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KovbojovÈ otvÌrali saloon v RychvaldÏ
Richmond city. Tak se jmenuje budoucí
westernové mìsteèko, jehož základní
kámen - saloon - se otvíral poslední
øíjnovou sobotu v Rychvaldì.
Majitelkou je paní Michaela Kocurová, velká
milovnice koní a fanynka divokého západu
a také èlenka taneèní country skupiny Mirabella z Orlové. "Westernové mìsteèko je mùj dlouholetý sen, který si postupnì plním," prozradila
majitelka budoucího mìsteèka, které by mìlo
vyrùst ve stráni v blízkosti saloonu.
Jeho otevøení probìhlo poslední øíjnovou sobotu a pøedcházely mu více než roèní pøípravy. Na
slavnosti á la divoký západ se pøedstavili
milovníci koní a westernu a svou show
s honáckými bièi ji doprovodili Radim Jesse
spoleènì s Radkou Jane. Nechybìl ani Pavel
Pedro Michalek, který pøedvedl show s kolty
a støeleckou ukázku.
"Tito všichni jsou hlavní úèinkující budoucího
mìsteèka. Zatanèili nám také èlenové country
taneèní skupiny Mirabella," dodala Kocurová.
Otevøení saloonu byl skuteènì jen zaèátek
všeho a snaha o zviditelnìní se. Ovšem už dnes
si mùžete na ranèi prohlédnout saloon, konì
a domluvit si vyjížïky. Majitelka ranèe poskytuje také vyuku jízdy na koních, v saloonu si lze
objednat oslavy, narozeniny i s westernovým
programem, které pøedvedou bratøi Michálkovi.
Další akce pro veøejnost plánují majitelé
saloonu na jaro.
(red)

Sametov· revoluce 1989: uû je to dvacet let
Sametová revoluce v roce 1989 pøedstavuje jednu z nejvýznamnìjších událostí našich novodobých dìjin. Vytváøí
ostrý pøedìl nejen mezi dvìma historickými epochami, ale také mezi zcela odlišnými spoleènostmi a zpùsoby života.
Pøipomeòme si znovu klíèové období, které
stálo na poèátku dalekosáhlých zmìn, jež
vzápìtí ovlivnily všechny vrstvy èeské
spoleènosti.
Sametová revoluce zaèala právì 17. listopadu
1989 v Praze na Albertovì, kde se sešlo asi 15
tisíc lidí, aby uctili památku studenta Jana
Opletala, kterého zavraždili nacisti v roce 1939.
Tato vzpomínková akce skonèila položením
kvìtin, zpìvem èeské hymny a zapálením
svíèek na Vyšehradì.
Tisíce studentù se pak už bez povolení vydaly

smìrem do centra na Václavské námìstí, kam
však nedošli. Na Národní tøídì narazili na hradbu pøíslušníkù SNB, kteøí pochod brutálnì
rozehnali. Druhý den se øeditelé pražských
divadel domluvili, že nebudou hrát. Studenti se
pøipojili a vyhlásili stávku. Další dny už všechno dostalo rychlý spád. Na Václavském
námìstí se sešly statisíce lidí, z balkonu hovoøil
Václav Havel, èeskoslovenskou státní hymnu
zazpívala po dlouhé dobì paní Marta Kubišová.
Jak to dopadlo, všichni víme. Režim byl vyèerpaný a nemìl sílu jít do mocenského støetu se

spoleèností. Komunisté se vzdali nároku na
absolutní politickou moc, obnovily se politické
strany a v roce 1990 byly uspoøádány první
svobodné volby.
Po dvaceti létech je Èeská republika plnì
demokratickým státem, je nedílnou souèástí
Evropské unie a pomalu se blíží ke standardùm
nejvyspìlejších zemí. Važme si svobody
a pøipomeòme si slova Johna Pristleyho: "Lidé
nejsou horší, než byli. Jenom zprávy o jejich
èinech jsou dùkladnìjší".
Mgr. Pavel Buzek, starosta obce

strana 2

Dolnolutyòské noviny

listopad 2009

Rekonstrukce kulturnÌho domu pokraËuje
Práce na rekonstrukci vnitøních prostor kulturního domu vstoupily do 2. poloviny vymìøeného èasu.

Zatím nebyl shledán žádný èasový skluz. Firmy pracují podle
harmonogramu. Každý týden se konají pravidelné kontrolní dny,
na kterých se posuzuje jak postup prací, tak dodržování projektu.

Vìøme, že tento trend bude zachován. Pøiložené fotografie alespoò èásteènì pøiblíží ètenáøùm už provedené zmìny.
Bc. Jan Fismol

Den v·leËn˝ch veter·n˘ a Ëerven˝ vlËÌ m·k
11. listopad je oznaèován jako den ukonèení 1. svìtové války. Tento den je
rovnìž uznáván jako Den váleèných veteránù. 11. listopad je slaven
v mnoha zemích svìta jako "Poppy Day" (den máku). V tento den se na
klopách lidí v USA, Austrálii i zemích západní Evropy objevuje vlèí mák
jako symbol zmaøených životù ve všech válkách svìta.
Proè vlèí mák jako symbol? Miroslav Anger ve
svém èlánku objasòuje proè.
"Asociace máku, jako symbolu vojákù zabitých
ve válce, byla použita pøed více než 110 lety
v Kanadì. Z této doby existují záznamy korespondenta, který bìhem napoleonských válek
popisuje hroby vojákù z oblasti Flander, hustì
porostlé vlèími máky. Dále se uvádí, že kolem
roku 1920 Amerièanka Moina Michaelová
použila tento symbol jako upomínku na životy
zmaøené v 1. svìtové válce. Paní E. Guerinová
z Francie se doslechla o této idei a zapoèala
s prodejem umìlých vlèích mákù ve prospìch
Dìtské ligy, která podporovala dìti ze zdevastovaných oblastí Francie a Belgie. Dìtská liga byla
v roce 1922 rozpuštìna a vlèí máky se zaèaly
prodávat ve prospìch váleèných veteránù. Zdá
se, že k rozšíøení vlèího máku jako symbolu
zmaøených životù vojákù dopomohla nejvíce
báseò Ve flanderských polích podplukovníka
Johna McCrae.
Podplukovník John McCrae pocházel z mìsta
Guelpha v Ontariu v Kanadì. Byl dìlostøeleckým veteránem z búrských válek v Jižní Africe
a za 1. svìtové války byl èlenem kanadských

