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

ZDARMA

P¯ich·zejÌ V·noce s vÌt·nÌm novÈho roku
Pro každého z nás má závìr roku
své zvláštní, nepopsatelné a osobní
kouzlo. Vánoèní èas patøí neodmyslitelnì k nezapomenutelným dìtským prožitkùm pøenášeným hluboko do dospìlosti. Atmosféru
vonícího jehlièí, cukroví a vánoèních koled nejde z pamìti jen tak
vymazat. Støedobodem dìtského
vnímání Vánoc je èas dárkù
nalezených
pod
nastrojeným
stromeèkem. Ty pøinášejí radost
nejen obdarovaným, ale i dárcùm.

Vánoèní èas však uplyne
a blíží se závìr roku.
Pomineme-li samotné oslavy
silvestra, pak je konec roku
spojován s otázkami, které
sami sobì, i v kruhu svých
blízkých, klademe. Byl to dobrý nebo špatný
rok? Bude ten nový, nastupující, lepší než ten
odcházející? Udìlali jsme vše, co jsme si pøedsevzali, že vykonáme? Takovéto otázky si
kladou nejen jedinci, ale i organizace, zastupitelstvo a vedení obce nevyjímaje. V dobì, kdy
je psán tento èlánek, probíhá intenzívní projednávání návrhu rozpoètu obce na rok 2010. Zastupitelstvo bude návrh rozpoètu schvalovat na
svém jednání koncem tohoto roku. Rozpoèet je
opìt sestavován jako vyrovnaný ve svých
pøíjmech i výdajích. Celosvìtová ekonomická
krize se odrazila i v poklesech pøíjmù. Propad
není dramatický, vyšší mùže být, podle mého
názoru, v pøíštím roce. At´ bude skuteènost
jakákoliv, vždy bude znamenat nutnost velmi
uvážlivého zacházení s financemi. To neznamená, že jsou ohroženy chod obce a standardnì
konané služby, jakými jsou zejména zimní
údržba, dopravní obslužnost, veøejné osvìtlení
apod. Sami mùžete vidìt, že i pøes stav trvající

ekonomické krize se v letošním roce nezastavily investièní akce. Není dùležité zabývat se
v tomto pøedvánoèním èase jejich konkrétním
výètem. Staèí se dívat. Rekonstrukcí interiéru
kulturního domu poèínaje a dláždìním
vnitøních komunikací høbitova konèe.
Musím vyjádøit potìšení nad skuteèností, že
v pøípadì schvalování investièních zámìrù a
akcí panuje v zastupitelstvu shoda. To je dobrý
pøíslib do budoucna. Je potìšující, jak poctivì

a usilovnì pracují spoleèenské organizace, jak
se snaží pøispìt svou èinností k rozvoji naší
obce. Všem patøí upøímné podìkování.
Dovolte mi vážení spoluobèané, abych touto
cestou podìkoval každému z vás, kteøí svou
prací èi jiným poèinem pøispìli i v letošním
roce Dolní Lutyni k jejímu rozvoji. Pohodové
a klidné Vánoce, hodnì zdraví a sil do nového
roku vám pøeje
Mgr. Pavel Buzek, starosta

PracovnÌ doba obecnÌho ˙¯adu v obdobÌ v·noËnÌch a novoroËnÌch sv·tk˘
Upozoròujeme tímto obèany, že Obecní úøad v Dolní Lutyni bude dne 31. prosince 2009 (ètvrtek) zcela uzavøen.
V dobì od 23. prosince do 31. prosince 2009 nebude z provozních dùvodù pro veøejnost fungovat stavební úøad.
Dìkujeme za pochopení a pøejeme pøíjemné prožití vánoèních svátkù a v novém roce 2010 pevné zdraví. (red)

strana 2

Dolnolutyòské noviny

prosinec 2009

TÏlocviËna neradskÈ ökoly neutichla

Když zastupitelstvo obce rozhodlo o ukonèení výuky žákù v neradské škole, øešilo mj. i otázku využití školní
tìlocvièny.
Rozhodování nebylo až tak složité. Tìlocvièna byla veøejností využívána
od roku 1986, kdy v ní zaèal se svým klubem cvièit Pavel Trošák. Právì
jemu jsme v krátkém improvizovaném rozhovoru položili nìkolik
otázek.
Bylo odpoledne, pondìlí 16. listopadu a Pavel Trošák, trenér i nájemce
tìlocvièny, právì dokonèoval úklidové práce. Spìchal, takže jeho
odpovìdi na položené otázky byly stejnì struèné a úsporné jako pohyby
vyznavaèù bojových umìní, která sám ovládá a také trénuje.
Pane Trošáku, mùžete ètenáøùm sdìlit, co vás vedlo k provozování
neradské tìlocvièny?
V neradské tìlocviènì cvièím se svým klubem od roku 1986, takže jsem
mìl zájem pokraèovat. Byla to srdeèní záležitost.
Který sport nebo sporty provozujete vy sám?
Bojová umìní Dálného východu už 35 let bez pøestávky. Dále
parašutismus, potápìní, støelbu a survival (pøežití za extrémních podmínek).
Které sporty se v tìlocviènì provozují?
Sálová kopaná, floorbal, nohejbal, badminton, orientální tanec, power
joga, kalanetika, bojová umìní. Trénovat v tìlocviènì mohou i zájemci o
horolezecký sport na velmi pìkné a jištìné cvièné stìnì.
Vedete si evidenci poètu návštìvníkù tìlocvièny?
Ano, samozøejmì. Bìhem posledních dvou let tìlocviènu využilo 919
zájemcù.
Provádíte vy sám i individuální fyzickou pøípravu jednotlivcù?
Ano, pracuji i jako osobní trenér.
Co vám dìlá nejvìtší radost?
Když všechno funguje tak, jak má.

