rychwa³dzie Lutnia z dyrygentem W³adys³awem
Ruskiem rozpoczê³a przygotowania i próby
nowego repertuaru na festyny i mszê prymicyjn¹.
Na regularnych poniedzia³kowych próbach spotyka³o siê przeciêtnie 23 chórzystów z Lutyni
Dolnej, Wierzniowic, Rychwa³du i Or³owej.
W czerwcu Lutnia wyst¹pi³a na festynach
w Rychwa³dzie i we Wierzniowicach, na Zlocie
Chórów w Olzie (RP). Ostatnim przedwakacyjnym wystêpem by³ wspólny koncert trzech
chórów mieszanych podczas mszy prymicyjnej
ksiêdza Radka Skupnika w naszym koœciele

parafialnym. Nowy sezon œpiewaczy Lutnia
rozpocznie dnia 24. 8. próbami do koncertu pieœni
religijnych z okazji 250. rocznicy poœwiêcenia

naszego koœcio³a, który odbêdzie siê w niedzielê
6. 9. o godzine 15.
Maria Sztwiertnia

V˝stavka historick˝ch p¯edmÏt˘ se blÌûÌ
Obracíme se na obèany Dolní
Lutynì a Vìøòovic se žádostí a prosbou o zapùjèení historických pøedmìtù každodenní potøeby.
Jak jsme vás informovali v èervnovém
vydání novin, chystáme 6. záøí 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,
uèebnice, psací náèiní, plakáty, osobní
dokumenty apod.

Také letos se koncem èervna konala na zahradì Domu PZKO ve
Vìøòovicích tradièní letní slavnost - letos
již podevatenácté. Vìøòovické wijanki, jak
se slavnosti lidovì øíká, letos ponìkud
narušil déšt´. Náladu a chut´ se potkat a bavit se s pøáteli, to však

Výstavka bude umístìna v zasedací síni
obecního úøadu a bude vícedenní, aby ji
mohla navštívit i školní mládež. O exponáty bude náležitì peèováno. Jejich sbìr
zapoène 31. srpna.
Zároveò upozoròujeme, že konání výstavky
je podmínìno dostateèným poètem shromáždìných exponátù.
Bc. Jan Fismol, místostarosta obce

vzalo jen málokomu. Dorazili kolegové, hudebníci a taneèníci
z nedalekých Gorzyc a Godowa, a tak se
hrálo a zpívalo v èeštinì i polštinì.
Nechybìlo ani tradièní pouštìní vìncù
po vodì, ze kterého pøinášíme nìkolik snímkù.
(red)

UpröenÈ wijanki
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OcenÏnÌ û·k˘ a student˘ z DolnÌ LutynÏ
Obec ocenila na konci minulého školního roku nejúspìšnìjší žáky našich škol i studenty z Dolní Lutynì.

Všichni ocenìní reprezentovali školu
v taneèních, jazykových, hudebních, pìveckých, matematických, sportovních, výtvarných
a jiných soutìžích a olympiádách. Nìkteøí
svým èinem prokázali èestný postoj, za který
jim náleželo nejen podìkování. Proto se obec

Dolní Lutynì rozhodla tyto žáky ocenit.
Slavnostní ocenìní probìhlo 24. èervna 2009
ve velké zasedací místnosti Obecního úøadu
v Dolní Lutyni. Pøítomni byli nejen rodièe,
babièky a dìdeèkové, ale i pøedstavitelé obce,
školské a kulturní komise a vedení dolnolu-

tyòských škol. Všechny pozdravil starosta obce
Mgr. Pavel Buzek. Všem ocenìným žákùm
i studentùm pøejeme i nadále chut´ do dalších
aktivit a bývalým žákùm 9. tøíd úspìch v dalším
studiu.
Mgr. Eva Šipulová,
pøedsedkynì školské a kulturní komise

Komise pro rozvoj a dopravu informuje
1. Zaèátkem srpna byla zahájena výstavba

k "malé škole". Dìti si tak mohou zkrátit

zástupce firmy HTK, která už delší dobu

chodníku a rekonstrukce vozovky v prostoru

cestu. Z parkovištì u kulturního domu mohou

vykonává pro obec potøebné èinnosti spojené

od "malé školy" u kostela smìrem k ZŠ

jít za lékárnou a vybudovaném schodišti

s údržbou tohoto toku (pozn. potok Lutyòka

A. Jiráska. Akci pøedcházela víc než rok trva-

pøímo do dveøí školy. Nebudou lékárnu

není v majetku obce, je ve správì Zemìdìlské

jící projektová pøíprava. Cílem této stavby je

obcházet a auta nemusí jezdit s dìtmi až ke

vodohospodáøské správy). Závìrem pochùzky

zvýšení bezpeènosti chodcù, zejména dìtí,

škole. Za pozornost stojí skuteènost, že na

se zúèastnìní èlenové komise shodli na je-

které se pøi cestì do školy dostávají do

výše jmenovanou stavbu byla získána státní

dnom. Problematika pøipravenosti obce na

zvýšeného kontaktu s osobními automobily.