zdravotnických služeb. Jeho souèasníci ho
popisovali jako osobu s okem støelce, rukou
chirurga a od dubna 1915 s duší básníka.
22. dubna 1915 použili Nìmci poprvé bojový
plyn u mìsta Ypres v oblast Flander.
Podle svìdectví úèastníkù "… peklo trvalo 17
dní". Po opakovaných nepøátelských útocích
ošetøoval podplukovník McCrae v obvazišti na
bøehu kanálu Yser stovky ranìných z øad
Kanaïanù, Britù, Indù, Francouzù i Nìmcù
a zároveò mohl sledovat ze svého úkrytu, jak se
naproti obvazišti na polním høbitovì rychle
rozrùstají øady køížù. A ještì jedna událost silnì
ovlivnila McCrae. A to smrt jeho pøítele, nadporuèíka Alexise Helmera z Otawy. Ten byl zabit
výbuchem granátu 2. kvìtna 1915. Dalšího
veèera McCrae bìhem svého odpoèinku
poslouchal zpìv skøivanù a vidìl vlèí máky,
které vyrazily ze zákopù a hrobù pøed ním. John
McCrae, nauèený psát pouze lékaøské recepty,
ventiloval svá muka 13 linkami textu,
naèmáranými na cáru papíru. V následujících
dnech byla jeho jednotka pøevelena do týlu, kde
napsal domù: "Jsme unaveni na tìle a ještì
unavenìjší na mysli." Báseò, ještì pod názvem

"My nebudeme spát", byla uveøejnìna v
èasopise Punch 8. prosince 1915.
A ještì jedno vysvìtlení, proè právì vlèí máky.
To bude z èistì botanického hlediska. Po celou
historii válèení se øíká, že právì na bojištích a na
hrobech jako symbol krve vždy vyraší rudé vlèí
máky. Vysvìtlení je jednoduché. Vlèí máky kvetou v dobì, kdy jiné rostliny v okolí jsou mrtvé.
Semena vlèích mákù odpoèívají v pùdì øadu let,
a když nejsou nablízku konkurenèní rostliny,
vyraší. A právì pùda na bojištích rozbrázdìných
a pøerytých bombami a granáty, se silnou koncentrací vápence ze zdevastovaných budov
pùsobila jako katalyzátor pro vyrašení vlèích
mákù. V kvìtnu 1915, kdy McCrae psal svou
báseò, rozkvetlo množství vlèích mákù, jaké zde
pøedtím nikdo nevidìl.
Ale ještì jednu roli hraje vlèí mák v básni. Mák
je známý jako symbol spánku. Poslední verš
básnì mùže ukazovat na tento fakt: “Nemìli
bychom spát, aèkoli máky rostou na polích flanderských.” Podplukovník John McCrae umírá na
zápal plic 28. ledna 1918 ve Wimereux, poblíž
Boulognea ve Francii ve vìku 44 let." (Prameny: Miroslav Anger, èlánek Èervený vlèí mák)
Proè tento èlánek? Protože si musíme stále uvìdomovat, že lidská existence není tvoøena jen
rozvojem a tvorbou hodnot, ale jako protiváha
dobra stále døímá a na svou pøíležitost èeká
apokalypsa zla. Nezapomínejme, stále na této
zemi není klid!
Bc. Jan Fismol
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Je tady podzim, Ëas v˝lov˘
Neklamné znamení blížící se zimy, ale také Vánoc mùžeme pozorovat
zejména kolem rybníkù.
Rybáøi mají v tìchto týdnech napilno
a z desítky rybníkù v okolí Dolní Lutynì loví
ryby, které se pozdìji objeví na vánoèních
stolech. Výlov však není jen zážitkem pro dìti
èi koupìchtivé, kteøí rádi èerstvého kapra,

štiku, sumce nebo tøeba tolstolobika. Rybáøi v
práci jsou "soustem" také pro fotografy, o èemž
jistì svìdèí i zajímavé snímky paní Renáty
Marcolové z Dolní Lutynì.
(red)
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DaÚ z nemovitosti se
v roce 2010 nezv˝öÌ
V èervnu 2008 byla zastupitelstvem
obce schválena obecnì závazná vyhláška è. 1/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpoèet danì
z nemovitosti.
Na jejím základì byla pro letošní rok obèanùm,
vlastnícím na území obce Dolní Lutynì
nemovitost, zvýšena daò z nemovitosti koeficientem 2, tedy dvojnásobek oproti roku 2008.
V souèasné dobì byl pøijat Poslaneckou snìmovnou i Senátem zákon, kterým se mìní nìkteré zákony v souvislosti s návrhem zákona o
státním rozpoètu na rok 2010.
Pøedmìtem uvedeného zákona je mimo jiné
úprava výše danì z nemovitosti, která se takto
od 1. 1. 2010 zvyšuje na dvojnásobek.
Vzhledem k tomu, že v naší obci platí od
letošního roku již zvýšená daò z nemovitosti
(dvojnásobek danì z roku 2008), byli by od
pøíštího roku vlastníci nemovitostí na území
naší obce zatíženi místo pùvodního dvojnásobku ètyønásobnì.
Uvedené zvýšení ze zákona se jeví jako pøíliš
tvrdé. Ekonomická krize postihla nejen stát, ale
i obec a obèana.
Zastupitelstvo obce na tuto situaci bezprostøednì reagovalo a na svém zasedání 14. øíjna 2009
jednomyslným hlasováním obecnì závaznou
vyhlášku è. 1/2008 zrušilo.
Fakticky tak daò z nemovitosti zùstane pro rok
2010 v naší obci na úrovni letošního roku.
Dana Kawanová,
tajemnice OÚ