PrvnÌ dolnolutyÚsk˝
stolnÌ kalend·¯
Letos poprvé byl zhotoven dolnolutyòský stolní kalendáø pro následující
rok. Jeho distribuce obèanùm by mìla
být ukonèena do Vánoc. Na každé
popisné èíslo dolnolutyòských obèanù
pøipadne zdarma jeden kus. Kalendáøù
je vytištìno víc, takže pøípadní zájemci
si mohou další kalendáøe zakoupit na
obecním úøadì. Cena jednoho kusu je
stanovena na 50 korun. Nabídka prodeje platí do vyèerpání zásob.
Stolní kalendáø není jen prostým
výètem dnù, ale obsahuje další informace. Kromì dùležitých telefonních èísel
také vyznaèené dny svozu komunálního
odpadu, termíny spoleèenských akcí
a jiné. Informace doplòují fotografie
z dolnolutyòského prostøedí. Podìkování patøí všem, kdo se na jeho
vzniku podíleli. Zejména paní Renatì
Marcolové za profesionálnì zhotovené
fotografie, Mgr. Miroslavu Buryanovi
za grafické zpracování i tisk a všem
sponzorùm, za jejichž finanèní podpory
stolní kalendáø vznikl. Vìøím, že se
stane praktickým pomocníkem našich
obèanù.
Mgr. Pavel Buzek

Co dodat? Dùkaz o tom, že to s tou srdeèní záležitostí nebyla pouhá
slova, svìdèí skuteènost, že nejen drobné opravy, ale i vìtší rekonstrukce
vybavení tìlocvièny si staèí dìlat pan Pavel Trošák vlastními silami.
Opravená parketová podlaha tìlocvièny a nové obložení stìn je toho
dùkazem.
Vìøíme, že toto krátké pøedstavení pøiláká další sportovnì založené
zájemce.
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V·noce by nemÏly ztratit duchovnÌ rozmÏr
Byl jsem pøed èasem požádán, abych napsal jako nový duchovní správce v Dolní Lutyni nìco k tématu
Vánoc. To téma je však natolik silné, pestré a bohaté, že by redakce musela vydat alespoò celé speciální
èíslo. A tak jsem nucen vejít se do nìkolika øádkù.
Skuteènì, dalo by se hovoøit a psát velmi mnoho. O pravé
a skuteèné podstatì køest´anských Vánoc (ne o tom, co z nich
dìlají konzumní trendy a diktát byznysu, reklamy). O významu,
životodárném poselství a jejich inspirující síle. Mohli bychom
rozebírat zvyklosti, tradice, atd… Snad v pøíštích letech.
Vždycky, když se Vánoce blíží a èlovìk samozøejmì vzpomíná,
jak to všechno bývalo a je (to známe všichni), tak se mi vždy ve
vzpomínkách vybaví okamžiky, kdy jsem jako kluèina ministroval u nás v Domaslavicích u Žermanické pøehrady. Mìli
jsme tam tenkrát pana faráøe, vzácného èlovìka, intelektuála,
dìkana Teologické fakulty v Prešovì. Jak ale léty scházel, mnohé
vìci se mìnily a scházely i s ním. Rok co rok jsme slýchali pøi
ohláškách pøed Vánocemi: "Letošní tradièní, pùlnoèní mše svatá
bude v 16 hodin". Už jako malý kluk jsem to nesl s obrovskou
nelibostí. Nerozumìl jsem jeho odùvodnìní, že musíme brát
ohled na lidi, aby mìli pohodlí. A uspokojení z prožití "Pùlnoèní"
v 16 hodin jsem nikdy nepøijal. Vytáèel mne dùraz na pohodlí
v nynìjších èasech, kdy ho máme až nezdravì mnoho.
Nemùže zažít pravdivost koled ten, kdo hledá o svátcích pohodlí.
Kdysi lidé bytostnì prožívali to, na co my si jen hrajeme a sentimentálnì pøedstavujeme. Dìtí byly plné chalupy, snìhu po pás,
mrzlo, až praštìlo, nebyla auta, nejezdily autobusy. Místo poøádného obleèení kusy omotaných hader a lidé putovali pøed pùlnocí, nelitovali, tìšili se, nechali se nést touhou po setkání
s Bohem a lidmi. A z tìchto prožitkù žili ještì dlouho.
Místo dìtí pøibylo psù, samo se topí, všechno jezdí, sníh jakoby
jen omylem pocukruje, teploty témìø "do plavek" a lidé si chtìjí
hrát na pùlnoèní v 16 hodin, protože pak jsou pøece pohádky
(které si kdykoli bìhem roku koupíte ve stánku na DVD za 50
korun) a teroristický útok na žluèníky, kdy nám nikdo nebude
narušovat - ani Pán Bùh - domácí komfort.
Jenomže my jsme pozváni do tajemství tiché, svaté noci. "Pastýøi
vstávejte! Pospìšte k Betlému, zprávu tu povìzte na cestì každému!" Už to je samotný dar nebes, utéct z komfortu bøucha, do
komfortu ducha. Vyjít ze sebe, utéct bez lítosti pøed tím, co ti
diktuje konzum, pohodlí, které tì zbavuje svobody. Být zase
èlovìkem, který je nesený touhou, kterému úžas zvìtšuje oèi, tak
jako tenkrát, kdy jsme ještì mìli svùj dìtský, vysnìný svìt, kdy
øeka byla øekou, strom stromem, èlovìk èlovìkem, Vánoce Vánocemi.
Kdo nezažije jiskrnou vánoèní noc, oblohu tøpytících se hvìzd,
mrazu, který nutí lidi zaklesnout se do sebe a kouø z úst, který
jakoby dává najevo, že si lidé chtìjí opìt vzájemnì vdechnout
pøízeò a blízkost, ten nikdy nepochopí, co to znamená: "Stín a
mráz vùkol nás, v hloubi srdce však Gloria hømí, dík, že høíšník

