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V centru obce budou novÈ stromy
Jak jste si urèitì všimli, pøedevším v
centru obce Dolní Lutynì došlo v
posledních týdnech k velkým
zmìnám. U starosty Mgr. Pavla
Buzka jsme zjišt´ovali bližší informace.
Pane starosto, k jakým zmìnám nyní
dochází a proè?
"Již v minulém roce jsme zvažovali, že bychom
mohli centrum obce trochu vylepšit pøedevším
z hlediska parkových úprav. Požádali jsme o
nezbytná povolení, ale bohužel, než všechna
povolení nabyla právní moci, skonèilo období
vegetaèního klidu a my jsme naše zámìry
museli odložit. Jak se pozdìji ukazalo, bylo to
dobøe. Na podzim požádalo Øeditelství silnic a
dálnic o povolení na kácení
døevin pod tìlesem dálnice.
Toho jsme se rozhodli
využít a po mnoha složitých jednáních se nám
podaøilo dosáhnout toho, že investor sám
provede náhradní výsadbu, pøedevším centru
obce, stejnì jako tomu bylo napø. v Bohumínì."
Kolik to bude obec stát?
"Veškerá nová výsadba vèetnì nutného kácení,
frézování nebude stát obec ani korunu z obecního rozpoètu. Protože pro výsadbu bude použit
velmi kvalitní rostlinný materiál, lze
odhadovat, že kdyby obec mìla vše zaplatit,
musela by vyèlenit finanèní prostøedky v
øádech nìkolika miliónù korun."
Kde všude by se mìly být vysazeny nové
stromy?
"Když to vezmu od smuteèní sínì, tak tam by
mìla být alej èervených javorù, naproti u
høbitovní zdi by mìla vyrùst alej sloupovitých

novinka

habrù, které by postupnì mìly nahradit túje.
Sloupovité habry mají tu výhodu, že listí z nich
opadává až na jaøe a údržba hrobù nebude
taková pracná. Nová alej vznikne v areálu velké
školy a u malé školy by mìl vzniknout park s
více druhy stromù a keøù proto, aby se dìti
nauèily poznávat jednotlivé druhy. Na
parkovišti budou zasázeny kulové javory, a tak
se výraznì zmìní vzhled støedu obce. Ten ještì
doplní nová výsadba pod lékárnou. Další
výsadba bude v parku a jeho okolí, kde by mìlo
být vysázeno nìkolik soliterních stromù a liniových výsadeb, vèetnì kvetoucích sakur, a také
ve Vìøòovicích."
Lidé se nejèastìji ptají, zda stromy na
parkovišti neuschnou vlivem špatného podloží?
"Na tuto otázku jsem se osobnì zeptal odborníka, Ing. Karla Sturze, vedoucího pracovníka
firmy, která výsadbu realizuje. Potvrdil mi, že
se nemusíme bát. Stromy budou dostateènì
velké s balem, ze kterého bude zasazený strom

èerpat živiny první dva roky. Další tøi roky
bude strom živiny získávat ze substrátu, do
kterého bude zasazen a po pìti letech bude
koøenový systém natolik vyvinut, že bude mít
sílu pøežit i v horších podmínkách. Navíc na
celou výsadbu se vztahuje pìtiletá "záruka"."
Nebojíte se, že vlivem vandalismu mùže být
všechna ta práce znehodnocena?
"Kdybych se bál, zùstalo by v Dolní Lutyni vše
pøi starém a nic by se nezmìnilo. V tomto
smìru dùvìøuji lutyòským obèanùm a vìøím, že
se mezi nimi nikdo takový nenajde. Vždyt´
zasazeny budou takové druhy, jako jsou ginkgo
biloba,
katalpy,
habry,
lilianovník
tulipánokvìtý a mnoho dalších. Celkový poèet
novì zasazených stromù nìkolikanásobnì
pøevyšuje poèet vykácených døevin a to už
vùbec nemluvím o keøích a dalších rostlinách,
které jsou souèástí náhradní výsadby. Stromy
sázíme pro budoucí generace a krásný vzhled
naší obce."
Návrhy stromové aleje najdete na stranì 3.

Pozor, toulavÌ psi zabÌjejÌ zvÌ¯ata!
Nejen v pražské Zoo, ale i u nás zabíjejí volnì pobíhající dva psi (jeden je
èerný a druhý se svìtlými skvrnami),
a to slepice, kachny i králíky, které si
vytáhnou ven z kotcù èi ohrad.
A jaký je rozdíl mezi dìtmi, které jdou do školy,
miminky ležícími v koèárku èi batolícími se po
zahradì a výše uvedenými zamordovanými
zvíøátky - v bezmocnosti bohužel žádný!

Tito psi jsou vidìt, jak bìhají na høišti TJ Sokol,
na polích u bývalého koupalištì, na polích u
nové cesty, U Jiøinky, na Výšinì, podhrabávají se
pod ploty a bìhají po zahradách i volnì pøístupných místech. Vzhledem k tomu, že stále mìní
svá pùsobištì, nepodaøilo se tyto, zajisté
nebezpeèné, tvory odchytit.
Opakovanì upozoròujeme, že za volnì pobíhajícího psa je zodpovìdný majitel! V tomto pøípadì je však doposud neznámý.
(pp)
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100 lat chÛru Lutnia w Lutyni Dolnej