dotace ve výši 3 miliony korun.

stále èastìji se opakující nièivé pøívalové

Souèástí stavby je i rozšíøení vozovky

2. V èervenci se zasedání komise nekonalo

deštì se zøejmì stává do blízké budoucnosti

v prostoru pøed školou a vytvoøení podélné

jako obvykle v prostorách obecního úøadu, ale

prioritou. Jaká konkrétní opatøení budou radì

odstavné plochy pro zastavující auta. Po

v terénu. Èlenové komise se seznamovali

obce doporuèována, bude pøedmìtem jednání

dokonèení stavby bude pravdìpodobnì už

s kritickými místy toku hranièního potoka,

komise poèínaje mìsícem záøí.

v pøíštím roce vybudováno pøístupové

zejména v situacích, kdy dochází k jeho

Bc. Jan Fismol,

schodištì ve svahu za lékárnou smìrem

rozvodnìní. Doprovod dìlal p. Pavel Trošák,

pøedseda komise
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Ve¯ejn· sbÌrka pro DUHU
Ne všichni mají takovou šanci jako my - být zdraví a chodit do školy. Existují proto zaøízení jako je Duha pro handicapované dìti i dospìlé.

A tak zástupci 9. A tøídy pod
vedením Pavly Fujcikové a
Kristýny Mrázkové zorganizovali na konci èervna na Základní
škole A. Jiráska v Dolní Lutyni
veøejnou sbírku mezi žáky
a uèiteli. Od 15. do 24. èervna
chodily dvojice po tøídách
s kasièkou a vybíraly od
spolužákù peníze. Vybrali
celkem 2558 korun. Všem, kdo
pøispìli, patøí velké podìkování.
(Seznamy jsou na naší škole ve
sborovnì).
Dne 26. èervna sedm žákù 9. A

tøídy navštívilo nestátní zaøízení
Duha, o.p.s. v Orlové-Lutyni.
Jedná se o školku, kterou
navštìvují
mentálnì,
ale
i tìlesnì postižené dìti nejen
pøedškolního
vìku.
Jsou
postiženi napø. Downovým syndromem nebo mozkovou
obrnou … Z vybraných penìz
jsme koupili pro dìti hraèky za
886 korun a zbývající èástka
bude použita na dopravu dìtí na
záøijový výlet do ZOO v Lešné
u Zlína.
S dìtmi jsme strávili zajímavé

éivote, jsi kr·sn˝
Dìti z Vìøòovic oslavily svùj svátek radostnì.
Zábavy bylo opravdu dost. Paní uèitelky
s pomocí rodièù pøichystaly soutìže a pak už
mohla zaèít divoká jízda! Na stanovištích se to
hemžilo nedoèkavými závodníky, dychtícími
po získání bodù, za které si pak nakoupily
drobné hraèky.
Po závodì nám trochu vyhládlo, tak jsme se
zakousli do chutného "hot dogu" a pochutnali
si na èokoládì od sponzora - obchodu Vìøanka.
Po pár dnech uèení jsme si užili další akci.
V sobotu 6. èervna se uskuteènily Dìtské
radovánky. Poèasí sice moc nepøálo, ale
i pøesto byla nálada výborná. Místo na školní
zahradì rozjeli všichni velkou "disco show"
v místním kulturním domì. Svými taneèky
rozesmála celý sál malá zvíøátka ze Zoo,
strašidla i gumídci. Zamávali nám a prý už se
tìší na prázdniny!
Podìkování patøí všem rodièùm, kteøí se
podíleli na pøípravì a organizaci obou akcí.
Rovnìž dìkujeme sponzorùm - obchodu
Vìøanka a Obecnímu úøadu v Dolní Lutyni - za
sponzorský dar a finanèní pomoc.
MŠ a ZŠ Vìøòovice

dopoledne. Pøedali jsme jim
hraèky a peníze a potom si naši
žáci s dìtmi hráli. Dopolední
program
jsme
zakonèili
spoleèným zpíváním písní
u kytary a klavíru. Zažili jsme
všichni dohromady nìco nového
a pouèného. Mìli jsme dobrý
pocit, že jsme mohli být chvíli
s tìmito dìtmi a uvìdomili jsme
si znovu, že zdraví je jedna ze
základních hodnot èlovìka.
Mgr. Šárka Vykydalová,
výchovná poradkynì pøi ZŠ
A. Jiráska v Dolní Lutyni