se s dùvìrou smí u svaté Rodiny høát". Budu letos poprvé sloužit
vánoèní bohoslužby v této farnosti. Ledaco jsem ještì nepoznal,
mnohé nevím. Ale jedno urèitì. Že bych rád pozval všechny,
kterým nejde o kulturní zážitek a nìjakou karikaturu laciného
dojímání z tradice, k dobrodružnému putování tajemstvím Svaté
noci.
Rád bych pozval ze srdce všechny, kteøí chtìjí být u toho, když
se nebe dotýká zemì, Bùh èlovìka a èlovìk Boha. I dnes platí to,
co tenkrát v Betlémì: ti, kteøí narozeného Spasitele hledali
rozumem (Herodes, jeho uèenci a vojsko), ti ho pøes všechny své
vymoženosti a schopnosti nenašli. Ale ti, kteøí se nechali vést
Hvìzdou a touhou srdce (pastýøi, Mudrci od Východu, prostí
lidé) se mu dívali do oèí a drželi ve své náruèi.
Mimochodem: i ten "nášup" kapøíka a salátu po návratu z noèní
bohoslužby, chutná daleko lépe než pøi samotné Štìdroveèerní
veèeøi.
P. Mgr. Marián Pospìcha, duchovní správce farnosti Dolní Lutynì

OpÏt k n·m p¯ijÌûdÌ BetlÈmskÈ svÏtlo
Ani se tomu nechce vìøit, jak ten
èas rychle bìží. Rok se s rokem
sešel a opìt nastává pøedvánoèní
shon.
Stává se už pomalu tradicí, že v adventním èase
vám skauti nabídnou Betlémské svìtlo - ten malý

blikající plamínek, od kterého je zapalováno tisíce
a tisíce svíèek a lampièek. Podstatou tohoto symbolu není to, abychom mìli doma exotické svìtlo,
které bylo zažehnuto v Betlémì, ve mìstì narození
Ježíše Krista, ale to, aby se to høejivé svìtlo
usídlilo v našich srdcích, aby zažehlo všechno
dobré a sežehlo všechno zlé, co se do našich srdcí

pomalu, ale jistì vkrádá. Vánoèní troubení se
uskuteèní v nedìli 20. pro-since 2009, a to od
14.30 - 15.00 hodin
ve Vìøòovicích pøed prodejnou Vìranka a od
14.45 - 16.15 v Dolní Lutyni pøed prodejnou
Koruna. Betlémské svìtlo budou všem zájemcùm
rozdávat skauti.
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Sol·ria jsou zdrav·, dermatologovÈ ustupujÌ!
Veøejnost i média pøed èasem ovládla diskuze na téma škodlivosti èi neškodlivosti opalování v soláriích. Redakce
obdržela na toto téma reakci, jejíž autor závìry prezentované v mnoha médiích zpochybòuje a rozhodla se jí
otisknout. Upozoròujeme však, že redakce k níže prezentovaným názorùm zaujímá neutrální postoj.
V poslední dobì byla veøejnost v médiích ovlivnìna
lživými obvinìními, že solária jsou škodlivá, nìkteré
zprávy dokonce øíkaly, že jsou až smrtelná. Nyní
pøichází na trh øada tiskových zpráv a institutù, které
všechny uvádìjí vìc na pravou míru.
Již dìti se na základní škole uèí, že bez slunce by nebyl
život. Kdyby zaniklo sluneèní svìtlo (ultrafialové
záøení), došlo by k zastavení celého procesu výroby
kyslíku a úplného zastavení dodávky pøirozeného
zdroje vitamínu D všem lidem. Slunce i solária mají
prakticky stejný druh UVA a UVB záøení. Jen
v soláriích chybí záøení UVC, které vyzaøuje slunce
a které je zdraví škodlivé, ale díky vlivu atmosféry se
na zem nedostane. Vitamín D je nepostradatelným
prvkem, které naše tìlo potøebuje v boji s nìkterými
zákeønými chorobami:
- rakovina prsu, tlustého støeva, prostaty
- osteoporóza, mìknutí kostí
- vysoký krevní tlak, nemoci srdce a cév
- psychická onemocnìní
- autoimunitní onemocnìní: roztroušená skleróza,
cukrovka 1. typu a revmatoidní artritida
- nemoci kùže, lupénka, akné
V medicínských a vìdeckých kruzích není pochyb o
tom, že 90 procent potøebného vitamínu D naše tìlo
pøijímá pøirozenou cestou ze sluneèního záøení pøes
kùži. Stravou pøijímáme pouze 10 procent. Proto se
sluneèního záøení nemùžeme zcela zøíci, nebot´ pro
nás zajišt´uje nepostradatelný vitamín D, jehož
nedostatek mùže zpùsobit vážné zdravotní komplikace. V dobì léta vìtšina lidí má tohoto vitamínu
dostatek, ale v ostatních roèních obdobích procento
vitamínu D v tìle prudce klesá. Je to zpùsobeno i tím,
že mnoho lidí dnes pracuje v uzavøených prostorech
a mnoho èasu tráví v bytech, domech, kanceláøích,
autech, hypermarketech a chybí jim pøirozené
sluneèní záøení, které naši pøedci pøijímali dennì.
UV paprsky jsou neviditelné. O prázdninách jsou lidé
èasto vystaveni rùzné intenzitì sluneèního záøení,
èasto bez znalosti jeho aktuální síly. Trubice v soláriu
simulují slunce. Vyzaøují UVAa UVB záøení. Jdou ale
o krok dál, nebot´ mají kontrolovatelný výkon