Zespó³ œpiewaczy powsta³ w 1908
roku przy Kole Macierzy Szkolnej w
Lutyni Niemieckiej. Jego pierwszym
dyrygentem
by³
nauczyciel
lutyñskiej szko³y przy koœciele Wilhelm Greger. Próby urz¹dzano raz w
tygodniu w gospodzie gminnej
Harendzie (obecnie siedziba urzêdu
gminy).
Za³o¿ycielami kó³ka œpiewaczego byli: Ferdynand Janeczek, Agnieszka Holesz, Maria Bo¿ek,
Maria Babisz, Maria Faber, Anna Górniak,
Amalia Faber, El¿bieta Szeliga, El¿bieta Bieroñska, Anna Sosna, Józef Holesz, Franciszek Holesz,
Karol Lacheta, Stanis³awa Klimonda, Jan Fober,
Józef Topiarz, Zofia Witkowicka, Rudolf Sosna.
Do wybuchu pierwszej wojny œwiatowej dyrygentami byli nauczyciele i ofiarni spo³ecznicy:
Jan Fober, Jan Górniak, Józef
Topiarz i organista Ferdynand
Janeczek.
W okresie miêdzywojennym 1922-1939 chórem
kierowali nauczyciele: Józef Ma³ysz, Józef P³onka, Adolf NiedŸwiedŸ, Frydolin Czerner, Karol
Gierat, Karol Prymus, Rafa³ Bajger, Jan Górniak,
Robert Ga³uszka, Franciszek Klus, Karol Gzyl,
Józef Mierzwa, Franciszek Szymonik, Rudolf
Wójcik, Jan Mokrysz i Jan Jeleñ.
Druga wojna œwiatowa znacznie przerzedzi³a
szeregi naszego spo³eczeñstwa, wielu cz³onków
chóru mieszanego w Lutyni Niemieckiej znalaz³o
siê w wiêzieniach i obozach koncentracyjnych.
Ofiarami drugiej wojny œwiatowej byli dwaj
dyrygenci: Jan Górniak i Ferdynand Janeczek
oraz czterech chórzystów: Leon Michalik,
W³adys³aw Opio³a, Karol Sosna i Józef Manderla.
Pierwsze lata powojenne nie sprzyja³y dzia³alnoœci kulturalnej, dopiero w 1947 chór mieszany
wznowi³ dzia³alnoœæ jako zespó³ œpiewaczy przy
Miejscowym Kole Polskiego Zwi¹zku Kulturalno
- Oœwiatowego w Lutyni Dolnej. Pierwszym
powojennym dyrygentem zosta³ nauczyciel
Emanuel Pastuszek, który kierowa³ nim do 1958
roku. Pomagali mu Stanis³aw Wac³awik oraz
Wanda Filipek - równie¿ nauczyciele.
W latach 1958 - 1998 dolnolutyñskim chórem

v˝roËÌ

kieruje Alojzy Babiñski. W roku 1968 chór
mieszany w Lutyni Dolnej przyjmuje nazwê
"Lutnia". Od roku 1999 dyrygentem chóru
mieszanego "Lutnia" jest in¿. W³adys³aw Rusek z
Rychwa³du.
Chór liczy obecnie 28 cz³onków i zrzesza
œpiewaków z ró¿nych krañców Lutyni,
Wierzniowic, Rychwa³du i Or³owej. Najd³u¿szym
sta¿em w chórze dolnolutyñskim mog¹ siê
poszczyciæ nastêpuj¹cy chórzyœci:
Stanis³awa Duda by³a cz³onkini¹ chóru w latach
1933-2006. Anna Sztwiertnia jest aktywn¹
chórzystk¹ od 1936 po dzieñ dzisiejszy. Od roku
1945 œpiewaj¹ w chórze dolnolutyñskim Józef
Sztwiertnia, Miros³aw Wajda i Helena Marcol. W
roku 1947 przyst¹pi³a £ucja Staøièna a w roku
1950 Liana Woska oraz Herta Ondrzejek. Ponad
35 lat aktywnymi cz³onkami chóru s¹ Renata
Æmiel, W³adys³aw i Irena Hilowie, El¿bieta
Kania, Aleksandra Kamionka i Maria Sztwiertnia.
Œpiewacy "Lutni" wystêpuj¹ przeciêtnie 15 razy
w roku na imprezach Kó³ PZKO, koncertuj¹ u nas
i w Polsce, bior¹ udzia³ w uroczystoœciach koœcielnych i œwieckich obwodu bogumiñskiego i
or³owskiego, uczestniczyli w 10 edycjach Œwiêta
Œl¹skiej Pieœni "Trojok Œl¹ski".
Jednym z najwa¿niejszych osi¹gniêæ chóru by³o
uczestnictwo w VI Œwiatowym Festiwalu
Chórów Polonijnych w Koszalinie w 1985 roku
oraz w Œwiatowych Spotkaniach Chórów w
Koszalinie w 1999 roku.
"Lutnia" wspó³pracuje od roku 1988 z chórem
mieszanym "S³owik nad Olz¹" z Olzy, od 1997
roku z zespo³em œpiewaczym "Kalina" z £azisk.
Chórzyœci spotykaj¹ siê razem na wspólnych
imprezach, wymieniaj¹ doœwiadczenia, wzajem-

V kulturním domì naší obce bylo
opìt veselo a když padla jedenáctá
hodina, domù se nikomu jít vùbec nechtìlo.
Bylo tomu tak na spoleèenském veèírku, který poøádal Klub
dùchodcù v pátek 15. února 2008. Rádi jsme uvítali kromì našich
èlenù i mnoho našich pøíznivcù a milých hostù vèetnì místostarosty pana Jana Fismola.
Úvodem pøedvedli mladí taneèníci Petra Šarmanová a Michal
Hluchnik z taneèního klubu Domino v Orlové ètyøi standardní a
ètyøi latinskoamerické tance. Všem se jejich vystoupení
moc líbilo.

Zda¯il˝ veËÌrek

nie zachêcaj¹ siê do pracy.
"Lutnia" w roku 1998 otrzyma³a najwy¿sze odznaczenie zwi¹zkowe z wpisem do "Z³otej Ksiêgi
PZKO", w roku 1993 odznakê Honorow¹ z Laurem Polskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr w
Warszawie.
W roku 2003 chór mieszany "Lutnia"
uhonorowany zosta³ Certyfikatem Zarz¹du
Oddzia³u Œl¹skiego Polskiego Zwi¹zku Chórów i
Orkiestr, który nada³ chórowi status cz³onka Konfraterni Najstarszych Chórów Województwa
Œl¹skiego.
Mimo wielu trudnoœci i ró¿nych przeszkód nasz
zespó³ trwa i ca³y czas doskonali swój kunszt oraz
ubogaca swój repertuar. Poza tym zawi¹za³a siê
przyjacielska wiêŸ miêdzy nami. Jest to coœ bardzo cennego, zw³aszcza w dzisiejszych, zmaterializowanych czasach.
Niepostrze¿enie nadszed³ czas wielkiego œwiêta
dla wszystkich chórzystów: dawnych i obecnych
- Jubileusz 100-lecia istnienia Zespo³u.
Uroczystoœæ Jubileuszowa odbêdzie siê w sobotê
10 maja 2008 o godz. 15-tej w Domu Kultury i
bêdzie podziêkowaniem wszystkim ofiarnym
chórzystom za d³ugoletni¹ dzia³alnoœæ i godne
reprezentowanie nie tylko MK PZKO, ale
równie¿ gminy Lutynia Dolna. Zapraszamy
serdecznie.
Maria Sztwiertnia
V letošním roce uplyne 100 let od založení polského smíšeného pìveckého souboru LUTNIA
pøi MS PZKO v Dolní Lutyni, který patøí k nejstarším pìveckým sborùm na Tìšínském Slezsku.
Srdeènì zveme na Slavnostní koncert, který se
uskuteèní v sobotu 10. kvìtna 2008 v 15 hodin v
Kulturním domì v Dolní Lutyni.