Senio¯i z naöÌ obce s chutÌ vyrazili na v˝let
Èlenové našeho Klubu seniorù
absolvovali dne 22. záøí 2009 velmi
pìkný zájezd po nejbližších okolních obcích.
Zdánlivì tyto obce každý dobøe zná, ale naše
prùvodkynì paní Libuše Kolková nás
pøesvìdèila, že vlastnì toho moc nevíme.
Doplnila naše vlastní znalosti nejen mnoha
podrobnostmi, ale též rùznými perlièkami
a pøíhodami. Dìtmarovice - ve støedovìku
osazovali pusté krajiny feudální vládcové zakládáním vesnic. Povìøený lokátor se jmenoval
Dìtmar - proto Dìtmarovice. Dnes má obec
pøes 3 000 obyvatel.
Raritou je, že je v obci 17 hospod a všechny
prosperují a jsou hodnì navštìvovány. Lidé
jsou zde srdeèní a družní. Rodí se zde hodnì
dìtí. V 19. století proslula rodina

Antonèíkových s 32 dìtmi.
Závada leží za øekou Olzou smìrem k polské
hranici, tedy "za vodou" - proto Závada. Je to
krajina nížinatých rovin, kdysi mokøady.
Pozornost jsme vìnovali pomìrnì velké
kaplièce pøipomínající malý kostelík.
Petrovice jsou velmi rozlehlá obec s pìknou
školou, upravenými domky a zahrádkami. Zastavili jsme se u zámeèku v Petrovicích-Prstné.
Kdysi to bylo oblíbené venkovní sídlo Habsburkù. Žila zde napøíklad Sis, neteø známé
císaøovny. V èásti Marklovice mají další
skvìlou památku - døevìný kostelík. Støechu
kryjí døevìné došky, venkovní stìny jsou
z mohutných døevìných trámù spojených
záøezy bez høebíkù. Prostor uvnitø je nevelký,
ale nádherný, plný cenných církevních obrazù.
Oltáø i kazatelna jsou rovnìž pìknì zdobené,
pozlacené. Zvláštní je modrý strop s velkým

obrazem uprostøed, malovaný ruènì provedenými kytièkami na modrém základu znázoròujícím oblohu. Tento kostelík je opravdu
“perlou”. Roste kolem nìj nìkolik statných
dubù, kterým vévodí nejmohutnìjší 400 let
starý dub letní, s bohatou sytì zelenou korunou
a hojnou úrodou žaludù.
Naše cesta konèila v rehabilitaèním ústavu
v Karviné-Hranicích. Léèí se zde poruchy
pohybového ústrojí. Slouží našim obèanùm
i zahranièním návštìvníkùm. Prohlédli jsme si
bazén uvnitø budovy, naplnìný léèivou
jodobrómovou vodou. Nahlédli jsme i do
kabinek sauny a velmi nás upoutaly informace
o tzv. kryokomoøe. Léèí se zde krátkodobým
pobytem pøi velmi nízké teplotì pøes -100
stupòù Celsia. Naplnìni novými poznatky
a dojmy jsme se vraceli domù s pøáním, aby
takových zájezdù bylo více.
(Jel)
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é·ci mÏ¯ili rychlost projÌûdÏjÌcÌch aut
Žáci 3. tøídy naší základní školy ve spolupráci s Obvodním oddìlením PÈR v Dìtmarovicích a preventivnì informaèní skupinou územního odboru vnìjší služby Karviná pod dohledem uèitelek a starosty obce Mgr. Pavla Buzka,
mìøili rychlost a úèastnili se bìžné silnièní kontroly.
Každý z pøítomných žákù si mìl možnost pod dohledem zkušeného policisty vyzkoušet, jak se mìøí
rychlost radarem. Potom následovala kontrola dokladù a technického stavu vozidla. Øidièi, kteøí mìli
všechny vìci v poøádku, dostali od mladých kontrolorù vlastnoruènì namalovaný obrázek a bonbon.
Mìøení mìlo hlavnì preventivní charakter, kterým
bychom rádi upozornili všechny øidièe z Dolní
Lutynì, že poèínaje tímto dnem mùže policie mìøit
novým pøenosným pistolovým radarem kdekoliv na
katastru obce. Chceme tak spoleènì pøispìt k vìtší
bezpeènosti. Další mìøení už budou skuteèná, pøedevším na místech, kde dochází k pøekraèování povolené rychlosti. Co napsat závìrem? Naši tøet´áci
jsou velmi šikovní, škoda jen, že nevyšlo poèasí a bylo
trochu zima. Jeden z kontrolovaných øidièù dokonce
dìtem daroval jablka, která si vezl ze své zahrádky
k zimnímu uskladnìní. Víme, kdo už boural a kdo
zaplatil pokutu. Dìti øekly úplnì všechno. Slíbily taky,
že budou chodit do školy opatrnì a dodržovat pøedpisy, o kterých se ve škole uèí.
(pb)
Základní škola Aloise Jiráska zpracovala v rámci 2. kola výzvy
Operaèního programu Vzdìlávání pro konkurenceschopnost v oblasti
podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdìlávání projekt Jiranet, který
byl rozhodnutím zastupitelstva
Moravskoslezského kraje schválen
a škola tak bìhem 3 let obdrží 2 375 tisíc Kè na jeho realizaci. V
rámci projektu Jiranet, který vychází z potøeby zvyšování kvality ve
vzdìlávání, bude vytvoøen informaènì výukový server pro žáky
2. stupnì, jako cvièný nástroj k pøípravì na práci s informacemi na
internetu. Server bude obsahovat informace, které budou systematicky sestaveny do ètyø sekcí.
Jako základní prostøedí bude použito prostøedí Moodle. Server bude
pro žáky tvoøit mezistupeò k využívání obecnì provozovaných
serverù. Bude pøístupný žákùm ve výuce k získávání informací o
probíraném uèivu a mimo vyuèování k získávání informací pro
domácí pøípravu. Pøístup na server bude umožnìn i žákùm jiných
škol, což umožní využít kapacitu serveru.
Obsah naplní uèitelé podle jednotné metodiky, která bude v rámci