SlunÌËko a Radov·nky
Koneènì se na nás po nìkolika dnech usmívalo
sluníèko a my zase na nìj, na sebe a pøedevším
na dìti, které si paprsky doslova užívaly.
Oslavu Dne dìtí, tentokrát spoleènou pro MŠ
i 1. stupeò ZŠ na Zbytkách, zahájili již tradiènì
malí umìlci z naší školky. Ti si pod vedením
p. uèitelky Køemenové a p. uèitelky Èimborové
pøipravili krátké taneèní vystoupení. Ještì si
ani neoddechli a už mezi stromy vykukovaly
èarodìjky Evelína a Pampelína, které zavedly
dìti do svìta kouzel. Spoleènì si pak všichni
zasoutìžili a zatanèili, zatímco jedna z èarodìjek malovala dìtem na oblièeje rùzná zvíøátka
èi pohádkové bytosti. V pozdním odpoledni si
dìti vyzkoušely také lov ryb, hod na cíl, kolo
štìstí a doèkaly se tomboly, ve které u nás
vyhrává každý. Chtìla bych touto cestou
podìkovat zmiòovaným paním uèitelkám
a všem rodièùm èi prarodièùm, kteøí se jakkoli
podíleli na tom, že jsme mohli pøíjemnì strávit
sobotní odpoledne 13. èervna na zahradì MŠ
na Zbytkách. Je mi však líto, že lidí, kteøí si
uvìdomují, že toto všechno dìláme pøedevším
pro naše dìti, je stále ménì. Pøesto jménem dìtí
ještì jednou dìkuji.
Za SRPŠ pøi MŠ Zbytky Lenka Trembošová
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KR¡TCE
Letos "Lutyòský krmáš"
V záøí uplyne 250 let od vysvìcení dolnolutyòského kostela sv. Jana Køtitele a proto
vedení obce ve spolupráci s farním úøadem
pøipravilo na 6. záøí oslavu v podobì slavnostní
mše, kterou bude celebrovat biskup Ostravskoopavské diecéze Mons. František Václav
Lobkowicz. Odpolední program v centru obce
bude mít podobu lidového jarmarku èi krmáše.
Zábavné dopoledne pro dìti
Tak jako každým rokem tak i letos pøipravila
Osvìtová beseda ve spolupráci s Èeským
svazem žen za jakéhokoliv poèasí na pondìlí
24. srpna 2009 zábavné sportovní dopoledne
pro všechny dìti. Pøipraveno je sedm
sportovnì-zábavných disciplín jako - bìh
v gumácích a pytlích, hod na cíl, skákání pøes
švihadlo atd. Sportovní dopoledne zaèíná
v 9 hodin na prostranství pøed pekárnou
a v pøilehlém parèíku. Za špatného poèasí se
akce uskuteèní v sále Kulturního domu v Dolní
Lutyni. Všechny vìkové kategorie dìtí jsou
srdeènì zvány a také je zapotøebí povzbuzování rodièù a babièek.
Chystá se stavba odpadového centra
Obec nechala vypracovat investièní zámìr pro
stavbu "Odpadového centra v Dolní Lutyni".
Stavba centra je plánována v lokalitì bývalé
šlechtitelské stanice v Neradu za závorami
smìrem na Vìøòovice, která se pro stavbu
jevila jako nejvýhodnìjší. Odpadové centrum
se bude skládat ze sbìrného dvora a kompostárny. V souèasné dobì obec pøipravuje
nezbytné formality, projekty a povolení tak, aby
poèátkem pøíštího roku mohla podat žádost
o dotaci.
Pøeložka už je obecní
Po složitých jednáních byla obci pøedána vyhledávací studie pøeložky silnice è.I/67 z Bohumína do Karviné. Plánovaná pøeložka je dlouhá
12,6 km, jde mimo zastavìná území obce
a nad tratí smìrem do Vìøòovic je plánován
nadjezd. Podrobnosti pøineseme v nìkterém
z pøíštích èísel, teï jde hlavnì o zanesení
pøeložky do územních plánù všech zúèastnìných.
Žádost je podána
Obec ve spolupráci se školou A. Jiráska zpracovala projekt "Komunikací a kreativitou za
poznáním"a obec pak podala žádost o dotaci
v rámci výzvy ROP Moravskoslezsko - Rozvoj
venkova. Smyslem projektu je realizovat
výrazné inovaèní kroky pøedevším v oblasti
informaèních
technologií,
jazykového
vzdìlávání, dramatické a mediální výchovy.
Celkové náklady na projekt dosahují dle žádosti
9,27 milionù korun a v pøípadì, že projekt uspìje, bude z 92,5 procenta financován z ROP.
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Projekt "UËÌme se navz·jem"
V pondìlí 1. èervna mìly dìti svátek. Naše škola tento den prožila netradiènì tak, že se dìti uèily navzájem. Žáci
devátých tøíd si vyzkoušeli být paní uèitelky a páni uèitelé a uèili své mladší spolužáky.