Na veèírku nechybìla ani bohatá tombola. Srdeènì dìkujeme
všem sponzorùm, a to starostovi obce panu Pavlu Buzkovi, Josefu
Wojtasovi, Rudolfu Kleèkovi, Jaroslavu Hermanovi, Pavlu
Mazáèovi, Jiøímu Barteèkovi, Marii Szajerové , Jindøišce
Koneèné, Pavle Petrové a Radce Sternadlové za vìcné dary do
tomboly.
K poslechu a tanci po celý veèer vyhrávala hudební skupina
Tango. Svým repertoárem pìkných písní si u všech získala oblibu.
Závìrem jedno naše pøání, jak plyne èas, abychom se ve zdraví
všichni sešli za rok zas.
Za Klub dùchodcù: Lydie Èervencová
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"NejvÏtöÌm problÈmem bude kanalizace,"
postÏûoval si investiËnÌ technik obce Mari·n Franko
Stejnì jako každá jiná obec obdobné velikosti bojuje Dolní Lutynì o každou korunu na investice. A stejnì jako
jiným ani tady nejsou nic platné dotace z evropských fondù, nebot´ takováto obec má problém sehnat prostøedky byt´ jen na spolufinancování mnohamilionové investice. Pøesto se letos v Dolní Lutyni bude stavìt a opravovat. Zaèala už rekonstrukce lékárny a chystá se oprava kulturního domu.
Které nejdùležitìjší investièní akce má
obec v letošním roce pøed sebou?
"Zahájila se oprava Lékárny sv. Barbory
vèetnì uvedení schodištì do pùvodního
stavu. Pøipravujeme projekt na opravu kulturního domu, jsme ve fázi pøípravy projektu
na odkanalizování zbylé
èásti
obce.
Máme
požádáno o dotaci na
zateplení mateøské školky ve støedu obce."
Kolik penìz má letos obec na investice?
"Pokud budeme mluvit èistì o investicích,
pak máme naplánováno 2,2 milionu korun.
V této sumì nehledejme finanèní prostøedky
potøebné na opravy a udržování, na ty je
vyèlenìná v rozpoètu oddìlená èástka."
Co by obec nutnì potøebovala, myšleno
z investic, ovšem z dùvodu nedostatku
finanèních prostøedkù je to v souèasnosti
nerealizovatelné?
"Pøedevším kanalizaci. I s pomocí dotace to
bude velmi nároèný projekt."
Pøedstavitelé malých obcí poètem obyvatel podobných Dolní Lutyni si stìžují, že
dotaèní programy jsou pro nì nedosažitelné, protože obce ze svých rozpoètù nemají
ani na spoluúèast… Jak je na tom Dolní
Lutynì s èerpáním prostøedkù z operaèních programù a strukturálních fondù
EU?
"Je to pøesnì tak. Šanci mají vìtší projekty
a na spoluúèast obec obvykle nemá dostatek
finanèních zdrojù. Navíc pøinášejí znaènou
administrativní nároènost jak na pøípravu,
tak realizaci, s rizikem vrácení dotace. Zatím
naše obec úspìšnì èerpala dotace na vìtšinu
investic - projekt kanalizace Vìønovic, sesuv
svahu ve Waroschovì lese, zklidnìní køižovatky a další. Snažíme se využít tyto fondy
pøedevším k úspoøe finanèních prostøedkù na

rozhovor

plánované akce, o jejichž realizaci máme
jasno.
Aktuálnì žádáme o dotaci na
zateplení budovy mateøské školky. Budeme
usilovat i o dotaci na opravu a zateplení kulturního domu Osvìtové besedy. Pøi žádání
o dotace využíváme spolupráce s jinými
obcemi a mìsty."
Stavba dálnice (úsek z Bohumína do
Vìøòovic) je jednou z nejvìtších investic v
novodobé historii obce, pøestože ji hradí
stát. Jak moc stavba ovlivní život obce?
"Pro samotné Vìøòovice a Nerad to znamená
samozøejmì zátìž a to pøedevším pøi stavbì.
Vnímejme ale stavbu dálnice jako celkový
ekonomický prospìch našemu regionu, který

pøinese lepší dopravní obslužnost a možnosti pracovního uplatnìní v takových mìstech
jako je Bohumín, Ostrava èi Orlová."
Jak je na tom obec s kanalizací? Podle
norem EU má být do roku 2010 kompletnì
odkanalizována.
"Vše je ve stádiu pøípravy k realizaci.
Odkanalizování Vìønovic je ve fázi èekání
na vydání územního rozhodnutí. Pro zbylou
èást Dolní Lutynì pøipravujeme podklady
pro výbìrové øízení na projekt kanalizace.
Vìøíme, že dotace bude natolik pøíznivá, že
si budeme moci dovolit spoluúèast na realizaci."
Dìkujeme za rozhovor.