projektu vyvinuta. Souèasnì uèitelé v prùbìhu projektu zpracují sadu
výukových modulù, které budou od žákù vyžadovat aktivní práci
s cvièným serverem a do školního vzdìlávacího programu tak budou
implementovány nové kreativní formy výuky. Moduly
budou ovìøeny v pøímé
výuce. Škola si tak poprvé vyzkouší realizaci rozsáhlého projektu
financovaného mimo základní rozpoèet. S menšími projekty již má
škola zkušenosti - napø. získala desítky tisíc na zpracování projektu
Jiranet a projektu Kukátko z fondu Nadace OKD.
Projekt Kukátko do svìta mého budoucího povolání ale nebyl
Moravskoslezským krajem podpoøen, což je škoda, protože byl
zamìøen na seznámení vycházejících žákù s nabídkou støedních škol
a zamìstnavatelù v našem kraji. V minulosti škola využila 338 tisíc
korun na revitalizaci pozemku za školou z projektu Místo plné života rovnìž z Nadace OKD a 315 tisíc korun z ministerstva školství
na rozvoj informaèních technologií. Z poslednì zmínìných financí
poøídila do školy interaktivní tabule a potøebný software pro výuku.
Ing. Dalila Èempelová, ICT koordinátor školy

Srdeènì vás všechny zveme na Vánoèní výstavku kroužku dìtí
ŠIKULKY spojenou s výstavkou betlémù a vánoèního medového
peèiva. Tradiènì se bude konat v Kulturním domì v Dolní Lutyni
ve dnech 7. - 9. 12. 2009 od 8.00 do 16.00 hodin.
Zároveò vyhlašujeme soutìž na téma "Vánoèní pøání". Soutìže se
mohou zúèastnit dìtské kolektivy i jednotlivci. Týká se to zejména
jednotlivých tøíd zájmových kroužkù a dìtí se zájmem o výtvarnou
výchovu.
Podmínky soutìže:
- vìk dìtí od 3 do 15 let
- nezáleží na poètu dìtí v kolektivu
- musí se jednat o pøání vyrobené dìtmi nikoliv dospìlými
- mùže být zhotoveno klasické vánoèní pøání (písemná forma), ale
nemusí
- mùže být použitý libovolný materiál
Výrobky budou odevzdány nejpozdìji do pátku 4. 12. 2009 do 15

hodin v Kulturním domì Dolní Lutynì p. Petrové. Vyhodnocení
probìhne návštìvníky bìhem výstavky. Hlavní cenou bude vánoèní
pøekvapení. Každý úèastník bude odmìnìn za úèast malou pozorností. Pøihlášky prosím odevzdejte spolu s výrobkem.

äkola uspÏla v projektu JIRANET

Pøihláška do soutìže
Jméno a pøíjmení jednotlivce
nebo vedoucího kolektivu ……………………………………….........
Škola …………………………………………….................................
Tøída ……………………………………………………………….......
Poèet zúèastnìných dìtí ………………………………………............
Struèný popis výrobku
(napø.materiál,který jste použili)
..........................................................................................................
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Beruöka je mÌstem p¯Ìjemn˝ch setk·v·nÌ
Vyslovím-li slovo Beruška pøed maminkami, které mají doma malé dìti, ví asi mnohé, o èem je "øeè". Pro ty, kdo ještì
o Berušce neslyšeli, dovolte mi malé seznámení…

"Rozlouèení s prvními Beruškami", které se konalo na konci èervna. Beruška pøeje všem dìtem
hodnì kamarádù, a at´ se jim ve školièce moc líbí. Maminkám zase hodnì úspìchù v práci.
Beruška je název rodinného centra v Dolní mají doma. Dìti se navíc uèí navazovat kontakt s
Lutyni, které poèátkem roku 2010 oslaví druhé jinými dìtmi, což mùže být dobrou pøípravou pro
narozeniny. Scházejí se v nìm pøedevším vstup do mateøské školy. Maminky mají možnost
maminky na mateøské dovolené (pøicházejí však si poklábosit o radostech a strastech, které jim
i babièky, pokud již maminky èásteènì pracují) každodenní péèe o dìti pøináší, získat nová pøáse svými drobeèky. Pro maminky i pro dìti je telství, kontakty, pøípadnì se nìèemu novému
jistì Beruška pestrým zpestøením doby, kterou nauèit.
tráví maminka na mateøské doma, zvláštì v nad- Mimo hernièku nabízí Beruška i programy, které
cházejícím podzimním a zimním období. se odvíjejí dle zájmu ze strany maminek, ale i
V Berušce naleznou maminky hernièku dìtí. Z nabízených aktivit v Berušce:
vybavenou zajímavými hraèkami, což je pro dìti - divadélka - hrané, loutkové, stínové
vítaná zmìna, protože jsou jiné, než hraèky, které - cvièení pro rodièe s dìtmi - probíhá každou
Školská rada pøi ZŠ A. Jiráska se dne 7. øíjna sešla ve složení
Mgr. Pavel Buzek, Bc. Jan Fismol, Jiøí Vilèek, Miroslava
Lukšová, Mgr. Zdeòka Ronèková a Mgr. Eva Šipulová, aby na
svém pravidelném zasedání schválila Výroèní zprávu Základní
a Mateøské školy Aloise Jiráska v Dolní Lutyni, Komenského
1000 okres Karviná, a to za minulý školní rok 2008/2009.
Tato výroèní zpráva obsahuje základní údaje o škole, charakteristiku
školy, obory vzdìlávání, pøehled pracovníkù školy, údaje o pøijímacím øízení, o
v ý s l e d c í c h
vzdìlávání žákù,
údaje o aktivitách a prezentaci školy na veøejnosti, o dalším
vzdìlávání pedagogických pracovníkù a základní údaje o hospodaøení školy. Novì pak paní øeditelka Mgr. Jana Josieková upozornila na povinné údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programù (podány 2 projekty operaèního programu
Vzdìlání pro konkurenceschopnost) a o pøedložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojù (Nadace OKD).
Výroèní zpráva byla jednohlasnì schválena. Je uložena u zøizovatele
(Obec Dolní Lutynì) a ve škole.
V diskusi pak vystoupila jako host vedoucí uèitelka Základní školy
Dolní Lutynì - Vìøòovice Mgr. Hedvika Peøinová, která upozornila
na špatný stav podlah ve tøídách. Starosta i místostarosta obce