a vyvážené spektrum záøení minimalizující spálení
kùže a maximalizující opalovací efekt. Jak všichni
víme, slunce nelze regulovat. Výroba solárních trubic
je neustále pøizpùsobována novým vìdeckým
výzkumùm v souladu s nejpøísnìjšími normami
a naøízeními.
23. 9. 2009 nizozemská asociace SRF (Sunlight
Research Forum) ve své tiskové zprávì uvádí, že
opalování v soláriích má pozitivní vliv na lidské
zdraví. Pøi opalování v soláriu probíhají tytéž procesy
jako na slunci, jen v tzv. kontrolovaném prostøedí.
Slunce a jeho záøení má faktory, které nikdo z nás
neovlivní, napøíklad nadmoøská výška, roèní období,
výskyt mrakù, vítr, emise, blízkost rovníku i tøeba
povrch, na kterém se nacházíme - sníh, písek, moøská
hladina. Velmi dùležitý je i èas strávený v tomto
prostøedí. Bývá v mnoha pøípadech pøekroèen i nìkolikanásobnì. Oproti tomu v soláriu dojde k opalování
pouze v míøe doporuèené obsluhou pro daný typ
pokožky a to vždy v opalovacím èase nepøesahujícím
20 minut. Dále se rozhodnì nedoporuèuje v tentýž
den opalování v soláriu a na slunci. Rovnìž není
vhodné pøekraèovat pøi opalování v soláriu více než
50 návštìv za rok. Pøi dodržování tìchto pravidel je
opalování v soláriích naprosto bezpeèné a hlavnì
zdraví prospìšné. Dále doporuèujeme vybírat provozovny se zaškolenou obsluhou, která vám poradí
a doporuèí vhodné kosmetické doplòky pomáhající

hydratovat vaši plet´. V každém pøípadì i zde platí
rèení "všeho s mírou".
I dermatologové uznávají klady ultrafialového záøení,
ale zároveò nabádají ke slunìní právì v oné rozumné
míøe a to at´ už na slunci, tak i v soláriu.
Závìrem chceme uvést svìtové instituty a asociace,
které se ve svých pracích zabývají právì výzkumem
a soustøeïováním vìdeckých studií z oboru fotobiologie.
ESA - European Sunlight Association a.s.b.l. (Evropská asociace sluneèního záøení)
Loupoigne, Belgie
Web: www.europeansunlight.eu
E-mail: europeansunlight@skynet.be
SRF - Sunlight Research Forum (Fórum pro výzkum
sluneèního záøení)
Veldhoven, Nizozemsko
Web: www.sunlightresearchforum.eu
E-mail: info@sunlightresearchforum.eu
A poslední teèkou za tímto èlánkem ještì jeden fakt.
Kdo vlastnì za touto negací stojí? Vìtšina lidí chce mít
nádech snìdé, opálené pokožky, takže nejvìtší radost
média udìlala právì výrobcùm samoopalovacích
prostøedkù, kteøí za negací v soláriích stojí a mají
nejvìtší prospìch z negativních kampaní zamìøených
na seriózní provozovatele solárních studií.
Martin Šembera, majitel sítì
solárních studií Shark, Dolní Lutynì