O pøestávkách také mìli dozory na chodbách
a v jídelnì. Každý žák od první do osmé tøídy
mohl zvolit "nejlepšího uèitele" a "nejlepší
uèitelku" z žákù devátých tøíd. Hodnotili
i uèitelé. Žáci - uèitelé také vyhodnotili tøídy,
ve kterých se jim uèilo nejlépe. Naše škola
dostala na tuto akci finanèní podporu od
Obecního úøadu v Dolní Lutyni, a tak byli
všichni žáci odmìòováni za své výsledky
pøímo v hodinách a žáci devátých tøíd dostali
odmìny za svou snahu a pøípravu hodin.
Žáci svým starším spolužákùm pøedvedli své
znalosti a dovednosti a devát´áci si vyzkoušeli, jaké to je uèit. Zde jsou citace ohlasù
žákù 9. B tøídy ( zda se pod svùj dojem z akce
podepsali nebo ne, bylo jejich rozhodnutí):
"Velice se mi líbilo, že zrovna na Mezinárodní den dìtí mohli žáci devátých tøíd uèit. Co se
týèe organizace, jsem rád, že uèitelé nìco
takového uspoøádali."
"Pocity se mìnily se vstupem do každé tøídy,
obèasnou bezmoc nad nìkterými žáky
vyrovnávala radost ze snahy žákù jiných."
Vojtìch Kyjonka
"Bylo to fajn, ale pøíštì bych uèil jen první
stupeò, mìli z nás respekt a jinak mì to na
druhém stupni moc nebavilo!"
"Trochu ve skupinì jsme byli nervózní, ale
myslím, že to bylo skvìlé a možná bychom si
to zopakovali. Bylo to skvìlé, fajné a úžasné,
jak se k nám chovali žáci."
Veronika Petrovová
"Bylo to fajn a uèil bych i celý týden. Ale
nemìl jsem potøebné lidi do skupiny."
Jakub Marcalik
"Uèení se mi líbilo, ale tøída 7.A byla
vyloženì nezvladatelná. Byla to výborná
zkušenost pro všechny žáky. A nikdy nechci
být uèitel."
Erik Wybraniec
"Domnívám se, že tato akce byla pøínosem
jak pro nás starší žáky, kteøí jsme se zúèastnili

jako uèitelé, tak pro žáky, které jsme uèili, a to
tím zpùsobem, že my jsme si vyzkoušeli
uèení z jiné perspektivy a mladším žákùm pøinesla zpestøení výuky."
Tomáš Masaryk
"Byla to sranda, ale uèitelem bych nechtìl
být. A na druhou stranu, bylo to tìžké."
"Mrzí mì, že jsem se akce z dùvodu nemoci
nemohla zúèastnit. Už jen proto, že podle
výpovìdí mých spolužákù to bylo velmi pøíjemné zpestøení školního roku a zajímavá
zkušenost."
"Bylo to fajn, zopakoval bych si to."
"Docela to pøedèilo mé oèekávání, myslel
jsem si, že to bude horší, myslím, že být dobrý
uèitel se nepozná podle toho, co ví, ale jak
zaujme žáky."
Pavel Lotecki
"Ze zaèátku jsem se trochu bála, že nás nebudou poslouchat a brát vážnì, ale byly to
zbyteèné obavy a naše skupinka si to užila."
"Není tak moc lehké být uèitelem, ale když
vás tøída poslouchá a je v klidu, tak je to moc
hezké. Strašnì rád bych tuhle akci zopakoval."
A jak to všechno dopadlo?
Hlasování žákù 1. - 8. tøídy:
Nejlepší uèitel - žák
1. místo Pavel Lotecki 9.B
2. místo David Kviatkovský 9.B
3. místo Jan Ciosk 9.A
Nejlepší uèitelka - žákynì
1. místo Kristýna Mrázková 9.A
2. místo
Denisa Petrlová 9.B
3. místo
Simona Šostoková 9.A
Hlasování uèitelù:
Nejlepší pan uèitel - žák Lukáš Duda 9.A
Nejlepší paní uèitelka - žákynì Zuzana Szelongová 9.A
Hlasováví žákù 9. tøíd:
Nejlepší tøída 1. - 5. roèník 1. tøída
Nejlepší tøída 6. - 8. roèník 6.A a 6.B tøída
Mgr. Šárka Vykydalová