støedu dopoledne a je rozdìleno dle vìku dìtí.
Zaèít s cvièením lze již od tøetího mìsíce vìku
dítìte. Cvièení má významný vliv na posílení
svalstva dítìte i matky. Podporuje správný psychomotorický vývoj dítìte. Dìti se nauèí
jednoduchá øíkadla a písnièky, zvykají si na
cvièení v dìtském kolektivu a vedenou èinnost.
Aktivita je vedena zkušenou lektorkou, držitelkou certifikátu pro cvièení s dìtmi.
- tvoøení pro rodièe s dìtmi - nová aktivita
v Berušce, která je urèena pro dìti od 3 do 6 let
s doprovodem rodièù
- keramika pro dìti
- tvoøení pro maminky - probíhá jednou za mìsíc
- berušèiny taneèky pro dìti od 4 do 8 let
Mimo aktivity, které probíhají v Berušce
celoroènì, nabízíme jednorázové akce, jako
napøíklad Oslavu Dne maminek, Den dìtí, focení
dìtí v Berušce s pozadím a v pøírodì, jarní
a zimní burzièku… Na závìr ještì dovolte
podìkovat obci Dolní Lutynì, která nás v naší
èinnosti podporuje, podìkování patøí také školské komisi a všem velkým i malým dárcùm
a sponzorùm, bez jejichž pomoci by to jistì
nešlo. Srdeèné podìkování všem, kdo pomáhají
spoluvytváøet chod RC Beruška bez nároku na
odmìnu. Zmíním pøedevším zakladatelku
Berušky, p. Michaelu Wotke a služební maminky
Zuzanu a Tamaru. Bližší informace a aktuální
program Berušky naleznete na našich webových
stránkách: www.beruska.uvadi.cz
Za RC Beruška Radka Štolfová

uèitelku ujistili, že se na tyto podlahy pøijdou podívat a navrhnou
øešení. Dále paní uèitelka všechny pøítomné informovala, že
v pøíštím roce uplyne 100. výroèí od položení základního kamene
školy ve Vìøòovicích. Èlenové školské rady se shodli, že oslavy
100. výroèí založení se pøesunou na kvìten 2011, kdy byla škola
uvedena do provozu.
Školská rada pak byla zástupci rodièù informována:
- o už naplánovaných akcích školy - 14. listopadu 2009 Rodièovské
discoshow v
Jiøince
v
18.00,
15.
ledna 2010 Dìtský karneval - ZŠ Vìøòovice, 16. ledna 2010
Rodièovský ples ZŠ Vìøòovice, 20. února 2010 Rodièovský ples ZŠ
A. Jiráska v Dolní Lutyni, 12. èervna 2010 Dìtské radovánky ZŠ
Vìøòovice
- že rodièe žákù 1. stupnì mají možnost odkládat jízdní kola do stojanù u velké školy (rodièe budou informováni na tøídních
schùzkách)
- další schùzka školské rady se uskuteèní v dubnu 2010
- informace o školské radì najdou rodièe žákù na webových
stránkách školy - www.zsdl.cz.
Mgr. Eva Šipulová, pøedsedkynì Školské rady pøi ZŠ a MŠ
A. Jiráska v Dolní Lutyni (eva.sipulova@centrum.cz)

»innost äkolskÈ rady p¯i Zä A. Jir·ska v DolnÌ Lutyni
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ZimnÌ ˙drûba mÌstnÌch komunikacÌ v obci DolnÌ LutynÏ
Povinnosti

spojené

se

zimní

údržbou místních komunikací urèuje legislativa. Zimním obdobím se
rozumí doba od 1. listopadu do 31.
bøezna následujícího roku.
Dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojù è.
104/1997 Sb., ve znìní pozdìjších zmìn
a doplòkù (dále jen vyhláška) obec organizuje
a zabezpeèuje zimní údržbu na svých komunikacích v souladu se schváleným "Operaèním
plánem zimní údržby" (letošní operaèní plán byl
schválen RO usnesením è. 260/55 bod 1. dne 30.
9. 2009).
Dle § 41 odst. 1 vyhlášky se zimní údržbou
zmíròují závady vzniklé povìtrnostními vlivy
a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti
komunikací podle poøadí dùležitosti.
Pro úèely plánu zimní údržby jsou místní komunikace v obci zaèlenìny do III. poøadí podle
dùležitosti a jejich povrch se udržuje zpravidla
jen pluhováním (viz §42 odst. 1. písm. c) vyhlášky). Následnì § 46 vyhlášky stanoví lhùty pro
zmiròování závad sjízdnosti místních komunikací, což pro III. poøadí dùležitosti znamená:
"po ošetøení komunikací I. a II. poøadí, nejpozdìji
však do 48 hodin". Posypem jsou ošetøeny svahové komunikace, a to ulice:
U Koupalištì, U Jiøinky, K Výšinì, v Dolíku, Na
Vrchách a K Penzionu + ostatní svahové úseky
dle potøeby. Zvýšená pozornost je vìnována kritickým úsekùm komunikací z hlediska obtížnosti
údržby. Jedná se o MK: K Pískovnì, Na
Vrchách, U Zbrojnice, Mezi Cestami, Zbytecká,
K Vodárnì, Jetelová, Soukromá a U Koupalištì.
Údržbu chodníkù zajišt´ují pracovníci obecního
úøadu, a to plužením a posypem.
Organizace zimní údržby:
Obec je vlastníkem celkem 47 km komunikací.
Z toho cca 42 km ve III. poøadí, co se údržby
týèe. K zajištìní tìchto služeb má obec uzavøeny
smlouvy se dvìma zhotoviteli - celkem 3 traktory na plužení a jeden na posyp.
Z toho vyplývá, že na každého traktoristu pøipadá
na pluhování cca 16 km komunikací. Pøi celo-