PrvnÌ rodiËovsk· diskoöou
Jak dìtem vylepšit mikulášskou nadílku? Kde
sehnat potøebné finance? Èlenové výboru Matice
školské pøi ZŠ Aloise Jiráska na tyto otázky našli
odpovìï. Pro veøejnost uspoøádali v klubovnì
Jiøince první roèník rodièovské diskošou. V sobotu
14. listopadu od 18 hodin zaèala zábava. Atmosféru vytváøela hudební skupina Štístko, dobrá
kuchyò a pøedevším samotní úèastníci. Litovat
mohou jen ti, kteøí se rozhodli vìnovat svùj èas
jinému programu. Organizátoøi dìkují všem
rodièùm a èlenùm výboru, kteøí pomohli organizaènì celou akci zajistit.
(red)

prosinec 2009

Dolnolutyòské noviny

strana 5

V·noËnÌ Ëas vonÌ vanilkou a medem
Období Vánoc je kromì jiného i èasem pro vzpomínky na doby minulé. Pøibližme si tuto dobu tak, jak byla popsána
v drobné knížeèce, vydané edicí Ostravica a poeticky nazvané " Babièèina kuchaøka aneb hubì netøeba mýdla, ale
dobrého jídla". Citujeme.
Pøedstavte si, že jste opìt malé dìti a vracíte se
domù. Co vás asi jako první pøivítá? Který dojem?
Vùnì. Ale jaká? S jakou vùní bývá domov obyèejnì spjatý? Vzpomínáte? Je to vùnì neobyèejná. Je
to ta neopakovatelná vùnì maminèiných èi
babièèiných buchet, koláèù a vašich oblíbených
jídel. A z pamìti na nás z této vùnì dýchá ten
zasutý pocit bezpeèí a teplého domova. Pojïme si
jej tedy v tìch nìkolika dávných receptech
pøipomenout a pokusme se obnovit tu "èarovnou"
vùni tajemného dìtství.
Vánoce, v pohanské dobì
oslava zimního slunovratu, v køest´anském
svìtì oslava narození
Vykupitele, mají býti
svátky radosti a lásky. Štìdrý den se nazýval na
Ostravsku také vilija (vigilie) a byl nejvìtším rodinným svátkem. Proto
kdokoli pøišel na Štìdrý
den a Boží hod, dostal jíst
a pít do sytosti. Hospodynì a hospodáø chystali
nìco dobrého nejen èeládce, ale i dobytku. Stejnì
jako na domácí zvíøectvo
pamatovalo se i na rostlinstvo, pøedevším na ovocné
stromy, které se oblévaly
vodou, v níž se vaøily nebo spaøovaly mouèníky.
Podobnì jako o Velikonocích, také o Vánocích
pøedcházel sváteènímu hodování nejprve pùst. Ten
se v mnoha domácnostech alespoò na Štìdrý den
dodržuje dosud. Zato štìdroveèerní hostina bývala
z celého roku nejbohatší. I v nejchudších
chalupách si jednou za rok na tento veliký svátek
opravdu dopøáli štìdrý výbìr jídel, kterých mìlo
být devatero.
V nìkterých oblastech se zaèínalo a jinde konèilo
oplatky s medem, které našel každý èlen rodiny
vedle talíøe. Oplatek se nosil od knìze èi uèitele,
pozdìji se kupoval na vánoèním trhu. Mimo to
pekly se i doma, nebot´ byly nejen obøadním
jídlem vánoèním, nýbrž i oblíbeným peèivem.
Dále následovala polévka (v našem kraji nejèastìji
hrachová èi houbová, rybí až ve 20. století). Hrách
ostatnì na stole nesmìl nikdy chybìt, proto kde
nebyla hrachová polévka, byl dalším chodem
hrách nahusto, nìkdy s kroupami, jindy s cibulkou
nebo se zelím. Èastým dalším chodem byla sladká
omáèka bryja, která se jídávala nejèastìji s vánoèkou, pøípadnì sladkou buchtou. Vždy totiž muselo
být na stole také nìco z mouky. Kromì tradièního
vánoèního peèiva, vánoèek, dìlávaly se k veèeøi i
jiné mouèníky peèené nebo vaøené. Z nich je právì

pro Vánoce pøíznaèné peèivo mlékem spaøené,
kterému se èasto øíkávalo opekance, pupáky nebo
jen buchtièky. Toto peèivo bylo ve zjednodušené
podobì vlastnì buchtou z kynutého tìsta, nadívanou povidly, v chudších chalupách bez nádivky.
Buchta se upekla, nalámala èi nakrájela na talíøe,
posypala cukrem a spaøila horkým mlékem. Ve
Slezsku chystaly matky dìtem papuèky nebo
bobáky (makové buchty, které se mazaly medem).
Jinde se podávaly èerstvé mouèníky vaøené, tj.
cezené nudle s máslem a sypané cukrem se skoøicí,

pøípadnì kynuté knedlíky. Èastìji však se pekly
lívance nebo vdolky, nejchudší pak dìlali vdolky
bramborové.
Pozdìji až se zaèal podávat na štìdroveèerním
stole jableèný závin (štrùdl). Ostatnì ovoce nesmìlo chybìt v žádné podobì. Nebylo to pouze ovoce
èerstvé, jablka a oøechy, jimiž veèeøe konèí a podle
nichž se hádá také osud v pøíštím roce, nýbrž
pøedevším ovoce sušené, švestky, hrušky a hlavnì
køížaly z jablek, ze kterých se vaøila celá øada
tradièních pokrmù. Vaøené sušené ovoce se jedlo
ve smìsi proto, aby v rodinì byla svornost.
Ale ani ovocem nebyl vyèerpán bohatý výbìr jídel.
Musilo se okusiti všeho, a tak nechybìlo ani zelí.
Zajímavé je, že mezi všemi tìmito vánoèními jídly
ustupují do pozadí ryby, a to i v krajích s vyspìlým
rybníkáøstvím. Až ve dvacátém století si naši pøedkové upravují dnes již tradièní rybu s bramborem
èi bramborovým salátem.
Již jsme zmiòovali, že nesmìla na štìdroveèerním
stole chybìt vánoèka. Ovšem hospodynì døíve do
ní pøidávaly také anýz a fenykl. Pozdìji se vánoèky
podávaly nejen se sladkou omáèkou (bryjou), ale
také s oblíbenou kávou, která se aspoò nìkolikrát
do roka vaøila pravá, zrnková (záznamy z r. 1860).
Nejrùznìjší buchty, koláèe a sladké mouèníky byly