V˝roËÌ
V mìsíci èervnu a èervenci oslavili 75.,
80., 85. a 95. narozeniny:
Marie Adamèíková, Milada Lukaštíková,
Anna Nawratová, Zdenìk Školoud, Zuzana
Slobodová, Daniela Fizmolová, Marie Fismolová, Anna Kováèová, Emilie Sosnová,
Herta Rosiková, Anna Linèíková.
Všem oslavencùm pøejeme hlavnì hodnì
zdraví, štìstí a osobní pohody.
Krásné životní jubileum oslavili dne 16. 7.
2009 manželé František a Cecylia Gilovi,
kteøí si tento den pøed šedesáti lety øekli své
ano.
Dne 6. 6. 2009 si pøipomnìli výroèí zlaté
svatby manželé Ladislav a Rùžena
Chrušèovi z Dolní Lutynì a dne 13. 6.
2009 manželé Evžen a Hilda Grobelní z
Dolní Lutynì.
Pøejeme jim do dalších let hlavnì hodnì
zdraví a pohodu spoleèného života.
Dne 13. 6. 2009 jsme pøivítali tyto nové
obèánky:
Jan Szkuta, Matyáš Golis, Filip Vozdecký,
Ondøej Vašek, Marek Strnadel, Daniel
Pecánek, Kateøina Kabátková, Eliška Figurová, Nikol Belianèínová.
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Olga Kolarèíková, Anna Kaszturová,
Zdenìk Kunz, Jaroslav Sabela, Bruno
Oczadly, Marek Lubojacký, Zdenìk
Uszko, Marie Wodecká, Albert Burian,
Jarmila Mohaèová, Vìra Bonczková.
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou soustrast.
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V mìsíci èervnu 2009 oslavila své krásné
životní jubileum 60 let naše maminka a
babièka paní
Daniela
CHAMRADOVÁ.
Do dalších let hodnì zdraví, štìstí a rodinné pohody pøeje syn Jiøí s pøítelkyní
Lenkou, syn Petr a vnuk Jakub.
Hodnì štìstí, hodnì zdraví,
plnou náruè rùžièek,
hodnì lásky, vìrných pøátel
a splnìných pøáníèek.
Dne 20. èervna 2009 oslavila
75. narozeniny naše milá
Milada BEDNÁØOVÁ z Orlové.
Vše nejlepší pøejí dcera a syn s rodinami.
Buï ještì dlouho mezi námi, maminko
naše milá.
Dne 14. èervence 2009
oslavila své životní
jubileum, 80 let, naše
maminka a babièka paní
Marie FISMOLOVÁ.
Do dalších let pøejeme hodnì zdraví,
pohody a radosti.
Syn a dcery s rodinami.
Bohatství a krása je málo,
èasem zaniká a mizí.
Kde upøímnost však panuje
a láska èistá a ryzí,
kde srdce rozumí a duši sílu dává,
jen tak se život spoleèný
kvetoucím rájem stává.
Mgr. Cecylii
a Ing. Františku GILOVÝM
k jejich diamantové svatbì, kterou oslavili dne
16. èervence 2009, srdeènì gratuluje nejbližší
rodina a pøeje mnoho dalších krásných let na
spoleèné cestì kvetoucím rájem, stále stejnou
pohodu, radost, pochopení a lásku v srdci.
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Dìkujeme pøíbuzným,
sousedùm, pøátelùm
a známým, kteøí se pøišli
12. èervna 2009 naposledy
rozlouèit s panem

Dne 14. srpna 2009 oslaví náš tatínek
a dìdeèek pan
Josef FERDA
z Vìøòovic
životní jubileum 60 let.
Milý tatínku, pøejeme ti hodnì štìstí,
nebot´ v nìm je víra. Hodnì zdraví,
nebot´ v nìm je síla. Hodnì lásky, protože
bez ní nelze žít. Všechno nejlepší
k narozeninám pøeje celá rodina
Ferdových a Mazurových.