denním snìžení pøedstavuje tak i nìkolikanásobné pluhování celého úseku.
Ve znìní smlouvy se uvádí, že zhotovitel zapoène
s pluhováním ihned, když výše snìhové vrstvy
dosáhne 5 cm. Je povinen odstranit snìhovou
vrstvu vždy po celé šíøi komunikace. Za
nepøíznivých povìtrnostních podmínek se napøed
zmíròují závady ve sjízdnosti nejménì na jednom jízdním pruhu v každém jízdním smìru.
Zhotovitel pracuje zcela samostatnì, bez pøed-

chozího vyzvání objednatele, protože v celém
období zimní údržby je vázán pohotovostí
k výkonu údržby. Je tedy zodpovìdný za vèasné
a kvalitní provedení ve svém smluvním úseku.
Pøi trvalém snìžení se pluhování periodicky
opakuje. Nastane-li kalamitní situace, pracovníci
zimní údržby se neøídí operaèním plánem zimní
údržby, ale postupují podle možností tak, jak
daná situace dovoluje.
(ou)

Mohou rodiËe kdykoliv kontrolovat zn·mky?
Ano, u nás v ZŠ A. Jiráska je to možné. Když jsou napø. rodièe mimo domov
a rádi by vìdìli, jaké známky má jejich dítì, mohou využít stránek školy, na
kterých jsme v tìchto dnech zahájili provoz webových aplikací systému
Bakaláøi.
S tímto programem pracujeme již tøetím rokem
a pomáhá nám pøi vedení matriky žákù, evidenci uèitelù a jejich úvazkù, sestavování rozvrhu
hodin, suplování, s tvorbou plánù akcí školy
a nyní pøibývají webové aplikace pro rodièe
žákù naší školy.
Každý z rodièù se k aplikaci dostane pøes

stránky školy www.zsdl.cz, kde vpravo otevøe
odkaz Bakaláøi. Pro vstup na stránku svého
dítìte má každý z rodièù pøidìleno jméno
a heslo, které si musí peèlivì uchovat a chránit.
V systému Bakaláøi mohou rodièe vidìt osobní
údaje svého dítìte i jeho rozvrh hodin, plán akcí
školy a v neposlední øadì i známky prùbìžného

hodnocení. U každé známky je i typ známky
(zda se jedná o zkoušení ústní, písemné èi
ètvrtletní nebo pololetní práci) a uèivo, ze
kterého byl žák zkoušen.
U známky je také datum, kdy byla známka zapsána. Jediná dùležitá vìc, na kterou si rodièe
musí dávat pozor, je, aby si pamatovali pøístupové heslo, ale nedávali si ho na serveru
"zapamatovat si." Snad tento doplnìk
žákovských knížek bude všem ku prospìchu
a rychlejší komunikaci.
Zdeòka Ronèková
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SpoleËensk· kronika
Podìkování
Dìkujeme Obecnímu úøadu, panu starostovi a èlenkám SPOZu za milou návštìvu,
dárek a kytici u pøíležitosti naší diamantové svatby.
Dìkuje Helena a Evžen Adamèíkovi
Kdo Tì znal, ten si vzpomene.
Kdo tì mìl rád, nikdy nezapomene.
Dne 5. listopadu 2009
jsme si pøipomnìli
7. výroèí úmrtí naší
maminky, tchýnì, babièky
a prababièky paní
Andìly JAVORKOVÉ.
S láskou vzpomínají dcera Drahuše, zet´
Miloslav, vnuci, pravnuci a pravnuèka.
Kdo lásku a dobro rozdával,
ten neodešel a žije v našich srdcích dál.

Dolnolutyòské noviny
Dne 16. listopadu 2009
jsme vzpomnìli smutné
7. výroèí úmrtí pana
Bohuslava DIVIŠE.
Dne 4. prosince 2009 si
pøipomeneme 1. smutné
výroèí úmrtí paní
Ilony DIVIŠOVÉ.
S láskou vzpomínají dcery Alena a Vìra
s rodinami.
Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli pøát,
jen kytièku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.
Dne 26. listopadu 2009 by se dožil 90 let
pan
Eduard WODECKI z Vìøòovic.
Vzpomíná dcera Lidie a syn Jiøí s rodinami.

Dne 6. listopadu 2009 jsme
vzpomnìli 5. výroèí úmrtí
naše milované manželky,
maminky, babièky
a prababièky paní

Dotlouklo srdce nejdražší maminky,
odešlo na vìènost spát.
V mysli naší však, maminko,
zùstáváš ve vìèných vzpomínkách

Marie LIGOCKÉ.

Dne 2. prosince 2009 vzpomeneme
1. smutné výroèí úmrtí paní

S láskou vzpomínají manžel a dcera
s rodinou.

Daniely ADAMÈÍKOVÉ.

V životì jsou chvíle, na které se nezapomíná.

S láskou vzpomínají syn
Ivo a dcery Jana a Daniela
s rodinami.