pozdìji vystøídány dnes již tradièním cukrovím,
tak jak je známe dnes.
Následující pøedpisy na pøípravu vánoèních jídel
jsou pouze výbìrem kdysi tradièních, ale dnes už
ne zcela známých pokrmù.
VÁNOÈNÍ OPLATKY
600 g hladké mouky, špetka soli, 1 vanilkový cukr,
1 litr mléka, 2 žloutky, 300 g mouèkového cukru,
100 g másla.
Mouku nasypeme do nádoby, pøidáme sùl
a vanilkový cukr, pøilijeme mléko, pøidáme
žloutky, cukr, rozpuštìné máslo a vše
vymísíme do hladka.
Pøíliš husté tìsto
zøedíme
mlékem.
Podle chuti vmícháme
i mletou skoøici nebo
anýz, pøípadnì mleté
oøechy. Vymísené tìsto
necháme 2-3 hodiny
odpoèinout. Potom
malé dávky tìsta
naléváme do jemnì
vymaštìné
horké
formy nebo formièek
a peèeme. Podáváme
potøené medem a nìkdy èesnekem.
OPEKANCE
20 g droždí, trocha
mléka, sùl, 20 g mouèkového cukru, 500 g mírnì
ohøáté hladké mouky, hrubá mouka na posypání.
Sypání: 80 g mletého máku, 60 g mouèkového
cukru, 80 g másla, trochu mléka, 50 g medu.
Z malého množství mléka, droždí, soli, cukru a tøí
lžic mouky zadìláme kvásek, necháme vykynout
na teplém místì. Ostatní mouku dáme do vìtší
mísy, pøidáme kvásek, podle potøeby vlažné mléko
a vymísíme øidší tìsto. Povrch tìsta poprášíme
moukou, pøikryjeme èistou utìrkou a necháme
v teple kynout. Vykynuté tìsto dáme na prkénko
s držátkem posypané moukou, odkrojíme z nìho
kousek, rozválíme ho na sílu prstu, posypeme
moukou a nakrájíme na kousky dlouhé 1 cm.
Poprášené moukou poskládáme na pomaštìný
plech tak, aby byl každý opekanec samostatnì.
Chvilku necháme kynout a peèeme ve vyhøáté
troubì. Pøed podáváním opekance spaøíme za
obèasného promíchání ve vaøící vodì, scedíme,
dáme do mísy a posypeme mletým mákem
promíchaným s prosátým cukrem. V malé nádobì
ohøejeme máslo, do nìj pøilijeme mléko, med
a promícháme. Smìs necháme pøejít varem,
odstavíme, ještì horkou polijeme opekance a hned
podáváme.
(red)
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PLESOV¡ SEZ”NA

Èísla hrobù na pohøebišti v Dolní
Lutyni, jejichž majitelé nemají ke dni
9. listopadu 2009 zaplacen poplatek
za pronájem hrobových míst a uzavøenou platnou nájemní smlouvu.
7, 27, 30, 36, 39, 44, 54, 56, 82, 86, 88, 91, 92,
100, 102, 104, 105, 107, 108, 116, 141, 142,
144, 155, 163, 184, 200, 205, 207, 208, 209,
211, 212, 213, 225, 234, 266, 270, 303, 319,
325, 377, 378, 385, 394, 396, 401, 403, 454,
462, 499, 514, 517, 521, 543, 547, 554, 561,
562, 574, 575, 581, 612, 655, 664, 701, 722,
723, 736, 773, 795, 824, 830, 831, 832, 837,
855, 866, 869, 888, 921, 923, 926, 938, 945,
964, 972, 1027, 1032, 1050, 1062, 1064, 1081,
1095, 1126, 1137, 1148, 1149, 1158, 1162,
1164, 1170, 1175, 1179, 1189, 1195, 1201,
1211, 1236, 1233, 1239, 1247, 1256, 1271,
1286, 1303, 1329, 1335, 1409, 1410, 1413,
1416, 1428, 1448, 1479, 1487, 1501, 1523,
1582, 1594, 1628, 1643, 1646, 1650, 1657,
1675, 1677, 1685, 2002, 2005, 2007, 2019,
2022, 2027, 2029, 2039, 2044, 2047, 2064,
2073, 2074, 2076, 2081, 2087, 2111, 2118,
2120, 2133, 2139, 2142, 2144, 2146, 2155,
2192, 2190, 2199, 2200, 2209, 2210, 2215,
2217, 2220 a 2226.