Jak by mohla vypadat stromov· alej?
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SlunÌËkov· druûina si vyjela na hory
Nastal èas volna. Ano, myslím
tím tolik oèekávané jarní prázdniny, kdy se žákùm a žáèkùm
Karvinska naplno rozzáøily jejich
oblièeje. Koneènì si dopøejí
trochu odpoèinku a nahromadí
energii potøebnou na to, aby
vykroèili po prázdninách do
školy plni motivace.
Nìco jako škola a vše okolo ní byla pro
vìtšinu žákù tabu,
avšak ne pro školní
družinu, ve které si dìti
na sebe natolik zvykly, že si nemohly nechat
ujít pøíležitost strávit krásný den právì se
svými "sluníèkovými kamarády".
Tato dobrovolná akce se zrodila v hlavì paní
vychovatelky Anièky Szeligové.
Výletu se úèastnilo 12 dìtí, které již netrpìlivì èekaly na vlak v Dolní Lutyni.
Rozlouèily se se svými rodièi (nìkteøí i prarodièi) a vydaly se na cestu trvající nìco pøes
hodinu. Koneènì tu byla koneèná- Mosty u
Jablunkova, kde jsme také vystoupili
a vydali se odtud na menší túru k chatì
Zuzana. Stoupající terén dìti nijak netrápil,
naopak, procházku si užívaly, jak jen mohly.
Cestu jim paní vychovatelky krátily krátkými nauènými poznámkami a hádankami, což
dìti velice bavilo. Jakmile dorazily k chatì,
konal se odpoèinek spojený také s obìdem.
"Sluníèka" si pochutnávala na hranolkách

na v˝letÏ

s keèupem, vìtší labužníci si dokonce
dopøáli i smažený sýr.
Lehce odpoèati jsme se odebrali na improvizovanou sjezdovku, jež byla pro žáèky
nejvìtším ternem celého dne. Byli štìstím
bez sebe, že si mohou vytáhnout své igelitové tašky, lopatu a sjíždìt zvesela dolù. Poté
jsme se odebrali na nákupy. Dìvèata se tìšila z panenek Barbie, naproti tomu kluci se
stali velkými bojovníky s novými meèi a
zbranìmi. S roztomilými dáreèky nezapomnìli ani na své blízké. Na závìr výletu jsme
si dopøáli sladkou teèku - a to doslovnì.
Navštívili jsme místní útulnou cukrárnu

a obrali ji o ty nejlahodnìjší laskominy, mezi
kterými vyhrálo u dìtí lidské oko vyrobeno
ze želé.
Unaveni, spokojeni a plni nových a krásných
zážitkù jsme si to namíøili zpìt k nádraží,
nasedli do vlaku a užívali si cestu domù.
To ale není zdaleka vše. V pátek bylo
v družinì otevøeno i pro nedružináøe, kteøí se
mohli pøijít podívat na promítání pohádek,
zúèastnit se hry Zlatokopové o diplomy
a sladké odmìny a vyzkoušet si interaktivní
tabuli. Pobavit se s kamarády pøišlo 20 dìtí.
Za ŠD - Dolní Lutyni støed
Pavla Filipová, vychovatelka

Kdo umÌ lÈpe ovl·dat poËÌtaË?
Zúèastnilo se jí 70 žákù ze 14 základních
škol. V kategorii Mùj web žáci pøedvedli
vlastní internetové stránky a jejich práce hodnotili studenti ètvrtého roèníku poøádající
školy. Své dovednosti ve zpracování textu
a tabulek si soutìžící otestovali v kategorii Word, ve které museli z pøipravených dat tvoøit dokument v urèitém èasovém limitu. Tøetí kategorie byla netradièní a velmi lákavá. Jednalo se o
soutìžení v oblíbené PC høe Counter Strike. Startovalo celkem 12 týmù po ètyøech hráèích a
vyøazovací metodou se probojovaly do semifinále tøi nejúspìšnìjší skupiny støelcù. Absolutním
vítìzem byl hráèský tým z Dolní Lutynì ze školy A. Jiráska. ,,Vítìzové obdrželi vìcné ceny, a to
díky sponzorùm akce," øíká Joanna PaŸdziorová, uèitelka SOŠ Net Office, a dodává:,,Vìøím, že se nám úspìšnì podaøilo založit novou tradici, ve které
bychom rádi pokraèovali i v dalších letech."
(Pøevzato z novin Karvinsko, ze dne 19. 2. 2008)

Pro žáky a žákynì z Orlové a
okolních mìst pøipravili studenti
SOŠ Net Office Orlová netradièní
soutìž, která se konala 8. února.

Jede, jede maöinka, kou¯Ì se jÌ z komÌnka
Ale ne jen tak obyèejná mašinka! Ta,
která projíždìla 24. ledna sálem
restaurace Šiøina, mìla velký èervený nos a obrovské boty.
Místo vagónkù táhla pøekrásné princezny a víly,
èiperného skøítka, stateèné rytíøe èi indiány, veselého
kašpárka, nejrùznìjší roztomilá zvíøátka, tak trochu
strašidelného Spidermana s Batmanem a spoustu
dalších pohádkových postav. Klaun Bedøich mìl
u dìtí z MŠ na Zbytkách opravdu úspìch. Stále pøe-

kvapoval novými úkoly, které malí taneèníci neúnavnì a s velkým nadšením plnili. Kouzlo karnevalu
dokreslily duhové bublinky z bublifukù a desítky
nafouknutých balónkù, které padaly na udivené dìti
snad rovnou z nebe. Až do poslední chvíle nebylo zøejmé, kdo koho utahá døíve. Vždyt´ i tanec s maminkou nebo tatínkem na stále se zmenšujícím kousku
novin dá èlovíèkovi v masce zabrat. Pøesto mìli
všichni dobrou náladu a mohli až do veèera zpívat:
"Jede, jede mašinka, kouøí se jí z komínka, jede, jede

do dáli, jen at´ jsou všichni veselí…"
Mgr. Lenka Trembošová,
pøedsedkynì výboru SRPŠ pøi MŠ Zbytky
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SkvÏl˝ v˝kon, Martino, Nikolo a Honzo!

zleva: Jan Ciosk, Martina Køístková, Nikola Honyszová.
V lednu a únoru se žáci naší školy
ZŠ A. Jiráska v Dolní Lutyni Jan
Ciosk, Martina Køístková a Nikola
Honyszová (všichni 8. A) a Markéta
Slaná (9. B) rozjeli do Havíøova a
Karviné,
aby
se
zúèastnili
jazykových soutìží v anglickém i
nìmeckém jazyce.
Pro zajímavost je tøeba dodat, že Jan Ciosk se
úèastnil soutìží v jazyce anglickém i nìmeckém. Ve svìtì se urèitì neztratí. Martina
Køístková obsadila v soutìži v angliètinì na
soukromém gymnáziu v Havíøovì v konkurenci 20 soutìžících 1. místo. Zkoušel se poslech,
gramatika, slovní zásoba a konverzace. I její
spolužák Honza Ciosk zde uspìl, skonèil tøetí.
A Markéta Slaná z 9. B se umístila se ztrátou
jednoho bodu hned za ním, skonèila ètvrtá.