Dne 6. listopadu 2009 jsme vzpomnìli
4. výroèí úmrtí pana
Bohuslava KANII
z Vìøòovic.
S úctou vzpomíná manželka a dcera Dáša s rodinou.
Kdo Tì znal, ten si vzpomene.
Kdo Tì mìl rád, nikdy nezapomene.
Dne 8. listopadu 2009 by se dožila 100 let
paní
Marie KANIOVÁ
z Vìøòovic
a 13. listopadu 2009
vzpomeneme 20. výroèí
jejího úmrtí.
S láskou a úctou vzpomíná
dcera Eliška
s rodinou.

Podìkování
Dìkujeme všem pøíbuzným, pøátelùm,
sousedùm, známým a bývalým spolužákùm 8.A
základní školy za projevy
soustrasti, kvìtinové dary
a úèast na posledním rozlouèení s panem Karlem
MOCHÁKEM. Za pozùstalé manželka
Zdeòka a synové Roman a Aleš s rodinami.
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KR¡TCE
Knihovna o Vánocích
Místní knihovna informuje ètenáøe, že z dùvodu
èerpání øádné dovolené bude knihovna od
pondìlí 21. 12. do ètvrtku 31. 12. 2009 uzavøena vèetnì poboèky ve Vìøòovicích.
Pozvánka
Èeský zahrádkáøský svaz v Dolní Lutyni
poøádá v sobotu 28. 11. 2009 v 19 hodin pro
širokou veøejnost taneèní zábavu "Vepøové
hody." Domácí zabijaèkové speciality, bohaté
obèerstvení. Pro dobrou pohodu hraje Mini
Reflex Zdenka Prudla. Vstupné 80 korun. Na
vaši návštìvu v Jiøince se tìší zahrádkáøi.
Discošou
Matice školská pøi ZŠ Aloise Jiráska Dolní
Lutynì Vás srdeènì zve 14. listopadu 2009
na Rodièovské diskošou v 18 hodin do
klubovny Jiøinka v Dolní Lutyni. Vstupné: 75
korun. Teplé obèerstvení, èepované pivo a
speciality v baru zajištìny. Jen pro Vás hraje
Štístko.

V˝roËÌ
V mìsíci øíjnu oslavili 75. a 80.
narozeniny:
František Marcalik, Valter Nemec, Oldøich
Madron, Zdeòka Tomalíková
Gratulujeme a pøejeme do dalších let
hlavnì hodnì zdraví, štìstí a osobní pohodu.
Výroèí zlaté svatby oslavili dne 4. øíjna
2009 manželé František a Evženie Filipkovi z Dolní Lutynì.
60 let spoleèného života, tj. diamantovou
svatbu si pøipomnìli dne 1. øíjna 2009
manželé Evžen a Helena Adamèíkovi z
Dolní Lutynì a dne 22. øíjna 2009 manželé
Josef a Eligie Šimoòákovi z Dolní Lutynì.
K významným výroèím upøímnì gratulujeme a pøejeme jim do dalších let hlavnì
hodnì zdraví a ještì mnoho spoleènì
prožitých let.

V˝stava v·noËnÌch betlÈm˘
Osvìtová beseda ve spolupráci s kroužkem Šikulky
znovu pøipravuje v pøedvánoèním èase další roèník
výstavy betlémù, dìtských prací s vánoèní tématikou a v letošním roce navíc obohacenou o historické pøedmìty k výstavce " Jak se kdysi stolovalo o Vánocích". Proto se touto cestou obracím na
naše spoluobèany, aby nám zapùjèili své vlastní
rodinné betlémy - staré, nové, døevìné, papírové
i perníkové, historické pøedmìty týkající se Vánoc
(svícny, svíèky, nádobí, ubrusy, vánoèní ozdoby

atd.) Ti obèané, kteøí se rozhodnou a zapùjèí své
exponáty, necht´ informují paní Petrovou osobnì
nebo telefonicky na èísle 552 301 243. Sbìr
exponátù se uskuteèní ve støedu 2. prosince 2009 od
9 do16 hodin, ve ètvrtek 3. a v pátek 4. prosince od
9 do 13 hodin. Samotná výstavka se uskuteèní od
pondìlí 7. do støedy 9. prosince 2009 od 8 do 16
hodin.
Za pomoc pøi organizování výstavy dìkuje
Pavla Petrová.
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FotbalistÈ p¯ezimujÌ nad p·smem sestupu
Fotbalisté Sokola se krátce pøed zimní pøestávkou odpoutali ode dna tabulky, když
v posledních dvou zápasech stoprocentnì bodovali. Poslední zápas podzimu
sehrál tým ve Smilovicích až po uzávìrce tohoto vydání. Krátký referát a zhodnocení "podzimu" pøineseme v prosincovém vydání.
chybu. Ve 23. minutì dostali domácí možnost
JANOVICE- DOLNÍ LUTYNÌ 7:1 (5:0)
Toto utkání se hostùm nevyvedlo a domácí je kopat penaltu poté, co jeden z hostujících hráèù
"pøejeli" na všech frontách. Za zmínku stojí zahrál v pokutovém území rukou. Nikdo
fakt, že šest branek tým hostí inkasoval po z domácího týmu si netroufal penaltu kopat, a
rohových kopech. Domácí dirigováni Látalem tak trenér jako exekutora urèil Posla. Ten však
nám ukázali, jak se hraje fotbal, když se trénu- nedal, když jeho ránu brankáø vyrazil. V tomto
je. Doufáme, že si naši hráèi z tohoto utkání roce to byla desátá nepromìnìná penalta.
vzali ponauèení a v posledních tøech zápasech Naštìstí tato situace domácí hráèe nijak nepoznamenala a ve 31. minutì vstøelil Posel po nádzabojují a získáme nìjaké body k záchranì.
herném centru Šimka první branku utkání.
Branka: Aksteiner.
Ve 39. minutì koneènì protrhl støeleckou smùlu
DOLNÍ LUTYNÌ - VLÈOVICE 2:1(2:0)
V dohrávaném utkání na domácím høišti do Twrdý a po individuální akci Aksteinera zvýšil
Lutynì pøijelo mužstvo Vlèovic, které mìlo na 2:0. Ten vypracoval gólovku tak, že na sebe
pøed utkáním stejný poèet bodù jako domácí - nalákal tøi hostující obránce vèetnì brankáøe
sedm. Dùležitost tohoto utkání proto byla dána a pro Twrdého už nebyl problém trefit prázdnou
pøedem - hrálo se o celkem šest bodù. Domácí bránu.
byli odhodlání dát do utkání všechno, aby tøi Ve druhém poloèase si domácí vypracovali
body zùstaly doma. Zápas mnoho krásy nepøi- spoustu šanci ke zvýšení svého náskoku, ale
nesl, ale vítìzství si hráèi Sokola zasloužili. vždy jim chybìl kousek štìstí. Buï skvìle
zakroèil hostující brankáø, nebo hráèi špatnì
Ovšem byly to nervy, tak jako vždycky.
První poloèas mnoho šancí nepøinesl, hrálo se øešili finální pøihrávku pøed brankou. Celkem
hlavnì uprostøed høištì, nikdo nechtìl udìlat zákonitì proto pøišel v 89. minutì trest po