Brunem OCZADLYM.
Taktéž dìkujeme za projevenou soustrast
a kvìtinové dary. Zarmoucená rodina
Dne 2. èervence 2009 uplynulo 30 let od
smrti našeho milovaného tatínka, dìdeèka
a pradìdeèka pana

PODÌKOVÁNÍ
Františka SEKERY

Dìkuji všem èlenùm jednotky sboru
dobrovolných hasièù Dolní Lutynì
støed, kteøí mi s maximálním
nasazením svých sil a techniky
pomohli odstranit následky pøívalového deštì, který dne 29. 6. zatopil
suterén našeho rodinného domu
tekutým bahnem. Rovnìž dìkuji
starostovi Pavlu Buzkovi a místostarostovi Janu Fismolovi, kteøí
bezprostøednì po pøívalu operativnì zorganizovali a zajistili pomoc
hasièù.
Vladislav Szypula
PODÌKOVÁNÍ
Chtìla bych touto cestou podìkovat
èlenkám SPOZu a spolubydlícím za
milou návštìvu, gratulace, kvìtiny
a dárky, které jsem obdržela u pøíležitosti
oslav mého životního jubilea.
Mimo to bych chtìla podìkovat obecnímu
úøadu, který mnì umožnil pìkné bydlení
v domì s peèovatelskou službou,
a zároveò podìkovat celému personálu za
bezkonfliktní pøístup ke všem nájemníkùm.
Anna Nawratova
Dìkujeme všem pøíbuzným, pøátelùm
i známým za úèast, kvìtinové dary a projevy soustrasti na posledním
rozlouèení dne 9. èervna
2009 ve smuteèní síni
v Dolní Lutyni s paní
Marií WODECKOU.
Dcera Lidie a syn Jiøí s rodinami.

a zároveò 7. øíjna 2009 si
pøipomeneme jeho
nedožitých 100 let.
S láskou a úctou vzpomínají synové
Miroslav a František s rodinami.
Dne 8. èervence 2009 jsme
vzpomnìli na smutné
3. výroèí úmrtí pana
Aloise
STERNADELA.
Dne 8. záøí 2009
vzpomeneme 1. smutné
výroèí úmrtí paní
Marie STERNADELOVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Olga
a syn Erich s rodinami.
Dne 14. èervence 2009 jsme vzpomnìli
nedožité 76. narozeniny
našeho drahého manžela,
tatínka a dìdeèka pana
Otakara VOTKY
a zároveò si dne 22. srpna 2009 pøipomeneme 8. smutné výroèí jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Lidie, snacha Marie s rodinou a syn Ota
s rodinou.
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Plno plánù do života jsi mìl, v nejkrásnìjším vìku jsi od nás odešel.
Poslední sbohem jsi nestaèil nám dát,
zaplakal každý, kdo tì mìl rád!
Dne 15. èervence 2009 jsme vzpomnìli
již sedmé smutné výroèí,
kdy nás po tragické nehodì
opustil pan
Petr SZELIGA.
Vzpomínají manželka Jitka, synové
Honza a Kája, rodiny Niezgodova
a Šeligova.
Zároveò dne 16. èervence 2009 jsme
vzpomnìli nedožitých
75 let naší maminky paní

Kdo v životì ztratil to nejdražší, ví,
kolik bolesti a žalu v srdci zùstává.
Odešla jsi od nás,
krutý osud si to pøál,
štìstí a lásku jsi s sebou vzala.
Maminko drahá,
žít jsi s námi nepøestala.
Dne 26. èervence 2009 jsme si pøipomnìli
5. výroèí úmrtí naší maminky, babièky,
manželky a prababièky paní
Jiøiny
CZERWIONKOVÉ.
S láskou vzpomínají dcery
Romana a Jana, manžel
Josef, ze• Antonín, vnuci Vlastimil,
Radim a Richard s rodinou.
Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel
a žije v našich srdcích dál.

Jiøiny SZELIGOVÉ.
V lednu to byly dva roky,
co nás opustila.