OBEC DOLNÍ LUTYNÌ
Tøanovského 10, 735 53 Dolní Lutynì
Veøejná výzva k pøihlášení zájemcù na obsazení funkce
zamìstnance - ekonoma a úèetní obce
(dle zákona è. 312/2002 Sb., o úøednících územních samosprávných celkù
a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù)
1. Zamìstnavatel: Obec Dolní Lutynì, Tøanovského 10, Dolní Lutynì
2. Druh práce: ekonom a úèetní obce
3. Charakteristika vykonávané práce: úèetní agenda spojená s výdajovými
úèty u pøíslušných penìžních ústavù; vedení úèetních knih; likvidace a
úètování dodavatelských faktur; vedení úèetních dokladù a pomoc v vyúètování v rámci èerpání dotací; provádìní analýz pohledávek a závazkù;
zajištìní úètování, úèetní závìrky, výkaznictví a kontroly v rozsahu pùsobnosti územního samosprávného celku a jím zøizovaných pøíspìvkových
organizací; provádìní analýz a sledování plnìní a èerpání rozpoètu obce;
sledování právních pøedpisù v dané oblasti;
4. Místo výkonu práce: Obec Dolní Lutynì
5. Pøedpoklady pro vznik pracovního pomìru:
- státní obèan ÈR pøípadnì cizí státní pøíslušník s trvalým pobytem na území
ÈR;
- vìk min. 18 let;
- zpùsobilost k právním úkonùm;
- bezúhonnost;
- ovládání jednacího jazyka;
6. Platová tøída : 9. platová tøída (dle naø. vlády èís. 564/2006 Sb., o platových pomìrech zamìstnancù ve veøejných službách a správì, ve znìní
pozdìjších pøedpisù; možnost postupného pøiznání osobního pøíplatku - dle
zák. è. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znìní pozdìjších pøedpisù)
7. Další pøedpoklady pro vznik pracovního pomìru:
- kvalifikaèní pøedpoklad vzdìlání - minimálnì VO - zamìøení ekonomické;

pátek 15. ledna 2010
Dìtský karneval ve Vìøòovicích
sobota 16. ledna 2010
Myslivecký ples v hájence v Neradì
sobota 16. ledna 2010
Sportovní ples TJ Sokol v KD
sobota 16. ledna 2010
Rodièovský ples ve Vìøòovicích
sobota 23. ledna 2010
Ples MO PZKO Vìøòovice
pátek 22. ledna 2010
Ples základní školy s polským
vyuèovacím jazykem v KD
sobota 30. ledna 2010
Ples MO PZKO v Dolní Lutyni v KD
pátek 5. února 2010
Veèírek Klubu seniorù v KD
nedìle 7. února 2010
Rej masek pro všechny dìti v KD
sobota 20. února 2010
Rodièovský ples ZŠ A. Jiráska v KD
pátek 26. února 2010
Pochování basy
požárníci Dolní Lutynì - Nerad
sobota 27. února 2010
Obecní ples
sobota 27. února 2010
Pochování basy ÈSZ v klubovnì Jiøinka
sobota 6. bøezna 2010
Pochování basy TJ Sokol v KD
- praxe ve veøejné správì výhodou;
- velmi dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
- znalost zák. è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), ve znìní pozdìjších
pøedpisù; zák.è. 250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních
rozpoètù, ve znìní pozdìjších pøedpisù; zák. è. 563/1991, o úèetnictví, ve
znìní pozdìjších pøedpisù, 323/2002 Sb., o rozpoètové skladbì, ve znìní
pozdìjších pøedpisù, zák. è. 320/2001 Sb., o finanèní kontrole ve veøejné
správì a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù;
- zodpovìdnost, komunikaèní a organizaèní schopnosti;
8. Pøihláška musí obsahovat:
- jméno, pøíjmení, titul uchazeèe;
- datum a místo narození uchazeèe;
- státní pøíslušnost uchazeèe;
- místo trvalého pobytu uchazeèe (vèetnì uvedení èísla telefonu);
- èíslo OP nebo dokladu o povolení k pobytu na území ÈR;
- datum a podpis uchazeèe;
9. K pøihlášce se pøipojí tyto doklady:
- profesní životopis vèetnì údajù o odborných znalostech a dovednostech
a o dosavadních zamìstnáních;
- úøednì ovìøená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdìlání;
- výpis z rejstøíku trestù ne starší než 3 mìsíce;
10. Pøedpokládaný nástup: 01. 04. 2010
Doba uzavøení pracovního pomìru: na dobu neurèitou
11. Místo, zpùsob a lhùta podání pøihlášky:
Místo podání pøihlášky:
Obecní úøad Dolní Lutynì, Tøanovského 10, 735 53 Dolní Lutynì
Zpùsob podání: na výše uvedené adrese osobnì v podatelnì nebo poštou;
Lhùta pro podání pøihlášky: do 30. 12. 2009
Pøihlášky doruèené po tomto datu nebudou do øízení o výbìru
zamìstnance zaøazeny.
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Naöi bojovnÌci se na mistrovstvÌ svÏta neztratili
Èlenové Soukromé školy Shaolin-kung-fu v Dolní Lutyni pod vedením trenéra Pavla
Trošáka se v pùli øíjna zúèastnili otevøeného Mistrovství svìta v bojových umìních
Dálného východu federace WMAA ROC, které se konalo v polské Bieruni.
Mistrovství se zúèastnili jen ti nejlepší z klubu
- dívky Jana Zázvorková, Tereza Bazalová
a chlapci Lukáš Téma, Martin Hanák, Michael
Field, Dominik Walica, Jakub Drobil a Adam
Šlosar. A rozhodnì pøedvedli, že se v Dolní
Lutyni dìlá tento sport na velmi dobré úrovni.
V kategorii chlapci do 8 let se na 3. místì
umístil Adam Šlosar. V kategorii dívky do
12 let se na 2. místì umístila Jana Zázvorková
a na 4. místì Tereza Bazalová. V kategorii
chlapci do 14 let se na 2. místì umístil Lukáš
Téma, na 3. místì Martin Hanák a kousek na
bednu mìli také Michael s Dominikem, kteøí
zacvièili také velmi dobøe.
Junioøi, kteøí již cvièením dosáhli na zelený
pásek, se dále uèí vést kolektiv zaèínajících,
v nìkterých pøípadech i starších sportovcù než
jsou sami. Velkým pøínosem tohoto sportu je
zvyšování jejich fyzické zdatnosti, disciplíny,
obratnosti, sebeovládání a vìtší dùvìry v sebe
sama pøi pohybu našimi nebezpeènými ulicemi.
Na úspìchu našich dìtí mají podíl i pøedstavitelé obecního úøadu v Dolní Lutyni a obec-