chybì obrany a brankáøe - hosté snížili na 2:1.
Do konce utkání se však už nic podstatného
nestalo a tøi body zùstaly doma.
Branky: Posel a Twrdý.
DOLNÍ LUTYNÌ - STARÉ MÌSTO 4:1
(3:0)
V posledním domácím zápase jsme hostili
mužstvo Starého Mìsta. Také tentokrát jsme
pøed zápasem mìli se soupeøem stejný poèet
bodù. Utkání zaèalo pro domácí skvìle, protože
hned z prvního útoku vstøelil branku Posel.
V dalším prùbìhu zápasu domácí hráèi soupeøe
permanentnì tlaèili pøed jeho pokutové území
a vytváøeli si šance. Na gól však museli diváci
poèkat až do 37. minuty, kdy se trefil Aksteiner
a hned o minutu pozdìji zvýšil Posel na
poloèasových 3:0.
Druhý poloèas hráli domácí ze zajištìné obrany
a spoléhali na brejky. Hosté si vytvoøili pár
šancí, ale jinak byli zcela neškodní. V 71. minutì po chybì brankáøe ovšem snížili na 3:1.
Domácí však po zbytek utkání kontrolovali
výsledek a v 85. minutì Huòaø po skvìlé
nahrávce Aksteinera stanovil koneèný výsledek
na 4:1. Byl to jeho první gól mezi muži.
Branky: Posel (2), Aksteiner, Huòaø.
(ave)

Podzim mlad˝ch "Sokol˘" je u konce
Pøípravka už má své podzimní zápasy za sebou. Na premiéru
v této kategorii si hráèi vùbec nevedli špatnì a trenéøi i rodièe
jsou na nì za pøedvedené výkony hrdí.
Pod vedením trenérù Hoka, Sobotíka a Dombrowského odehráli
"Sokolíci" celkem devìt utkání, ve kterých dvakrát zvítìzili,
dvakrát remizovali a pìtkrát odešli poraženi. Získali celkem osm
bodù. "Benjamínci" ve støelbì nelenili a konta svých soupeøù
zatížili 22 brankami, inkasovali naopak od soupeøù 30 branek,
což není vùbec špatné. Nejlepším støelcem je prozatím Jirka Hok
s 11 brankami, Míša Koschny s šesti brankami, Mat´o Sobotík se
ètyømi brankami a Zdenìk Stoklasa s jednou trefou.
Starší žáci pod vedením p. Mareše, Mièky a Wity pøedvedli na
úvod sezóny v mistrovských zápasech velmi pìkné, vyrovnané
výkony, což je trvale usadilo v horní èásti tabulky. Pøišlo dohrávané utkání na Slavoji Rychvald a s ním i první porážka.
Výsledek byl sice divoký, ale kluci si pøesto zaslouží pochvalu za
bojovnost až do posledního hvizdu. Pøišly i další prohry,
s Havíøovem,"nešt´astná" s Bohumínem a vysoká s Horním
Žukovem. Tým si však stále drží horní polovinu tabulky a minimální odstup na èelo. Dorostenecký tým zaèal sezonu rozpaèitì. V úvodním utkání získal jen bod v obecním derby ve
Vìøòovicích za remízu 1:1. Po prohraném domácím utkání s
Horní Suchou byl kádr mírnì doplnìn o nìkteré hráèe, což se
záhy projevilo pozitivnì.
První body tým pøivezl z høištì v Záblatí. A to se pøitom zápas
nevyvíjel vùbec dobøe, od 62. minuty hráli Dolnolutyòští
oslabeni o Toma Doczyho. Vylouèení však kluky "nakoplo"

a utkání dovedli k zisku prvních tøí bodù za vítìzství.
Poté následovala nádherná šòùra vítìzných zápasù, kterou
1. listopadu potvrdili svou osmou výhrou v øadì nad houževnatým soupeøem z Tìrlicka. Dorostenci mají pøání tuto vítìznou
vlnu zkusit potvrdit i v posledních dvou zápasech podzimu na
høišti Dolní Datynì a proti Èeskému Tìšínu (skonèily po
uzávìrce tohoto vydání - pozn. red.).
V dobì, kdy vyjdou tyto øádky, již budou výsledky našich
mládežnických týmù známy, a proto vìøím, že po zimní pauze si
najdete opìt chvilku a sejdeme se na høišti nejen doma, ale i u
soupeøù a budeme spoleènì prožívat ty krásné chvíle s hrou
zvanou fotbal.
Petr Friedrich, vedoucí mládeže na TJ Sokol Dolní Lutynì
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