Nikola Honyszová zase soutìžila v okresním
kole konverzaèní soutìže v nìmeckém jazyce poøádalo Krajské SVÈ Juventus - kategorie
IIA, tj žáci základních škol. S paní uèitelkou se
rozjela do Karviné a dovezla diplom s 1.
místem.
Jan Ciosk taky z okresního kola konverzaèní
soutìže v nìmèinì, ale z nároènìjší kategorie
IIB, tj. studenti gymnázií a škol s rozšíøenou
výukou jazykù, dovezl diplom se tøetím
místem. Soutìž se konala na havíøovském
Gymnáziu Studentská.
A jejich pocity a dojmy?
Nikola Honyszová: "…..Koneènì konec mé
konverzace. Vrátila jsem se zpátky a poøád
jsem si opakovala:" No, to bude trapas, já to
vùbec neumìla!" No a pak pøišlo vyhlašování.
Nervozita poøád stoupala, já se nemohla doèkat
mého jména. Blížilo se 3. místo. Nic. 2. místo a

zase nic. Byla jsem z toho úplnì vedle, když se
na stupni èíslo 1 ozvalo mé jméno. Potlesk byl
bouølivý….
A na závìr bych chtìla opravdu podìkovat p.
uèitelce Lucii Trachové za velkou podporu a za
to, že mi tak vìøila. A doufám, že to vyjde
a budu moci školu reprezentovat v krajském
kole v Ostravì."
Martina Køístková: "….Potom jsme si
vylosovali èíslo a èekala nás konverzaèní èást.
Vytáhli jsme si dvì povolání a museli o nich
povídat. A ještì navíc popsat dva obrázky.
Nakonec na nás ještì èíhal záludný kvíz a bylo
hotovo. Èekali jsme na výsledky a na vyhlašování. Byla jsem se svým výkonem spokojená, zdálo se mi to dobré. A pak to zaèalo.
Nejprve vyhlásili 3. místo, které získal mùj
kamarád a spolužák Honza Ciosk. Skvìlý
výkon, Honzo!
Následovalo místo 2. a to obsadila nìjaká holka
z Karviné. Pak pøišlo na øadu ono vytoužené 1.
místo. Napínali nás a nejprve øekli, že se opakuje škola. V tu chvíli mi Honza øekl:" To budeš
ty, uvidíš." A najednou vážnì zaznìlo moje
jméno. Byla jsem v šoku a když jsem vstávala,
kopla jsem se do židle. Rychle jsem si zašla pro
diplom a cenu a šla si zpátky sednout. Pak jsme
se sbalili a jeli busem domù. Cesta byla pøíjemná, høál nás pocit vítìzství. Tenhle den se
opravdu povedl!!"
Jan Ciosk: "….Celí unavení jsme se o pùl
dvanácté doèkali vyhlášení a byli v šoku, když
nám pøedali diplomy za 3. a 1. místo. Já byl
opìt 3. a moje skvìlá a chytrá kamarádka
Mart´a zabodovala a chytla 1. místo. Paní
uèitelka byla jednoduše out a nevìøila vlastním
oèím. Celou cestu zpátky nás chválila a my se
tìšili na obìd a domù. Doma jsme se taky
pochválili a všichni vèetnì mì jsme byli rádi,
že ten nároèný týden dobøe skonèil."
Všem gratulujeme! A i do budoucna pøejeme
takhle úspìšné dny.
Mgr. Eva Šipulová

HalÛ, halÛ, veselÈ zpravodajstvÌ z naöÌ ökoliËkyÖ
Dnešní zpravodajství zaèínáme sice s úsmìvem, ale pøece jenom
o trošku vážnìji. A jak by také ne - nejdøíve jsme si my "velcí pøedškoláci" naneèisto vyzkoušeli, jak se nám bude líbit v 1. tøídì a školní družinì
ZŠ Aloise Jiráska. A líbilo se nám a MOC!!! Nìkomu udìlalo radost
hraní s interaktivní tabulí, jinému psaní na tabuli køídou, dalšímu sezení
v opravdové školní lavici - paní uèitelko Marcalíková A. a Baarová M.
a Pavlínko z družinky - dìkujeme za váš èas a milé pøivítání. I díky vám
jsme se na zápis do 1. tøídy tìšili, protože jsme vìdìli, že se nemáme
vùbec èeho bát. A co nás èeká v dalších dnech ve školièce? Chystáme se
do solné jeskyòky v Bohumínì, chodíme do sauny (dìkujeme Studiu
Klára v Dolní Lutyni), kreslili jsme kamarády hasièe do výtvarné
soutìže a pilnì zdobíme naši školièku, abychom v ní co nejdøíve pøivítali jaro a sluníèko.
Hodnì úsmìvù a jarní pohody pøejí
dìtièky z MŠ Dolní Lutynì-støed s Pavlínkou a Boženkou
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Jak ˙spÏön· byla t¯Ìkr·lov· sbÌrka v roce 2008?
V prvních dvou týdnech nového
roku probìhla v celé Èeské republice již poosmé charitativní sbírka,
která odvozuje svùj název od svátku
Tøí králù - tøí mudrcù, kteøí se podle
slov Bible pøišli poklonit narozenému Ježíškovi a obdarovali jej
zlatem, kadidlem a myrhou.
Tøíkrálovou sbírku poøádá Charita Èeské
republiky - církevní humanitární organizace
Církve øímskokatolické. V Dolní Lutyni se
sbírka koná v režii její poboèky - Charity
Bohumín.
Výtìžek Tøíkrálové sbírky se rozdìluje na dvì
èásti: 35 procent výtìžku putuje do ústøedí
Charity ÈR, odtud pak na
podporu humanitárních projektù v zahranièí, pilotních
projektù v ÈR, krizový fond pro nenadálé
katastrofy a režie sbírky. 65 procent výtìžku
zùstává místní Charitì pro její vlastní aktivity.
Obèané Dolní Lutynì vìnovali letos do poklad-

charita

nièek tøíkrálových koledníkù celkem 52.189
Kè, což je o 898 Kè ménì než vloni. Dìkujeme
všem, kdo podpoøili Tøíkrálovou sbírku a
umožnili nám tak pomáhat potøebným lidem