Dne 10. srpna 2009 uplynulo 10 let, kdy
nás navždy opustila naše milovaná teta,
babièka, sestøenice paní

Kdo jste je znali, vìnujte jim prosím
tichou vzpomínku.

Anna LIGOCKÁ.

Už jen kytièku na hrob Ti mùžeme dát,
chvilièku postát a tiše vzpomínat.

S láskou stále vzpomínají
neteø Jana s manželem a dcerou Dášou s
manželem.

Dne 29. èervence 2009
jsme si pøipomnìli
nedožitých 85 let naší
maminky, babièky
a prababièky paní
Anny TWARDZIKOVÉ.

Odešla jsi, jak osud si pøál.
Však v našich srdcích žiješ dál.
Dne 11. srpna 2009 jsme
vzpomnìli smutné
10. výroèí úmrtí paní

S láskou vzpomíná dcera s rodinou.

Agnesy KURTIOVÉ.

Dne 21. èervence 2009
jsme vzpomnìli smutné
10. výroèí úmrtí paní

S láskou vzpomíná celá rodina.

Leontiny SZELIGOVÉ
a zároveò 3. srpna 2009
jsme si pøipomnìli
jejích nedožitých 85 let.
Vzpomíná syn Vladek s rodinou.

Dne 16. èervence 2009 jsme si pøipomnìli
2. smutné výroèí úmrtí
paní
Jany NÁVRATOVÉ.
S láskou stále vzpomíná manžel a syn
s rodinou.
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Byla nedìle, narodil ses.
Byla nedìle
a tys nám odešel snít svùj
dlouhý sen.
V neznámý svìt jsi odešel
spát, zaplakal každý, kdo Tì mìl rád.
Dne 17. srpna 2009 si pøipomeneme
1. smutné výroèí úmrtí pana
Josefa GREGORY.
S láskou vzpomíná manželka, synové
Kamil a Tomáš a švagr Zdenìk s rodinou.
Dopracovaly pilné ruce,
utichlo navždy pøedobré
srdce.
Oèima se už nepodíváš,
teï klidným spánkem
odpoèíváš.
Utichlo srdce, zùstal jen žal. Ten, kdo tì
miloval, vzpomíná dál.
Dne 29. srpna 2009 vzpomeneme 1. smutné výroèí úmrtí drahého tatínka, dìdeèka
a pradìdeèka
pana
Josefa LUKAŠTÍKA.
S láskou a úctou dcery s rodinami.
Život mìl tak rád
a nechtìl se ho vzdát.
Bojoval, co mu síly staèily,
abychom se s ním ještì nelouèili.
Pak šel tiše spát
a nestaèil nám sbohem dát.
Èas neúprosnì letí a bolest v srdcích
zùstává, slzy v oèích Tì nevzbudí
a domov prázdný zùstává.
Dne 3. záøí 2009 vzpomeneme
10. smutné výroèí úmrtí,
kdy nás navždy opustil
manžel, tatínek
pan
Karel SÝKORA.
S láskou a úctou vzpomíná manželka
Pavla, syn Marek a dcera Martina
s manželem Petrem a vnuèkou Michalkou.
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FotbalistÈ Sokola jsou v plnÈ p¯ÌpravÏ
Po minulé sezónì, kdy naše družstvo mužù skonèilo na
9. místì tabulky 1. A tøídy a nesplnilo cíl skonèit do 6. místa,
zaèala pøíprava na nový roèník pomìrnì brzy.
Dne 7. èervence se mužstvo sešlo na prvním tréninku po dovolené. Trenér Pavel
Juøenèák na prvním tréninku pøivítal spoustu nových hráèù. Z minulého kádru
z rùzných dùvodù skonèilo šest hráèù základní sestavy. Mužstvo se hodnì obmìnilo a omladilo. Cílem nadcházející sezóny proto bude stabilizace kádru a vyhnout se
sestupovým starostem. První pøátelské utkání jsme odehráli 25. èervence na
domácím høišti se sousedními Vìøòovicemi, které jsme porazili vysoko 9:0. Další
zápas jsme odehráli ve Vrbici proti B týmu Bohumína a remizovali 3:3. Trenér
v tìchto utkáních zkouší hráèe na rùzných postech a koneèné výsledky nejsou
dùležité. Všichni vìøíme, že trenér najde optimální sestavu pro mistrovská utkání,
a od prvních kol bude mužstvo šlapat na 100 procent.
Rozpis mistrovských utkání podzim 2009:
15. 8. 17:00 h. - Dolní Lutynì - Dìtmarovice
22. 8. 17:00 h. - Stará Bìlá - Dolní Lutynì
30. 8. 17:00 h. - Dolní Lutynì - Horní Suchá
5. 9. 16:30 h. - Heømanice - Dolní Lutynì
12. 9. 16:30 h. - Dolní Lutynì - Stonava
20. 9. 16:00 h. - Libhošt´ - Dolní Lutynì
26. 9. 16:00 h. - Dolní Lutynì - Bystøice n/O
3. 10. 15:30 h. - Brušperk - Dolní Lutynì
11. 10. 15:30 h. - Raškovice - Dolní Lutynì
17. 10. 15:00 h. - Dolní Lutynì - Radvanice
25. 10. 14:30 h. - Janovice - Dolní Lutynì
31. 10. 14:30 h. - Dolní Lutynì - Staré Mìsto u FM
8. 11. 14:00 h. - Smilovice - Dolní Lutynì
(ave)