ního zastupitelstva, kteøí se rozhodli bývalou
školní tìlocviènu zachovat pro sportovní úèely.
Za to jim patøí velký dík.
(za)

äkolnÌ florbalovÈ ¯·dÏnÌ

PoslednÌ z·pas
podzimu nevyöel

Dne 20. øíjna se u nás ve škole, ZŠ a MŠ
A. Jiráska, uskuteènil zápas ve florbalu
mezi tøídami 5. A a 5. B. Hrála dvì
chlapecká družstva a dvì dívèí družstva
po pìti hráèích. Nadšení bylo obrovské,
jak u hráèù, tak u fanouškù. Vítìzové
i poražení byli odmìnìni a pøislíbili jsme
si brzkou odvetu, tøeba v jiné míèové høe.
Dne 21. øíjna jsme reprezentovali naši
školu v okrskovém kole, kde jsme se
umístili na 5. místì.
Pøátelský zápas
Paní uèitelky z 5. A a 5. B se rozhodly, že
udìlají pøátelský zápas. Naše p. uèitelka nás
trénovala už mìsíc pøedem. Mìli jsme si
sami urèit družstva po pìti. Celé naše družstvo mìlo pevné nervy. Vìdìli jsme, že 5. A
má nìkteré hráèe lepší než my. Pøesto jsme si
vìøili.
Když nám holky z 5. A daly tøetí gól, tak
jsme mìly strach, at´ to neprohrajeme. Daly
jsme do toho všechno. Byla jsem tak zpocená
a udýchaná, že jsem myslela, že se ani
nenadechnu.

V druhém poloèase jsme prohrávaly 8:0.
Nakonec jsme prohráli 10:0 a 5. A vyhrála.
Chudáci fanoušci si málem vyøvali hlasivky.
Ale stejnì jsme dostali oplatek a kartu do
restaurace Mc Donald´s. Vše mì bolelo, ale
mnì bylo jedno, kdo vyhrál. Pro mì vyhráli
všichni. Pøekonali jsme sami sebe.
Marie Švarcová (5. B)
Florbalový turnaj
V úterý po obìdì to všechno zaèalo. Zahájili
jsme turnaj ve florbalu mezi pátými tøídami.
Napøed to vypadalo, že nepadne žádný gól,
ale nakonec stejnì zaèaly padat. Publikum
bylo bláznivé, všichni pištìli, fandili a skandovali. Gólù padalo hodnì, zvláštì u holek.
Kluci do hry dali také všechno, nahrávali si,
obehrávali se navzájem, byli mazaní.
Nakonec všechno dopadlo dobøe. Vyhrálo
družstvo holek z 5.A a družstvo chlapcù
z 5.B.
Byla radost, nìkde smutek, u nìkoho
dokonce zlost, ale nakonec si všichni podali
ruce. Byl to super.
Martin Kolka (5. A)

Smilovice - SK Dolní Lutynì 2:0 (0:0)
Poslední

podzimní

utkání

na

høišti

Smilovic se mužstvu našeho Sokola vùbec
nepovedlo. Domácí nepøedvedli skoro nic,
ale pøesto dokázali zvítìzit.
Rozhodla vìtší chut´ a touha po vítìzství.
Hosté si vypracovali spoustu šancí, ale
koncovka byla žalostná podobnì jako celý
podzim.
Opìt se ukázalo, že si dokážeme vytvoøit
šance, ale promìnit i ty nejvyloženìjší je
neøešitelný problém.
Je tøeba hodit podzim za hlavu a pøipravit
se na jarní boje o záchranu.
Zimní pøíprava bude zahájena 5. ledna
2010 v tìlocviènì místní školy.
Budeme se snažit mužstvo vhodnì doplnit,
dobøe potrénovat a pøipravit se na jarní
boje, které zaènou 28. bøezna 2010.
Vedení TJ Sokol Dolní Lutynì pøeje
ètenáøùm Dolnolutyòských novin pøíjemné

prožití

vánoèních

svátkù

a št´astný rok 2010.
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