DopravnÌ komise informuje
1. Dne 25. února se uskuteènilo
setkání
obèanù
Vìøòovic
bydlících na ul. Èervinská s èleny
dopravní komise. Podány byly
informace k postupu prací na výstavbì dálnice D 47. Pøedmìtem
diskuze bylo možné použití MK
ul. Èervinská pro dopravu pøi
stavbì pøíslušného úseku dálnice.
Takovou možnost dotèení obèané
zavrhli. Dopravní komise rovnìž
nedoporuèuje.
2. Místní komunikace vedoucí od
mostu pøes Olši ve Vìøòovicích
smìrem na polskou obec Gorzyczki byla pøerušena výstavbou
autostrády na polském území
a není ji možno k cestì do Polska
používat. Jako náhradní spojení
bude bìhem výstavby dálnice

možno použít polní cestu na
£aziska. Její dosud ponièený
povrch bude firma Netis v jarních
mìsících upravovat. Tato cesta je
vhodná pouze pro pìší, cyklisty,
resp. zemìdìlskou techniku.
3. Dopravní komise doporuèuje
radì obce zahájit rozhovory se
zástupci fy Alpine a starosty obcí
Godow a Gorzyce ve vìci výstavby náhradní komunikace, která
by spojila obce na území Polska
s Vìøòovicemi. Projekt prvního
úseku autostrády na polském
území takovou možnost zahrnuje.
4. Pøed uzavøením je smlouva
o dílo na zpracování projektu
rozšíøení komunikace u "malé
školy" a chodníku pøed touto
školou, který by vedl až k ZŠ

Èlenové Mysliveckého sdružení Dolní Lutynì
pøi pochùzkách v honitbì zjistili na ochozech
srnèí zvìøe drátìná oka. Pytlák tímto nelidským
èinem zpùsobí chycené zvìøi tìžká utrpení, než
uhyne. V souèasné dobì je srnèí zvìø ve stavu
bøezosti, èímž je zvìøina
nekvalitní ke konzumaci. Pøipoèteme-li k
pytláctví úhyn na silnicích, jsou to velké ztráty
ve stavech zvìøe. Žádáme proto obèany, kteøí
mají rádi pøírodu a zvìø, kteøí ze svých zásob v
zimním období pøikrmují zvìø, za což jim dìkujeme, aby tento nelidský èin páchaný na zvìøi
pøi odhalení nahlásili. Zároveò upozoròujeme
držitele psù, aby je nevypouštìli k volnému

Aloise Jiráska. Dalším projektovaným je chodník vedoucí od
fary k obøadní síni. Rozpoèet
obce zahrnuje i náklady na výstavbu chodníkù v letošním roce.
5. Od 3. 3. 2008 byla posílena
autobusová linka 878508 MHD
Orlová linka è. 8. Navíc byl na
tuto trat´ z Dolní Lutynì pøes
Zbytky a Rychvald do Orlové
nasazen další autobus s odjezdem
v 07.05 hod. z Dolní Lutynì. Pøíjezd do zastávky Orlová - pošta je
v 07.27 hodin. Autobusový spoj
s odjezdem v 07.28 hodin z Dolní
Lutynì zùstal zachován. Efektivita využívání jednotlivých autobusových spojù MHD linka è. 8
bude provedena v prùbìhu
1. pololetí.
(jf)

pobíhání v honitbì. Zákon è. 449/2001 Sb. o
myslivosti umožòuje myslivecké stráži a mysliveckému hospodáøi usmrcovat v honitbì psy,
kteøí mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti vìtší než 200 m od nejbližší nemovitosti
sloužící k bydlení
pronásledují zvìø. K
tomu podotýkáme, že
dle citovaného zákona o myslivosti je uživatel
honitby povinen zajišt´ovat v honitbì chov
zvìøe, její chovnou kvalitu a stanovený normovaný stav. Pokud uvedená zákonná
ustanovení obèané vezmou na vìdomí, nemusí
pak na myslivce nadávat.
Pøedseda MS: Emil Rusek

ProblÈmy v myslivosti

úèinnìji. Podìkování patøí také dobrovolníkùm,
kteøí se ujali role koledníkù a vìnovali sbírce
svùj èas a námahu.
Kristina Stoszková, øeditelka Charity Bohumín

AKTUALITY
Informace chovatelù
ZO ÈSCH v Dolní Lutyni bude organizovat v dobì od 1. dubna do 30. záøí 2008
oèkování králíkù proti moru a myxomatóze. Oèkování bude probíhat podle
loòského seznamu. Noví zájemci se
mohou pøihlásit u pana Waloška nebo na
è. mobilu 604 571 103.(AW)
Oèkování lišek proti vzteklinì
V okrese Karviná budou v období od 27.
bøezna do 5. dubna 2008 položeny nástrahy s oèkovací látkou proti vzteklinì.
Zamezte volnému pobíhání psù a koèek a
informujete své dìti. V pøípadì potøísnìní
oèkovací látkou, která je v plastovém
obalu uvnitø návnad, vyhledejte lékaøe.
Burza obleèení
Èeský svaz žen pøipravil ve dnech 24. a
25. dubna v sále Kulturního domu v Dolní
Lutyni jarní burzu dìtského odívání,
sportovních potøeb a hraèek. Ètvrtek 24.
dubna sbìr od 8 do 17 hodin, prodej od
10 do 17 hodin. Pátek 25. dubna prodej
od 8 do 15 hodin, vyúètování od 15 do 17
hodin
Zájezd do divadla
Osvìtová beseda pøipravuje na støedu 30.
dubna zájezd do divadla Jiøího Myrona na
operetu Cikánský baron. Zaèátek pøedstavení je v 19 hodin. Odjezd autobusu od
kulturního domu je v 18 hodin. Cena vstupenky vèetnì dopravy 210 korun. Objednávky pøijímá osobnì nebo na tel. 552
301 243 Pavla Petrová do 3. dubna.