MladÌ fotbalistÈ Sokola: vzh˘ru do novÈ sezÛny
Máme pøed novou sezónou, a tak koncem èervence zaèala letní pøíprava
všech tøí mládežnických družstev naší
TJ Sokol.

Pøíprava je opìt mírnì omezena, jelikož se jí
neúèastní všichni hráci. Ti, co trénují, však již
dostávají první tréninkové dávky, aby již koncem srpna byli pøipraveni podávat na høišti
dobré fotbalové výsledky.
V našem oddíle došlo k nìkolika drobným
zmìnám. Hráèské kolektivy se omladily,
družstvo mladších žákù jsme nepøihlásili

z dùvodu slabšího roèníku a novinkou bude
úèast družstva pøípravky v okresní soutìži. Ale
i pøesto nám nic nebrání, abychom se pokusili
opìt navázat na dobré výsledky našich
mládežnických družstev, které docílili
v uplynulých sezónách.
Ještì bych se ve struènosti vrátil k sezónì
uplynulé, jak vše dopadlo v øeèi èísel.
Družstvo mladších žákù, vedené trenéry
p. Hokem, Sobotíkem a Kotasem se zúèastnilo okresního pøeboru ve své kategorii.
V koneèné tabulce obsadili naši "benjamínci"
poslední místo, kdy ani jednou nevyhráli, jednou remizovali a devatenáctkrát prohráli.
I pøesto soupeøùm vsítili 23 branek, z toho
nejlepším støelcem byl Kuba Skrzyszowski
s osmi trefami.
Trenéøi p. Adamèík, Mièka a Mareš dovedli
družstvo starších žákù v okresním pøeboru ke
4. místu, kdy se dá øíct, že rozhodl poslední
zápas, jelikož naši hráèi se na dálku pøetahovali se Slávií Orlová o tøetí místo.
Bohužel nevyšlo, rozhodlo skóre ze sedmnácti vítìzných a ètyø remízových zápasù získali
55 bodù a soupeøùm vsítili 82 branek.
Králem støelcù v družstvu se stal Radim Huòaø

s 24 brankami. V okresním pøeboru dorostu se
naše družstvo vedené p. Krainou, Mrázkem a
Friedrichem umístilo na 4. místì s tøinácti
výhrami, ètyømi remízami a pìti prohrami.
Zda je to úspìch èi ne, si nedovolím hodnotit,
to nechám na vás, fandech mládežnické
kopané a ostatních.
Konto soupeøù jsme zatížili 103 brankami
a stali jsme se nejlépe støílejícím týmem
v sezónì. Mezi první tøi nejlepší patøí Twrdý
Pavel s 29 brankami, Petr Sagitarius s 25
brankami a o tøetí se dìlí Dominik Huòaø
s Lukášem Chybiorzem se 14 brankami.
Dìkuji všem trenérùm a hráèùm za pøedvedené výkony a vzornou reprezentaci oddílu,
všem ochotným pøíznivcùm za pøímou výpomoc pøi mistrovských zápasech (hlavní poøadatel, asistent rozhodèího ….), rodièovskému
fans klubu a p. Petøe Fujcikové za celosezónní
pøípravu obèerstvení pro hráèe pøi domácích
utkáních.
Užijte si zbytek léta a tìším se na brzkou
shledanou pøi mistrovských utkáních našich
mládežnických týmù.
Petr Friedrich, vedoucí mládeže
TJ Sokol Dolní Lutynì
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