bøezen 2008

Dolnolutyòské noviny

SpoleËensk· kronika
Dìkujeme pøíbuzným, sousedùm, pøátelùm
a známým, kteøí se pøišli naposledy
rozlouèit s panem
Josefem DUDOU.
Taktéž dìkujeme za projevenou soustrast
a kvìtinové dary. Za celou rodinu manželka Marie a synové.
V prosinci by se dožila naše maminka paní
Marie JUREÈKOVÁ
100 let a 3. února 2008 by
se dožil náš tatínek pan
František JUREÈEK
103 let a zároveò vzpomeneme 40 let od jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají dcera
Milada a vnuci Václav a Vìra, dcera
Valerie s manželem a vnuk Miroslav.
Kdo Tì znal, ten si vzpomene. Kdo Tì mìl
rád, nikdy nezapomene.
Dne 29. ledna 2008 by se
dožil 75 let pan
Milan ODRÁŽKA
a 3. dubna 2008 vzpomeneme 5. smutné
výroèí jeho úmrtí. S láskou vzpomínají
manželka Ilona, syn Milan s rodinou, dcera
Pavla s rodinou a rodina.
Dne 4. bøezna 2008 jsme
vzpomnìli 20. výroèí úmrtí
pana
Rudolfa TWARDZIKA
a zároveò 11. bøezna 2008
jsme vzpomnìli jeho nedožitých 90 let.
Vzpomíná manželka, dcera s manželem,
vnuèka Svìtlana s rodinou a vnuk Alan
s rodinou.
Dne 7. dubna 2008 uplyne 10 let, kdy nás
navždy opustila ve vìku 86
let naše milá maminka,
tchynì, babièka, prababièka
a teta, paní

Jen vzpomínky nám zùstaly
na roky kdysi št´astné,
jsou v našich srdcích ukryté, jsou hluboké a krásné.

Kdo dobro a lásku rozdával, ten neodešel,
ale v našich srdcích
zùstává dál.

Dne 4. bøezna 2008 jsme
vzpomnìli 1. smutné výroèí úmrtí pana

Dne 12. bøezna 2008 jsme
vzpomnìli 2. výroèí, kdy nás opustil pan

Jindøicha MALCHARKA.

Jaroslav ŠOSTOK.

S láskou a bolestí v srdci, kterou èas jen
tìžko hojí, vzpomínají manželka Marie,
dcera Dagmar a synové Petr a Dušan s rodinami.

S láskou vzpomíná manželka Milada, syn
Václav s rodinou a dcera Vìrka s rodinou.

Prázdný a smutný je domov,
tìžko v nìm bez Tebe žít,
v srdci nám stále zùstává
bolest a vzpomínání.

Dne 14. bøezna jsme
vzpomnìli 5. smutné výroèí
úmrtí našeho milovaného
manžela, otce, tchána,
dìdeèka a pradìdeèka pana

Kdo je milován, není nikdy zapomenut

Dne 8. bøezna 2008
jsme vzpomnìli
4. smutné výroèí úmrtí pana

Boøivoje PEŠKY.

Josefa POPIOLKA.

S úctou a láskou vzpomínají manželka
Antonína, dcera Bohumila a syn Jan s rodinami.

S láskou a úctou vzpomíná manželka
Anna, dcera Renáta, zet´ Tomáš, vnuèky
Kaèenka a Anièka, syn Aleš, snacha Radka
a vnuk Alánek.
Dobrý èlovìk nikdy
neumírá v srdcích tìch,
kteøí ho milovali.
Dne 13. 3. 2008 uplynulo 6. smutné výroèí úmrtí pana
Františka KØEMENA
a zároveò 5. dubna 2008 vzpomeneme
jeho nedožitých 92 let.
Kdo jste ho znali, vìnujte mu tichou
vzpomínku s námi.
Syn Karel s rodinou
Kdo Tì znal,
ten si vzpomene.
Kdo Tì mìl rád,
nikdy nezapomene.
Dne 9. bøezna 2008 jsme vzpomnìli
2. výroèí úmrtí paní
Blaženy KRYSKOVÉ

Anna GILOVÁ
z Dolní Lutynì-Výšiny. Vìnujeme jí tichou
vzpomínku.
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z Vìøòovic.
Vzpomínají manžel, dcera s rodinou
a synové s rodinou.

V˝roËÌ
Významné
manželé

výroèí

si

pøipomnìli

Emil a Jiøina KRAJÈOVI
z Dolní Lutynì, kteøí dne 7. 2. 1948
uzavøeli manželství, a oslavili tak diamantovou svatbu.
Pøejeme jim hlavnì hodnì zdraví
a ještì hodnì spoleènì strávených let.
V mìsíci únoru oslavili 75. a 80.
narozeniny:
Anna Siudová, Štìpán Bortlik,
Drahuše
Absolonová,
Daniela
Adamèíková, Štìpánka Klusková.
Všem oslavencùm pøejeme hlavnì
hodnì zdraví, spokojenost a pøíjemnou rodinnou pohodu.
Dne 9. 2. 2008 jsme pøivítali do
svazku obce tyto nové obèánky:
David Neuhübel, Lenka Bøízová, Tom
Ligocki, Karolina Ligocka
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Libuše Lukaštíková, Anna Bajerová,
Vladimír Bajer, Milan Kramný, František Lukašèík, Meèislav Koczur
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou soustrast.
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FotbalovÈ jaro pomalu, ale jistÏ klepe na dve¯e
Paní Zima nás již opustila a my si vám,
sportovním fanouškùm a pøíznivcùm
naší TJ Sokol Dolní Lutynì, dovolujeme
nabídnout rozlosování jarních mistrovských utkání našich družstev.
Malé pøipomenutí, jak si v tabulkách po podzimní èásti sezóny vedou naše týmy. Družstvo
mužù hraje I. A tøídu-skupinu B a je na 11.
místì s 12 body. V Okresním pøeboru dorostu je
náš tým dorostencù na 6. místì se 17 body.
V okresním pøeboru žákù hraje družstvo našich
starších žákù, ti po podzimu jsou na druhém
místì s 38 body a mladší žáci v okresní soutìži
pøezimovali na 4. místì s 15 body.
rozlosování soutìží:
Muži Jaro 2008
So 29. 3. 15:00 D.Lutynì - St.Mìsto
So 5. 4. 15:30 Brušperk - D.Lutynì
So 12. 4. 15:30 D.Lutynì - Vendrynì
So 19. 4. 10:15 Ostrava-Jih - D.Lutynì
So 26. 4. 16:00 D.Lutynì - Smilovice
Ne 4. 5. 16:30 N.Jièín – D.Lutynì
So 10. 5. 16:30 D.Lutynì - Dìtmarovice
So 17. 5. 16:30 D.Lutynì - Raškovice
So 24. 5. 16:30 Stonava - D.Lutynì
So 31. 5. 17:00 Èeladná - D.Lutynì
So 7. 6. 17:00 St.Bìlá - D.Lutynì
So 14. 6. 17:00 D.Lutynì - Libhošt´
So 21. 6. 17:00 Pøíbor - D.Lutynì
Dorost Jaro 2008
Ne 30. 3. 15:00 D.Lutynì - I. Petrovice
So 5. 4. 12:45 Tìrlicko - D.Lutynì
Ne 13. 4. 15:30 D.Lutynì - H.Suchá
So 19. 4. 13:15 Záblatí-D.Lutynì
Ne 27. 4. 16:00 D.Lutynì - Albrechtice
Èt 1. 5. 14:15 B.Rychvald - D.Lutynì
So 3. 5. 12:30 Havíøov C - D.Lutynì
Èt 8. 5. 14:15 D.Lutynì - H.Bludovice
Ne 11. 5. 16:30 D.Lutynì - Dìtmarovice

Ne 18. 5. 16:30 D.Lutynì - Doubrava
So 24. 5. 14:15 Stonava - D.Lutynì
st 28. 5. 17:00 Vìøòovice - D.Lutynì
Ne 1. 6. 17:00 D.Lutynì - Datynì
volný los
Ne 15. 6. 17:00 D.Lutynì - Bohumín
Starší žáci Jaro 2008
Ne 30. 3. 13:00 D.Lutynì - Vìøòovice
Hlášena Orlová - D.Lutynì
Ne 13. 4.13:30 D.Lutynì - L. Petrovice
So 19. 4. 9:00 H.Suchá - D.Lutynì
Ne 27. 4. 14:00 D.Lutynì - Sl.Rychvald
Èt 1. 5. 14:15 Albrechtice - D.Lutynì
So 3. 5. 10:30 Záblatí - D.Lutynì
Èt 8. 5. 12:15 D.Lutynì - B.Rychvald
So 11. 5. 14:30 D.Lutynì - Havíøov C
Ne 18. 5. 9:15 Dìtmarovice - D.Lutynì
Ne 25. 5. 14:30 D.Lutynì - Datynì
St 28. 5. 17:00 H.Žukov - D.Lutynì
Ne 1. 6. 15:00 D.Lutynì - Doubrava
So 7. 6. 10:30 Stonava - D.Lutynì
volný los

Mladší žáci Jaro 2008
So 5. 4. 10:45 H.Suchá - D.Lutynì
So 12. 4. 13:30 D.Lutynì - Orlová B
Ne 20. 4. 14:00 Karviná - D.Lutynì
So 26. 4. 14:00 D.Lutynì - Havíøov C
So 3. 5. 14:30 D. Lutynì - Dìtmarovice
So 10. 5. 14:00 Sl.Petøvald - D.Lutynì
So 17. 5. 14:30 D.Lutynì - Albrechtice
So 24. 5. 14:15 H.Bludovice - D.Lutynì
So 31. 5. 15:00 D.Lutynì - H.Žukov
Zároveò vás srdeènì zveme, abyste i v jarní
èásti fotbalové sezóny pøišli na náš stadión
a povzbudili naše hráèe v cestì za úspìchem na
sportovním poli.
Výbor TJ Sokol Dolní Lutynì
Podìkování
Výbor TJ Sokol Dolní Lutynì dìkuje všem
sponzorùm za vìcné dary do tomboly a èlenùm
TJ Sokol, kteøí se podíleli na sportovním plesu
a pochování basy.
Výbor TJ Sokol Dolní Lutynì

RodinnÈ centrum Beruöka: program na duben:
1. 4. v 10 h. - Pohádka pro dìti", Stínové
divadélko
2. 4. 8.30 - 11.30 h. - "Cvièení v Berušce",
16.00 - 17 h. - "Berušèiny taneèky"
3. 4. v 10 h. - "Berušèiny hrátky s øíkankami "
9. 4. - 11. 4. - "Jarní burzièka dìtského
obleèení a potøeb pro dìti"
14. 4. v 15 h. - "Fotografování dìtí v
Berušce - jarní pozadí "
17. 4. v 10.30 h. - "Maòáskové divadélko"

- Jak vèelièka zachránila králíèka - vstup
20 Kè
17. 4. v 17 h. - "Tvoøivé odpoledne v
Berušce pro maminky"
24. 4. v 10 h. - "Berušèino tvoøení s
dìtmi"
30. 4. od 16 do 18 h. - "Dnes hlídám já!"
Herna je vyhrazena pouze pro tatínky,
dìdeèky a strejdy s dìtmi.
Od støedy 2. dubna 2008 otvíráme v
Berušce cvièení pro rodièe s nejmenšími

dìtmi a taneèky pro pøedškolní dìti.
Cvièení rodièù s dìtmi bude probíhat každou støedu: 8.30 - 11.30 h. - pro dìti od 3
mìsícù do 3 let vìku a bude rozdìleno dle
vìku dìtí. Taneèky pro pøedškolní dìti ve
vìku od 4 - 6 let budou probíhat každou
støedu od 16 - 17 h. Je nutné dìti pøihlásit
nejpozdìji do 31. bøezna 2008.
Další informace na telefonech 605 240
100,
777
882
503
nebo
na
www.beruska.uvadi.cz.
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